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စ ီးပ  ီးေရီးးလပပ္ ငပီးမ  ီးား၏ းူ႔အခ ္ ပ့အေရီးးဆလ္ ပရ အအ  ဆီးးအပေရ အပမမ္  ီးအဆလ မတွပတမပီးတ္ပရ တ ္ ပ 
စစပေးီးရငပအခ အပမ  ီး 

အဲငပ္   အဆလအဖ ဲ႔မ  ီး်ွားႏ္ပ့ ရပပ႐ြာ  အေျချပ အဖ ဲ႔မ  ီးအတ အပ္ ေမီးေး့႐ြာွဆေး ေမီးခ ငပီးမ  ီး 
 

 

ေမီးး။ ဘ ေ အ ္ပ့မွတပတမပီးတ္ပတ း?ဲ 

ေျဖး။ အလမၺဏ တစပခလ းဆလ႔မဟလတပ အလမၺဏ မ  ီးပါဝ္ပေငေး  းူ႔အခ ္ပ့အေရီးခ  ဆီးေဖ အပမတ္စပခလအဆလ 
မွတပတမပီး္ျပ ျခ္ပီးး္းပ အးဆလပါအလမၺဏ ား၏ းလပပေး ္ပခ အပမ  ီးအဆလ္ျပ ျပ္ပေျပ ္ပီးးဲရငပ 
းဆလ႔တ္းပီးမဟလတပ တ ဝငပခံမ္႐ြာွဆ်ားႏဆလ္ပရငပအတ အပ အးဆေပီးေစ်ားႏဆလ္ပး္းပ့ အေရီးႀအ ီးေး  
ပထမးံလီးေျခးမွပီး္ျဖစပ်ားႏဆလ္ပပါး္းပး။ 

မွတပတမပီးျပ ပပ ီးး္းပ့အခါ ၎မွတပတမပီးအဆလ အးဆေပီးေး ီးေ်ားႏ ီးမ္မ  ီး းအပးအပျပ းလပပ်ားႏဆလ္ပရငပ 
အတ အပ အးံလီးျပ မ္းပျဖစပး္းပး။ ဥပမ အ ီးျဖ္ပ့ - ထဆဆခဆလအပခးံူထလ်ွားႏ္ပ့ အူ္း ပ့ံပဆလီးမ္/ အႀအံမ  ီး္
ေပီး်ားႏဆလ္ပမ္းပ ့ အျခ ီးအဖ ဲ႔အစ္းပီးမ  ီးအ အ ီး ခ ဆတပးအပေပီးျခ္ပီး၊ မ ဒ ယ ်ွားႏ္ပ့ ခ ဆတပးအပျခ္ပီး 
းဆလ႔မဟလတပ အ ငပးဆလ္ပီးး္ပပ႐ြာွ ီးမ္မ  ီးျပ းလပပျခ္ပီး၊ းဆလ႔မဟလတပ ဥပေဒေ အ ္ပီးအရ အေရီးယူ္
ေး ္ပ႐ြာ အပမမ္  ီး္ျပ းလပပျခ္ပီးး။ 

မွတပတမပီးအဆလ အမ  ီးျပ္းပးအူ ရယူ်ားႏဆလ္ပပပ းဆလပါအ အလမၺဏ ား၏ းလပပေး ္ပခ အပမ  ီးအဆလ းဆ႐ြာွဆေစမ္းပ္ ျဖ
ျဖစပပပ ီး ၎းလပပေး ္ပခ အပမ  ီး္ေျပ ္ပီးးဲေစ်ားႏဆလ္ပရငပအတ အပး္းပီး ဖဆအ ီးေပီး်ားႏဆလ္ပမ္းပျဖစပး္းပး။ 

 

