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Woodside သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာ 
ေနရာေဒသမ်ားရိွ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေထာက္ပံ့ေရး ကြင္းဆက္မ်ားတြင္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား အပါအဝင္ 
လူသားအားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို 
အစဥ္ေလးစားတန္ဖိုးထားသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္နည္းကိုင္နည္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို သြတ္သြင္းျခင္း
လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ Woodside ၏ လုပ္နည္းကိုင္နည္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ 
အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာမ္တီက ႀကီးၾကပ္ထားသည္။ Woodside ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုတ္အဖြဲ႕အား သုံးသပ္ခ်က္ရန္ႏွင့္ အႀကံေပးရန္အတြက္ 
ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ေရရွည္တည္တံ့ေရးေကာ္မတီက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ 
ေရရွည္တည္တံ့ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္စဥ္ 
သက္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္မ်ားကို လက္ခံေဆြးေႏြးရသည္။ 2019 
ခုႏွစ္အတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ျပႆနာရပ္မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကတိကဝတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သိသာထင္ရွားေသာ 
အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ရွိ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။
ကၽြႏုပ္တ္ို႔၏ ေကာပ္ိရုိတ္ႏွင္ဥ့ပေဒေရးရာ အႀကးီတန္း ဒုတိယ ဥကၠဌသည္ လူ႔အခြင္အ့ေရး 
စီမံခန္႔ခြ မဲႈအတြက္ တာဝန္ရွ ိၿပီး ၎၏ လပု္ေဆာင္ရည္သေဘာတညူီခ်က၏္ 
တစ္စိတ္တစ္ပိငု္းအျဖစ္ လူ႔အခြင္အ့ေရးဆိငု္ရာ လပု္ငန္းစဥ္မ်ား လပု္ေဆာငရ္သည္။ Woodside 
၏ လူ႔အခြင္အ့ေရး လပု္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားအတြက္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေကာပ္ိရုိတ္ေရးရာ 
စီမံခန္႔ခြ မဲႈ ေရရွည္တည္တံေ့ရးအဖြ႕မဲန္ေနဂ်ာက စီမံခန္႔ခြ ရဲသည္။ ေကာပ္ိရုိတ္ေရးရာ 
စီမံခန္႔ခြ မဲႈေရရွည္တည္တံေ့ရးအဖြ႕မဲန္ေနဂ်ာက Human Rights Working Group (HRWG) 
ကို ေခါငး္ေဆာင္သည္။ HRWG ကို လပု္ငန္းခြ မဲ်ားမွ ကိယုစ္ားလွယမ္်ားျဖင့္ ပါဝင္ 
ဖြ ဲ႕စညး္ထားၿပီး လူ႔အခြင္အ့ေရး လပု္နည္းကိငု္နည္းကို ေဖာေ္ဆာင္ရန္ လစဥ္ေတြ႕ဆံၾုကၿပီး 
ကၽြႏုပ္တ္ို႔၏ လပု္ေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိမုိတုိးုတကေ္ကာင္းမြန္လာေစရန္ အခြင္အ့လမ္းမ်ားကို 
စဥ္းစားေဖာထ္တုရ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို Woodside ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး 
ျပဳမူက်င့္ၾကံရမည့္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို ဒါ႐ုကိ္တာတိုင္း၊ ဝန္ထမ္းတိုင္းႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသူတိုင္းက 
သိရ ွနိားလည္၍ လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ရ ွသိည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအားလံုး ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါက 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာျခင္း 
ႏွစ္စဥ္သင္တန္းကို မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ရသည္။
Woodside ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒကို 2017 ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တင္သြင္းခဲ့သည္။  ကၽြႏုပ္္တို႔၏ 
တန္ဖိုးျမင့္ ကြင္းဆက္အဆင့္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုငိ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အက် ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ စီမံျခင္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ျမင့္

 ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ယင္းမူဝါဒျဖင့္ 
လမ္းျပေပးေစခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ရာတြင္ ကၽြႏုပ္္တို႔အေနျဖင့္ 
တာဝန္ယူရျခင္းမ် ိ ဳး မဟုတ္ေသာ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြင္း 
ကၽြႏုပ္္တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒႏွင့္ တူညီေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို လက္ခံအသံုးျပဳေစ 
ရန္အတြက္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္
ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့သူေရြးခ်ယ္ျခင္းအပါအဝင္ စီမံကိန္း 
သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည္။ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
အားလံုးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္ကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ တာဝန္ယူထားသည့္အဖြဲ႕ကို 
သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စစ္ေဆးခ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။ 
အကယ္၍ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရႏိုင္ပါက လိုအပ္လွ်င္ စစ္ေဆးျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား အကဲျဖတ္ရာတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ဤစစ္ေဆးခ်က္တြင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားႏိင္ုေျခရွေိသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ် ိဳးေဖာက္မႈအႏၲရာယ္ကုိ 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်င့္ခ်န္ိတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွ ီးျမႇဳ ပ္ႏွမံႈ 
ဆုံးျဖတ္သည့္ အဖြ ဲ႕ကုိ အသိေပးျခင္းႏွင့္ ဆုိးက် ိဳးျဖစ္ေစႏိင္ုေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
အႏၲရာယ္ကို တစ္ႏွစ္ ၂ ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ခ် ိဳးေဖာက္ခံရႏိုင္ေျခ 
အေပၚယံအကဲျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည္။

ကုစားေပးျခင္း
Woodside သည္ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္  လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအား  ကၽြႏုပ္္တို႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရေသာ သို ့မဟုတ္ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ဆိုးက် ုးိသက္ေရာက္္မႈမ်ားရိွခဲ့ပါ 
က ကုစားေပးျခင္းအား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔  
ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ျပီး လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္္မႈမ်ား 
ရိွခဲ့ပါ ကုစားေပးျခင္းအား ကၽြႏုပ္္တို႔အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။     

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဝင္ေသာ အဓိကအဆင့္မ်ားမွာ -

္ 
အမွန္တကယ္ 
ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ၊ ျဖစ္ပ်က္ရန 
အလားအလာရွေိသာ 
လူ႔အခြင့္အေရး အက် ိဳးသက ္
ေရာက္မႈမ်ားကို 
ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ အကဲျဖတ္ျခင္း

သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ေတြဆ့ံုေဆြးေႏြးကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
အႏၲရာယ္မ်ား၊ အက် ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို   
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ 
ကုစားမႈမ်ားကို  
ပံ့ပိုးေပးျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ႏွင့္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း



3 | Woodside | လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္နည္းကိုင္နည္း

တည္ေနရာ အဓိကပါဝင္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအက်ဥ္း ဤအျမင္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပံု

ျမန္မာ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္-
Block AD-1 အတြက္ ရွာေဖြေရးတြင္း 

တူးေဖာ္ျခင္း

ပါဝင္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ား -
အဏၰ၀ါ ဝန္းက်င္တြင္ တြင္းတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား

ရပ္႐ြာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ စီစဥ္ေရးဆဲြထားေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီစဥ္မထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ 
ေလအရည္အေသြး၊ ေရအရည္အေသြး၊ ပင္လယ္ 
ကမ္းေျခေနရာမ်ားႏွင့္ ငါးအေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အလားအလာ ရိွွေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေသခ်ာစြာသိရိွထားျခင္း မရိွပါ။

