
ၿမနမ္ာ႔စ ီးပ ာီးေရီး က႑ တာ၀နယ္မူႈရ ွိေရီး အေထာကအ္ကျူပ ဳာန  (MCRB) ၏  
“မေက်လညမ္ႈမ်ာီး၊နစန္ာမႈမ်ာီးကွိို တွိိုငၾ္ကာီးရန ္လိုပင္နီ္းစစဥ”္  
  
MCRB ႏွ င္႔ ပတ္သက္သည္႔ မေက်လည္မႈမ်ာီး၊ နစ္နာမႈမ်ာီးကွိို အသွိေပီးတွိိုင္ၾကာီးရာတ င ္
ထွိေရာက ္ ေကာင္ီးမ န္သည္ည့္ လိုပ္ငန္ီးစစဥ္မ်ာီးကွိို ေဆာင္ရ က္ႏွွိိုင္ရန္ ရည္ရ ယ္ကာ 
ကမၻာည့္ကိုလသမဂ ၢ၏ စ ီးပ ာီးေရီးႏွ င္ည့္ လူ႔အခ င္ည့္အေရီးဆွိိုင္ရာ လမ္ီးည န္အေျခခခမူမ်ာီး (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights) ၏ စခႏွႈန္ီးမ်ာီးျ စ္ေသာ တရာီးဝင္လက္ခချခင္ီး၊ 
လက္လ မ္ီးမ အသခိုီးျပ ႏွွိိုင္ျခင္ီး၊ ႀကွိ တင္ခန္႔မ န္ီးႏွွိိုင္ျခင္ီး၊ တရာီးမ ်တမႈရ ွိၿခင္ီး၊ ပ င္ည့္လင္ီးျမင္သာမႈ ရ ွိျခင္ီး၊ 
အခ င္ည့္အေရီးမ်ာီးႏွ င္ည့္ အခ၀င္ခ င္က်ကွိိုက္ည မႈရ ွိျခင္ီး၊ အနာဂတ္အတ က္ သင္ခန္ီးစာမ်ာီး ရယူျခင္ီးႏွ င္ည့္ 
စစဥ္ဆက္ မျပတ္ ညွိ ႏွႈွိင္ီးတွိိုင္ပင္ျခင္ီးႏွ င္ည့္ အျပန္အလ န ္ ေဆ ီးေႏွ ီးမႈမ်ာီးကွိိုအေျခခခအေျခခံ၍ 
လိုပ္ငန္ီးစစဥ္အဆင္ည့္ဆင္ည့္တ င္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ာီးႏွ င္႔ ခ်ွိတ္ဆက္ေဆာင္ရ က္ၿခင္ီးဆွိိုသည္႔ 
လမ္ီးည န္မူမ်ာီးအေပပၚ အေၿခခခ၍ ေဆာင္ရ က္ၿခင္ီးၿ စ္သည္ည္။ 

 

အကယ္အေျခခံ၍ MCRB ၏ လိုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခိုခိုေၾကာင္႔ သင္တိုွိ႔၏ အခ င္႔အေရီး တစ္စခိုတစ္ရာကွိို 
ထွိခွိိုက္မႈရွိ ခ ႔လ ်င္(သွိို႔) ထွိခွိိုက္ႏွိုွိင္သည္သိုိုိုယခိုၾကည္လ ်င္  သင္တွိို႔၏  နစ္နာမႈမ်ာီးကွိို 
ကၽ န္ႏွိုပ္တွိို႔ထခသွိို႔ ကွိိုယ္တွိိုင္ေသာ္၎ သင္၏ကွိိုယ္စာီးလ ယ္မ  တဆင္ည့္ေသာ္၎  လ တ္လပ္စ ာ 
တိုွိင္ၾကာီးႏွိုွိင္သည္႔ အခ င္႔အေရီးရွိ ပါသည္ည္။ ထွိိုသွိို႔ တွိိုင္ၾကာီးမႈမ်ာီးကွိိုလည္ီး ေအာက္ 
တ င္ ေ ာ္ျပထာီးသည္ည့္ လိုပ္ငန္ီးစစဥ္ အတွိိုင္ီး အဆင္႔ဆင္ည့္တခို ျပန္ ေဆာင္ရ က္သ ာီး မည္ျ စ္ပါသည္ည္။  

