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ဆႏၵအေလွ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏုိင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား (VPSHR)

မိတ္ဆက္ျခင္း

အေမရိကန္ႏွင့္ UK ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ား၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ရိွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈတာဝန္ယူမႈမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိသျဖင့္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွလည္း တစ္ကမာၻလုံးတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေပးျခင္း၏အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳၾက 
သလို အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕အဲ စည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ေဒသတြင္း လူထုမ်ားအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရက္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ 
ၾကပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား ေလးစားမႈရွိသည့္ 
မူေဘာင္တစ္ခုအတြင္းမွ လုံၿခံဳမႈရွိစြာ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး လမ္းညႊန္ေပးရန္အတြက္ ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား (VPSHRs) အား 
ေရးဆြဲျပဳစုထားပါသည္။ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ဤေဆြးေႏြးမႈအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီး 
ေၾကာင္းႏွင့္ ၎အေျခခံမူမ်ား၏ အသံုးဝင္သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈကို ဆက္လက္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္းလည္း 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ သေဘာတူၾကပါသည္။

လုံၿခံဳေရးသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအားလုံးမွ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားရေသာ 
လူသားအားလံုး၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သလို လံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
ကမာၻ႔အႏံွ႔အျပားတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳ 
ေရးသည္ ကိုက္ညီမႈရိွႏုိင္ (သင့္) ေၾကာင္း ကြ်န္ႏွပ္တို႔ လက္ခံထားသည္။

အစိုးရမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးရန္ ပင္မတာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡတစ္ရပ္တြင္ 
ပါဝင္သက္ဆိုင္သူ အားလုံးသည္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒကို 
ေလးစားလိုက္နာသင့္ေၾကာင္း နားလည္သလို ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒပါ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ေလးစားလုိက္နာျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းဟူသည့္ တူညီေသာရည္မွန္းခ်က္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရိွပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေဆာက္အအုံ၊ ပစၥည္းမ်ားအား လုံၿခံဳေအာင္ ထားရွိျခင္း၏ အေရးပါမႈကို ဦးစားေပး 
သျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာသည့္ အျပဳအမူ 
မ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွၾကသလို ႏုိင္ငံတကာ၏ အျမင့္မားဆံုးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို သတိျပဳနားလည္ရမည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အင္အားသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
(ဥပမာ-ကုလသမဂၢ၏ ဥပေဒစိုးမုိးမႈဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးမႈဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ားမွ အင္အားသံုးျခင္းႏွင့္ လက္နက္သံုးစဲြျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား) ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိ 
အမွတ္ ျပဳပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းလူထုအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကု ိ သတိျပဳလ်က္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေဒသတြင္း လူထု၏အက်ဳးိအလို႔ငွာ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအစိုးရ၊ မိခင္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ 
ပါသည္။

ယံုၾကည့္စိတ္ခ်ရၿပီး အသံုးဝင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အဓိကက်ေသာ အပိုင္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္ကုိ နားလည္ထားျခင္းျဖင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္ေကာင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေကာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း 
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လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး၊ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား 
မွ်ေဝေပးျခင္းႏွင့္နားလည္ျခင္း (လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္းရိွေၾကာင္း သတိျပဳ၍) ၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳပါ 
သည္။

