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အေထြေထြအေျခခံမူမ်ား
ဤလမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားသည္
(က) လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလတ
ြ လ
္ ပ္ခင
ြ မ
့္ ်ားကုိ ေလးစားလုက
ိ န
္ ာေရး၊ အကာ
အကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိ
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊
(ခ)

အထူးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏
အထူးျပဳအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအားလံုးႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္
ရြက္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑။

(ဂ)

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားသည္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရွိလာပါက သင့္
ေတာ္မႈရွိၿပီး၊ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ
ရွိရန္လုိအပ္မႈ။

စသည္တုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ အေျခခံ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤလမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးႏွင့္၊ ႏုိင္ငံစံုႏွင့္အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား အားလံုးတုိ႔အေပၚတြင္ အရြယ္အစား၊ က႑၊ တည္ေနရာ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု
ကြာျခားမႈမ်ားကုိ အေလးမထားဘဲ အက်ဳံးဝင္သက္ေရာက္မႈရွိသည္။
ဤလမ္းညႊန္အေျခခံမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူထုအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ သိသာ
ထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ လူမႈေရးအရ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ
သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းမႈျဖစ္စဥ္ကိုပါ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေစေရးဦးတည္ပါ
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သည္။ ဤလမ္းညႊန္အေျခခံမႈမ်ားကို အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္႐ႈေထာင့္မွေန၍ ျခံဳငံု နားလည္
ထားသင့္ၿပီး၊ အေျခခံမူ တစ္ခ်က္ခ်င္းစီအလိုက္ေရာ၊ အားလံုးၿခံဳငံုလ်က္ပါ ဖတ္႐ႈသင့္
သည္။
ဤလမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ မည္သည့္အခ်က္ကုိမွ် အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
ဥပေဒ တာဝန္ဝတၱရားအသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းအေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔
အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ ႏုိင္ငံတစ္ခုက ေဆာင္ရြက္ရန္
ရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လုိက္နာရန္ရွိသည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ကန္႔
သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အားနည္းမႈျဖစ္ေစျခင္းအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း

မမွတ္ယူ

သင့္ပါ။
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္အေျခခံမူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ၾကရမည္။ အထူးသျဖင့္ လြန္စြာထိခိုက္လြယ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံ
ျခင္း ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားထဲမွ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အထူး
သတိျပဳၾကရမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မတူညီေသာ အခက္အခဲ
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္သည္ကိုလည္း အထူးသတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။
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၁။

လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ
ႏုိင္ငံေတာ္၏တာဝန္

(က)

အေျခခံမူမ်ား

၁။

ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမအတြင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ပုိင္
ခြင့္ နယ္ပယ္အတြင္း၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ တတိယ
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက က်ဴးလြန္လာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွ
အကာအကြယ္ေပးရမည္။

ယင္းသုိ႔အကာအကြယ္ေပးရာတြင္

ထိေရာက္မႈ

ရွိေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ တရားစီရင္
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဟန္႔တားရန္၊
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊

အျပစ္ေပးရန္ႏွင့္

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္တုိ႔အတြက္

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ႏုိင္ငံမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ ႏုိင္ငံ
မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ပုိင္နက္နယ္ေျမႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္နယ္ပယ္အတြင္းရွိ လူ
တစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရန္၊ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ျဖည့္
ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက က်ဴးလြန္လာသည့္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္လည္း ပါဝင္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္က အကာအကြယ္ေပးရမည့္တာဝန္မွာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္က်င့္ဝတ္ စံသတ္
မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပင္ကုိယ္သဘာဝအားျဖင့္
ပုဂၢလိကက႑မွ က်ဴးလြန္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္
ႏုိင္ငံမ်ားသည္

ဤကဲ့သုိ႔ေသာခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိ

ပါဝင္ပတ္သက္မႈ

ရွိလွ်င္ေသာ္လည္း

ေကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑မွ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္၊ စံုစမ္း
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စစ္ေဆးရန္၊

အျပစ္ေပးရန္ႏွင့္

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္

သင့္ေလ်ာ္သည့္လုပ္ငန္း

အဆင့္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္
ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒပါ ၄င္းတုိ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္
ႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အဆုိပါလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔
သည္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္
လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေသာ

အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္

ကုစားမႈေပးျခင္းဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းမ်ား၏ အတုိင္းအတာအျပည့္အဝကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္၌ အားလံုးတန္းတူညီမွ်ရွိေစေရး၊ ဥပေဒကုိအသံုးျပဳ
ရာတြင္ မွ်တမႈရွိေစေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လံုေလာက္ေသာ
တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာ တိက်ေသခ်ာမႈရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ဥပေဒ
ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း
ေကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ တာဝန္
လည္း ရွိပါသည္။
ဤအခန္းတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကထားတင္ျပထားၿပီး၊
အခန္း-၃ တြင္ ျပန္လည္ကုစားမႈေပးျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။
၂။

ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း အေျခက်လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
ေနၾကေသာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္အတြင္း ရွိေန
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္
ရြက္မႈတစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးဆို
သည့္ ႏိုင္ငံ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊
တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခစိုက္ လုပ္ကိုင္ေနၾက
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သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ျပင္ပဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ
အေပၚ၌

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒျဖင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မလိုအပ္ပါ။ ထို႔အျပင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္
ရာ အေျခခံမူတစ္ရပ္ရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္
တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းလည္း မရွိပါ။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ ေဘာင္မ်ားအတြင္း၌ လူ႔အခြင့္
အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္
သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ေကာ္မတီမ်ားမွ အခ်ဳိ႕က ဇာတိႏိုင္ငံမ်ား
အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏စီရင္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္အတြင္း၌ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက
ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို

ကာကြယ္ဟန္႔တားေရးအတြက္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပထားပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ သို႔မ
ဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး
မ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိေစေရးဆိုသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ဇာတိႏိုင္ငံမ်ားက ရွင္းရွင္း
လင္းလင္းခ်မွတ္ေပးရန္ ခိုင္မာေသာမူဝါဒေရးရာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ အဆို
ပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သား၍ တစ္သမတ္တည္းရွိေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုင္ေျခ
ရွိမႈကို အာမခံခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
တို႔ ပါဝင္ပါသည္။
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ခ်ည္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ဳိးစံု ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕နည္းလမ္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပည္တြင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါ
သည္။ ဥပမာ “မူရင္း” ကုမၸဏီမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုလံုးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ကမ ၻာအႏွံ႔ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပရန္လိုအပ္ေစမႈ၊
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (OECD) ၏ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုႏွင့္ သက္ဆိုင္
သည့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာဥပေဒ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ကို ပံ့ပိုးမႈေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျပ႒ာန္းထားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းမ်ား
စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ ျပင္ပ၌ေရာက္ရွိေန
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
အထိ ဦးတည္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ၊
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တရားစြဲဆိုမႈကို ခြင့္ျပဳသည့္
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ စီရင္ထံုးမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတို႔၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈသည္
နားလည္သေဘာေပါက္မႈႏွင့္ အမွန္တကယ္ က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈရွိျခင္းကို အေထာက္
အကူျပဳေပးရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတို႔၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
သည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းမ်ဳိး
ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးျဖစ္ရပါမည္။
ခ။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာမူမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ မႈဝါဒဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား။
၃။

အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္သည္ (က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္
လုိအပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ
ဥပေဒမ်ားကုိ

ျပ႒ာန္းေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္

အခါအားေလ်ာ္စြာ

အဆုိပါဥပေဒမ်ား၏ လံုေလာက္မႈရွိမရွိကုိ ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လုိ
အပ္ခ်က္မ်ားရွိလာပါက ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
(ခ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဆုိင္ရာ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္မူဝါဒမ်ား (ဥပမာ ေကာ္ပုိရိတ္ဥပေဒ)
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သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလုိက္နာမႈကုိ ေသခ်ာမႈရွိေစေရး ေဆာင္
ရြက္ရန္။
(ဂ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ယင္းတုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ကုိင္ေဆာင္

ရြကမ
္ က
ႈ ာလတစ္ေလွ်ာက္လးုံ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကုိ မည္ကသ
့ဲ ေ
႔ို လးစား
လုိက္နာရမည္ ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိေရာက္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈေပး
ရန္။
(ဃ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ယင္းတုိ႔၏လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

သက္

ေရာက္မႈမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
အသိေပးဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေရးကုိ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ လုိအပ္
ပါက ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ႏုိင္ငံမ်ား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမရွိျခင္းကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ပုိမုိႏွစ္သက္ၾကသည္
သုိ႔မဟုတ္ ပုိမုိအက်ဳိးအျမတ္ရရွိၾကသည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ေပ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ အမိန္႔အာဏာအရ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္မႈ
စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ
မ်ားက စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာေရးအတြက္ တုိက္႐ုိက္ေသာ္
လည္္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
အေလ့အထမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ လစ္ဟာမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
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အဆုိပါဥပေဒမ်ားတြင္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳေရးႏွင့္

အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားမွသည္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ ပစၥည္းဥစၥာဆုိင္ရာ၊ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးဆုိင္ရာႏွင့္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအထိ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဤဥပေဒမ်ားကုိ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ထိေရာက္စြာက်င့္သံုးႏုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိ အဘယ္
ေၾကာင့္ ျပႆနာရွိရသည္၊ မည္သုိ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ အေျခအေနကုိ တည့္မတ္
ေပးႏုိင္မည္ စသည္တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
အဆုိပါဥပေဒမ်ားသည္ အေျခအေနမ်ား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး
အတြက္ လုိအပ္ေသာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆုိသည္ႏွင့္ အျခား
ဆီေလ်ာ္မရ
ႈ သ
ိွ ည့္ မူဝါဒမ်ားႏွငအ
့္ တူ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအား လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရး ေလးစား
လုိက္နာမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆုိသည္တုိ႔ကုိ
သံုးသပ္ေရးမွာလည္း ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ - ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္
သုိ႔မဟုတ္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္မ်ားအပါအဝင္ ေျမယာဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ စီမံ
ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာ ဥပေဒႏွင့္မူဝါဒအခ်ဳိ႕တြင္ ပုိမုိရွင္းလင္းတိက်မႈရွိရန္၊ ရပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား
အတြက္ေရာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ လုိအပ္ပါ
သည္။
ေကာ္ပရိတ္ႏွင့္ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ (corporate and securities law) ကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ကုိင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုကုိ တုိက္႐ုိက္ပံုသြင္းေပးပါသည္။ သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူ႔
အခြငအ
့္ ေရး အေျခအေနအေပၚ ၄င္းတု၏
႔ိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မအ
ႈ ေပၚ နားလည္ သေဘာ
ေပါက္မႈ အားနည္းေနပါေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္
ရြက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ မည္သည့္အရာရွိမ်ားကို တာဝန္ေပး
အပ္ထားသည္ကို မဆိုထားႏွင့္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္ပရိတ္
ႏွင့္ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ရွင္းလင္းတိက်စြာေဖာ္ျပထားမႈ
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မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤက႑တြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒ မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား
ေကာ္ပိုရိတ္ဘုတ္အဖြဲ႕ကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
အခန္းက႑ကုိ အေလးထားဂ႐ုျပဳလ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာႏုိင္ေစ
ရန္ လံုေလာက္သည့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ေပးသင့္ပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလုိက္နာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔
ေပးသည့္ လမ္းၫႊန္မႈတြင္ ေမွ်ာ္မွန္းရလာဒ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသင့္သလုိ၊ အေကာင္းဆံုး
က်င့္စဥ္မ်ားကုိလည္း မွ်ေဝေပးသင့္ပါသည္။ ယင္းလမ္းၫႊန္မႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (human rights due
diligence) အပါအဝင္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အႀကံျပဳတင္ျပသင့္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဌာနီတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံသား သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသား လူ
နည္းစုမ်ား၊ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈႏွင့္ ဘာသာစကားအလိုက္ လူနည္းစုမ်ား၊ ကေလး
သူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏မိသားစုမ်ား ရင္ဆုိင္
ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ က်ား-မေရးရာကိစၥ၊ အားနည္းထိခိုက္
လြယေ
္ သာႏွင့္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဖယ္ၾကဥ္ခရ
ံ ဖြယရ
္ သ
ိွ မ
ူ ်ား၏ ကိစမ
ၥ ်ားကုိ မည္သမ
႔ို ည္ပုံ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကိုလည္း အႀကံျပဳတင္ျပသင့္ပါသည္။
ပါရီစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေသာ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ ၄င္းဥပေဒမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ
အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
အျခားအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား
ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
အေပၚ မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားတြင္ ထိခုိက္ခံစားရေသာ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ဆက္သြယ္ေဆာင္
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ရြက္မႈမ်ားမွသည္ ျပည္သူသို႔ တရားဝင္အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းတုိ႔အထိ ပါဝင္ပါသည္။
ဤသုိ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္က တြန္းအားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ပါက
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

