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1.
This statement outlines Exera’s
approach to the issue of human rights in
relation to its work.

၁.Exera ၏ ခ်ည္း

2.
Exera recognizes that while it is the
responsibility of governments to protect
human rights through legal frameworks,
businesses also have a corporate
responsibility to respect all human rights.

၂. အစိုးေ၏ တာ၀န္ တစ္ေကပ္ အေန ႏွ ္င့္ လူ အခြ ္င့္အေေး မ်ား

3.
Exera is committed to achieving and
maintaining a high standard of values,
professionalism and integrity in its business
operations. To attain this, Exera recognizes
that it must respect the local environment it
operates in and the people of Myanmar,
regardless of personal or religious beliefs
and values.

၃. Exera သည္ အဆ ္င့္အတန္း ျမ ္င့္ ေသာ တန္ ိုးမ်ား႕

ကပတ္သ

္ေသာ

ထုတ္ျကပန္ခ်

ာ

ကပ္ မႈ အေန ႏွ ္င့္ လူ အခြ င့္အ
္ ေေး ႏွ င့္္
ိစၥေကပ္ မ်ား အား လုကပ္ေဆာ ္ ႏွို ္ေန္ ထို

္ အား အၾ

မ္းေ ာ္ ျကပကပ သည္ါသည္။

ြယ္ေန္ တာ၀န္ေိ သ

ို

င့္ဲသိုု႕ အသ ္းအ ု႕ြဲ ႕၊ကပေေဒ ႕စးကပနြားေေး

လုကပ္ န္းတခု အေန ႏွ င့္္ တာ၀န္ေိ သည္ ဟု Exera အေန ႏွ င့္္ သိေိ
နားလည္ ကပ သည္႕

အတ

္ကပညာဆို ္ော န ္င့္ ေိုးသားမႈ အစေိေသာ အေည္အေသြးမ်ား

အား ေအာ ္ျမ ္ စြာ ထိန္းသိမ္း ႏွုိ ္ မည္ ဟု မတ္သားကပ သည္ါသည္။
ထိုအောမ်ား ေအာ ္ျမ ္စြာျကပ လုကပ္ႏွို ္ေန္ ကပတ္၀န္း

