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I. နိဒါန္း
1. ရည္ရြယ္ခ်က္

ကုမၸဏီမ်ားသည ္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္အတြကသ္ာမက လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတာဝန္မ်ားကိုပါ ေက်ႁပြန္သင့္သည္ ဟူေသာ
ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ႏွစ္စဉ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း 
ဆိုင္ရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ႐ႈပ္ေထြးလာၿပီး တစ္ႏုိင္ငံတည္း၏အေရးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကုမၸဏီႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း 
ဆုိလွ်င္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း၍မဆံုး ျဖစ္လာပါသည္။ 

ဤအေျခအေနကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ဆိုလွ်င္ ပစၥည္းတင္သြင္းေရးကြင္းဆက္ (Supply Chain) တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း 
အသီးသီးသည္ မိမိတို႔၏တာဝန္ကို ေက်ႁပြန္ျခင္းႏွင့္အတူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္ထိအုဖြ႕ဲအစည္းအသီးသီးတို႔ ပတ္သက္ရာအဖြ႕ဲအစည္းထံသုိ႔ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ေတာင္းဆိုသြားမည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတာဝန္ရွိ ကြင္းဆက္ (Chain) ကို အမွန္တကယ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားရန္ 
လိုအပ္ေပသည္။ 

ဤကုန္သြယ္ေရးအျပဳအမူက်င့္ဝတ္မ်ားသည္ AEON ကုမၸဏီမွ စီမံကိုင္တြယ္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ပစၥည္း 
တင္သြင္းေရးကြင္းဆက္ (Supply Chain) တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းအသီးသီးမွ လူႀကီးမင္းတို႔အားလုံး လုိက္နာေပးေစလုိေသာ 
အေရးကိစၥမ်ားကိ ု ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ျပထားေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြ႕ဲအစည္းအသီးသီးသည္ ဤက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ က်င့္သံုး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား (Stake Holders) ထံမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသို႔ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္အဖြ႕ဲအစည္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး၏ 
အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တည္တ့ံေသာအဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ေစရန္ အင္တိုက္အားတိုက္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားၾကေစလုိပါသည္။ 

2. အက်ံဳးဝင္ေသာနယ္ပယ္အပုိင္းအျခား
ဤက်င့္ဝတ္မ်ားသည္ AEON ကုမၸဏီတြင္ စီမံကိုင္တြယ္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုစီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္း

တင္သြင္းေရးကြင္းဆက္ (Supply Chain) တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီ၊အဖြ႕ဲအစည္းအားလုံး မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေစ 
အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ 
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II. ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ကုန္သြယ္ေရးအျပဳအမူက်င့္ဝတ္
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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III. ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ကုန္သြယ္ေရးအျပဳအမူက်င့္ဝတ္ရိွ အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ား
1. ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဉ္းမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မည္ ့ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္းတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ဥပေဒႏွင့္အမိန္႔၊စည္းမ်ဉ္းအားလုံးကိ ု လုိက္နာရမည္။ ထို႔အျပင္ ထိုဥပေဒ
စသည္တို႔ႏွင့္ AEON ကုမၸဏီမွျပ႒ာန္းထားေသာ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ကုန္သြယ္ေရးအျပဳအမူက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္
မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာ၊ ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအားလည္း ေတာင္းဆုိရမည္။

1-1 ဥပေဒႏွင့္အမိန္႔၊စည္းမ်ဉ္းမ်ားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ AEON ကုမၸဏီထံ ပစၥည္းတုိက္႐ိုကတ္င္သြင္းသူမ်ားကုိယ္တုိင္၏ စီးပြားေရး
လုပ္ကိုင္မႈမ်ားအျပင္ ထိပုစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အျခားပစၥည္းတင္သြင္းသူ၊ ကန္ထ႐ိုက္တာ၊ 
ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားထံမွလည္း လိုက္နာမႈရရိွေစရန္အလို႔ငွာ AEON ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ကုန္သြယ္ေရး 
အျပဳအမူက်င့္ဝတ္မ်ား တနည္းအားျဖင့္ ဤက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို ဆက္ဆံ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ထိုပစၥည္းတင္သြင္းသူ၊ကန္ထ႐ိုက္တာ၊ဆပ္ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားထံသို႔လည္း ျပန္႔ပြားေစၿပီး စစ္ေဆး 
အတည္ျပဳရမည္။ 

1-2 စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ၏
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က ္ကြဲျပားလွ်င္မူ အက်ံဳးဝင္ေသာ အတင္းၾကပ္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်ကစ္ည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

1-3 ကုမၸဏီႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းက႑မ်ားမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ေအာက္ပါ စာခ်ဳပ္ႏွင့္တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားရိွ
အေျခခံစည္းမ်ဉ္းမ်ားကုိ အေလးထားရမည္။ 

အလုပ္သမားေရးရာအေျခခံနိယာမမ်ားႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း (ILO) ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား 
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေဖာ္ျပခ်က္ (ကမာၻ႕လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူညီခ်က္) 
စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းၫႊန္အေျခခံစည္းမ်ဉ္း 
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ (United Nations Global Compact) ၏ အေျခခံစည္းမ်ဉ္း 10 ခ်က္ 

2. ကေလးသူငယ္အလုပ္သမား
အသက္ 15 ႏွစ္အရြယ္ သို႔မဟုတ္ ထိုႏုိင္ငံ၏ဥပေဒအရအလုပ္ခိုင္းေစခြင့္ျပဳထားေသာအသက္အရြယ္၊ ထိုႏွစ္ခုအနက ္ 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။

2-1 အသက္ 15 ႏွစ္အရြယ္ သို႔မဟုတ္ ထိုႏုိင္ငံ၏ဥပေဒအရ အလုပ္ခိုင္းေစခြင့္ျပဳထားေသာအသက္အရြယ္၊ ထိႏုွစ္ခုအနက္ ပိုႀကီးေသာ
အသက္အရြယ္တစ္ခုသို႔ မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခုိင္းေစမႈကုိ 
အားေပးကူညီျခင္း မျပဳရ။ ေဒသခံဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၿပီး ခြၽင္းခ်က္အေနျဖင့္ ILO သေဘာတူညီခ်က္နံပါတ္ 138 ရိွ 
အလုပ္ဝင္ေရာက္မည့္ အငယ္ဆုံးအသက္အရြယ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အသက္ 14 ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ 
ကေလးသူငယ္ကုိ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္းမျပဳရ။ 

2-2 အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္း မစတင္မီတြင္ တရားဝင္သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ အလုပ္သမားအသီးသီး၏ အသက္အရြယ္ကို
စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 

2-3 ဥပေဒျဖင့္ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားေသာအသက္အရြယ္ သို႔မဟုတ္ ထိုအသက္အရြယ္
ေက်ာ္လြန္ၿပီး အသက္ 18 ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူသည္ မသင္မေနရပညာေရးဥပေဒအရ သက္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါက ေက်ာင္းတက္ျခင္းကုိ 
ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ ထိခုိက္မႈ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေန
တြင္ မပါဝင္ေစရ။ 

3. အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း
အလုပ္ေခၚျခင္းႏွင့္အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းတို႔အျပင္ စိတ္ပိုင္း၊
႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို မတရားသျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္သမား၏ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ 

အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းႏွင္ ့အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ ္၎တို႔ကိ ုအားေပးကူညျီခင္း မျပဳရ။
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3-1 အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ကာကယံရွင္ဆႏၵ
မပါဘ ဲ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာသေဘာျဖင့္ အက်ဉ္းသားမ်ားကိုအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္သားစီစဉ္ေပးမႈကိ ု လက္ခံျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကို အားေပးကူညီျခင္းမျပဳရ။ 