ေမီးး။ စစပေးီးရငပအခ အပေတ အ ဘယပးဆလအေထ အပအအူျဖစပေစမွ း?ဲ 

ေျဖး။ စစပေးီးရငပအခ အပမ  ီးအ ီးျဖ္ပ့္ေဒးခံအဖ ဲ႔မ  ီးအ အလမၺဏ (မ  ီး) ပါဝ္ပေငေး  းူ႔အခ ္ပ့အေရီး 
အဆစၥရပပမ  ီးား၏ အဓဆအ႐ြာေ္ထ ္ပ့မ  ီးအဆလ မွတပတမပီးတ္ပရ ာအအအူ္း ျဖစပေစမ္းပျဖစပး္းပး။ 
းူ႔အခ ္ပ့အေရီး အဆစၥရပပမ  ီးအဆလ မွတပတမပီးတ္ပျခ္ပီးး္းပ ႐ြာ္ပပေထ ီးေး းလပပ္ ငပီးစဥပတစပရပပ္ ျဖစပ်ားႏဆလ္ ပ 
ပါး္းပး။ စစပေးီးရငပ အခ အပမ  ီးအ ီးျဖ္ပ့ အေျခအေငတစပရပပအဆလ္ ျပ္းပ့စံလစ  မတွပတမပီးျပ ်ားႏဆလ္ပရငပ 
ရ္းပ႐ြာ ယပထ ီးျခ္ပီးမဟလတပပါး။ းဆလ႔ေး ပ အဓဆအအခ အပမ  ီးအဆလ 
မွတပး ီးေရီးး ပ္ီးထ ီး်ားႏဆလ္ပရငပ်ားႏွ္ပ့္ျဖစပစဥပအဆလ မွတပတမပီးတ္ပထ ီး်ားႏဆလ္ပမ္းပ္ျဖစပး္းပး။ ထဆလမတွး္ပ့ 
ရပပ႐ြာ  းထူလ၊ ၎တဆလ႔်ားႏွ္ပ့အတူတအ ္ေး ္ပ႐ြာ အပေငေး  အဖ ဲ႔အစ္းပီးမ  ီးအ 
းအပးအပးလပပေး ္ပရမ္းပ့အး္ပ့မ  ီးအဆလ္ေဖ ပထလတပ ်ားႏဆလ္ပမ္းပျဖစပး္းပး။ 

အၽ ်ားႏပလပပတဆလ႔အေင်ွားႏ္ပ့ စစပေးီးရငပအခ အပမ  ီးတ ပ္ပါဝ္ပေး ္ေမီးခ ငပီးတစပခလစ အတ အပ းမပီးန ငပခ အပ 
မ  ီး်ွားႏ္ပ ့ ဥပမ မ  ီး ထပပေပါ္ပီးျဖ္းပ့း ပ္ီးေပီးး  ီးမ္းပျဖစပး္းပး။ းဆလ႔ျဖစပ၍ စစပေးီးရငပအခ အပမ  ီး 
အဆလး္းပီး မွတပတမပီးျပ ထ ီး်ားႏဆလ္ပမ္းပ့္ျဖစပရပပမ  ီးေပေအေျခခ၍ံ းအပးအပျပ္ပး္ပ၊ 
တဆလီးႁမွ္ ပ့၊္ေျပ ္ပီးးဲေငမ္းပျဖစပး္းပး။ 
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ေမီးး။ ဒ  စစပေးီးရငပအခ အပေတ အဆလ ဘယပးဆလျဖစပရပပမ  ဆီးအတ အပ အးံလီးျပ ်ားႏဆလ္ပပါးး?ဲ 

ေျဖး။ ႀအံ ေတ ႔ရေး ျဖစပရပပတစပခလတ္းပီးအတ အပ အးံလီးျပ ်ားႏဆလ္ပပါး္းပ - ဥပမ  စအပ႐ြာံလမ ီးေး ္ပျခ္ပီး၊ 
းူ႔အခ ္ပ့အေရီးအဆစၥရပပအတ အပ္ေး ္ပ႐ြာ အပေပီးးူအဆလ ပခဆမပီးေျခ အပျခ္ပီး၊ းဆလ႔မဟလတပ္ ေရပ့ံပဆလီးမ္စငစပ 
အတ ္ ပီး ဓါတလပစၥ္းပီးမ  ီး ဖဆတပစ္ပျခ္ပီးး။ 