ကုမၸဏီ၏ မိခင္ႏုိင္ငံစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ 
အစိုးရမွ လံုျခဳေရးက႑အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းပုိင္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ 
စိုးမုိးေရးတြင္ အားေကာင္းေစျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္ 
အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္လည္း အေရးပါသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း 
အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တြင္းထြက္သယံဇာက႑ရွိ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏုိင္ 
ေသာ အေျခခံမူမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ သေဘာတူေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ၎တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား 
ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္းဟူ၍ 
သံုးပိုင္းခဲြထားပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား တိက်ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ႏိုင္ျခင္းသည္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းလူထုမ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးတို႔အျပင္ ကုမၸဏီ၏ ေရတိုႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မူဆိုင္ရာ 
ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်သည္။ အခ်ဳ႕ိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤကိစၥသည္ 
႐ိုးရွင္းသည္။ အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္မူ မတူညီသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အေသးစိတ္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရယူျခင္း၊ 
ေျပာင္းလဲေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာေစာင့္ 
ၾကည့္၍ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းရိွ လူထု၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အက်ဳးိရိွသည့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံ 
ေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြး၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ရွိ အစိုးရ အဖြဲ႕ 
မ်ား၊ လုံၿခံဳေရးကုမၸဏီမ်ား၊ အျခားကုမၸဏီမ်ား၊ မိခင္အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသ 
အေျခအေနမ်ားကို နားလည္သိရိွသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစရွိသျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းထားရိွမႈ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပုံမွန္တင္ဆက္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ၎သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအား ကုမၸဏ၊ီ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိသည့္ အရက္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရတို႔ၾကား ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ မွ်ေဝေပးမွသာ (လွ်ဳိ႕ 
ဝွက္ထားသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွအပ) ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဤအေျခခံမူမ်ားအား မွတ္သားကာ တိက်ေသခ်ာ၍ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာအႏၲရာယ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားအားလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

လုံၿခံဳေရးပိုင္းဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ လံုၿခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ အရပ္ဖက္၊ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ 
အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ဆိုင္ရာမ်ားမွာလည္း အျခားေသာအႏၲရာယ္မ်ားထက္ပင္ ပို၍ ႀကီးမားေကာင္းႀကီးမားႏိုင္သည္။ လုံၿခံဳေရး 
ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားအားသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ပါး 
ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေစသလုိ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအား အႏၲရာယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားျပားႏိုင္ေျခ ရိွ၊ မရိွကို 
ဆန္းစစ္ႏိုင္ေစသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ။ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚမူတည္၍ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ပြားႏိုင္သလို အခ်ဳိ႕တြင္ 
ေဒသတစ္ခုအတြင္း၌သာ ျဖစ္ပြားေနျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎မွာ ႀကိဳတင္သတိေပးမႈ နည္းပါးျခင္း (သို႔မဟုတ္) လုံးဝမရွိဘဲ 
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လည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳလက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံမွအစိုးရ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရိွ၊ မရွိ အလားအလာကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအားဆန္းစစ္ျခင္းကို ပညာေပးျခင္း၊ 
ခန္႔မွန္းျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ရာတြင္ ျပည္သူ႕လုံၿခံဳေရးတပ္ဖဲ႔ဝြ င္မ်ား၊ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုင္ရာတို႔အျပင္ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕၏ ဂုဏ္ 
သိကၡာကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ယခင္က က်ဴးလြန္ခံသည့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲခံရမႈမ်ားအား သိရိွနားလည္ေန 
ျခင္းသည္ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာမႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ 
ကုမၸဏီမ်ားအား ကူညီေပးသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ 
အညီ (ဥပမာ-ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္မ်ားႏွင့္အညီ) တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရိွ၊ မရိွသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ကာ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြက်င့္သုံးႏိုင္သည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးျခင္း။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ရာတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒကို ခ်ဳးိေဖာက္သည္ဟု စြပ္စဲြျခင္းခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားသည့္ အျပဳ 
အမူမ်ဳးိျဖင့္ ေဒသတြင္းရိွအမႈစြဲဆိုမည့္အရာရိွႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားမွ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ရိွ၊ မရိွဟူသည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

ပဋပိကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း။ ေဒသတြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ 
ထုတ္ျခင္းႏွင့္ နားလည္ျခင္း၊ ထို႔အတူ အဓိကက်သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုမည္သည့္အဆင့္အထိ လိုက္နာေၾကာင္းသိရိွျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၊ ေဒသတြင္းလူထု၊ 
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ၊ အိမ္ရွင္အစိုးရမ်ားၾကားရိွ ဆက္ဆံေရးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားရိရွန္အတြက္ နည္းဗ်ဴ 
ဟာမ်ား ခ်မွတ္သည့္အခါ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ရာတြင္အနာဂတ္၌ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

