ဗားရွင္း ၇.၀ (၂၀၂၁)

တာဝန္သိေသာ လုပ္ငန္း မဟာမိတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထုံး
ယခင္က Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) ဟု ေခၚသည့္ Responsible Business
Alliance (RBA) ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထုးံ သည္ အီလက္ထေရာနစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္
အီလက္ထေရာနစ္သည္ အဓိက အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္
အေျခအေနမ်ား်ားႏွင့္ ယင္း၏ ပ့ံပိုးေရးကြင္းဆက္မ်ားသည္ ေဘးကင္းေၾကာင္း၊ လုပ္သားမ်ားအား ေလးစားမႈ်ားႏွင့္
ဂုဏ္သိကၡာတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံေၾကာင္း်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရ
တာ၀န္ယူမႈရွိၿပီး က်င့္၀တ္်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ စံ်ားႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္သည္။
ယခုက်င့္ထုးံ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္
သတ္မွတ္ထားေသာ အရာမ်ားမွာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္္အတြက္ ဒီဇိုင္းဆြြဲေသာ၊
ေစ်းကြက္တင္သြင္းေသာ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ေထာက္ပ့ံေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္းမ်ား အားလံုးျဖစ္သည္။ က်င့္ထံုးကို အီလက္ထေရာနစ္ က႑မွ မည္သည့္
လုပ္ငန္းမွမဆို မိမိဆ်ားႏၵအေလ်ာက္ က်င့္သံုး်ားႏိုင္ျပီး ေနာက္ဆက္တြအ
ြဲ ေနျဖင့္ ထုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ
စာခ််ဳပ္ျဖင့္ အလုပ္သမား ငွားရမ္းသူမ်ား အပါအ၀င္ ယင္း၏ ပံ့ပိုးမႈကြင္းဆက္်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုိုက္ခြြဲမ်ားအေပၚ
သတ္မွတ္သည္။
ယခုက်င့္ထုးံ ကို က်င့္သုးံ ျပီး အဖြ႕ြဲ ဝင္ျဖစ္ရန္ (“အဖြ႕ြဲ ဝင္”) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ယင္းက်င့္ထုးံ ကို
ေထာက္ခံေၾကာင္း

ေၾကျငာၿပီး

က်င့္ထံုး်ားႏွင့္

ယင္း၏စံ်ားႏႈန္းမ်ားျဖင့္

ေလ်ာ္ညီေအာင္

ဤေနရာတြင္

ေဖာ္ျပထားသည့္ စီမံခန္႔ခြြဲမႈ စနစ္တစ္ခုျဖင့္ တက္ၾကြစြာ လိုက္နာရမည္။
အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားသည္ က်င့္ထုးံ ကို ပံ့ပိုးေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုလံုး၏ ကနဦးအစအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရမည္။
အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ရိွသည့္ ပံ့ပိုးသူမ်ားအား က်င့္ထုးံ ကို
သိရွိၿပီး လိုက္နာေစရမည္။အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ရိွသည့္
ပံ့ပိုးသူမ်ားအား က်င့္ထံုးကို သိရွိၿပီး လိုက္နာေစရမည္။
စည္းမ်ဥ္းအစုကို လိုက္နာက်င့္သုံးေရး အေျခခံအခ်က္သည္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ်ားႏိုင္ငံမ်ားတြင္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးအတြက္ အဆိုပါ်ားႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝ
လိုက္နာရမည္ဆိုသည့္ နားလည္မႈ ျဖစ္ပါသည္။1 လူမႈေရး်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္်ားႏွင့္
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လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္အလို႔ငွာ ်ားႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပ်ဳ စံ်ားႏႈန္းမ်ားကို
ေရးဆြျြဲ ခင္းျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းအစုသည္ ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားအား ဥပေဒေလးစားလိုက္နာသည္ဆ႐ို
ို ုံထက္
ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း တိုက္တန
ြ ္းပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းအစုကို မလိုက္နာျခင္းျဖစ္ရပ္သည္
ေဒသ်ားႏၱရ ဥပေဒမ်ား ခ််ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း RBA က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း်ားႏွင့္
ေဒသဆိုင္ရာျပဌာန္းဥပေဒတို႔အၾကား စံသတ္မွတ္ခ်က္ျခားနားခ်က္ ရွိပါက၊ RBA က စည္းကမ္း
အတင္းၾကပ္ဆုးံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္မီမႈအတိုင္း ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္႐ိုြက္ရန္ ေဖာ္ျပသည္။ UN မွ
စီးပြားေရး်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး လမ္းညႊန္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား်ားႏွင့္အညီ ယင္းက်င့္ထံုး၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ILO
မွ အလုပ္အကိုင္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ေၾကျငာခ်က္မ်ား်ားႏွင့္ UN ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ်ားႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပ်ဳ စံ်ားႏႈန္းမ်ားမွ အေျခခံထားသည္။
RBA အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈက်င့္ထံုးမ်ားကို ဆက္လက္ဖြံ႕ျဖိ်ဳးေစရန္်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကပါဝင္သူမ်ားထံမွ ပံုမွန္ အားထုတ္မႈမ်ား ရရိွရန္
ၾကိ်ဳးပမ္းေနသည္ ျဖစ္သည္။
က်င့္ထုးံ တြင္ အပိုင္းငါးပိုင္း ပါဝင္သည္။ အပုိင္း (က)၊ (ခ) ်ားႏွင့္ (ဂ) တို႕သည္ လုပ္သား၊ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္
ေဘးကင္းေရးအျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအတြက္ စံ်ားႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသီးသီး
ေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုင္း (ဃ) သည္ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ား်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စံ်ားႏႈန္းမ်ားကို
ထည့္သြင္းပါသည္။ အပိုင္း (င) သည္ က်င့္ထံုးမ်ားကို စီမံခန္႕ခြြဲရာတြင္ လက္ခံ်ားႏိုင္သည့္စနစ္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
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A.

လုပ္သား

အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရး်ားႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ျ ပီး
်ားႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ နားလည္ထားသည့္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္း်ားႏွင့္ ေလးစားမႈအတိုင္း ဆက္ဆံရမည္
ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အလုပ္သမားအားလံုး ယာယီ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း၊ ေက်ာင္းသား၊
စာခ််ဳပ္ခ််ဳပ္ဆိုထားေသာ၊ တိုက္႐ိုိုက္အလုပ္သမားမ်ား်ားႏွင့္ အျခားေသာ မည္သည့္ အလုပ္သမားအတြက္မဆို
အက်ံ်ဳးဝင္သည္။ အကိုးအကားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အသိအမွတ္ျပ်ဳ စံ်ားႏႈန္းမ်ားအား က်င့္ထုးံ ကို
ျပင္ဆင္ရာတြင္ အသံုးျပ်ဳခြဲ့ျပီး အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္်ားႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ျဖစ္်ားႏုိင္သည္။
အလုပ္သမား စံ်ားႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ -

1)

လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ

အတင္းအၾကပ္ျပ်ဳလုပ္ေစေသာ၊ အခ်ည္အေ်ားႏွာင္ (အေၾကြးျဖင့္ခ်ည္ေ်ားႏွာင္ထားျခင္း အပါအ၀င္) သို႕မဟုတ္
အလုပ္သင္အျဖစ္ စာခ််ဳပ္ခ််ဳပ္ထားေသာ လုပ္သား၊ မိမိစိတ္ဆ်ားႏၵမပါဝင္ဘြဲ သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းလုပ္သားမ်ားကို
အသံုးခ်ထားေသာ၊ ကၽြန္ျပ်ဳထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးျခင္းကို ခြင့္မျပ်ဳပါ။ ယင္းတြင္ လုပ္သား သို႔မဟုတ္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖိအားေပးျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ အဓမၼေခၚေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
အတုျပ်ဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ပုန္းခိုခြင့္ေပးျခင္း၊ လူစုေဆာင္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း
သို႔မဟုတ္ လူမ်ားအား လက္ခံျခင္းတိ႔ု ပါ၀င္သည္။ လုပ္ငန္းေနရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ
သြားလာခြင့္ကို အက််ဳိးအေၾကာင္းမရွိဘြဲ ပိတ္ပင္ျခင္း မျပ်ဳသင့္သည့္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား
အိပ္ေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီက ေပးထားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားသိ႔ု
၀င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထြက္ျခင္းအေပၚတြင္လည္း အက််ဳိးအေၾကာင္းမရွိဘြဲ ပိတ္ပင္ျခင္း မရွိရပါ။
ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ရွင္းလင္းခ်က္ပါဝင္ေသာ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဝန္ထမ္း၏
မိခင္ဘာသာျဖင့္ ဝန္ထမ္းအားလုံးထံ ေပးအပ္ရပါမည္။ ်ားႏိုင္ငံျခားမွ ေ႐ိုႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္
၎တိ႔၏
ု ်ားႏိုင္ငံသို႔မဟုတ္ ေနရပ္သုိ႔ မထြက္ခြာမီ အလုပ္အကိုင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို မျဖစ္မေန
လက္ခံရရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံမည့္်ားႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈ
သေဘာတူညီမႈတြင္ အစားထုိးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ အေျပာင္းအလြဲမ်ားကို ယင္းေျပာင္းလြဲမႈမ်ားသည္
တာဝန္သိေသာ လုပ္ငန္း မဟာမိတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထုးံ ဗားရွင္း v7.0
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ျပည္တြင္းဥပေဒ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ပိုေကာင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္
အေျခအေနမွအပ ခြင့္ျပ်ဳေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဝန္ထမ္းအားလုံးက ဆ်ားႏၵအေလ်ာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ရန္လိုၿပီး
ဝန္ထမ္း၏ စာခ််ဳပ္အရ လိုအပ္သည့္အတိုင္း ႀကိ်ဳတင္အသိေပးပါက ျပစ္ဒဏ္မရွိဘြဲ အလုပ္မွ အခ်ိန္မေ႐ိုြး
ထြက္ခြာ်ားႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ထြက္်ားႏိုင္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္ခြြဲမ်ားသည္
အစိုးရကထုတ္ေပးထားေသာ အေထာက္အထား၊ ပတ္စ္ပို႔မ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ပါမစ္မ်ား ကြဲ့သို႔
အေထာက္အထား သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး စာ႐ိုြက္စာတမ္းမ်ားကို ထိန္းခ််ဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီး၊ ဖုံးကြယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သိမ္းယူျခင္း မျပ်ဳရပါ။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္
စာ႐ိုြက္စာတမ္းမ်ားကို ထိန္းခ််ဳပ္ျခင္းအား ဥပေဒအရ လိုအပ္မွသာ ေဆာင္႐ိုြက္်ားႏိုင္ပါသည္။ ဤျဖစ္ရပ္တြင္
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔၏ စာ႐ိုြက္စာတမ္းမ်ားကို အခ်ိန္မေ႐ိုြး ၾကည့္႐ိုႈခြင့္ေပးထားရမည္။ အလုပ္သမားမ်ား
အေနျဖင့္လည္း အလုပ္ရွင္၏ ေအးဂ်င့္ သုိ႔မဟုတ္ ေအးဂ့်္ခြမ
ြဲ ်ား၏ အလုပ္အကိုင္်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
လူေခၚယူေၾကး်ားႏွင့္ အျခားေသာေၾကးမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ မလိုရပါ။ အကယ္၍ ထုိက့ြဲသိ႕ု အခေၾကးေငြမ်ားကို
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေပးအပ္ခ့ြဲရပါက ယင္းေငြေၾကးမ်ားကို အလုပ္သမားထံသိ႕ု ျပန္လည္ေပးအပ္မည္
ျဖစ္သည္။

2)

အလုပ္သမားငယ္မ်ား

ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကို ထုတလ
္ ုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မည္သည့္အဆင့္တြင္မဆို အသံုးမျပ်ဳရပါ။
“ကေလး”ဆိုသည့္ အသံုးအ်ားႏႈန္းသည္ အသက္ ၁၅ ်ားႏွစ္ေအာက္ မည္သူကိုမဆို သုို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေန
သင္ၾကားရမည့္ ပညာေရး ျပီးေျမာက္မည့္ အသက္ေအာက္ သုို႔မဟုတ္ ်ားႏိုင္ငံမွ အလုပ္ခန္႔အပ္်ားႏိုင္မည့္
အနည္းဆံုးအသက္ ေအာက္မ်ားထြဲမွ မည္သည္က အၾကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို ၾကည့္ျပီး ရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။
ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အသက္ကို အတည္ျပ်ဳရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ထုံးမ်ားကို
ခ်မွတ္ပါမည္။ တရားဝင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သင္ၾကား်ားႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ကို အသံုးျပ်ဳျခင္းသည္ ဥပေဒ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းနည္းနာမ်ားကို လုိက္နာပါက ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ အသက္ ၁၈ ်ားႏွစ္ေအာက္ အလုပ္သမားမ်ား
(အလုပ္သမားငယ္မ်ား)သည္ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ လံုျခံ်ဳေရးကို ထိခိုက္်ားႏိုင္သည့္ ညဘက္အလုပ္ဆင္းျခင္း်ားႏွင့္
အခ်ိန္ပုိလုပ္ကိုင္ရျခင္း အလုပ္မ်ားကို မလုပ္ကိုင္ရပါ။ ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္
ေက်ာင္းသားလုပ္သားမ်ားအေပၚ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စီမံခန္႕ခြြဲမႈစနစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမွတ္တမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၾကပ္မတ္စြာ ပညာေရးမိတ္ဖက္သူမ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးျခင္း်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းမ်ားကို သက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ား်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းနည္းနာမ်ားအလိုက္
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသား အလုပ္သမား အားလုံးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
ေထာက္ပ့ံမႈ်ားႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား မရိွခ့ြဲပါက
ေက်ာင္းသားလုပ္သားမ်ား်ားႏွင့္ အလုပ္သင္မ်ား၏ လခ်ားႏႈန္းသည္ တူညီေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သည့္
အျခားေသာ အေျခခံလုပ္သားမ်ား်ားႏွင့္ အနည္းဆံုး တူညီေသာ လစာရိွရမည္။ ကေလးလုပ္သားကို ေတြ႔ရွိပါက
တာဝန္သိေသာ လုပ္ငန္း မဟာမိတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထုးံ ဗားရွင္း v7.0
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အေထာက္အပံ့/ေဖးကူမႈကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

3)

အလုပ္ခ်ိန္မ်ား

စီးပြားေရးက်င့္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာခ်က္အရ ရွင္းလင္းစြာ ဆက္စပ္ေနသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ား
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းျခင္း၊ အလုပ္ထြက္်ားႏႈန္း တိုးလာျခင္း်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရ်ားႏႈန္း်ားႏွင့္
ဖ်ားနာမႈတိုးလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခ်ိန္သည္ ျပည္တြင္းဥပေဒအရ အမ်ားဆံုး
သတ္မွတ္ထားသည္ကလ
ို ည္း မေက်ာ္လြန္ရပါ။ ထုိ႔ျပင္ သီတင္းတစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္သည္ အေရးေပၚ်ားႏွင့္
ထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွအပ အခ်ိန္ပိုအပါအဝင္ နာရီ ၆၀ ထက္ မေက်ာ္လြန္ရပါ။ အခ်ိန္ပိုအားလုံးမွာ
ဆ်ားႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ရပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၇ရက္တိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး ပိတ္ရက္ ၁ ရက္
ခြင့္ျပ်ဳထားရမည္ ျဖစ္သည္။

