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HTC ေကာ္ပုိေရးရွင္း 
ေပးသြင္းသူ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း   
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HTC ေကာ္ပုိေရးရွင္းေပးသြင္းသူ အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း 
HTC ၏ ေပးသြင္    အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း (“ဥပေဒက်မ္း”) သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္ 
(“ေပးသြင္းသူ”) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အဖြ႕ဲႏွင့္ဆိုင္ေသာ တာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ HTC ႏွင္ ့ အတူ 
စီပြားေရးလုပ္ေသာ အေျခအေနတြင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေပးသြင္းသူ ႏွင့္ သူတို႔၏ထပ္ဆင့္ 
ေပးသြင္းသူမ်ားအား ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ 
တာဝန္ရွိေသာ စီးပြားေရးအမူအက်င့္မ်ားကို ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ HTC သည ္
ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေလးစားလုိက္နာျခင္းရွိ မရွိကို အကဲျဖတ္လိမ့္မည့္အျပင္ ေပးသြင္းသူမ်ား၏ 
တုိးတက္မႈနွင့္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုက္ညီမႈရွိျခင္း နွင့္ သူတို႔၏ စီပြားဖက္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 
လုပ္ေနဆဲ စြမ္းေဆာင္မႈတို႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိမ့္မည္။ 
 
ဥပေဒက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကာယအလုပ္၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊ နွင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းႏိုင္ငံသားခံယူျခင္းပူးေပါင္းမႈ (EICC) 
အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္း အျပဳအမူ ဥပေဒက်မ္း ႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ေနးရွင္း၏ 
ယူနီဗာဆယ္လူမႈ႕အခြင့္အေရးမ်ားတို႔၏ အျမင္သေဘာထား ႏွင့္ ဘာသာစကားတုိ႔ ႏွင္ ့ကုိက္ညီမႈရွိသည္။ 
 

ကာယအလုပ္သမား 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ သူတို႔အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို အတည္ျပဳထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနတမွီ နားလည္ထားသည့္အတိုင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ႏွင့္ 
ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံရန္ လုိအပ္သည္။ 
 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳျခင္း 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ အလုပ္ခန္႔ျခင္း နွင့္ အလုပ္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအေလ့အထမ်ားျဖစ္ေသာ ရာထူးတိုးျခင္း၊ 
ဆုေပးျခင္း နွင့္ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ခြင့္ေပးျခင္း တို႔တြင္ လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ အသက္၊ က်ားမ၊ 
လိင္ေဇာင္းေပးျခင္း၊ လူမ်ိဳး၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ နုိင္ငံေရးနီွးႏြယ္မႈ၊ ယူနီယံအဖဲြ႕ဝင္ျဖစမ္ႈ၊ ႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္ရွိ မရိွ တို႔အေပၚ မူတည္ျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ရပါ။ ထို႔အျပင ္ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ 
အလားအလာရိွေသာ အလုပ္သမားမ်ား အား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈက်ရာေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည့္ 
ေဆးစစ္ခ်က္/ကိုယ္ဝန္ရွိ မရိွစစ္ေဆးခ်က္ တို႔ကို မျပဳလုပ္ရပါ။ မသန္စြမ္းသူ အလုပ္သမားမ်ားအား 
သူတုိ႔၏အလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္အေလ်ာက္ မွ်တေသာ အလုပ္ေလ်ာ္ကန္ညီညႊတ္ျခင္းမ်ား 
ေပးရမည္။ 
 
