
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ကုစားနည္းမ်ား 

ႏွင္း၀တ္ရည္ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိၾကေစရန္ အမ်ားကပုိမို၍ ေမွ်ာ္လင့္လာၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေတာင္းဆုိ 

ေမွ်ာ္လင့္ၾကသူမ်ားမွာ ကုမၸဏီႏွင့္ထိေတြ႔သူမ်ား (အတြင္းလူ၊ အျပင္လူ) ဥပမာ- အလုပ္သမားမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ား၊ ေဒသခံ လူထုမ်ား 

အစရိွသျဖင့္ ပါ၀င္ၾကသည္။ 

အဆုိပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ တစ္ကမ႓ာလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ (၂၀၁၂) 

ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလုပ္သမားအေရး ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ လုပ္ခလစာ မလုံေလာက္မႈမ်ား၊ တေန႔အလုပ္ခ်ိန္ 

လြန္စြာၾကာျမင့္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္လုံျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအားနည္းျခင္း (သုိ႔) မရိွၿခင္းအစရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့သည္။ထုိ႔အျပင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေပၚလာေသာေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆာနာမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား အစရိွသည့္ ျပႆနာမ်ားလည္း 

ရိွသည္။  

အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိအေျခခံ၍ ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ားသည္ စီးပြားေရးရွင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားေပၚတြင္ တစ္ဘက္မွ 

ၾကိဳဆုိေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ္လည္း တစ္ဘက္မွ စုိးရိမ္စိတ္မ်ားရိွေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကလည္း စီးပြားေရး 

ရွင္းႏီွးျမႈပ္ႏံွမႈမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရိွၾကေစေရးကုိ ေတာင္းဆုိေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရိွေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတ္၊ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္လည္း ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွသည္။ 

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့ၾကေသာ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား 

ဆုိင္ရာ အေျခခံလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPS) ၌လည္း 

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ေရွာင္ၾကည္ရမည္၊ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီးေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔ 

ကုစားရမည္ကုိ လမ္းညႊန္ထားသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ UNGPS ၌ ျပဆုိထားေသာ Operational Level Grievance Mechanisms 

(ရပ္ရြာျပည္သူႏွင္႔ တုိက္ရိုိက္ ခ်ိတ္ဆက္၍ထိခို္က္မႈမ်ား၊ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ား)၁ကုိ လူ႔အခြင့္အေရး 

နစ္နာခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ ကုစားႏုိင္ေရးအတြက္ လက္စြဲအသုံးျပဳရ မည္ၿဖစ္သည္။ နစ္နာေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

ေစာေစာေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေပးရန္၊ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ကုသေပးရန္၊ ထိခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္ရန္တုိ႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မရိွမျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

မေက်လည္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေစာစီးစြာသိရျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္လည္း တုိက္ရုိက္အက်ိဳးရွိပါသည္။ ျပႆနာမ်ား ပုိမို၍ 

ၾကီးထြားမလာခင္ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္သက္သာျပီး နာမည္ပ်က္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ထိခိုက္ခံအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏အသံကုိ နားေထာင္ရာေရာက္သကဲ့သုိ႔၊ သူတုိ႔ကို တန္ဖုိးထားျခင္းႏွင့္ စြမ္းအား 

ျမႇင့္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုေဆာင္းပါး၌ Operational Level, Grievance Mechanisms ရပ္ရြာျပည္သူႏွင္႔္ တုိက္ရိုိက္ 

ခ်ိတ္ဆက္၍ထိခ္ုိက္မႈမ်ား၊ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ အဓိကအသားေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ CSR Europe ၏  

၁ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုသေရးနည္းလမ္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) တုိက္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားဟုလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ သုံးပါမည္။ 



‘Company Mechanisms for Addressing Human Rights Complaints’ လူ႔အခြင့္အေရး တုိင္းတန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ နည္းလမ္းမ်ား အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကုိ အဓိကမီွျငမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ (CSR Europe 2013)၂ 

CSR Europe အစီရင္ခံစာသည္ Multinational Companies တစ္ကမ႓ာလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လည္ပတ္ ေနၾကေသာ အၾကီးစားကုမၸဏ ီ၁၄ ခု၏ ေဆာင္ရြက္ပံု၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ေမးျမန္း၍ျပဳစု ထားျခင္းျဖစ္သည္။ UNGPS 

က ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတုိင္းတန္းခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ထားသည္ဟု 

အထက္တြင္ဆိုခဲ့၏။ သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါသေဘာတရားမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာနယ္ပယ္တြင္ 

လက္ေတြ႔အသုံးျပဳ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ စိန္ေခၚမႈတခုပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ CSR Europe ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ UNGPS ၏ 

ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ဥပမာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပထားျပီး ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၊ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌လည္း ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီၾကီးမ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ုိဳးမ်ုိဳးေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 

ျခင္းမွကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီးေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္ နစ္နာသူမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ကုစားေပးႏုိင္မည္ ကုိ နမူနာ 

ေကာင္းမ်ား ၿဖန္႔ေ၀ႏုိင္လိမ့္္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Multinational ကုမၸဏီၾကီးမ်ားဟုဆုိရာတြင္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 

လွ်က္ရွိေသာ (Global Supply Chain )ကမ႓ာတ၀ွမ္း ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္၊ တင္သြင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိမႈအဆင့္ဆင့္  ကုမၸဏီမ်ားပါ အက်ံဳး၀င္၏။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဆုိပါ Supply Chain ကုမၸဏီမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားသည္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္ တိုက္ရုိက္ 

သက္ဆုိင္ေနပါသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လူေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ရွစ္ထပ္တုိက္အေဆာက္အဦးျဖစ္ေသာ 

ရာနာပလာဇာ (Rana Plaza) ၿပဳိက်ပ်က္စီးမႈတြင္ ေသဆုံးသူအမ်ားစုမွာ အေဆာက္အဦးအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ားမွ အလုပ္ 

သမားမ်ားျဖစ္သည္။ ၃ 

အဆုိပါအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားသည္ အေဆာက္အဦးခုိင္ခံ့ံံမႈ သတိေပးမႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကျပီး ၎တုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 

အတင္းအၾကပ္ အလုပ္တက္ခိုင္းခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိ၏။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံမ်ား၏အဆုိအရ အဆုိပါအေဆာက္အဦးသည္ ဆိုင္မ်ား၊ ဘဏ္ 

မ်ားႏွင့္ လူေနထုိင္ရန္အတြက္သာ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ျပီး ေလးလံၾကီးမားေသာ စက္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုကဲ့သုိ႔ 

စက္ရုံၾကီးမ်ားလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ခိုင္ခံ့မႈမရိွဟုဆုိပါသည္။ ၎စက္ရုံၾကီးမ်ားမွ အ၀တ္အထည္မ်ားကုိ ကမ႓ာေပၚရိွ နာမည္ၾကီးတံဆိပ္ 

ေရာင္းခ်သည့္ အၾကီးစားကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွ မွာယူတင္သြင္းေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ၏ေ၀ဖန္မႈကုိ 

ခံခဲ့ရျပီး ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ Supply 

Chain ကုမၸဏီအဆင့္ဆင့္ကုိ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 

အေလးေပး ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ 

အဆုိပါျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ သင္ခန္းစာယူ၍ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီကပင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေသခ်ာစြာ 

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ သူတုိ႔၏အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူျပီးမွသာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္သည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ 

တည္းပင္ ေဒသခံလူထုအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသးသည္။ ဥပမာ စီမံကိန္းမွ ထရပ္ 

ကားၾကီးမ်ား အရိွန္ျမန္ႏႈန္းျမွင့္ ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေနကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားလာျခင္း အစရိွသျဖင့္ 

ျဖစ္ႏိုင္၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ တုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ ဆုိးရြားေသာ အေျခအေနအထိ မေရာက္မီ 

ကပင္ ေၿဖရွင္းေဆာင္ရြက္္ရန္လုိအပ္သည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ကုမၸဏီမ်ား လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္  ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ကုသေရး 

၂ CSR Europe သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တုိက္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းပံုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းလွ်က္ရွိၿပီး အစီရင္ခံစာကုိ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ထပ္မံေကာက္ခံရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ထပ္မံအေခ်ာသတ္သြား 
ရန္ရွိပါသည္။ 

၃ Steven GreenHouse, “Major Reatilers Join bengladesh Safety Plan,” The Newyork Times, May 13, 2013, accessed:// 
www.nytimes. com/2013/05/14/business/hm-agrees-to-bengladesh-safety-plan.html?_r=0 



နည္းလမ္းမ်ားဟု ဆိုေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆုံေနၾက အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဖြယ္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္အတူ စစ္ေဆးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိသည္။ 

ဥပမာ ကုမၸဏီမွ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား၏ ေရအရင္းအျမစ္ကုိ ရယူသုံးစြဲမႈ (၀ါ) ကုမၸဏီ၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အစီအမံ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

အစရိွသျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  

ဤကဲ့သုိ႔ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္းမွာ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေကာင္းတစ္ခု၏ လုပ္နည္း၊ 

လုပ္ဟန္တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ဤသုိ႔ျဖင့္ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ပုံမွန္ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမည္။ မိမိလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ 

ေဒသခံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဒသခံအိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ လက္ခံႏိုင္မႈ (တခါတရံ၌ Social License to Operate  ေဒသခံျပည္သူလူထုမွ 

ကုမၸဏီၾကီးမ်ားသုိ႔ လူမႈေရးအရ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမႈ) သည္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမႈ Legal Licenses/ 

permits to operate မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ (သုိ႔မဟုတ္) တခါတရံ၌ ပုိမိုရန္ပင္အေရးၾကီးပါသည္။ လက္မခံႏုိင္ေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 

ေဒသခံမ်ားက နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသၾကမည္ျဖစ္ရာ (ဥပမာ ဆႏၵျပမႈမ်ား) ဤအေျခအေနမ်ားထိ မေရာက္မီ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ ပိုမုိ၍အက်ိဳးရိွေစရန္  လုပ္ေဆာင္ေရးတာ၀န္ရွိသည္။ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအဆင့္၌ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကုသေရးနည္းလမ္းမ်ား ထိေရာက္မႈရိွေစရန္မွာ အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္မွာ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိခုိက္မႈ ကုသေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ ပိုမုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကုမၸဏီ၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္္သူ အားလုံးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္း ေတာင္းဆုိရယူ ျခင္းျဖစ္စဥ္ 

မ်ား၏ အေရးပါေသာ ျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ၎တုိ႔၏ အစားထုိး အရာတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ 

အသုံးျပဳ၍ မရႏုိင္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာ၌ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ တရား၀င္အခန္း 

က႑သည္ အေရးၾကီးျပီး၊ ကုမၸဏီ၏ ထိခိုက္မႈကုသေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစားထုိးအသုံးျပဳရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