လက္နက္ယႏၲရားမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း။ ကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္း (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
လက္နက္ယႏၲရားမ်ား (အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ လက္နက္ျဖစ္ေစ၊ အသက္အႏၲရာယ္မရိွသည့္ လက္နက္ျဖစ္ေစ)သံုးစြဲရန္ 
ေပးသည့္အခါ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာပို႔ကုန္လိုင္စင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ႀကိဳ 
တင္၍ မွန္းဆႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ဳးိသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို တိုင္းတာျခင္းတို႔အျပင္ လက္နက္မ်ား 
အား လဲြမွားအသံုးခ်ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပိုင္ရွင္မဟုတ္ေသာ တစ္ပါးသူလက္ထဲ ေရာက္ရွိသြားကာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးိေဖာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳးိက ကာကြယ္ရန္အတြက္ လုံေလာက္စြာ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအားဆန္းစစ္ရာတြင္ လက္နက္ယႏၲရားလႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ယခင္ 
ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကားရွိ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အစိုးရမ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔အာဏာ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာျခင္းတို႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္ အဓိက 
တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရမွတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိ၊ မရိွ ေသခ်ာေစျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏ 
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အိမ္ရွင္အစိုးရမွေပးထားသည့္ လုံၿခံဳေရးကို ထပ္ဆင့္အားျဖည့္ရန္ လိုအပ္သည့္ 
အေျခအေနမ်ဳးိမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းပစၥယမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရသည့္အ 
တြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေထာက္ပ့ံေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) ကုန္က်မႈအတြက္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို 
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ေတာင္းဆိုလာႏိုင္သည္။ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားအား ျပည္တြင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ဥပေဒမ်ား၊ လူ႔ 
အခြင့္အေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္
ရေသာ္လည္း ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ စည္းကမ္းခ်ဳးိေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည့္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားရိွ လုံၿခံဳေရးေပးစြမ္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ အေျခခံမူမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ 
ထုတ္ထားပါသည္။

လံုၿခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ား

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုံၿခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာစီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရိွလူထုအေပၚ က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္အတူ ပံုမွန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ားလံုေလာက္စြာ ရရိွထား 
သည့္ ျပည္သူ႕လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ လံုၿခံဳေရးေပးေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုတိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အိမ္ရွင္အစိုးရမ်ားထံ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွၿပီး အမ်ားျပည္သူမွ ရယူအသုံး 
ျပဳႏိုင္ေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။ 

တာဝန္ခ်ထားေပးမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးအဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ ပင္မတာဝန္သည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအား ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားမွ 
ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ခ်ထားေပးသည့္ ျပည္သူ႕လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ အေရအတြက္သည္ ၎ 
တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္၍ သင့္ေတာ္မႈရိွသည့္ အေရအတြက္ႏွင့္ အခ်ဳိး 
အစားလည္း မွ်တသင့္သည္။

ပစၥည္းပစၥယမ်ားအား ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရိွဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရိွရပါမည္။ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံ လက္နက္ယႏၲရားမ်ားေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳးိေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒအားေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ 
ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ေသာ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခ ဆိုးက်ဳးိသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးေစရန္အလို႔ငွာ သင့္ေတာ္၍ တရားဝင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈစြမ္းအားကိုအသုံးျပဳ၍ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေအာက္ပါ 
အေျခခံမူမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ (က) လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု 
ယံုၾကည္ရသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမေပးသင့္ပါ။ (ခ) မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ဳးိ 
တြင္သာ အင္အားကုိအသုံးျပဳသင့္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္မွ်တသည့္ ပမာဏမ်ိဳးျဖင့္သာ အသံုးျပဳသင့္ 
ပါသည္။ (ဂ) လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖဲြ႕ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း လွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ 
အလုပ္သမား ညိႇႏႈိင္းျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား (သို႔မဟုတ္) ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း 
ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အျခားေသာ 
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား လက္ေတြ႕က်င့္သုံးသည့္အခါတြင္ ၎တို႔၏ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ဳးိေဖာက္ 
ျခင္းမ်ဳိး မျပဳသင့္ပါ။
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ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ အင္အားသံုး၍ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေျဖရွင္းသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ အဆုိပါျဖစ္ရပ္မ်ားအား 
သက္ဆိုင္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီထံသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပသင့္ပါသည္။ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား 
အပါအဝင္ ဒဏ္ရာရိွသူမ်ားအားလံုးကို ေဆးဝါးအကူအညီေပးသင့္သည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အႀကံေပးျခင္း

ကုမၸဏီမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအစရိွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႕လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးမ်ား ပံုမွန္က်င္းပေပးသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကို ပံုမွန္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ တူညီသည့္ ေနရာေဒသအတြင္း၌ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
တူညီသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာကိစၥမ်ား ရွိေနပါက ၎တို႔၏ မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္ရွင္အစိုးရမ်ားထံ အဆိုပါစိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားအား အတူ 
တကြ အသိေပးေျပာဆိုရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမူမ်ား၊ အထူး 
သျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရိွမ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏အင္အားႏွင့္ လက္နက္ 
သုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားတြင္ ပါရိွသည့္အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ တိုးျမင့္လာေစရန္ သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္း 
အားလံုးကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

အစိုးရမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး 
အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသင္တန္းေပးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးအားေလးစားလိုက္နာ 
ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားမွႀကိဳးပမ္း၍ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသင့္ပါသည္။

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ျခင္း

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးိေဖာက္သည္ဟု 
ခိုင္လုံေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၍ သင့္ေတာ္ေသာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ 
အစီရင္ခံသင့္ပါသည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဤသို႔ 
ေသာျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ျပန္လည္မျဖစ္ပြားေစရန္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၏ အေျခအေနကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သင့္သလိုသင့္ေတာ္သည့္ အေျဖတစ္ရပ္ ထြက္လာ 
ေအာင္လည္း တိုက္တိုက္တြန္းတြန္းျဖင့္ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎မွေထာက္ပ့ံေပးသည့္ လက္နက္ယႏၲရားမ်ားအားသုံးစြဲမႈကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သင့္ 
သလို မသင့္ေတာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ဳိးျဖင့္ လက္နက္ယႏၲရားမ်ားကုိ သံုးစြဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် စံုစမ္းစစ္ေဆး 
သင့္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ အေထာက္အထား ခိုင္မာအားေကာင္းၿပီး ယုံၾကည္စရာ 
ေကာင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေစရန္ တတ္ႏိုင္သမွ် ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္သလို လုံၿခံဳေရးႏွင့္ 
ေဘးႏၲယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားသင့္ပါသည္။ နဂိုစြပ္စဲြခ်က္မ်ားအား 
ေျပာင္းလဲေစႏိုင္မည့္ ထပ္တိုး (သို႔မဟုတ္) ပိုမိုတိက်ေသခ်ာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွလာပါက သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ 
မ်ားထံ သင့္ေတာ္သလို ေပးအပ္သင့္ပါသည္။



6

Available @ www.voluntaryprinciples.org

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကားရွိ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားမွ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဝန္ထမ္း (သို႔မဟုတ္)ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား လံုေလာက္သည့္ 
လံုျခံဳမႈေပးရန္ မတတ္စြမ္းႏုိင္ပါက (သုိ႔မဟုတ္) လုိလားမႈမရိွပါက ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အင္အားျဖည့္စြက္ေပးရန္အတြက္ 
ပုဂၢလိက လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုေခၚယူရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ 
မ်ားသည္ ျပည္နယ္တပ္ဖြဲဝ႔ င္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရိွမ်ား)ႏွင့္ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊ ခုခံရာတြင္ အင္အားသံုးရန္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ 
ေျခမ်ားျပားသည့္ အေနအထားရသည့္အတြက္ ပုဂၢလိက လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားအား လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ 
အေျခခံမူမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်မွတ္ထားပါသည္။

