
စ ီးပ႔နီးေရီးးလပပ္ ငပီးိးေးပ႑ပ္ပေငေေနေးာ လူ႔္ ပြလေရီးူေရးီးေ နိးေပု  ားလ္ ပရနေစ႔ရူ ေိးေပြဲစပူ လိးေးလေုကြဲပြဲ
ုကြဲပြဲုပီးြဲ္ပ္ႏိးလ္ ပု ုပြေစစပောီးရငပလ ေူိးေပု ေနီး 

 
ေငနိးေပူခလေေိးေန္ပီးလရနိးေးလေေလနိးေပြဲ႔္ ပေ နပ ပေနီး္ပ ီးေလ႔ငပးးလ္ပီး းုပီးေ ြဲပလ ္ႏိးလ္ပပ႑ေုပေ- 
http://business-humanrights.org/en/checklist-enabling-greater-documentation-of-corporate-human-
rights-abuses  
 
းခလ္ူခရေရီးားလ္ ပရနေလေးေပီးူေိးေပခ်က္။ စးြဲပူေရေုပဟလေ ေ္ပူ ခစနီးရေုပြ ေေ  ားလ္ႏိးလ္ပေုပြေေုီးူ႔ငပ
ေုီးူ႔ငပီးိးေးလေနေ  ားလ္ပ ီးေလ ူနီးောုေနီးလနီးေေ ီးလ္ႏိေရနးပု   စပေစု ပုြေလေ  ိးေးလေနေေ  ားလပ႑ခ်က္။ 
 
လုုပခ်က္။ ေ[ေ္ပေ နပ ပရငပော္ႏိ လကးပ႑ိးေပါက] 
 
___________________________________ 
 
လ ႔ရ လစုပီးလုုပခ်က္။ ေ[ေ္ပေ နပ ပရငပော္ႏိ လကးပ႑ိးေပါက] 
 
___________________________________ 
 
  စပရပပ လေ ူေင္ႏိက္ပြောိးေပ္ႏိ႔းပု  ခ်က္။ ေ[ေ္ပေ နပ ပရငပော္ႏိ လကးပ႑ိးေပါက] 
 
___________________________________ 
 
စစပောီးရငပလူေိးေပုေနီးြဲ႔ ပ္ပ႑ပ္ပေုပြေေလနိးေပပ႑ေုီးူ႔ငပီးုေနီးလနီးေ  ားလု ုေနီးိးေးလေလုေနီးေး
လုေနီးေးလကး္ႏိးလ္ပရငပေေ နပ ပု ပုေ  စပေ ပုခ်က္။ေ ေးလ လြဲ႔ိးေပေ
လုေနီး ပုပောုေးလကးေစးးလေေနလေ  ုေနီးလကးေငပ႑ိးေေေ နပ ပေပီးပ႑ခ်က္။ေေုီးူ႔ငပီးေလုကြဲပေန္းေ ုကေန္း ေလေးေေ  ားလ ူ္ပီး  ္ပ
ေ  ားလ ူ္ပီး  ္ပြေ  စပရပပ လေ ူလေငိးေးလေိးေငေ ီးုကြဲပြဲုပီးြဲ္ပ္ႏိးလ္ပရငပေေ ေရပပလ႔နးာေလလြဲ႔ိးေပေးခလေးနိးေပပ႑ေုပခ်က္။ေ
းခလေးနိးေပပ႑ေုပခ်က္။ေိးောု ပခြပးလီးေပီးေေနေလ ႔ရ လစုပီးုေနီးလေင္ႏိက္ပြော္ႏိ လကးပ႑ိးေေေုီးူ႔ငပီးေလုကြဲပေနးး ေုကေန းေလေးေ  
န းေလေးေ  ုပြစ႔ိးေပေပီး္ႏိးလ္ပပ႑ေုပခ်က္။ 
 
 