ျဖည့္စြက္ အားၿဖည္႔အသံုးျပဳရမည္သာျဖစ္၏။ 

ဆက္လက္၍ ယခုေဆာင္းပါး၌ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ထိခုိက္မႈမ်ားကို ကုသေရးနည္းလမ္းမ်ား မည္သုိ႔ ထိေရာက္စြာ 

လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏုိင္ပံုကို ကုမၸဏီမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဖာ္ၿပပါမည္။ အလားတူစြာ ကုမၸဏီႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္ 

သမားမ်ား၊ စားသံုးသူျပည္သူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ 

တစ္စိတ္တေဒသကို သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးကို အဓိကအခန္းက႑သံုးခုပုိင္းျခား၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ 

ပါမည္။ ပထမပိုင္း၌ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိခုိက္ႏိုင္မႈသေဘာသဘာ၀မ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ တင္ျပသြားမည္။ ဒုတိယပိုင္း 

၌ ထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကုစားေပးရန္ လိုအပ္ပါသနည္း၊ ကုလသမဂၢ မူေဘာင္စည္း 

မ်ဥ္းမ်ား UNGPS ၏ အဓိကအခ်က္မ်ား၌ ဘာေတြေျပာထားပါသနည္း။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ားကုိ မည္သည့္နည္း 

လမ္းမ်ားျဖင့္ ကုစားႏိုင္သနည္း အစရိွသျဖင့္ ပါ၀င္ပါမည္။ တတိယပိုင္း၌ အဆိုပါ ကုစားႏုိင္မည့္နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္မွ ကုမၸဏီမ်ား 

အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈမ်ားကို ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕၍ ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းနည္းကို အသားေပးေဖာ္ျပ 

သြားပါမည္။ 

(၁) ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိခုိက္ႏိုင္မႈ သေဘာ သဘာ၀မ်ား 

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္၍ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း၊ 

ႏိုင္ငံေတာ္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္လာျခင္း အစရိွသျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာရရိွႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထု၊ လူမႈအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္း၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္တားဆီးမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေရအရင္းအျမစ္ 

အရည္အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစရွိသျဖင့္ လူထုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရိွေနပါသည္။ 



ထို႔အျပင္ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူမႈ(သို႔) သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခုိက္နစ္နာႏိုင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္ စိစစ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ႏုိင္မည့္  

အေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ အစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရိွသျဖင့္ ‘Due Diligence’ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အျခားေသာ ကုမၸဏီ၏ 

Corporate Social Responsibility (CSR)၄ ဟု အလြယ္တကူမွတ္ယူေနၾကသည့္ အလွဴေပးျခင္း၊ အမ်ားအက်ဳိးေစတနာ့၀န္ထမ္း 

လုပ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပုိမိုသာလြန္၍ အေရးတႀကီးလိုအပ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေၾကာင့္ 

ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ရပ္မ်ားသည္သာ  ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အစစ္အမွန္ CSR မ်ားဟု 

ဆိုရပါမည္။ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းသေဘာ သဘာ၀၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ ေနရာေဒသ၊ 

အခင္းအက်င္းေပၚတြင၅္ မူတည္၍  အတိုင္းအတာပမာဏ၊ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့့္ အလုပ္ 

သမားေရး၊ ေဒသခံလူထု အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေရး၊ ေဒသခံျပည္သူအတြက္ လံုၿခဳံေရး၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ 

အိမ္ယာရရိွေနထိုင္ေရး၊ ေဒသခံလူထု၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး အစရိွသျဖင့္ ထိခုိက္ႏိုင္မႈ 

အေရးကိစၥ နယ္ပယ္အသီးသီးကို ေတြ႕ရိွရသည္။ အဆိုပါ အေရးကိစၥမ်ားသည္လည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္၊ ပတ္သက္လ်က္ရွိ 

သည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ 

ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလ၊ ေရ၊ ေျမႀကီးႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးပါက အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေဒသခံ လူထု၏ 

က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအေရးႏွင့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးတို႔ကုိပါ ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္၏။ 

ဥပမာ- စက္႐ံု အလုပ္႐ုံမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္စြန္႔ပစ္ေသာ ေရဆိုးေရညစ္မ်ား(ရံဖန္ရံခါ၌ အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ ဓါတု 

စြန္႔ပစ္မႈမ်ားအပါအ၀င္) ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ တုိက္႐ုိက္စြန္႔ပစ္ေသာ လူမ်ား၏ အညစ္အေၾကးမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ 

ေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ား ညစ္ညမ္းပ်က္စီးေစၿပီး၊ ေဒသခံလူထု၏ သန္႔ရွင္းေသာ  အစားအစာႏွင့္ေရကို ရယူသံုးစြဲ 

ပိုင္ခြင့္၊ က်န္းမာေသာ လူေနမႈဘ၀ကို ရပုိင္ခြင့္စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္၊ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရႏိုင္သည္။ ေဒသခံလူထု၏ အသက္ေမြး 

၀မ္းေၾကာင္းအေရးကို ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးေစသည့္ အျခားဥပမာမ်ားမွာ သီးႏံွစိုက္ပ်ဳိးရန္ အားကုိး အားထားျပဳရသည့္ ေဒသခံမ်ား၏ 

ေရအရင္းအျမစ္ကို ကုမၸဏီကသံုးစြဲ၍ျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ကၽြဲ၊ ႏြား စားက်က္ေျမမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားလိုက္၍ျဖစ္ေစျဖစ္ႏုိင္၏။ 

အမွန္တကယ္တြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမစတင္မီကပင္၊ သူတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ မည္က့ဲ 

သို႔ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိသည္ကို ေလ့လာစမ္းစစ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မ်ား(သို႔မဟုတ္) ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္ေသာ ေရ၊ 

ေျမ အစရိွသျဖင့္ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို တစ္ျခားနည္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။  

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံလူထုအတြက္ သီးႏံွ အထြက္တိုးေစႏိုင္မည့္ အႀကံဉာဏ္၊ သြင္းအားစုႏွင့္နည္းပညာမ်ားကုိ 

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္။ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီမ်ားေၾကာင့္ေဒသခံ 

၄ CSR ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို မည္သို႔အသုံးျပဳသည္သာမက ထိုအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိရန္မည္သုိ႔ျပဳလုပ္သည္ႏွင့္ 

လည္း သက္ဆုိင္သည္။ 

CSR သည္ ပရဟိတလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဥပေဒေလးစားလုိက္နာမႈမ်ားသာမက ၄င္းတုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရး 

ဆိုငရ္ာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ မည္သုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲသည္ကို ဆိုလုိပါသည္။ 

၄င္းအျပင္ CSR သည္ လုပ္ငန္းခြင္၌လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကြက္၌လည္းေကာင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ ၀န္ေဆာင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္း 

ေဆာင္တာမ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရပါသည္။ Havard Kennedy 

School, “Coporate Social Responsibility Initiative,” http://www.hks.havard.edu/m-rcbg/CSRI/init_define.htul 
၅ ဥပမာအားျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ (သုိ႔) ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ နယ္ေျမအတြင္းရိွ ပမာဏႀကီးမားေသာ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္၊ ထုိႏုိင္ငံ 

ေဒသ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေနႏုိင္ 



မ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခအေန ဆုတ္ယုတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) တိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား အျခားေဒသမွ အလုပ္ သမားမ်ား 

ခန္႔အပ္ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ အိမ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း(သို႔မဟုတ္) ငွားရမ္းျခင္း၊ ေဒသခံ အစားအစာမ်ားကုိ 

၀ယ္ယူၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ပုိမိုျမင့္တက္လာၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္စရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ ေၾကာင့္ 

မိမိေဒသတြင္ ေနထိုင္ရန္ပင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရ၏။ တစ္ဆက္တည္းပင္ မိမိတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး အက်ပ္ အတည္းမ်ားေၾကာင့္ 

က်န္းမာေရးပါ ထိခိုက္လာႏိုင္၏။ မိမိတို႔၏ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ ခြန္အားမ်ားကုိ မိမိတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီွေရး 

အတြက္သာ အခ်ိန္ကုန္ လံုးပန္းေနရ၍ မိသားစုဘ၀၊ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္မေပး ႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။ 

ထုို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ယူႏိုင္ခြင့္၊ မိသားစုဘ၀ တည္ေထာင္ႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္၊ လုံေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ရရိွခြင့္ အစရိွသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ထိခုိက္ဆံုး႐ႈံးၾကရ၏။ 

အမွန္အားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားက အထက္ပါ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္၏။ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ အလုပ္ 

သမားမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား တင္ပုိ႔ျခင္း(သို႔မဟုတ္) ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုမုိတိုးတက္ရရိွႏုိင္ေအာင္ နည္းပညာ 

သြင္းအားစု အစရိွသျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ေဒသ၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပိုမုိေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ 

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျခင္းျဖင့္ စားေသာက္ကုန္စည္ စီးဆင္းသြားလာမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္၏။ ေဒသခံလူထုကို  

အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ရိွေသာ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ေနေသာ အက်ဳိးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္းျဖင့္သာ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္၏။ ထုိကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

ညႇိႏိႈင္းမႈမရိွပါက ကုမၸဏီမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံအစုိးရမ်ားေသာ္လည္း ေကာင္း အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

သိရွိရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ မိမိဘ၀မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ထိခုိက္၊ သက္ေရာက္မႈရိွႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

တြင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြး၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္မွာ ကုမၸဏီမ်ား၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။  

ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ေနာက္ထပ္ဆိုးက်ဳိးတစ္ခုအျဖစ္ တျခားဥပမာ တစ္ခုမွာ 

ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေဒသခံလူထု၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အားထားျပဳ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ ေနေသာ ေျမယာမ်ားကို 

ေလ်ာ္ေၾကးလံုေလာက္မႈမရိွပ(ဲ၀ါ) ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရိွပ ဲ ရယူျခင္းျဖစ္၏။ ေျမယာသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အသက္ေမြး 

၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္ေသာ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလို အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားအတြက္ လူမႈဘ၀ လံုၿခဳံမႈအာမခံ 

တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ရံဖန္ရံခါ ေဒသခံလူထု၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမွတ္အသားတစ္ခု၊ ဇီ၀စနစ္ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီး 

သည့္ အရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ 

အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမယာရယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတုိ႔ကို သင့္တင့္ ေလ်ာက္ 

ပတ္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွပါက ေဒသခံမ်ားအား သူတုိ႔၏ အိမ္ယာမ်ား၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္၊ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ အင္အားသံုး ေမာင္းထုတ္ ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ထုိအခါ 

ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆိုင္ခြင့္အျပင္ ေဒသ၏႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ပ်က္စီး 

ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ားႏွင့္ ကင္းေ၀းျခင္း အစရိွေသာ လူမႈဘ၀ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

အင္အားသံုးေရႊ႕ ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ လံုေလာက္ေသာ အိမ္ယာ 

