ြမန်မာ&ိုင်ငံရှိ ပုဂ/လိကလံု2ခံuေရးကုမ7ဏီများ၏ ဥပေဒ၊ စည်းမျA်းစည်းကမ်းများ
ပိုမိုအားေကာင်းလာေစရန် ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်း။
လူGအခွင့်အေရးကို ေလးစားလိုက်နIရန်&ှင့် ကာကွယ်ရန် ြမKင့်တင်ြခင်း
ပတ်သက်ဆက်&ွယ်သူများဆိုင်ရာ ေနIက်ခံသတင်းအချက်အလက်များ
ေမလ ၂၀၂၀
ြမန်မာိုင်ငံအား ၂၀၁၆-ခုှစ်တွင် (ိုင်ဂျီးရီးယားှင့်ဂါနာ) ှင့်အတူ ေဒသအဆင့်တွင် ဆအေလျာက်
ေလးစားလိုက်နာိုင်ေသာ လံုြခံေရးှင့် လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အေြခခံမူများ (VPSHRs) ကိုစတင်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် ကနဦးစမ်းသပ်ဆဲအဆင့် ိုင်ငံ သံုးိုင်ငံအြဖစ် ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။

VPSHR ှင့် ြမန်မာြပည်တွင်း၌ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်းများ ှင့်
ပတ်သက်သည့်

ထပ်မံအချက်အလက်များှင့်

ေနာက်ဆက်တွဲများကို

ြမန်မာ့စီးပွားေရးက

တာဝန်ယူမရှိေရး အေထာက်အကူြပဌာန (MCRB) ၏ ဝက်ဆိုဒ်တွင် ေတွရှိိုင်ပါသည်။

ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆအေလျာက် ေလးစားလိုက်နာိုင်ေသာ လံုြခံေရးှင့် လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ
အေြခခံမူများ

(VPSHR)

ဆိုင်ရာ

ဦးေဆာင်ေကာ်မတီသည်

(လက်ရှိတွင်

TOTAL

ှင့်

သစေတးလျသံံုးတိုမှ ပူးတွဲ ဥကဌ ြဖစ်သည့်အြပင် သစေတးလျသံံုးမှ VPSHR 2020-2021 တွင်
ကမာလံုးဆိုင်ရာဥကဌ

အြဖစ်လည်းေဆာင်ရွက်ေနသည်။)

ြမန်မာိုင်ငံရှိပုဂလိကလံုြခံေရး

ကုမဏီများ (PSCs) ဆိုင်ရာ ဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများရှိ ကွာဟချက်များအား လူအခွင့်အေရးကို
ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်မများှင့် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ ထည့်သွင်းရန် အလားအလာရှိေသာ
ေနရာတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ (PSC နယ်ပယ်အတွက် ေနာက်ဆက်တွဲကို ကည့်ပါ။)
ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ VPSHR ဦးေဆာင်ေကာ်မတီသည် အစိုရ၏ ဥပေဒ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ
ေရးဆွဲမည့်အစီအစ်များကို

နားလည်ေစရန်အတွက်

အစိုးှင့်

ချိတ်ဆက်ညိိင်းြခင်းတိုအြပင်

အချိေသာ ြမန်မာိုင်ငံရှိ PCSs များ ေပါင်းစည်းထားသည့် ပုဂလိကလံုြခံေရးဝန်ေဆာင်မအသင်း
(PSSA) ှင့် လည်းချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ခဲ့မများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍
လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များက

ပုဂလိကလံုြခံေရးဆိုင်ရာ

ဥပေဒ၊

အချိေသာ

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကို

စတင်ကျင့်သံုးိုင်ရန် ေဆွးေွးတင်ြပခဲ့ြခင်းများရှိပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ပုဂလိကလံုြခံေရး
ဝန်ေဆာင်မအသင်း (PSSA) သည် အိိယ၊ စင်ကာပူှင့်ဂျပန်တို၏ ချ်းကပ်လုပ်ေဆာင်မမ
 ျားအေပ

အေြခခံ၍ အစိုးရှင့် လတ်ေတာ်အား အြကံြပချက်များေပးခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် တစ်စံုတစ်ရာ
တိုးတက်မများ မရှေ
ိ သးပါ။

ထိုကဲ့သို

တိုးတက်မမရှိရသည့်အေကာင်းအရင်းတစ်ခုမှာ

အလားအလာရှိသည့်

သက်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒများအရ

လက်ရှိ

က၏

ထိန်းေကျာင်းရေသာ

အခင်းအကျင်းကို
အစိုးရဌာနများ

(Regulators) သိုမဟုတ် ဥပေဒြပေရးဆွဲသူများက ေကာင်းစွာနားမလည်ြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။

ထိုေကာင့် MCRB သည် ဤေလ့လာမကုိ Voluntary Principles Association ၏ အေထာက်အပံ့ြဖင့်
ြမန်မာိုင်ငံရှိ လူအခွင့်အေရးအရာယ်များှင့်သက်ေရာက်မများအပါအ၀င်
အကျင်းကို