3-2 အသံုးျပဳမည့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ ပစၥည္းတင္သြင္းေရးကြင္းဆက္ (Supply Chain) တြင္ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍
အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ ကာကယံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းပံုျဖတ္ေသာ 
သေဘာျဖင့္ အက်ဉ္းသားမ်ားကိုအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္္ရွားရမည္။ 

3-3 အက်ံဳးဝင္ေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိ ု စာရြက္စာတမ္းတြင္ ေရးသားၿပီး
အလုပ္သမားမ်ားထံ ေပးေဝရမည္။ ထိုစာရြက္စာတမ္းကုိ အလုပ္သမားနားလည္ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေပးရမည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအား အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္လွ်င အလုပ္သမားအား မိခင္နုိင္ငံမွမထြက္ခြာမီ ထုတ္ေပးရမည္။ 

3-4 ဝန္ထမ္းေခၚယူရန္အတြက ္ အလုပ္အကိုင္အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မည္ဆိလုွ်င္ ၎အက်ိဳးေဆာင္သည္ က်င့္ဝတ္
လုိက္နာေသာ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရမည္။ 

3-5 ဝန္ထမ္းေခၚယူခႏွင့္ အလားတူအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ မတရားသျဖင့္ ေတာာင္းခံမႈ မျပဳရ။ အထူးသျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအား
အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားရာတြင္ အလုပ္သမား၏ဇာတိႏိုင္ငံတြင္ မတရားသျဖင့္ အေႂကြးတင္ေနျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ အင္တိုက္အားတုိက္
စစ္ေဆးအတည္ျပဳရမည္။ 

3-6 ပစၥည္းတင္သြင္းသူႏွင့္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူထံ လုပ္သားစီစဉ္ေပးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားရာတြင္
ဝန္ထမ္း၏ လုပ္ခ (Wage) ၊ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ခ (Allowance) ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္း (Property) သို႔မဟုတ္ ပက္စ္ပို႔ (Passport) 
စသည္တို႔၏ သက္ေသအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိမွ် ထိန္းခ်ဳပ္မထားရ။ 

3-7 ဝန္ထမ္းသည္ အဖြ႕ဲအစည္းထံ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာအသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈျပဳလွ်င္ ၎၏အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရး
စာခ်ဳပ္ကိ ုအဆံုးသတ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရမည္။ 

3-8 ဝန္ထမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းထားေသာအလုပ္ခ်ိန္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မွထြက္သြားပိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳ
လက္ခံရမည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္သာႏွင့္ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းေရးအပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္ထရဲွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လႈပ္ရွားသြားလာျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရမည္။ 

4. အလုပ္ခ်ိန္
အလုပ္ခ်ိန္၊ ထမင္းစားအနားယူခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္တုိ႔ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ငန္းေလာက၏စံႏႈန္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပ
အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ကာယကံရွင္မွ ဆႏၵရွိရမည့္အျပင္ ထိုသုိ႔လုပ္ရန္ ပံုမွန္ေတာင္းဆိုမႈမျပဳရ။ ဥပေဒျပ႒ာန္းပါအလုပ္ခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္၍
အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပထပ္ေဆာင္းလုပ္ခကိ ုေပးေခ်ရမည္။
4-1 အလုပ္ခ်ိန္၊ ထမင္းစားအနားယူခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္တုိ႔ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ (အက်ံဳးဝင္ပါက) အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားသေဘာတူ

စာခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေလာက၏စံႏႈန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးအတည္ၿပီး လုိက္နာရမည္။ 
4-2 တစ္ပတစ္ာအလုပ္ခ်ိန္မွာ ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ပိုမပါဘဲ တစ္ပတ္လွ်င္ 48 နာရီ မေက်ာ္ေစရ။
4-3 အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပအလုပ္လုပ္ျခင္းကို ကာယကံရွင္မွဆႏၵရွိရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပအလုပ္လုပ္ခ်ိန္အပါအဝင္ တစ္ပတ္စာ အလုပ္ခ်ိန္သည္

နာရီ 60 ကို မေက်ာ္ေစရမည့္အျပင္ ထိုသုိ႔လုပ္ရန္ ပံုမွန္ေတာင္းဆုိမႈမျပဳရ။ 
4-4 ဝန္ထမ္းကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္ပိတ္ရက္ ေပးရမည္။ အက်ံဳးဝင္ေသာဥပေဒ မရိွလွ်င္ အနည္းဆံုး 7 ရက္လွ်င္ 1 ရက္က်

အလုပ္နားရက္ေပးရမည္။ 
4-5 ႏွစ္ပတ္လည္ခြင့္ (Annual Leave) အပါအဝင္ အလုပ္နားရက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ံဳးဝင္ေသာဥပေဒအားလုံးကို အလုပ္သမားမွ

ခံစားခြင့္ရွိရမည္။ 
4-6 အလုပ္ခ်ိန္ဟုဆုိလွ်င္ လုပ္အားခေပးေခ်ရာတြင္ လုပ္သေလာက္ရသည့္ေကာ္မရွင္စားစနစ္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အလုပ္သမား၏

အလုပ္ခ်ိန္အပါအဝင္ တိက်မွန္ကန္ၿပီးယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ေသာမွတ္တမ္းတင္စနစ္ (Record System) က်င့္သံုး၍ စာရြက္စာတမ္းအျဖစ္ 
အလံုးစံု ေရးသားပဳလုပထားရမည္။ အလုပ္သမား၏ အလုပ္ခ်ိန္မွတ္တမ္းကိ ု အလုပ္သမားမွေန၍ စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏုိင္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ရမည္။ 

5. လုပ္ခႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ခႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာဥပေဒကို လိုက္နာရမည္။ လုပ္ခႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ခအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကုိ 

သက္ဆုိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ လုပ္ခသည္ ဝန္ထမ္း၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ထက္ ပိုလွ်ံရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္ 

ျပင္ပ အခ်နိ္တိုးလာသည့္အလိုက္ရရွသိည့္ထပ္ေဆာင္းလုပ္ခအပါအဝင ္ေပးေခ်လုိက္ေသာ လုပ္ခအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကိ ုဝန္ထမ္း နား
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လည္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရွင္းျပထားရမည္။ 
5-1 ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္း၏ လုပ္ခႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဆုိင္ရာဥပေဒကိ ုစစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ရွင္းျပၿပီး လုိက္နာရမည္။
5-2 လုပ္ခသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းပါ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခပမာဏႏွင့္အထက္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး

စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေသာလုပ္ခပမာဏႏွင့္အထက္ကို ေပးေခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
5-3 အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေၾကာင္းအသိေပးစာကို ေရးသားၿပီး ဝန္ထမ္းကုိ ေပးအပ္ရမည္။

၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အလုပ္တာဝန္အေၾကာင္းအရာႏွင့္လုပ္ခပမာဏ၊ လုပ္ခေပးေခ်မည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေပးေခ်နည္းတို႔ ပါဝင္ရမည္။ 
5-4 ဥပေဒျပ႒ာန္းပါအလုပ္ခ်ိန္ကိေုက်ာ္လြန္၍ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္၊ စုေပါင္းသေဘာတူညီခ်က္ (Collective

Agreement) ႏွစ္ခုအနက္မွ ပိုမ်ားေသာပမာဏတစ္ခုျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပထပ္ေဆာင္းလုပ္ခကို ေပးေခ်ရမည္။ 
5-5 လုပ္ခ၊ထပ္ေဆာင္းလုပ္ခ အားလုံးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒကိုလိုက္နာၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေသာနည္းျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္။

