
Asia World Co., Ltd. ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းဖဲြ႔စည္းလုပ္ေဆာင္မႈ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၅ 

“ဒီမုိကေရစီေခတ္တြင္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း တိုးတက္မႈနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈကို လ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔စြာ ရရွိႏုိင္ေစဖုိ႔ 

အေျခခံအေဆာက္အုံမ်ားတည္ေဆာက္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ပုဂၢလိက အခန္းက႑၏ ပါ၀င္မႈက ျမန္မာ 

ျပည္သူအားလုံးအတြက္ လူမႈဘ၀အရည္အေသြးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္ 

ေစမယ္လုိ႔ ေအးရွားေ၀ါလ္ က ယံုၾကည္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အေနျဖင့္ ေရရွည္ရႈေမွ်ာ္ သံုးသပ္ရမယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီလုိယံုၾကည္တဲ့အတုိင္း 

ဒီလူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒကုိ ေဖာ္ထုတ္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။”  

ထြန္းျမင့္ႏိုင္၊ ဥကၠ႒၊ Asia World Co., Ltd.  

 

ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမ္ပဏီလီမိတက္ (AWC) ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒက ျပည္သူအားလံုးအတြက္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အေလးထားရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကတိက၀တ္ကို 

အထိမ္းအမွတ္ျပဳရာလည္းေရာက္ပါသည္။ (AWC)က စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေခတ္မီ 

အေနအထားမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကုိက္ညီမႈကို အေသအခ်ာအာမခံ 

နုိင္ေစရန္၊ (AWC)အေနျဖင့္ ၎၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

သိရိွေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ စိမံခန္႔ခဲြရန္၊ အႏၲရာယ္သင့္ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတုိးတက္ႏိုင္ေစရန္တို႔အျပင္၊ ကမၻာ့ 

အသုိင္းအ၀ုိင္းနွင့္ ပုိမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထင္သာျမင္သာရိွေသာ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္လည္း ပ့ံပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

စည္းကမ္းခ်က္အရ အတည္ျဖစ္ျခင္း၊ လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒနွင့္ 

ဆက္သြယ္ျခင္းတုိ႔က ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ လူ႔အသုိင္းအ၀န္းအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစရန္၊ 

ဂုဏ္သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ မေကာင္းျမင့္အလားအလာမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္နွင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးေထာက္ခံေျပာဆုိသူမ်ားနွင့္အတူ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္တို႔အတြက္ 

လက္ေတြ႔ သာဓကျပသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (AWC)၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်င္းကပ္လုပ္ေဆာင္ 

မႈမ်ားအား သိရိွ စုံစမ္းလုိသည့္ မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသ အဖဲြ႔အစည္းမ်ဳိးမဆုိ၊ အထူးသျဖင့္ (AWC)၏ 



လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တစ္လွ်ာက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ာအား မည္သုိ႔ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္သည္ကုိ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္နွင့္(AWC)၏ 

စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ မွ်တေသာ ေ၀န္ဖန္ေျပာၾကားမႈ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ပါ ဤမူ၀ါဒကို 

လမ္းညႊန္အျဖစ္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ၾကေပမည္။  

(AWC)က ျပည္သူအားလုံးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေလးထားရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အစုိးရမ်ား၊ ပုဂၢလိက 

က႑ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီကပါ ၿမဲၿမံစြာ ေစာင့္သိလုိက္နာၾကရမည့္ အေျခခံ 

အခြင့္အေရးမ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈစံႏႈန္းမ်ားဟုလည္း ယူဆႏုိင္သည္။ 

(AWC)က လူ႔အခြင့္အေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ 

ရိွေစရန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေၾကျငာခ်က္ 

(UDHR)၊ ႏုိ္ငံတကာအလုပ္သမားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံႀကီးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ၏ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ 

စုစည္းညီညြတ္မႈ (UNGC)ႏွင့္ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ 

အေျခခံမူမ်ားတုိ႔ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လမ္းညႊန္္အေျခခံမူမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးကို 

ေလးစားလုိက္နာရမည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္းရွင္းလင္း ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရး 

အလဲြသုံးစားမႈမ်ားရွိလာပါက မည္သုိ႔ တုိက္ဖ်က္ေျဖရွင္းရန္ အစုိးရႏွင့္ စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔၏ 

ပူးတဲြတာ၀န္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒက (AWC)ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၎ပိုင္ဆုိင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ၎၏ 

အက်ဳိးစးီပြားအမ်ားစုကုိ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၎စီမံခန္႔ခဲြေသာ အဖဲြ႔အစည္း 

မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ (AWC)အေနျဖင့္ ဤလူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ၏ အေျခခံမူမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ အလားတူ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုက္နာ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားဘက္မ်ားႏွင့္ အတူေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၎တုိ႔အားတုိက္တြန္းေရးကိုလည္း ကတိျပဳ 

ပါသည္။  

ထိေရာက္မႈရိွေသာ သုေတသနျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ အၿပီးတြင္ လုပ္ငန္း၏ အေကာင္းဆုံး 

က်င့္သံုးေဆာာင္ရြက္ရမည့္ အေလ့အထမ်ားကုိလည္းသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ (AWC)အေနျဖင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာက႑သုိ႔ တရား၀င္ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားအေလးထားမႈႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔က (AWC)၏ လုပ္ငန္း 

လည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ အၿမဲလုိပင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အခ်က္ 



ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း၊ ဤမူ၀ါဒက တည္ရွိဆဲက်င့္၀တ္မ်ား၊ လိမ္လည္ အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ 

တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒမ်ားပါ ထပ္ေပါင္းထည့္ႏိုင္ရန္လည္း 

စီစဥ္ေရးဆြဲထားသည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ပတ္သက္၍ (AWC)၏ရပ္တည္ခ်က္က အထက္တြင္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လမ္းညႊန္သေဘာတရားပါ ေၾကျငာခ်က္ 

မ်ားကုိလည္း ခ်ဥ္းကပ္အေျခခံမည္ျဖစ္သည္။ လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ားကို ကုလသမဂၢက ၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎က စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာအဆင့္ႏွင့္ 