အကဲြဖတ်ေဆာင်ရွက်ရန်

ြပလုပ်ေနြခင်းြဖစ်ပီး

၂၀၂၀

PSC များ၏ အခင်း

ခုှစ်တွင်

ေရွးေကာက်

တင်ေြမာက်ြခင်း ခံရမည့်အစိုးရ / လတ်ေတာ်မှ ေရးဆွဲ ေဆာင်ရွက်လာမည့် မည်သည့် ဥပေဒ၊

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများ တွင်မဆို လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာကာကွယ်မများကို ထည့်သွင်းရန်တိုအြပင်

စံသတ်မှတ်ထားေသာ သင်တန်းများအတွက် အေြခခံလူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို
သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်း တိုအြပင် ြမန်မာဘာသာသိုလည်း ြပန်ဆိုြခင်း တိုကို ေဆာင်ရွက်ပါမည်။
ရည်ရွယ်ချက်များမှာ •

ြမန်မာိုင်ငံရှိ PSC ကှင့် ပတ်သက်၍ အေြခခံသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူကာ

လက်ရှိအဖွဲအစည်းများ (institutions)၊ ဤကရှိကုမဏီများှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ
အပါအဝင် ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများအားလံုးကို မေဝိုင်ရန်။
•

ြမန်မာိုင်ငံရှိ PSC က၏ လူအခွင့်အေရးအရာယ်များ၊ သက်ေရာက်မများ၏ ဥပမာများှင့်
အေကာင်းအရာများ

(Issues)

ကို

သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်းေကာင့်

ကုမဏီတစ်ခုချင်းစီမှ

လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာသက်ေရာက်မများကို ဆန်းစစ်ေလ့လာရန်အတွက်လည်း အေထာက်အကူ
ြပိုင်ရန်။
•

Voluntary Principles Initiative (VPI) ှင့် ICoCA တို၏ ကူညီအြကံြပချက်များြဖင့်
အြခားိုင်ငံများရှိ

PSCs

ဆိုင်ရာ

ဥပေဒ၊

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့်

ေကာင်းမွန်ေသာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများကို အှစ်ချပ်ေဖာ်ြပိုင်ရန်။
•

လူအခွင့်အေရးကို

ေလးစားလိုက်နာြခင်း၊

ကာကွယ်ေပးြခင်းများ

စပ်လျ်းသည့်

အပါအဝင်

ဥပေဒ၊

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် ပုဂလိကလံုြခံေရးက (PSC Sector) ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစေရး
အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစမည့် မဟာဗျုဟာတစ်ကို ချက်မှတ်ိုင်ရန်။

o လူအခွင့်အေရးှင့်ဆက်စပ်ေသာ မြဖစ်မေနေလ့ကျင့်သင်ကားရမည့် အေြခခံသေဘာ
တရားများှင့် ပစည်းများ (materials) အပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဥပေဒမူေဘာင်
များတွင်ပါ၀င်သင့်ေသာ
အြကံြပိုင်ရန်။

VPSHR

ကို

ထင်ဟပ်ေစမည့်

အဓိက

အချက်များကို

o ဥပေဒ မူေဘာင်များရှိ ေရှာင်က်သင့်ေသာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာများှင့် အရာယ်ရှိေသာ
အချက်များ ကို သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ိုင်ရန်။

•

အဆိုြပထားေသာ စည်းံုးလံေဆာ်ေရးချ်းကပ်မ အပါအဝင် ဤနယ်ပယ်အတွင်းရှိ ြပည်တွင်းမှ
VPSHR အဖွဲ၏ အခန်းကအတွက် အြကံြပချက်များြပလုပ်ိုင်ရန်။

ဤဆန်းစစ်ေလ့လာမကို MCRB ၏ Extractives Team မှ ေအာင်ေကျာ်စိုး၊ ခင်မိုမိုြမင့် တိုှင့်အတူ
ြမန်မာိုင်ငံ၏ လံုြခံေရးဆိုင်ရာ အေတွအြကံရှိသည့် RVN Myanmar မှ Niels Huby ၏
အေထာက်အကူှင့် MCRB ၏ ဒါိုက်တာ Vicky Bowman ၏ ကီးကပ်မြဖင့် ိုင်ငံတကာမှ VPSHR

ဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများ အပါအ၀င် ြပည်တွင်းဦးေဆာင် ေကာ်မတီ (In-country Steering
Committee) မှ သင့်ေလျာ်ေသာ အဖွဲ၀င်များ၏ ကမ်းကျင်မများြဖင့် ြပလုပ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်များကို ထင်ဟပ်ေစမည့် ရလာဒ်များအား စာတမ်းအတို (short report)

တစ်ခု (အဂလိပ်၊ ြမန်မာ ဘာသာှစ်မျိးစလံုး) တွင် ေဖာ်ြပမည်ြဖစ်ပီး၊ ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများကို
မေဝရန်ှင့် MCRB ၏ ဝက်ဆိုဒ်တွင် အများြပည်သူသိရှိရန်တွက် ေဖာ်ြပရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။
ေလ့လာမ၏