် ္႕ေေဒသ ႏွ င့္္

ျမန္မာ ႏွို ္ ျကပည္သျူ ကပည္သား မ်ား အား ဘာသာေေး ႏွ င့္္

ိုယ္ေေး

ိုယ္တာ မ်ား ထည္႔ သြ ္း မစ၊္းစားကပဲ ေလးစားးမည္ ဟု
နားလည္လ

္ခကပ သည္ါသည္။

4.
Exera fully supports the United ၄. Exera သည္ United Nations Declaration of Human
Nations Declaration of Human Rights, the Rights, the European Convention on Human Rights ႏွ င့္္
European Convention on Human Rights, and အျကပည္ျကပည္ ဆို ေ္ ာ အလုကပသ
္ မား အလုကပသ
္ မား အ ြဲု႕အစည္း ၏ စည္းမ်၊္း
the International Labour Organization’s စည္း မ္း မ်ား ႏွ င့္္ အလုကပခ္ ြ ္ ဆို ္ ော အခြ င့္္ အေေး မ်ား ို အျကပည္ု႕
Declaration on Fundamental Principles and အ၀ေထာ ္ခ ကပ သည္ါသည္။ ထိုသိုု႕ နားလည္ သေဘာ ေကပ ္ သည္င့္ အားေလ်ာ္စြာ
Rights at Work. In recognizing these Exera သည္ အလုကပ္ခြ ္ အတြ ္း လူအခြ ္င့္အေေး မ်ား ႏွ င့္္ ကပတ္ သ ္
principles, Exera strives to uphold human ၍ ထိန္းသိမ္း ထားႏွုိ ္ ေန္ ႀ ိ းကပမ္းကပ သည္ါသည္။
rights in all of its business activities.
5.
Exera is not a signatory to the United ၅.Exera သည္ United Nations Global Compact ႏွ င့္္ သေဘာ
Nations Global Compact, but is committed တူညခ် ္ တြ ္ လ ္မတ္ေေးထိုးထား ျခ ္း မေိ ေသာ္ လည္း လူအခြ ္င့္အေေး
to supporting the ten principles on human မ်ား႕ အလုကပ္သမားအခြ ္င့္ အေေးမ်ား ႕ ကပတ္၀န္း ် ္ ဆို ္ ော ိစၥ ေကပ္
rights, labour rights, environmental issues မ်ား႕ လာေဒ္စား မႈ ဆန္ု႕ ် ္ ေေး ႏွ ္င့္ ကပတ္္သ ္ ေသာ စည္း မ္း ၁၀
and anti-corruption. Likewise, while not a ခ် ္ အား အျကပည္ု႕ အ၀ေထာ ခ္ ကပ သည္ါသည္။ အလားတူ စြာ the
member of the International Code of International Code of Conduct Association ၏ အသ ္း၀ ္
Conduct Association, Exera is committed to မဟုတ္ေသာ္ လည္း International Code of Conduct for
the principles embodied in the International
Private Security Providers ၏ စည္း မ္း မ်ား အား ကပုေ ာ္
Code of Conduct for Private Security
လုကပ္ေဆာ ္ ေန ကပ သည္ါသည္။
Providers.
6.
Exera recognizes and applies the
Voluntary Principles on Security and Human
Rights to its business operations to ensure it
can assist businesses in maintaining the
safety and security of their operations while
respecting human rights. Exera also
recognizes that the Voluntary Principles are
a valuable guide to help minimize security

၆ါသည္။Exera သည္ လု ခ ေေးႏွ ္င့္ လူ အခြ ္င့္အေေး ႏွ င့္္ ကပတ္ သ
စည္း
ေကပ

မ္း မ်ား အား မိမိ သေဘာဆႏွၵ အေလ်ာ

္ ေသာ

္ နားလည္ သေဘာ

္ အသုး ျကပ ေနျခ ္း သည္ လုကပ္ န္းခြ ္ အတြ ္း တြ ္

လူ အခြ င့္္ အေေး ဆို ္ ော မ်ား ေလးစား လ္ို

ိ နာ ျခ ္း အားေလ်ာ္ စြာ

အႏွၱောယ္

ို ထိန္းသိမ္း ထား

္း ျခ ္း႕ လု ခ မႈ ေိ ျခ ္း မ်ား

ႏွို ္ကပ သည္ါသည္။ ထိုု႕အတူ Exera သည္ မိမိ သေဘာဆႏွၵ အေလ်ာ
ထားေိေသာစည္း
ကပတ္၀န္း

္

မ္း မ်ား သည္ တန္ ိုးေိ ေသာ အညြန္း မ်ား အျ စ္

် ္ အသ ္း အ ု႕ြဲ ဆို ္ ော အေကပၚ တြ ္လည္း လု ခ ေေး
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related impacts on local communities, while
also maintaining a corporate social licence
to operate.

ကပို ္း ဆို ္ ော အး သ

္ေော

7.
Exera is committed to providing
advice and sharing its experiences with its
partners, clients and contractors to ensure it
both addresses human rights risks while also
reducing reputational concerns and
achieving its safety and security objectives.