ရရွိေနထိုင္ပိုင္ခြင့္၊၆ မိမိတို႔၏အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ကုုိယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ (မည္သူမွ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္ လံုေလာက္မွ်တေသာ 

ဘ၀ရပ္တည္ႏုိင္မႈနည္းလမ္း အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ခိုင္းျခင္းမခံရသင့္)၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုလုိက္ 

ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ စီမံခ်က္္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္၊ ဤကဲ့သို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ 

သတင္းအခ်က္မ်ားကို ရယူပိုင္ခြင့္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ပုိင္ခြင့္၊ တန္းတူအခြင့္အေရး (ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ႏွင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈတို႔တြင္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္း သားမ်ား အပါအ၀င္ အက်ဳိးထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးလြယ္သည့္ လူအုပ္စုမ်ား 



ပါ၀င္သည့္အခါ သက္ဆိုင္မႈရိွ)၊ လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပး၍ သေဘာတူညီမႈ ရယူမႈကို ခံယူပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ 

(ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈႏွင့္ မိမိတို႔ ေနထိုင္မည့္ အရပ္ေဒသကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္မျပဳပ ဲကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားမႈ)၊ ပစၥည္းဥစၥာ 

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ လံုေလာက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတြင္ ေနထိုင္ပုိင္ခြင့္ တို႔ျဖစ္သည္။   

တခါတရံ ႏုိင္ငံေတာ္၊အမ်ားျပည္သူလံုၿခဳံေရး လိုအပ္ခ်က္(သို႔) စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လိုအပ္ခ်က္္ (သို႔) ျပည္သူလူထု၏ 

က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ လိုအပ္ခ်က္ အစရိွေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မျဖစ္မေန ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းရျခင္း 

ကိစၥမ်ားရိွလွ်င္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အစိုးရကသာလ်င္ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ ျပည္သူႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းရွာေဖြရ 

မည္ျဖစ္ၿပီး မျဖစ္မေနေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံးလုပ္လုိက္ရသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္သင့္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစိုးရက 

ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္း၍ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားက မိမိသေဘာအရ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးသည္ျဖစ္ေစ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား မစတင္မီအခ်ိန္ကာလ လံုေလာက္စြာ ႀကိဳတင္၍ ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားကို အသိေပး၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

လံုေလာက္မွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ရန္လုိသည္။ အနည္းဆံုး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံမ်ား၏ မူလအေျခအေနအတိုင္း 

(ေျမ၊ အိမ္ယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္) (သို႔မဟုတ္) ပိုမုိေကာင္းမြန္ 

ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးလြယ္ေသာ 

လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုမ်ားကို ျဖစ္ေစ ပုိ၍ ဂ႐ုတစိုက္ရိွၾကရန္လိုအပ္သည္။ သူတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္း 

ႏိုင္ရန္မွာ သာမန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားထက္ ပိုမုိ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္၊ သူတို႔၏ အင္အားခ်ိနဲ႔ေသာ အေျခအေနမ်ား 

ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၏ အလြယ္တကူပင္ လစ္လ်ဴ႐ႈမႈကုိ ခံၾကရသည္။ က်ား၊ မ၊ လူမ်ဳိး၊ အသားေရာင္၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ 

အစရိွသည္တုိ႔အေပၚမူတည္၍ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရိွေစေရးတို႔မွာ လူ႔အခြင့္အေရး၏ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္၏။ လူတစ္ဦး 

တစ္ေယာက္သည္ သူတုိ႔၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္း အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္၊ ဆုံး႐ႈံး 

ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ လူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏိုင္သည္။ ဥပမာ- သူတို႔၏ က်ား၊ မ ျဖစ္တည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသား 

လူနည္းစု၀င္ျဖစ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သူတို႔၏ မသန္စြမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မိဘမ်ား တကြဲတျပားျဖစ္ေနေသာ ကေလးမ်ား၊ 

တစ္ကိုယ္တည္းေန အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ အေၿခခံအလုပ္သမားမ်ား (သို႔) စာမတတ္သူ ေအာက္ေျခ 

အလုပ္သမားမ်ားအစရိွသျဖင့္ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ လူအုပ္စုမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီး 

ေပးျခင္း၊ သင္တန္း(သို႔) စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း အစရိွသျဖင့္ ထပ္ေဆာင္း ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပး၍ သူတို႔၏ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေရးမူ၀ါဒ က်င့္သံုးသည့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ျပသ ႏုိင္သည္။  

အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ား အစရိွသူတို႔၏ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 

ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အသိေပး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္၊ အႀကံဉာဏ္ေပးခြင့္၊ ပါ၀င္ေျဖရွင္းပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးၾကရမည္။ 

၆ လုံေလာက္ေသာ အိမ္ရာရရွိေနထုိင္ပိုင္ခြင့္ဆုိသည္မွာ တက္ႏုိင္မႈ (ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ေစ်းႏႈန္းႀကီးမားမႈေၾကာင့္ အျခားေသာ အစားအစာ၊ 

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတို႔တြင္ သုံးစြဲရန္ မတက္ႏုိင္ျခင္း)၊ လူေနရန္သင့္ေတာ္မႈ (ဆုိလုိသည္မွာ လုံေလာက္ေသာ အက်ယ္အ၀န္းရိွမႈ၊ အပူအေအး၊ မုိး၊ 

ေလ အစရိွသည္တို႔မွ ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး ခုိင္ခံမႈရွိမႈႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစတက္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားကင္းေစမႈ)၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈတုိ႔ 

အသင့္ရရွိႏုိင္မႈ (ဆုိလုိသည္မွာ လုံေလာက္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္၊ မိလႅာ၊ ေလေကာင္းေလသန္႔၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ စြမ္းအင္၊ ထြန္းညႇိရန္ မီး 

အလင္းေရာင္၊ အစားအေသာက္ သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ရန္ႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔ရရိွမႈ)၊ လက္လွမ္းမီမႈ (ဆိုလုိသည္မွာ ဆင္းရသဲူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသူမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ခံရသူမ်ား အစရိွသျဖင့္ ထိခုိက္လြယ္၊ ဆုံး႐ႈံးလြယ္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္)၊ လုံေလာက္စြာေနရာခ် 

ထားမႈ (အလုပ္လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ကေလးထိန္းေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈ 

ဘ၀ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ေလထု၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းမႈ အစရိွသျဖင့္)၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အမွတ္အသားမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစျခင္း (ဥပမာ- 

အိမ္ေနရာခ်ထားမႈပုံစံႏွင့္ ရက္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အမွတ္အသားမ်ား) အစရိွသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။  



ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္၌ လိင္မႈကိစၥ အၾကမ္းဖက္ခံရႏိုင္မႈမွ ကာကြယ္ေပးေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ 

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရိွေစေရး (ဥပမာ- က်ား၊ မ ကြဲျပားမႈအေပၚမူတည္၍ အယူလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဟိုတယ္မ်ား၌ ဧည့္ႀကိဳရာထူး၌သာခန္႔၍၊ အမ်ဳိးသားမ်ားအား မန္ေနဂ်ာရာထူး၌ ခန္႔ျခင္း အစရိွသျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား) 

တို႔ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ထိခိုက္မႈ ပိုမုိခံစားရႏိုင္သည့္သူမ်ားမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ- ေန႔စဥ္ဘ၀ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ေသာ ေလထု၊ ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားထက္ 

ကေလးမ်ားအေပၚ၌ ပိုမုိဆိုးရြားစြာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ကေလးအလုပ္သမားျပႆနာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

တစ္ခုတည္းေသာ ၿပသနာ မဟုတ္ပ ဲကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ိေရး နည္းစနစ္မ်ား 

အစရိွေသာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ အၿခားအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွႏုိင္သည္။ ဥပမာ- ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအသစ္ေဆာက္လုပ္မႈ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ 

ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသြားရန္ အခက္အခဲမ်ားရိွလာျခင္း၊ မိသားစုမ်ား ၀င္ေငြၾကပ္တည္းလာမႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းထြက္ၾကရ 

ျခင္း၊ ကေလးမ်ား၏ လုပ္အား ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ ခံၾကရျခင္းႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အသံုးခ်ခံၾကရျခင္း အစရိွသည္တို႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္မႈ 

ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပါက လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျပႆနာမ်ား မလိုလားအပ္ဘ ဲ

ႀကီးထြားလာႏိုင္၏။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသာမက ကုမၸဏီအတြက္လည္း ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ား 

မစတင္ႏိုင္ပဲ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း၊ စရိတ္တက္ျခင္း၊ လံုၿခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနရျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားျခင္း၊ 

ကုမၸဏီနာမည္ပ်က္ရျခင္းႏွင့္ တင္းမာေသာအေနအထားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း အစရိွသျဖင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ႏိုင္၏။ ၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ 

အဆိုးဆံုးအေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္မွာ ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ လံုၿခဳံေရး 

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္၏။ ကုမၸဏီမ်ား၏ လံုၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ မိမိတို႔၏ အေဆာက္အဦ 

မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကသည္မွာ ျဖစ္သင့္ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း လံုၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားက 

သူတို႔၏ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ လူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို မခ်ဳိးေဖာက္မိၾကေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 

လံုၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားရန္လုပ္ေဆာင္ၿခင္း (သို႔) ေဒသခံမ်ား၏ 

ေျမယာမ်ားကို အျမတ္ထုတ္ရန္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မတရားအင္အားသံုး၍ လံုၿခဳံေရး 

အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အဆိုးဆံုးလုပ္ရပ္မ်ားတြင္ အင္အားသံုး၍ ေဒသခံမ်ား၏ လုပ္အားကို ရယူ၊ ခိုင္းေစျခင္း အစရိွသျဖင့္ 

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္တတ္ၾကသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိက လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ အစိုးရ လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 

ကုမၸဏီလံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလံုးကို အင္အားလက္နက္ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ သင့္ေတာ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။၇ 

လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိကို တိုက္ခုိက္လာပါက မိမိကုိယ္ကို ခုခံကာကြယ္ရန္မွလြဲ၍ လူမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစ 

ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ရပါ။ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ပင္ လူမ်ားကို မထိခုိက္ေစေရး ျပဳမူရန္ 

သင္တန္းမ်ား ရရိွရပါမည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ညေစာင့္တစ္ေယာက္ထက္ပိုမုိ၍ လုံၿခဳံေရးအင္အားမ်ားစြာ ထားရိွအသံံုးျပဳပါက ေဒသခံ 

ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးတိုင္ပင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားက လံုၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ား တစ္စံုတစ္ရာ က်ဴးလြန္ပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္လည္း ခန္႔အပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ 

လံုၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားေၾကာင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈရိွႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ- အသက္ရွင္သန္ပိုင္ခြင့္ (အစိုးရက 

မည္သူ႔ကိုမွ် စိတ္ရွိတိုင္း သတ္မိန္႔မေပးႏိုင္ပါ) ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းခံရမႈ (သို႔) ရက္စက္ေသာလူမဆန္ေသာ (သို႔) အရွက္ရ သိမ္ငယ္ေစေသာ 