4)

လစာ်ားႏွင့္ အက်ိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား

အလုပ္သမားမ်ားကို ေပးထားေသာ အက်ိ်ဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ အနည္းဆံုးလစာ၊ အခ်ိန္ပိုသတ္မွတ္ခ်က္်ားႏွင့္
ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ိ်ဳးေက်းဇူးမ်ား အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ေသာ လစာဥပေဒမ်ား အားလံုး်ားႏွင့္
ကိုက္ညီရမည္။ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား်ားႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခ်ိန္ပိုေၾကးေငြသည္ ပံုမွန္ရရိွေသာ
နာရီအလိုက္ေၾကးထက္ ပိုမိုျမင့္မားရမည္။ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အျပစ္ေပးမႈအရ လစာမွ ်ားႏုတ္ယူျခင္းကို
ခြင့္ျပ်ဳမည္မဟုတ္ပါ။ လစာေပးအခ်ိန္တိုင္းအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကို အခ်ိန္တိက်ျပီး
နားလည္ရလြယ္ေသာ လစာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေပးၿပီး ယင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ ရသင့္ေငြကို
တိက်စြာ အတည္ျပ်ဳေပးမည့္ လံုေလာက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ရမည္။ ယာယီ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ
ခိုင္းေစထားေသာ လုပ္သားမ်ားအား အသံုးျပ်ဳမႈ အားလံုးသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အ
တိုင္းတြင္သာ ရိွမည္ျဖစ္သည္။

5)

လူသားဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈ

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္အေျချပ်ဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေ်ားႏွာင့္
အယွက္ေပးျခင္း၊ ႐ိုိုက္်ားႏွက္၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ကာယပိုင္းဆိုင္ရာအရ
အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ဆြဲဆိုျခင္း၊ လူအမ်ားၾကား အရွက္ခြျြဲ ခင္း သို႔မဟုတ္ ်ားႏႈတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရာ
အလုပ္သမားမ်ားကို ေစာ္ကားျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ၾကမ္းတမ္းၿပီး လူသားမဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား မရွိရပါ
သို႔မဟုတ္ ထုိကြဲ့သ႔ို ဆက္ဆံရန္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားလည္း မရိွရပါ။ ထုိလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္
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စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို
အသိေပးထားရမည္။

6)

ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႈ မျပ်ဳေရး/မေ်ားႏွာင့္ယွက္ေရး

ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ အေ်ားႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း်ားႏွင့္ ဥပေဒ်ားႏွင့္ မညီေသာ
ခြျြဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ကင္းေဝးေစရန္ ၾကိ်ဳးပမ္းရမည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လူမ်ိ်ဳး၊ အသားေရာင္၊ အသက္၊ လိင္၊
လိင္စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္၊ လူမ်ိ်ဳးသုို႔မဟုတ္ ေမြးရပ္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ်ားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္မႈ၊ သမဂၢအဖြ႕ြဲ ၀င္ျဖစ္မႈ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း
ဂုဏ္ပုဒ္၊ ကာကြယ္ေပးထားေသာ မ်ိ်ဳး႐ိုိုးဗီဇ အခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ေရး
အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ျပီး ငွားရမ္းျခင္း်ားႏွင့္ လခမ်ား၊ ရာထူးတိုးေပးျခင္း၊ ဆုေပးျခင္း်ားႏွင့္
သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ အစရိွသည္တို႔ ကြဲ့သ႔ေ
ို သာ အလုပ္ဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္
ခြျြဲ ခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေ်ားႏွာင့္ယွက္မႈကို မျပ်ဳလုပ္ရပါ။ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္
အလုပ္သမားျဖစ္လာ်ားႏိုင္သူမ်ားသည္ ခြျြဲ ခားဆက္ဆံ်ားႏိုင္သည့္ ကိုယ္ဝန္ရွိ၊ မရွိ သို႔မဟုတ္ အပ််ဳိစင္ျဖစ္မႈတို႔
အပါအဝင္ ေဆးစစ္ျခင္း်ားႏွင့္ ကိုယ္ကာယ စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစရန္ မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ ၎ကို ILO
ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ (အလုပ္အကိုင္်ားႏွင့္ ရာထူး) သေဘာတူညီခ်က္ (အမွတ္ ၁၁၁) ကို ထည့္စဥ္းစား၍
မူၾကမ္းေရးဆြခ
ြဲ ြဲ့သည္။

7)

အဖြ႕ြဲ အစည္း၏ လြတ္လပ္ခြင့္

ျပည္တြင္းဥပေဒ်ားႏွင့္အညီ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ႀကိ်ဳကသ
္ မဂၢမ်ား
တည္ေထာင္ခြင့္်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ခြင့္၊ စုစည္း၍ ေစ်းညွိ်ားႏိႈင္းျခင္း်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းရာတြင္
ပါဝင္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစား႐ိုံုသာမက အဆိုပါ ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည့္ အလုပ္သမားတို႔၏
အခြင့္အေရးကိုလည္း ေလးစားမႈ ရိွရမည္။ အလုပ္သမားမ်ား်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ကုိယ္စားျပ်ဳသူမ်ားသည္
ပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံၿပီး အႀကံဉာဏ္မ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္းအျပင္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေျခအေန်ားႏွင့္ စီမံခန္႕ခြြဲမႈ
ကိစၥမ်ား်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈတြင္လည္း ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊ အျပစ္တင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရမႈ သို႔မဟုတ္
ေစာ္ကားခံရမႈ တုိ႔အတြက္ စိုးရိမ္ရန္မလိုဘြဲ စိတ္ပါ၀င္စားခြင့္ ရွိရမည္။
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B.

က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေရး

အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ဒဏ္ရာရရိွမႈ်ားႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္သာမက လံုျခံ်ဳျပီး က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အလုပ္ခြင္သည္ ကုန္ပစၥည္း်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္အတန္း တေျပးညီရိွမႈ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား
ထိန္းသိမ္းျခင္း်ားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈတို႔ အေပၚတြင္ တိုးတက္ေစ်ားႏိုင္သည္ကို
အသိအမွတ္ျပ်ဳသည္။ အဖြ႕ြဲ ဝင္တို႔ သတိျပ်ဳမိသည္မွာ အလုပ္သမားတုိ႔၏ အားထုတ္မႈ်ားႏွင့္
ပညာေရးသည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေရး အေၾကာင္းမ်ားအေပၚတြင္
အေရးပါလွသည္။
အသိအမွတ္ျပ်ဳထားေသာ စီမံခန္႕ခြြဲမႈစနစ္မ်ား ISO 45001 ်ားႏွင့္ ILO မွ အလုပ္အကိုင္ ေဘးကင္းေရး်ားႏွင့္
က်န္းမာေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို က်င့္ထံုးျပင္ဆင္ရာတြင္ အညႊန္းအေနျဖင့္ အသံုးျပ်ဳျပီး
အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရာတြင္လည္း အသံုးဝင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္်ားႏိုင္သည္။
က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေရး စံ်ားႏႈန္းမ်ားမွာ-

1)

အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ေဘးကင္းမႈ

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ေဘးကင္းမႈအတြက္ အ်ားႏၲရာယ္က်ေရာက္်ားႏိုင္ေျခ
(ဓာတု၊လွ်ပ္စစ္်ားႏွင့္ အျခားေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ မီး၊ ယာဥ္်ားႏွင့္ ျပ်ဳတ္က််ားႏိုင္သည့္ အ်ားႏၲရာယ္မ်ား
အစရွိသည္တို႔) ကို ရွာေဖြ ဆန္းစစ္ျပီး အ်ားႏၱရာယ္ကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားကို
အစားထိုးျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ ဒီဇိုင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းအရ စီမံထိန္းခ််ဳပ္မႈမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ််ဳပ္ေရး
ထိန္းခ််ဳပ္မႈမ်ား၊ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ျပ်ဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေသာ အလုပ္အကိုင္မႈ
နည္းလမ္းမ်ား (ေသာ့ပိတ္/စာခ်ိတ္ေစျခင္း) ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း်ားႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေရး ေလ့က်င္ပို႔ခ်မႈကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည့္ အဆင့္ဆင့္ ထိန္းခ််ဳပ္မႈမ်ားကို
အသုံးျပ်ဳ၍ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ျပ်ဳလုပ္ရမည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဘးအ်ားႏၲရာယ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ
မထိန္းခ််ဳပ္်ားႏိုင္ပါက အလုပ္သမားမ်ားကို သင့္ေတာ္ျပီး ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထား်ားႏိုင္သည့္
တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ကာကြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား်ားႏွင့္ ေဘးအ်ားႏၲရာယ္မ်ား်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
တာဝန္သိေသာ လုပ္ငန္း မဟာမိတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထုးံ ဗားရွင္း v7.0
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က်ေရာက္်ားႏိုင္ေျခမ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးအရာမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္။ သင့္ေတာ္သည့္ အဆင့္မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ျပီး အ်ားႏၲရာယ္ၾကီးမားသည့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိ်ဳးသမီး်ားႏွင့္
မီးဖြားျပီးစ မိခင္မ်ားကို ဖယ္ရွားေစျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး က်န္းမာေရး်ားႏွင့္
ေဘးကင္းေရး ေဘးအ်ားႏၲရာယ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရာေနရာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိ်ဳးသမီးမ်ား်ားႏွင့္ မီးဖြားျပီးစ
မိခင္မ်ားကို ဖယ္ရွားေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ မီးဖြားျပီးစ မိခင္မ်ားအတြက္
သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရမည္။

2)

အေရးေပၚ ျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ား

ျဖစ္လာ်ားႏိုင္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ရွာေဖြျပီး ဆန္းစစ္ရန္်ားႏွင့္ ျဖစ္်ားႏိုင္ေျခကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္အလုိ႔ငွာ အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပီး တု႔ျံ ပန္ရန္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေရးေပၚ
တင္ျပျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားကို အသိေပးျခင္း်ားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း လမ္းစဥ္မ်ား၊
အလုပ္သမား သင္တန္း ပို႔ခ်မႈမ်ား်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ပါဝင္ရမည္။ အေရးေပၚေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အနည္းဆုံး
တစ္်ားႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္အတိုင္း ပိုနီးကပ္သည့္ကာလတြင္ ေဆာင္႐ိုြက္ရမည္။
အေရးေပၚ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မီးေဘး ေထာက္လွမ္းေရး်ားႏွင့္ ထိန္းခ််ဳပ္ေရး ကိရိယာ၊
ရွင္းလင္းၿပီး အဟန္႔အတား မရွိေသာ ထြက္လမ္း၊ လုံေလာက္ေသာ ထြက္ေပါက္ရွိမႈ၊ အေရးေပၚ
တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ိုြက္ေပးသူမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္်ားႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားေရး အစီအစဥ္မ်ားလည္း
ပါဝင္ရပါမည္။ ထုိအစီအစဥ္မ်ား်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အသက္၊ ပတ္ဝန္းက်င္်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမမ်ားအေပၚ
အ်ားႏၲရာယ္က်ေရာက္်ားႏိုင္မႈကို ဦးတည္ျပီး ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္သည္။

3)

အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာရရိွမႈ်ားႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ

အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာရရိွမႈ်ားႏွင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ စီမံခန္႕ခြြဲရန္၊ ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ရန္်ားႏွင့္
တင္ျပရန္ လုပ္ငန္းစဥ္်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားတင္ျပရန္ အားေပးျခင္း၊ အမ်ိ်ဳးအစား ခြျြဲ ခားျပီး
ဒဏ္ရာရရိွမႈ်ားႏွင့္ ဖ်ားနာမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ ေဆးကုသခံယူမႈကို ေပးအပ္ျခင္း၊
ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး မွန္ကန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို က်င့္သံုး၍ ျဖစ္်ားႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ဖယ္ရွားျခင္း်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္လည္ အလုပ္လုပ္်ားႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

4)

စက္ရံုပိုငး္ ဆိုင္ရာ က်န္းမားေရး

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဓာတု၊ ဇီဝ်ားႏွင့္ ႐ိုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕မႈကို ရွာေဖြဆန္းစစ္ျပီး
တာဝန္သိေသာ လုပ္ငန္း မဟာမိတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ က်င့္ထုးံ ဗားရွင္း v7.0

8

ထိန္းခ််ဳပ္ရာတြင္ ထိန္းခ််ဳပ္ပံု အဆင့္အလုိက္ လုပ္ကိုင္ရမည္။ ျဖစ္်ားႏိုင္ေသာ အ်ားႏၱရာယ္မ်ားကို သတိျပ်ဳမိပါက
ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ ျဖစ္်ားႏိုင္သည့္ အ်ားႏၱရာယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ်ားႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရပါမည္။ အ်ားႏၱရာယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမွာ မျဖစ္်ားႏိုင္ပါက
ျဖစ္်ားႏိုင္သည့္ ေဘးအ်ားႏၲရာယ္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဒီဇိုင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္း်ားႏွင့္ စီမံထိန္းခ််ဳပ္မႈမ်ားျဖင့္
ထိန္းခ််ဳပ္ရမည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အၲရာယ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာထိန္းခ််ဳပ္်ားႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါက
အလုပ္သမားမ်ားကို သင့္ေတာ္ျပီး ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ တစ္ဦးခ်င္း ကာကြယ္သည့္
ကိရိယာမ်ားကို အခမြဲ့ ေပးအပ္ထားရမည္။ ကာကြယ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ လက္ရွိ်ားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး
အ်ားႏၲရာယ္်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ က်ေရာက္်ားႏိုင္ေျခမ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ရမည္။

5)

႐ိုုပ္ပင
ို ္းဆိုငရ
္ ာအရ ပင္ပန္းေသာအလုပ္

ပစၥည္းမ်ားကို

ကိုယ္တိုင္

ကိုင္တြယ္ျခင္း်ားႏွင့္

ေလးလံျခင္း

သုို႔မဟုတ္

အၾကိမ္ၾကိမ္

မရျခင္း၊

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မတ္တပ္ရပ္ရျခင္း်ားႏွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထပ္ကာထပ္ကာ သုိ႔မဟုတ္ အားထုတ္ရေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အပါအ၀င္

႐ိုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ

ပင္ပန္းေသာအလုပ္မ်ား၏

ေဘးအ်ားႏၲရာယ္ကို

အလုပ္သမားမ်ား ထိေတြ႕ရာတြင္ ရွာေဖြဆန္းစစ္ျပီး ထိန္းခ််ဳပ္ရမည္။

6)

စက္ပစၥည္းမ်ား အကာအကြယ္ထားျခင္း

ေဘးအ်ားႏၲရာယ္ လံုျခံ်ဳမႈအတြက္ ထုတ္လုပ္ေရး်ားႏွင့္ အျခားစက္ယ်ားႏၲရားမ်ားကို ဆန္းစစ္ရမည္။ ႐ိုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အကာအကြယ္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ ေသာ့ခတ္ျခင္း်ားႏွင့္ ၾကားခံမ်ားကို စက္ယ်ားႏၲရားမ်ားေၾကာင့္
အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေဘးအ်ားႏၲရာယ္က်ေရာက္်ားႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေပးအပ္ျပီး သင့္ေလ်ာ္စြာ
ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