မည္သည္အ့ေျခအေနျဖစ္ေစ ေပးေခ်မႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ကန္႔သတ္ခ်ကရွိေသာပုံသ႑ာန္ျဖင့္ေပးေခ်ျခင္းတို႔ မျပဳရ။ 
5-6 လုပ္သေလာက္ရသည့္ေကာ္မရွင္စားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယုတ္စြအဆံုး ဥပေဒျပ႒ာန္းပါအနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကို ေပးေခ်ရမည္။
5-7 လုပ္ခႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္လြယ္စြာ အေသးစိတ္ေရးထားေသာစာရြက္စာတမ္းကို ဝန္ထမ္းအား ထုတ္ေပးရမည္။ စာရြက္ေပၚတြင္

အသံုးျပဳထားေသာ ဘာသာစကားသည္ ဝန္ထမ္းနားလည္ႏိုင္သည့္အရာ ျဖစ္ရမည္။ 
5-8 လူမႈေရးအာမခံႏွင့္ အခြန္အခ စသည္ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားသည္မ်ားကိုသာ ဝန္ထမ္း၏လုပ္ခမွ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္သည္။
5-9 ျပစ္ဒဏ္ေပးေသာလုပ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ခမွျဖတ္ေတာက္ေသာပမာဏကို မတရားသျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္မႈမျပဳရ။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ

ဦးစားေပး၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးစနစ္ကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေသာစနစ္ (Step-by-Step Sysytem) အျဖစ္ သတ္မွတေ္ဆာင္ရြက္ကာ 
ဝန္ထမ္းအားလုံးကိ ုရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ နားလည္လြယ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျပာျပၿပီး ခြျဲခားမႈမရွိ တရားမွ်တစြာ က်င့္သံုးေနရမည္။ 

5-10 လူမႈေရးအာမခံေၾကး ေပးသြင္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကိ ုလိုက္နာရမည္။

6. ႏုိင္ထက္စီးနင္းျပဳမူျခင္း (Abusement) ႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း (Harassment)
ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အျပစ္ေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အဓမၼျပဳျခင္း၊ စကားျဖင့္ ႏုိင္ထက္စီးနင္း
ျပဳမူျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္မႈ၊ပါဝင္ပတ္သက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကိုအားေပးကညီူမႈ မျပဳရ။ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာေနရာအားလုံးတြင္ ကိုယ္အမူအရာ၊
ဘာသာစကား၊ ခႏၶာကိုယ္ထိပါးျခင္း အပါအဝင္ မည္သည္ေ့ႏွာင့္ယွက္သညလုပ္ရပ္ကိုမဆို ခြင့္မျပဳရ။

6-1 လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမွ စီစဉ္ေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းအေဆာင္အပါအဝင္ ဥပစာပရဝုဏ္အားလုံးတြင္ အင္အားနည္း၍
နိမ့္ပါးေသာ ဝန္ထမ္းအေပၚ အၾကမ္းဖကျ္ခင္း၊ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္ႏွင့္သေဘာထား၊ အေျပာအဆိုျဖင့္ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမူျခင္းတို႔တြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကိ ုအားေပးကူညီမႈ မျပဳရ။ 

6-2 ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဝန္ထမ္းအေဆာင္ေပးထားလွ်င္ အဝင္အထြက္ကုိ မတရားသျဖင့္တင္းက်ပ္ျခင္း မျပဳရဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈ
(Privacy) ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး (Security) ကိ ုစီစဉ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး လူမဆန္စြာဆက္ဆံမႈ မျပဳရ။ 

6-3 လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္အဖြ႕ဲအစည္းမွစီစဉ္ေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းအေဆာင္အပါအဝင္ ဥပစာပရဝုဏ္အားလုံးတြင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ
ေႏွာင္ယွက္ျခင္း (Sexual Harassment) ႏွင့္ ဗိုလ္က်ျခင္း (Power Harassment) သာမက ကာယကံရွင္မႏွစ္ၿမိဳ႕ဟု 
သိရွိနားလည္ထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား မျပဳရ။ 

6-4 ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဟု အမည္တပ္၍ မတရားသျဖင့္ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းႏွင့္အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း မျပဳရ။
6-5 ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳမူျခင္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေသာဝန္ထမ္းအား ရွာေဖြကယ္တင္ေသာနည္းလမ္းကုိ

ေဆာင္ရြက္ေနရမည္။ 

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။

7-1 အလုပ္ေခၚျခင္း၊ လုပ္ခ၊ သင္တန္းအခြင့္အေရး၊ ရာထူးတိုးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ထြက္ျခင္းအျပင္
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အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ အျခားအေလ့အထမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသား၊ တုိင္းရင္းသား၊ က်ားမ၊ အသက္အရြယ္၊ ဇာတိေျမ၊ 
ဘာသာေရး၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း၊ လိင္တိမ္းၫႊတ္မႈႏွင့္ကိုယ္တိုင္၏လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ခံယူခ်ကအ္ျပင္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ၏ အျခားအေၾကာင္းရင္းျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွေသာအေျခအေနကိုအေျခခံသည့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကို အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း မျပဳရ။ 

7-2 ဝန္ထမ္းအားလုံးကိ ုအခြင့္အေရး တေျပးညီေပးရမည္။
7-3 အလုပ္တစ္ခုတည္းအေပၚ က်ားမ စသည္ေၾကာင့္ လုပ္ခခြျဲခားမႈ မျပဳရ။
7-4 အလုပ္ေခၚျခင္းႏွင့္အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းကိ ု ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ကိုယ္ဝန္စမ္းသပ္

စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပဋိသေႏၶတားျခင္း မျပဳရ။ ထို႔အျပင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ 
အေျခအေနမွလြဲလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတို႔အား ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ ေမးျမန္းျခင္းမျပဳရ။ 

7-5 အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရွိလာေသာအမ်ိဳးသမီး၏ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားသည့္
အေျခအေနကုိ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရ။ 

7-6 ခြျဲခားဆက္ဆံခံရ၍ ထိခိုက္နစ္နာေသာဝန္ထမ္းအား ရွာေဖြကယ္တင္ေသာနည္းလမ္းကို ေဆာင္ရြက္ေနရမည္။

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

8-1 ဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြ႕ဲစည္းျခင္း၊ အဖြ႕ဲဝင္ျခင္း၊ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီႏွင့္အတူ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ရွိရမည္။ ကုမၸဏီသည္ 
ထိုရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ အေလးထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အႏႈတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီထံမွျပန္လည္တံု႔ျပန္ေသာအစီအမံကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား မခံရေစဘဲ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢသို႔ဝင္ေရာက္ႏုိုင္ေၾကာင္း ထိေရာက္စြာ အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီသည ္ အလုပ္သမားသမဂၢ တည္ေထာင္မႈႏွင့္စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈတို႔အေပၚ မည္သည္ ့ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈကိုမွ မျပဳရ။ 

8-2 သမဂၢအဖြ႕ဲဝင္၊အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္၊အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိတဆ္က္မႈရွိေသာဝန္ထမ္းမွ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္း
ဖြ႕ဲစည္းရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္တံု႔ျပန္ျခင္း မခံရေစရန္ ကုမၸဏီမွ စနစ္က်စြာကာကြယ္ရမည္။ 

8-3 အဖြ႕ဲအစည္းဖြ႕ဲစည္းေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္သည္ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခံထားရေသာ
အေျခအေနတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္ထံ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားတင္ျပခြင့္ရမည့္ တုိင္ၾကားမႈစီရင္ေရးစနစ္ကို ကုမၸဏီမွ
ထူေထာငကာ အက်ိဳးရွိစြာလုပ္ေဆာင္ေစၿပီး တင္ျပမည့္ဝန္ထမ္း၏အက်ိဳး လံုးဝမယုတ္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ရမည္။ ထိုအစီအမံမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

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

9-1 ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားတားဆီးကာကြယ္ေရး
9-1-1 လုပ္ငန္းပံ့ပိုးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) ၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဒသခံဥပေဒမ်ားကုိ စစ္ေဆး