ျပ႒ာန္းေပးျခင္းျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက

လူ႔အခြင့္အေရး

ေလးစားလုိက္နာေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထုိသုိ႔ လံုေလာက္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔ေရးအတြက္ မက္လံုးေပးရာတြင္ တရား
စီရင္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ဤကဲ့သုိ႔ ကုိယ္တုိင္အစီရင္ခံ
တင္ျပမႈကုိ အေလးေပးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာသဘာဝ သို႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ
အေနမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား သိသာထင္ရွားစြာ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစႏုိင္
လွ်င္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တင္ျပရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျပ႒ာန္းေပးျခင္းသည္ အထူး
သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက မည္သည္ကို မည္သုိ႔ဆက္သြယ္ေဆာင္
ရြက္ရမည္ကုိ မူဝါဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ပါ
သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္မႈရွိၿပီး၊ ၎တို႔ကို
အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပလိမ္႔မည္။
လံုေလာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္စံုတစ္ခု
တြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား၏ ေဘးကင္းမႈႏွင့္
လံုၿခံဳမႈအေပၚ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တရားဥပေဒ
ႏွင့္ ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ထားရွိရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏
အရြယ္အစားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုကြာျခားခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္
ပါသည္။
ေငြေၾကးဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ လိုအပ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္
မ်ား၌ လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ လုပ္ကုိင္
ေဆာင္ရြက္မႈအား သိသာထင္ရွားစြာ ထိခုိက္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပ
ေပးသင့္ပါသည္။
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ႏုိင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆက္ႏြယ္မႈ
၄။

ႏုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပုိ႔ကုန္ေခ်းေငြဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ အာမခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပံ့ပုိး
မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ားအျပားရရွိေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူ႔
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ေစရန္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစား
လိုက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (human rights due
diligence) ျပဳလုပ္ေစျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္း
အဆင့္ဆင့္ကုိလည္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ
အဓိက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အျပင္ ၄င္းတုိ႔သည္ စုေပါင္း၍လည္း
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ယံုၾကည္
အပ္ႏွံခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္
ေဆာင္ရြက္မႈေအာက္တြင္ ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ေဆာင္
ရြက္မႈကုိ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆုိပါ
စီးပြားေရးလုပင
္ န္း၏ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ ခ်ဳိးေဖာက္မတ
ႈ စ္ခက
ု ို အဆုပ
ိ ါႏုင
ိ င
္ ၏
ံ အျပည္
ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္ပါ
သည္။ ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ပုိ၍ပနံရေလေလ၊ သုိ႔မဟုတ္
၄င္းသည္ ဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ အခြန္
ထမ္းေဆာင္သူမ်ား၏ ပ့ံပုိးမႈအေပၚတြင္ ပုိ၍မွီခုိရေလေလ၊ ထုိႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒေရးရာ
ဆင္ျခင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အဆုိပါလုပ္ငန္း၏ လူ႔အခြင္အေရးေလးစားလုိက္နာမႈ
ကုိ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိမုိ၍အားေကာင္းမႈ ရွိလာရေလေလျဖစ္သည္။
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ႏုိင္ငံပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံမွထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွိသည့္အခါမ်ဳိး
တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလုိက္နာေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ အာမခံခ်က္ေပးရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး
နည္းလမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အာဏာမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနပါသည္။ အဆင့္ျမင့္
စီမံခန္႔ခြဲေရး

အဖြဲ႕ဌာနမ်ားသည္

ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔

ပံုမွန္အစီရင္ခံစာ

တင္ျပေလ့ရွိၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အား
ထုတ္မႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈရွိေစရန္ လုပ္
ေဆာင္ျခင္းအပါအဝင္ အေသးစိတ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈတုိ႔အတြက္ ပို၍
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိပါသည္။ (အခန္း-၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ အဆုိပါ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားသည္

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏

လူ႔အခြင့္အေရး

ေလးစားလုိက္နာရန္

တာဝန္လည္း ရွိပါသည္။)
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္

တရားဝင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

အလြတ္သေဘာအားျဖင့္ေသာ္လည္း

ေကာင္း ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ပံ့ပုိး
မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပုိ႔ကုန္ ေခ်းေငြအဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၊ တရားဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အာမခံေအဂ်င္စီမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေထာက္အကူျပဳ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အဆုိပါ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳေပးထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
လူ႔အခြင့္ အေရးအေပၚ အမွန္တကယ္ႏွင့္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ
အတိအလင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မရွိသည့္အခါ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အဆုိပါထိခုိက္မႈမ်ား
ကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္းအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာႏွင့္
ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ထိခုိက္မႈအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ၿပီး၊ ဤသို႔ျဖင့္ လက္ခံ
သည့္ႏုိင္ငံက ရင္ဆုိင္ရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ပုိမုိတုိးပြားလာေစ
ႏုိင္ပါသည္။
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ဤသုိ႔ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ ေအဂ်င္စီမ်ား
ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ပံ့ပုိးမႈမ်ားကုိ ရရွိေနၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီမံ
ကိန္းမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ား (human rights due diligence) ျပဳလုပ္လာေစရန္ အားေပးျခင္းႏွင့္ သင့္
ေလ်ာ္ရာ၌ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေစသင့္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္မႈ၏ သေဘာသဘာဝအရလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအရ လည္း
ေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္
သည့္ ေနရာမ်ဳိးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (human rights due diligence) ကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေစ
သင့္ပါသည္။
၅။

ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခံစားမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းတုိ႔၏
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္
ရြက္ေပးရန္အလို႔ငွာ လံုေလာက္သည့္ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္
ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခံစားမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ ၄င္းတို႔၏
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒပါ

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ

စြန္႔လႊတ္ရာ

မေရာက္ပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္
ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ ႏုိင္ငံမ်ားက ဤကဲ့သုိ႔ အာမခံခ်က္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္လ်င္
အဆုိပါ ႏုိင္ငံအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္
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ေပၚႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားတြင္ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလုိက္နာမႈရွိေရးဆုိသည့္ ႏုိင္ငံ၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ
ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လံုေလာက္မႈရွိေသာ လြတ္လပ္
သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈလုပ္ငန္းယႏၲရားမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္
ရြက္ေပးျခင္း အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးသင့္သည္။
၆။

ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္စပ္
လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစား
လုိက္နာမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔ကို လုပ္
ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူသည့္အခါ၌သာ
မက လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား
သည္ အဆုိပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သိရွိနားလည္လာမႈႏွင့္
ေလးစားမႈတုိ႔ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီအလိုက္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္္း
၍လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အထူးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ ၎တြင္
အဆုိပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏
ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္
အညီ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
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ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာေရးအတြက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပုိးမႈေပးျခင္း။
၇။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအႏၲရာယ္

ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္
ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ဤကဲ့သုိ႔ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါ
သည္။ ယင္းသုိ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ရာတြင္ (က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

၎တို႔၏

စီးပြားေရး ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္
ေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ေစာလ်င္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(ခ)

က်ား-မေရးရာႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ အထူးအေလး
ေပးလ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာ ႏုိင္ေခ်ရွိသည္
ကို အကဲျဖတ္ခ်င့္တြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လံုေလာက္
ေသာ အကူအညီေပးျခင္း။

(ဂ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ
မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ေျဖ
ရွင္းရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္လွ်င္ ၄င္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

အစိုးရအေထာက္အပံ့ႏွင့္

အမ်ားျပည္သူ

ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရပိုင္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း။
(ဃ) ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ၄င္း
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တုိ႔၏ လက္ရွိမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္ကမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကုိ အာမခံခ်က္ေပး
ျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာအဆုိးရြားဆံုး လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ
ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဆုိပါ
ေနရာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရည္မွန္းထားသည့္အတုိင္း လုပ္ကုိင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေပ။ တာဝန္သိတတ္မႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
သည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈ
ျဖစ္ျခင္းကုိ မည္သုိ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံမ်ားထံမွ လမ္းၫႊန္မႈ
ကုိ ပုိမုိရယူလာၾကပါသည္။ ဆန္းသစ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာနည္းလမ္းမ်ား လုိအပ္ပါ
သည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မ်ားအတြင္း အႏွံ႔အျပား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ လိင္
ပိင
ု း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာႏွင့္ လူမအ
ႈ ဖြ႕ဲ အစည္းအတြငး္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခဲျြ ခားဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ်ားမွ အေျခခံ
ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား

အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကုိ အေလးထား

ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပကတိေျမျပင္ေပၚတြင္ အေျခအေနမ်ား ဆုိးရြားမလာခင္ ျပႆနာ
မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပဋိပကၡမ်ား ထိခုိက္ခံစားေနရသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ “အိမ္ရွင္” ႏုိင္ငံသည္ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈအားနည္းသျဖင့္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ပါ။ ႏုိင္ငံစံုေကာ္ပုိေရးရွင္း
ႀကီးမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ “မိခင္” ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ အဆုိပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိ
ေစေရး အာမခံခ်က္ေပးရန္ အဆုိပါေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ားကိုေရာ၊ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားကုိပါ
အကူအညီေပးေရးအတြက္

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကလည္း
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အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္ထပ္အကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္ပါသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မူဝါဒမ်ားပုိမုိေကာင္းမြန္ၿပီး ေရွွ႕ေနာက္ညီၫြတ္
ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လံုေလာက္မႈရွိစြာ အကူအညီေပးရန္တုိ႔
အတြက္ မိခင္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေထာက္အကူျပဳ ေအဂ်င္စီမ်ား၊
ႏုိင္ငံျခားေရးရာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ သံ႐ံုးမ်ားရွိ
ပုိ႔ကုန္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္
အစုိးရမ်ားၾကား အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျပႆနာ
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သတိျပဳႏုိးၾကား
လာေစရန္ ႀကိဳတင္အသိေပးသည့္ အၫႊန္းလကၡဏာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အဆုိပါ အေျခ
အေနမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ
မဆုိ

အစုိးရ၏လက္ရွိပံ့ပုိးမႈႏွင့္

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ျငင္းဆန္ျခင္း၊

ျပန္လည္

႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိလွ်င္ အနာဂတ္အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ
မ်ား ျငင္းဆန္ျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ သင့္ေတာ္သလုိ အက်ဳိးဆက္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္
ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိး
ေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ျမင့္မားလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန
မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သတိေပးသင့္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လူ႔
အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (human rights due diligence) ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ပုိမိုဆိုးရြား
လာႏုိင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအႏၲရာယ္ကို ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ႏိုင္ငံမ်ားက
ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။
ဤသို႔ သံုးသပ္ရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရရွိပါက ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၄င္းလုိအပ္ခ်က္
မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္
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သင့္ပါသည္။

ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္အတြင္းတြင္

တုိင္းျပည္၏နယ္ပယ္အတြင္း

အေျခစုိက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ

သုိ႔မဟုတ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ

က်ဴးလြန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအ
တြက္ တရားမေရးရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတုိ႔အရ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတုိ႔ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္
ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္
ရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ထိေရာက္ေသာ စုေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ားကုိလည္း ပ့ံပုိးေပးသင့္ပါသည္။
အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုးသည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခ
အေနတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈဥပေဒမ်ားအရ ႏုိင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္
ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထပ္ေဆာင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မူဝါဒမ်ား အဆက္အစပ္ ရ္ွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၈။

ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ေနသည့္
အစုိးရဌာနမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံ အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား
၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္တန္း
မ်ားႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း
ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ကုိ သိရွိေလးစားလုိက္နာမႈရွိေစရန္ အာမခံခ်က္ ေပးသင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ေပးသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားၾကား မလႊဲမေရွာင္သာ ထိပ္တုိက္
ေတြ႕မႈမ်ဳိးမရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ခါတရံ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏
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မတူညီေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျပလည္မႈရွိေစေရးအတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ဟန္ခ်က္ညီမွ်မႈ
ရရွိေစရန္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္္းစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဤသို႔
ျပည္တြင္းမူဝါဒမ်ား

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အထက္မွခ်မွတ္ေသာ

မူဝါဒမ်ားကို

ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း (ေဒါင္လိုက္)၊
သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္တို႔၌ အဆိုပါမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း (အလ်ားလိုက္) သဟဇာတျဖစ္မႈႏွင့္ တိက်ခုိင္မာမႈ
ရွိရပါမည္။
ေဒါင္လိုက္ ျပည္တြင္းမူဝါဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္မႈဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ေသာမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္က်င္႔သံုးျခင္းကို
ဆိုလိုပါသည္။ ေကာ္ပုိရိတ္ဥပေဒႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား (corporate law and securities regulation)၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပုိ႔ကုန္ေ
ခ်းေငြႏွင့္အာမခံလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တာဝန္
ယူေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နၾကေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္း
မ်ားကုိ ပံုေဖာ္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္တုိ႔ရွိ ဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားကုိ အစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အသိေပးရန္ႏွင့္ ယင္းတုိ႔
ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ပ့ံပုိးမႈေပးျခင္းႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး
ျခင္းကို အလ်ားလိုက္ ျပည္တြင္းမူဝါဒမ်ား သဟဇာတျဖစ္ျခင္းဟု ဆိုလိုပါသည္။
၉။

ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဥပမာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မ်ား ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အစရွိသျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား (သို႔မဟုတ္) စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္
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အေရးဆုိင္ရာ

