သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္
စခ်က္တင္တာ ၇၊ ၂၀၁၇။
အားလံး ပင္င္၊ ငတူခ်ကြဲ္ ား္နားျားင္ ႏွင္င့္ တျ္းတူ အနင္င့္အ ေးတတုသသည္ စး ား ေးလ ္ငျ္းင္ားား၏ အဓတခ်က
တျ္ တးင္ား ္ စ္သင္င့္
လ ္ငျ္းနင္ႏွင္င့္ အလ ္နျ္ုထားင္တ၌
တု နြဲ္နားးခ်က္းံင္င္ားခ်ကတ တတခ်က္ ္ခ်က္ေျ္အတခ်က္ ခ်ကငၸဏင္ားခ်ကတ အခ်ကူ
အသည

းျတင္ေျ္ေသည္ေရ္ယ း

အႏွစ္န္် ္စာ စာင္တစ္ စာင္ခ်ကတ

္ငျ္ငာင့္စး ား ေးခ်ကးက႑

အ ထာခ်က္အခ်ကူ္ ်ဳာျ(MCRB)ခ်က ရ ျ႕ထတ္္ ျ္နြဲင့္ သသည္။ ္ငျ္ငာႏွတင္ငံ အတင္းေတ
အင္ားးံး ခ်ကံ် တ႕ေသသည္င့္ အန္တ်႕ သာ အ ္စင္ား္ စ္သသည္င့္

တာပျ္

င္ေတ ေး

နြဲ္နားးခ်က္းံ နံေင္ခ်ကတ

- အင္တ်းသငးင္ား၊ အင္တ းသားန္င္း န္စ္သူင္ား၊

အင္တ်းသငးန္င္းန္စ္သူင္ား၊ အင္တ်းသား/အင္တ်းသငးႏွစ္င္တ်းစလံးခ်ကတန္စ္သူင္ားႏွင္င့္ းျ္ုခ်က္င္ဘခ်က္လတင္ခ်ကြဲင့္ သတု ္ ာင္း
လြဲနံရူ ျထတင္သူင္ား၊ HIV ောာ သသည္င္ား၊ငသျ္စင္းသူင္ား၊ တတင္းေင္းသားလူျသည္းစင္ား ႏွင္င့္ ခ်ကတးခ်ကရ္ော
ဘာသာ လူျသည္းစ တတအ
ု

ၚတင္ ငူပ ဒ တင္းးတင္ော၊ ဥ

းခ်က္းံင္င္ားခ်ကတ အႏွစ္န္် ္စာ စာင္ ထြဲတင္

ဒႏွင္င့္ အ လင့္အခ်က္ငင့္္ တင္းးတင္ောတတ႕အေ နြဲ္နား

ာ္္ ထားသသည္။

အာဏာ တင္င္ား၊ အလ ္ေင္င္ား ႏွင္င့္ လူင္ တ္ပျ္းခ်က္င္ အသတင္းအပျ္းင္ားအာခ်ကားတင္
ထတအ ္စင္ား သသည္ နြဲ္နားးခ်က္းံင္ ခ်ကတ ခ်ကံ် တု ျေသသည္။ အန္တ်႕န္တ်႕ သာ လူင္ားသသည္

ရဘရ္အား္ ငင့္္
ထာင္င့္

င္းစံင

နြဲ္နားးခ်က္းံ္နင္းခ်ကတ ခ်ကံ် တ႕ေသသည္။ ဥ ငာ - တတင္းေင္းသားလူျသည္းစအ ္စ ထြဲင အင္တ်းသငးင္ား၊ သတုငဟတ္
ငသျ္စင္းအင္တ်းသငးင္ား။
္ငျ္ငာင့္စး ား ေး ခ်ကးက႑တာပျ္ရူင္ေတ ေး အ ထာခ်က္အခ်ကူ္ ်ဳာျား၏ ဒ ေတခ်က္တာ ဗစ္ခ်ကဘတငျ္ခ်က “ခ်ကၽျ္ငတတုအ ျျြဲု
ခ်ကငၸဏ တခ်က နြဲ္နားးခ်က္းတ
ံ ာခ်ကတ တတခ်က္ ္ခ်က္ ုျ
တ ြဲု