အတည္ျပဳၿပီး လိုအပ္လွ်င္ ထိေရာက္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္လုိင္စင္ကို ရယူၿပီးထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ထို႔အျပင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ဆုိင္ရာ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကိုလည္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ရမည္။ 
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9-1-2 ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယေ္ရွာင္ၾကဉ္ေရးအစီအမံမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႀကိဳတင္၍
လည္းေကာင္း၊ ပံုမွန္ေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအားေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 

9-1-3 ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး
႐ႈေထာင့္မွ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ တားဆီးကာကြယ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာအကာအကြယ္ကိရိယာမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခမဲ့ 
ထုတ္ေပးၿပီး တပ္ဆင္အသုံးျပဳေစရမည္။ 

9-2 အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္
9-2-1 လုပ္ငန္းခြင္၏ အပူခ်ိန္၊စိုထိုင္းဆကို ဂ႐ုျပဳ၍ အစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားေသာအလုပ္ျဖစ္ပါက

ေရဓာတ္ကိ ုသင့္ေတာ္သလိျုဖည့္စြက္ႏုိင္ရန္ ထည့္သြင္းစဉ္းစားေပးရမည္။ 
9-2-2 ဝန္ထမ္းအားလုံးထ ံအလင္းေရာင္ႏွင့္ေလဝင္ေလထြက္ကိ ုလံုေလာက္စြာရရိွေစၿပီး လြတ္လပ္စြာေသာက္သုံးႏုိင္ေသာ ေသာက္ေရကု

စီစဉ္ေပးရမည္။ 
9-2-3 ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားဦးေရႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ အေရအတြက္ရွိသည့္ အိမ္သာမ်ားကို

တည္ေဆာက္ေပးရမည္။ ထို႔အျပင္ က်ားမခြျဲခားျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈ၊အဆင္ေျပမႈ၊က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈ 
႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဉ္းစားကာ အသံုးျပဳမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိ ုမတရားသျဖင့္ မခ်မွတ္ရ။ 

9-2-4 ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကိ ု လုပ္ငန္းပံ့ပုိးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) အတြင္း မီးသတပ္စၥည္းကိရိယာႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ပစၥည္း
ကိရိယာတို႔ တပ္ဆင္ထားေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္သတ္မွတ္ဧရိယာအတြင္းတြင္သာ ခြင့္ျပဳရမည္။ 

9-2-5 မီးဖြားၿပီးၿပီးခ်င္း၊ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဉ္ႏွင့္ကေလးအသကင္ယ္ေသးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္မွ မိခင္အား ထိခိုက္လာမည့္
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအားလုံးကို အကျဲဖတသ္ံုးသပ္ၿပီး ဖယ္ရွားေပးရမည္။ 

9-3 ေဆးကုသခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခန္း
9-3-1 အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ပုိင္းႏွင့္

စီမံကိုင္တြယ္မည့္ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ လုိအပ္လာမည့္ က်န္းမာေရးအထူးစစ္ေဆးေရးကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ သို႔မဟုတ္ 
လူသုံးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအလုိက္ကြဲျပားေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ 

9-3-2 ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားသည္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေဆးဝါးကုသခန္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားရမည္။ ဥပေဒအရ လိုအပ္ပါက
ေဘာင္ဝင္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေနထိုင္ေစၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

9-3-3 မေတာ္တဆမႈအႀကီးစားမ်ား ျဖစ္ပြားပါက ကုသေပးနုိင္ေသာဆရာဝန္၊ေဆး႐ံုတို႔ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္မႈကို ညဘက္တြင္ပါ
ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္။ 

9-3-4 သင့္ေတာ္ေသာအေရးေပၚအစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အေရးေပၚေဆးေသတၱာ ထားရွိရမည္။ စက္လည္ပတ္ေနစဉ္အတြင္း
ညဘက္တြင္ပါ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေနရာတြင္ ထားရွိရမည္။ 

9-4 မီးေဘးကာကြယ္ေရးႏွင့္သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး
9-4-1 လုပ္ငန္းပံ့ပိုးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီးသတ္ျခင္းဆုိင္ရာ သက္တမ္းရွိ လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ

ကိုင္ေဆာင္ထားရမည္။ 
9-4-2 အက်ံဳးဝင္ေသာဥပေဒအရလုိအပ္သည့္ သက္တမ္းရွိေဆာက္လုပ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယထူားရမည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္

သီးျခားေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္မည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ 2) 
9-4-3 အေရးေပၚထြက္ေပါက္ႏွင့္ ေဘးလြတ္ရာတိမ္းေရွာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း

9-4-3-1 လမ္းေၾကာင္း၊ ထြက္ေပါက္ႏွင့္ ေလွကားမ်ားကုိ အၿမဲတေစ အတားအဆီးမ်ားမရွိ ပိတ္ဆုိ႔မႈမရွိေသာအေျခအေနအတိုင္း
ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

9-4-3-2 လုပ္ငန္းပံ့ပိုးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) ၌ အသံုးျပဳေသာအထပ္တုိင္းတြင္ လိုအပ္ေသာအေရအတြက္ အနည္းဆံုးႏွင့္
အထက္ရွိသည့္ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားကိ ု တပ္ဆင္ထားရမည္။ အေရးေပၚထြက္ေပါက္၏တံခါးသည္ အၿမဲတေစ
အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အေျခအေနအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းပံ့ပိုးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) အတြင္းရိွ 
လူအားလုံးမွ တဒဂၤအတြင္း ဖြင့္ထုတ္ႏုိင္ေသာအေျခအေန ျဖစ္ရမည္။ 

9-4-3-3 အေဆာက္အဦးရွိ ေလွကားအပါအဝင္ အသံုးျပဳေသာအထပ္ႏွင့္ဧရိယာအားလုံးတြင္ အေရးေပၚမီးအပါအဝင္ ေဘးလြတ္ရာ
တိမ္းေရွာင္ေရးလမ္းျပမီးကို တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

9-4-3-4 ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဧည့္သည္မ်ား အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲလြယ္ကူစြာနားလည္ႏုိင္ေသာ ေဘးလြတ္ရာတိမ္းေရွာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းျပ
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ေျမပုံကို ေရးဆြဲၿပီး ျမင္သာသည့္ေနရာတြင္ကပ္ထားရမည္။ 
9-4-4 မီးသတ္ပစၥည္းကိရိယာ

9-4-4-1 ဥပေဒႏွင့္စက္လည္ပတ္ျခင္း၏အႏၱရာယ္ရိွမႈအတုိင္းအတာကုိ အေျခခံေသာ မီးသတ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ၿပီး
အနည္းဆံုး 1 လလွ်င္ 1 ႀကိမ္ စစ္ေဆး၍မွတ္တမ္းတင္ကာ အၿမဲတေစအသံုးျပဳႏိုင္ေသာအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ 

9-4-4-2 ထိေရာက္မႈရွိၿပီး လုပ္ငန္းပ့ံပိုးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) တစ္ခုလံုးကိ ု ၿခံဳငံုမိေသာ မီးေဘးသတိေပးစနစ္ကုိ
တပ္ဆင္ထားရမည္။ 

9-4-5 ေလ့က်င့္ေရးထရိန္နင္
9-4-5-1 လုပ္ငန္းပံ့ပိုးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) တြင္ ေဘးလြတ္ရာတိမ္းေရွာင္မႈေလ့က်င့္ေရးထရိန္နင္ကို အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္