္ခ်က္။   စပရပပေေးလ ုဟလြဲပေးိးေပလကး  စပပ႔နီးေငေေနလေ ူလေငခေလေေိးေန္ပီးလရနုေနီး 
ုကြဲပူေိးေပခ်က္။   စပရပပြဲစပူလ  စပ္ႏိးလ္ပေိးေရြေးလ ့ေ  စပရပပေပ႑္ပီးစလးုပီး  စပ္ႏိးလ္ပပ႑ေုပခ်က္။ေးိးေပလကး  စပပ႔နီး
းိးေပလကး  စပပ႔နီးေေငေေနေလေ ူလေင  စပ္ႏိးလ္ပေိးေရြေးလ ေလေ ူလေင
လေ ူလေငုေနီးစလေပ႑္ပီးေ  စပေပဖးနေုပြလေေိးေန္ပီးလရနးုပီးေ  စပ္ႏိးလ္ပ ပ႑ေုပခ်က္။ 

 
္-္ခ်က္။   စပရပပ လေ ူလေငခေေေ နေ နပခ်က္။ ု ပုေုပြလရန  စပပ႔နီးူရြေုပေေးလ ုဟလြဲပေနးိးေပရကးေ  စပပ႔နီးေငာရ 

လေေိးေန္ပီးလရနလြဲ႔ိးေပးေုုပေုပြိးေးစိရပပ  စပပ႔နီးေငေုပိးေးလေေ နပ ပပ႑ခ်က္။ 
 
္-၂ခ်က္။ လူေးငပိးေနးခ်က္။ ု ပုေုပြလူေးငပိးေ  စပပ႔နီးူရြေုပေေးလ ုဟလြဲပေနးိးေပရကးေ  စပပ႔နီးေငာရေလေေိးေန္ပီးလရန 

လြဲ႔ိးေပးေု ပုေုပြလူေးငပိးေေစြဲ္ပ  စပပ႔နီးူရြပ႑ေင ပုီး? 

http://business-humanrights.org/en/checklist-enabling-greater-documentation-of-corporate-human-rights-abuses
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္-္ခ်က္။ ေငရနခ်က္။ ု ပုေုပြေငရန ေ  စပပ႔နီးူရြေင ပုီးေေးလ 

ေးလ ုဟြဲပေနးိးေပရကး  စပပ႔နီးေငာရေလေေိးေန္ပီးလရနလြဲ႔ိးေပးေု ပုေုပြေငရန ေ  စပပ႔နီးေငေင ပုီး?ေေပုနေ-ေ
ေိးေေီးရ႔နလု ပု့ေ္ုးရဳ့ေ္ႏိးလ္ပ္ခ့ ေေ္ပလကနီးေေနေေငရနေလုကြဲပလေနီး 

 
္-းခ်က္။ ေးူ းလိးေပူ ခရောု ေနီးခ်က္။ းာု ပုုကေေေးူးလိးေပပ႑ေင ပုီး?ေးာု ပုုကေိးေးလေေးူးလိးေပ္ႏိးလ္ ပ ႔းပေလကးပ႑ေင ပုီး?ေေးူးလ

ေးူးလိးေပူခရေုပြောုေနီးလေေိးေန္ပီးေလင ပုီး္းပလက္ပီး ပပ႑ေနေပုနေ-ေးာေလခပးေေေေေးလ ုဟလြဲပေြဲ
ြဲစပေ ီးူေ္ပီးေ  စပပ႑ိးေေေိးေပားလ္ပေုပြေေငနိးေပူ ခလေေိးေန္ပီးလရနး 

 
 

၂ခ်က္။ ပ႑ပ္ပပြဲပေိးေပောု ေနီး 
 
၂-္ခ်က္။ စ ီးပ႔နီးေရီးးလပပ္ ငပီးခ်က္။ ဤ  စပရပပြဲ႔ ပ္ပ႑ပ္ပေငေေနေေးလ ုဟလြဲပေ  

  စပပ႔နီးေငေုပြေလေ ူ
လေ ူလေင္ႏိက္ပြောိးေပ္ႏိ႔းပု လကးေေနေိးေလု သာ နုေနီးးခေလုုပ္ႏိက္ပြေမြဲးလ ပ႑ပ္ပပြဲပေိးေပေငပခလေနေးလကးပ႑ိးေး 

