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1. ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဉ္းမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္းတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္အမိန္႔၊စည္းမ်ဉ္းအားလုံးကို လုိက္နာရမည္။ ထို႔အျပင္ ထိုဥပေဒ
စသည္တို႔ႏွင့္ AEON ကုမၸဏီမွျပ႒ာန္းထားေသာ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ကုန္သြယ္ေရးအျပဳအမူက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္
မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာ၊ ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအားလည္း ေတာင္းဆုိရမည္။

2. ကေလးသူငယ္အလုပ္သမား
အသက္ 15 ႏွစ္အရြယ္ သို႔မဟုတ္ ထိုႏုိင္ငံ၏ဥပေဒအရအလုပ္ခိုင္းေစခြင့္ျပဳထားေသာအသက္အရြယ္၊ ထိုႏွစ္ခုအနက္ ပိုႀကီးေသာ
အသက္အရြယ္တစ္ခုသို႔ မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခုိင္းေစမႈကိုအားေပးကူညီျခင္း မျပဳရ။
ဥပေဒတြင္ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းကိ ုခြင့္ျပဳေသာအသက္အရြယ္ သို႔မဟုတ္ ထိုအသက္အရြယ္ေက်ာ္လြန္ၿပီး
18 ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူသည္ မသင္မေနရပညာေရးဥပေဒႏွင့္အက်ံဳးဝင္သူျဖစ္ပါက ေက်ာင္းတက္ျခင္းကိုဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ထိခုိက္မႈ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစမည့္အေျခအေနတြင္ မပါဝင္ရ။

3. အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း
အလုပ္ေခၚျခင္းႏွင့္အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းတို႔အျပင္ စိတ္ပိုင္း၊
႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို မတရားသျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္သမား၏ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္၍
အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကိ ုအားေပးကူညီျခင္း မျပဳရ။

4. အလုပ္ခ်ိန္
အလုပ္ခ်ိန္၊ ထမင္းစားအနားယူခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္တုိ႔ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းေလာက၏စံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပ
အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ကာယကံရွင္မွ ဆႏၵရွိရမည့္အျပင္ ထိုသုိ႔လုပ္ရန္ ပံုမွန္ေတာင္းဆိုမႈမျပဳရ။ ဥပေဒျပ႒ာန္းပါအလုပ္ခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္၍
အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပထပ္ေဆာင္းလုပ္ခကို ေပးေခ်ရမည္။

5. လုပ္ခႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး
ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ခႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာဥပေဒကို လိုက္နာရမည္။ လုပ္ခႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ခအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကုိ
သက္ဆုိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ လုပ္ခသည္ ဝန္ထမ္း၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ထက္ ပိုလွ်ံရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္
ျပင္ပ အခ်ိန္တိုးလာသည့္အလိုက္ရရွိသည့္ထပ္ေဆာင္းလုပ္ခအပါအဝင္ ေပးေခ်လုိက္ေသာ လုပ္ခအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကုိ ဝန္ထမ္း နား
လည္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရွင္းျပထားရမည္။

6. ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမူျခင္း (Abusement) ႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း (Harassment)
ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အျပစ္ေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အဓမၼျပဳျခင္း၊ စကားျဖင့္ ႏုိင္ထက္စီးနင္း
ျပဳမူျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္မႈ၊ပါဝင္ပတ္သက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကိုအားေပးကူညီမႈ မျပဳရ။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာေနရာအားလုံးတြင္ ကိုယ္အမူအရာ၊
ဘာသာစကား၊ ခႏၶာကိုယ္ထိပါးျခင္း အပါအဝင္ မည္သည့္ေႏွာင့္ယွက္သညလုပ္ရပ္ကိုမဆိ ုခြင့္မျပဳရ။

7. ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း
လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား၊ က်ားမ၊ အသက္အရြယ္၊ ဇာတမ၊ ဘာသာေရး၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း၊ လိင္တိမ္းၫႊတ္မႈႏွင့္ကိုယ္တိုင္၏လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာခံယူခ်က္ စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပ၍ အလုပ္ေခၚျခင္း၊ လုပ္ခ၊ ရာထူး
တိုးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေရးထရိန္နင္၊ အလုပ္မွရပ္စဲခံရျခင္း၊ အလုပ္ထြက္ျခင္း စသည္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း
သို႔မဟုတ္ ခြျဲခားဆက္ဆံရာတြင္ အားေပးကူညီျခင္း မျပဳရ။ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုး ခ်မွတ္ရာတြင္ 
လိုအပ္ေသာအခ်က္ျဖစ္သည့္ အလုပ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈအရည္အခ်င္းကိုသာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ထားရွိရမည္။

8. အဖြ႕ဲအစည္းဖြ႕ဲစည္းေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး (Collective Bargaining) လုပ္ပုိင္ခြင့္
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ၏ ဖြ႕ဲစည္းျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၊ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏
ကိုယ္စားလွယ္အေနႏွင့္ ကုမၸဏီႏွင့္အတူ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ကို အေလးထားရမည္။ အဖြ႕ဲအစည္းဖြဲ႕စည္းေရး
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လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒအရကန္႔သတ္တားျမစ္ထားလွ်င္ အစားထုိးနည္းလမ္းအျဖစ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔ထံ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားတင္ျပခြင့္ရမည့္ တုိင္ၾကားမႈစီရင္ေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ၿပီး ႐ိုးသားစြာ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

9. ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (Safe) ႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး (Hygiene)
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္း၍က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ံဳးဝင္ေသာဥပေဒ၊
စည္းမ်ဉ္းမ်ားႏွင့္အညီ စီစဉ္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊
ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားကုိ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားအပါအဝင္ ကာကြယ္ရန္ထိေရာက္ေသာအစီအမံမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စီစဉ္ေပးထားေသာ အေဆာင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ခန္းမ်ားတြင္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး
စံႏႈန္းမ်ားသည္ တစ္ပံုစံတည္း အက်ံဳးဝင္ေစရမည္။

10. ပတ္ဝန္းက်င္
ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒအားလုံးစသည္ကို လိုက္နာျခင္းသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးကို အျပည့္အဝထည့္သြင္းစဉ္းစားရမည္။ အသံုးျပဳမည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္အရံပစၥည္းမ်ားအား ၎တို႔ကို စီစဉ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္းရွိ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဉ္း၊ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္းတို႔ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိမရိွ
စစ္ေဆးအတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး AEON ကုမၸဏီမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။

11. ေရာင္းဝယ္ကုန္သြယ္ျခင္း
အေခ်ာသတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္၎၏အရံပစၥည္းမ်ား မူလထြက္ရွိရာႏုိင္ငံႏွင့္ တင္ပို႔မည့္ႏုိင္ငံ၊ေဒသတြင္းရွိ ေရာင္းဝယ္ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ
ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။

12. ႐ုိးသားတည္ၾကည္ျခင္းႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သားျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈအားလုံးတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္း၊ မွတ္တမ္း၊ပစၥည္းအေထာက္အထား၊စကားအေထာက္အထားတုိ႔အား အတုအပ
ျပဳလုပ္ျခင္း၊တုပသံုးစဲြျခင္းႏွင့္ဖုံးကြယ္ျခင္းစသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆန္႔က်င္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုးဝဥႆုံမျပဳလုပ္ရ။ အက်ံဳးဝင္ေသာ
စည္းမ်ဉ္းႏွင့္လုပ္ငန္းပိုင္းမွ အေထြေထြဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္အညီ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည္။

13. ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ (Engagement)
AEON ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ကုန္သြယ္ေရးအျပဳအမူက်င့္ဝတ္ရွိ ေတာင္းဆုိမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ မိမိတို႔ကုမၸဏီႏွင့္
မိမိတို႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္တြင္ ထည့္သြင္းက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းတင္သြင္းေရးကြင္းဆက္ (Supply Chain) တစ္ခုလုံးရွိ
လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအေရးကိစၥမ်ားေျဖရွင္းျခင္းကိုဦးတည္၍ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုလံုးတြင္ပါ ထည့္သြင္းက်င့္သံုးရမည္။
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