ဆက္ဆံခံရမႈမွ ကင္းလြတ္ပုိင္ခြင့္ (ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈသည္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ၿပီး လုံၿခဳံေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိွပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း မဟုတ္  

၇ ဥပမာ The Voluntary Principles on Security and Human Rights ကုိ ေလးစားလိုက္နာရန္ ညႊန္ၾကားႏိုင္သည္။  



ေသာ္လည္း ေႏွာင့္ယွက္ ဒုကၡေပးျခင္း၊ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္)၊ လူသားမ်ား၏ လံုၿခဳံစြာေနထိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး 

(လူမ်ား ကို စိတ္ရွိတိုင္း ဥပေဒႏွင့္အညီမဟုတ္ပ ဲခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း အစရိွသျဖင့္)၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ (ေဒသခံမ်ားက 

မိမိတို႔၏ အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္ျပသၾကရာတြင္ ေဒါသျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ျခင္းမ်ားရိွလွ်င္ပင္ သူတို႔ကို အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း (သို႔) သတ္ျခင္းမ်ား 

မျပဳလုပ္ရပါ) တို႔ျဖစ္သည္။ 

 အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ ေရာက္ 

မႈမ်ား မည္သုိ႕ရိွႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားလုိက္နာရန္ လိုအပ္ 

သည္မ်ားကို ေနာက္အခန္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ 

(၂) ကုမၸဏီမ်ား လုိက္နာသင့္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး 

အထက္တြင္လည္း ဆိုခဲ့ၿပီ။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ဳိးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ 

ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသခံမ်ားအတြက္သာမက ကုမၸဏီ 

အတြက္ပါ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစႏုိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ ‘Social Licenese to Operate’ 

မရပဲ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရန္ ခဲယဥ္း၏။ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ေဒသခံအားလံုး၏ ကိုယ္စားျပဳအသံမ်ားကို နားေထာင္ႏိုင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ျဖစ္တတ္သည္မွာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့့္ အစိုးရက အလြယ္တကူပင္ ရပ္ရြာလူႀကီး (သို႔မဟုတ္) အာဏာ 

ပိုင္မ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးသြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္တတ္ၿပီး ေဒသမွအျခားသူမ်ား၏ အသံမ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈမိသလုိျဖစ္တတ္၏။ သက္ဆုိင္သူ 

အားလုံးကုိ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစၿခင္းၿဖင့္သာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ က်ယ္က်ယ္ 

ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွႏုိင္မည္ၿဖစ္၏၊ ဤသို႔ျဖင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေလွ်ာ့ခ် ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား (သို႔) လူနည္းစုမ်ားကုိ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးရန္လည္း လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေပမည္။ 

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ေဒသ၏ မိမိလုပ္ငန္းအေပၚ လက္ခံႏုိင္မႈလည္း တုိးပြားလာမည္ျဖစ္ 

သည္။ တဆက္တည္းပင္ မိမိကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မူ၀ါဒ၊ အေလ့အထေကာင္းမ်ားလည္း တိုးတက္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ 

ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္းေကာင္း ရလာဒ္ကို ရရိွႏုိင္၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ တိုးတက္ 

လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလံုး၏ အားေပးကူညီမႈကို 

ရႏုိင္သျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီ၌ ၀န္ထမ္းမ်ား ေရရွည္တည္ၿမ ဲ

ေနျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား အရည္အေသြးျမင့္တက္လာျခင္းျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္လာျခင္း အစရိွေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး 

မ်ား ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားက လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားလုိက္နာသင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္မွာ 

မိမိလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရာ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ (သို႔) ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ လိုအပ္၍လည္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  သဘာ၀ 

ပတ္၀န္းက်င္ကို ကာကြယ္မည့္ ဥပေဒ၊ နည္းလမ္းမ်ား ယခင္ကာလ၌ အားနည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၄င္းတို႔ကို အသစ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 

ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ ခုိင္မာမႈရွိေစရန္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ 

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လူမႈ 

ဘ၀ထိခိုက္မႈ (SIA) ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ (EIA) ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွရန္ 

လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 



၈ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ (Human Rights Council) က သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္စည္း 

မ်ဥ္းမ်ား (UNGPs) ၏ ပထမ စဥ္းမ်ဥ္းကိ ု႐ႈပါ။   

ယခုလက္ရိွတြင္ သဘာ၀ႏွင့္ လူမႈဘ၀သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား (ESIAS) မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ 

ကို အၾကမ္းမ်ဥ္းေရးဆြဲထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းျပဆိုထား၏။ ကုမၸဏီ 

မ်ားသည္ အဆိုပါ ဥပေဒ၊ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လူမႈဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ 

ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ UNGPS ကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ကို ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ သေဘာတူညီခ်က္၊ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 

ေလးစားလုိက္နာရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းလာႏိုင္သည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားလည္းရိွသည္။  

ရံဖန္ရံခါ၌ အစိုးရမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္နည္းပါးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလုိက္နာမႈ အခန္း 

က႑သည္ ပိုမုိအေရးတႀကီးလိုအပ္လာပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ဘာေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာရန္ လိုသည္ကို အလြယ္ဆံုးေျပာႏိုင္သည္မွာ 

“သင့္ေတာ္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္” တစ္ခုျဖစ္၍ပင္တည္း။ Eleanor Roosevelt ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ မိန္႔မွာထားသက့ဲသုိ႔ပင္ “လူတိုင္း၊ အမ်ဳိး 

သမီးတိုင္း၊ ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္  မိမိတို႔ အသီးသီး၏ ေနထိုင္ရာကမာၻေလးကုိယ္စီ၌ (မိမိေနထိုင္ရာ အိမ္နီးပတ္၀န္းက်င္၊ 

မိမိတတ္သည့္ေက်ာင္း၊ အလုပ္လုပ္သည့္စက္႐ံု၊ လယ္ယာေျမ (သို႔မဟုတ္) ႐ံုးဌာန အစရိွသျဖင့္) တရားမွ်တမႈ အခြင့္အလမ္း၊ 

ဂုဏ္သိကၡာရိွမႈတို႔ကို ခြဲျခားမႈမရိွပ ဲ တန္းတူညီမွ် ခံစားႏိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေနရာေလးမ်ားမွ အခြင့္အေရးမ်ား 

ဆိတ္သုဥ္း၊ အဓိပၸာယ္မဲ့ေနပါက ကမၻာႀကီး၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ဆိတ္သုဥ္းေနပါလိမ့္မည္။” (Eleanor Roosevelt 1958) 

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားျမႇင့္တင္ရန္ 

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ (Human Rights Council) ၌ UN Guiding Priciples on Business and 

Human Rights, စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူ ခ်မွတ္ 

ခ့ဲၾကသည္။ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာအျဖစ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လ႕ူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရိွေရး စံႏႈန္းထားမ်ား 

အျဖစ္ သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ 

အဆိုပါလမ္းညႊန္မ်ားသည္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ မူေဘာင္(၃)ခုအေပၚ 

အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားသည္။ စည္းမ်ဥ္းေပါင္း (၃၁)ခု ပါ၀င္ၿပီး (၁၄)ခုမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆို လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီအရြယ္ 

အစားအားလံုး (အႀကီးစားျဖစ္ေစ၊ အလတ္စားျဖစ္ေစ၊ အေသးစားျဖစ္ေစ)ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑အားလံုးအတြက္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ 

ရိွရင္းစြဲ လိုက္နာရန္လိုအပ္သည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အက်ယ္တ၀့ံ အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားၿပီး 

ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ပါသည္။  

လမ္းညႊန္မ်ား၏ ပထမမူေဘာင္မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာ၀န္” ျဖစ္၏။ 

စည္းမ်ဥ္း(၁၀)ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ပထမစည္းမ်ဥ္းအေနျဖင့္ “ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔) 

တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ နယ္ပယ္အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားပါ၀င္ပတ္သက္သူ (Third 

party) မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ တရားဥပေဒျပဳျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ား၊ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာအဆင့္မ်ားကို အသံုးျပဳလွ်က္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ 

ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမွားျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္” ဟု ျပဆိုထားသည္။၈ စည္းမ်ဥ္းအေသးစိတ္ႏွင့္ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

အားလံုးကို Report of Special Presentative of the Secretery-General, John Ruggie, ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး၏ 

အထူးကုိယ္စားလွယ္ ဂၽြန္ရပ္ဂီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 



မေက်လည္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရရန္ လက္လွမ္းမမီမႈ သည္ ဥပမာအၿဖစ္- ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္ 

အေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားေရးမ႑ိဳင္ကို တည့္မတ္ေပးရန္ ၾကိဳးစားေနရဆဲ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ရာ ေရရွည္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင ္

ရဦးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ တရားခြင္ျပင္ပမွ ၾကားနာေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ့အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး 

နည္းနာမ်ားသက့သုိဲ႔ နည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း ပိုမုိအားေကာင္းလာရန္ အခ်ိန္ယူ၍ စြမ္းအားျမႇင့္တင္၍ လုိအပ္ေနေသးသည္။ 

ဤအေတာအတြင္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင္ ့ operational grievance mechanisms (လက္ေတြ႕က်င့္သုံးႏုငိ္ေသာ ကုမၸဏီႏွင္ ့

ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားအၾကားမ ွျပႆနာမ်ားကို တိုက္္႐ိုက္ထိေတြ႕ ေျဖရွင္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကု ိထိေရာက္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္သည္။)  

ဒုတိယမူေဘာင္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ တာ၀န္ ‘The Corporate Responsibility 

to Respect Human Rights’ ျဖစ္၏။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈကုိ ေပၚလစီ၊ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ 

က်င့္သုံးျခင္း၊ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ဳိးထိခုိက္ႏုိင္မႈမ်ားအားလံုးကို စမ္းစစ္ရန္၊ သတိထား ႀကိဳတင္ 

ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိခုိက္ခံရမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈရိွေရး လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ကို (စည္းမ်ဥ္း ၁၄-ခုျဖင့္) လမ္းညႊန္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

တတိယမူေဘာင္မွာ ထိခိုက္ခံခ့ဲရမႈမ်ားအတြက္ “ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ရန္နည္းလမ္း” ‘Access to Remedy’ 

ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္ရန္နည္းလမ္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဘက္လိုက္ျခင္း၊ အဂတိလုိက္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 

အသံုးခ်မႈမွ ကင္းရန္လိုသည္။ မေက်လည္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားသည္ အစိုးရတြင္အေျချပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရတြင္ 

အေျချပဳျခင္းမဟုတ္ပ ဲ ၿပင္ပ၌ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ- တရား႐ံုးဆိုင္ရာနည္း (ႏုိင္ငံတြင္းရွိ တရား႐ံုး၊ ေဒသဆိုင္ရာ 