 
၂-၂ခ်က္။ လစးလီးရခ်က္။  ေ ေ ္ႏိးလ္ ပ္ခလာ္ပြေလစးလီးရလရနလကးုေနီးေေးလ ု ဟလြဲပေးခလ္ူခရေရီးြဲပပ ႔ရ ုေနီးေပ႑ပ္ပပ႑ေ

ပ႑ပ္ပပ႑ေးနီး?ေပ႑ပ္ပပ႑ိးေေုုပေးလ ပ႑ပ္ပ ပရးလပပေင ပုီးေေးလ ုဟလြဲပေမြဲးလ ခလူငပီးိးေးေနေးလကးပ႑ိးေး 
 
၂-္ခ်က္။ လ ူနီးခ်က္။  ဤ  စပရပပ လေ ူလေငြဲ႔ ပ္ေပ႑ပ္ပပြဲပေိးေပေငေုပြေလ ူနီးောု ေနီးိးေးလေေြဲး ပရုးပ႑ေးနီးေ

-ေေ နပ ပပ႑ခ်က္။ေနေပုနေ-ေပခြပးလီးိးောု  ေရီးားလ္ပရနေ္ႏိးလ္ပ္ခ ူနီးလ ႔ရ ုေနီး့ေ္ႏိးလ္ပ္ခြဲိးေန ာပုေနီးး 
 
 

္ခ်က္။ းိးေပ္ ္ပီး   စပးန္ႏိးလ္ပ ႔းပလကးေေနေ္ူးု ပီးေ ူနိးေပု  ု ေနီးေေးလ ုဟလြဲပေလ္ႏိေရနးပု ေနီး 
 
္-္ခ်က္။ ေ္ပြလေပဖေနေးလ းေလ ူနီးပ႑ပ္ပပြဲပေိးေပောု ေနီးလေပဖေန

နေးလ းေေးူးလိးေပူခစနီးရောု ေနီးိးေးလးပစနီးေောန္ပလ႔ိးေပေေ ပနားလေပီးောုေနီးလေပဖေ္ူးုပီးေ ူနိးေပု ေေးလ ုဟလ
ေးလ ုဟလြဲပေလ္ႏိေရနးပ ပရုာြဲစပူ လူလေရကးပ႑ေးနီး?ေလကးပ႑ိးေေေ နပ ပေပီးပ႑ခ်က္။ 

 
္-၂ခ်က္။ ေပပုခ၍ေလ္ႏိေရနးပ  စပေစ္ႏိးလ္ပု ပုြေလးနီးလးနုေနီးလကးေငပ႑ေးနီး? 

 
 

းခ်က္။ းးလူ ေ္ပေေနရး ပု ေနီး 
 
း-္ခ်က္။ ရုပလ႔းပူ ေိးေပခ်က္။ ုကြဲပြဲုပီးြဲ္ပ္ပ ီးေငနိးေပောိးေပးိးေပးလပပောန္ပု ပုြေလာ္ပြုေနီးုကြဲာ္ပြေုုပေုပ

ု ပုေုပြေရး ပိးေးလေရလကးုုပဟလေေ္ပေေုကေနပး္ပြပ႑ေင ပုီး? 
 
း-၂ခ်က္။ လဟငပ လြဲနီး ေုနီးခ်က္။ လားလပ႑ေရ ပုလ႔းပူ ေိးေပေလန္ပ ု္ပ္ႏိးလ္ပရငပေေိးေေနပး နီးရု ပုြေလႊးိးေေလူိးေပလူရေလဟ

လူိးေပလူရေလဟငပ လြဲနီးုေနီးိးေေလ းပင ပုီး? 