အားလံး ပင္င၊္ ငတူသညခ်ကြဲ္ ား္နားျားင္ ျြဲု တျ္းတူ

အနင္င့္အ ေး တခ်ကတ စး ား ေးလ င
္ ျ္း တေြဲ႕ တျ္ းတ တ အ္ စ္ထား ုတ ခ်ကတတ္ ် လ ္ းာင္တာခ်ကတ

တု္ငင္လတ

တရ္။ ”
“ဒ

ငြဲင့္ နြဲ္နားးခ်က္းင
ံ ခ်က
္ တ တတခ်က္ ္ခ်က္တြဲအ
င့္ န ငာ ထတ ောခ်က္င္ ေတ စ ုတ ္ငျ္ငာႏွတငင
္ င
ံ ာ နြဲ္နားးခ်က္းင
ံ ္ တခ်က

ဘရ္လေ
တ တ
တ ရ္းတာခ်ကတ
တ
ခ်ကငၸဏ တခ်က သတထား ႕လ
တ ္တ တရ္ ။ စာအ ္ တထြဲငာ နြဲ္နားးခ်က္းင
ံ ေ
္ တ
တ ြဲင့္ ဥ

ဒ တ

ေတ ျ သးန္တျင
္ ာ ြဲ ရ ျု ္ငျ္ငာႏွတငင
္ ခ်က
ံ နြဲ္နားးခ်က္းင
ံ အ
္ င္ားစဟာ ခ်ကငာၻတစ္ပင္းငာလတ ြဲ လူငအ
္ သတငး္ အပျ္းခ်က
ထားေတ
တ ြဲင့္ သ ဘာထားအ္ငင္ တခ်က နြဲ္နားးခ်က္းံ ျတာ ြဲ ္ စ္ တရ္။ းတလတတာခ်က နြဲ္နားးခ်က္းင
ံ း
္ တာဟာ
တ
ခ်ကငၸဏ တခ်က ော၊ သူတ႕အလ
တ
သ
္ ငား တခ်က

လ ္ ျာခ်က၊္ စ္ ျာခ်က လ ေ
္ းလ
တ
စ
္ ဥ္ တစ္နလတခ်ကတ ္ စ္ ျ ယ ။ ”

“တတခ်ကေ
္ ခ်က္
တ ငဟတ္ဘြဲ

သရ္ပခ်က္
တ
သာျသည္းျြဲုနြဲ္နားးခ်က္း္ံ နင္းလတ

ာ္ာတစ္ ရာခ်က္အ ျျြဲု

နြဲ္နားးခ်က္းင
ံ ခ်က
္ တ

ခ်ကတစၥေ င
္ ္တ်း တငာ

သတတ တာင္ထားငတငာ

းတေင္ တာင့္

ငဟတ္ ဘူး။

ငျ္ ျ

ဒအႏွစ္န္် စ
္ ာ စာင္ေြဲု

ေသည္ေရ္န္ခ်က္ခ်က ခ်ကငၸဏ တအ ျျြဲု နြဲ္နားးခ်က္းင
ံ ခ်က
္ တ သတတထားငတ အာင္ျြဲု နြဲ္နားးခ်က္းင
ံ ္ တ
လ ခ်က
္ င္
တ

္ာခ်က္ ုတ

းျတင္ အာင္ ြဲ ္ စ္ တရ္။”

အႏွစ္န္် ္စာ စာင္ခ်က

ငး ငာင္းထတး္ ထားန္ခ်က္င္ားတင္

- ခ်ကငၸဏင္ားခ်က

၎တတုား၏

အလ ္နျ္ုအ ္သသည္င့္

အ လင့္အခ်က္င္င့္င္ားထြဲတင္ နြဲ္နားးခ်က္းံင္င္ ်ငတ စေျ္အတခ်က္ စစ္ းးေျ္အန္ခ်က္င္ားလသည္း

ပင္သသည္ ။

ဥ ငာ ၎တုတ အလ ္ နၚစာင္ားခ်ကတ ငသျ္စင္းသူင္ား အလရ္တခ်ကူေရူ ႏွတင္င္ ေတ၊ငေတ။ ငျ္ ျာ္ာင္ားခ်က ၄င္းတတုႏွင္င့္
ဘာသာတူ