1 ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ ေဘးလြတ္ရာတိမ္းေရွာင္မႈေလ့က်င့္ေရးထရိန္နင္တြင္ ဝန္ထမ္းအားလုံးပါဝင္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ညဘက္တြင္ စက္လည္ပတ္ေသာ လုပ္ငန္းပံ့ပုိးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) တြင္မူ ညဘက္တြင္လည္းေကာင္း 
သို႔မဟုတ္ ညဘကအျဖစ္မွတ္ယူ၍လည္းေကာင္း ေလ့က်င့္ေရးထရိန္နင္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

9-4-5-2 ့္ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပားသည္ ကနဦးမီးၿငႇိမ္းျခင္းစသည္ မီးသတ္နည္းပညာေလ့က်င့္ေရးထရိန္နင္ကို ခံယူေနရမည္။
9-4-6 ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိ ုစီစဉ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

9-4-6-1 အႏၱရာယ္ရိွေသာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ မီးေလာင္လြယ္ေသာဓာတုေဗဒပစၥည္း၊ မီးေလာင္လြယ္ေသာကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ
မီးအပူရွိန္မီးေတာက္မ်ားႏွင့္ အပူထုတ္ပစၥည္း (Heat Source) မ်ားရွိရာေနရာမွ ခြာထားၿပီး မီးသတ္ဘူးကိ ု ခ်က္ခ်င္း 
အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေနရာဧရိယာတြင္ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ 

9-5 ဓာတုေဗဒပစၥည္း
9-5-1 ဓာတဗဒေဆး၊ထိခိုက္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ SDS (Safe Datasheet) (ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစာေစာင္) အရ

လိုအပ္ေသာ ေသာ့ခတ္ျခင္းျဖင့္တပါတည္းျဖစ္ေသာ အာ႐ံုစုိက္သတိျပဳေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈ ျပဳရမည္။ 
9-5-2 သင့္ေတာ္ေသာေလ့က်င့္ေရးထရိန္နင္ခံယူထားသည္ ့ဝန္ထမ္းမ်ားကသာ အႏၱရာယ္ရွိေသာဓာတုေဗဒေဆးႏွင့္ ထိခိုက္ေစတတ္ေသာ

ပစၥည္းမ်ားကုိ စီမံကိုင္တြယ္ရမည္။ 

9-6 ဝန္ထမ္းအေဆာင္ႏွင့္ဝန္ထမ္းစားေသာက္ခန္း
9-6-1 ဝန္ထမ္းအေဆာင္ႏွင့္ဝန္ထမ္းစားေသာက္ခန္းတို႔သည္ အက်ံဳးဝင္ေသာဥပေဒအားလုံးေစာင့္ထိန္းလိုက္နာထားသည္မ်ား ျဖစ္ရမည္။

လုပ္ငန္းပံ့ပိုးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) အတြင္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ အေဆာင္မ်ား၊စားေသာက္ခန္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ 9-4 မီးေဘးကာကြယ္ေရးႏွင့္သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး ေခါင္းစဉ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

9-6-2 ဝန္ထမ္းအေဆာင္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈဆိုင္ရာအစီအမံမ်ား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
အေျခခံလူသုံးကုန္ထုတ္လုပ္ဧရိယာ၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ ကုန္သိုေလွာင္႐ံုမွေန၍ ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ထားရမည္။ 
ဝန္ထမ္းအေဆာင္ရွိ အခန္းအားလံုးတြင္ သင့္ေတာ္ေသာေလဝင္ေလထြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရေနရာတြင္ အပူခ်ိန္စီမံခန္႔ခြေဲရး 
အေထြေထြပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိ ုထည့္သြင္းတပ္ဆင္ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာအိမ္သာႏွင့္ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။ 

9-6-3 ဝန္ထမ္းအေဆာင္၏ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ထမင္းဟင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူအားလုံးသည္
က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးစီမံခန္႔ခြမဲႈကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ကာ ေဒသခံက်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးစည္းမ်ဉ္းမ်ားကို လုိက္နာၿပီး လုပ္ငန္း 
လည္ပတေ္နရမည္။ 

10. ပတ္ဝန္းက်င္
ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈေဆာင္ရြက္ေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒအားလုံးစသည္ကိ ုလိုက္နာျခင္းသာမက ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးကိ ု အျပည့္အဝထည့္သြင္းစဉ္းစားရမည္။ အသံုးျပဳမည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္အရံပစၥည္းမ်ားအား ၎တို႔ကို စီစဉ္
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသတြင္းရွိ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဉ္း၊ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္းတို႔ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိမရိွ
စစ္ေဆးအတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး AEON ကုမၸဏီမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။
10-1 ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဥပေဒ စသည္ အားလုံးလိုက္နာ႐ံုသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ထံသက္ေရာက္မည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအေၾကာင္း

နားလည္ပိုင္ႏိုင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို အျပည့္အဝထည့္သြင္းစဉ္းစားရမည္။ ထို႔အျပင္ AEON ကုမၸဏီမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ 
"AEON ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအေျခခံစည္းမ်ဉ္းမ်ား" (ေနာက္ဆက္တြဲ 3) ၊ "AEON ကုမၸဏီ၏ 
ဇီဝမ်ိဳးစံုမူဝါဒ" (ေနာက္ဆက္တြဲ 4) တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ 

Ⓒ Copyright 2019



10-2 မိမိအားပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားထံသို႔လည္း ဤပတ္ဝန္းက်င္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ မွ်ေဝထားရမည္။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါ
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳေနေသာအ`ဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ထိုကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရန္တာဝန္ယူရမည္။ 
ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ "AEON ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအေျခခံစည္းမ်ဉ္းမ်ား" 
(ေနာက္ဆက္တြဲ 3) ႏွင့္တကြ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိက္နာရမည္။ 
(က) ေရထြက္သယံဇာပစၥည္း = "AEON ကုမၸဏီ၏ ေရထြက္ပစၥည္းဝယ္ယူေရးမူဝါဒ" (ေနာက္ဆက္တြဲ 5) 
(ခ) သစ္ႏွင့္ ေပ်ာ့ဖတ္ = "AEON ကုမၸဏီ၏ သစ္ေတာသယံဇာတပစၥည္းဝယ္ယူေရးမူဝါဒ" (ေနာက္ဆက္တြဲ 6) 

10-3 အသံုးျပဳမည့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ မူလေနထိုင္သူေဒသခံမ်ား၏
ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မျပဳရ။ 

10-4 မီးခိုးေငြ႕၊ ေရဆိုး၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ ဆူညံသံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံလူသုံးကုန္ထုတ္လုပ္သူ၊ပစၥည္းတင္သြင္းသူတုိ႔၏ ႏိုင္ငံရွိ
ဥပေဒျဖင့္ေထာက္ျပထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ရမည္။ ထို႔အျပင္ လုိအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္အေထာက္အထား 
လက္မွတအ္ားလုံးကို ရယူၿပီး သိမ္းဆည္းထားရမည္။ 

10-5 ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဉတြင္ ေရဆိုးစသည္တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထံဝန္ပိေစေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ထိုကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကုိ ရွင္းျပေရးတာဝန္ ေက်ႁပြန္ရမည္။ 

10-6 ထိခိုက္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ သင့္ေတာ္သည့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူၿပီးထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ထိခိုက္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား
စြန္႔ထုတ္ပစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ကာကြယ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာညစ္ညမ္းမႈႏွင့္မေတာ္တဆမႈအလံုးစံုကို သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ႐ုံးဌာနမ်ားသို႔ သတင္းပို႔ 
အစီရင္ခံရမည္။ 

10-7 အေျခခံလူသုံးကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဉ္တြင္ အသံုးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား၏ စည္းမ်ဉ္းမ်ားဆိုင္ရာ [အုိဇုန္းလႊာကုိပ်က္စီးေစေသာ
ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ မြန္ထရီယယ္ေၾကညာခ်က္စာတမ္း (The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)] 
ကိ ု လုိက္နာရန္အလို႔ငွာ ကလုိ႐ိုဖလူအုိ႐ိုကာဘြန္ (Chlorofluorocarbon) အမ်ိဳးအစားကုိ သင့္ေတာ္သလုိစီမံခန္႔ခြရဲမည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားရွိပါက ဥပေဒကိုလိုက္နာရမည္။ 