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္

လံု

ေလာက္မႈရွိေသာ ျပည္တြင္းမူဝါဒကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ားသည္ အျခားႏုင
ိ င
္ မ
ံ ်ား သုမ
႔ိ ဟုတ္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ လြတလ
္ ပ္ေသာ ကုန္
သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကန္ထ
႐ုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား အစရွိသျဖင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းသည္ ၄င္းတုိ႔အတြက္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း
မ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ အစုိးရမ်ား၏ ျပည္တြင္းမူဝါဒကိုလည္း
ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ
သစ္ကုိ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွ အတားအဆီးျဖစ္ေစႏုိင္သလုိ၊ ၄င္းတုိ႔
က ထုိသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျပန္လွ်င္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခံု႐ံုး၏
စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကုိ ခံရႏုိင္သည့္အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ တြန္းပုိ႔ေပးႏုိင္ပါ
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အကာအကြယ္ေပးေရး
ကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသလုိ၊ ဤသုိ႔သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ အစိုးရ၏ လူ႔
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးေရး မူဝါဒႏွွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာ
ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ကိုလည္း အခိုင္အမာ ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။
၁ဝ။

ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု ပါဝင္
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ(က) ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္ဝတၱရားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ေလးစားလုိက္နာမႈကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း အတားအဆီးအဟန္႔အတား
မျဖစ္ေစေရးကုိ အာမခံခ်က္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
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(ခ)

၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ၎တို႔၏ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ စြမ္းရည္
မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလုိက္
နာမႈ

ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္

ပန္ၾကားေတာင္ခံမႈရွိလာပါက

နည္းပညာ

ဆုိင္ရာ အကူအညီေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ အသိ
အျမင္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူ႔
အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏
တာဝန္ကို ျဖည္ဆ
့ ည္းေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ ကူညမ
ီ မ
ႈ ်ားျပဳလုပရ
္ န္ အားေပး
သင့္သည္။
(ဂ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရာ
တြင္ ႏုိင္ငံအမ်ား၏ ဘံုနားလည္ သေဘာေပါက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္
ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ရန္တုိ႔အတြက္ ဤ
လမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားကုိ ယူ၍ အသံုးခ်သင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ
စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိင္ငံစံု
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
အဆင့္၌ ပုိမုိရွင္းလင္းတိက်သည့္ မူဝါဒရွိေရးလည္း လုိအပ္ပါသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားသုိ႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္မ်ားကုိလည္း ထိန္းသိမ္းရေပမည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အသိအျမင္
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးအား ၄င္းတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပး
ေရးတာဝန္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ အကူအညီေပးရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ
ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အေကာင္းဆံုး အေလ့အထ
မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ပုိမုိ၍ တစ္သမတ္တည္း
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ျဖစ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကုိ တိုးျမႇင္႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံစံုပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံမ်ားအား တစ္ေျပးညီ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ေနာက္က်က်န္ရစ္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ႏုိင္ငံမ်ား၊ ႏုိင္ငံစံုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး၏ သက္ဆုိင္ရာအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စုေပါင္းအက်ဳိးရလာဒ္တစ္ခု
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဤလမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ားက အမ်ားမွီျငမ္းစရာ အခ်က္အလက္တစ္ခု
ႏွင့္ အသံုးဝင္ေသာ အေျခခံမူတစ္ခုအျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ပါသည္။
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၂။

လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
တာဝန္။

(က)

အေျခခံမူမ်ား

၁၁။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ

ေလးစားလုိက္နာသင့္

သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိသည့္ မေကာင္း
ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပး
သင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာရမည့္တာဝန္မွာ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ လုပ္ကုိင္
ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားအားလံးု အတြက္ ေမွ်ာ္လင္ေ
့ သာ ကမ ၻာလံးု
ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး တာဝန္ဝတၱရား
မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဆႏၵရွိျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီ
ျဖစ္ၿပီး၊ အဆုိပါတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိလည္း ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစမႈ မျဖစ္ေပၚ
ေစပါ။ ထို႔အျပင္ ယင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္
၏ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈထက္ သာလြန္ပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ၄င္းတုိ႔ကုိ တားဆီး
ျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ လုအ
ိ ပ္လ်ွ င္ ျပန္လည္ကစ
ု ားမႈေပးျခင္းတုအ
႔ိ တြက္ လံေ
ု လာက္
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ႏွင့္ျမႇင့္တင္ေပးရန္
အျခားေသာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္
ရြက္ႏုိင္ၿပီး၊ ယင္းတုိ႔သည္ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရရွိမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။
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သုေ
႔ိ သာ္ ယင္းသုေ
႔ိ ဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္းသည္ ၄င္းတု႔ိ လုပင
္ န္းလည္ပတ္ေဆာင္ရက
ြ စ
္ ဥ္ ကာလ
တစ္ေလ်ာက္လံုး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔မႈကုိေတာ့ အစား
ထိုး ဖာေထးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေျဖာင့္မွန္မႈကုိ အားနည္း
သြားေစႏိုင္သည့္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးအပါအဝင္

ႏုိင္ငံမ်ား၏

ကုိယ္ပုိင္လူ႔အခြင့္အေရး

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို အားနည္း
ထိခုိက္သြားေစျခင္းမ်ဳိး မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
၁၂။

စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားက လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုက
ိ န
္ ာရမည့္ တာဝန္
ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ရည္ၫႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ အနည္းဆံုး နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည့္
အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ
အခြင့္အေရးမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕၏ ‘လုပ္ငန္းခြင္ အခြင့္
အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားဆုိင္ရာ’ ေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္ ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထား
သည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
အေပၚတြင္ အမွနတ
္ ကယ္ပင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွေ
ိ စႏုင
ိ ေ
္ သာေၾကာင့္ အဆုပ
ိ ါ အခြင့္
အေရးမ်ား အားလံုးကုိ ေလးစားလုိက္နာ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ၄င္းတုိ႔၏ တာဝန္
ဝတၱရားပင္ ျဖစ္သည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္
အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားထက္ လုပ္ငန္းက႑ သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနအေပၚ
အေျချပဳလ်က္ ပိုမုိ၍ ထိခုိက္ႏုိင္ေျခရွိပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပုိမုိ၍အေလးထားမႈ
ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကုိ ပံုမွန္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။
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ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အဓိက
က်သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စုစည္းထားသည့္ ခိုင္လံုမႈရွိ၍ ယံုၾကည္ထုိက္ေသာ
စာရင္းတစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္ (ယင္းတုိ႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး
ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ၎ကုိအေျခခံ၍ စနစ္တက်ေရးဆြဲျပဌာန္းထားေသာ အဓိကစာခ်ဳပ္
မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္)။ ယင္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ‘လုပ္ငန္းခြင္
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားဆုိင္ရာ’ ေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္ ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏

အဓိကစာခ်ဳပ္ရွစ္ခုတြင္

ပါဝင္ေသာ

အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတို႔
သည္ အျခားလူမႈေရးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္
အေရးမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရာတြင္ အသံးု ျပဳႏုင
ိ သ
္ ည့္ အေျခခံ
စံႏႈန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြင္း၌ ႏုိင္ငံမ်ား၏
ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက အဓိက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒအရ
တာဝန္ရွိျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွ ကြဲျပားမႈရွိသည္။
အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ စံႏႈန္းမ်ား
ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္
အေရးဆုိင္ရာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္မႈခံရႏိုင္သည့္ အထူးအာ႐ံုစုိက္ အေလးထားမႈ
လုိအပ္ေနေသာ သီးသန္႔အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ လူမ်ား
၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေလးစားလုိက္နာသင့္ပါသည္။ ဤ
ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

ကုလသမဂၢစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္

ဌာနီတိုင္းရင္းသားမ်ား၊

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ ကိုးကြယ္သည့္
ဘာသာႏွင့္ ဘာသာစကား ကြဲျပားသည့္လူနည္းစုမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္း
သူမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔မိသားစုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
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အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေန
သည့္ အေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒ၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာသင့္ပါသည္။
၁၃။

လူ႔အခြင့္ေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာရန္တာဝန္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ (က) ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ဆိုး
က်ဳိးမ်ားျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူ
ျပဳျခင္းတို႔ကိုေရွာင္ရွားၿပီး ျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
(ခ)

အဆိုပါ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၄င္းတို႔က မျဖစ္ေစလွ်င္ေတာင္မွ
စီးပြားေရးဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္
႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါ။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး
လုပင
္ န္းမ်ားၾကား ဆက္သယ
ြ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ မ
္ ၏
ႈ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လာႏိုင္ပါသည္။
လမ္းၫႊန္အေျခခံမူ(၁၉)တြင္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေန
ျဖင့္ မည္သုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ ဤလမ္းၫႊန္အေျခခံမူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ “လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ား”တြင္

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ား
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ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ပါဝင္ေနေၾကာင္းကို နားလည္ေစရန္ ႏွင့္ “စီးပြားေရးဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္
မႈမ်ား”တြင္ ၎၏ ထုတ္ကုန္ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဆင္႔ကဲခ်ိတ္ဆက္လုပ္
ေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္းရွိ (value chain) အရာမ်ား၊ စီးပြားဘက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၎၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (သို႔မ
ဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ
သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ပါဝင္ေနေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
၁၄။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည့္ တာဝန္
အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းအရြယ္အစား၊ က႑၊ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုစသည္တုိ႔ကို မခြဲျခားဘဲ စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔
ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အဆိုပါတာဝန္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လူ႔အခြင့္
အေရးအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာတုိ႔ အေပၚမူတည္၍ နည္း
လမ္းမ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔မႈတို႔ ကြာျခားသြားႏိုင္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
လူ႔အခြင့္ေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာေရးတာဝန္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက ျဖည့္ဆည္း
ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အျခားအခ်က္မ်ားအျပင္ ၄င္း၏ အရြယ္အစားႏွင့္
အခ်ဳိးက်မႈရွိပါသည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္
ရည္ နည္းပါးႏိုင္သည့္အျပင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထက္စာလွ်င္ ၄င္းတုိ႔သည္ အလြတ္သေဘာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ သက္
ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားေသာပံုစံမ်ဳိး ရွိႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္
အေရးထိခိုက္မႈမ်ား၊ ဆိုးဆိုးရြားရြား ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ အရြယ္အစားကို
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အဓိကမထားဘဲ ဆီေလ်ာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္သည္။ ထိခိုက္မႈ မည္မွ်ျပင္းထန္သည္ဆုိသည္ကို ၄င္းတို႔၏ အတိုင္းအတာပမာဏႏွင့္
ျပန္လည္ကုစား၍ မရႏိုင္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာ စသည္တို႔ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္
သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၄င္း၏လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာရမည့္
တာဝန္အား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ကို တသီးပုဂၢလေဆာင္ရြက္ျခင္းလား၊

ေကာ္ပရိတ္အုပ္စု (corporate group) ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းလား ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္သည့္ အတိုင္းအတာတို႔
အေပၚတြင္ မူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာရမည့္ တာဝန္အား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးသို႔ ျပည့္ဝစြာႏွင့္
မွ်တစြာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေစရမည္။
၁၅။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာေရးတာဝန္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အလို႔ငွာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အရြယ္အစား အေျခအေနမ်ားႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထားရွိလုပ္ေဆာင္
သင့္ၿပီး ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္(က) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

ေလးစားလိုက္နာေရးတာဝန္ကို

ျဖည့္ဆည္းရန္

မူဝါဒေရးရာ တာဝန္ယူမႈတစ္ရပ္၊
(ခ)

၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္
ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာကြယ္ရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ မည္သုိ႔
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည္ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္
‘လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ
ေဆာင္ရြက္ရန္ (human rights due diligence) လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ’္၊

(ဂ)

၄င္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျပဳမႈေၾကာင္႔
ျဖစ္ပြားလာသည့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစား
ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
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အနက္ဖြင့္ျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္းသိရွိၿပီး ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း ျပသရန္လိုအပ္ပါသည္။ တိက်ေသာ မူဝါဒ
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မရွိခဲ့လွ်င္ ထိုသို႔ သိျမင္ေၾကာင္း၊ လိုက္နာေၾကာင္း ျပသႏိုင္လိမ့္
မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤအေၾကာင္းအရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံမူ ၁၆ မွ ၂၄ အထိ
တို႔တြင္ ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။

(ခ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာမူမ်ား
မူဝါဒေရးရာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈ
၁၆။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာေရးတာဝန္ကို အခိုင္အမာေဆာင္ရြက္မႈ
၏ အေျခခံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မူဝါဒေၾကညာခ်က္
တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ဤတာဝန္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္
ယူေဆာင္ရြက္မႈရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ယင္းမူဝါဒ ေၾကညာခ်က္ကို(က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏

အဆင့္ျမင့္ရာထူးရွိသူ

အမ်ားစုမွ

အတည္ျပဳ

ေထာက္ခံမႈ၊
(ခ)