လူ႔အခြင့္အေရး တရား႐ံုးမ်ားမွတဆင့္) သို႔မဟုတ္ တရား႐ံုးမဟုတ္ ေသာနည္း (ဥပမာ- အလုပ္သမား ခံု႐ုံး၊ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး 

ေကာ္မရွင္၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ေပါင္းစုံမွ ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္စာစစ္အဖြဲ႕ စသည္) တို႔ျဖစ္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈအတြက္ ကုသေပးမႈတြင္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္မႈမ်ား၊ ျပန္လည္ေပးအပ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ 

ေပးမႈမ်ား၊ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အစားထိုးေလ်ာ္ေပးမႈမ်ား၊ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား (ဥပမာ- ဒဏ္ေၾကး) ႏွင့္ တျခားကာကြယ္နည္းမ်ား 

(ဥပမာ- လုပ္ငန္းကန္႔သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေစရန္ အာမခံခိုင္းျခင္း) တို႔ျဖစ္သည္။ 

ယခုတတိယပိုင္းတြင္ ဆက္လက္၍ ကုသေရးနည္းလမ္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ကုစား 

မႈမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္ ကုစားမႈနည္းလမ္းမ်ား 

ထိေရာက္မႈရိွေသာ နစ္နာခ်က္ကုသမႈတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။ 

အင္အားမမွ်ျခင္းသည္ ထိခုိက္ခံရသူ၊ ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု အဆိုခံရသူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔အၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ 

ခ်ဳိးေဖာက္သူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေသာအခါ ထိုကိစၥသည္ ပုိမွန္တက္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ မွ်တေသာ ၾကားနာမႈမ်ဳိးရရန္ အခြင့္အေရး 

အနည္းငယ္သာရိွသည္။ အင္အားမမွ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တျခား စုိးရမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာ- ဆင္းရဲေသာ 

ရပ္ကြက္လူထုက ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုအား အစိုးရ၏ မေက်လည္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ တိုင္ၾကားမႈျပဳရာ 

တြင္ အစုိးရက ထိုကုမၸဏီကို ဆက္လက္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ဘက္လုိက္ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။ 

တရားေရးဆိုင္ရာေျဖရွင္းမႈသည္ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္ႀကီးျမင့္ၿပီး ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ၾကာတက္သည္။ ကုန္က်စရိတ္တြက္ရာတြင္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ၊ ၾကားနာမႈကုိ လာေရာက္ရျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ပ်က္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကေလးထိန္းခ စသည့္ ကုန္က် 

ေငြမ်ာ ပါ၀င္သည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုသည္ ၿပီးဆံုးခါနီးျဖစ္လွ်င္ေတာင္ ေပးအပ္ရန္ လိုက္နာရမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးသည္ အလြန္ 

မ်ားလွ်င္ (တရားမ၀င္နည္းအရ) ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေရွာင္လႊဲႏုိင္သည္။ထိခိုက္ခံရသူႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူတို႔သည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း 

မတူလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုကို တရားစြဲျခင္းသည္ (အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးကိစၥတြင္) ႐ႈပ္ေထြးေသာ တရားေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ 

ျဖစ္လာတက္သည္။  



ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ပို၍မႀကီးထြားလာေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ မေက်လည္မႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြား 

အျမစ္တြယ္မလာေစရန္ျဖစ္၏။ 

လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားက အစိုးရအတြင္း အေျချပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျပင္ပ၌ အေျချပဳသည္ျဖစ္ေစ ကုစားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 

စည္းမ်ဥ္းနံပါတ္ (၃၁) ၌ စံႏႈန္း(၈)ခုျဖင့္ ထိေရာက္မႈ တိုင္းတာရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ ကုသေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ား 

ျဖင့္ ကုိက္ညီလွ်င္ ထိေရာက္သည္ဟု ဆိုႏိုင္၏။ 

၁။ တရား၀င္မႈ/လက္ခံမႈ/ယံုၾကည္မႈ ရရိွျခင္း 

၂။ လက္လွမ္းမီမႈ 

၃။ ခန္႔မွန္းရလြယ္ကူမႈ 

၄။ သာတူညီမွ်မႈ 

၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

၆။ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မႈ 

၇။ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ခန္းစာယူရန္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္မႈ 

၈။ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈအေပၚတြင္ အေျချပဳမႈ (ကုမၸဏီအတြင္း လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

             သက္ဆိုင္သည္။) 

 CSR Europe က ထိုစံႏႈန္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ (၂၁)ခုအျဖစ္ ျပန္ဆို၍ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဥပမာမ်ားေပးကာ ရွင္းလင္းထားသည္ကုိ ေအာက္ပါဇယား (၁) တြင္ရုွပါ။ (CSR 

Europe 2013) 

စံႏႈန္း လုပ္ငန္းစဥ္လိုအပ္ခ်က္ 
(၁) တရား၀င္ လက္ခံ၊ ယံုၾကည္မႈရရွိျခင္း (အသံုးျပဳသူမ်ားက
ကုမၸဏီ၏ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားရန္ နည္းလမ္းကို အသိ 
အမွတ္ျပဳ လက္ခံအသုံးျပဳမႈ) 

(၁.၁) ကုမၸဏီတြင္း မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို မည္သူက မည္သို႔
တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည္ ကို တိတိက်က် သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေစရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရေစရန္ စီမံထားရိွ ျခင္း။ 
(၁.၂) အဓိကပါ၀င္ေနသူမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ စားသံုးသူ 
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား ကုမၸဏီ၏ “တိုင္ၾကားစာ 
ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္” အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္၍ အစီအစဥ္ေရးဆြ ဲ
ေစျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေစျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ေစျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ ထူေထာင္ 
ျခင္း၊ ဤသို႔ျဖင့္ ပုိမို၍မွ်တလ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။ 

(၂) လက္လွမ္းမီျခင္း (တိုင္ၾကား စာေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားသည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ 
လက္လွမ္းမီေစျခင္း ၊ ဘာသာစကား၊ က်ား၊ မ၊ စာတတ္ 
ေျမာက္မႈ အဆင့္အတန္း အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ 
လက္လွမ္းမမီသူမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ 
မ်ား ေပးအပ္ျခင္း) 

(၂.၁) ကုမၸဏီ၏ တိုင္ၾကားစာေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
လုပ္ပံုလုပ္နည္းကို အသံုး ျပဳသူမ်ား သိရွိေစရန္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးသံုး၍ 
အသိေပးရွင္းျပျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳလြယ္ကူရန္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း၊ 
(ဥပမာ- စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားကို အင္ထရာနက္ 
(intranet) ကုမၸဏီအတြင္း ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ 
ကြန္ရက္စနစ္ အသံုးျပဳေစျခင္း၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ျပည္သူ 
မ်ားအတြက္ ပုိ၍ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွာ



အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 
ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား) 
(၂.၂) မည္သို႔တိုင္ၾကားရမည္ကို မသိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာ 
စကား၊ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 
ေနရာေဒသ အလွမ္းကြာ၍လည္းေကာင္း၊ လက္တံု႔ျပန္မည္ကို ေၾကာက္ 
ရြံ႕၍လည္းေကာင္း ကုမၸဏီ၏တိုင္ၾကားစာေျဖရွင္းေရးစနစ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳရန္ အခက္အခဲရွိႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားကို 
ေက်ာ္လႊားေစရန္ ေနရာေဒသ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ 
လက္လွမ္းမီွႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းအစုံျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း။ ဥပမာ- 
အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား၊ အင္တာနက္ Online ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ 
အႀကံေပးစာတိုက္ပုံးမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ 
တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ယက္စနစ္ အင္ထရာနက္ 
(intranet)မ်ား အစရိွသည္တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ တတိယလူ၊ အုပ္စုမ်ား 
မွတဆင့္ ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပ၌ပင္ တိုင္ၾကားခ်က္ကို စြဲဆုိႏိုင္ရမည္။ 

(၃) ခန္႔မွန္းရလြယ္ကူမႈ (လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ခုခ်င္း၏ ရည္ညႊန္း
အခ်ိန္ ကာလ၊ ရရိွႏိုင္မည့္ရလဒ္ႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ 
ႏိုင္မႈအစရိွသည္တို႔အပါအ၀င္ ရွင္းလင္း သိ သာေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ျခင္း) 

(၃.၁) အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းအပါအ၀င္
တိုင္ၾကားျခင္းကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းထားမ်ား၊ တာ၀န္မ်ား၊ အခန္းက႑မ်ား 
ကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပထားေသာ တိုင္ၾကားရန္စနစ္တစ္ခုကို 
႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ေနရာႏွစ္ခု 
စလံုး၌ တည္ေထာင္ေပးရျခင္း။ သို႔မွသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တေျပးညီ 
ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမည္။ 
(၃.၂) လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တစ္ခုစီအတြက္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ 
ၾကာခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း။ သုိ႔မွသာ အသံုးျပဳသူ 
အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုစီ၏ ၾကာခ်ိန္ကို ခန္႔မွန္းႏုိင္မည္။ ရံဖန္ရံခါ၌ 
အေျခအေနအရ အခ်ိန္ပိုယူ၍ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ပါက ထပ္မံယူရမည့္ 
အခ်ိန္ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းတို႔ကို တိုင္ၾကားသူအား အသိေပးရမည္။ 
(၃.၃) ေျဖရွင္းမည့္ တိုင္ၾကားစာအမ်ဳိးအစားမ်ားကို အတိအက် 
သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ပုိ၍ျမန္ဆန္ၿပီး စာရင္း 
ဇယားမ်ားျဖင့္ ခြဲျခမ္းသံုးသပ္ရန္လည္း လြယ္ကူေစ၏။ အသံုးျပဳသူမ်ား 
အေနျဖင့္လည္း ကုမၸဏီ၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ 
မည္သည္တို႔ကို အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္၊ မည္သည္ 
တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္တို႔ကို ပိုမုိရွင္းလင္းစြာ သိရွိႏိုင္မည္။ 

(၄) သာတူညီမွ် ရိွမႈ (ထိခုိက္နစ္ နာသူမ်ားသည္ 
ကုမၸဏီမ်ားထက္ ခြန္အား၊ အရင္းအျမစ္ ရရိွမႈ နည္းပါး 
ေလ့ရိွသည္။ ဤကဲ့သို႔ ခ်ိန္ ခြင္လွ်ာ မညီမွ်မႈကို ကုမၸဏီက 
တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကုမၸဏီ၏ 
တိုင္ၾကားမႈေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမ့ဲ 
ႏိုင္သည္။) 