ကြ်ႏုပ္္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပါဝင္သူမ်ား ပိုမို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ တြင္းတူးေဖာ္ျခင္း 
အေၾကာင္းကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဗီဒီယိုတစ္ပုဒ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ ဤဗီဒီယိုသည္ ပါဝင္သူမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ အဆင့္အတြင္း သိရိွနားလည္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းေစႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
ကြ်ႏုပ္္တို႔၏ ကာလတို ကမ္းလြန္ တြင္းတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ျဖစ္ႏုငိ္ေျခ႐ွေိသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုမႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 
တြင္းတူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမတုိင္မီ စီစဥ္မထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကြ်ႏုပ္္တို႔ တံု႔ျပန္မည့္ 
နည္းလမ္းကိုလည္း အသိေပးေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ကြ်ႏုပ္္တို႔၏ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေအာင္  ေဆာင္႐ြက္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသည္ 
ထိေရာက္မရိွွေၾကာင္းကို ျပသရန္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မႈကိုလည္း လက္ခံေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 
ဥပမာ - လုပ္ငန္းကာလအတြင္း ရယူခဲ့သည့္ ေရႏွင့္ ႏုန္းနမူနာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ ဓာတ္ခဲြန္းတစ္ခုသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း၏ 
ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ေလးစားလိုက္နာျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရး 
အဖဲြ႕အစည္းသို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွွေစရန္ ကြ်ႏုပ္္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။

ပါဝင္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ား -
ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး ဆိုင္ရာ 
အက်ဳးိေက်းဇူးမ်ား

ေဒသခံ ရပ္႐ြာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈတို႔ျဖင့္ 
အက်ဳးိေက်းဇူးကို ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကမ္းလြန္ဓာတ္ေငြ႕ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံမွႈႏွင့္ စီမံကိန္းျဖစ္စဥ္ စက္ဝန္းကုိ ရပ္႐ြာက နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ 
အျပဳသေဘာေပါက္စြာ သက္ေရာက္ေစေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ၌ ရခိုင္ေဒ
သရိွရပ္႐ြာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ေအာက္ပါ အစီအစဥ္မ်ားကို ရည္႐ြယ္ထား႐ိွခဲ့ေၾကာင္း Woodside က ႐ွင္းျပခဲ့ပါသည္။

1. ရပ္႐ြာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းေပါင္းစည္းညီၫႊတ္မႈႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း 
အပါအဝင္ ေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပေစမႈ တိုးတက္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ 
ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ
2. ရပ္႐ြာလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း ေရ႐ွည္တည္တံ့မႈ စြမ္းရည္ကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ပညာေရးႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ား

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ

လႈပ္ရွားမႈ - အေနာက္ၾသစေၾတးလ်၊ 

Burrup ကၽြန္းဆြယ္ရွိ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ပါဝင္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ား - 
လူထုအဆင္အဆင္ေျပမႈႏွင့္ ေနထိုင္မႈပံုစံ

ပါဝင္ပတ္သက္သူလူထုအခ်ိဳ႕သည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး 
ဆန္႔က်င္သည့္ အျပဳအမူမ်ား တိုးမ်ားလာသည္ဟု ခံစားေနရၿပီး 
ဤအခ်က္မွာ ေဒသအတြင္း သီးသန္႔ေနထိုင္ရန္ လူထု၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္သည္

မွန္ကနေ္သာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ လုပ္သားအင္အား အျပဳအမူဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အတူ 
‘အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕’ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
နီးကပ္စြာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ပိုမိုလုံျခံဳေသာ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းအစပ်ိဳးမႈမ်ားႏွင့္  
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း သာယာအဆင္ေျပမႈ တိက်သည့္အျမင္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ City of 

Karratha ႏွင့္ Safer Communities Partnership ရွိ အျခားေသာ ေဒသတြင္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ 

ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပါဝင္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ား - 
ေဒသခံအေမြအႏွစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား

လူထုသည္ Traditional Owners ကို အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ 
ေလးစားမႈမ်ားကို ပိုမို ရရွိလိုၾကၿပီး Native Title ပါတီမ်ားကို 

အသိအမွတ္ျပဳေစလိုၾကသည္

Traditional Owners ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဒသ၏ အဖိုးတန္အေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ျပည့္စံုေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို တီထြင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးျခင္း၊ Traditional Owners ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း 
ႏွင့္ ေနရာမွတ္တမ္းတင္ျခင္း ကို အေသးစိတ္မွတ္သားျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္းမ်ား အပါအဝင္ 