သက္ဆုိင္ရာ

ျပည္တြင္းျပည္ပ

အတတ္ပညာရွင္မ်ားထံမွ

အခ်က္

အလက္ရရွိမႈ၊
(ဂ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္
မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ တိက
ု ႐
္ က
ုိ ဆ
္ က္ႏယ
ြ ေ
္ နေသာ ဝန္ထမ္း
မ်ား၊ စီးပြားေရးမိတဖ
္ က္မ်ားႏွင့္ အျခားပတ္သက္သမ
ူ ်ားကို စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား အားရွင္းလင္း၊ တိက်စြာ
အသိေပး၊ လိုက္နာေစမႈ။
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(ဃ) လုပ္ငန္းတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရွိ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုး၊ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား
ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးထံသို႔ လူသိရွင္ၾကား ဆက္သြယ္
အသိေပးမႈ။
(င)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အခိုင္အမာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္
ေၾကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပမႈ စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
“ထုတ္ျပန္ခ်က္” ဟူေသာ စကားရပ္သည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ၄င္း၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊
ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္အတြက္
အသံုးျပဳသည့္ မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမဆို ေဖာ္ျပရန္အတြက္သံုးေသာ ေယဘုယ်အသံုး
အႏႈန္းျဖစ္သည္။
မူဝါဒထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လံုေလာက္မႈရွိစြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေစရန္ လိုအပ္
သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမည္မွ် မ်ား
ျပား႐ႈပ္ေထြးသည္ ဆိုသည့္အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္း
ပညာမ်ားကို ယံုၾကည္အားကိုးေလာက္ေသာ အြန္လိုင္း သို႔မဟုတ္ ေရးသားထုတ္ေဝထား
ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွသည္ အသိအမွတျ္ ပဳခံထားရေသာ ကၽြမး္ က်င္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ညႇႏ
ိ င
ႈိ း္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားအထိ ပါဝင္ေသာ ရင္းျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။
အဆိပ
ု ါ တာဝန္ယေ
ူ ဆာင္ရက
ြ မ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ထုတျ္ ပန္ခ်က္ကုိ လူအမ်ားသိရႏ
ိွ င
ို ေ
္ စရန္ ေဆာင္
ရြက္သင့္ပါသည္။ ၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၄င္း၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္
တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (၄င္းတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး
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ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္)၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ သိသာထင္ရွားစြာ လူ႔
အခြင့္အေရး ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္ေျခ
ရွိသူမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ တက္ႂကြစြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းတြင္း ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္ခံမႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတိက်စြာသတ္မွတ္
ေပးသင့္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဌာနမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ
ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္္သည့္နည္းတူ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာေရး
တာဝန္ႏွင့္

၄င္းတုိ႔၏

က်ယ္ျပန္႔ေသာစီးပြားေရး

ဆက္ဆံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

စီမံ

ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ မူဝါဒမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ ရွင္းလင္း
တိက်မႈရွိေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပမာ
အားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ အျခာေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ
မက္လံုးမ်ား သတ္မွတ္ေပးသည့္ မူဝါဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ပစၥည္းငွားရမ္းဝယ္ယူမႈ
ဆိုင္ရာ အေလ့အထက်င့္ထံုးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္မႈရွိႏုိင္သည့္ အေျခ
အေနတြင္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးလုပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆီေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ မူဝါဒ
ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိပ္ဆံုးအဆင့္မွစ၍ ၄င္းတုိ႔၏
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးတြင္ ခိုင္မာစြာ ထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္
ရြက္သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားမႈမရွိဘဲ (သို႔မဟုတ္)
သိျမင္နားလည္မႈမရွိဘဲ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ၾကပါလိမ့္မည္။
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လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
(human rights due diligence)
၁၇။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာ
ကြယ္ရန္၊ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းသည္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္္အလို႔ငွာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေလးဂ႐ုျပဳ လုပ္ေဆာင္
မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္ ရွိ
ေနေသာ၊ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားလာရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ထိခိုက္မႈမ်ားကို
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္လ်က္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္
သင့္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ု
ျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္(က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက ၎၏ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚရန္ အေထာက္
အကူျပဳႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ စီးပြားေရး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားမွတစ္ဆင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ထုတ္ကုန္မ်ား

တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ႏိုင္သည့္

လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို လႊမ္းျခံဳ ေဆာင္ရြက္သင့္
ပါသည္။
(ခ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသီးသီး၏ အရြယ္အစား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဆိုး
ရြားစြာ

ထိခိုက္ႏိုင္မည့္အႏၲရာယ္၊

၄င္းတို႔၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

သဘာဝႏွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားပါလိမ့္မည္။
(ဂ)

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚ တိုး
ပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူ႔အခြင့္အေရးအႏၲရာယ္မ်ားလည္း အခ်ိန္ႏွင့္

33
လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ စဥ္ဆက္မျပတ္
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ဤအေျခခံမူက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (human rights due diligence) ၏ နယ္ပယ္ အတိုင္းအတာကို
သတ္မွတ္ေပးၿပီး အေျခခံမူ ၁၈ မွ ၂၁ အထိတို႔တြင္ ယင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္
အပိုင္းမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး
မ်ားအေပၚ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု

နားလည္ထားၾကပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ (အေျခခံမူ
၂၂)
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
(human rights due diligence) သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ဤသည္မွာ အခြင့္အေရးပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအား ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ေခ်မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္
ရြက္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီအေပၚ ထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္႐ံုသက္သက္ႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲရန္ထက္ သာလြန္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။
ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္သည့္
အဆင့္၌ လူ႔အခြင့္အေရး ထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္မ်ား တိုးပြားလာႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္
ေလ်ာ့နည္းသြားႏိင
ု သ
္ ည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္လ
့ ည္းေကာင္း၊ အျခားစီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရယူေဆာင္
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ရြက္ျခင္းမ်ားမွ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေမြအႏွစ္မ်ား
အျဖစ္ ဆက္ခရ
ံ ရွလ
ိ ာႏိင
ု သ
္ ည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လုပင
္ န္းအသစ္ သိမ
႔ု ဟုတ္
ဆက္ဆံေရးအသစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစား
လိုက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေစာလွ်င္စြာ
စတင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ထုတ္ကုန္ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဆင္႔ကဲ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား
(value chains) အတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေရအတြက္ မ်ားျပားစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ
ရွိေနသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ၄င္းတုၾ႔ိ ကား လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ားအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ အားထုတ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲႏိုင္ပါသည္္။
ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား
သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းဝယ္ယူသူမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန၊ တစ္စံုတစ္ခု
ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔အခြင့္
အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သိသာအထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည့္ ေယဘုယ်နယ္ပယ္
မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္
အေလးဂ႐ုျပဳ လုပ္ေဆာင္ရန္ (human rights due diligence) ဦးစားေပး အဆင့္မ်ား
အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ အေထာက္အကူေပးသည္၊ သို႔မ
ဟုတ္ အေထာက္အကူေပးသည္ဟု ထင္ျမင္ခံရလွ်င္ ပူးေပါင္းပါဝင္က်ဴးလြန္မႈဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္က်ဴးလြန္မႈဟု ဆိုရာတြင္ ဥပေဒ
ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမရွိေသာ အဓိပၸာယ္ ၂ ရပ္ ပါဝင္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္
သက္ဆိုင္မႈမရွိေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခားအဖြဲ႕
အစည္းတစ္ခု၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ က်ဴးလြန္မႈအေနျဖင့္ ႐ႈျမင္ခံရႏိုင္

35
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းက က်ဴးလြန္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
တစ္ခုမွ အက်ဳိးျမတ္ရရွိသည္ဟု ႐ႈျမင္ခံရႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္အမ်ားစုသည္
ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု က်ဴးလြန္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို တားျမစ္ထားၿပီး ဤ
ကဲ့သို႔ေသာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
တာဝန္ရွိမႈအတြက္ တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တရားမ
ေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ျခင္းမရွိ
ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းတစ္ခုက ထိခိုက္နစ္နာမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲမႈ
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈ
ဥပေဒ သီအိုရီအရ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အားေပးကူညီျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ စံသတ္
မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သိလ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း သို႔မ
ဟုတ္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚတြင္ က်ယ္ျပန္႔
ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ဟု ၫႊန္းထားပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
(human rights due diligence) ကို ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္
စြပ္စဲြထားေသာ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္

က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ

ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို

လုပ္ငန္းအဆင့္တိုင္းကို

ေရွာင္ရွားရန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရာေရာက္သည္။ ၄င္းတို႔အေပၚ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ဳိး
ေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔
ေသာ္ အဆိုပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ လုပ္
ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း
မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိမႈမွ အလိုအေလ်ာက္ အျပည့္အဝ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသြားလိမ့္
မည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ေပ။
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၁၈။

လူ႔အခြင့္အေရးအႏၲရာယ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရး
ဆက္ဆံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အမွန္
တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အလားအလာရွိေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဆန္းဆစ္သင့္
ပါသည္။
ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ (က) လုပ္ငန္းတြင္းႏွင့္ /သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္ပလူ႔အခြင့္အေရး
ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပညာမ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ခ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အရြယ္အစား၊ သေဘာသဘာဝႏွင့္ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိစြာျဖင့္ ထိခိုက္
ခံစားရႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အုပ္စုမ်ား၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိ
ေရာက္မႈရွိေသာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔
ပါဝင္သင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
(human rights due diligence) ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပထမဦးဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မွာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိႏိုင္သည့္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ၊ ျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
မ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို ေဖာ္ထုတ္ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနတစ္ရပ္ေပၚ အေျခခံလ်က္ ျပည္သူတစ္ရပ္ေပၚတြင္
က်ေရာက္ေသာ အေသးစိတ္ထိခိုက္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ျဖစ္သည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အဆိုျပဳထားေသာ စီးပြားေရး
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လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ မစတင္မီ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ မည္သူတို႔
ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သည္ ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ား
ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳထားေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္
သက္ေနေသာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားက ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ ထိခိုက္ခံစားရ
ႏိုင္သည့္ လူမ်ားအေပၚ၌ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုးက်ဳိးမ်ား မည္သို႔ရွိႏိုင္သည္ကို ေလ့လာ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားသည့္ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါး
သူမ်ားပါဝင္သည့္ အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚတြင္
က်ေရာက္သည့္ လူအခြင့္အေရး ထိခိုက္မႈမ်ားကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစား

ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး

ထိခိုက္မႈမ်ားအတြက္

ဆန္းစစ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားအတြင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အေနျဖင့္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ကို ကိုးကားရည္ၫႊန္းမႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ တစ္ခု
မဟုတ္တစ္ခု အမွန္တကယ္ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားသည္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ျခင္း
ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈမ်ား ဆန္းစစ္ခ်က္တို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ပံုမွန္အခ်ိန္
သတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈ
တစ္ခု မတိုင္ခင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မတိုင္မီ (ဥပမာ ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္မႈ၊ ထုတ္ကုန္
တစ္ခု စတင္ထုတ္ေဝမႈ၊ မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန္႔
ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား)၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန
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တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္မွန္းဆျခင္း (ဥပမာ
ျမင့္မားလာေသာလူမႈေရး တင္းမာမႈမ်ား)ႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေဆာင္
ရြက္မႈတစ္ရပ္၏ သက္တမ္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အခါအားေလ်ာ္စြာ ပံုမွန္အခ်ိန္သတ္
မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို မွန္မွန္ကန္
ကန္ အကဲျဖတ္သိရွိႏိုင္ရန္ ထိခိုက္ခံရႏိုင္ေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္

ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။

ထိုသို႔

နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္

၄င္းတို႔ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားေသာ
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အတားအဆီးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အျခားသူမ်ားအပါအဝင္ ယံုၾကည္အားကိုးေလာက္ေသာ လြတ္
လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ဳိးကဲ့သို႔ေသာ က်ဳိးေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္မႈရွိသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိေရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈ (human rights due diligence) လုပင
္ န္းစဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရရွိပါသည္။
၁၉။

လူ႔အခြင့္အေရး ထိခိုက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အလို႔
ငွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ထိခိုက္၊ သက္ေရာက္မႈဆန္းစစ္
ခ်က္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနတြင္း လုပ္
ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ေပါင္းစပ္၍ သင့္ေတာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
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(က) ထိေရာက္ေသာ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္		

၁။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္
ရန္္တာဝန္အား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္းရွိ

ရာထူးအဆင့္ရွိသူအား

သင့္ေတာ္ေသာ

တာဝန္သတ္မွတ္ေပးလ်က္

လုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊
		

၂။

လုပ္ငန္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝ
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားသည္ အဆိုပါ ထိခိုက္၊ သက္ေရာက္္မႈမ်ားအတြက္ ထိ
ေရာက္မႈရွိေသာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

(ခ)

သင့္ေတာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အေျခ
အေနမ်ားေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲေပမည္။

		

၁။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုကို ျဖစ္
ေစပါသလား သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသလား သို႔မ
ဟုတ္

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္

စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈအရ

ပတ္သက္သည့္ ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္
ထုတ္ကုန္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္
႐ိုက္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းေၾကာင္႔ ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု
တည္းႏွင့္ပင္ သက္ဆိုင္ပါသလား၊
		

၂။

လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္
ယင္းလုပင
္ န္း၏ လႊမး္ မိးု ႏုင
ိ မ
္ ၊ႈ ၾသဇာအရွန
ိ အ
္ ဝါရွမ
ိ ႈ အတိင
ု း္ အတာ
အစရွိသည္တို႔အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။
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အနက္ဖြင့္ျခင္း
လူ႔အခြင့္အေရးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားမွေပၚထြက္လာေသာ အေသးစိတ္ေတြ႕
ရိွခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း တနံတလ်ား ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ယင္းလုပ္ငန္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းက႑အားလံုး၌ ၿမဲျမံစြာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ထိေရာက္မႈရိွႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သံုးသပ္ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာနားလည္
သေဘာေပါက္မႈရိွရန္၊ မွန္ကန္သင့္ျမတ္စြာ အေလးထား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔ကို
ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ထိခုိက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
အမွန္တကယ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ထိခိုက္၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရမည္
ျဖစ္သည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္း တေျပးညီေပါင္းစပ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးျခင္း
သို႔ိမဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ေပၚေပါက္ၿပီးျဖစ္ေသာ
အမွန္တကယ္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားမႈေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
(အေျခခံမူ ၂၂)
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ထိခိုက္မႈတစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစသည္၊ သို႔မ
ဟုတ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အဆိုပါထိခုိက္မႈကို ရပ္စဲသြားေစရန္ သို႔မဟုတ္
ကာကြယ္တားဆီးရန္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ထိခုိက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚရန္