းါသည္။ Exera သည္ အေတြု႕အႀ

အ ု႕ြဲ အစည္း ႏွ င့္္ ကပတ္သ

္ မႈ နည္း ေစ နို ္မည္င့္ အျကပ ္ လူမႈေေး

္ေသာ

ိစၥ မ်ား တြ ္လည္း ထိန္းသိမ္း

ထား ႏွို ္ မည္ ဟု နားလည္ သေဘာ ေကပ

ေ ာ
အႀ

မ်ား

္ ကပ သည္ါသည္။
ို

ို တြဲ

္မ်ား႕

္သည္မ်ား ႕ စာခ် ကပ္ ႏွ ္င့္ အလုကပ္လုကပ္သူမ်ား ႏွ င့္္ ေ၀မ်
ညဏ္ေကပးျခ ္း အားျ

္င့္ လူ အခြ ္င့္ အေေး ဆို ္ ော အႏွၱောယ္ ေိ ျခ

ျခ ္း လိကပ္မူ၍ ျ စ္ေကပၚလာေသာ အႏွၱောယ္
မ်ား

္း ျခ ္း႕ လု ခ မႈ ေိ ျခ ္း

ိစၥ မ်ား ေအာ ္ျမ ္ ျခ ္းႏွ င့္္ နာမည္ ဂုဏ္သတ ္း ကပ်

္

ျခ ္းဆို ္ော ေလ်ားနည္း ျခ ္း မ်ား ေေိ ႏွို ္ မည္ ဟု နားလည္ သေဘာ
ေကပ

္ ကပ သည္ါသည္။

8.
Exera invests heavily to ensuring its
business practices are sustainable and have
minimal impact on the local environment,
population and culture.

၈ါသည္။ Exera သည္ စးကပြားေေး ဆို ္ော ေလင့္

9.
Exera maintains a strict internal
reporting framework to ensure that any
potential abuses of authority, including
human rights abuses, are reported to Exera
management
for
resolution.
Exera
encourages its staff and contractors to
report any concerns or potential abuses of
human rights they witness or become aware
of during the course of their work with
Exera.

၉ါသည္။ Exera သည္ အာဏာကပို ္ အ ု႕ြဲ အစည္း မ်ား၏ ျ စ္ေကပၚလာ ႏွုိ ္

ေန္ေေဒသ ကပတ္၀န္း
ယ၊္ေ

်းမႈ ႏွ င့္္ ကပတ္သ

္ေသာ အနည္းဆုး သ

ထိန္းသိမ္းထား ႏွို ္ျခ ္း ေလးေလး န

ေသာ လူ အခြ ္င့္အေေး ဆို ္ ော ေစာ္
တ ္း ၾ

် ္င့္မႈ မ်ား ေသခ်ာ ေစ

် ္ ဆို ္ ော႕ လူ ၊းေေ သိကပ္သည္း မႈ႕ ထုးတမ္း
္န

အစေ ္ ခ ျခ ္း ျ

္ မႈ မ်ား

ားမႈမ်ား ႏွ င့္္ ကပတ္သ

္၍

မ္း ေဘာ ္မ်ား

င့္၄
္ ္း Exera၏ စမအုကပ္ခ် ကပ္သူမ်ား

င့္္ ၄ ္း ေျ ေ ္းေသာ နည္း လမ္း မ်ား

ထား ကပ သည္ါသည္။ Exera သည္ ၄ ္း၏ တြဲ

္မ်ား႕ ေ ာ

ို

ို ထိန္း သိမ္း
္သည္မ်ား ႕

စာခ် ကပ္ ႏွ ္င့္ အလုကပ္လုကပ္သူမ်ား ႏွ င့္္ ၄ ္း၏၀န္ထမ္းမ်ား အား
ျ စ္ေကပၚလာမည္င့္ လူ အခြ ္င့္အေေး တို ္ ော ေစာ္
ကပတ္သ

္ ၍ မ်

္ျမ ္သ

ားျခ ္း မ်ား ႏွ င့္္

္ေသ အျ စ္ ျ စ္ေစ လုကပ္ န္းခြ ္ အတြ ္း

သိျခ ္း မ ျ စ္ေစ အစေ ္ ခ ႏွုိ ္ ေန္ အားေကပး ကပ သည္ါသည္။

Mark Wakeford
Chief Executive Officer
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ို

္ ေ ္း ႏွး ျမ ကပ္ႏွ ကပ သည္ါသည္။

ကပ္ေသာ ဌာန တြ ္း အစေ ္ ခ စည္း

သတ္မတ္ထား ျခ ္း အား ျ

္ေော