10-8 စြမ္းအင္သံုးစြမဲႈႏွင့္ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ရွိမႈ၊ သစ္ႏွင့္ပင္လယ္တြင္းသယံဇာတပစၥည္း စသည့္ ကမာၻေျမပတ္ဝန္းက်င္သို႔
ပ်က္စီးမႈကိ ု ျဖစ္ေပၚေစေသာ ကုန္ၾကမ္းအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားအလိုက္၊ လူသုံးကုန္ထုတ္ 
လုပ္ငန္းအလုိက္ ကြျဲပားေသာစံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 10-1 ၊ 10-2 တြင္ ပါရွိေသာ AEON ကုမၸဏီ၏စံႏႈန္းမ်ားအနက္ တင္းက်ပ္ေသာ 
အခ်ကတ္စ္ခုခုႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ 

10-9 ပစၥည္းတင္သြင္းသူသည္ မိမိကိုယ္တုိင္ႏွင့္ အသံုးျပဳမည့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစဉ္ရွိ ေရထြက္သယံဇာတပစၥည္းမ်ား
အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္ေတာ္ေသာတရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယထူိန္းသိမ္းၿပီး ေရထြက္သယံဇာပစၥည္းမ်ားအား အက်ိဳးရွိစြာ 
အသံုးခ်ေရးတြင္ အက်ိဳးျပဳရမည္။ 

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

11-1 အေခ်ာသတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္၎၏အရံပစၥည္းမ်ား မူလထြက္ရွိရာႏုိင္ငံႏွင့္ တင္ပို႔မည့္ႏုိင္ငံ၊ေဒသတြင္းရွိ ေရာင္းဝယ္ကုန္္သြယ္မႈဆုိင္ရာ
ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ 

11-2 ဉာဏပစၥည္းမူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာယွဉ္ၿပိဳင္မႈကာကြယ္ေရးဥပေဒကိ ု လုိက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး
အျခားသူမ်ားထံမွ ဉာဏပစၥည္းမူပုိင္ခြင့္အားအသံုးျပဳခြင့္လုိင္စင္ကိ ုရယူကာ အေျခခံလူသုံးကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ေနေသာကုမၸဏီသည္ 
ထိအုသံုးျပဳပိုင္ခြင့္အား သက္ေသအေထာက္အထားျပႏိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ကိုင္ေဆာင္ထားရမည္။ 

11-3 ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းျပဳရာတြင္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အေျခခံလူသုံးကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ
ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ကုလသမဂၢမွ အေရးယူပိတ္ဆို႔ခံထားရေသာႏိုင္ငံ (ပစ္မွတ္ထားခံရသူ) 
အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္းမရိွေၾကာင္း စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားရမည္။ 

12. ႐ုိးသားတည္ၾကည္ျခင္းႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သားျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈအားလုံးတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္း၊ မွတ္တမ္း၊ပစၥည္းအေထာက္အထား၊စကားအေထာက္အထားတုိ႔အား အတုအပ 

ျပဳလုပ္ျခင္း၊တုပသံုးစဲြျခင္းႏွင့္ဖံုးကြယ္ျခင္းစသည ္က် ိဳးေၾကာင္းဆန္႔က်င္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုးဝဥႆုံမျပဳလုပ္ရ။ အက် ံဳးဝင္ေသာ
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စည္းမ်ဉ္းႏွင့္လုပ္ငန္းပိုင္းမွ အေထြေထြဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္အညီ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည္။ 
12-1 လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားအား ဖံုးကြယ္ျခင္း၊အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း၊တုပသံုးစဲြျခင္း

စသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆန္႔က်င္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကုိ လက္ခံခြင့္လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မျပဳရ။ 
12-2 လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ေသြဖီေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္္ဆက္ဆမံႈမျပဳရ။
12-3 ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတြင္ ခဲ၊ တန္တာလမ္ (Tantalum) ၊ တန္စတင္ (Tungsten) ၊ ေရႊတို႔ကိ ုအသံုးျပဳလွ်င္ လူ႔အခြင့္အေရး ျပင္းထန္စြာ

ထိခုိက္မႈႏွင့္ တုိက္႐ိုက ္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ကြန္ဂိုသမၼတႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ ္ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ 
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသထြက္ဓာတ္သတၱဳမ်ား (Conflict Minerals) ကို အသံုးမျပဳရ။ 

12-4 ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ရန္အပ္ႏွံထားေသာျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္ကိ ု AEON ကုမၸဏီထံသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ေခ်ာ
ထုတလုပ္မႈ မစတင္မီ AEON ကုမၸဏီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ႀကိဳတင္ရယူရမည္။ ျပင္ပသို႔ထပ္ဆင့္လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိ ုျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက AEON ကုမၸဏီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ႀကိဳတင္ရယူရမည္။ 

12-5 AEON ကုမၸဏီမွျပ႒ာန္းထားေသာ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ကုန္သြယ္ေရးအျပဳအမူက်င့္ဝတ္ (ဤက်င့္ဝတ္) အား
လိုက္နာသည့္အေျခအေနကုိ AEON ကုမၸဏီမွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္အလို႔ငွာ AEON ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ AEON ကုမၸဏီမွ 
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမည္မဟုတ္ဘဲ ပံ့ပိုးေရးစက္ပစၥည္းအေဆာက္အအုံ (Facility) ထဲသို႔ 
ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအား ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းစစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မည္ကုိ 
လိုက္နာလက္ခံရမည္။ 

12-6 ျပင္ပသို႔ထပ္ဆင့္လုပ္ငန္းအပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္အရံပစၥည္းစသည္ တင္သြင္းသူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈတို႔သည္
ဤက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရိွကို AEON ကုမၸဏီမွစစ္ေဆးအတည္ျပဳလွ်င္ AEON ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

12-7 ပစၥည္းတင္သြင္းသူႏွင့္ ပစၥည္းတင္သြင္းေရးကြင္းဆက္ (Supply Chain) တြင္ ပါဝင္သက္ဆုိင္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္
ဤက်င့္ဝတ္မ်ားကိ ုေဖာက္ဖ်က္ၿပီး လူထုဆက္သြယ္ေရး (Mass Communication) ႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ျပခံရလွ်င္ 
အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ AEON ကုမၸဏီသို႔ ဆက္သြယ္ရမည္။ 

12-8 ပစၥည္းတင္သြင္းသူႏွင့္ ပစၥည္းတင္သြင္းေရးကြင္းဆက္ (Supply Chain) တြင္ ပါဝင္သက္ဆုိင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဥပေဒ၊
အမိန္႔၊စည္းမ်ဉ္းမ်ားႏွင့္ဤက်င့္ဝတ္မ်ားအနက္ တစ္ခုခုကိုေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သိရွိလွ်င္ ထို႔အျပင္ 12-1 တြင္ ပါရွိသက့ဲသုိ႔ 
က်ိဳးေၾကာင္းဆန္႔က်င္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျပဳမူျခင္း သို႔မဟုတ္ AEON ကုမၸဏီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းကိ ု
ျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔အပ္ႏွံျခင္းတို႔ျပဳလုပ္လွ်င္ AEON ကုမၸဏီသည္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ဆမံႈကိ ုမဆုိင္းမတြ 
ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္သည္။ 

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

13-1 မိမိတို႔ကုမၸဏီႏွင့္မိမိတို႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ မူဝါဒႏွင့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ဤက်င့္ဝတ္မ်ားရိွ
ေတာင္းဆိုထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းက်င့္သံုးၿပီး မိမိတို႔ကုမၸဏီႏွင့္မိမိတို႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကုိ 
ထူေထာင္ရမည္။ 