7)

သန္႕စင္ျခင္း၊ အစားအေသာက္်ားႏွင့္ ေနထုိင္ရာ

အလုပ္သမားမ်ားကို သန္႕ရွင္းသည့္အိမ္သာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ေသာက္်ားႏိုင္သည့္ေရ၊ သန္႕ရွင္းသည့္ အစား
အေသာက္ျပင္ဆင္မႈ၊ သိုေလွာင္မႈ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္။ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ား
သုို႔မဟုတ္ လုပ္သားေအးဂ်င့္မ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ အလုပ္သမားအေဆာင္သည္ သန္႔ရွင္းျပီး လံုျခံ်ဳေအာင္
ထားရွိရမည္ျဖစ္ကာ သင့္ေတာ္သည့္ အေရးေပၚထြက္ေပါက္၊ ေရခ်ိ်ဳးရန္ေရပူ၊ လံုေလာက္သည့္
မီးအလင္းေရာင္၊ အပူ်ားႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လံုျခံ်ဳသည့္ ေနထုိင္ရာေနရာတြင္
မိမိ၏အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းထားရန္ေနရာ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ေနရာ်ားႏွင့္တကြ သင့္ေလ်ာ္သည့္
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အဝင္အထြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ေပးအပ္ထားရမည္။

8)

က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေရး သတင္းေပးပိ႔ခ
ု ်က္

ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဓာတုဆိုင္ရာ၊ မီး်ားႏွင့္ ကိုယ္ကာယ
ပိုင္းဆိုင္ရာ အ်ားႏၲရာယ္မ်ားမ်ား်ားႏွင့္ တျခားအရာမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမား ၾကံ်ဳေတြ႕်ားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္
အ်ားႏၲရာယ္အားလုံးအတြက္ အလုပ္သမား၏ ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမား နားလည္သည့္
ဘာသာစကားျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ လံုျခံ်ဳေရးသတင္းအခ်က္အလက္်ားႏွင့္
သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ား စီစဥ္ေပးရမည္။ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
လုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဝင္ၾကည့္်ားႏိုင္ေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ ထားရိွရပါမည္။ သင္တန္းပုိ႕ခ်ျခင္းကို အလုပ္အကိုင္ မစတင္မီတြင္ ႀကိ်ဳတင္၍
အလုပ္သမားမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ပံုမွန္ ေပးအပ္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။
လက္တ႔ျုံ ပန္မရွိဘြဲ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေရး စိုးရိမ္မႈမွန္သမွ်ကို သတင္းေပးပို႔ပါရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို
တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
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C.

ပတ္ဝန္းက်င္

ကမာၻ႕အဆင့္မီ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္သိတတ္မႈသည္ အေရးပါျခင္းကို
အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ား သတိျပ်ဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ၏ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္
ေဘးကင္းေရးကိ ကာကြယ္ေပးေနစဥ္ ၎တို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္်ားႏွင့္ သဘာဝ ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ
ဆိုး႐ိုြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ ISO 14001 ်ားႏွင့္ ေဂဟစီမံခန္႕ခြြဲမႈ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ထိန္းသိမ္းမႈ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္စနစ္ (EMAS) အစရိွသည့္ အသိအမွတ္ျပ်ဳ စီမံခန္႕ခြမ
ြဲ ႈ စနစ္မ်ားကို က်င့္ထံုး
ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရည္ညႊန္းခ်က္အတြက္ အသံုးျပ်ဳျပီး ေနာက္ထပ္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
အသံုးဝင္သည့္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္လာ်ားႏိုင္သည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံ်ားႏႈန္းမ်ားမွာ -

1)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ခြင့ျ္ ပ်ဳခ်က္မ်ား်ားႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

(ဥပမာ စြန္႔ပစ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း) ကြဲ့သို႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပ်ဳခ်က္မ်ား၊ အတည္ျပ်ဳခ်က္မ်ား်ားႏွင့္
စာရင္းသြင္းမႈမ်ား အားလံုးကို ရရွိထိန္းသိမ္းထားၿပီး လက္ရွိ်ားႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထားရွိရမည္။

2)

ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ေလထုညစ္ညမ္းသည့္ အရာမ်ားပ်ံ႕်ားႏွ႔ံျခင္း်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းအျပင္ အညစ္အေၾကးမ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို
အရင္းအျမစ္မွစတင္ျပီး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသုို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားျခင္း သုို႔မဟုတ္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း ထိန္းခ််ဳပ္သည့္
ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈကို ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေရ၊ ႐ိုုပ္ႂကြင္းေလာင္စာမ်ား၊ သတ်ဳဓာတ္မ်ား်ားႏွင့္
သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ား အပါအ၀င္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားအား အသံုးျပ်ဳမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈကို ျပ်ဳျပင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ပစၥည္းအစားထိုးျခင္း၊
ျပန္လည္အသံုးျပ်ဳျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးစြျြဲ ခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ျပ်ဳလုပ္ရမည္။
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3)

ေဘးအ်ားႏၲရာယ္ က်ေရာက္်ားႏိုင္သည့္ အရာဝတ်ဳမ်ား

ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူသို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဒုကၡေပး်ားႏိုင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျပီး မွတ္သားေစ၍ လံုျခံ်ဳစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေရြ႕လ်ားမႈ၊ သိုေလွာင္မႈ၊
အသံုးျပ်ဳမႈ၊ ျပန္လည္သန္႕စင္မႈ၊ ျပန္လည္ အသံုးျပ်ဳမႈ်ားႏွင့္ ဖယ္ရွားမႈတုိ႔ကို ေသခ်ာေအာင္
စီမံခန္႕ခြြဲရမည္။

4)

အစိုင္အခြဲ အညစ္အေၾကး

ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ (ေဘးအ်ားႏၲရာယ္ မရွိေသာ) အစိုင္အခြဲ အညစ္အေၾကးကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
စီမံခန္႔ချြြဲ ခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း်ားႏွင့္ တာဝန္သိစိတ္ျဖင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ အသံုးျပ်ဳျခင္းတို႔အတြက္
စနစ္က်သည့္ ပံုစံတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။

5)

ေလထုအတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ား

အေငြ႕ျပန္လြယ္ေသာ ေအာ္ဂြဲနစ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးမႈန္မ်ား၊ ေလာင္ကၽြမ္း်ားႏိုင္သည့္ အရာမ်ား၊ အမႈန္႔မ်ား၊
အိုဇုန္းကို ပ်က္စီးေစသည့္ အရာဝတ်ဳမ်ား်ားႏွင့္ လည္ပတ္မႈမွ ထြက္ရွိေသာ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားကို
မီး႐ိုိႈ႕ျခင္းတို႔မွ ေလထုအတြင္းသို႔ ထုတလ
္ ႊတ္ျခင္းကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊
ထိန္းခ််ဳပ္ျခင္း်ားႏွင့္ မထုတ္လႊတ္ခင္ လိုအပ္သလို သန္႔စင္ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အိုဇုန္းလႊာ ပ်က္စီးေစသည့္
အရာဝတ်ဳမ်ားကို မြန္႔ရီးရြဲ လုပ္ထုံး်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြြဲရပါမည္။
ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ ေလထုထုတ္လတ
ႊ ္ ထိန္းခ််ဳပ္စနစ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

6)