းူအေျမ အပအမ  ီး ပါဝ္ပထဆခဆလအပေငပပ ီး ပဆလမဆလအ ယပျပငပ႔း္းပ့ းူ႔အခ ္ပ့အေရီး အေျခအေငမ  ီးအဆလ 
မွတပတမပီးတ္ပ်ားႏဆလ္ပရငပအတ အပး္းပီး အးံလီးျပ ်ားႏဆလ္ပပါး္းပး။ ဥပမ  - းထူလအဆလ အဓမၼ္
ေငရ ေ႐ြာ ႐ေျပ ္ပီး္ေစပပ ီး း်ားႏၵေဖ ပထလတပျခ္ပီးမျပ ်ားႏဆလ္ပရငပ ပခဆမပီးေျခ အပျခ္ပီး်ားႏွ္ပ့္ေရရယူမအ္ဆလ 
ဟငပ႔တ ီးျခ္ပီးး။ 

 

ေမီးး။ ေဒးးံလီး ဘ း စအ ီးငဲ႔ မရ်ားႏဆလ္ပဘီူးးဆလရ္ပ ဘယပးဆလးလပပရမး?ဲ 

ေျဖး။ စစပေးီးရငပအခ အပမ  ီးအဆလ းအပးဆလ္ပရ ္ ေဒးဘ း စအ ီးအျဖစပ ဘ း ျပငပးဆလထ ီးျခ္ပီးအဆလ 
အ ီးေပီးပါး္းပး။ မွတပတမပီးတ္ပရ တ ပ္ မ္းပး္းပ့း း စအ ီး်ွားႏ္ပ့မးဆလ မွတပတမပီးတ္ပ်ားႏဆလ္ပပါး္းပး။ 

 

ေမီးး။ ေမီးခ ငပီးအ ီးးံလီးအဆလ္ ေျဖဖဆလ႔းဆလမး ီး? 

ေျဖး။ မးဆလပါး။္ ျဖစပရပပအမ  ီးစလတ ္ ပ္ ေမီးခ ငပီးအ ီးးံလီးေျဖးဆလ်ားႏဆလ္ပမ္းပ့ းံလေး အပေး  အေျဖအဆလ 
ရ႐ွြာဆ်ားႏဆလ္ပမ္းပမဟလတပပါး။ ထဆလ႔အတ အပ အခ  ဆ႐ေမီးခ ငပီးမ  ီးအဆလ “မးဆ႐ြာွဆရပါ”္ဟလ န ငပီးးဆလ်ားႏဆလ္ပပါး္းပး။ 

ျဖစပရပပအေးီးစဆတပအတ အပ ပထမေမီးခ ငပီးးံလီးခလျဖ္ပ့ းံလေး အပပါး္းပး။္ေမီးခ ငပီး (၄) မွ (၆) 
အထဆမွ  ထပပမ ံ ပံ့ပဆလီးေပီး်ားႏဆလ္ပမ္းပ့ေမီးခ ငပီးမ  ီးျဖစပပပ ီး္ေျဖးဆလရ တ ္ ပ အဲငပ္  အဆလအဖ ဲ႔တစပဖ ဲ႔ား၏ 
ပါဝ္ပရငပးဆလအပပ်ားႏဆလ္ပပါး္းပး။ 

 

ေမီးး။ ဓါတပပံလေတ ၊ ဗ ဒ ယဆလေတ ထ္းပ့းဆလ႔ရး ီး? 