13-2 ဤက်င့္ဝတ္မ်ားလုိက္နာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ျခင္းကိုအေျခခံကာ ပံုမွန္အကျဲဖတ္အမွတ္ေပးျခင္းကို
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရွာေဖြေတြ႕ရိွေသာ အခက္အခဲအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလသဲြားရန္ စီစဉ္ရမည္။ 

13-3 မူဝါဒမ်ား၊အကျဲဖတ္အမွတ္ေပးျခင္း၊ျပဳျပင္ေျပာင္းလျဲခင္းလႈပ္ရွားမႈစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရြက္စာတမ္းအျဖစ္ေရးသားထားေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထားရွိၿပီး လုိအပ္သလုိ AEON ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထံ ေပးပို႔ႏုိင္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ထားရမည္။ 

13-4 ဤက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္းရွိမရွိ သတင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားတင္ျပျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့အဖြ႕ဲအစည္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရ။ 

13-5 အဖြ႕ဲအစည္းသည္ ဤက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မိမိတို႔၏က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔၏ ပစၥည္းတင္သြင္းသူ၊

ကန္ထ႐ိုက္တာ၊ ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက လိုက္နာလ်က္ရွေိၾကာင္း စစ္ေဆးအတည္ျပဳသည္ ့လုပ္ငန္းစဉ္ကိ ုခ်မွတ္ရမည္။ 
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ေနာက္ဆက္တြဲ 1 
ေဝါဟာရအသုံးအႏႈန္းမ်ား 
ပစၥည္းတင္သြင္းသူ (Supplier) - ကုမၸဏီႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းထံ ပစၥည္း ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးေသာ ကုမၸဏီ၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ 
အဖြဲ႕အစည္း။ ပစၥည္းတင္သြင္းသူဥပမာအျဖစ္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ငန္းရွင္၊ တည္ေဆာက္တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ အရံကုန္ေခ်ာပစၥည္းထုတ္ 
လုပ္ငန္းရွင္၊ ကုန္စည္ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ လက္လီအေရာင္းဆုိင္ရွင္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္တာ(Subcontractor) - ကန္ထ႐ိုက္တာ၏ ကန္ထ႐ိုက္ရထားေသာလုပ္ငန္းပိုင္း တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ 
ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေသာစာခ်ဳပ္အရ အျခားသူ (ဆပ္ကန္ထ႐ိုက္တာ(Subcontractor)) က ကန္ထ႐ိုက္ရယူျခင္း 

ကန္ထ႐ိုက္ေပးျခင္း - ကုန္ပစၥည္းေအာ္ဒါမွာယူသူႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္အရ ကုန္ေခ်ာ၊ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္ ရရွိေရးအတြက္ 
ရွင္းလင္းတိက်ေသာတာဝန္ကို ခံယူၿပီး လုပ္ငန္းပိုင္းႏွင့္အလုပ္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ျခင္း။ 

ကေလးသူငယ္အလုပ္သမား - အသက္ 15 ႏွစ္အရြယ္ သို႔မဟုတ ္ ထိုႏုိင္ငံ၏ဥပေဒအရ အလုပ္ခုိင္းေစခြင့္ျပဳထားေသာအသက္အရြယ္ 
ထိႏုွစ္ခုအနက္ ပိုႀကီးေသာအသက္အရြယ္တစ္ခုသို႔ မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း။ ေဒသခံဥပေဒအရ 
အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံထားၿပီး ခြၽင္းခ်က္အေနျဖင့္ ILO သေဘာတူညီခ်က္နံပါတ္ 138 ရွိ အလုပ္ဝင္ေရာက္မည့္ အငယ္ဆုံးအသက္အရြယ္ 
အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္မ ူအသက္ 14 ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္ကုိ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္းမျပဳရ။ 

အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း - ကာယကံရွင္ဆႏၵအရမဟုတ္ဘဲ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ျပန္လည္တံု႔ျပန္ျခင္းကို ေၾကာက္႐ြ႕ံ၍ သို႔မဟုတ္ ေႂကြးၿမီ 
ေပးေလ်ာ္ရမည့္နည္းလမ္းအျဖစ္ ေတာင္းဆိုခံရ၍ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအားလုံး။ 

အက်ဉ္းသားမ်ားကုိအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း - တရား႐ံုးတြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံရ၍ အဓမၼခိုင္းေစခံရေသာအလုပ္ သို႔မဟုတ္ 
တာဝန္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔အာဏာႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြေဲရးအရ လုပ္ရေသာအလုပ္အကိုင္ပံုစံ။ အက်ဉ္းသားကို ဆုေၾကးေငြမ်ား 
ေပးေသာ္လည္း အလုပ္ကိုမူ ျငင္းပယ္ခြင့္မရသည္က မ်ားေသာေၾကာင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစမႈတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္သည္။ 

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း - အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံ ေႂကြးၿမီေပးဆပ္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ ္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈကိုကန္႔သတ္ခံရေသာ အလုပ္အကုိင္ပံုစံ။ 

ေခါင္းပံုျဖတ္၍အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း - အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမ ွ မလုပ္မေနရေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ 
႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ ကာယကံရွင္ဆႏၵမပါဘဲ လုပ္ရေသာအလုပ္အကုိင္ပံုစံ။ 

လူကုန္ကူးျခင္း - ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အဓမၼျပဳမူျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္းတို႔အျပင္ အျခားဖိႏိွပ္မႈလုပ္ရပ္တို႔ျဖင့္ 
လူေခၚျခင္း၊ လူပို႔ျခင္း၊ လူေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လူအေပၚ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား။  

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား - ေမြးဖြားရာဇာတိႏုိင္ငံႏွင္ ့ ႀကီးျပင္းရာႏုိင္ငံကို ခြခဲြာၿပီး အနည္းဆံုး 12 လၾကာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတြင္ 
ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသူ။ 

လုပ္သေလာက္ရသည့္ေကာ္မရွင္စားစနစ္ - အလုပ္လုပ္ခ်ိန္စုစုေပါင္းအလိုက္ မဟုတ္ဘဲ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ကုန္ပစၥည္းအေရအတြက္ 
အလုိက္ လုပ္ခတြက္ခ်က္ေပးေခ်နည္း။ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း - အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းရွိအမိန္႔နာခံမႈတည္ၿမဲေစရန္ တာဝန္တစ္ခ်ိဳ႕ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအေပၚ ခ်မွတ္ေသာပိတ္ပင္မႈျဖစ္ၿပီး 
အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အေရးယူျခင္း၊ ေခၚယူသတိေပးျခင္း၊ လစာေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အလုပ္လာျခင္းကိုရပ္နားထားျခင္း စသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား 
ရွိသည္။ 

စာရြက္စာတမ္းအျဖစ္ေရးသားျပဳလုပ္ျခင္း - လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကိ ုစနစ္တက်ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း။ 

13 
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စားဝတ္ေနေရးေျပလည္ေသာလုပ္ခ (Living Wage) - အလုပ္သမားႏွင့္မိသားစုတစ္ခုလံုး၏ စားဝတ္ေနေရးကိုစီမံရန္ လံုေလာက္ေသာ လုပ္ခ။ 
စားေသာက္ကုန္၊ ေရ၊ အိမ္ရာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ခရီးစရိတ္၊ အဝတ္အစားတုိ႔အျပင္ အျခားႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍ မရေသာ 
အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း စသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားသည္ လူတစ္စုလံုး၏စားဝတ္ေနေရးစံႏႈန္းရွိ လိုအပ္ေသာ 
အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ 

ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာပံုသ႑ာန္ျဖင့္ေပးေခ်ျခင္း - လက္ေဆာင္ကူပြန္ (Gift Voucher) ၊ ေမတၱာလက္ေဆာင္ကူပြန္ (Complimentary Ticket) 
သို႔မဟုတ္ ေငြေပးကတိစာခ်ဳပ္ (Promissory Note) ကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း။ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းစနစ္ - က်င့္ဝတႏ္ွင့္အမိန္႔တည္ၿမဲေစရန္ အလုပ္သမား၏တာဝန္တစ္ခ်ိဳ႕ေဖာက္ဖ်က္မႈအေပၚ စံမံခန္႔ခြသဲူမွ ခ်မွတေ္သာ 
ပိတ္ပင္မႈ။ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ေပးျခင္းျဖစ္လွ်င္ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္သမားသမဂၢ သို႔မဟုတ္ အျခားသင့္ေတာ္သူ၏ အားေပးကူညီမႈကို 
ခံယူပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

SDS - SDS (Safe Datasheet) (ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစာေစာင္) ၏ အတိုေကာက္အေခၚအေဝၚ။ ဓာတုေဗဒပစၥည္းႏွင့္ ဓာတုေဗဒ 
အေရာအေႏွာပစၥည္းမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ျခင္း ျပဳစဉ္ ထိုဓာတုေဗဒပစၥည္းႏွင့္ဓာတုေဗဒအေရာအေႏွာပစၥည္းမ်ား၏ 
႐ူပဓာတုဂုဏ္သတိၱဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ထိခုိကႏ္ိုင္ေျခ၊ အလားတူ စီမံကုိင္တြယျ္ခင္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဓာတဗဒပစၥည္းစသည္ကိ ုလႊေဲျပာင္းခံရမည့္ သို႔မဟုတ္ ေပးအပ္ခံရမည့္ တဖက္လူထ ံေပးအပ္မည့္စာရြက္စာတမ္း။ 

ကုလသမၢ၏အေရးယူပိတ္ဆုိ႔ခံႏိုင္ငံ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး သံတမန္ေရးရာႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ႐ံႈးနိမ့္မႈႏွင့္ အဆံုးသတ္သြားခ်ိန္တြင္ 
အဓမၼဆုိင္ရာအစီအမံအျဖစ္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ အေရးယပူိတ္ဆုိ႔ခံရေသာႏုိင္ငံ။ 
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ2 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ မီးေဘးကာကြယ္ေရးႏွင့္သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္ 
(1) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္ပါ 4 ခ်က္သည္ စက႐္ံုတည္ေဆာက္ရာတြင္ အက်ံဳးဝင္သည္။

(က) ကနဦးကာလတြင္ အိမ္ရာအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အဦးသည္ အေျခခံလူသုံးကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအတြက ္ပံ့ပိုးေရး
အေဆာက္အအုံ (Facility) အျဖစ္ မေျပာင္းလရဲ။ 

(ခ) အထပ္မ်ားစြာပါေသာ လုပ္ငန္းပံ့ပိုးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) သည္ ပထမထပ္ သို႔မဟုတ္ အျခားအထပ္မ်ားတြင္ အေရာင္းဆုိင္ 
မထားရ။ 

(ဂ) သီးျခားပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရိွၿပီး စက႐္ံုမ်ားပိုင္သည့္အျခားကုမၸဏီႏွင့္အတ ူအထပ္မ်ားစြာပါေသာ လုပ္ငန္းပံ့ပုိးေရးအေဆာက္အအုံ (Facility) 
ကိ ုအေဆာက္အဦးမွ်ေဝပိုင္ဆုိင္မႈ မျပဳရ။ 

(ဃ) လုပ္ငန္းပံ့ပိုးေရးစက္ပစၥည္းအေဆာက္အအုံ (Facility) ရွိေသာ အေဆာက္အဦးအတြင္းတြင္ အိမ္ရာကို မထားရ။ 

(2) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ 3 လလွ်င္ 1 ႀကိမ္ ေဘးလြတ္ရာတိမ္းေရွာင္မႈေလ့က်င့္ေရးထရိန္နင္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေဘးလြတ္ရာ
တိမ္းေရွာင္ေရးေလ့က်င့္ေရးထရိန္နင္သည္ အျခားျပင္ပအဖြ႕ဲအစည္း၏ ႀကီးၾကပ္မႈကိ ုခံယူရမည္။
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Appendix 3 

Aeon Sustainable Procurement Principle 

1. Eliminating illegal gathering or trading of natural resources and illegal fishing.

2. Establishing and managing Aeon standards from the perspective of biodiversity

preservation and preventing the depletion of natural resources.

3. Minimizing the use of non-renewable resources.

4. Establishing traceability, including place of production and fishing methods, for

agricultural products and marine resources.

5. Preventing the destruction of forest land with high conservation value.

Appendix 4 

Aeon Biodiversity Principle 

Aeon’s business depends on living products, such as agricultural and marine products. 

Recognizing this, Aeon formulated the Aeon Biodiversity Principle in March 2010 toward 

the conservation of biodiversity, which is essential in achieving a sustainable society. 

Basic Principle 

Recognizing the impact of our overall corporate activities on the ecosystem, we actively 

focus on reducing the impact as well as on conservation activities, working in 

collaboration with our stakeholders, including our customers, local authorities, and non-

profit organizations. We focus on the following points related to the ecosystem in our 

corporate activities: 

Through our corporate activities, we 

1. Remain conscious of blessings and burdens.

2. Engage in initiatives that protect and nurture.

3. Disclose information on our activities.

Action Guidelines (Excerpt) 

1. Products: We will set sustainability targets for resource managed fresh seafood and

processed products, engage in their purchase and sale while sharing those targets with

our business partners, and communicate related information to customers.

16
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2. Stores: We will continue to promote tree-planting campaigns with local customers at

new store sites and continue to develop Eco Stores with less environmental impact than

conventional facilities.

3. With Customers: Through tree-planting campaigns and other programs, we will share

environmental awareness and learn together with all of our customers.

Appendix 5 

Aeon Sustainable Seafood Procurement Policy  

Carry out regular risk assessments from a resource depletion prevention and biodiversity 

conservation perspective. Also, in order to mitigate risks, review feasible 

countermeasures and strive to procure sustainable seafood. 

Specific Measures 

Aeon is constantly devising and implementing measures to shift from endangered 

seafood to seafood with a sustainable backing into the future. 

1. Provision of Sustainable Products

Actively sell sustainable seafood such as MSC certified and ASC-certified products

Strengthen handling of complete aquaculture

2. Elimination of Illegal Trade

Comply with international conventions, such as the Convention on International Trade in

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (the Washington Convention) 

3. Establishment of Traceability Measures

Promote strengthening of resource management in Indonesia

4. Regular Risk Assessments

Launch organization to promote sustainable procurement Measures in organization

development, have begun. 

Appendix 6 

Aeon Forest Resources Procurement Principle (Paper/Pulp/Timber) 
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We will continue to utilize store materials and product raw materials made of lumber and 

pulp produced from properly managed forests, and strive to prevent forest destruction.  

Initiatives through Our Products Identify risks and opportunities, consider viable 

methods, and aim for sustainable procurement through continuous improvement. 

1. Handling of Sustainable Products

Raw material from properly managed forests is authenticated and products that have

acquired FSC® certification are handled assertively.

2. Effective Use of Domestic Lumber in Japan

Efforts for the effective use of domestic lumber are undertaken in order to achieve

sustainable recycling in Japan’s forests.

3. Ensuring of Traceability Measures

For high-risk countries and regions, confirmation of raw material traceability to forests

are handled on a priority basis.

4. Prevention of Illegal Deforestation

Confirmation of legality of lumber, etc., is conducted based on laws related to promotion

of the use of legally harvested lumber.

5. Preservation of Areas with High Conservation Value

Confirmation of the implementation of precautionary measures is conducted in order to

maintain areas with high conservation value.

18
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