ပစၥည္းအမ်ိ်ဳးအစားကန္႕သတ္ျခင္းး

ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ပါေသာ သီးျခား အရာဝတ်ဳမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ျခင္း အျပင္ ျပန္လည္အသုံးခ်ျခင္း်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းအတြက္ တံဆိပ္ကပ္ျခင္း
အပါအဝင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား်ားႏွင့္
ေဖာက္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္အားလုံးတိ႔က
ု ို လိက
ု ္နာရပါမည္။
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7)

ေရစီမံခန္႔ခမ
ြြဲ ႈ

ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ ေရစီမံခန္႕ခြမ
ြဲ ႈအစီအစဥ္ကို က်င့္သံုးျပီး စာရြက္စာတမ္းျပ်ဳစုျခင္း၊ ဝိေသသ
လကၡဏာမ်ားကိုျပ်ဳစုျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေရအသံုးျပ်ဳပံု်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပံုမ်ား၊ ေရကိုထိန္းသိမ္း်ားႏိုင္မည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား်ားႏွင့္ ေရဆိုးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းခ််ဳပ္နည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ေရဆိုးေရညစ္မ်ားကို ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကုိျပ်ဳစု၊ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ််ဳပ္ျပီး မထုတ္လႊတ္ခင္သုိ႔မဟုတ္
မဖယ္ရွားခင္ လိုအပ္သလို သန္႕စင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရဆိုးသန္႕စင္မႈစနစ္
စြမ္းေဆာင္ရည္်ားႏွင့္ ေရထည့္စနစ္မ်ားကို အခ်ိန္တိုင္းေစာင့္ၾကည့္ျပီး အေကာင္းမြန္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

8)

စြမ္းအင္သံုးစြျြဲ ခင္း်ားႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား

ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္တစ္ခုလုံး်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
ရည္မွန္းခ်က္ကို တည္ေဆာင္ရမည္။ စြမ္းအင္သုံးစြေ
ြဲ ရး်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာ ၁ ်ားႏွင့္ ၂
ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈအားလုံးကို ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္
ေျခရာခံ၊ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး လူသိရွင္ၾကား သတင္းေပးပို႔ရမည္။ အဖြ႔ြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္
စြမ္းအင္အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား်ားႏွင့္ စြမ္းအင္သံုးစြမ
ြဲ ႈ်ားႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔
ထုတ္လတ
ႊ ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းတို႔ကို ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။
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D.

က်င့္ဝတ္မ်ား

လူမႈတာဝန္မ်ား်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ား်ားႏွင့္
ေအးဂ်င့္ပြြဲစားတို႕သည္ က်င့္ဝတ္စံ်ားႏႈန္းမ်ား အျမင့္ဆံုးထားရိွရန္လုိအပ္သည္။ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ -

1)

စီးပြားေရး စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ အျမင့္မားဆံုး စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ စံ်ားႏႈန္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည္ျဖစ္သည္။
အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ထုိးျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း်ားႏွင့္ အလြသ
ြဲ ံုးစားျခင္းက့ြဲသိ႕ု ေသာ
နည္းလမ္းအားလံုး်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တားျမစ္ရန္်ားႏွင့္ သည္းခံေပးျခင္း မရိွေစရပါ။

2)

မသင့္ေတာ္ေသာ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား မရိွေစရန္

လာဘ္ထိးု ျခင္း်ားႏွင့္ အျခားေသာ မသမာ မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အခြင့္အေရး ရရိွျခင္းကို ကတိျပ်ဳျခင္း၊
ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ခြင့္ျပ်ဳျခင္း၊ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း မျပ်ဳလုပ္ရပါ။ ယင္းတုိ႕တားျမစ္ျခင္းသည္
တန္ဖုိးရိွသည့္အရာကို ၾကားေနတစ္ေယာက္ မွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျပီီး ျဖစ္ေစ ေပးအပ္ရန္
ကတိေပးျခင္း၊ ေပးအပ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပ်ဳျခင္း၊ လက္ခံျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးမ်ားကို ရရိွရန္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းရန္၊
မည္သူ်ားႏွင့္မဆို တိုက္ရိုက္စီးပြားေရးလုပ္ရန္ သုို႔မဟုတ္ မသင့္ေတာ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရိွရန္ တုိ႕
ပါဝင္သည္။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္၊ မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္း်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ေစျခင္းတုိ႔ကို က်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္
အဂတိလိုက္စားျခင္း တိုက္ဖ်က္မႈကို ေသခ်ာေစမည္ ျဖစ္သည္။

3)

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ျပီး အဖြ႕ြဲ ဝင္တုိ႔၏ စီးပြားေရးစာအုပ္မ်ား်ားႏွင့္
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပ်ားႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ား၏ လုပ္အား၊
က်န္းမာေရး်ားႏွင့္လံုျခံ်ဳေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ က်င့္စဥ္မ်ား၊ စီးပြားေရး
လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ား၊ တည္ေဆာက္ပံု၊ ေငြေၾကးအေျခအေန်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ေရာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား်ားႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းက်င့္သံုးပံု
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နည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ား မွားယြင္းစြာ ျပထားျခင္း သို႕မဟုတ္
ေထာက္ပံ့သည့္လမ္းေၾကာင္းတြင္း အေျခအေနမ်ား်ားႏွင့္ ျပ်ဳလုပ္ပံုမ်ားကို မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကို
လက္မခံပါ။

4)

ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုငမ
္ ႈ

ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားမႈ ရိွရမည္။ နည္းပညာ လႊြဲေျပာင္းေပးျခင္း်ားႏွင့္
မည္သုိ႔လုပ္ကိုင္ရမည္ ဆိုသည္မ်ားကို ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအား
ကာကြယ္ေပးသည့္ ပံုစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဝယ္သူ်ားႏွင့္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို
လံုျခံ်ဳစြာ သိမ္းဆည္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။

5)

မွ်တေသာ စီးပြားေရး၊ ေၾကာ္ျငာျခင္း်ားႏွင့္ စီးပြားေရးျပိ်ဳင္ဆုိင္ျခင္းမ်ား

မွ်တေသာ စီးပြားေရး၊ ေၾကာ္ျငာျခင္း်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ျပိ်ဳင္ဆုိင္ျခင္း စံ်ားႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။

6)

ကိုယ္ပိုင္ဟန္ကို ကာကြယ္ျခင္း်ားႏွင့္ ကလ့ြဲစားမေခ်ျခင္း

ကိုယ္ေရးကိုယတ
္ ာအခ်က္အလက္၊ အမည္မသိေစျခင္း်ားႏွင့္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ား်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
သတင္းေပးသူ ကာကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို၂ 2ဥပေဒမွ မတားျမစ္သေရြ႕ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရမည္
ျဖစ္သည္။ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႕ကို ကလ့ြဲစားျပန္ေခ်မည္ကို မေၾကာက္ရြံ႕ေစပြဲ ဆက္သယ
ြ ္သည့္
ျဖစ္စဥ္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

7)

သတၱ်ဳတြင္းထြက္မ်ားကို တာဝန္သိစြာ ရယူျခင္း

ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ား အေနျဖင့္ တန္တာလမ္၊ သံျဖဴျဒပ္စင္၊ အၿဖိ်ဳက္နက္်ားႏွင့္ ေ႐ိုႊတို႔ကို ကြလ
ြဲ ြမ
ြဲ ႈရွိ်ားႏိုင္ၿပီး
အ်ားႏၱရာယ္မ်ားသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ တာဝန္သိေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသြင္းမႈအတြက္
စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ိုြက္မႈ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိ်ဳးတိုးတက္ေရး (OECD) အဖြ႔အ
ြဲ စည္း၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္
တူညီၿပီး အသိအမွတ္ျပ်ဳထားသည့္ လုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ ကန္႔သတ္ေဘာင္်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္
ရယူထားေၾကာင္း က််ဳိးေၾကာင္းညီစြာ ေသခ်ာေစရန္ ၎တို႔ထုတ္လုပ္သည့္ ထုတက
္ ုန္မ်ား၏ ရင္းျမစ္်ားႏွင့္