 
 
 

၅ခ်က္။ လကး္ႏိက္ပြ္ပ ီးေနီးေုကြဲပြဲုပီးုေနီး 
 
၅-္ခ်က္။   စပရပပ္ႏိက္ပြပြဲပေိးေပ၍ေေးလ 

ေးလ ုဟလြဲပေ  စပပ႔နီးေငာရလေ ူလေင္ႏိက္ပြေပြဲပေိးေပ၍ေေရီးေနီး
ေရီးေနီးေ နပ ပေနီးေေန ေပခလ္ႏိကးပပေလြဲပေပေနီးေေနေလစ ရ္ပူခစနုေနီး ေပခလေ နပေနီးု ုေနီးေလကးပ႑ေးနီး?ေ
[ရ္ႏိးလ္ပပ႑ိးေေေိးေုပလ   ြဲပလ ္ႏိးလ္ပု ပုြေးးပပစနိးေးလေနhyperlinkးေေုပြေ႔ ပ္ီးေ နပ ပေပီးပ႑ပါက] 

 
 

 ခ်က္။ းူ္ပောန္ပလ႔ိးေပူ ေိးေပု ေနီး္ႏိက္ပြောိးေပေ႔းပာိးေပာခေရီး 
 
 -္ခ်က္။ စ ပ႔နီးေရီးးလပပ္ ငပီး့ေလစးလီးရးနငုေနီး္ႏိက္ြပောိးေပေ႔းပာိးေပာခေရီးခ်က္။ ဤလေ ူလေင္ႏိက္ပြေပြဲပေိးေပ၍ေိးေလု

ိးေလ ၸုာ  ေလစးလီးရးနငိးေးလောိးေပေ႔းပူရြပ႑ေးနီး့ောိးေပေ႔းပူရြပ႑ိးေေုုပေုပြေြဲခလ  ပငပု ိးေးလေရလကးပ႑ေင ပုီး? 
 
 -၂ခ်က္။  ပ္ပပလစလလ ႔ရ ုေနီး္ႏိက္ပြောိးေပေ႔းပာိးေပာခေရီးခ်က္။   စပရပပ္ႏိက္ပြပြဲပေိးေပ၍ေ ပ္ပပုကေလ ူနီးးာပလလူးရးပ ေလ ႔ရ 

လ ႔ရ ုေနီး္ႏိက္ပြောိးေပေ႔းပူ ရြေုပုေနီးလကးပ႑ေးနီး?ေလကးပ႑ိးေေုုပော ိးေးလောိးေပေ႔းပူရြေုပ့ေု ပုေုပြေြဲခလ  ပငပု ေရ
ု ေရလကးေုပိးေးလေေ နပ ပပ႑? 

 
 -္ခ်က္။ လေရီးးာောန္ပလ႔ိးေပု  ု ေနီးေနေပေ ေေိးေန္ပီးလရေောန္ပလ႔ိးေပူ ေိးေပလပ႑လပ္ပးခ်က္။  ဤလေ ူလေငေေပ

ေပဖြဲ႔ ပ္ေလေရီးးာောန္ပလ႔ိးေပု ြဲစပစခလြဲစပရနေ ပရးလပပူရြ္ပ ီး  စပပ႑ေးနီးေေးလ ု
ေးလ ုဟလြဲပေစ စေပေနီးေေန ေောန္ပလ႔ိးေပေငာရေလေရီးးာောန္ပလ႔ိးေပု ြဲစပူ လူလေလကးေင
လကးေငပ႑ေးနီး?ေလကးေငပ႑ိးေေုုပေုပြေောန္ပလ႔ိးေပု ေ ပရးလပပူရြေုပ့ ေု ပုေုပြေလဟငပ လြဲနီးုေနီးေ်ိးေခရေြဲ႔ 
်ိးေခရေြဲ႔ ရေုပ့ေုုပေုပြေရး ပုေနီးေရလကးေင္ပ ြဲးလ ိးေးလေလက္ ပီး ပပ႑ခ်က္။ေနေပုနေ-ေေပေ လရေ
လေရီးးာောန္ပလ႔ိးေပု ု ေနီးလပ႑လပ္ပ့ေရပပလ႔နးာေလေစုပီးေပီး ူ္ပီး့ေု   းန္ႏိက္ပြေူေးြဲပာိးေပ ူ္ပီးေေးလ ုဟလြဲပ
ေးလ ုဟလြဲပေလ ူနီးေောန္ပလ႔ိးေပု ုေနီးး 