(၄.၁) အသံုးျပဳသူမ်ား အလြယ္တကူ နားလည္လြယ္မည့္ ဘာသာစကား 
အသံုးအႏႈန္းတို႔ျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀ငွရန္ 
အသင့္ျဖစ္ျခင္း။ 
(၄.၂) ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအႀကံဉာဏ္ႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ ရရိွေစရန္ အ ေထာက္အကူျပဳေပးျခင္း။ ထိခုိက္နစ္နာသူ 
ႏွင့္ ကုမၸဏီတုိ႔၏ စကား၀ိုင္းသည္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်မႈရွိ ေစရန ္လိုအပ္ၿပီး 
ေရရွည္တည္တ့ံမည့္အေျဖကို ရရိွရန္မွာ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ အသီး 
သီး ေသခ်ာစြာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ လိုအပ္သည္။ ဤအေျခ 
အေနသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေျခအေန တစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ရလဒ္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ တဖန္ 
ျပႆနာႀကီးထြားလာစရာအေၾကာင္း ေလ်ာ့ပါးသြားေပမည္။ 

(၅) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (၅.၁) မေက်နပ္ခ်က္ တုိင္ၾကားသူမ်ားကို တိုင္ၾကားခ်က္ လက္ခံ 



ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ တေလွ်ာက္လံုး ပံုမွန္အသိ 
ေပးျခင္း။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္မႈကို တိုးပြားေစၿပီး 
တိုင္ၾကားသူကို လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္မႈကို အသိေပးျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔၏ 
စိတ္ပူပန္မႈကို ေလးစား ေၾကာင္း ျပသရာလည္းေရာက္သည္။ 
(၅.၂) ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီတြင္းႏွင့္ ျပင္ပသို႔ အစီရင္ခံစာထုတ္ၿပန္ျခင္းကို 
တရား၀င္ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပါ၀င္သူမ်ား 
တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈ ႀကိဳတင္မရခဲ့ပါက မေပါက္ၾကား 
ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းကိုလည္း ေလးစားလုိက္နာရန္ လုိ 
သည္။ ျပင္ပသို႔ ထုတ္ျပန္မည့္ အစီရင္ခံစာသည္ တိုင္ၾကားစာ အေရ 
အတြက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္သာမက ေျဖရွင္းမႈရလဒ္၊ 
တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈအေျခအေန အစရိွသျဖင့္ အရည္ 
အေသြးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အမ်ားက 
ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အစီရင္ခံစာသည္ ကုမၸဏီ၏တိုင္ၾကားမႈစနစ္ကို 
အသံုးျပဳရန္ အလားအလာရိွသည့္ သူမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သင့္သည္။ 

(၆) အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မႈ (ေျဖရွင္းခ်က္
ရလဒ္ႏွင့္ကုစားမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ျခင္း။) 

(၆.၁) မည္သည့္တိုင္တန္းခ်က္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ႏိုင္
သည္ကို စမ္းစစ္ျခင္း။ တိုင္တန္းမႈအားလံုးသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ျပႆနာမ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ၿပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွသည္။ ဤသည္ကို 
ကုမၸဏီတိုင္ၾကားမႈ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားမွ သိရိွေျဖရွင္းႏိုင္ရမည္။ 
(၆.၂) ေျဖရွင္းခ်က္ရလဒ္ႏွင့္ ကုစားမႈမ်ားသည္ တုိင္ၾကားသူ၏ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မရိွေစရ။ (ဥပမာ- ကုမၸဏီက ရပ္ကြက္ျပည္သူကို 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးရန္ သေဘာတူညီခ့ဲ ေသာ္လည္း ေျပာင္းေပး 
မည့္ေနရာသည္ ေရသန္႔ရရန္ မလြယ္ကူေသာေနရာျဖစ္ေနျခင္း၊ အလုပ္ 
သမားတစ္ေယာက္ကုိ အလုပ္ၿပန္ခန္႔ထားရန္ သေဘာတူေသာ္လည္း 
မွားယြင္းထုတ္ပယ္ခံရ၍ ရသင့္ပ ဲမရခ့ဲေသာလုပ္ခလစာမ်ားကို ျပန္မေပး 
ျခင္း အစရိွသျဖင့္)။ ေျဖရွင္းခ်က္ရလာဒ္သည္ အျခားသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးကို ထိပါးေစျခင္းမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ရပါ။ 
(၆.၃) ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ 
ဥပေဒမ်ား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရိွေသာအခါတြင္ အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ 
ရမည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး 
စံႏႈန္းမ်ားထက္ နိမ့္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒ၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပို၍ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ 

(၇) စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူရာ အရင္းအျမစ္တစ္ခု (တိုင္ၾကား 
ခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားေပၚ 
မူတည္၍ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကို    ႀကီးၾကပ္သံုးသပ္ျခင္း 
ျဖင့္သင္ခန္းစာမ်ားပံုမွန္ရယူႏိုင္သည္။ 
အဆိုပါအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိသင္ခန္းစာယူူ၍တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား 
တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္ ေစရန္ေဆာင္ 

(၇.၁) တိုက္ၾကားခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း။ 
        (ကုမၸဏီအတြင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပမွသက္ဆိုင္သူမ်ား 
ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ တိုင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္မွာ တုိင္ၾကားခ်က္ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားထားရိွရန္ လုိအပ္သည္။ ရရိွေျဖရွင္းခဲ့ေသာ တိုင္ၾကား 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုပါ မွတ္တမ္း 



ရြက္ႏုိင္သည္သာမက ကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
မူ၀ါဒႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ထိန္းညႇိႏုိင္ 
သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ေနာက္ထပ္ 
မျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။) 

ထားရိွရမည္။) 
(၇.၂) ကုမၸဏီ၏ တိုင္ၾကားခ်က္ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပုံမွန္ႀကီး 
ၾကပ္၊ သံုးသပ္ျခင္း။ 
        ကုမၸဏီ၏ တိုင္ၾကားခ်က္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီႏွင့္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုး (အတြင္းလူ၊ အျပင္လူ)မ်ား ပုံမွန္ႀကီး 
ၾကပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ သုံးသပ္၊ အကျဲဖတ္ရာတြင္ အရည္အေသြးေပၚ 
မူတည္၍ အကျဲဖတ္သင့္သည္။ ရရိွေသာ တိုင္ၾကားစာအေရအတြက္၊ 
ေျဖရွင္းခ့ဲ ေသာ အေရအတြက္၊ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္တိက်မႈ၊ 
အသံုးျပဳသူတို႔၏ ေက်နပ္မႈအတိုင္းအတာ အစရိွသျဖင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ား 
ႏွင့္လည္းတုိင္းတာႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အညႊန္းကိန္းမ်ား ဖတ္ရာတြင္ 
အဓိပၸါယ္ေကာက္ လြဲျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- တိုင္ၾကား 
ခ်က္ အေရအတြက္နည္းပါးျခင္းသည္ ျပႆနာမရိွ၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့ 
သို႔ ကုမၸဏီထံသို႔ တိုင္ၾကားရမည့္နည္းကို လက္လွမ္းမမီျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) အသံုးျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္သူမ်ားက မသိၾက၍လည္း ျဖစ္ႏုိင္ 
သည္။ 
(၇.၃) အဓိက သင္ခန္းစာယူဖြယ္ရာမ်ားကို စုစည္းထားရိွျခင္း။ 
        ကုမၸဏီ၏ တိုင္ၾကားခ်က္ လက္ခံေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား 
ပိုမုိတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
မူ၀ါဒ၊ လမ္းစဥ္၊ အေလ့အက်င့္မ်ားပါ လုိအပ္သလို သင့္ ေလ်ာ္ေစရန္ 
ျပဳျပင္ႏိုင္သည္။ 

(၈) ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း 
အေျဖရွာျခင္းေပၚ အေျခခံျခင္း (ကုမၸဏီအတြင္း၌ က်င့္သံုး 
သည့္ နစ္နာမႈကုစားေရး နည္းလမ္းထိေရာက္မႈရွိေရး အတြက္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္း 
မ်ားသည္ အဓိကက်သည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ယံုၾကည္ 
လက္ခံအသံုးျပဳမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈ၊ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈႏွင့္ ယံု ၾကည္မႈတုိ႔ကို ရရိွေစႏိုင္မည္။) 

(၈.၁) အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ တံု႔ျပန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ 
စနစ္တစ္ခုထူေထာင္ျခင္း။ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းအျပင္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ တံု႔ျပန္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ေကာက္ခံျခင္းအား 
ျဖင့္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ရန္ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါ သည္။ 
(၈.၂) မေက်လည္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စကား၀ိုင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာ 
ျခင္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မေက် 
လည္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားကို တစ္ဘက္တည္း ဆံုးျဖတ္ 
ေျဖရွင္းျခင္းထက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္၍ ဘံုသေဘာတူ ေျဖရွင္းသင့္ 
သည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ တိုင္ၾကားသူတို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈ မရရိွပါက 
ၾကားေနသည့္ တတိယလူ၊ အုပ္စုတို႔ျဖင့္ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖျခင္းကို ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္သည္။ စကား၀ုိင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ 
သည့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္သမား ခန္႔အပ္ထား၍လည္း ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္သည္။ 



ထိေရာက္မႈ စံႏႈန္းမ်ား အသံုးခ်ပံု ဥပမာမ်ား၉ 

၁။ လက္ခံအသံုးျပဳမႈ၊ ယံုၾကည္မႈရ္ိွျခင္း 

ဥပမာ- သတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၄င္း၏ ႏွစ္စဥ္လူ႔အခြင့္အေရး စီမံခ်က္၏ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ 

ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အေရးႀကီးေသာကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရသူအားလံုးကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 

ႏွစ္ႀကိမ္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုသည္။ ကုမၸဏီ၏ထိခုိက္နစ္နာ မႈမ်ား ကုသေရးနည္းလမ္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

အေနျဖင့္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို တင္ျပ၍ သူတုိ႔၏အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုရယူရန္ၿဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီ 

အတြင္း၌ သံံုးသပ္၍ အသံုး၀င္ေသာအခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳသူထံသို႔ သူ၏အႀကံ ေပးခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ 

ေနေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပ၏။ 

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲေသာ လူ႔အခြင့္အေရး NGO ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ခ်ိတ္ဆက္၊ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့၏။ ၄င္း၏တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္း 

စဥ္ကိုလည္း လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ေနာက္ဥပမာတစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စနစ္တစ္ခုျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပ ဲသင့္ေတာ္သလိုသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့၏။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ထိုစနစ္ကို တရား၀င္ စနစ္တက် 

ရိွေစရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့၏။ စနစ္မရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္၊ ၀တၱရား အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈမရိွ၍ ဌာန 

မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းမ်ားသို႔ ဦးတည္ခဲ့၏။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အမႈကိစၥမ်ားကို တံု႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 

အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားက ေက်နပ္မႈနည္းပါးျခင္း၊ အမႈကိစၥအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း ရွာေဖြရခက္ခဲျခင္း အစရိွ 

သည္တုိ႔ ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၄င္း၏လူမႈေရးရာဌာနအတြင္း၌ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ကုိင္ 

တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႐ံုးတစ္႐ံုးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့၏။ အဆိုပါ တုိင္စာ႐ုံး သည္ တိုင္ၾကားစာအားလံုးကို စုစည္းလက္ခံၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာ 