မူေဘာင္ကုိ ေဖာ္ျပ ပံ့ပုိးထားသည္။ (AWC)အပါအ၀င္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားက လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

မူေဘာင္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ 

ႀကိဳးစားၾကသည္။ ၎မူေဘာင္မ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈက လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ 

အႏၲရာယ္သင့္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို 

ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။  

လမ္းညႊန္မူ သေဘာတရားမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြင့္ဆိုသည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးထားကာကြယ္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 

တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေစရန္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအရြယ္အစားနွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိလုိက္၍ သင့္ေတာ္ 

ကိုက္ညီေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိထားသင့္သည္။ ၎တုိ႔တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္သည္။  

(က)  လူ႔အခြင့္အေရးကို ၎တုိ႔၏တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး မူ၀ါဒ 

ကတိျပဳခ်က္ တစ္ရပ္။  

(ခ)  လူ႔အခြင့္အေရးေပၚ ၎တုိ႔၏ သက္ေရာက္ထိခုိက္ေစမႈမ်ားကို မည္သို႔ရွာေဖြရန္၊ တားဆီးရန္၊ 

ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ ျပည္စံုေသခ်ာ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းစဥ္။  

(ဂ)  လူ႔အခြင့္အေရးကိုထိခုိက္လာမည့္ မညသည့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ဳိးကုိမဆုိ ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ 

သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။  

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးထားသည္ တန္ဘုိးထားသည္ ဆိုျခင္းအား  



သိရိွၾကရန္ႏွင့္ ျပသရန္လုိအပ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈမရိွပါက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ထို႔သုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။  

လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ားက ကုမၸဏီမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး သံုးသပ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 

၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း စုစည္းမႈျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ေတြရွိခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို 

တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ရန္လည္း ညႊန္ၾကားမႈျပဳသည္။ ထို႔အျပင္ ၎က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အေနျဖင့္ အႏၲရာယ္သင့္ႏုိင္မႈအလားအလာမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည့္ 

အဖဲြ႔အစည္း အသိုင္းအ၀န္းမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ 

ေစရန္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြေဆာာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ျပသည္။  

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းႀကီးရုံး။  

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေပၚ လမ္းညႊန္အေျခခံ မူမ်ား။  

မာတိကာ  

၁။  ရည္ရြယ္ခ်က္  

၂။  လုပ္ငန္းနယ္ပယ္  

၃။  အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား  

၄။  မူ၀ါဒပုိင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား  

၅။  လုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈမ်ား  

၆။  အျခားေသာ ကုမၸဏီ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား  

၇။  ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း  

၈။  စည္းမ်ဥ္း  

၉။  ဆက္စပ္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  

ေနာက္ဆက္တဲြ - (က) အမ်ားအားျဖင့္ သိခ်င္သည္မ်ား  

 



၁။  ရည္ရြယ္ခ်က္  

(AWC)သည္ ၎၏ ကုမၸဏီခဲြမ်ားႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒကုိ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

ယင္းမွာ (AWC)၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သေဘာတူ လုပ္ကုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားဘက္မ်ားႏွင့္ 

ကုုန္စည္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အေရာင္း ကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးတာ၀န္မ်ားကို လမ္းညႊန္ 

ပံ့ပုိးေပးရန္ႏွင့္ (AWC)၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၎တို႔အား 

ညႊန္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုလူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒအရ ကုမၸဏီ၏ လည္ပတ္ေနေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိၾကေသာ AWC ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္သည့္ 

အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းက လူ႕အခြင့္အေရးကို အေလးထားမႈအား အေသအခ်ာ အာမခံရန္ 

ေရးဆြဲထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားနွင့္ AWC၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရန္ 

အတြက္လည္း ျဖစ္သည္။  

AWC သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီခဲြမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

မည္သည့္ ပံုသ႑ာန္မဆုိ ပါ၀င္ေသာ AWCတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးက အဆုိပါလူ႔အခြင့္အေရး 

မူ၀ါဒႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ သည္။  

အဆုိပါ မူ၀ါဒအရ ကန္ထရုိက္တာေခၚ လုပ္ငန္းလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသူ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း ၾကားခံ 

အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ AWC၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြရယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဖဲြ႔ 

အစည္း သုိ႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းကု ိဆိုလိုသည္။ ယင္းမွာ လုပ္ငန္းကုိ ထပ္မံခဲြေ၀ေဆာင္ရြက္ 

ေပးေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။  

 

၁။ (၁)  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား  

ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဟု ဆိုရာ၌ EAာက္ပါAခ်က္Aလက္မ်ား 

ဆIUင္ရာ Aခြင့္AEရးမ်ားကUI ဆ IUလIUသံUးႏ Uန္းျခင္းျဖစ္သည္။  

လူမႈဘ၀။  

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လံုၿခံုမႈ။  



 ပုိင္ဆုိင္ ပစၥည္း။  

 ကေလးသူငယ္မ်ား အကာအကြယ္ေပးမႈအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းခြင့္ႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း 

မွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ။  

 တရားစီရင္မႈမျပဳမီ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မွ်တစြာဆက္ဆံမႈ။  

 ဥပေဒဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ။  

 မည္သူမဆုိ မိမိ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ အေလ်ာက္ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ 

က်င့္သံုးႏိုင္မႈ။  

 က်ား/မ၊ လိင္ပုိင္းဆို္ရာ၊ ဘာသာေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရးတုိ႕အရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း မရိွမႈ။  

 လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေသာ ေဖာ္ျပမႈမ်ားကုိ 

ထိန္းသိမ္း တန္ဘိုးထားမႈ။  

 တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ကုိယေ္ရးကုိယ္တာ ကိစၥႏွင့္ မိသားစု အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ 

အခြင့္အေရးရရိွမႈ။  

 AWC၏ အျခားဆက္စပ္ေနေသာ မည္သည့္မူ၀ါဒမ်ားတြင္မဆုိ အေလးထားေဖာ္ျပသည့္ 

အခြင့္အေရးအားလုံးတုိ႔ျဖစ္သည္။  

 

AWCႏွင့္ ၎၏၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာခ်က္တြင္ သံုးသပ္ 