2

သတ္င္ႏီးေႏပီးသူ အဓ္ပၸါယ္ယြင္ႏဆ္ုခ်က္ - ကုမၸဏတမ အလုပသမထီးသ္ု႕မဟုတ္္ ဝန္မ္ႏီး၊ အမ်ထီးပ္ုငအ ဖဖြဲ႕ ဝန္မ္ႏီး

သုႏႏ
္ ု႔မဟုတ္္ ဝန္မ္ႏီးအဖဖြဲ႕မ မသင္ႏေႏလ်ထႏ္စ ထ လုပက တႏ္ငသ ရက္တ ထုတ္္ေႏဖထႏ္ေႏႏ ပထဆုႏသ
္ ည္ႏ မရသူမဆ္ုက္ု ဆ္ုလ္ုသည္။
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ယင္းတြင္ပါေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ သတၱ်ဳမ်ားအတြက္ မူဝါဒကို လိုက္နာၿပီး ဆီေလ်ာ္ေသာ နည္းအဆင့္ဆင့္ကို
က်င့္သုံးရမည္။

8)

ကိုယ္ေရးလုံၿခံ်ဳမႈ

အဖြ႕ြဲ ဝင္တို႕သည္ သူတို႕်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္သည့္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊ ဝယ္သူမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ား်ားႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္း၏ အက်ိ်ဳးအေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္်ားႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဖြ႕ြဲ ဝင္တို႕သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ သိမ္းဆည္း လုပ္ကိုင္ လႊြဲေျပာင္းျပီး မွ်ေဝရာတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ်ားႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံ်ဳေရး ဥပေဒမ်ား်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတိုင္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။
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E.

စီမံခန္႕ခြမ
ြဲ ႈ စနစ္မ်ား

ပါဝင္ေဆာင္႐ိုြက္သူမ်ားသည္ ဤက်င့္ဝတ္ပါ အေၾကာင္းအရာ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ နယ္ပယ္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြမ
ြဲ ႈစနစ္ကို
က်င့္သုံး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခ်မွတ္ရမည္။ စီမံခန္႔ခေ
ြြဲ ရးစနစ္အား (က) အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မည့္ ဥပေဒမ်ား၊
စည္းမ်ဥ္းမ်ား်ားႏွင့္ အဖြ႕ြဲ ဝင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဝယ္သူ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
(ခ) ယင္းက်င့္ထံုး်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဂ) ယင္းက်င့္ထုးံ ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္
အ်ားႏၲရာယ္မ်ား ရွာေဖြျခင္း်ားႏွင့္ ေလ်ာ့က်ေစျခင္းတို႔ ေသခ်ာေစရန္ ေရးဆြထ
ြဲ ားရမည္။ ယင္းသည္ ဆက္လက္ျပီး
တိုးတက္ေစရန္ကိုလည္း ေထာက္ပ့ံေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
စီမံခန္႕ခြြဲမႈ စနစ္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္တို႕ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

1)

ကုမၸဏီမွ ၾကိ်ဳးပမ္းမႈ

အဖြ႕ြဲ အစည္းဆိုင္ရာ လူမႈဆိုင္ရာ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တာဝန္သိမႈ မူဝါဒ အဆိုျပ်ဳခ်က္သည္
အဖြ႕ြဲ ဝင္အေနျဖင့္ လိုက္နာမႈ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ တိုးတက္ေစရန္ ၾကိ်ဳးပမ္းမႈကို ေသခ်ာေစျပီး အၾကီးတန္း
အုပ္ခ််ဳပ္သူ၏ ေထာက္ခံခ်က္်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ ေဒသဘာသာစကား်ားႏွင့္ တင္ျပရန္ ျဖစ္သည္။

2)

စီမံခန္႕ခြမ
ြဲ ႈအေပၚ ယံုၾကည္်ားႏိုင္မႈ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူ်ားႏိုင္မႈ

အဖြ႕ြဲ ဝင္အေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြမ
ြဲ ႈစနစ္မ်ား က်င့္သံုးျခင္း်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အၾကီးတန္း
ကုမၸဏီတာဝန္ရိွသူမ်ား်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္(မ်ား) တြင္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ
ထုတ္ေဖာ္ျပ်ားႏိုင္ရမည္။ အၾကီးတန္းစီမံခန္႕ခြသ
ြဲ ူမ်ားသည္ ပံုမွန္အေနျဖင့္ စီမံခန္႕ခြြဲမႈစနစ္မ်ား၏ အေျခအေနကို
စစ္ေဆးသည္။

3)

ဥပေဒပိုငး္ ဆိုင္ရာ်ားႏွင့္ ဝယ္သူလိုအပ္ခ်က္မ်ား

သက္ေရာက္်ားႏုိင္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား်ားႏွင့္ ဤက်င့္ထံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ဝယ္သူ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြ ေစာင့္ၾကည့္ နားလည္ေစသည့္ ျဖစ္စဥ္
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4)

အ်ားႏၲရာယ္ဆန္းစစ္ခ်က္်ားႏွင့္ အ်ားႏၲရာယ္ စီမခ
ံ န္႔ခမ
ြြဲ ႈ

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ လံုျခံ်ဳမႈ3 ကို ရွာေဖြသတ္မွတ္သည့္
ျဖစ္စဥ္်ားႏွင့္ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ပံု်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္သားက်င့္စဥ္်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား။
ေဘးအ်ားႏၲရာယ္တစ္ခုစီအလိုက္ အေရးပါပံု ဆံုးျဖတ္ခ်က္်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္်ားႏွင့္ ကိုယ္ကာယ
ထိန္းခ််ဳပ္ပံုမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစျပီး ရွာေဖြေတြ႕ရိွထားသည့္ ေဘးအ်ားႏၲရာယ္မ်ား်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလိုက္နာမႈကို
ေသခ်ာေစရန္

5)

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္း

ေရးခ်ထားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ပစ္မွတ္မ်ား်ားႏွင့္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္
အစီအစဥ္မ်ားသည္ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ား လူမႈဆိုင္ရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအျပင္ က်န္းမာေရး်ားႏွင့္ ေဘးကင္းေရး
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေစရာတြင္ အခ်ိန္အလိုက္ အဖြ႕ြဲ ဝင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေနျဖင့္
ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္်ားႏိုင္မႈပါ ပါဝင္သည္။

6)

ေလ့က်င့္ပို႔ခ်မႈ

မန္ေနဂ်ာမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း်ားႏွင့္ အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား်ားႏွင့္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတိုးတက္ေအာင္ အလုပ္သမားမ်ားကို က်င့္သုးံ ေစရန္်ားႏွင့္ ဥပေဒ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္လိုအပ္ခ်က္
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား။

7)

ဆက္သြယ္ျခင္း

အဖြ႕ြဲ ဝင္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊
ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား်ားႏွင့္ ဝယ္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရိုးရွင္းျပီး မွန္ကန္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္သြယ္ေပး်ားႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္။
3

သဘထဝပတ္္ဝန္ႏီးက်င္ တငြထ က်န္ႏီးမထေႏရီး ႏင္ႏ ေႏဘီးကင္ႏီးေႏရီးအတတ္က္ ေႏဘီးအ ႏရထယ္န္ႏီး