အဆင္႔ ၁  
ပထမဆခိုီးအဆင္႔အေနျ င္႔ နစ္နာမႈမ်ာီး၏ အေၾကာင္ီးအရာအေသီးစွိတ္ကွိို ေအာက္ေ ာ္ျပပါ 
လွိပ္စာသွိို႔ လွိပ္မူအေျခခံ၍ တွိိုင္ၾကာီးႏွိုွိင္ပါသည္ည္။  
 
ဗစက္ ဘွိိုမန၊္ ဒါရွိိုကတ္ာ  

ၿမန္မာ႔စ ီးပ ာီးေရီး က႑ တာ၀န္ယူမႈရ ွိေရီး အေထာက္အကူျပ ဳာန  (MCRB) 
အမ တ-္၆ (က)၊ ရ င္ေစာပိုလမ္ီး  
အလခိုၿမွိ  နယ ္
ရန္ကိုန္ၿမွိ  ၊ ျမန္မာႏွိုွိင္ငခ  
အ ီးေမီးလ ္ျ င္ည့္ေပီးပွိို႔မညဆ္ွိိုပါကည္။ ။ vicky.bowman@myanmar-responsiblebusiness.org 

 ိုန္ီးျ င္ည့္ဆက္သ ယ္မည္ဆွိိုပါက ည္။     ည္။   ၀၁ ၅၁၂၆၁၃  
 



နစ္နာမူမ်ာီးကွိို တွိိုင္ၾကာီးရာတ င္လည္ီး သင္႔၏ က ်မ္ီးက်င္ရာ မွိခင္ဘာသာစကာီး(သွိို႔မသိုတ္) 
အဂၤလွိပ္ ဘာသာစကာီး (သွိို႔မသိုတ)္ ျမန္မာဘာသာ တစ္မ်ွိ ီးမ်ွိ ီးျ င္႔ တွိိုင္ၾကာီးႏွိုွိင္ပါသည္၊ 
အကယ္အေျခခံ၍ သင္၏ တွိိုင္ၾကာီးစာသည္ အဂၤလွိပ္ (သွိို႔မသိုတ္) ျမန္မာဘာသာျ င္႔ ေရီးသာီးထာီးသည္ည့္ 
စာမသိုတ္ပါက ျပန္လည္ေျ ၾကာီးရာတ င္ ေအာက္တ င္ ည န္ီးထာီးသည္႔ အခ်ွိန္ကာလထက္ 
အနည္ီးငယ ္ေႏွ ာင္ည့္ေႏွ ီးၾကန္႔ၾကာမႈရ ွိႏွိုွိင္ပါသည္ည္။ 

 

တွိိုင္ၾကာီးမႈမ်ာီးကွိို ေပီးပွိို႔ရာတ င္လည္ီး သင္႔၏ တွိိုင္ၾကာီးမႈမ်ာီးသည္ MCRB ၏ 
တွိိုင္ၾကာီးမႈလိုပ္ငန္ီးစစဥ္ အရ တွိိုင္ၾကာီးေၾကာင္ီး ရ င္ီးလင္ီးစ ာေ ာ္ျပသင္႔သည္ည္။ ထွိို႔ေနာက ္သင္႔အာီး 
ျပန္လည္ဆက္သ ယ္ႏွိုွိင္မည္႔ လွိပ္စာအာီး တွိက် ရ င္ီးလင္ီးစ ာ ေရီးသာီး ေ ာ္ျပေပီးရပါမည္ည္။  

  

က ်ႏွို္ပ္တွိို႔သည ္ သင္၏တွိိုင္ၾကာီးခ်က္မ်ာီးကွိို အသွိအမ တ္ျပ သည္႔အေၾကာင္ီး၊ သင္႔ထခသွိို႔ ၂ 
ရက္အတ င္ီး (ရခိုီး  င္ည့္ရက္) သင္၏ ေ ာ္ျပပါလွိပ္စာအတွိိုင္ီး ျပန္လည္ 
အေၾကာင္ီးျပန္ၾကာီး ေပီးမည္ျ စ္ပါသည္ည္။  သင္၏ တွိိုင္ၾကာီးခ်က္ကွိို ကွိိုင္တ ယ္ေျ ရ င္ီးေပီးမည္ည့္သူ 
အမည္ကွိိုလည္ီး အသွိေပီးပါမည္ည္။ ေျ ရ င္ီးမႈရလဒ္မ်ာီးကွိိုလည္ီး ႏွ စ္ပတ္ အတ င္ီး သင္႔ထခသွိို႔ 
အေၾကာင္ီးၿပန္ၾကာီးေပီးသ ာီးမည္ ၿ စ္ပါသည္ည္။ 
 