တင္ျပထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာရန္၊ ေထာက္ခံမႈျပဳရန္ႏွင့္ ပ့ံပိုးျမွင့္တင္ 

ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ AWC၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံ 

ထားသူမ်ား၊ စီးပြားဘက္မ်ားႏွင့္ အေရာင္း ကုမၸဏီမ်ားကပါ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  

 

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာခ်က္။  

၁။  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို သုံးသပ္ 

ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ ကုိက္ညီစြာ 

ေျဖၾကားရွင္းလင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ယႏၲရားမ်ားႏွင့္အတူ  အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံတစ္ရပ္အား အတည္ျပဳ 

သေဘာတူျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္သည့္ စီးပြားေရး အေလ့အထမ်ားကို 

ကတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။  



၂။  စပ္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အႏၲရာယ္မ်ားအား အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ 

ေစျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အလဲြသုံးစားမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္။  

၃။  AWC၏ ေဖာက္သည္မ်ား ၏အတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာ၊ 

ယင္းတို႔၏ အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားလက္မ်ားလည္း လုံၿခံဳေစရမည္။  

၄။  ပုဂၢလိကႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အဆက္အစပ္ရွိမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကုိ ပုိမုိ ဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ 

လြတ္လပ္ခြင့္ရိွမႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းပညာမ်ားဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရမည္။  

၅။  ပုံစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ တုိးတက္ေစမႈႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို အေထာက္အပံ့ 

ျပဳရမည္။  

၆။  အဓိက အေျခခံရေသာ လူသားတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အစားအစာ၊ ေရ၊ ေနထ္ုိင္ရာ 

ေနရာနွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္သင့္မႈတို႔မွ ကယ္ဆယ္ျခင္းတုိ႔အျပင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ပုိင္ခြင့္မ်ား ျပည့္စုံေစရန္ လူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးရမည္။  

၇။  AWC၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေရွ႕ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 

အစီရင္ခံရမည္။  

၈။  လူ႔အခြင္အေရးကို ထိခုိက္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ တုိက္ဖ်က္မႈ ျပဳရမည္။  

၉။  အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑၊ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ႏုိင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ 

အရေရာ၊ ျပည္တြင္းအရပါ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေလးထားျခင္း 

ျဖင့္ ကူညီမႈျပဳရမည္။  

 

အဆုိပါ လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ လုိက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈကို 

ဆုိလိုသည္။ အျပည့္အ၀ လိုက္ေလ်ာႏိုင္မႈမရိွျခင္းကို AWC၏ အဆင့္ျမင့္ စီမံခန္ခန္႔ခြဲမႈ သို႔မဟုတ္ 

၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက အေလးထား ညႊန္ျပေျဖရွင္းေပးရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 

အေထာက္အပ့ံ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားဘက္မ်ား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မဆို 

၎တုိ႔အေနျဖင့္ အျခားမည္သည့ ္က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ကိစၥကုိမဆုိ အေလးထားသကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားလုိ အလားတူ၊ ဆက္သြယ္ရာလမ္းေၾကာင္းမွ အသိေပးႏိုင္သည္။  



၂။  မူ၀ါဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား။  

AWCသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျပင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ ၎၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားက 

သက္ေရာက္မႈရိွေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားအေလးထားရမည္။ အဆုိပါ 

လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒက AWC၏ ၀န္ထမ္းအားလုံး (လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ကုမၸဏီ 

၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္)ႏွင့ ္ ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူမ်ားအား ထိုလူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒတြင္လုိအပ္ 

ခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ေစာင့္သိလုိက္နာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ AWC၏ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ရာေနရာမ်ားမွ လ႔ူအသုိင္းအ၀န္းမ်ား၊ ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအရ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား တိုက္ရုိက္အက်ဳိး သက္ေရာက္ခံရသည့္ ၀န္ထမ္း 

မဟုတ္သူမ်ား၊ ျပင္ပအစုရွယ္ယာရွင္မ်ားပါ၀င္သည္။ AWCအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 

ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ ၎၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ လူ႔အသိုင္းအ၀န္းမ်ား အတြင္း အမည္ေကာင္းရရိွမႈကုိ 

တြန္းအားေပးရန္ ေရာက္ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ အျခားေသာအလားတူ အက်ဳိးေဆာင္ရြက္မႈ 

အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ AWCအေနျဖင့္ ၎၏၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ အလုပ္လုပ္ရာ 

က႑ကြဲျပားျခားနားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးတည္ရိွ ျခင္းကုိ အေလးထားသည္။ AWCက ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား 

ညီမွ်ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေစရန္ ခိုင္မာစြာ ကတိျပဳသည္။ ထို႔ျပင္ လူအခ်င္းခ်င္း ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ 

သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား/မ၊ အသားအေရာင္၊ ႏုိင္ငံသားကြာျခားမႈ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈအရင္းအျမစ္၊ 

ဘာသာေရး၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဆဲြေဆာင္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္မႈျပဳထားေသာ အျခားအေျခအေန 

တစ္ရပ္ရပ္ေပၚ အေၾကာင္းခံသည့္ အေႏွာက္အယွက္ေပးတုိက္ခိုက္မႈမ်ား ကင္းေ၀းရာလုပ္ငန္းခြင္၊ 

ပတ္၀န္းက်င္ကို ထူေထာင္ရန္လည္း ရည္စူးသည္။ AWCအတြင္း ၀န္ထမ္းသစ္ခန္႔ထားျခင္း၊ 

ငွားရမ္းျခင္း၊ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ 

၎တုိ႔၏ အရည္အေသြး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြအႀကံဳတို႔ 

ေပၚတြင္သာမူတည္၍ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္သည္။  

AWCအေနျဖင့္ ကုမၸဏီအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံအဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

၎ကိုယ္စား ၾကားခံအက်ဳိးေဆာင္ေပးသူက လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ 

လုံ၀ သည္းခံလိမ္မည္မဟုတ္ေပ။ AWCအေနျဖင့ ္ ကေလးအလုပ္သမား အသုံးခ်မႈ အက်ဥ္းက် 

အလုပ္သမားအျဖစ္အသုံးခ်မႈ၊ ကၽြန္အျဖစ္ ပံုစံမ်ဳိး ခိုင္းေစအသံုးခ်မႈ၊ လံုး၀လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိေသာ 

အလုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ ဖိႏိွပ္၍ အဓမၼ အသုံးခ်ေစခုိင္းမႈမ်ားကုိ လုံး၀ လက္ခံျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဘဲ 



ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖဲြအစည္း (ILO)၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခခံမႈမ်ားႏွင့ ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆ္ုိင္ရာ 

ေၾကျငာခ်က္ကို ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ AWCက ေလးစားဖြယ္မရိွေသာ သို႔မဟုတ္ 

တင့္တယ္မႈမရိွေသာအျပဳအမူမ်ား၊ မွ်တမႈမရိွစြာဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ လက္စားေခ်တုံ႔ျပန္မႈ 

မ်ဳိး ကုိမဆုိ ျပဳလုပ္ရန္ လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။  

AWCက လူမ်ဳိးေရး၊ အသားအေရာင္၊ က်ား/မ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ၊ 

ႏုိင္ငံသားကြာျခားမႈ သို႔မဟုတ္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အရင္းအျမစ္တို႔အေပၚ အေျခခံ၍ မည္သည့္ 

အဖဲြအစည္းကမဆုိ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးကုိလည္း ဆန္႔က်င္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ ထုိအခ်က္မ်ား 

ေပၚမူတည္၍ ၎တုိ႔အလုပ္သမားမ်ားအား ေႏွာက္ယွက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ဳိးကိုလည္း လက္ခံမည္ မဟုတ္ 

ေပ။ AWCက ဥပေဒေၾကာာင္းအရ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိေသာ မည္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ဳိးကိုမဆို 

ပူးေပါင္းမႈျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကို 

အသိအမွတ္ျပဳေလးစားသည္။ အစုိးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ အျခားေသာ လုပ္ငန္းကို သေဘာတူ 

ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ကန္ထရုိက္တာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပံ့ပုိးသည့္ ၾကားခံ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ AWCက လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ထိခုိက္အက်ဳိး သက္ေရာက္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ 

တစ္ရပ္ရပ္တြင္ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္၍ ပတ္သက္ျခင္းမ်ဳိး လုံး၀မရွိေစရန္ ေရွာင္ရွားေရး 

အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္။  

AWCက လံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စိတ္ခ်မႈရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ပ့ံပိုးေပးေရးေဆာင္ရြက္သြား 

မည့္အျပင္ အဘက္ဘက္ကေကာင္းမြန္သည့္ လုံၿခံေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း 

မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား အားလံုးကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္ကာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္အတြက္ AWCက ၀န္ထမ္းမ်ား 

လုပ္ငန္းခြင္၌ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ၊ ထိခိုက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရး 

ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္မြန္ေစရန္ 

စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳသည္။  

AWCက အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈႏွင့္ အတြင္းအျပင္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အေျခအေနကိုပ်က္ျပားေစျခင္းမ်ားမွ ကင္းေ၀း 

ေသာ လုပ္ငန္းခြင့္တစ္ခုတည္ေထာင္ေရးကိုလည္း ကတိျပဳသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး 

လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ေလးစားထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အကာအကြယ္ျပဳမႈမ်ားကုိလည္း 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။  



AWCအေနႏွင့္ ၎လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ား အားလုံးတြင္ 

၀န္ထမ္းမ်ားအား သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားကို 

သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ AWCက အႏၲရာယ္သင့္ေစႏိုင္ေသာ အလုပ္အေျခအေနမ်ဳိးအတြက္ 

အသက္(၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ငွားရမ္းျခင္းအားလည္း တားျမွစ္ 

သည္။  

အဆုိပါမူ၀ါဒ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ --  

(က)  လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူပအခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ AWC၏ ကတိျပဳခ်က္မ်ား 

အတြက္ သင္တန္းေပးျခင္းကို ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးအဆင့္ကုိလုိက္၍ လက္ရိွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 

ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းသစ္အားလုံးအတြက္ ပ့ံပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 

၎တုိ႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 

ရရွိခံစားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။  

(ခ)  AWCအေနျဖင့္ ၎၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 

လက္ေတြ ့ရရိွေရးႏွင့္ အလားအလာျဖစ္ေပၚေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိခုိက္ေစမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစ 

ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လံု႔လဝီရိယျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

(ဂ)   AWCက ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 

မည္သုိ႔တင္ျပသည္၊ ယင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္ကို အေသးစိတ္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ 

ကိစၥရပ္မ်ား အစီရင္ခံတင္ျပမႈအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစရန္လည္း ကာကြယ္ေပးမည္။  

(ဃ)  AWCက အလားအလာရွိေသာ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈ ပ်က္ျပားျခင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ၎၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥဆိုင္ရာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္သြား 

မည္ျဖစ္သည္။  

(င)  AWCအေနျဖင့္ ဌာေနအစုရွယ္ယာမ်ားကုိလည္း ၎လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ အရပ္ေဒသမ်ား 

အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ ျပဳလုပ္သြားမည္ 

ျဖစ္သည္။  



(စ)  AWC၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးထိခုိက္မႈမ်ားမရွိေစရန္ ေဒသခံ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူအက်င့္စရုိက္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ 

ေလ့လာမႈျပဳမည္ျဖစ္သည္။ AWC၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးစီးပြားဆန္႔က်င္မႈမ်ား 

မရွိေစရန္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း အေထာက္အပ့ံ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ 

ျဖစ္သည္။  

(ဆ)  AWCသည္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံေရးပံ့ပိုးသည့္ အဖဲြ႔မ်ား၊ ေဒသခံအဖဲြအစည္းႏွင့္ 

အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ လူပအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဓါးစာခံျဖစ္ရသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ 

ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။  

(ဇ)  AWCသည္ ၾကားခံအက်ဳိးေဆာင္ေပးသူမ်ားအေပၚ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ လံု႔လ၀ီရိယ 

ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ AWC၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္း သေဘာတူညီခ်က္ရွိ ကန္ထရုိက္မ်ား 

တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားပါ၀င္ မည္ျဖစ္သည္။ AWC 

အေနျဖင့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံမႈမ်ားႏွင့ ္ သက္ေသခံ 

အေထာက္အထားမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ AWCအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒႏွင့္ AWC၏ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ၾကားခံအက်ဳိးေဆာင္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုျပင္ ၎တုိ႔ကုိ အထက္ပါ မူ၀ါဒႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ ကိုက္ညီမႈရိွေစေရး မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ 

ရန္ အႀကံေပးမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႔အေျခအေန မ်ားတြင္ ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို လက္ခံျပီးတက္ေရာက္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေကာင္း လုိအပ္ 

မည္ျဖစ္သည္။  

(စ်)  AWCသည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

အစုိးရႏွင့္အတူ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လည္းျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 

AWCအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ 

မ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တေသြမတိမ္း လိုက္နာေထာက္ခံရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားကို အားေပးရန္ႏွင့္AWC၏ ဆက္စပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ကိစၥမ်ား အျပဳသေဘာျဖင့္ အာရုံစူးစုိက္ လုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရန္ 

တုိ႔အတြက္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။  



(ည)  အကယ္၍ AWCက ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ၎ 

ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေရး ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ဆန္႔က်င့္ဘက္ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ရာရွိမည္။ AWCအေနျဖင့္ ထုိအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ သို႔မဟုတ္ 

ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းရွာရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 

၀န္ထမ္းမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ရာတြင္ သေဘာရုိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ပါက က်ဴးလြန္သူ 

၀န္ထမ္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူ မည္သူမဆို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင့္လ်ာ္ေသာ 

ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈကို AWCက ျပဳလုပ္ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

၃။  လုပ္ငန္းနယ္ပယ္။  

လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒက AWC၏ ၀န္ထမ္းတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈရွိသည္။ ၎တို႔တြင္ အဆင့္ျမင့္ 

အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရာရွိမ်ားမွသည္ AWC၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔၀င္မ်ားလည္း 

ပါ၀င္သည္။ အဆုိပါ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒတြင္ အစီရင္ခံတင္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက AWC 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူေသာ ကန္ထရုိက္တာမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္။  

AWCအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးအၾကား ရုိးသားပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးရိွသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ 

၀န္းက်င္တစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးအား အေလးျပဳတန္ဘုိးထားသည္။ အကယ္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ 

အဆုိပါ လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားအၾကား 

ပဋိပကၡျဖစ္မႈရိွသည္ဟု ယုံၾကည္ပါကလည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဤမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

သံသယရွိ ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလာပါက လည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဤမူ၀ါဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မည့္ 

အလားအလာမ်ားကို ေျပာၾကားရန္ ႀကိဳစားလာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ဳိးတြင္မဆို 

တည္ရိွဆ ဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ေမးျမန္းစုံစမ္းျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ 

အားထုတ္မႈ မွန္သမွ်ကို ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။  

ထုိ႔ျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ မူလလူ႔အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဌာနသို႔ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းျခင္း၊ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ 

ႏုိင္သည္။ အဆုိပါျပဳလုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မည္သို႔မွ် ရန္တုံ႔မူျခင္း၊ လက္စားေခ်ျခင္း 

မ်ဳိးကို ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ AWCအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မည္သည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ဳိးကုိမဆို ေျဖရွင္းေပးရန္၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကတိျပဳသည္။ မည့္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆုိင္ရာခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ကိစၥကုိမဆုိ ျပဳျပင္ ပေပ်ာက္ေစရမည္။  



ကုမၸဏီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆ္ုိရာမူ၀ါဒက လက္ရိွတြင္ အသုံး၀င္ေနေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြအစည္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကုိမွ် မရည္ရြယ္ပါ။ ယင္းတို႔အား ျဖည့္စြက္ေပးရန္သာ 

ျဖစ္သည္။  

၄။  အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား။  

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ လူသားအားလုံးပင္ ရရိွသင့္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ 

အခြင့္အေရးမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ သတ္မွတ္ျခင္း၊ အသိ 

အမွတ္ျပဳသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။  

ဤမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သပ္၍ ေျပာရလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ဆိုသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ 

အျခားျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုအားျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဤမူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း 

သို႔မဟုတ္ စပ္ဆိုင္သည့အ္တိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ 

ျပ႒ာန္းထားသည္မ်ားျဖစ္သည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ၊ အလုပ္သမား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ႏုိင္ငံသားေရး 

အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခား ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမည္သည္။  

၅။  လုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈမ်ား။  

ဤမူ၀ါဒ၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ စပ္ဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအတုိင္း ညီညြတ္မႈရိွမရွိ အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 

ႏုိင္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ AWC၏လုပ္ငန္းတြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 

ျပင္ပမွၾကားခံအက်ဳိးေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသို႔စစ္ 

ေဆးမႈမ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္မြန္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္မည္လ ဲ ဆိုသည္ အႀကံျပဳခ်က္ 

ေထာက္ခံခ်က္မ်ားပါ၀င္ေပမည္။  

၆။  အျခားေသာ ကုမၸဏီမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား။  

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား အေလးထားျခင္းက အျခားေသာ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီ 

မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း အစဥ္ လိုက္နာမႈရိွရမည္။ ၎တုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္မထားေသာ္လည္း AWC၏ 



က်င့္၀တ္က်င့္ထုံးဆိုင္ရာမူ၀ါဒ၊ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈတို႔ကုိ 

တုိက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။  

၇။  ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း။  

AWC၏ အခြင့္အေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလွ်ာ့ေပး သက္ညွာမႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိမည္မဟုတ္ေပ။  

၈။  စည္းမ်ဥ္း။  

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ က်ဴးလြန္သည့္ 

၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဗဟုသုတမ်ား ရွိေသာ္ 

လည္း ထိုကဲ့သို႔ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပအစီအရင္ခံရန္ ပ်က္ကြက္သူသည္လည္း အလုပ္မွရပ္ဆုိင္း 

ျခင္းခံရႏုိင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ထိခိုက္အားနည္းေစမႈ 

ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါကလည္း လုပ္ငန္းမွရပ္ဆိုင္းျခင္းခံရႏုိင္သည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ဳိးနွင့္ ဆက္စပ္ 

ေနေသာ ၾကားခံအက်ဳိးေဆာင္ေပးသူမ်ား၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈကို တုိင္ၾကား အစီရင္ခံရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူ၊ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစေ္ဆးမႈကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ ၾကားခံအက်ဳိး 

ေဆာင္ေပးသူမ်ား၏ အေျခအေနေပၚမူတည္လွ်က္ ၎တို႔၏ သေဘာတူလုပ္ငန္းမ်ားအား 

အဆုံးသတ္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခံရႏိုင္သည္။  

၉။  ဆက္စပ္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား။  

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားက မ်ားျပားလွစြာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္ေနသည့္အျပင္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ 

အေၾကာင္းအရာ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ကုိ AWC၏ အျခာေသာမူ၀ါဒမ်ားက 

အေထာက္အကူျပဳသည္။ ၎မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ 

ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားမႈ၊ အေႏွာက္အယွက္ျပဳမႈႏွင့္ 

အျခား၀န္ထမ္းေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား 

ပါ၀င္သည္။  

ဥပမာအားျဖင့္ --  



 AWC၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းကမ္းမ်ား။  

 AWC၏ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈနွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူလုပ္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ။  

 AWC၏ လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား (၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၃၁ရက္)။ ၾကည့္ပါ -- 

www.asiaworldcompany.com/pdf/code-ethics.pdf ႏွင့္ AWC၏ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြား 

ရွာမႈနွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူလုပ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ (၂၀၁၄၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၃၁ ရက္)။ 

ၾကည့္ပါ -- asiaworldcompany.com/pdf/anti-fraud-pdf  

လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒ - ေနာက္ဆက္တဲြ - က၊ အမ်ားအားျဖင့္ သိခ်င္သည္မ်ား။  

၁။  လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ မည္သည္တုိ႔နည္း။  

လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ ေအာက္ပါ 

တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္သည္။  

 အသက္ရွင္ေနထုိင္ရျခင္း။  

 ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လံုၿခံဳမႈ။  

 ပိုင္ဆုိင္ ပစၥည္း။  

 ကေလးသူငယ္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈ အပါအလုပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအ၀န္း 

တြင္ မွ်တစြာဆက္ဆံမႈ။  

 တရားေရး စီရင္ပိုင္ခြင့္အရ မဆုံးျဖတ္မီ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မွ်တမႈႏွင့္ ညီမွ်ေသာ 

ဆက္ဆံမႈရွိေရး။  

 ဥပေဒဆုိင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ တဲြဘက္ခြင့္ရိွေရး။  

 တစ္စုံတစ္ဦး၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ဳိး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။  

 လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာခြဲျခားမႈ၊ က်ား/မ ခြဲျခားမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မတူညီျခင္းေၾကာင့္ 

ခြဲျခားမႈႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး ခဲြျခားမႈတို႔ မရိွျခင္း။  

 မိမိကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚ၊ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေဖာ္ျပခြင့္ 

မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း။  

 ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈႏွင့္ မိသားစုဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္  

 ဆက္စပ္မႈရိွေသာ AWC၏ အျခားမူ၀ါဒမ်ားအတြင္း အေလးထား ေဖာ္ျပသည့္ 

မည္သည့္အျခား အခြင့္အေရး မဆုိျဖစ္သည္။  



၂။  လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္မည္သည္တို႔ပါ၀ငင္သနည္း။  

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ နယ္ပယ္အတုိင္းအတာအတြင္း 

ကဲြျပားမႈႀကီးမားၿပီး၊ လူသတ္မႈ၊ တရားရုံး ၾသဇာအာဏာကုိ လြန္ဆန္ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ 

အၾကမ္းဖက္ႏွိပ္စက္မႈ၊ ရုိက္ႏွက္မႈ၊ မုဒိန္းက်င့္မႈ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားမႈ၊ 

ခါးပုိက္ႏိႈက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အား တိုက္ခိုက္မႈ စသည္တို႔ပါ၀င္ေသာ 

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အလဲြသုံးစားျပဳ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။  

ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း 

ႏိွပ္စက္မႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးမႈ သို႔မဟုတ္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈကုိ ျငင္းဆုိမႈ၊ အလုပ္သမား 

ဆုိင္ရာအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးအလုပ္သမား ခန္႔ထားျခင္း၊ အဓမၼ 

ခုိင္းေစမႈ၊ အက်ဥ္းေထာင္အလုပ္သမား၊ ကၽြန္ကဲ့သုိ႔ခုိင္းေစမႈ၊ စစ္ဘက္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ 

ခုိင္းေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ လူသားအလုပ္သမားေက်းကၽြန္မ်ား အျဖစ္ လူကုန္ကူးမႈ ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး 

တုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္း နမူနာမ်ားအားလုံးမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း 

ပါ၀င္သည္။ ဥပမာ ႏွင္ထုတ္မႈမ်ား၊ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ကိုယ္ပုိင္အိမ္ယာ အခြင့္အေရးကို ျငင္းဆုိမႈ 

သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ ေရရရွိေရးအတြက္ ၀င္ေရာက္ရယူခြင့္ကုိ ျငင္းဆုိမႈ 

တုိ႔လည္းပါ၀င္သည္။ ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္၊ လက္ထပ္ခြင့္ႏွင့္ 

မိသားစုတစ္စုတစ္စည္း တည္ေထာင္ခြင့္မရွိဘ ဲလူမ်ဳိးေရး၊ လိင္၊ အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္ အျခားပုံပန္း 

သ႑ာန္တုိ ့အေပၚမူတည္၍ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

ျဖစ္သည္။  

၃။  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈနွင့္ ဥပေဒပုိင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈ မည္သုိ႔ ကြာျခားမႈမ်ား ရိွသနည္း။  

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈနွင့္ ဥပေဒပိုင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ကဲြျပားျခားနားမႈရွိသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားက ႏိုင္ငံအမ်ားစု သေဘာတူထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ 

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည္။ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကမူ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈထက္ နယ္ပယ္ 