မႈတတ္င္ ပါဝငြမည္ႏ

ေႏနရထမ်ထီးမထ ထုတ္လတပမႈ ေႏနရထမ်ထီး၊ ဂ္ုေႏဒါင္ႏ ႏင္ႏ သုႏေ
္ ႏလထင္ေႏရီး ဝန္ေႏဆထငမႈေႏနရထမ်ထီး၊ ကြံႏု/ဝန္ေႏဆထငမႈ
ေႏထထကပံရထ က္ရ္ယထ၊ ဓထတတ္ခြဲခန္ႏီးမ်ထီး ႏင္ႏ မ္ႏီးသပြထေႏနရထမ်ထီး၊ သန္႕ င္ေႏရီး ဝန္ေႏဆထငမႈမ်ထီး (ေႏရခ်ီးခန္
္ ႏီးမ်ထီး)၊
မတီးဖုႏေ
္ ႏခ်ထင္၊ ထီးေႏသထက္္တင္ႏ ႏင္ႏ အလုပမ
သ ထီးေႏနအ္မ္/ေအဆထငမထ် ီး ႏ ဖ သ ည္။
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8)

အလုပ္သမားမ်ား၏ တံု႕ျပန္ခ်က္၊ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း်ားႏွင့္ ေစာဒကတက္ျခင္း

လက္ရိွျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ယခုစတင္အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္သည့္ ေစာဒကသက္မႈ ျဖစ္စဥ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏
ယခုက်င့္ထုးံ မွ က်င့္စဥ္မ်ား်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ေဖာက္ဖ်က္မႈအေပၚ နားလည္ေပး်ားႏိုင္မႈ်ားႏွင့္
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား ရရိွ်ားႏိုင္မႈ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ တုိးတက္မႈမ်ားကို အားေပး်ားႏိုင္ရန္။ ရန္တုံ႔်ားႏွင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
လက္တ႔ျုံ ပန္ျခင္းကို ေၾကာက္ေနစရာမလိုဘြဲ မေက်နပ္ခ်က္်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္အႀကံျပ်ဳခ်က္ေပးရန္
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ေပးအပ္ရပါမည္။

9)

စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ား်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစျပီး က်င့္ထံုး၏အေၾကာင္းအရာမ်ား်ားႏွင့္
ဝယ္သူမ်ား၏ စာခ််ဳပ္လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ မ်ား်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တာဝန္မ်ားကို
အခ်ိန္အလိုက္ မိမိဘာသာမိမိဆန္းစစ္မႈ။

10)

မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္

အခ်ိန္်ားႏွင့္တေျပးညီ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အတြင္း သုို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ
ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ား်ားႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား။

11)

စာရြက္စာတမ္း်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား

စာရြက္စာတမ္း်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖန္တီးျပီး ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လွ်ိ်ဳ႕ဝွက္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ ေလ်ာ္ညီေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း။

12)

ေပးသြငး္ သူ၏ တာဝန္

ေပးသြင္းသူမ်ားကို လိုအပ္သည့္ က်င့္ထံုးမ်ားအတြက္ ဆက္သယ
ြ ္ေပးရန္်ားႏွင့္ က်င့္ထံုးအေပၚ ေပးသြင္းသူ
လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ျဖစ္စဥ္။
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ရည္ညႊန္းမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စံ်ားႏႈန္းမ်ားကို က်င့္ထံုးျပင္ဆင္ရာတြင္ အသံုးျပ်ဳျပီး အျခား သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္်ားႏိုင္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
စံ်ားႏႈန္းမ်ားသည္ အဖြ႕ြဲ ဝင္တစ္ဦးစီတိုင္းမွ အားေပးမည္/ အားမေပးမည္မွာ မေသခ်ာပါ။
Dodd-Frank Wall Street ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း်ားႏွင့္
စားသံုးသူကာကြယ္ေရး အက္ဥပေဒ
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
ေဂဟစနစ္ စီမံခန္႔ချြြဲ ခင္း်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရး စနစ္
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm က်င့္ဝတ္်ားႏွင့္ညီေသာ ေရာင္းဝယ္မႈ
ပဏာမေျခလွမ္း www.ethicaltrade.org/
ILO လံုျခံ်ဳေရး်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈ က်င့္ထုးံ
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.p
df
ILO ်ားႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား စံ်ားႏႈန္းမ်ား
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.ht
m
ISO 14001 www.iso.org
်ားႏိုင္ငံေတာ္ မီးေဘး ကာကြယ္ေရး အသင္းအဖြ႔ြဲ www.nfpa.org
ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေနရာ်ားႏွင့္ အ်ားႏၲရာယ္ၾကီးမားေသာ ေနရာမ်ားမွ တြင္းထြက္သတၱ်ဳမ်ား တာဝန္သိ
ေထာက္ပံ့မႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ OECD ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ညႊန္ၾကားခ်က္
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
OECD ်ားႏိုင္ငံေပါင္းစံုအဖြ႕ြဲ အစည္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.p
df
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လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အႂကြင္းမြဲ့ ေၾကညာခ်က္ https://www.un.org/en/universal-declarationhuman-rights/
ကုလသမဂၢ အဂတိလိက
ု ္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
အမ််ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြျြဲ ခားဆက္ဆံမႈပုံစံအားလုံးကို ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
ကုလသမဂၢ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ www.unglobalcompact.org
အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္ ရပိုင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား www.acquisition.gov/far/
SA 8000 https://sa-intl.org/programs/sa8000/
်ားႏိုင္ငံတကာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံယူမႈ (SAI) www.sa-intl.org
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စာရြက္စာတမ္း သမိုငး္

ဗားရွင္း ၁.၀ - ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၄ တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။
ဗားရွင္း ၁.၁ - ေမ ၂၀၀၅ တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ စာရြက္စာတမ္းကို RBA ပံုစံသုိ႕ ေျပာင္းလြဲလို္က္ျပီး
စာမ်က္်ားႏွာအေနအထားကို ျပင္ဆင္ထားသည္။ အေၾကာင္းအရာ ျပင္ဆင္ျခင္း မရိွပါ။
ဗားရွင္း ၂.၀ - ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၅ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး
ထုတ္ျပန္သည္။
ဗားရွင္း ၃.၀ - ဇြန္ ၂၀၀၉ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္ျပန္သည္။
ဗားရွင္း ၄.၀ - ဧျပီ ၂၀၁၂ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္ျပန္သည္။
ဗားရွင္း ၅.၀ - ်ားႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္ျပန္သည္။
ဗားရွင္း ၅.၁ - မတ္ ၂၀၁၅ တြင္ A1 ကို ျပင္ဆင္၍ ထုတ္ျပန္ျပီး ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ ၂၀၁၆ မွ
စအက်ိ်ဳးသက္ေရာက္သည္။
ဗားရွင္း ၆.၀ - ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈ တြင္ မ်ားစြာေသာ ျ့ပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး ထုတ္ျပန္သည္။
ဗားရွင္း ၇.၀ – ျပဠာန္းခ်က္မ်ားစြာအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား်ားႏွင့္အတူ ဇန္နဝါရီလ 2021 တြင္
ထုတ္ျပန္ခြဲ့သည္

RBA လုပ္ေဆာင္မႈက်င့္ထံုးသည္ ဇြန္ ၂၀၀၄ ်ားႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄ ၾကားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္
ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အၾကားတြင္ ကနဦးစတင္ျပ်ဳလုပ္ေစသည္။ ကုမၸဏီမ်ားကို
ယခုက်င့္ထုးံ အား အသံုးျပ်ဳေစရန္ဖိတ္ၾကားျပီး အားေပးသည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရယူရန္ေနရာhttp://www.responsiblebusiness.org
RBA က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း၏ တရားဝင္ ဗားရွင္းမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္သည္။
ဤဘာသာျပန္ဆိုမႈကိုေလာကဝတ္အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားသည္
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