အေထာက္အကူျပဳသည္ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္
ယင္းသို႔အေထာက္အကူျပဳမႈကို ရပ္တန္႔သြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္တားဆီးရန္
လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး က်န္ရိွေနေသးေသာ ထိခုိက္၊
သက္ေရာက္မႈမ်ားအားလံုးကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အႀကီးမားဆံုးအတိုင္းအတာအထိ ေလွ်ာ့ခ်
ႏုိင္ရန္ ၎၏အရွိန္အဝါကို အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္
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ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခိုက္မႈကိုျဖစ္ေစေသာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု၏ မွား
ယြင္းေသာ အေလ့အထမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစရန္ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ ရွိေန
သည့္အခါ အရွိန္အဝါ ၾသဇာရွိသည္ဟုမွတ္ယူသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈတစ္ခုကို ပ႔ံပိုးေပးျခင္းမရွိ
ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါထိခုိက္မႈသည္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္
ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနလွ်င္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာ
အေျခအေနျဖစ္လာပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးေပၚ မူတည္ေပ
လိမ္႔မည္။
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွမည္သို႔ ၾသဇာအရွိန္သက္
ေရာက္ႏိုင္မႈရွိသည္၊

စီပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္

ယင္းလုပ္ငန္းႏွင့္

ဆက္ဆံေဆာင္

ရြက္မႈသည္ မည္သို႔အေရးပါသည္၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၏ ျပင္းထန္မႈအတိုင္းအတာ မည္မွ်ရွိ
သည္ႏွင့္

အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို

ရပ္စဲမႈကိုယ္၌က

လူ႔အခြင့္အေရး

ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ဆိုးရြားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ အစရွိေသာ
အခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အေျခအေနႏွင့္ ၄င္း၏လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈ
မ်ားသည္ ပိုမုိ႐ႈပ္ေထြးလာေလေလ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မည္သို႔တုံ႔ျပန္ေဆာင္
ရြက္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အမွီအခုိကင္းေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ထံမွအၾကံဉာဏ္
မ်ားကို ပိုမိုရယူရေလေလျဖစ္သည္။
အကယ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၌ ထိခုိက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့
ခ်ရန္ၾသဇာအရွိန္အဝါရွိလွ်င္ ယင္းကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အကယ္၍ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၾသဇာအရွိန္အဝါ နည္းပါးေနလွ်င္လည္း အရွိန္အဝါကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္
နည္းလမ္းမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းကို စြမ္းရည္တည္
ေဆာက္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တျခားမက္လံုးမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားလႈပ္ရွားေဆာင္
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ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၾသဇာအရွိန္အဝါကို ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အေနျဖင့္ ထိခုိက္မႈကိုကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အရွိန္အဝါမရွိျခင္းႏွင့္ ယင္း
အရွိန္အဝါကိုျမႇင့္တင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခုိက္
ႏုိင္မႈအလားအလာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ယံုၾကည္အားကိုးေလာက္ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ဆက္ဆံေဆာက္ရြက္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္စဥ္းစား ေဆာင္
ရြက္သင့္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္၊ ဆက္ဆံေရးသည္ “အေရးႀကီး” သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဆက္
ဆံမႈကို အဆံုးသတ္လုိက္ျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ဆက္ဆံမႈတစ္ခုသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္

ထုတ္ကုန္

သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ယင္းျဖည့္ဆည္းမႈအတြက္ အျခား
ေရြးခ်ယ္စရာ ရင္းျမစ္မရွိလွ်င္ အဆိုပါဆက္ဆံေရးကို အေရးႀကီးသည့္ဆက္ဆံေရးအျဖစ္
မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈ၏ ျပင္းထန္မႈကိုလည္း ထည့္
သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပို၍ျပင္းထန္ေလေလ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အေနျဖင့္ ဆက္ဆံမႈကို အဆံုးသတ္ သင့္၊ မသင့္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မခ်မွတ္ခင္
အေျပာင္းအလဲကို ပုိ၍ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္သိရွိရန္ လုိအပ္လာေလေလျဖစ္မည္။ မည္သည့္
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ပါေစ၊

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းကလည္း ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာက္ရြက္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ထိ
ခုိက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ ၄င္း၏ကိုယ္ပိုင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္
ရြက္ေနေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆက္လက္ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာေသာ ဂုဏ္သိကၡာပုိင္းဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ
အက်ိဳးဆက္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိသင့္သည္။
၂ဝ။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ၊
မရွိကို

ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္အတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

၄င္းတုိ႔၏
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ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ား ထိေရာက္မႈရွိ၊မရွိကို ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာ
သင့္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္လာရာတြင္(က) သင့္ေတာ္ေသာ

အရည္အေသြးဆိုင္ရာႏွင့္

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ

အညြန္းကိန္းမ်ားကို အေျချပဳရန္။
(ခ)

ထိခုိက္ခံစားရေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းတြင္းႏွင့္ျပင္ပ
ရင္းျမစ္မ်ားမွ ေဝဖန္အၾကံျပဳမႈမ်ားကို ရယူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ၄င္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္းဆံုး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေဖာ္ထုတ္ရရွိထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ
ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အဆက္
မျပတ္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေအာင္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိကို သိရွိႏုိင္
ရန္အလို႔ငွာ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိခုိက္ခံစားႏုိင္ရေျခ ပိုမ်ားသည့္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္
အေရးကင္းမဲ့သည့္ အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တံုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈ
ရွိ၊ မရွိကို ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာရန္ အထူးအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။
ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းကို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္း အစီရင္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္၌
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ၎တို႔အသံုးခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်ား၊မ ခြဲျခားေဖာ္ျပထား
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳလ်က္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ပါဝင္ႏင
ို ပ
္ ါသည္။ လုပင
္ န္းလည္ပတ္မဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာအဆင့္ ထိခက
ို န
္ စ္နာမႈမ်ားကုစားေရး ယႏၲရား
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မ်ားကလည္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏

လူ႔အခြင့္အေရး

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္

ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို တုိက္႐ိုက္ထိခိုက္ ခံစားရသူမ်ားထံမွ အေရးႀကီးသည့္ ေဝဖန္အၾကံ
ျပဳခ်က္မ်ားေထာက္ပံ႔ေပးပါသည္။ (အေျခခံမႈ ၂၉ ကိုၾကည့္ပါ)။
၂၁။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားကို
မည္သို႔ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ခံႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ
ျပင္ပသို႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္

ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္

စိုးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ထိခုိက္ခံစားရသူ
မ်ားကိုယ္စား တင္ျပလာေသာအခါမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေန
မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြား
ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အခါတြင္ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္အစီရင္ခံ တင္ျပ
သင့္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ား အားလံုး၌ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္
ရာတြင္ (က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္သက္ေရာက္
မႈကိုထင္ဟပ္သည့္

ပံုစံႏွင့္

အႀကိမ္အေရအတြက္

ျဖစ္သင့္သည္။

ဦးတည္ရည္မွန္းထားသူမ်ားလည္း လက္လွမ္းမီေစရမည္ျဖစ္သည္။
(ခ)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈတစ္စံုတစ္ခုအား ယင္းလုပ္ငန္းက တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးမႈ
သည္ လံုေလာက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အကဲျဖတ္ရန္ ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ပါသည္။

(ဂ)

ယင္းသို႔ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္း
မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ တရားဝင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈ မျဖစ္
ေစသင့္ေပ။
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အနက္ဖြင့္ျခင္း
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားအရ စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ေလးစားလိုက္နာမႈ
ရွိေၾကာင္းတုိ႔ကို ျပသႏုိင္မည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသို႔
ျပသျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ ၎သည္ ထိခုိက္ခံစား
ႏိုင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အပါအဝင္ အျခား
သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္ တရားဝင္ ျပည္သူ႔အစီအရင္ခံစာမ်ား အပါအဝင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ တရားဝင္အစီအရင္ခံစာ တင္ျပမႈသည္ သမာ႐ိုးက်ႏွစ္ပတ္လည္
အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈတာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ/ ေရရွည္တည္တံ့
မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားမွသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီတင္ျပမႈမ်ား၊
ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ေပါင္းစပ္
အစီရင္ခံစာမ်ား (integrated financial and non-financial reports) အထိ ပါဝင္ၿပီး
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာပါသည္။
စီးပြားေရးလုပင
္ န္း လုပက
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ မ
္ ၏
ႈ သေဘာသဘာဝေၾကာင္ျ့ ဖစ္ေစ (သိမ
႔ု ဟုတ)္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဆိုးရြားေသာ လူ႔
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈအႏၲရာယ္ ရွိေနသည့္အခါမ်ားတြင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားမွ တရားဝင္အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈမ်ားအား မည္သို႔ ေဖာ္ထုတ္
၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အညႊန္း
ကိန္းမ်ား

ပါဝင္သင့္ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန

အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈအား

လြတ္လပ္စြာ မွန္၊ မမွန္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈသည္ အဆုိပါအစီရင္ခံစာ၏ အေၾကာင္း
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အရာႏွင့္ ခုိင္လံုမႈကို အားေကာင္းေစႏိုင္ပါသည္။ က႑အလုိက္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေသာ
အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖင္႔ အသံုးဝင္ေသာ ထပ္ဆင့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံံ့ပိုး
ေပးႏိုင္ပါသည္။
ျပန္္လည္ကုစားမႈေပးျခင္း
၂၂။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မေကာင္းေသာထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၄င္း
တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစသည္ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚရန္ အေထာက္အကူျပဳ
သည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရပါက တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ယင္းထိခိုက္မႈ
မ်ားအား ျပန္လည္ကုစားေပးရာတြင္ အေထာက္အကူေပးသင့္သည္၊ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ မည္မွ်ပင္အေကာင္းဆံုးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား ခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္ေစကာမူ ႀကိဳတင္မျမင္ႏုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မတားဆီး
ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈတစ္ခုကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္
သို႔မဟုတ္ ထို႔သို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ၄င္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရး
အတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈ (human rights due diligence) လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္
ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနတစ္ရပ္
ကို ေဖာ္ထုတ္ရရွိလာသည့္အခါ ၄င္း၏လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာေရးဆိုင္ရာ
တာဝန္ဝတၲရားအရ ၄င္းကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားေပးရာတြင္ တက္ၾကြစြာ
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ နစ္နာမႈမ်ား
ကုစားေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားသည္ အေျခခံမူ ၃၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပင္မစံႏႈန္းမ်ား
ကိုျပည့္မီလွ်င္ စီးပြြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ရန္အလား
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အလာရွိသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာျပန္လည္ကုစားမႈ ေပးျခင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ
သည္။
စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားသည္ ေပၚေပါက္လာသည္ထ
့ ခ
ိ က
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္
အေထာက္အကူျပဳျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယင္းထိခုိက္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္
ရြက္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိလွ်င္
လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေရးဆိုင္ရာ တာဝန္အရ အဆိုပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အေနျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈေပးျခင္းအတြက္ ၄င္းကိုယ္တုိင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး
ရန္ မလိအ
ု ပ္ေသာ္လည္း ထိသ
ု က
႔ုိ စ
ု ားမႈေပးရာတြင္ အခန္းက႑တစ္ရပ္မေ
ွ န၍ ေဆာင္ရက
ြ ္
ႏိုင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျဖစ္
ေပၚလာသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား
တရားဝင္ခုခံရန္ ႀကိဳးစားျခင္းအပါအဝင္ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းလုပ္
ေဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ လုပင
္ န္းယႏၲရားမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ ေနာက္ထပ္လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားကို အခန္း-၃
ျပန္လည္ကုစားမႈယႏၲရားကို လက္လွမ္းမီမႈတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
အေၾကာင္းရင္းအေျခအေနဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၂၃။

အေၾကာင္းရင္းအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္(က) ၄င္းတို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
မဆို

သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

မည္သည့္ေနရာတြင္

ေဆာင္ရြက္ၿပီး

အျပည္ျပည္

ဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္
နာသင့္သည္။
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(ခ)

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျပဠာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕လာရသည့္အခါ
မ်ားတြင္

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ

အေျခခံမူမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ
ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။
(ဂ)

၄င္းတုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္
မဆို ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္
သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အႏၲရာယ္ကို
ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
တစ္စံုတစ္ခုေသာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရး ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏုိင္ေသာ္
လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္းတို႔ မည္သည့္ေနရာတြင္ လည္ပတ္လုပ္
ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာရန္ တူညီ
ေသာ တာဝန္ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းေရး အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ ဤတာဝန္ကို အျပည့္
အဝ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခ
အေနတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံမူမ်ားကို

ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္

အျမင့္ဆံုးအတိုင္းအတာျဖင့္

ေလးစားလို္က္နာ

လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ယင္းသို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႔၏ ႀကိဳးပမ္း
အားထုတ္မႈမ်ားကို ျပသႏိုင္လိ္မ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။
ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရသည့္

ေဒသမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ

ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတခ်ိဳ႕သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အျခားသူမ်ား
(ဥပမာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား)မွ က်ဴးလြန္သည့္ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
တြင္ ပါဝင္ပက္သက္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ အေျခအေနမ်ား တိုးပြားေစပါသည္။ စီးပြားေရး
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လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေကာ္ပေရးရွင္းမ်ား ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ (corporate
criminal responsibility) အေထာက္အပံ့ျပဳထားေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ နယ္ေျမမ်ား၊
ႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္မႈခံုး႐ံုးဆိုင္ရာ ေရာမဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း
ျပဌာန္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားေသာ ႏုိင္ငံ၏ျပင္ပ၌လည္း အက်ံဳးဝင္ေသာ တရားမ
ေၾကာင္းစြဲဆိုမႈမ်ားေၾကာင္႔ (extraterritorial civil claims) ေကာ္ပေရးရွင္းတစ္ခု၏
တရားဥပေဒအရ တာဝန္ခံရမႈ (corporate legal liability) အလားအလာ ကြန္ရက္
က်ယ္ျပန္႔လာပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

ဤသို႔ေသာ

အႏၲရာယ္ကို ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ထို႔
အျပင္လုပ္ငန္း ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုးရြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ခံရမႈ
မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ရႈပ္ေထြးသည့္ အေၾကာင္းအရင္း အေျခအေနမ်ားတြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္
အာမခံခ်က္ေပးသင့္ပါသည္။ မည္သို႔ အေကာင္းဆံုး တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည္
ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းရွိ ကြ်မ္းက်င္မႈ
နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား သာမက
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးပါဝင္သည့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္
သစ္မ်ား အပါအဝင္ ျပင္ပမွယံုၾကည့္ထုိက္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားမွ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
၂၄။

အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ ျဖစ္ရပ္အလားအလာရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ထိခိုက္သက္ေရာက္္မႈမ်ားကို

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္

ဦးစားေပး

လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းရန္ ေႏွာင့္ေႏွး
ၾကန္႔ၾကာေနပါက ျပန္လည္ကုစား၍ မရႏိုင္ေတာ့သည့္ ထိိခိုက္မႈမ်ားကို တား
ဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပထမဦးစားေပး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္
ပါသည္။
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အနက္ဖြင့္ျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
အားလံုးကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔အားလံုးကို တစ္ခ်ိန္တည္း၊
တစ္ၿပိဳင္တည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အျမဲတမ္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ တိက်ေသာဥပေဒဆိုင္ရာ
လမ္းညႊန္မႈ မရွိသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွန္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္လာ
ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားေၾကာင့္
ျပန္လည္ကုစားမႈေပးျခင္းအေပၚ ထိခိုက္လာႏိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ အဆိုရြား
ဆံုးျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ စတင္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သင့္
ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဆိုးရြားမႈရွိျခင္းဆိုသည္မွာ အၾကြင္းမဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္
မဟုတ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိထားသည့္ အျခားေသာ လူ ့
အခြင့္အေရး ထိခို္က္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
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၃။

ျပန္လည္ကုစားမႈေပးျခင္းဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္

(က) အေျခခံမူမ်ား
၂၅။

စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္
၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရး
ဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခားသင့္ေတာ္
ေသာ ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းႏွင့္ သို႔မဟုတ္
စီရင္ပုိင္ခြင့္နယ္ပယ္အတြင္း အဆိုပါခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ
ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားအား ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားမႈေပးေရး အာမခံ
ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္

လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္

သည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ
၄င္းတို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ အျပစ္ေပးရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အကာအကြယ္ေပးေရးတာဝန္မွာ အားနည္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အဓိပၸာယ္မဲ့သြားျခင္း
မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈ ရပိုင္ခြင့္တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေလး
နက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာ က႑ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး (procedural and substantive aspects) ပါဝင္ပါသည္။ ဤက႑တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားေသာ နစ္နာမႈေျဖရွင္း
သည့္ ယႏၲရားမ်ား၏ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားသည္ ေလးနက္ေသာ အေၾကာင္းအရာပိုင္းအရ
ပံုစံအသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျဖစ္
ပြားခဲ့ၿပီးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခို္က္မႈမ်ားကုိ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေကာင္း
မြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈတြင္ေတာင္းပန္မႈမ်ား၊
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ျပန္လည္ေပးအပ္မႈ၊ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းမႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သို႔မ
ဟုတ္ ေငြေၾကးႏွင့္မဆိုင္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
(ျပစ္မႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေၾကးကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအေရးယူမႈ) အျပင္ ထပ္မံ
မျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ႐ံုးေတာ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အမိန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္မ်ားကဲ့
သို႔ေသာ ထိခိုက္မႈကို တားဆီးျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းအတြက္
လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားသည္ ဘက္လက
ုိ မ
္ မ
ႈ ရွသ
ိ င္ဘ
့ ဲ လာဘ္ေပးလာဘ္ယမ
ူ မ
ႈ ်ားမွ ကာကြယ္
တားဆီးေပးရပါမည္။ ရလဒ္မ်ားကိုလႊမ္းမိုးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အျခား
ပေယာဂမ်ားမွ ကင္းလြတ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ဤလမ္းညႊန္မႈမ်ား၏ ရည္္ရြယ္ခ်က္အတြက္ နစ္နာမႈကို္ျမင္သိႏုိင္ေသာ မတရားမႈတစ္ခု
အျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္သည္။ ၎သည္ ဥပေဒ၊ စာခ်ဳပ္၊ အတိအလင္း သို႔မဟုတ္
သြယ္ဝိုက္စြာေဖာ္ျပေသာ ကတိသစၥာမ်ား၊ ဓေလ႔ထံုးဓမ္းစဥ္လာ အေလ႔အထ၊ နစ္နာ
ေသာ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား၏ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေယဘုယ်အသိအျမင္ အယူအဆမ်ား
စသည္တို႔အေပၚ အေျချပဳ၍ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု၏ ရပိုင္ခြင္႔ဟူေသာ
အသိအျမင္ကို ႏုိးၾကားလာေစျခင္းျဖစ္သည္။ နစ္နာမႈမ်ား ကုစားေရး လုပ္ငန္းစဥ္္ဆိုေသာ
စကားရပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၌အေျချပဳေသာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၌အေျချပဳျခင္း မဟုတ္
ေသာ၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ ပံုမွန္လုပ္႐ုိး
လုပ္စဥ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမွ ေပၚေပါက္လာေသာ
နစ္နာမႈမ်ားကို တင္ျပတိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၌အေျချပဳေသာ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးယႏၲရားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏
ဌာနခြဲတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ျပဠာန္းဥပေဒတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတို႔က စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ တရားေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သလို တရားေရး
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ႏွင့္မဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာယႏၲရားမ်ားတြင္
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားသည္ ျပန္လည္ကုစားမႈရရွိရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ တုိက္႐ိုက္ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ အျခားေသာ ယႏၲရားမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ကုိယ္စား ၾကားခံအဖြဲ႕
အစည္းတစ္ခုက ျပန္လည္ကုစားမႈရရွိရန္ ႀကိဳးစားေပးပါသည္။ ဥပမာမ်ားအေနျဖင့္
တရား႐ံုးမ်ား (ျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ တရားမမႈဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္)၊
အလုပ္သမားခံု႐ံုးမ်ား အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္း
ညႊန္ခ်က္မ်ားအရ ထားရွိေသာ အမ်ိဳးသားဆက္သြယ္ေရးဌာနမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏ မေက်
နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းေလ့လာ၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပႏုိင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာရွိသည့္ အစိုးရခန္႔အပ္သည့္ အရာရွိမ်ား၏ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ အစိုးရမွ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ
တိုင္ၾကားစာ လက္ခံေျဖရွင္းေရး႐ံုးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္
လည္ကုစားမႈရရွိေစေရး အာမခံခ်က္ေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားက အဆိုပါယႏၲရား၊ စနစ္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၄င္း
တို႔ကို မည္သို႔လက္လွမ္းမီႏိုင္သည္ကို သိရွိေစရန္္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ လက္လမ
ွ း္
မီႏင
ုိ ရ
္ န္အတြက္ ပံပ
့ းုိ မႈ (ေငြေၾကးဆိင
ု ရ
္ ာ သိမ
႔ု ဟုတ္ နည္းပညာဆိင
ု ရ
္ ာ) ေပးျခင္းတိ႔ု
ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံအေျချပဳ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးနွင့္မပက္သက္ေသာ နစ္နာမႈ
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၲရားမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပန္လည္ကုစားမႈေပးေရး
စနစ္တစ္ရပ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သင့္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စနစ္အတြင္း လုပ္ငန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္လည္ပတ္မႈအဆင့္ ရပ္ရြာျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ထိ
ခို္က္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္း၊ ယႏၲရားမ်ား (operational
grievance mechanisms) သည္ အေစာပုိင္းအဆင့္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ အျပန္အလွန္အား
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ျဖင့္ ႏိုင္ငံအေျချပဳႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လည္ပတ္မႈ အဆင္႔ယႏၲရားမ်ားကို
အမ်ားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာလူ႔
အခြင့္အေရးယႏၱရားမ်ား၏ ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ျဖည့္ဆည္း (သို႔မဟုတ္)
ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္မႈ
မ်ားကို လမ္းညႊန္အေျခခံမူ ၂၆ မွ ၃၁ အတြင္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

(ခ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာမူမ်ား
ႏိုင္ငံအေျချပဳ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲယားမ်ား
၂၆။

ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ျပည္တြင္းတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ား
ထိေရာက္မႈရွိေရး

အာမခံခ်က္ေပးရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္

လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

တို႔ကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈသို႔
လက္လွမ္းမီေစေရးကို

ျငင္းဆိုလိုက္သည့္

အေနအထားတစ္ရပ္သို႔ဦးတည္

သြားေစႏိုင္သည့္ ဥပေဒေရးရာ အတားအဆီး၊ လက္ေတြ႕ႏွင့္ အျခားသက္
ဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ထိေရာက္မႈရွိေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားသည္ ျပန္လည္ကုစားမႈရရွိေရး
အာမခံခ်က္ေပးရာတြင္ အဓိကက်ပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္သည္႕ ၄င္းတို႔၏စြမ္းရည္သည္ ဘက္မလိုက္မႈ၊ ႐ိုးသား
ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္
ပါသည္။
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ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာနည္းလမ္းသည္ ျပန္လည္ကုစားမႈရရွိေရး၏
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္ေသာ
ကုစားမႈအတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား မရရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ တရားဝင္
အမႈကိစၥမ်ားကို ႐ံုးေတာ္၏ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ယူေဆာင္လာျခင္းမွ ဟန္႔တားသည့္ အတား
အဆီးမ်ား ရွိမေနေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးသင့္ပါသည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို တရား
စီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈက အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရန္၊ တရား႐ံုး
မ်ားသည္ အျခားေသာႏုိင္ငံ၏ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ စီး
ပြားေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖိအားေပးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေပးသူမ်ား၏ တရားဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္
အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစရန္တို႔ကိုလည္း အာမခံခ်က္ေပးသင့္သည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အပါအဝင္ တရားဝင္ျဖစ္ေသာ
အမႈကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ဟန္႔တားႏိုင္သည့္ဥပေဒဆိုင္ရာ အတားအဆီး
မ်ားတြင္ ေအာက္ပါနမူနာ အေျခအေနမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
•

ျပည္တြင္းရာဇဝတ္မႈႏွင့္ တရားမမႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရ ေကာ္ပရိတ္အုပ္စုတစ္ခု၏
(a corporate group) အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားအၾကား တရားဥပေဒအရ တာဝန္ယူမႈနည္းလမ္း
မည္သို႔ရွိသည့္အေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာတာဝန္ခံမႈကို ေရွာင္ရွားရန္လြယ္ကူ
ေစသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္၊

•

ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုမႈ၏ ထိုက္တန္မွန္ကန္မႈ မည္သို႔ပင္
ရွိေစကာမူ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ (host state) တစ္ခု၌ တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရး
စနစ္ကို ျငင္းပယ္ခံရၿပီး အိမ္သည္ႏိုင္ငံ(home state) တရား႐ံုးမ်ားသို႔လည္း
လက္လွမ္း မမီႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္၊

•

လူအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ၏ အကာ
အကြယ္အား တန္းတူမရရွိႏိုင္ဘဲ ဖယ္ထုတ္ခံထားရသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား
ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပသ
္ ားမ်ားကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ လူအပ
ု စ
္ မ
ု ်ားရွေ
ိ နသည္ေ
့ နရာမ်ား ျဖစ္သည္။
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တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈရရွိေရးအတြက္ လက္ေတြ႔ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္
နည္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ •

ြ မ
ုိ ႈ ကုနက
္ ်စရိတသ
္ ည္ ဥပေဒအရည္အေသြးမဲေ
့ သာအမႈမ်ားကို သင္တ
့ င့္
တရားစဲဆ
ေလွ်ာက္ပတ္စာြ ဟန္တ
႔ ားႏိင
ု မ
္ ထ
ႈ က္ ျမင္မ
့ ားေနမႈႏင
ွ ့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အစိးု ရ၏ပံပ
့ းုိ မႈ၊
ေစ်းကြကအ
္ ေျခခံယႏၲရားမ်ား (ဥပမာ-တရားစြဆ
ဲ ျုိ ခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ အာမခံႏင
ွ ့္ တရားဝင္
သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ တရားရင္ဆင
ုိ ္ ကုနက
္ ်စရိတပ
္ စ
ုံ အ
ံ မ်ိဳးမ်ိဳး litigation insurance
and legal fee structures) သိမ
႔ု ဟုတ္ တျခားနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ က်ိဳးေၾကာင္း
စီေလ်ာ္မရ
ႈ ေ
ိွ သာ အဆင္မ
့ ်ားသိေ
႔ု ရာက္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိင
ု ျ္ ခင္းမရွသ
ိ ည့္ အေျခ
အေနမ်ား။