ေဒသမ်ားသို႔တဆင့္ ျပန္လည္လႊဲေပးသည္။ (ဥပမာ- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုရွိလွ်င္ တိုင္စာ႐ုံးမွ ဦးစြာ 

လက္ခံ၊ မွတ္တမ္းျပဳၿပီးမွ သက္ဆုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ဌာနကုိ လႊဲေျပာင္းကုိယ္တြယ္ေစ၏။) သက္ေသ၊ စာအေပးအယူ၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 

တျခားသက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလံုးအပါအ၀င္ အမႈကိစၥတစ္ခုစီႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

ကို အဆိုပါ႐ုံးတြင္ပင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ထိန္းသိမ္းထား ၏။ တိုင္စာ႐ုံး တည္ေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာခ့ဲသည္။ 

၄င္းေနာက္ အစမ္းကာလ တစ္ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းသံုးသပ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ သင့္ေလ်ာ္ 

ေစရန္ ျပန္လည္စမ္းစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ 

၂။ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ 

ဥပမာ- ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၄င္း၏ကုမၸဏီအတြင္း တိုင္ၾကားမႈေျဖရွင္းေရးစနစ္တစ္ခု စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ 

ထိုစနစ္ကို မည္သို႔အသံုးျပဳရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားအားလံုးကို တရား၀င္သင္တန္းေပးၿခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ထိုစနစ္၏ 

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသူက ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳ၍ မည္သုိ႔တိုင္ၾကားႏိုင္ပုံကို သင္တန္း ေပး၏။ 

လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးသည့္အျပင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားအတြက္လည္း ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္တြင္ 

အဆင္သင့္ေလ့လာႏိုင္ရန္လည္း ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။ 

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုတြင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၄င္း၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးစနစ္ႏွင့္  

၉ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ဇယား (၁) တြင္ ၾကည့္ပါ။ 



ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိေစရန္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းမ်ားရိွရာ ႏုိင္ငံအေပၚမူတည္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံ(က)တြင္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ အေသးစိတ္ကုိ ၄င္း၏ CSR အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့သည္။ 

ထို႔အျပင္ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းေနရာတစ္ခု၌ ၿမိဳ႕ထဲရိွအိမ္တိုင္းသို႔ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့၏။ ႏုိင္ငံ(ခ)တြင္ ရပ္ကြက္ 

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ အမ်ားသိေစရန္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားက ေမးခြန္းမ်ားလည္း ေမးခြင့္ရခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ(ဂ)တြင္ 

အပတ္စဥ္ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ(ဃ)တြင္ သတင္းစာႏွင္ ့ေကာ္ပေရးရွင္း Online စာမ်က္ႏွာမွ တင္ခ့ဲသည္။ 

၄င္းအျပင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ငန္းတည္ရိွရာေနရာတိုင္း၌ မျဖစ္မေနသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ 

အစီအစဥ္တစ္ခု တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ တိုင္ၾကားစာစနစ္လုပ္ငန္းစဥ္၊ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္သူႏွင့္ တ္ိုင္ၾကား 

ရန္ လိပ္စာ အေသးစိတ္တို႔ကုိ ရွင္းျပျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

ဒုတိယဥပမာတစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုသည္ ၄င္း၏ကုမၸဏီအတြင္း၌ အလုပ္ 

သမားမ်ားအတြက္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တိုင္ၾကားရန္ စနစ္တစ္ခုထားရိွေပးထား၏။ ၄င္းႏုိင္ငံ၌ အသင္းအဖြဲ႕ သမဂၢ အားေကာင္းသည္ 

ျဖစ္ရာ အလုပ္သမားသည္ ကုမၸဏီ၏ တိုင္ၾကားရန္စနစ္ကို အသံုးမျပဳပ ဲ သူ၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို သမဂၢသို႔သာ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ 

အလုပ္သမားအေနျဖင့္ သူ၏မေက်နပ္ခ်က္မ်ားသည္ သူ၏တိုက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ပတ္သက္သည္ျဖစ္ရာ ကုမၸဏီမွ မည္သို႔ 

တံု႔ျပန္မည္ကို စိုးရိမ္ခ့ဲသည္ဟုဆုိ၏။ 

ထို႔အျပင္ သူ၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို သမဂၢမွ ကုမၸဏီသုိ႔ အေလးအနက္ကိုင္တြယ္ရန္ ဖိအားေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ 

သမဂၢေရွ႕ေနသည္ တိုင္္ၾကားခ်က္ကို ကုမၸဏီ၏ တိုင္ၾကားစာအရာရိွထံ၌ တရား၀င္စြဲတင္ေပးခဲ့ၿပီး သမဂၢမွ အမႈကို အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ 

ေနခ့ဲသည္။ ထိခုိက္ခံခ့ဲရသည့္ အလုပ္သမားက ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ဆံုးေျဖရွင္းခ်က္အေပၚ ေက်နပ္မႈရွိေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

ဤအမႈကိစၥျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း သမဂၢ၏အႀကံျပဳခ်က္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၿပီး ကုမၸဏီက သမဂၢကို အလုပ္ 

သမားေရး မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေနာက္ထပ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သေဘာတူသတ္မွတ္ခဲ့၏။ 

ဤအခ်က္ကိုလည္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသို႔ တရား၀င္အသိေပးခ့ဲသည္။ 

တတိယဥပမာတစ္ခုတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ စာတတ္သူအလြန္နည္းပါးသည့္ ေက်းရြာ 

ေဒသတစ္ခုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ရာ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ ႏႈတ္ျဖင့္ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ 

သည္ ၄င္း၏လူမႈေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုသည့္ အစည္းအေ၀းတိုင္း၌ တရား၀င္တိုင္ၾကားစာပံုစံကုို ယူေဆာင္ 

သြားေစၿပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ားရိွပါက မွတ္သားထားေစခဲ့၏။ ကုမၸဏီ၏စာရင္းမ်ားအရ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကုမၸဏီသို႔ တိုင္ 

ၾကားသည့္အမႈေပါင္း (၄၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္သြားခဲ့၏။ ဤသည္ကုိ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စိတ္ပူစရာဟုမယူဆပဲ သူတုိ႔၏အကူအညီ 

ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား တိုင္ၾကားရန္လက္လွမ္းမီလာသည္ဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ 

စတုတၳဥပမာတစ္ခုတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုသည္ အမ်ားက်င့္သံုးေနၾကစံႏႈန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အလုပ္သမား 

မ်ားအတြက္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို အမည္မေဖာ္ျပပဲတိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလိုင္းတစ္ခုကုိ တပ္ဆင္ခ့ဲ၏။ ကုမၸဏီ၏လုပ္ 

ငန္းမ်ားရွိေသာ ကမာၻတစ္၀န္းလံုး မည္သည့္ေနရာမွမဆို အလုပ္သမားတစ္ေယာက္သည္ (၂၄)နာရီပတ္လံုး ေကာ္ပိုေရးရွင္း႐ံုးခန္းမ်ားသို႔ 

တိုက္႐ုိက္တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ တုိင္ၾကားစာအမ်ားစုကို အီလက္ထေရာနစ္စာ (သို႔) စာတိုက္မွ စာမ်ားမွ 

လက္ခံရရိွေသာ္လည္း အေရးေပၚလိုင္းမွ ေခၚဆိုမႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႔) အလုပ္သမားမ်ားအား ေႏွာက္ယွက္ 

ဒုကၡေပးမႈကဲ့သို႔ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထိခိုက္ခံရသူ၏ကိုယ္စား တတိယလူ၊ အုပ္စု 

က တုိင္ၾကားေပးသည္ကို လက္ခံသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီသည္ လပ္ုငန္းစဥ္ကို တတိယလူ၊ အုပ္စုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ 

သည္။ 



ထို႔အျပင္ တိုင္ၾကားသူမ်ားအား မည္သို႔ေသာလက္တံု႔ျပန္မႈမ်ဳိးကိုမဆို ကုမၸဏီက လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ လုိက္နာ 

က်င့္သုံးသည့္ က်င့္၀တ္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေတြ႕ရိွပါက ျပင္းထန္သည့္အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည့္အျပင္ 

အလုပ္တာ၀န္မွ ရပ္စဲျခင္းခံရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃။ ခန္႔မွန္းရလြယ္ကူမႈ 

ဥပမာ- အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ထားမႈကို ႀကီးၾကပ္ 

စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရးရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္တို႔အတြက္ “သက္ေရာက္မႈ စမ္းစစ္ျခင္း 

အေထာက္အကူျပဳနည္းလမ္း” တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္။ 

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုသည္ ၄င္း၏ေကာ္ပရိတ္၁၀မူ၀ါဒတစ္ခုအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး စံႏႈန္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္ထားရိွသည္။ ၄င္း၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ ေနရာမ်ား၌ တိုင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းေရးစနစ္ 

တစ္ခုထားရိွရန္မွာ ၄င္းစံႏႈန္းအရ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အဆိုပါမူ၀ါဒကို လိုက္နာၿပီး 

လက္ရိွအသံုးျပဳေနသည့္ ၄င္း၏တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ကုမၸဏီ၏ လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈဌာနမွ ဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုမွတဆင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုး 

ေစသည္။ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ တာ၀န္ႏွင့္အခန္းက႑မ်ားဆုိင္ရာ က႑တစ္ခုႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို တု႔ံျပန္သည့္အခါ အဆင့္ 

ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုပါ ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား 

ျမင့္တက္လာပါက ထပ္ေဆာင္းတိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားပါ ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ 

အခ်ိန္ကာလမ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ 

* တိုင္ၾကားခ်က္ကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၌ စတင္စာရင္းသြင္းသည့္ေန႔မွစ၍ ေနာက္ထပ္(၁၄)ရက္အတြင္း ပထမဆံုးျပန္ၾကားခ်က္ကို

ထုတ္ၿပန္ေပးရမည္။  

* ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (အတြင္း၌ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ လုိအပ္ပါက တတိယလူ၊ အုပ္စုမ်ား ကို

ဆက္သြယ္ျခင္း၊ အမွားၿပဳျပင္ ၿပင္ဆင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဆံုးျဖတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား) အစရိွသည္တို႔ကို တစ္လထက္ 

မၾကာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

* အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ အၿပီးသတ္သြားၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္ထက္မၾကာေစပဲ တိုင္ၾကားသူကို ေနာက္ဆံုးျပန္ၾကားေပးရမည္။

* တိုင္ၾကားခ်က္ကို ပိတ္သိမ္းရမည္။ လိုအပ္ပါက အခ်ိန္ကာလထပ္တိုး၍ တိက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္

ရန္လည္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

၄။ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစျခင္း 

ဥပမာတစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက 

ရာ မေက်နပ္မႈမ်ားစြာရိွခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို သိခြင့္မရခဲ့ 