မွ်တေသာဆက္ဆံျခင္း 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ အလုပ္ေနရာအား ေနွာင့္ယွကမ္ႈမရိွေသာ ေနရာအျဖစ္ ဖန္တီးရန္ နညး္စနစ္မ်ား 
ရွိသင့္သည္။ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လိင္မႈဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာနွိပ္စက္မႈ၊ ရိုက္နွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ၊ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အႀကပ္ကိုင္မႈ၊ ရုပ္ပုိင္းဆိင္ုရာ အႀကပ္ကုိင္မႈ၊ ဆဲဆုိမႈ (သုိ႔) ကုမၸဏီမွေပးထားေသာ 
လိုအပ္သည့္အေထာက္အပံ့ အေဆာက္အအံု စသည္တို႔အား ဝင္ျခင္း ထြက္ျခငး္ကို ယုတၱိမရွိေသာ 
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ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ လူမဆန္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား (သို႔) ရက္စက္ႀကမ္းတမ္းမႈမ်ားျဖင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားအား ဆက္ဆံျခင္း (သို႔) ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ 
 
ကေလးအလုပ္သမားတားျမစ္ျခင္း 
ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား ထုတ္လုပ္မႈ၏ဘယ္အဆင့္တြင္ မဆုိ မသံုးရပါ။ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ 
သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တုိင္းျပည္ရွိ အလုပ္သမားဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုး ကုိ လိုက္နာရမည့္အျပင္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ အသက္မွန္ကန္ေႀကာင္း အတည္ျပဳစစ္ေဆးခ်က္လမ္းစဥ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း၍ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံျပီး စက္ရံုမ်ားအသီးသီး၌ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ 
 
လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္နုိင္ေသာ အလုပ္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ အင္းအားသံုး၍ အတင္းအႀကပ္ခိုင္းေသာပုံစံမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ခိုင္းေသာ 
အလုပ္သမား (သို႔) စိတ္အလုိမပါပလဲုပ္ရေသာ ေထာင္ အလုပ္သမားမ်ား အား အသုံးမျပဳရပါ။ 
အလုပ္မ်ားအားလုံးသည္ မိမိဆႏၵေလ်ာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ရျပီး အလုပ္သမားမ်ားအားသည္ သင့္တင့္ေသာ 
ႀကိဳတင္အေႀကာင္းႀကားမႈရွိပါက လြတ္လပ္စြာ ထြက္ခြာနိုင္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ 
အစိုးရမွထုတ္ေဝထားသည့္ သက္ေသခံကဒ္ျပား၊ နုိင္ငံကူးလကမွ္တ္မ်ား နွင့္ အလုပ္ပါမင့္မ်ားအား 
ေပးသြင္းသူမ်ား (သုိ႔) အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ား သုိ႔ အလုပ္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအေျခအေနတခု အေနျဖင့္ 
ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ 
 
အလုပ္ခ်ိန္မ်ား 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ အမ်ားဆံုးအခ်ိန္ပိုနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ ေန႔စဥ္ နွင့္ အပတ္စဥ္ 
အလုပ္ခ်ိန္မ်ား နွင့္ပတ္သက္ေသာ အရပ္ေဒသ ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရမည္။ အလုပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ 
ရာထူးတခုစီ၏ တာဝန္ေပၚတြင္ မူသည္၍ လံုေလာက္ ေသာ အစာေပးျခင္း နွင့္ ခြင့္ေပးျခင္း ေပၚလစီကို 
သတ္မွတ္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို အနည္းဆံုး တပတ္တြင္ တရက္နားခြင့္ ေပးရမည္။ 
 
လုပ္အားခ နွင္ ့အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားခြင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားသို႔ေပးေသာ ေလ်ာ္ေႀကးသည္ အနည္းဆံုးလုပ္အားခ ၊ အခ်ိန္ပိုနာရီမ်ား နွင့္ တရားဝင္ 
ျပဌာန္းထားေသာအက်ိဳးခံစာခြင့္မ်ား နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္လုိက္ဖက္ေသာ 
လုပ္အားခဥပေဒမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ အရပ္ေဒသ ဥပေဒမ်ားနွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္၊ 
အလုပ္သမားမ်ားကို အခ်ိန္ပိုအတြက္ေပးေသာ နႈန္းထားသည္ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္အတြက္ေပးေသာ နႈန္းထားထက္ 
ျမင့္စြာေပးျခင္းျဖင့္ အေလ်ာ္ေပးရမည္။ စည္းကမ္းနွင့္ဆိုင္သာ ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ လုပ္အားခထဲမွ 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္သမားမ်ားအား ေပးေသာ အေျခခံစနစ္မွာ 
လုပ္အားခမ်ားကို လချဖတ္ပိုင္း (သုိ႔) အလားတူ စာရြက္စာတမ္းသံုးျပီး အခ်ိန္မီေပးရမည္။ 
 
လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြ႕ဲနိုင္မႈ 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႕ျခင္း၊ အလုပ္သမားယူနီယံသို႔ ဝင္ျခင္း မဝင္ျခင္း၊ 
တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရယူျခင္း၊ အရပ္ေဒသဥပေဒ နွင့္အညီ အလုပ္သမားေကာင္စီမ်ားသို႔ ဝင္ျခင္း 
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အစရိွသည့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရမည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္အေျခအေနနွင့္ 
ပတ္သက္ျပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူအား လက္တု႔ံျပန္မွာေႀကာက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ (သို႔) ဒုကၡေပးမွာ 
စိုး၍ေႀကာက္ရြံ႕ျခင္းမ်ားမရွိဘဲ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္နိုင္ရမည္။ 
 

က်န္းမာေရးနွင့္ ေဘးကင္းေရး 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ သူတို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား က်န္းမာ ျပီး ေဘးကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ 
ျဖစ္ရန္ စီမံေပးဖို႔ လုိအပ္သည္။ 
 
လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ဆ္ုိင္ေသာေဘးကင္းမႈ 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏အလုပ္သမားမ်ားအား ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ နွင့္ ခႏၶာ ဆိုင္ရာေဘးအႏၲရယ္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကိုယ္ကာယစုိက္ထုတ္ရန္လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား နွင့္ အလုပ္သမားမ်ား 
အသုံးျပဳေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား နွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အႏၲရယ္မ်ား တို႔မွ ကာကြယ္ေပးရမည္။ 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ ေဘးကင္းေသာလုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ပံု ျပဳလုပ္နည္း၊ 
တားဆီးကာကြယ္ေရး ထိန္းသိမ္းမႈ၊ နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရယ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ 
နည္းပညာကာကြယ္ေရးတိုင္းတာျခင္းမ်ား ကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အႏၲရယ္မ်ားကို 
လံုေလာက္စြာ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ပါက ေပးသြင္းသူမ်ားသည ္ အလုပ္သမားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ေသာ 
တစ္ကုိယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ေပးရမည္။ 
 
အေရးေပၚ အရန္သင့္ရိွမႈ နွင္ ့စနစ္မ်ား 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ ဆုိင္ေသာ ထိခိုက္မႈ နွင့္ နာမက်န္းမႈမ်ားကို ေစာင့္ႀကည့္စစ္ေဆး၍ 
သတင္းပို႔ရန္အတြက္ အေရးေပၚ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ စနစ္မ်ား စတင္ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၎တုိ႔တြင္ 
အေရးေပၚသတင္းပို႔ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအားအသိေပးျခင္း နွင့္ စြန္႔ခြာျခင္း နည္းလမ္းမ်ား၊ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းနွင့္ လုပ္ရွားမႈမ်ား၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မီးေဘး ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းနွင့္ 
ျငိမ္းသတ္ျခင္း ပစၥည္းမ်ား၊ လံုေလာက္ေသာ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား နွင့္ 
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
 
လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ ဆုိင္ေသာ ထိခိုက္မႈ နွင့္ နာမက်န္းမႈမ်ား 
(a)အလုပ္သမားမ်ားအား သတင္းပို႔ရန္အားေပးျခင္း၊ (b)ထိခိုက္မႈ နွင့္ နာမက်န္းမႈမ်ားကို ခြဲျခား ၍ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ (c)လုိအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ကုသမႈမ်ားေပးျခင္း၊ (d)အေျခအေနမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ 
၎တုိ႔၏ အေႀကာင္းရင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရန ္ အမွားျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နွင့္ 
(e)အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း စေသာ စီမံထားခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 
လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ ဆုိင္ေသာ ထိခုိက္မႈ နွင့္ နာမက်န္းမႈမ်ား ကို ကာကြယ္ျခင္း၊ တာဝန္ယူစီမံေပးျခင္း၊ ေျခရာခံျခင္း 
ႏွင့္ သတင္းပို႔ျခင္းအစရွိသည္မ်ား လုပ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ စနစ္မ်ားအား အဆင္သင့္ေနရာတြင္ ထားရွိသည္။ 
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ကုိယ္ကာယစုိက္ထုတ္ရန္လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား 
လက္နွင့္ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္ရျခင္း ႏွင့္ ေလးလံေသာ (သို႔) ထပ္ခါထပ္ခါ မရျခင္း၊ ႀကာျမင့္စြာ 
မတ္တပ္ရပ္ရျခင္း ႏွင့္ လြန္စြာ ထပ္ခါထပ္ခါ (သို႔) အားပါေသာ စုစည္းမႈ အလုပ္မ်ားလုပ္ရျခင္း အပါအဝင္ 
ကိုယ္ကာယစုိက္ထုတ္ရန္လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၏ အႏၲရယ္မ်ား နွင့္ အလုပ္သမားမ်ား 
ထိေတြ႕မႈတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ထပ္ခါထပ္ခါအားစိုက္၍ျပဳလုပ္ရာမွ ရရိွေသာ ဒဏ္မ်ားကို 
ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုိအေလ်ာက္ စက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးသည္။ 
 
ေရဆုိးနုတ္စနစ္၊ အစားအစာ ႏွင့္ အိမ္ရာ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ အိမ္သာမ်ား၊ ေသာက္သုံးေရ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစားအစာ ျပင္ဆင္မႈ၊ 
သိုေလွာင္မႈ နွင့္ စားသံုးမႈ အစရွိသည့္ ပံ့ပိုးေပးေသာ အရာမ်ားအား အဆင္သင့္အသုံးျပဳခြင့္ ကို ေပးရမည္။ 
ေပးသြင္းသူမ်ား စီမံေပးထားသည့္ အလုပ္သမားေဆာင္မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းမႈရွိျပီး ေဘးကင္းရမည့္ အျပင ္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္၊ ေရခ်ိဳးရန္ အတြက္ ေရပူေရေအး၊ လံုေလာက္ေသာ အပူခ်ိန္ နွင့္ 
ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းျခင္း၊ နွင့္ သင့္တင့္ေသာ ထြက္ေပါက္ရွိသည့္ ကုိယ္ပိုင္ အခန္းအက်ယ္မ်ား လည္း 
ျဖစ္ရမည္။ 
 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ေပးသြင္းသူမ်ားအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ေသာ တာဝန္ရွိသည့္ ဓေလ့ထုံးစံအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ 
ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းေရး အတြက္ ကာကြယ္တားဆီေပးမည့္ သက္ဆ္ုိင္ေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ 
 
ေလထုညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ သယံဇာတသုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 
ေရႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ (သို႔) မူလအစကတည္းက (သုိ႔) 
ထုတ္လုပ္မႈကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းနွင့္ ပံ့ပိုးျခင္း နည္းစနစ္မ်ား၊ ပစၥည္းအစားထုိးသံုးစြဲျခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း စေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားရန္ 
လိုအပ္သည္။ 
 
အႏၲရယ္ေပးနုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား 
ဓာတုပစၥည္း နွင့္ အကယ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္သုိ႔ ထုတ္လြင့္ပါက အႏၲရယ္ေပးနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျပီး၊ ထိုပစၥည္းမ်ားအား ေဘးကင္းစြာ ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ 
ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းနွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေသခ်ာစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
 