ေျဖး။ ရပါး္းပး။ ထ္းပ့း ပ္ီးဖဆလ႔္ျဖစပ်ားႏဆလ္ပး္းပ/ မ္းပး္းပ့အ်ားႏႏၲရ ယပမ ွ မျဖစပ်ားႏဆလ္ ပးဆလပါအ ၎တဆလ႔း္းပ 
မွတပတမပီးတ္ပရ ာ အေရီးႀအ ီးအရ မ  ီးျဖစပ်ားႏဆလ္ ပပါး္းပး။ မ္းပးူအ႐ြာဆလအပအူီးခဲ့း္းပ၊ မ္းပး္းပ့ 
အခ ဆငပတ ပ္ ႐ြာဆလအပအီူးး္းပ၊ မ္းပး္းပ့အခ အပအဆလျပး္းပဟူေး  အေးီးစဆတပအခ အပအးအပ 
မ  ီးအဆလပါ ထ္းပ့း ပ္ီးေပီးး္ပ့ပါး္းပး။ 

 

ေမီးး။ စစပေးီးရမယပ့အခ အပေတ ျပ္းပ့စံလပပ းဆလရ္ပ ဘ ျဖစပမး?ဲ 
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ေျဖး။ ျပ္းပ့စံလပပ ီးျဖစပး္းပ့မွတပတမပီးအဆလ စ ပ  ီးေရီး်ွားႏ္ပ့ းူ႔အခ ္ ပ့အေရီးမ  ီးးဆလ္ပရ  အရ္ပီးအျမစပစ္ပတ  
(Business & Human Rights Resource Centre) ထးံဆလ႔္ေအ ီးးူီးျပ ၍္ေပီးပဆလ႔ေပီးပါး။ 

းအပခံရ႐ြာွဆး္းပ့အေပေ အေးီးစဆတပအခ အပအးအပမ  ီးအဆလ ႐ြာွ္ပီးး္ပီး်ားႏဆလ္ပရငပ်ားႏွ္ပ့ ထပပမံေး ္ပ႐ြာ အပ 
ရမ္းပ ့ အး္ပ့မ  ီးအတ အပ းအပး ယပမ္းပျဖစပး္းပး။ ၎တဆလ႔တ ပ္္ ေအ အပပါအခ အပမ  ီး 
ပါဝ္ပ်ားႏဆလ္ပပါး္းပ - 

 ရပပ႐ြာ  းထူလ/အဖ ဲ႔အစ္းပီး်ားႏွ္ ပ ့းအပးဆလ္ပရ  အးဆေပီးေး ီးေ်ားႏ ီးေပီးမ္းပ့ အဖ ဲ႔အစ္းပီးအ အ ီး 
ခ ဆတပးအပေပီးျခ္ပီး 

 ျဖစပရပပအေပေ အလမၺဏ (မ  ီး)ား၏ းူးဆ႐ြာွ္ပ အ ီးတံလ႔ျပငပမ္အဆလ ရယူျခ္ပီး 
 မွတပတမပီးအဆလ www.business-humanrights.org ဝအပဘပစ မ အပ်ားႏွ ်ားႏွ္ ပ့ အျခ ီး 

းမပီးေ အ ္ပီးမ  ီးေပေတ္ပ၍ းတ္ပီးအခ အပအးအပ္ျဖငပ႔ေဝျခ္ပီး 
 

ေမီးး။ စစပေးီးရငပအခ အပအ အေျဖေတ အဆလ အမ  ီးအဆလခ ျပမွ း ီး? 

ေျဖး။ မွတပတမပီးျပ အဖ ဲ႔/ပလ္ ဆ းပား၏ းေဘ တူ္း မ္ျဖ္ပ့း  ခ ျပမ္းပျဖစပး္းပး။ းဆလးဆလး္းပမွ  စစပေးီးရငပ 
အခ အပမ  ီးမတွး္ပ့ မွတပတမပီးတ္ပပပ ီးး္းပ့အခါ အမ  ီးျပ္းပးးူဆ႐ြာွဆ်ားႏဆလ္ပရငပ ခ ျပမ္းပျဖစပေး ပး္းပီး 
အးဆလပါးတ္ပီးအခ အပမ  ီးား၏ ထဆ႐ြားွ ယပျဖစပမအ္ဆလ းတဆထ ီးမ္းပျဖစပပါး္းပး။ 

 