ပုဂၢလိက လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္မူဝါဒမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၎တို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံရိွဥပေဒႏွင့္ 
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အစိုးရမ်ားမွ က်င့္သံုးလ်က္ 
ရိွသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေလ့လာဆည္းပူးသင့္သလို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ 
ထားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းအားလည္း ျမႇင့္တင္ေပးသင့္ပါသည္။

ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသ 
တြင္းမွ အင္အားႏွင့္ ေသနတ္မ်ားသံုးျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ နားလည္တတ္ကြ်မ္းမႈ ရွိသည့္ ျမင့္မားသည့္အဆင့္တစ္ခုတြင္ 
ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါသည္။

ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရး တပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည့္အျပဳအမူမ်ားကုိ ျပဳက်င့္သင့္ပါသည္။ ေဒသတြင္း၌ အင္အား 
သံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရွိမ်ားမွ အင္အားႏွင့္ေသနတ္သုံးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကုလ 
သမဂၢ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရွိမ်ား လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အစိုးရမ်ားမွ လိုက္နာက်င့္သံုးေနသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား လက္ေတြ႕လိုက္နာႏိုင္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္ပါသည္။ 

ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း၌ အင္အားသံုးျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
မူဝါဒမ်ား (ဥပမာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ လိုက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား) ရွိသင့္ပါသည္။ အဆိုပါ မူဝါဒမ်ားေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေန 
သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ကုမၸဏီမ်ား (သို႔မဟုတ္) သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ဳိ႕အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ျပင္ပရိွ အမွီအခိုကင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
မွ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္းမ်ားတြင္ အႏုိင္က်င့္မႈ (သို႔မဟုတ္) 
တရားဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ၎လုပ္ရပ္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ 
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဟန္႔တားေစႏုိင္ရန္ စည္းကမ္းအရ အေရးယူရမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ သင့္ေတာ္သည့္အခါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား သက္ 
ဆိုင္ရာဥပေဒစိုးမိုးေရး အရာရိွမ်ားထံတိုင္ၾကားႏုိင္ရန္ လုပ္ထုံး၊ လုပ္နည္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။

ပုဂၢလိက လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးိေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခံရခ်က္မ်ားအားလုံးကို မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ပါသည္။ 
ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား အားလုံးကို ေသခ်ာစြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါသည္။ ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာရိွမ်ားထံ ထပ္ဆင့္လႊဲပုိ႔ေပးရသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးျခင္း၏အေျခအေနကိ ုကမုၸဏမီ်ားမ ွေစာင့ၾ္ကည့သ္င့သ္လိ ုအေျဖတစရ္ပထ္ြက္လာေအာငလ္ည္း တိကုတ္ိက္ုတြန္းတြန္းျဖင္ ့
ဖိအားေပးသင့္ပါသည္။

၎တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္အညီ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ခုခံျခင္းဆိုင္ရာ လုံၿခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသာ 
ေပးသင့္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ဥပေဒစိုးမိုးေရး အရာရွိမ်ားမွသာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို မလုပ္ကိုင္သင့္ပါ။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ခုခံျခင္းႏွင့္တိုက္ခိုက္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ႏုိင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လက္နက္ယႏၲရားမ်ားကို 
ခုခံျခင္းတစ္ခုအတြက္သာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ (က) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္ က်ဴးလြန္ထားသည္ဟု ယံုၾကည္ရသူမ်ားအား 
ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးအတြက္ အလုပ္မခန္႔အပ္သင့္ပါ။ (ခ) မျဖစ္မေနလုိအပ္သည့္ အေျခအေနမ် ိဳးမ်ားတြင္သာ အင္အား သံုးသင့္ၿပီး 
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ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည္ အႏၲရာယ္ပမာဏႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တသည့္ အင္အားပမာဏသာ သံုးစဲြသင့္သည္။ (ဂ) လြတ္လပ္စြာ အသင္း 
အဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ညႇိႏႈိင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ကုလသမဂၢ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  အလုပ္ 
သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းပါ အျခားေသာကုမၸဏီဝန္ထမ္း 
မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၎တို႔၏ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ဳိး မျပဳသင့္ပါ။