•

ု မ
ူ ်ားအေနျဖင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးမည္႔္ ေရွ႕ေနမ်ားကိေ
ု ပးရန္အရင္း
ရပိင
ု ခ
္ င
ြ ေ
့္ တာင္းဆိသ
အျမစ္မ်ားမရွျိ ခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားမက္လးုံ မ်ားမေပးႏိင
ု ျ္ ခင္းေၾကာင့္ ၎တိက
႔ု ယ
ုိ စ
္ ား
တရားဥပေဒအရ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳေဆာင္ရက
ြ မ
္ ရ
ႈ ရွရ
ိ န္ အခက္အခဲ ေတြၾ႔ ကံဳရျခင္း။

•

ု မ
ႈ ်ား စုေပါင္းလုပေ
္ ဆာင္ျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ကိယ
ု စ
္ ားျပဳၾကားနာမႈလပ
ု ္
ရပိင
ု ခ
္ င
ြ ေ
့္ တာင္းဆိမ
ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ရ
္ န္ (ဥပမာ-လူအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ အုပစ
္ တ
ု စ္စအ
ု ေန
ျဖင့္ အမႈတစ္ရပ္၌ ဘံအ
ု က်ိဳးခံစားခြငရ
႔္ မ
ိွ ေ
ႈ ၾကာင္႔ အုပစ
္ အ
ု လိက
ု ္ တရားစဲဆ
ြ မ
ုိ မ
ႈ ်ား
(သိမ
႔ု ဟုတ)္ တရားစဲခ
ြ ရ
ံ မႈမ်ားႏွင့္ အျခားစုေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ား)
ေရြးခ်ယ္စရာ အလံအ
ု ေလာက္မရွျိ ခင္းႏွင့္ ယင္းကဲသ
့ ႔ုိ အေျခအေနသည္ ရပိင
ု ခ
္ င
ြ ့္
ေတာင္းဆိသ
ု တ
ူ စ္ဥးီ ခ်င္းစီအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကစ
ု ားေပးမႈကုိ အဟန္႔
အတား ျဖစ္ေစသည္။

•

႔ ခြငအ
့္ ေရးႏွငဆ
့္ က္ႏယ
ြ သ
္ ည့္ ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ား၌ တစ္ဥးီ ခ်င္း
အစိးု ရေရွ႕ေနမ်ားမွ လူအ
စီႏင
ွ ့္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မက
ႈ ုိ စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးရန္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၏
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ လံုေလာက္ေသာ အရင္း
အျမစ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမရရွိျခင္း။
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အဆိုပါအတားအဆီးမ်ားစြာတို႔သည္

စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္

လူ႔အခြင့္အေရး

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားၾကား ေငြေၾကး
ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈႏွင့္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈစသည့္
မၾကာခဏရင္ဆိုင္ရသည့္ မညီမွ်မႈမ်ား၏အက်ိဳးရလဒ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ေပါင္းစပ္
ထားသည့္ အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သိသာထင္ရွားေသာ ခြဲျခားဆက္
ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားအား ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္
နည္းလမ္းမ်ား၏ မရည္ရြယ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္ေျခ
ပိုမ်ားသည့္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ရွိေနေသာ အုပ္စု
မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတို႔သည္ အဆိုပါ
ယႏၲရားမ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားႏုိင္ရန္ ေနာက္ထပ္ယဥ္ေက်းမႈ
ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား မၾကာ
ခဏ ၾကံဳေတြ႔ရသည္။ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တစ္ဆင္႔ခ်င္္းစီ
ျဖစ္ေသာ လက္လွမ္းမီမႈ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားတြင္ အဆိုပါအုပ္စုမ်ား
သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အထူးအေလး
ထား ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၌္အေျချပဳေသာ တရားစီရင္ေရးျပင္ပ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရး ယႏၲယားမ်ား
၂၇။

ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးရန္အတြက္ ထိေရာက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊
တရားစီရင္ေရးျပင္ပ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို
တရားစီရင္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားႏွငအ
့္ တူတကြ ယွဥတ
္ ၍
ြဲ က်ယ္ျပန္႔
ျပည့္စံုေသာ ႏိုင္ငံအေျချပဳ စနစ္တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျဖည့္
ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။
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အနက္ဖြင့္ျခင္း
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားေသာ တရားစီရင္ေရးျပင္ပ နည္း
လမ္းမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ပံ့ပိုးရာတြင္
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ၾကပါသည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားသည္ ထိ
ေရာက္မႈရွိၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ေကာင္းစြာျဖည့္ဆည္း ေပးထားသည့္ အေျခအေန
မ်ိဳးတြင္ပင္လွ်င္ ၎တို႔သည္ စြပ္စြဲထားေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားလံုးကို အျပည့္အဝ
မေျဖရွင္းႏုိင္ပါ။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းသည္ အျမဲတမ္းလိုအပ္မႈ
မရွိသလို အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုသူအားလံုးအတြက္ အစဥ္အျမဲ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္
သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္လည္း မဟုတ္ပါ။
စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားမႈေပး
ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ား
တြင္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ တရားစီရင္ေရးျပင္ပ ယႏၲရားမ်ား၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို တိုး
ခ်ဲ႕ေပးျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ယႏၲယားအသစ္မ်ား ထပ္ေပါင္းေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေပးမႈကို အေျခခံေသာ၊ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
အေျခခံေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအရသင့္ေလ်ာ္္မႈရွိၿပီး အခြင့္အေရးမ်ား
ႏွငလ
့္ ည္း ကိက
ု ည
္ မ
ီ ရ
ႈ သ
ိွ ည့္ လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာက်င္သ
့ းုံ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္
သက္ဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ား၊ ျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား တစ္စံုတစ္ရာပါဝင္မႈ၊ တရားရင္ဆိုင္မႈ
တြင္ ပါဝင္္သူတို႔၏ ရွိလာႏုိင္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဤနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို
ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပး
ရန္ အေျခခံမူ ၃၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ ရြက္သင့္ပါ
သည္။
ဤကိစၥရပ္တြင္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အထူးအေရးပါသည့္
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
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တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္
သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လူမ်ား၊
အုပ္စုမ်ားၾကား မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္ေခ်ျမင့္မားသည့္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္
အလမ္းနည္းပါးသည့္ အေျခအေနမ်ား၌ရွိေနေသာအုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားထဲမွ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတို႔ လက္လွမ္းမီေရးအတြက္ ၎တို႔ ထပ္မံရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔
ရသည့္ အတားအဆီးမ်ား ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္
သင့္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၌အေျခမျပဳေသာ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေရး ယႏၲယားမ်ား
၂၈။

ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခိုက္မႈမ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၌အေျခမျပဳသည့္ နစ္နာမႈေျဖ
ရွင္းေရးယႏၲရားမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီေရး အေထာက္အကူျပဳရန္ နည္းလမ္းမ်ား
အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္၌ အေျခမျပဳေသာနစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေပးေရး ယႏၲရားမ်ားထဲမွတစ္ခုတြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းက သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္အတူ စီမံခန္႔ခြဲ
ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ပတ္
သတ္သူမ်ားအားလံုးပါဝင္သည့္ အုပ္စုတစ္စုက စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ မပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ၾက
သည္။ သို႔ေသာ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အေျခခံေသာ
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအရသင့္ေလ်ာ္ၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါယႏၲရားမ်ားသည္ ျမန္ျမန္ဆန္
ဆန္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈ ျမန္ဆန္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း
ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း (transnational
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reach) စသည့္ ထူးျခားသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစပါသည္။
ေနာက္ထပ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုတြင္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္
အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည့္ ၎တို႔၏ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားကို ခ်ိဳး
ေဖာက္မႈရွိသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကထား ကိုင္တြယ္ေဆာင္
ရြက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ဳိ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက က်ဴးလြန္
သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေရးတာဝန္အား ႏိုင္ငံတစ္
ႏိုင္ငံက ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားသည္ ၎တိက
႔ု ယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ လုပက
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ ေ
္ နသည့္ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ
ဤကဲ့သ႔ိုေသာ ယႏၲရားမ်ားကို သိရွိနားလည္မႈျမႇင့္တင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္
၎တို႔ကို လက္လွမ္းမီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေထာက္အကူ
ျပဳသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
၂၉။

နစ္နာမႈမ်ားကိုေစာလ်င္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ျပန္လည္
ကုစားေပးႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္
ခံစားရႏိုင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ
(လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈအဆင္႔ ရပ္ရြာျပည္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္
၍ ထိခိုက္မႈ၊ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းေရး ယႏၲယားမ်ား) (operational
level grievance mechanisms) ကိုတည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္
ရြက္ျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအဆင္႔ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ေျဖရွင္းေရး ယႏၲရားမ်ား (operational level grievance mechanisms) ကို စီးပြားေရး
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လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု
မ်ားက တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ၎ယႏၲရားမ်ားကို စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားက သီးျခားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ
မ်ားအပါအဝင္ အျခားသူမ်ားႏွငလ
့္ ည္းေကာင္း ပူးေပါင္းစီမေ
ံ ဆာင္ရက
ြ ၾ္ ကပါသည္။ အက်ပ္
အတည္းအေျခအေနတြင္ ၎ယႏၲရားမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ လက္ခံထား
သည့္ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ အကူအညီကိုရယူလွ်က္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ တိုင္ၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ပ္အတည္း အေျခအေနတြင္
အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ အကူအညီေပးႏုိင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ဦးစြာအသံုးျပဳရန္
မလိုပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
ထိခိုက္မႈတစ္စံုတစ္ခုအတြက္ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း ၎
ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအဆင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ေျဖရွင္းေရးယႏၲရားမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္ ၂ ခုကို ေဆာင္ရြက္
ပါသည္။
•

ပထမလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ေဆာင္ရြက္ဆဲ လူ႔အခြင့္အေရး
မ်ားေလးစားလိက
ု န
္ ာမႈ ရွေ
ိ ရးအတြက္ အေလးဂ႐ုျပဳလုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ား (human
rights due diligence)၏ အစိတအ
္ ပိင
ု း္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
ဆိးု က်ိဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္းကို ပံပ
့ းုိ ေပးပါသည္။ ထိက
ု သ
့ဲ ေ
႔ုိ ဆာင္ရက
ြ ္
ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္း၏ လုပက
္ င
ုိ ေ
္ ဆာင္ရက
ြ မ
္ ေ
ႈ ၾကာင့္ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ထ
္ ခ
ိ က
ုိ သ
္ မ
ူ ်ား
အတြက္ ၎တိအ
႔ု ေပၚ ဆိးု ရြားစြာ ထိခက
ုိ ေ
္ နသည့္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ထိခက
ုိ လ
္ ာႏိင
ု သ
္ ည့္
ျပႆနာရပ္မ်ားကို တင္ျပႏိင
ု ရ
္ န္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခအ
ု ျဖစ္ ျဖည္ဆ
့ ည္းေပးပါသည္။
တိင
ု ၾ္ ကားမႈပစ
ုံ မ
ံ ်ားႏွင့္ ဦတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာသံးု သပ္ျခင္းအားျဖင့္
စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားသည္ စနစ္တစ္ခလ
ု းုံ ၌ အျမစ္တယ
ြ ေ
္ နသည့္ အေၾကာင္းအရာ

62
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထတ
ု ႏ
္ င
ုိ မ
္ ည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ထတ
ု ္
ေတြရ
႔ ခ
ိွ ်က္မ်ားႏွငအ
့္ ညီ လက္ေတြလ
႔ ပ
ု ေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ဆီေလ်ာ္မရ
ႈ ေ
ိွ စရန္ ျပဳျပင္
ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ မ
္ ည္ ျဖစ္သည္။
•

ိ လုပင
္ န္းအေနျဖင့္ ဤယႏၲရားမ်ားသည္ နစ္နာမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ၿပီးသည္
ဒုတယ
ႏွင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက
ေစာလ်င္စြာ တိုက္႐ိုက္ ျပန္လည္ကုစားေပးႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္
ပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ နစ္နာ
မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ယႏၲရားမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈတစ္ခုကို
တုိင္းၾကားမႈမျပဳလုပ္မီ ၎တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုႏွင့္
အလားတူရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ရာတြင္၎ယႏၲရားမ်ားသည္ အထူးသျဖင္႔ ဆိုးရြားစြာ
ထိခိုက္ခံရသူမ်ား၏ တရားမွ်တ၍ လက္ခံႏိုင္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္
ရြယ္ပါသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းမႈမျပဳလုပ္လွ်င္

၎တို႔သည္

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုိ၍ အဓိကက်ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအသြင္သို႔ ျမင့္တက္လာႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအဆင့္

နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းေရး

ယႏၲရားမ်ား

သည္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ အခ်ဳိ႕ေသာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ထင္
ဟပ္သင့္ပါသည္ (အေျခခံမူ ၃၁)။ အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီရန္ အတိုင္းအတာ၊ အရင္း
အျမစ္၊ က႑၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အျခားသြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ား စသည္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားအတိုင္း နစ္နာမႈေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖည့္
ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအဆင့္ နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး
ယႏၲရားမ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ၊
စုေပါင္းေတာင္းဆို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ျဖည့္
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ဆည္းေပးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အစားထိုး၍ မရႏိုင္ပါ။ ၎
ယႏၲရားမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္
တရားဝင္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အားနည္းေစရန္ အသံုးမျပဳသင့္
သလို တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အျခားတရားေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ ထိခိုက္
နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ယႏၲရားမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကို
ပိတ္ဆို႔သြားေစရန္ အတြက္လည္း အသံုးမျပဳသင့္ပါ။
၃ဝ။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္စံႏႈန္းမ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈကို အေျခခံ
သည့္ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ အစုအဖဲြ႔မ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ိဳးစံုႏွင့္ အျခား
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခ်က္မ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာနစ္နာမႈ ေျဖရွင္းေဆာင္
ရြက္ေပးေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားရရွိႏိုင္မႈကို အာမခံခ်က္ေပးသင့္ပါသည္။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ိဳးစံုႏွင့္ အျခားစုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံ
ခ်က္မ်ားက တာဝန္ခံထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
သည့္ စံႏႈန္းမ်ား ပိုမိုေဖာ္ျပလာၾကသည္။ ၎ကတိကဝတ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား
ႏွင့္ ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပေရးရွင္းႀကီးမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံတကာ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
ႏွင့္ တျခားအလားတူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပါဝင္သည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ နစ္နာမႈကုစားေရး ယႏၲရား
မ်ားရရွိႏိုင္မႈကို အာမခံခ်က္ေပးသင့္ပါသည္။ အဆိုပါယႏၲရားမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်က္ ထိ
ခိုက္ခံစားရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျဖည့္ဆည္း
ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိဟု ၎တို႔ယံုၾကည္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ၾကပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ယႏၲရားမ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိလွ်င္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား
၏ တရားဝင္ရပ္တည္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိ္ပါသည္။ အဆိုပါ ယႏၲရားမ်ားသည္ အဖြဲ႔ဝင္
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အဆင့္၌လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္၌ လည္းေကာင္း
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သို႔မဟုတ္ အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၌လည္းေကာင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါယႏၲရားမ်ားသည္
တာဝန္ခံမႈရွိသင့္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္
ကုစားေပးႏိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသည္။
တရားစီရင္ေရး ျပင္ပနစ္နာမႈ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ား ထိေရာက္
မႈရွိျခင္းဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား
၃၁။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၌အေျချပဳေသာ (ႏွင)့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္၌ အေျချပဳျခင္းမဟုတေ
္ သာ တရား
စီရင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိသည့္ နစ္နာမႈ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးဆိုင္ရာ
ယႏၲရားမ်ား ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ား
ရွိသင့္ပါသည္။
(က) တရားဝင္ျဖစ္မႈ - ယႏၲရားမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္သူ
မ်ားျဖစ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္္သူအုပ္စုမ်ားထံမွ ယံုၾကည္မႈရရွိျခင္းႏွင့္
နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တရားမွ်တမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္
ရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိျခင္း။
(ခ)

လက္လွမ္းမီ၊ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ - ၎တို႔ ရည္ရြယ္ထားေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား
ျဖစ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အုပ္စုမ်ားအားလံုး သိရွိရန္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီ္၊
အသံးု ျပဳႏုင
ိ ရ
္ န္၊္ အတားအဆီးတရာ ေတြရ
႔ ႏ
ိွ င
ို သ
္ မ
ူ ်ားအတြက္ လံေ
ု လာက္
ေသာ အကူအညီေပးရန္။

(ဂ)

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈ - အဆင့္တိုင္းအတြက္ ရည္ညႊန္းအခ်ိန္ကာလ
ေဘာင္တစ္ခုႏွင့္အတူ ရွင္းလင္းတိက်ၿပီး အမ်ားသိရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းတစ္ရပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊
ရရွိႏိုင္ေသာရလဒ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတိက်မႈရွိျခင္း။
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(ဃ) တရားမွ်တမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ - ထိခိုက္နစ္နာရသူမ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္
နစ္နာမႈ ေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားမွ်တေသာ၊ သတင္းအခ်က္
အလက္ရရွိေသာ၊ ေလးစားမႈျပသေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အၾကံ
ဉာဏ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ
ရရွိေစေရး အာမခံရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း။
(င)

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ - နစ္နာမႈမ်ားကုစားေရး ေတာင္းဆိုမႈတြင္ပါဝင္သည့္္
လူမ်ား၊

အုပ္စုမ်ားအား

၎၏ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္

ပတ္သက္၍

သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကို ယံုၾကည္ေစ
ရန္ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ျပည္သူ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖည့္ဆည္း
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ယႏၲရားမ်ား၏စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံု
ေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း။
(စ)

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း - ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ကုစား
မႈေပးျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အာမခံခ်က္ေပးျခင္း။

ူ အ
ႈ တြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု - အနာ
(ဆ) စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယမ
ဂတ္တြင္

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္

ကာကြယ္တားစီးရန္ႏွင့္

ယႏၲရား

နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္

ထိခိုက္မႈမ်ားကို

ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္္

အတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းရပ္
မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး ယႏၲရားမ်ားသည္
(ဇ)

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအေပၚ
အေျချပဳသင့္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ထားေသာ

အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည့္
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ပါဝင္ပတ္သက္သူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ယႏၲရားမ်ား၏ ဒီဇိုင္းပံုစံ၊ စြမ္းေဆာင္မႈ
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္ အျပန္အလွန္ ေတြ႔ဆံုေဆြး
ေႏြးမႈကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အနက္ဖြင့္ျခင္း
နစ္နာမႈေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရးယႏၲရားတစ္ခု၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရည္ရြယ္ထားေသာ
အသံုးျပဳသူမ်ားက သိရွိလွ်င္၊ ၎အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိလွ်င္၊ ၎ကို အသံုးျပဳႏိုင္လွ်င္
၎၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
စံႏႈန္းမ်ားသည္ တရားေရးႏွင့္ပတ္သက္မႈမရွိသည့္ နစ္နာမႈ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး
ဆိုင္ရာ ယႏၲရားတစ္ခုကို ပံုစံေဖာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္းစစ္ျခင္း
တို႔အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယႏၲရား၏ လက္ေတြ႔ ထိေရာက္မႈကို
ေသခ်ာေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။ ညံ့ဖ်င္းစြာပံုေဖာ္ထားသည့္ (သို႔မဟုတ္)
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နစ္နာမႈကုစားေရးယႏၲရားမ်ားသည္ ထိခိုက္
ခံစားရသူမ်ားအၾကားတြင္ အင္အားယုတ္ေလ်ာ႔လာျခင္းႏွင့္ မေလးမစားျပဳမႈခံရျခင္း ဆို
သည့္ အသိစိတ္မ်ား တိုးပြားလာၿပီး နစ္နာမႈခံစားရသည့္ အသိစိတ္ကို ပိုမိုတိုးပြား
လာေစႏိုင္သည႔္ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။
ပထမစံႏႈန္း ၇ ခ်က္သည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၌အေျချပဳေသာ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္၌
အေျချပဳျခင္းမဟုတ္ေသာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) အျပန္အလွန္
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈကို အေျချပဳေသာယႏၲရားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ အဠမေျမာက္စံႏႈန္း
သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ
အဆင့္ ယႏၲရားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ ´နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရား´ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို အသံုးအႏႈန္း
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ၎စကားရပ္ကိုယ္တိုင္က သီးျခားယႏၲရားတစ္
ခုခု၌ အသံုးျပဳရန္ အျမဲတမ္းဆီေလ်ာ္မႈရွိမႈရွိမည္ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု

67
မဆိုႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအတြက္ စံႏႈန္းမ်ားသည္
အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္ စံႏႈန္းဆိုင္ရာ ရွင္းလင္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
ျဖစ္သည္။
(က) ယႏၲရားတစ္ခုကို အသံုးျပဳေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ပါဝင္
ပတ္သက္္သူမ်ားသည္ ၎ယႏၲရားကိုအသံုးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္
၎အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္။ နစ္နာမႈျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား
က ၎၏ တရားမွ်တေသာ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝင္ေရာက္
ေႏွာင့္ယွက္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး တာဝန္ယူအာမခံမႈသည္ ပါဝင္ပတ္သက္္
သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ထံုးစံအားျဖင့္ အေရးႀကီး
ေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
(ခ)

လက္လွမ္းမီ၊ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အတားအဆီးမ်ားဟု ဆိုရာ
တြင္ ယႏၲရားကို သိရွိနားလည္မႈမရွိျခင္း၊ ဘာသာစကား၊ စာတတ္
ေျမာက္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ တည္ေနရာႏွင့္ လက္တံု႔
ျပန္မႈကို ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

(ဂ)

ယႏၲရားတစ္ခုကို ယံုၾကည္ေစရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳေစရန္အလို႔ငွာ အဆိုပါ
ယႏၲရားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
၍ ျပည္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးသင့္ပါသည္။ အဆင့္
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေလးစား
သင့္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ျပဳလုပ္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံ
တြင္ လိုအပ္ႏုိင္ပါသည္။

(ဃ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအၾကား နစ္နာမႈဆိုင္ရာ
ကိစၥမ်ား သို႔မဟုတ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားရ
သူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အရင္း
အျမစ္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈနည္းပါးၾကျပီး၊ ၎တို႔အတြက္ ေပးေခ်ရန္ ေငြေၾကး
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ဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားမရွိၾကပါ။ ဤမညီမွ်မႈကို မျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ တရားမွ်တေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္
သိျမင္ယူဆမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏိုင္ျပီး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္း
မႈမ်ား ရရွိေရးကို ပိုမိုခက္ခဲသြားေစပါသည္။ ေသာ
(င)

နစ္နာမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
သည္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ယံုၾကည္မႈ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရး
အတြက္ အလြနအ
္ ေရးႀကီးပါသည္။ ကိနး္ ဂဏန္း စာရင္းဇယားမ်ား၊ အမႈ
ကိစၥတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေလ့လာထားရွိမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ တခ်ိဳ႕ေသာ
အမႈကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုအေသး
စိတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ ပြငလ
႔္ င္းျမင္သာစြာ သက္ဆင
ုိ သ
္ အ
ူ မ်ားအျပားသိ႔ု ခ်ျပျခင္းျဖင့္
ယႏၲရား၏ တရားဝင္ရပ္တည္မက
ႈ ို ျပသရန္ႏင
ွ ့္ ယံၾု ကည္မက
ႈ ုိ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ထိန္းသိမ္းထားရန္တို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ခ်ိန္
တည္းတြင္ လိအ
ု ပ္သည္ေ
့ နရာမ်ား၌ ႏွစဖ
္ က္ေတြဆ
႔ ေ
ုံ ဆြးေႏြးမႈႏင
ွ ့္ ပုဂဳၢိ လ္
တစ္ဥးီ ခ်င္းတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ား မေပါက္ၾကားေစရန္ ထိန္းသိမ္း
ေပးထား သင့္ပါသည္။

(စ)

နစ္နာမႈမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္မွေန၍
မသံုးသပ္ပါ။ အစပိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥရပ္
မ်ားအျဖစ္ တင္ျပျခင္းမရွိၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ ရလဒ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္
အေရးမ်ားဆိုင္ရာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္

၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကိုက္
ညီမႈရွိေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးရန္ ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
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(ဆ) နစ္နာမႈမ်ား၏ ႀကိမ္ႏႈန္း၊ ပံုစံမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ပံုမွန္
ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ယႏၲရားအား စီမံေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔
အစည္းသည္ အနာဂတ္၌ နစ္နာထိခိုက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ေျပာင္းလဲ
သင့္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ က်င့္စဥ္မ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
(ဇ)

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ

အဆင့္

နစ္နာမႈေျဖရွင္းေရး

ယႏၲရားတစ္ခု၏ ဒီဇိုင္းပံုစံ၊ လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိခိုက္
ခံစားရသူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ယႏၲရားအေန
ျဖင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ ေသခ်ာေစေရး
အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ယႏၲရားအား ထိခိုက္ခံစားရသူ အုပ္စု
မ်ားက လက္ေတြ႕အသံုးျပဳသည္၊ ၎ယႏၲရား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အာမ
ခံရန္

ဘံုစိတ္ဝင္စားမႈတစ္ခုရွိသည္

စသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းတစ္ခသ
ု ည္ တရားဝင္
လက္ခံႏုိင္မႈအရ အတိုင္ခံရသည့္သူလည္းျဖစ္၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၏ ရလဒ္
မ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္သူလည္ျဖစ္ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖစ္၍ မရႏိုင္
ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါယႏၲရားမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း နည္း
လမ္းကိုအသံုးျပဳကာ အမ်ားသေဘာတူ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္
အေလးထား ေဆာင္ရက
ြ သ
္ င္ပ
့ ါသည္။ စီရင္ဆးုံ ျဖတ္ေပးရန္ လိအ
ု ပ္ေသာ
ေနရာမ်ားတြင္

တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး

လြတ္လပ္မႈရွိသည့္

တတိယအဖဲြ႔

ယႏၲရားတစ္ခုျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။