သည့္အျပင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုိ႔၏လူမႈေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကတိက၀တ္မ်ား ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ဤအခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ဆက္၍ တိုးတက္ညႇိႏႈိင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေဒသခံလူထုအေနျဖင့္လည္း ကုမၸဏီ 

၁၀ ကမၻာတစ္၀န္းလုံးတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလည္ပတ္ေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား 



ႏွင့္ယွဥ္ပါက နစ္နာသည့္ဘက္မွ ရိွေနသည္ဟု ခံစားေနခ့ဲရသည္။ အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ကုမၸဏီက ေဒသခံလူမႈေရးအဖြဲ႕ 

အစည္းတစ္ခုကို ေဒသခံလူထုအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။  ေဒသခံ NGO အေန 

ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈကို အေျခအေနတရပ္ျဖင့္သာ လက္ခံခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမွာ NGO အေနျဖင့္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုသာ တာ၀န္ခံရန္ျဖစ္ႏိုင္မွသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။  

အဆိုပါအေျခအေနတြင္ ေဒသခံမ်ားမွာ ကုမၸဏီႏွင့္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈကို ျပန္လည္စတင္ရန္ ယံုၾကည္ခ်က္ ပိုရွိလာခဲ့ၾကသည္။ 

ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း အစပိုင္းတြင ္NGO အေပၚ၌ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ခဲ့ေသာ္လည္း ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆြး 

ေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ 

၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း 

ဥပမာတစ္ခုတြင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၄င္း၏တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ မည္သည့္အဆင့္မ်ား၌ 

တိုင္ၾကားသူသို႔ တရား၀င္ဆက္သြယ္ရမည္ကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ တိုင္ၾကားခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္သည့္အခါ၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ 

အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေသာအခါႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကို ေျဖရွင္းေသာ (သို႔) ပိတ္သိမ္းေသာအခါမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ 

သည္ လုိအပ္သည္ထက္ ၾကန္႔ၾကာေနပါကလည္း တိုင္ၾကားသူကို အေၾကာင္းၾကားရန္ျဖစ္သည္။ အတိတ္က တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ 

ေျဖရွင္းရာတြင္ စနစ္မရွိပဲ သင့္သလိုေျဖရွင္းခဲ့၍ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို ကုမၸဏီက လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္ဟု အျပစ္တင္ခံခ့ဲရသည္။ မ်ားေသာ 

အားျဖင့္ ကုမၸဏီကေျဖရွင္းၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ တိုင္ၾကားသူထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားခ့ဲၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ 

ကုမၸဏီသည္ စနစ္တက်ျဖင့္ တိုင္ၾကားသူႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ဆက္သြယ္၊ အသိေပးရန္ စီစဥ္ထားရိွၿပီးျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုတြင္ ICT ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ကုမၸဏီအတြင္း၌ ၄င္း၏ စည္းကမ္း 

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ေလးလတစ္ႀကိမ္ လက္ခံရရိွေျဖရွင္းေပးခဲ့ေသာ အမႈေပါင္းအေရအတြက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

တင္ျပသည္။ ကုမၸဏီ၏ ျပင္ပျပည္သူသုိ႔ အစီရင္ခံရာတြင္ လက္ခံရရိွသည့္ တိုင္ၾကားသည့္အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေယဘုယ်အခ်က္ 

အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။၁၁ 

၆။ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ရိွမႈ 

ဥပမာတစ္ခုတြင္ အသံုးအေဆာင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၄င္းတို႔၏ “ေဒသခံလူထုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္းစံႏႈန္း” တစ္ခုကို ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းစံႏႈန္းအရ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ အားလံုးပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြး၀ုိင္း 

တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ ကုိယ္စားျပဳခံရမႈနည္းသည့္ အုပ္စုမ်ားအားလံုးလည္း 

ပါ၀င္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

၄င္းအျပင္ ၄င္းတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ၌လည္း ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ႏုိ္င္ငံတြင္းဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေလးစားလိုက္နာရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္ရာ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဌာေန 

တိုင္းရင္းသားဟူ၍ သီးသန္႔သတ္မွတ္ခ်က္မရိွေသာ အခါမ်ဳိးတြင္ ၄င္းတို႔စံႏႈန္းႏွင့္ ႏ္ိုင္ငံတကာဥပေဒတို႔ ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ အဆိုပါ 

လူအုပ္စုမ်ားကို “ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စု”မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 

၇။ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူရာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေစျခင္း 

ဥပမာတစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၄င္းတို႔၏ တိုင္ၾကားခ်က္ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုသင္ခန္း  

၁၁ ျပင္ပသုိ႔တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ အစီရင္ခံစာ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွင္းလင္းခ်က္ကုိ ဇယား (၁)၊ 

စံႏႈန္း (၅) တြင္ဖတ္ပါ။ 



 စာ ယူၾကရန္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စိစစ္သံုး 

သပ္ေရးေကာ္မတီသို႔ တိုင္ၾကားစာ႐ံုးမွ လစဥ္ပံုမွန္တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရသည္။ အဆိုပါအခ်က္ 

အလက္မ်ားတြင္ ေျဖရွင္း၍မၿပီးေသးေသာ အမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ ေျဖရွင္းရန္က်န္ရိွေနသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားပါ၀င္ 

သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း 

ႀကိဳးစားပမ္းစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ 

ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၄င္း၏လုပ္ငန္း လည္ပတ္ရာေနရာႏွင့္ အလြန္ေ၀း 

ကြာသည့္ေနရာတစ္ခု၌ ေရနံယိုဖိတ္မႈ အႀကီးစားျဖစ္ခဲ့ရာ ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ကုမၸဏီကုိ တုိင္ၾကားခ့ဲၾကသည္။ ကုမၸဏီ၏ 

အလုပ္ေနရာႏွင့္ လြန္စြာေ၀းကြာေသာ၊ ေ၀းသီေခါင္သည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင္ ့အခ်ိန္မီသိရွိ၊ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲခဲ့သည္ဟု ကုမၸဏီကေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကုမၸဏီက အေျခအေနကုိ အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းရန္ 

ႀကိဳးစားခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပန္၍အစားထိုးကုစားမရႏိုင္ 

ေလာက္ေအာင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေစခ့ဲၿပီးျဖစ္ေန၏။ 

အဆိုပါျဖစ္ရပ္ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ေရနံယိုဖိတ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္သည့္ မူ၀ါဒတစ္ခုကို ၄င္း၏ 

အေရးေပၚစီမံေဆာင္ရက္ေရး စံႏႈန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံေခါင္သီေသာေနရာမ်ားရိွ ေရနံယိုဖိတ္မႈ ျပႆနာ 

မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီက အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းလိုင္းတစ္ခု ထားရိွေပးျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မည့္ အဖြဲ႕တစ္ခု ထားရိွေပး 

ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ေရနံပုိက္လိုင္း၌ တစ္စံုတစ္ရာ မသကၤာ 

ဖြယ္ရာမ်ားေတြ႕ရိွပါက ေစာစီးစြာသတိေပးႏိုင္ရန္ စနစ္တစ္ခုလည္း ထားရွိသည္။ အဆိုပါမူ၀ါဒကို ေရနံထုတ္လုပ္သည့္ဌာနမွ အဓိက စီမံ 

ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဌာနမ်ားမွလည္း ေထာက္ပံ့ကူညီၾကသည္။ 

၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါစနစ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ေရနံယိုဖိတ္မႈ တိုင္ၾကားခ်က္အမႈ (၅)ခုႏွင့္ ေစာစီးစြာသတိေပး 

တိုင္ၾကားခ်က္အမႈ (၂၅)ခု ရရိွခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မူ၀ါဒအသစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခ့ဲ၍ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 

အခ်ိန္မီတု႔ံျပန္၊ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး မျဖစ္ပြားႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

၈။ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာမႈအေပၚမူတည္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ဥပမာတစ္ခုတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ကုမၸဏီတစ္ခု၌ အလုပ္သမားေရးရာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားစြာ တိုင္ၾကားခ့ဲၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ 

ကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈ မရရိွႏုိင္ခဲ့၍ အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခုက ကုမၸဏီကို တရားစြဲဆိုရန္ ျဖစ္လာခဲ့၏။ 

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ တရားစြဲဆိုခံရမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို မလုိလားေသာေၾကာင့္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္ 

တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့၏။ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးရန္ ေကာ္မရွင္ကို သမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 

ကုမၸဏီအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရိွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့၏။ 

ထို႔ေနာက္ ေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံစာတစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီေရာ သမဂၢပါ ႏွစ္ဘက္စလုံးက ဖတ္႐ႈစစ္ေဆးခ့ဲၾကသည္။ 

ႏွစ္ဘက္စလုံးအတြက္ ရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မွာ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကို အၿပီးသတ္သြားေစမည္မဟုတ္ပ ဲဆက္လက္ 

၍ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္မည့္ စကား၀ိုင္းတစ္ခုလိုအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရလာဒ္အျဖစ္ “အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲစကား 

၀ိုင္း” ဟူေသာ ယႏၲရားတစ္ခုကိုထားရွိ၍ အစီရင္ခံစာတြင္ပါရိွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္သာမက 

ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈအသစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္လည္း ရည္ရြယ္သည္။ အဆိုပါစကား၀ိုင္း ယႏၲရား 

သည္ ယေန႔ထိတိုင္ တည္ရွိေန၏။ 

အထက္ပါ ထိခိုက္နစ္နာခ်က္ ကုသေရးနည္းလမ္း ဥပမာမ်ားသည္ တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း CSR Europe ၏ အစီရင္ ခံစာမွ 

ဥပမာမ်ားမွ တိုက္႐ုိက္ဘာသာျပန္ဆို တင္ျပခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔စီပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 



တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရိွေရးႏွင့္ မိမိတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို မည္သို႔လက္ေတြ႕ေလွ်ာ့ခ်၊ ကုစား၊ ကာကြယ္ 

ႏိုင္သည္မ်ားကုိ အေတာ္အသင့္ ေလ့လာႏိုင္မိၾကမည္ဟု ယူဆပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ 

ေနၾကသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသူအားလံုးမွလည္း အလားတူေလ့လာႏိုင္၍ မိမိတို႔ 

၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

တဖန္ ဤေဆာင္းပါး၏ ပထမပိုင္းႏွင့္ ဒုတိယပိုင္းတုိ႔၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ထိခုိက္ခံစားရႏိုင္ေသာ နစ္နာခ်က္မ်ားကို လူ႔အခြင့္ 

အေရး႐ႈေထာင့္မွ ယွဥ္တြဲဆန္းစစ္ႏိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလုိက္နာျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနၾကသူ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားသာမက အဓိက မိမိတို႔ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါ ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည္ကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သိျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါ 

သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား ပိုမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ “ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရိွေရး 

အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မွလည္း အကူအညီေပးရန္ အသင့္ရိွပါသည္။ 
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