ေမီးး။ တအယပးဆလ႔ အ်ားႏႏၲရ ယပႀအံ ရ်ားႏဆလ္ပတဲအ့ေျခအေငမွ ႐ြာွဆေငတဲး့ူေတ  ပါဝ္ပေငရ္ပ ဘ ျဖစပမး?ဲ 
ေျဖး။ စစပေးီးရငပအခ အပမ  ီးျဖ္းပ့း ပ္ီးစဥပအတ္းပီးအ ႐ြာွ္ပီးး္ပီးစ  န ငပျပထ ီးး္ပ့ပါး္းပး။ အးဆလပါ 

အ်ားႏႏၲရ ယပႀအံ ရ်ားႏဆလ္ပေး  အေျခအေငတ ္ ပ႐ြာွဆေငးူား၏ းေဘ တူ္း ခ အပျဖ္ပ့း  းတ္ပီးအခ အပ 
အးအပမ  ီးအဆလ္ေပီးး္ပ့ပါး္းပး။ 

 

ေမီးး။ ဒ  စ မံခ အပေတ ရဲ့္ ေရ႐ြာွ္းပအစ အစဥပအ ဘ ေတ ျဖစပမး?ဲ 

ေျဖး။ စစပေးီးရငပအခ အပမ  ီး်ွားႏ္ပ့ မွတပတမပီးျပ ျခ္ပီးမတွး္ပ့ အမၻ တဝွမပီးတ ္ ပအစျပ း အပ႐ြာွဆေး  အျခ ီး 
မွတပတမပီးျပ ျခ္ပီးမ  ီး်ွားႏ္ပ့အတ ူအ ငပးဆလ္ပီးအေျချပ ္ေးး့ း္ပယူမအ္ဝငပီးအဝဆလ္ပီးတစပခလ တ္းပေထ ္ပ 
်ားႏဆလ္ ပရငပ (Online COP) ်ွားႏ ပ့္ စ ီးပ  ီးေရီးးလပပ္ ငပီးမ  ီးား၏ းူ႔အခ ္ပ့အေရီးခ  ဆီးေဖ အပမမ္ွတပတမပီးမ  ီး 
အတး္ပ့ း္ပယူရ႐ြာွဆ်ားႏဆလ္ပရငပ ရ္းပ႐ြာ ယပပါး္းပး။ ဤင္းပီးအ ီးျဖ္ပ့ ရပပ႐ြာ  းထူလမ  ီးအး္းပီး 
အ ငပးဆလ္ပီး႐ြာွဆ စစပေးီးရငပအခ အပမ  ီးအေပေ/ မွတပတမပီးမ  ီးအေပေ ၎တဆလ႔ား၏ တံလ႔ျပငပခ အပမ  ီးအဆလ 
၎တဆလ႔ အဆလယပတဆလ္ပ တ္ပေပီး်ားႏဆလ္ပမ္းပျဖစပး္းပး။ 

ရ္းပ႐ြာ ယပး္းပမွ ္ ေငရ ေဒးအး ီးး ီး႐ြာွဆ ရပပ႐ြာ  းထူလ်ားႏွ္ပ့္ေဒး ခံအဖ ဲ႔မ  ီးအေင်ွားႏ္ပ ့ စ ီးပ  ီးေရီး 
းလပပ္ငပီးမ  ီး်ွားႏ္ပ့ းအပ်ားႏ ယပး္းပ့ းူ႔အခ ္ပ့အေရီးခ  ဆီးေဖ အပမ္မ  ီးအဆလ မွတပတမပီးျပ ်ားႏဆလ္ပမ္းပ့ င္းပီးးမပီး 
မ  ီးအဆလ ရ႐ြာွဆေစမ္းပျဖစပပပ ီး၊္ေျပ ္ပီးးဲမ္အတ အပ တ ငပီးအ ီးေပီးရ ား္းပီး 
အေထ အပအပံ့ျဖစပေစမ္းပ္ ျဖစပး္းပး။ 

http://www.business-humanrights.org/
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