သင္၏အမည္ကွိို ေ ာ္ျပလွိိုျခင္ီးမရွိ လ ်င္ က ်ႏွို္ပ္တွိို႔ က္မ  လ်ွိ ႔ဝ က္ေပီးသ ာီးမည္ ျ စ္ပါသည္ည္။ 
ထွိို႔အတအူမည္ ႏွ င္ည့္ လွိပ္စာကွိို ေ ာ္ျပထာီးျခင္ီးမရွိ ေသာ တွိိုင္စာမ်ာီးကွိိုလည္ီး 
ထည္ီးသ င္ီးစစဥ္ီးစာီးေပီးသ ာီးမည္ ျ စ္ေသာ္လည္ီး သင္ည့္အာီး ဆက္သ ယ္ရမည္ည့္ လွိပ္စာ 
မသွိရ ွိသည္ည့္အတ က ္ ျပန္လည္ ေျ ၾကာီး အေၾကာင္ီးျပန္ၾကာီးခ်က္ကွိို သင္လက္ခခရရ ွိမည္ မသိုတ္ပါည္။ 

အကယ္အေျခခံ၍ တွိိုင္ၾကာီးလာသည္႔ အေၾကာင္ီးအရာသည္ လူ႔အခ င္႔အေရီးအေပပၚ အမ န္တကယ ္
သက္ေရာက္မႈ မရွိ ႏွိုွိင္ (သွိို႔မသိုတ္) သက္ေရာက္ရန္ အလာီးအလာမရွိ ႏွိုွိင္သို MCRB မ  ယူဆခ ည့္လ ်င္ 
၎ႏွ င္႔ ပတ္သက္အေျခခံ၍ သင္ည့္ေတာ္သလွိို က ်ႏွ္ပ္တွိို႔ အေၾကာင္ီးျပန္ၾကာီး ေပီးပါမည္ည္။ သွိို႔ေသာ္ MCRB မ  
၎ကွိစၥႏွ င္ည့္ပတ္သက္အေျခခံ၍ ေနာက္ထပ္ စစဥ္ီးစာီးေဆာင္ရ က္ သ ာီးမည္ မသိုတ္ပါည္။ သွိို႔ရာတ င္ 
တွိိုင္ီးၾကာီးသူသည္ မွိမွိတွိိုင္ၾကာီးထာီးသည္႔ ကွိစၥကွိို ေနာက္ထပ္တဆင္ည့္ တွိိုင္ၾကာီးလွိိုပါက အဆင္႔ ၂ 
တ င္ ေအာက္ေ ာ္ျပပါ လွိပ္စာအတွိိုင္ီး ဆက္လက္ ေပီးပိုွိ  တွိိုင္ၾကာီးႏွိုွိင္သည္ည့္ အခ င္ည့္အေရီးရ ွိပါသည္ည္။   
 
အဆင္႔ ၂ 
 
အကယ္အေျခခံ၍ အဆင္ည့္ ၁ အတွိိုင္ီး ျပန္ၾကာီးလာမႈမ်ာီးကွိို ေက်နပ္မႈမရွိ လ် င္ MCRB ၏ မွိခင္ 
အ  ႔ အစည္ီးႀက ီး ႏွ စ္ခိုအနက္မ  တစ္ချို စ္ေသာ ဒွိန္ီးမတ္လူအခ င္႔အေရီးအ     Danish Institute for 
Human Rights သွိို႔ အဆင္ည့္ ၂ အတွိိုင္ီး ဆက္လက္အေျခခံ၍ တင္ျပႏွိုွိင္ပါသည္ည္။ ဆက္သ ယ္ရန္လွိပ္စာမ ာ-  



 
 
 
Danish Institute for Human Rights   
Wilders Plads 8K  
1403 Copenhagen K  
Denmark  
 ိုန္ီး -       +45 32698888   
 က္စ-္      +45DR 32698800  
အ ီးေမီးလ-္ elwr@humanrights.dk      တွိို႔ ျ စ္ပါသည္ည္။  
 