အေမြအႏွစ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို Woodside က တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေသာ 
ေနရာေဒသအတြင္းရွိ မီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လူမႈေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ထားပါသည္။ 
ဤအခ်က္ေၾကာင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ထိေတြ႕မႈျဖင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
ေသခ်ာနားလည္၍ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို 
အားေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားလံုးတြင္  
တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိျဖင့္ 
အေလးေပးေဆာင္ရြက္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ လူထုအေပၚ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အဓိက  
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရသည္။

လူထု၏ မေက်နပ္ခ်က္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အျမင္သေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္း 
အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းအတြင္းပါဝင္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း  
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္ ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ျခင္း လူမႈေ
ရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ လူထုမေက်နပ္ခ်က္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

လူထုပါဝင္မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ၾကားျဖတ္ျဖစ္စဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္သည္။  
ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ 
ပထဝီဝင္အေနအထား၊ တရားဝင္မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သေဘာသဘာဝကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အားနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိဟု 
ယူဆရေသာ အုပ္စုမ်ားကို အထူးအေလးေပး စဥ္းစားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒသအတြင္းရွိ ပါဝင္သူ ေဒသခံလူထုက တင္ျပေသာ 
အဓိက စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
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လူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထု၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အေလးအနက္ထားသည္။ လူထုမွ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏  
website တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား တိုင္တန္းႏိုင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူထုမေက်နပ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္တုန္႔ျပန္ျခင္းအတြက္ 
မူေဘာင္ေပးထားသည္။ ေဒသခံလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
ဤတိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သည့္အခါတိုင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ 2019 ခုႏွစ္တြင္ ေဒသတြင္းက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ေသာလူထုႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံတြင္  
လူထုမေက်နပ္မႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို Woodside က 
ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ေဒသခံလူထု မၾကာမၾကာ အသံုးျပဳေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အေျခခံ၍ ယင္းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း 
အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မေက်နပ္မႈလုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားႏွင့္ မေက်နပ္မႈ 
တုံ႔ျပန္နည္းလမ္းမ်ား သက္ေရာက္မႈကို Woodside က ဆက္လက္ 
သံုးသပ္သည္။ 2019 ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီအတြင္း မေက်နပ္မႈ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အားေပးခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
အသံုးျပဳနည္းသင္တန္းကို ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ 2020 ခုႏွစ္တြင္ 2019 

မေက်နပ္မႈမ်ားမွ ေလ့လာၿပီး တူညီသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ိဳး ထပ္မံ 
မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အရာမ်ားကို 
အကဲျဖတ္မည္။

2019 ခုႏွစ္တြင္ Woodside သို႔မဟုတ္ ၎၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စြပ္စြဲခ်က္မ်ား လံုးဝမရွိခဲ့ပါ။

စိုးရိမ္ပူပန္မႈ သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္မႈကို တိုင္တန္းသည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူအသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း 
မည္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမႈမ်ိဳးကိုမဆို Woodside က 
သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။

လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခိုင္လံုေသာစြပ္စြဲခ်က္မ်ား 
အပါအဝင္ အမႈဖြင့္ရန္ႀကိဳးစားသူကိုေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ 
၎ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ေရွ႕ေနကိုေသာ္လည္းေကာင္း Woodside 
က လက္တုံ႔ျပန္ တရားစဲြဆုိျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ အေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား 
လူ႔အခြင့္ေအရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးတရားစြဲဆိုအမႈဖြင့္ရန္ 
ႀကိဳးစားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္မွ ရပ္စဲျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္သလို 
တိုင္ၾကားသူ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေရွ႕ေနမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမ်ားႏွင့္ဂုဏ္သေရ 
ထိခိုက္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေမွ်ာ္လင့္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရး အဓိက အကဲျဖတ္မႈ
2019 ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပင္ပအဖြ ဲ႕အစည္း အတိုင္အပင္ခကံ  
လူ႔အခြင့္အေရးအႏၲရာယ္အကဲျဖတ္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
အကဲျဖတ္မႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -

+ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိကလူ႔အခြင့္အေရးအႏၲရာယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ 
+  တိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေထာက္ခံရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ေဘာင္ကို ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္သည္။

အခြင့္အေရးရွိသူကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ အဓိက 
လူ႔အခြင့္အေရးအႏၲရာယ္မွာ -

+  လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ 
ေပါင္းသင္းျခင္း

+ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအနစ္ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့ကို ထိခိုက္ျခင္း
+ လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မလံုေလာက္ျခင္း
+  Woodside လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ

လံုျခံဳေရးပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းက အင္အားအလြန္အက်ံ အသံုးျပဳျခင္း
+  လူထု၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ထိခိုက္ေစေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးအႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း 
သိရွိေစရန္ အဓိက အႏၲရာယ္ အကဲျဖတ္မႈရလဒ္မ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဆင့္ျမင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္း၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို အကဲျဖတ္မႈက ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ 
ယင္းတြင္ တိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ စံအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 
အကဲျဖတ္မႈတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ဆက္လက္အားေပးခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းမႈကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ 
ေပးသြင္းသူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးသြင္းသူမ်ားထံမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေပးသြင္းမႈကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳျခင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို 
ကန္႔ကြက္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားကိုလည္း ယင္းကဲ့သို႔ 
ကတိကဝတ္မ်ိဳးကို က်င့္သံုးမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူကြင္းဆက္မူေဘာင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စစ္ေဆးေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား 
(ဥပမာ - အရည္အေသြးနိမ့္ လုပ္သားအင္အား အမ်ားအျပားသံုးသည့္ 
အလုပ္မ်ားအပါအဝင္) ႏွင့္ ၎တို႔၏ တည္ေနရာ အေပၚအေျခခံ၍ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခအႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟု ယူဆရသည့္ လက္ရွိကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ေနာင္တြင္ျဖစ္လာမည့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
အားထုတ္မႈကို အာရံုစိုက္ထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းက႑ 
အတိအက်အတြင္း ေပးသြင္းသူမ်ား အာရံုစူးစုိက္ထားသည္။ 
ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခမ်ားသည္ဟု ေတြ႕ရွိရေသာ ေပးသြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳျခင္း ေမးခြန္းလႊာကို ျဖည့္ရန္လိုအပ္ၿပီး ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳျခင္း 
စီမံခန္႔မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေပးသြင္းသူအေနျဖင့္ 
အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ေပးသြင္းသူစာခ်ဳပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စစ္ေဆးခြင့္ေပးရမည့္ 
ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳျခင္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ 2020 ခုႏွစ္တြင္ ေခတ္သစ္ 
ကၽြန္စနစ္လိုက္နာမႈဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားၿပီး 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံတြင္ ၎တို႔၏ စာခ်ဳပ္ခြဲခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား၏ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါက မည္သို႔ေသာ 
ရလဒ္မ်ားရရွိႏိုင္မည္ကို နားလည္သိရွိရန္ လ်ာထားသည္။

အေကာင္းဆံုးေသာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူ 
ကြင္းဆက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတည္ျပဳႏိုင္ပါက ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ခ်က္ခ်င္းျဖတ္ေ
တာက္ပစ္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေပးသြင္းသူႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္နည္းလမ္းကို ရွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။ 
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူအေနျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ကုစားရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
အေလ့အထမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ရန္ လက္မခံပါက 
၎တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အဆံုးသတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။
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လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

Woodside သည္ Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPSHR) 
အစျပဳျခင္းကို ေထာက္ခံရန္ ကတိျပဳထားၿပီး 2015 ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္သည္။ 
Voluntary Principles Initiative (VPI) ႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးပို႔ေသာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမူေဘာင္တြင္ 
ဆက္လက္ထည့္သြင္းလ်က္ရွိသည္။