ရလာဒ်အေနြဖင့်

အစိုးရ

(သက်ဆိုင်ရာ

ဥပေဒများအရ

ထိန်းေကျာင်းရေသာ

အစိုးရဌာနများ) အပါအ၀င် ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများြဖစ်ကေသာ ဥပေဒြပသူများ၊ ကုမဏီများ၊
အရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများှင့်
များအတွက်

စိုးရိမ်မများကို

မီဒီယာများများ၏
ဥပေဒ၊

လူအခွင့်အေရးှင့်

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများတွင်

အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာကိစရပ်

ထည့်သွင်းစ်းစားိုင်ရန်

ယံုကည်မပိုမိုေပးိုင်မည့် အေြခခံကျေသာသတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိရန်လည်း ရည်ရွယ်
ပါသည်။

PSCs များအတွက် လူအခွင့်အေရး၊ ကျားမေရးရာှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ အင်အားအသံုးြပမ (use
of force) များ ဆိုင်ရာ အေြခခံ သင်ကားေရး စာရွက်စာတမ်းများ (ြမန်မာဘာသာြဖင့်) အား PSCs
ှင့်

အြခားပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများထံသို

ြဖန်ေဝေပးမည့်အြပင်

အွန်လိုင်းတွင်လည်း

ရရှိိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအြပင် ဤအေကာင်းအရာများသည် PSCs သင်တန်းများအတွက် လိုအပ်ေသာ
ဥပေဒ၊

စည်းမျ်းစည်းကမ်းများအား

ထင်ဟပ်ေစရန်တွက်လည်း

ရည်ရွယ်ပါသည်။

သိုေသာ်

ဤဆန်းစစ်ေလ့လာမသည် PSCs သင်တန်းများပိုချမည့် စီမံကိန်းအတွက် လုပ်ေဆာင်ြခင်းမျိး
မဟုတ်ပါ။

ဤဆန်းစစ်ေလ့လာမကို

ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မ၏

ေဆာင်ရွက်ေနစ်ှင့်

အများြပည်သူသို

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေနြဖင့်

ြဖန်ေဝပီးသည့်ေနာက်တွင်

စီမံကိန်းကာလအတွင်း

ဥပေဒ၊

စည်မျ်းစည်းကမ်းများကို တည်ြပြပဌာန်းိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ေသာ်လည်း ဥပေဒမူေဘာင်များအေပ
အဓိကကျေသာ

ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများှင့်

ေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။

စည်းံုးလပ်ေဆာ်ြခင်း

(advocacy)

ကို

ဤဆန်းစစ်ေလ့လာမ ေနာက်ပိုင်တွင်းလည်း MCRB မှ စည်းံုးလပ်ေဆာ်မ (advocacy) ကို
ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်သွားမည်ြဖစ်ပီး အြခားပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများှင့် ပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်

ိုင်ရန် အတွက်လည်း ကိးစားေဆာင်ရွက်သွားပါမည်။ သိုေသာ် MCRB သည် ေလ့လာမများအပီးတွင်
ေထာက်ခံအဆိုြပမများကို ဆက်လက်ြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်ပီး၊ အြခားပတ်သက်ဆက်ွယ်သမ
ူ ျားှင့်
ပူးေပါင်းတည်ေဆာက်ိုင်ရန်အတွက်လည်း ကိးစားရှာေဖွပါမည်။
စီးပွားေရးအရ

ထိခိုက်ိုင်သည့်

သတင်းအချက်များ

(sensitive

information)

အပါအ၀င်

ကုမဏီတစ်ခုချင်းစီ၏ အေကာင်းအချက်များကို မေဝြခင်း/အများြပည်သူသိရှိေအာင် ထုတ်ေဝြခင်း
များြပလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
မေကာင်းသည့်

ကုမဏီများှင့်

အေလ့အကျင့်များှင့်

ဆက်စပ်ေနေသာ

ဆက်စပ်သည့်

ေကာင်းမွန်ေသာ

(သိုမဟုတ်)

မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို

သိုမဟုတ် အင်တာဗျးေြဖကားသူများ၏ ေတာင်းဆိုမှင့်အညီ အြခားသတင်းအချက်အလက်များ
ကိုလည်း လျိဝှက်ထိန်းသိမ်းထားပါလိမ့်မည်။

ဤဆန်းစစ်ေလ့လာမမှ တဆင့် MCRB ၏ လုပ်ေဆာင်မေကာင့် ၎င်းတို၏လူအခွင့်အေရးကို
ထိခိုက်ိုင်သည်ဟု ယံုကည်သူ မည်သူမဆို အသံုးြပရန်အတွက် မေကျနပ်ချက်များကို
တိုင်ကားမစနစ် တစ်ခု ရှိပါသည်။ https://www.myanmar-

responsiblebusiness.org/my/resources/complaints-and-grievance-mechanism.html
ေလ့လာမှင့်ပတ်သက်၍ ေနာက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ အတွက် khinmoetmoet.myint@
myanmar-responsiblebusiness.org and aung.kyaw.soe@myanmar-responsiblebusiness.org

သို ေကျးဇူးြပ၍ ဆက်သွယ်ပါ။