နစ္နာမူမ်ာီးကွိို တွိိုင္ၾကာီးရာတ င္လည္ီး သင္႔၏ က ်မ္ီးက်င္ရာ မွိခင္ဘာသာစကာီး(သွိို႔မသိုတ္) 
အဂၤလွိပ္ ဘာသာစကာီး (သွိို႔မသိုတ္) ျမန္မာဘာသာ တစ္မ်ွိ ီးမ်ွိ ီးျ င္႔ တွိိုင္ၾကာီးႏွိုွိင္ပါသည္ည္။ 
အကယ္အေျခခံ၍ သင္၏ တွိိုင္ၾကာီးစာသည္ အဂၤလွိပ္ (သွိို႔မသိုတ္) ျမန္မာဘာသာျ င္႔ ေရီးသာီးထာီးသည္ည့္ 
စာမသိုတ္ပါက ျပန္လည္ေျ ၾကာီးရာတ င္ ေအာက္တ င္ ည န္ီးထာီးသည္႔ အခ်ွိန္ကာလထက္ 
အနည္ီးငယ ္ေႏွ ာင္ည့္ေႏွ ီးၾကန္႔ၾကာမႈရွိ ႏွိုွိင္ပါသည္ည္။ 

  

MCRB ႏွ င္႔ DIHR တွိို႔မ  ျပန္လည္ေျ ရ င္ီးသည္႔ အဆင္႔ဆင္ည့္တွိိုင္ီးတ င္လည္ီး ဘက္လွိိုက္မႈမရွိ ေသာ 
စကာီးဝွိိုင္ီးမ်ာီး က်င္ီးပအေျခခံ၍ ေျ ရ င္ီးေဆာင္ရ က္ သ ာီးမည္ျ စ္ပါသည္ည္။  
  
စစ္ေဆီးဆခိုီးျ တ္ရန ္လွိိုအပ္လာပါက တရာီး၀င္ၿပ ီး လ တ္လပ္ေသာ တတွိယအိုပ္စို (Thirt-party) 
မ်ာီးကွိို ႏွ စ္ က္လခိုီး၏ သေဘာတူည မႈၿ င္ည့္ ရ ာေ  ကာ  စစ္ေဆီးဆိုခီးျ တ ္စ ရင္ခ်က္မ်ာီးခ်မ တ္ႏွွိိုင္ရန ္
ခန္႔အပ္သ ာီးပါမည္ည္။ ဤက ႔သွိို႔  တရာီးစ ရင္ေရီး၏ျပင္ပ  နစ္နာမႈမ်ာီးကွိိုေျ ရ င္ီးသည္ည့္ စနစ္သည္ 
တရာီးရခိုီးက ႔သွိို႔ေသာ ႏွွိိုင္ငခေတာ္တာ္၌ အေျချပ သည္႔ နစ္နာမႈေျ ရ င္ီးေရီးဆွိိုင္ရာ ယႏွၱရာီးမ်ာီးအပါအဝင္၊ 
တတွိယအိုပ္စိုမ်ာီး၏ ေျ ရ င္ီးေရီး စနစ္မ်ာီးမ  တဆင္႔ အကူအည  ေတာင္ီးခခႏွွိိုင္ခ င္႔ကွိို 
အသန္႔အတာီးမၿ စ္ေစရပါည္။ 
  
ၾကပမ္တေ္စာင္႔ၾကည္ည့္စစေ္ဆီးျခငီ္းႏွ င္႔အစ ရငခ္ခတငျ္ပျခငီ္း  
 
ႏွ စ္စစဥ္ လက္ခခရရွိ ေသာ တွိိုင္ၾကာီးမႈ အေရအတ က္၊ ေျ ရ င္ေပီးႏွိုွိင္ခ ႔ေသာ 
ၿပသနာအေရအတ က္ႏွ င္႔ ေျ ရ င္ီးရန္ က်န္ရ ွိေနေသာ အေၾကာင္ီးအရာမ်ာီးအျပင ္ 
တွိိုင္ၾကာီးေသာ အေၾကာင္ီးအရာမ်ာီး၏ အႏွ စ္ခ် ပ္ကွိို MCRB ၏ ႏွ စ္စစဥ္ အစ ရင္ခခစာတ င ္
ထည္ည့္သ င္ီး တင္ျပသ ာီးမည္ျ စ္ပါသည္ည္။ 