အတုိင္းအတာ ပိုမုိက်ယ္ျပန္ပသည္။ ထို႔ျပင္ ကိစၥအမ်ားစု၌ လူ႔Aခြင့္AEရးခ်UIးEဖာက္မ U 

တစ္ရပ္က EဒသဆIUင္ရာ သIU႔မဟ Uတ္ ျပည္တြင္း UပEဒမ်ားကUI ခ်UIးEဖာက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။  



AWC၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒ 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္ေစ သတင္းေပး တုိင္ၾကား အစီရင္ခံရမည္။  

၄။  မည္သည့္အခါတြင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ေနသည္ဟု 

ဆုိရမည္နည္း။  

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ ႀကံရာပါသည္ဟု ဆိုႏိုင္ျခင္းက ျဖစ္ပြားေသာ အမႈကိစၥအေပၚ 

အေျခခံ၍ ကဲြျပားသည္။ ထို႔ျပင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေန ေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ 

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ကို အကူအညီေပးျခင္းက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ ႀကံရာပါဟု 

ဆုိၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ၌လည္း AလားတူဆIUရမည္။ AWCသည္ မည္သည့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ဳိးကိုမဆုိ ကူညီျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းကုိ 

ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ရည္မွန္းသည္။  

၅။  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ မည္သုိ႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္သနည္း။  

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ဥပေဒအရ ေနာက္ဆက္တြဲအေရးယူမႈမ်ားမွာ ထုိႏုိင္ငံ၏ 

ဥပေဒေပၚမူတည္၍ ကဲြျပားျခားနားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအမ်ားစုတြင္ 

က်ဴိးလြန္မႈကုိလိုက္၍ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္အျပင္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးလည္း 

ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတြင္ ႀကံရာပါမ်ားအေနျဖင့္မူ အလုပ္တာ၀န္မွ 

လည္း ထုတ္ပယ္ခံရႏိုင္သည္။  

၆။  လူ႔အခြင့္အေရးတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သုိ႔ အားေပးေဆာင္ရြက္မည္နည္း။  

 လူ႔အခြင့္အေရးတာ၀န္မ်ားကို သိတတ္ေစရန္ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္သံုးေစရန္ အေျခအေနေပၚ 

မူတည္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳသြားႏိုင္သည္။ ဥပမာ၊ အစိုးရတစ္ရပ္ 

သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူကုိ ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအမ်ား 

အျပားတြင္ ၎တုိ႔ႏိုင္ငံျပင္ပမွ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြရွိပါက AWCသည္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး တာ၀န္သိတတ္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားစည္းကမ္းလုိက္နာျခင္း၊ လုပ္ငန္းသေဘာတူ 

လုပ္ကုိင္ရာ ကန္ထရိုက္တာမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္။  



၇။  AWC၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ သိရိွလုိပါက 

မည္သူ႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရမည္နည္း။  

 သင့္အေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုပါက လူ႔အခြင့္အေရးဌာန 

သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပန္ၾကားေရးဌာန၏ အႀကီးအကဲကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။  

၈။  အစီရင္ခံသင့္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို မည္သို႔ သိရိွႏိုင္မည္နည္း။  

 လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္အတြက္ အျခား တစ္စံုတစ္ရာ 

သိရွိရန္မလုိပါ။ ျဖစ္ပြားေသာ အမႈအေပၚ အစီရင္ခံမႈအား ၾကည့္၍ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္ 

အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ားစုက အစိုးရ ျပ႒ာန္းထားသည့္ 

ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ကပ္ၿငိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမႈမ်ဳိးတြင္မူ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈဟု မေသခ်ာလွ်င္ပင္ အစီရင္ခံ သတင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

၉။  မည္သည့္ အစီရင္ခံ သတင္းေပးမႈကုိ ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။  

 လူ႔အခြင့္အေရး သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ အလားအလာတစ္ရပ္ဟု ယူဆရန္ရိွေသာ 

အခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို သတင္းေပးတုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ အဓိကအေရးႀကီးသည္မွာ 

အမႈတြင္ဆက္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ၎တုိ႔ မည္သုိ႔ ပတ္သက္ပုံကုိ 

ေဖာ္ျပရမည္။ ဥပမာ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိသူမ်ား၊ ဓါးစာခံမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ စသည္ 

တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အျဖစ္အပ်က္အေသးစိတ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသင့္သည္။ ဥပမာ အခ်ိန္၊ 

ေနရာ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းက စုံးစမ္းေထာက္လွမ္းမႈကုိ 

ပုိမိုျမန္ဆန္ ေခ်ာေမြ႔ေစသည္။ AWCအေနျဖင့္ သတင္းေပးပုိ႔သူမ်ားက ျပစ္မႈတစ္ခုတြင္ 

မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ ဆုိျခင္းထက္ ၎တို႔ ျမင္သည့္ ၾကားသည့္ 

အခ်က္မ်ားကိုသာ ေပးရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

၁၀။  လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အလားအလာတစ္ရပ္အား မည္သူ႔ထံ သတင္းပို႔သင့္ သနည္း။ 

အစီရင္ခံသတင္းပုိ႔ၿပီး ဘာျဖစ္လာႏိုင္သနည္း။  

 အျခားေသာ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက သို႔မဟုတ္ ကန္ထရိုက္တာတစ္ဦးက လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း သံသယရွိပါက တရား၀င္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ သတင္းေပး 



သင့္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ admin@asiaworldcompany.com သို႔အေၾကာင္းၾကား 

ႏိုင္သည္။  

 ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚမူတည္၍ AWC ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔က သင့္ေလ်ာ္ေသာ 

အဆင့္ျမင့္မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကို အမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတိေပး အေၾကာင္းၾကား 

ႏိႈးေဆာ္မည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပြားသည္ဟု ယူဆပါကလည္း၊ ဥပေဒ 

အႀကံေပးမ်ားအဖဲြ႔သုိ႔ မည္သည့္ အဆင့္ျမင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာနကမဆုိ ဆက္သြယ္ေျပာၾကား 

ႏိုင္သည္။  

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ကိစၥ၏ အေနအထား၊ သဘာ၀ကို မူတည္လွ်က္ AWC အေနျဖင့္ 