လူင္တ်းတူင္ားခ်ကတ

သာလ္င္

အလ ္နျ္ုအ ္ေျ္

တငတႏွစ္သခ်က္င္

။

အလ ္ လ္ာခ်က္ထားသူင္ား

ခ်ကငလတအ ္ဘြဲ HIV းးစစ္င္ခ်ကတ ္ ်လ ္ ျောင္ ေတငေတ ၊ စသသည္တတု္ စ္သသည္။
စး ား ေးလ ္ငျ္းင္ားသသည္
သတတ္ ်ငတ ျေျ္

၎တတုား၏

လသည္းလတအ ္သသည္။

လ ္ငျ္းနင္င္ားတင္

္ စ္လာႏွတင္ န္ေတသသည္င့္

ခ်က လးငရ္သသည္င့္အတခ်က္

နြဲ္နားးခ်က္းံင္င္ားခ်ကတ

ထတျ္းသတင္း စာင္င့္ ောခ်က္င္

လတအ ္သသည္င့္

အလ ္လ ္ ျသသည္င့္ အင္တ်းသငးင္ား သတုငဟတ္ ငတဘအ ္ထတျ္း စာင္င့္ ောခ်က္င္ တာပျ္ပတၱေားင္ား ေတသသည္င့္လူင္ား
ခ်ကတ ောထူတတး္ငင္င့္
ပျ္ထင္းင္ား

း္နင္းင

အ ျ္ င္င့္

ရ္ထတ္ထား္နင္းင္တ်းေတသလား။ စး ား ေးလ ္ငျ္းင္ားား၏ အႏွတင္ခ်က္င္င့္္နင္း ခ်ကတ
အငသည္င

ာ္ဘြဲ

လ္်တ႕ပခ်က္စာတတင္ာခ်ကားႏွတင္သသည္င့္

ရႏွၱေားင္ား

ထားေတသလား၊

စ သာအန္ခ်က္င္ား ္ စ္သသည္။
ထတုအ္ င္ စး ား ေးလ ္ငျ္းစင္ားသသည္ ၎တတုား၏ ခ်ကျ္ စၥသည္း တင္းးတင္ောခ်ကတ လသည္း ထသညင့္္သင္းစဥ္းစားသင္င့္သသည္။
ာခ်ကာ္ယငာင္ားခ်က အင္တ်းသငးင္ား၊ လတင္တူန္စ္သူင္ား သတုငဟတ္ ဘာသာ ေး
သခ်ကားခ်က္ ၊ ေးေတးစြဲ အ တးအ နၚင္ားခ်ကတ

တငတနတင္ငာ စသလား။

တနန အ

ၚထားေတ သာ

ံ

ပဘ္းတဒ္စာင္ခ်က္ႏွာင္ားခ်က ငျ္သား္ င္စာ

သား တ္ာခ်ကားင္ခ်ကတ အသံး္ ် သာ င္ခ်က္င္ငင္င္ား တ္ျတင္္နင္း ေတသလား ၊ စ သာအန္ခ်က္င္ား ္ စ္သသည္။
ထတ အနခ်က္အနြဲ စတျ္ နၚင္င္ား ခ်ကတ ခ်ကငၸဏင္ားခ်က
စာ စာင္ထြဲတင္ ထသညင့္္သင္း