 
*************************************************** 

 
ေငနိးေပူ ခလေေိးေန္ပီးလရနခ်က္။ 
 
စ ုခူေိးေပလေင္ႏိက္ပြေိးေု ၻနြဲစပပကုပီးလကးေလ ႔ရ ုေနီးိးေေနESR-Netေ လ ႔ရ ပ္ပုေနီး့ေ စ ီးပ႔နီးေရီး္ႏိက္ပြေးာ လူ႔္ ပြလေရီးားလ္ပရနေရ္ပီး ု
ရ္ပီး ုစပေစ္ပြဲနေလပ႑လပ္ပးေေ နပ ပေေနေးးလလပပူေိးေပုေနီးိးေးလေ ပငပးုပြဲခလ  ပငပပ႑ေုပခ်က္။ေစ ီးပ႔နီး
စ ီးပ႔နီးေရီးးလပပ္ငပီးုေနီး္ႏိက္ပြောိးေပ္ႏိ႔းပေေနေးာ လူ႔္ပြလေရီးူေရးီးေ နိးေပု ုေနီးိးေးလေေးူးလိးေပူခ
ေးူးလိးေပူခရေေနေ းာေလိးေးလးပြဲးလ္ပေ ုကြဲပြဲုပီးြဲ္ပေစ ူ္ပီး  ္ပြေ်ိးေ ီးုနီးေေနပခြပးလီးု   စပေစု ပုြေစလေပ႑္ပီးလနီး
စလေပ႑္ပီးလနီးေလြဲပု ြဲစပရပပလ  စပေရ ပုလ႔းပပ႑ေုပခ်က္။ 
 
းာေလုေနီးိးေေ ရ္ပားလ္ပရေေနေ  ပ ငနုေနီးိးေးလေ  လက္ပီးရငပုကနေမြဲးလ
မြဲးလ ိးေးလးပြဲးလ္ပု ကြဲပြဲုပီးြဲ္ပလခလုကေ  ္ပြေးခလေးနိးေပု ပုေုဟလြဲပေေ



ုဟလြဲပေေိးေန္ပီးေိးေ ႔္ႏိပလပပြဲးလ လေးလုကြဲပ ပရေေနပးုပီးေရပပလ႔နးာေလိးေေ်ိးေခရေြဲ႔ ရေ ုပြေလေ ူလေငုေနီးေပ
လေ ူလေငုေနီးေပဖေပးလု းလေးလကးေငနီးးုပ္ႏိးလ္ပေိးေေစရငပ့ေေးူးလိးေပူခးာေလ္ႏိက္ပြေိးောု ပခြ
ိးောု ပခြပးလီးု ေပီးု ပုြေုးြဲပ ိးေပလ ႔ရ ုေနီးလေိးေနီးေူေးြဲပာိးေပေပီး ူ္ပီး  ္ပြေးာေလခုက
းာေလခုကြဲပြဲုပီးုေနီးိးေးလေလ ု္ပြာခလီးပ႑ပ႑ရလကး္ႏိးလ္ပေုပလေးေ်ိးေးရီးစနီးလနီးေလြဲပေ႔နီး္ႏိးလ္ပရငပေစ ုခူေိးေပိးေးလေေရီးာ႔ရေနီး
ေရီးာ႔ရေနီး ူ္ပီးေ  စပပ႑ေုပခ်က္။ 