ထုိကိစၥကို အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ဆက္လက္အစီရင္ခံမႈ ျပဳေကာင္း ျပဳမည္။  

၁၁။  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ကို သတင္းေပး အစီရင္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ပါက မည္သို႔ 

ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။  

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ရပ္ကို သတင္းေပး အစီရင္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ယင္း၀န္ထမ္း 

သည္ စည္းကမ္းအရအေရးယူခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္မွရပ္စဲခံရျခင္းတုိ႔ပင္ ႀကံဳေတြ႔ 

ႏိုင္သည္။ ကန္ထရိုက္တာမ်ားျဖစ္ပါကလည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ရပ္စဲခံရမည္။ AWC၏ 

လူ႔အခြင့္အေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ဥပေဒဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားကို 

မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္မွ် အေလွ်ာ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။  

၁၂။  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကု ိ အစီရင္ခံရာတြင္ AWC က ခၽြင္းခ်က္ထားမႈရွိပါ 

သလား။  

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံရာတြင္ AWC က ခၽြင္းခ်က္ထားသည့္ 

အေၾကာင္း မရိွပါ။  

၁၃။  အစီရင္ခံတင္ျပသူ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အမည္ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳဘ ဲထားမည္လား။  

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း တင္ျပ တုိင္ၾကားလာသူအား အမည္ထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳမည္ 

မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ ၎အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ဳိးဆက္ ျပႆနာမ်ား 

ျဖစ္လာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ရန္ မလိုပါ။ ထိုသုိ႔ အစီရင္ခံသူမ်ားကို AWC က ကာကြယ္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္သြားမည္။  



၁၄။  AWC က လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္သြား 

မည္နည္း။  

 AWC ၏ ဥပေဒဆုိင္ရာအႀကံေပးအဖဲြ႔က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႔က ထုိကဲ့သုိ႔ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားကို၊ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ားက အာရုံစူးစိုက္ လာၾကေစရန္ ေဆာင္ 

ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ AWC ဥပေဒအႀကံေပးအဖဲြ႔က အဆင့္ျမင့္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖဲြ႔ႏွင့္ ညိွႏိႈင္း 

လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

 ျဖစ္ပြားေသာအမႈ သေဘာသဘာ၀ေပၚမူတည္၍ ကုမၸဏီတြင္း စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ 

ျပင္ပ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသမားကို ငွားရမ္းအသုံးျပဳမည္။ စုံစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို AWC ၏ 

ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔သို႔ တင္သြင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎အဖဲြ႔က ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား 

ဘုတ္္အဖဲြ႔ႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။  

၁၅။  လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအား ေလးစားလုိက္နာမႈရိွ မရိွကို မည္သုိ႔ အကဲျဖတ္မည္နည္း။  

 AWC ၏ လူ႔အခြင့္အေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေလးစားလုိက္နာမႈရိွ မရိွကို ကုမၸဏီတြင္းႏွင့္ ျပင္ပ 

အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ အသုံးျပဳ၍ အကဲျဖတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ 

စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ AWC ၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 

လူ႔အခြင့္အေရး လုိက္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို အေသးစိတ္ 

သုေတသနျပဳ၍ ျပည္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳသြားမည္။ လူ႔ အခြင့္အေရး မူ၀ါဒ 

၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွ မရွိကုိ AWC က ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိး 

အသုံးျပဳကာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။  

၁၆။  လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူ႔ကုိ သင္တန္းေပးမည္နည္း။  

 ၀န္ထမ္းသစ္တုိင္းႏွင့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ပတ္သက္ ထိေရာက္မႈရွိေသာ 

ထို၀န္ထမ္းအားလုံးတုိ႔အား AWC ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္။ ၎တုိ႔အတြက္ စီမံခန္႔ခဲြေရးပိုင္း၊ 

ဥပေဒေရးရာပိုင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး 

တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ ဆက္ဆံေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၾကားခံ အက်ဳိး 

ေဆာင္ေပးသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္သူမ်ားပါ၀ည္သည္။  



၁၇။  လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒအရ မည္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္း မွတ္တမ္းတင္၍ 

အစီရင္ခံမႈ ျပဳမည္နည္း။  

 စုေဆာင္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပုံႏွိပ္မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မ်ားႏွင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်ဳိ႕အစီရင္ခံစာမ်ားပါ၀င္သည္။ ၎လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈအား မည္သုိ႔ေျဖရွင္းခဲ့သည္ကုိ ေဖၚျပ၍ ယုံၾကည္ကုိးစား ေလာက္ေသာ 

အစီရင္ခံစာအျဖစ္ တင္ျပထားသည္။ အစပ်ဳိး အစီရင္ခံစာႏွင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသည့္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအၾကား အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အျခား သတင္းအခ်က္ အလက္ သတင္းမ်ားကို 

အစီရင္ခံသြားမည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကာလအပ္ုိင္း အျခားကို အေျခခံကာ 

လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္သြားမည္။  

၁၈။  AWC က လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရနွင့္ မည္သုိ႔ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္မည္နည္း။  

 မည္သည့္ အစုိးရမဆုိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အစုိးရ အဖြဲ႔၏ 

အျပန္အလွန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေနနွင့္ အခ်က္အလက္တို႔ေပၚ 

မူတည္သည္။ AWC က လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး အစပ်ဳိး 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းပိုင္းဆိုင္ရာေထာက္ပ့ံမႈ ျပဳျခင္း၊ 

ဌာေနႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရအဖဲြ႔ ရံုးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံမႈတည္ 

ေဆာက္ရန္ ကေထာက္အကူေပးျခင္းနွင့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အၾကမ္းေေရးဆြဲရန္ 

ပ့ံပိုးျခင္းတို႔ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ AWC က အစုိးရနွင့္ အျပန္အလွန္ 

ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။  

၁၉။  လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ AWC ၏ အျခားမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ရွိပါေသးသလား။  

 AWC ၏ က်င့္၀တ္က်င့္ထုံးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပး 

လာဘ္ယူလုပ္မႈမ်ားတုိက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိကာ၊ AWC ၏ 

လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက တိုးတက္လာဘြယ္ရိွေနေသးသည္။  

 