္ ေင္းျတင္ေျ္ လခ်က္ တ႕ခ်က္သသည္င့္ အ ခ်ကံ္ ်န္ခ်က္င္ားခ်ကတ

ာ္္ ထား သသည္။ ထတထြဲတင္ နြဲ္နားးခ်က္းံင္ႏွင္င့္

အတခ်က္ သးသျ္ုအထူး အ ခ်ကံ္ ်န္ခ်က္င္ားလသည္း

ခ်ကံ် တ႕ေသသည္င့္ အ ္စင္ား

ပင္သသည္။

ျာခ်က္နံ အ ာခ်ကာင္းအော
ဤအႏွစပ္ခ်ဳပစစာလစ

ာပ

MCRBမွ္လးပျဳငပ္စီးေ

စီးဳအစီးေရီးာလဳပ္ငပီးမခစီးအးအတြကပ
စ္လးပေ မေမခစီး္ာမွ

အႀတြကံျဳ်္ခတြကပမခစီးေဳီးႏးႏိလ္ပရငပ

ဖြံ႔ၿဖ ိဳးတိုိဳးတက္မႈက႑တိုင္ိဳး ့င္

က့္

ဦးးာပ္စီး
့္္

့့့့ေ

ာပ့
့္

အ္ႀကာင္ိဳးအအာမမာိဳး့(Cross Cutting Issues) တြကးႏိလ အစအစဥပားႏိလတြကပ ္လးပေ ျ္္ပီး၏ းစးႏိးပးဳးႏိလ္ပီးဳ္ပ
ျ စပေဳ

ာပည္။

အျ္စီး ဆတြကပႏအ

ပေင

ာပ့ အေၾတြကစ္ပီးအရစမခစီးမွစ“ျမငပမစႏလးႏိ္ပ္ံ ရွးႏိ ဌစေငးလးႏိ္ပီး ရ္ပီး

အ္အ္ပ့အေရီး ႏွ္ပ့ စီးဳအစီးေရီးာလဳပ္ငပီးမခစီး” ၊“ေျမ
ျ စပ

စ” ငွ္ပ့” တြကောီး

ူ္

စီးမခစီး

ပအ္အ္ပ့အေရီးႏွ္ပ့ စီးဳအစီးေရီးာလဳပ္ငပီးမခစီး”

ာပည္။

ျမငပမစာစီးဳအစီးေရီး တြက႑းစ၀ငပ

ူမေရွးႏိေရီးအေ္စတြကပအတြကူူဳ်ဌစင (MCRB) အေငျ ့္ပာာပီး ၎၏ ေရငံ ႏွ္ပ့

ဘစ ဓစးပေ္အြ႕ အဳးႏိလ္ပီး၊ ္ရီး

အစီးာလဳပ္ငပီး အဳးႏိလ္ပီး၊ ICT တြက႑ ႏွ္ပ့

တြကပေရစတြကပမေအစီးော့ဆငပီးစစပျ္္ပီးမခစီး
္အာျ္စီးဆတြကပဆံမေ အေဳၚ

(sector-wide

တြကပေရစတြကပမေမခစီးတြကးႏိလ ္ာပ့

း်းအ္ပီး တြက႑ စ

impact

အ္ပီးေ စပျဳ္ာ့

ာပျ ္ပ့ တြက႑အာလးႏိလတြကပ

assessments

SWIAs)

ာပည္။ အႏွစပ္ခ်ဳပစစာလစ

းးႏိလြ႕းအ္ပ

ာပ တြက႑အာလးႏိလတြကပ

တြကပေရစတြကပမေ ော့ာစဆငပီးစစပျ္္ပီးမခစီး (SWIAs) ၏ တြကအ္ပီးဆ္ပီးော့ာစ ရစမွ ရွစေ အေးအြ႕ ရွးႏိမေမခစီး အေဳၚးအ္ပ
အေျ္္ံ္စီးျ္္ပီး ျ စပ

ာပည္။

၂၀၁၇ ဇူားႏိလ္ပးအ္ပ္ငျ္ငာု စး ား ေးခ်ကးက႑ တာ၀ျ္ရူင္ေတ ေး အ ထာခ်က္အခ်ကူယ ်ဳာျ (Myanmar Centre for
Responsible Business MCRB) သသည္ အင္တ်းသငးင္ား အ ္စအ ြဲုင္ားင ခ်ကတရ္စားလရ္င္ား၊ လတင္တူန္စ္သူင္ား
ခ်ကတရ္စား ၎တတုအခ်က္တ်းအတခ်က္ လ ္ခ်ကတင္ းာင္ေခ်က္ ျသသည္င့္ အ ြဲုအစသည္းင္ား၊ HIV

ောာ ပဒျာေင္င္ားႏွင္င့္

ငသျ္စင္းင္ား၊ တတင္းေင္းသား ႏွင္င့္ ဘာသာ ေးးတင္ော လူျသည္းစင္ား တတုႏွငင့္္ တုးံ းး ႏွး သညတႏွ္တင္းသသည္င့္ ြဲ ခ်ကတ
ခ်က္င္း