VPI Australian Working Group ႏွင့္ VPSHR Myanmar Implementation 
Working Group တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ VPI ႏွင့္ 
ပံုမွန္ထိေတြ႕ဆက္ဆံလ်က္ရွိသည္။ ဤဖိုရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ Voluntary 
Principles ၏ သိရွိနားလည္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကလံုျခံဳေရးသက္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆက္လက္  
ထိေတြ႕ဆက္ဆံလ်က္ရွိသည္။ 2018-19 ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပုဂၢလိက လံုျခံဳေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ 
ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ VPSHR အသိပညာေပး အစီအစဥ္ကို 
ဖန္တီးခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတြင္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို VPSHR ႏွင့္အညီ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ယင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ VPSHR ႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ 
စံသတ္မွတ္ထားေသာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားရွိၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ 
VPSHR ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ ဤစံသတ္မွတ္ထားေသာ 
စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ထပ္ဆင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ 
အျခားေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္ လိုက္နာျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း၊ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုံျခံဳေရးအစီအစဥ္အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလးစားလုိက္နာသည္ -

+ ပံုမွန္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းေနရာသို႔ သြားေရာက္ျခင္း

+  Woodside လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
စီမံခ်က္ရံုးခန္းမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအႏၲရာယ္တို႔ကို 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း

+  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္အႏၲရာယ္အကဲျဖတ္မႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း

+  Woodside ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း
လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက လံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

+  စစ္ေဆးခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လံုျခံဳေရး
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားအေပၚ အာမခံလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းမႈ ကြင္းဆက္မ်ားတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးအႏၲရာယ္ကို စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အဓိကပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္ရြက္သည္။

Voluntary Principles on Security and Human Rights

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ VPSHR လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ Voluntary Principles  
မ်က္ႏွာစံုညီႏွစ္စဥ္ပံုမွန္အစည္းအေဝးႏွင့္ VPSHR Australia Working Group 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးက႑တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။

International Petroleum Industry Environmental Conservation  
Association (IPIECA)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကမၻာေ့ရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အသင္းျဖစ္သည့္ IPIECA ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို တီထြင္ရန္ 
ဖက္စပ္အစျပဳအဖြဲ႔အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ IPIECA ၏ Business and Human Rights 
Project သည္ အသင္းအဖြဲ႕ဝ င္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္လက္ေတြ႕ဗဟုသုတမ်ားကို 
အေျခခံ၍ အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ားကို နားလည္ရန္ႏွင့္ UN Guiding  
Principles on Business and Human Rights အတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္း 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

EITI သည္ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး 
တာဝန္ခံေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ကမၻာ့စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ Woodside သည္ 
2005 ခုႏွစ္တြင္ EITI ကို ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး 2008 ခုႏွစ္တြင္ EITI Supporting Company 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ Woodside သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အက်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ ေရနံခြန္ႏွင့္ အခေၾကးေပးေခ်မႈမ်ားကို အစီရင္ခံကတိျပဳသည္။ 
Woodside သည္ ၎ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အခြန္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းကို 
ခ်ီးက်ဴးသည္။ ယင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္အခြန္ထမ္း 
လိုက္နာမႈမ်ား တိုးမ်ားေစသည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္ အစိုးရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

IPIECA မွတစ္ဆင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း 
ဘံုကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းျခင္း အကဲျဖတ္ ေမးခြန္းလႊာကို ပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့သည္။ 
Woodside သည္ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းလႊာကို 
အေစာပိုင္းျပန္လည္သံုးသပ္သူႏွင့္ လက္ခံက်င့္သံုးသူျဖစ္ခဲ့သည္။

Woodside သည္ Australian Modern Slavery Act 2018 ကို တုန္႔ျပန္ရန္ 
ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ၾသစေၾတလ်အစိုးရႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္လက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံလ်က္ရွိသည္။
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