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အင္အားသုံး၍ေျဖရွင္းရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေသခ်ာစြာစုံစမ္းစစ္ 
ေဆးသင့္ၿပီး ကုမၸဏီသို႔ အဆိုပါျဖစ္ရပ္အား အစီရင္ခံတင္ျပသင့္ပါသည္။ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွ ိ 
အရာရွိမ်ားထံ အဆိုပါကိစၥရပ္အား လႊဲအပ္ျခင္းႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ စည္းကမ္းအရ အေရးယူသင့္ 
ပါသည္။ အင္အားသုံး ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအပါအဝင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား အားလံုးကို ေဆးဝါးအကူအညီ ေပးသင့္ 
ပါသည္။

ပုဂၢလိက လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဤစာတမ္းပါ အေျခခံမူမ်ားအား ခ်ဳးိေဖာက္ရာေရာက္သည့္ အေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍ အျခား 
အေျခအေနမ်ား အားလုံးတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အရ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ လွ်ဳ႕ိဝွက္ထားရမည့္ အေန 
အထားကို ထိန္းသိမ္းေပးသင့္သည္။ 

ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ လံုၿခံဳေရးေပးစြမ္းသူဟူသည့္ ၎တုိ႔၏အာဏာကို က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ 
ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာျခင္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ေအာက္ပါဆႏၵအေလ်ာက္ ေလးစားလိုက္နာႏိုင္ေသာ
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပဳစုေရးသားထားပါသည္။

သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပုဂၢလိကလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အထက္ 
ေဖာ္ျပပါ အေျခခံမူမ်ားအားထည့္သြင္း၍ လိုက္နာသင့္ေစသလို ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ 
လူထုမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားေစရန္ လုံေလာက္ေသာ သင္တန္းရရိွသင့္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္င္မ်ားၾကားရိွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တရားမဝင္သည့္ (သို႔မဟုတ္) 
အႏိုင္က်င့္ရာေရာက္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္သလို စည္းကမ္းအရ အေရးယူျခင္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ပုဂၢလိက လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားမ တရားမဝင္သည့္ (သို႔မဟုတ္) အႏိုင္က်င့္ရာေရာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ား ျပဳ 
က်င့္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္လံုအားေကာင္းပါက ကုမၸဏီမွ ၎တို႔၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ 
ေၾကာင္းလည္း စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ လံုၿခဳေရးေပးစြမ္းရမည့္ တာဝန္ရိွ 
ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သလို ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲရန္လည္း သင့္ပါသည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသတြင္းလူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးအဖဲ႔ဝြ င္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ 
သင့္ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔ငွားရမ္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
မတန္တဆ အင္အားသုံးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ဳးိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔သံုးသပ္မႈတြင္ ယခင္ 
က အိမ္ရွင္အစိုးရအတြက္ လံုၿခံဳေရးေပးခဲ့ဖူးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
လုံၿခံဳေရးေပးစြမ္းသည့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕ျဖစ္ေနျခင္း၊ အစိုးရမွ ကန္ထ႐ိုက္တာဟူသည့္ အခန္းက႑ ႏွစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားျမင့္တက္ေစျခင္း ရိွ၊ မရိွထည့္သြင္းဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျခားကုမၸဏီမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိခင္ႏိုင္ငံမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမွ အရာရွိမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ပုဂၢလိက လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 
သင့္ေတာ္ၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပုဂၢလိကလုံၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ 
ဖူးသည့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒၿငိစြန္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးႏိုင္ရန္ 
တိုက္တြန္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။