းာင္ေခ်က္နြဲင့္ သသည္။

စတးေတင္ ာခ်ကာင္င့္ာခ်ကင္

အႏွစ္န္် ္စာ စာင္ႏွင္င့္

ေတသသည္င့္အ ာခ်ကာင္းအောင္ား

ႏွင္င့္

တ္သခ်က္ယ း
အ ခ်ကံ္ ်န္ခ်က္င္ားခ်ကတ

၎တတ႕ား၏

အ ခ်ကံ္ ်န္ခ်က္င္ား၊

္ ျ္လသည္သံးသ ္ေျ္

အတခ်က္

ခ်က္င္း ္ ်လ ္နြဲင့္္နင္း္ စ္သသည္။
္ငျ္ငာု စး ား ေးခ်ကးက႑ တာ၀ျ္ရူင္ေတ ေး အ ထာခ်က္အခ်ကူယ ်ဳာျ (Myanmar Centre for Responsible
Business MCRB) www.mcrb.org.mm

သသည္ ေျ္ခ်ကျ္အ ္နစတခ်က္ ္ စ္ယ း ရူ ခ်က ၊ ဒတျ္းငတ္ ၊

ျာ္ ပ ၊

းဒ္ဇာလျ္ ၊ ျရ္သာလျ္ ႏွင္င့္ အတင္ရာလျ္ တတ႕ အ ထာခ်က္အ ံ အခ်ကူအသည္ င္င့္ ၂၀၁၃ နႏွစ္တင္ Institute for
Human Rights and Business (IHRB) ႏွင္င့္ ဒတျ္းငတ္ႏွတင္ငံ အ ္နစတခ်က္ Danish Institute for Human Right
(DIHR) တတ႕ ႏွင္င့္ ူး

င္း းာင္ေခ်က္ခ်ကာ ထူ ထာင္နြဲင့္္နင္း္ စ္ သသည္။ MCRB သသည္ စး ား ေးအ ြဲ႕အစသည္းင္ား၊

အေ ္ဘခ်က္ လူုအ ြဲုအစသည္းႏွင္င့္ အစတးေအ ြဲ႕အစသည္း င္ားအာခ်ကား
အေသည္အ သး

္ငငင့္္ငား စ ေးခ်ကတလသည္း ခ်ကာင္း၊

သညာဗဟသတ ္ စ္ စေျ္လသည္း ခ်ကာင္း၊

ႏွစ္ဥးႏွစ္ ခ်က္အာခ်ကား

းး ႏွးသညတႏွတ္င္းင္င္ား

္ စ္

ၚ

လာ စေျ္ႏွင္င့္ ္ငျ္ငာႏွတင္ငံ ား၏ ဒသတင္းလတအ ္န္ခ်က္င္ား ႏွင္င့္ ႏွတင္ငံတခ်ကာစံန္တျ္စံသညစျ္းင္ား ႏွင္င့္ အသည ္ငျ္ငာႏွတင္ငံ
တင္ တာပျ္သတ သာ စး ား ေးလ ္ငျ္းင္ား
အ ြဲ႕အစသည္း

တစ္ေ ္္ စ္

ၚလာ

ၚထျ္းလာ ေးအတခ်က္ အင္ားား၏ရံာခ်ကသည္င္ခ်ကတ ေေတ သာ

စေျ္လသည္း ခ်ကာင္း

ေသည္ေရ္ ြဲ႕စသည္းနြဲင့္ သသည္။

အေ ္ဘခ်က္ အ ြဲ႕အစသည္း ႏွင္င့္ အစတးေ အာခ်ကား ဘခ်က္ငလတခ်က္

င္းခ်ကူးသ ရ္ လ ္ခ်ကတင္

၎သသည္

အစတးေ

၊

းာင္ေခ်က္လ္ခ်က္ေတ

သသည္။
ထ ္ငံသတေတလတသသည္င္ားေတ ခ်က
းခ်က္သရ္

ခ်က္းဇူး္ ်ပဳ၍

စငံခ်ကတျ္းႏွင္င့္းခ်က္သရ္ ေးတာပျ္နံ

း ေျ္။

Phyuphyu.zin@myanmar-responsiblebusiness.org

င္ ္ ဇင္

ထံသတ႕