စြန္႔ပစ္ေရ နွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ စက္ရံု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား နွင့္ မိလႅာစြန္႔ပစ္ျခင္းမွ ထြက္လာေသာ စြန္႔ပစ္ေရ နွင့္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း၊ ႀကည့္ႀကပ္ျခင္း၊ ထိန္ခ်ဳပ္ျခင္းနွင့္ စြန္႔ပစ္မႈ မျပဳလုပ္မီတြင္ လိုအပ္သလုိ 
ျပဳျပင္မႈမ်ားလုပ္ျခင္း တုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ပါဝင္သူမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္ရယူျခင္းကို ႀကိဳးစား၍ 
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သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မီေပးနိုင္ရန္ နွင့္ ဤတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ၏ ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ နွင့္ 
ဝယ္ယူသူမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ အခါ ဝယ္ယူသူမ်ားထံသို႔ ႀကိဳးစားျပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ 
အခ်ိန္မီေပးနိုင္ျခင္း တုိင္းတာခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။ 
 
ေလထုထဲသုိ႔ ထုတ္လႊင့္မႈ 
ေလထုထဲသုိ႔ ထုတ္လႊင့္မည့္ အေငြ႕ပ်ံနို္င္ေသာ ဇီဝအေျခခံ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ ေလသန္႔ေဆးရည္မ်ား၊ 
စားေစနိုင္ေသာအရာမ်ား၊ အမႈန္မ်ား၊ အုိဇုန္းလႊာကိုပါးေစနိုင္ေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ရာမွ ထြက္လာေသာ ေလာင္ကၽႊမ္းျခင္း ဆိုင္ရာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား တို႔ကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း၊ ႀကည့္ႀကပ္ျခင္း၊ 
ထိန္ခ်ဳပ္ျခင္းနွင့္ စြန္႔ပစ္မႈ မျပဳလုပ္မီတြင္ လုိအပ္သလုိ ျပဳျပင္မႈမ်ားလုပ္ျခင္း တုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား နွင္ ့ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျခင္း 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည ္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကို ရယူရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တုိ႔ျပဳလုပ္ျပီး ၎ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္ နွင့္ အစီရင္ခံမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရမည္။ 
 

ကိုယ္က်င့္တရားနွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ 
လူမႈေရး တာဝန္ဝတၱရားမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွရန္ ေပးသြင္းသူူမ်ား နွင့္ သူတို႔၏ ထပ္ဆင့္ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို လူ႔က်င့္ဝတ္နွင့္ အည ီ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင္ ့ ဂုဏ္သိကၡာနွင့္အညီ ေျဖာင့္မတ္စြာ 
က်င့္ႀကံရန္ လိုအပ္သည္။ 
 
အျငင္းပြားမႈ ကင္းေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္ရွာျခင္း 
HTC သည္ အာဖရိကအလယ္ပုိင္းေဒသအားလံုးမွ တြင္းထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္ရွာျခင္းကို ေရွာင္ႀကဥ္မည့္ 
ေပၚလစီ တရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ HTC ၏ တြင္းထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္ရွာျခင္း 
ေပၚလစီကုိ လိုက္နာရန္ နွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရွိေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္းကို ဖယ္ရွားရန္ လုိအပ္သည္။ 
HTC သည ္ တာဝန္ရွိေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္ရွာျခင္းကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ျပီး ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အျငင္းပြားမႈ ကင္းေသာ ေပၚလစီကို 
ထပ္ဆင့္ေပးသြင္းသူမ်ားအား အသိေပးေျပာျပရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ 
 
စီးပြားေရး ဂုဏ္သိကၡာ 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လာဘ္စားျခင္း၊ မတန္တဆေစ်းတင္ျခင္း၊ အလႊဲသံုးစာလုပ္ျခင္း တို႔ကုိ မျပဳလုပ္ရပါ။ 
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာနွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း ေသခ်ာေစရန္ ႀကည့္ႀကပ္ျခင္း နွင့္  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ လာဘ္ထိုးျခင္း (သို႔) ေငြ၊ တန္ဘိုးရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ သုိ႔ 
မ်က္နွာသာေပးမႈမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ လြန္ကဲသည့္ သို႔ မမွန္ကန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
ရယူျခင္းမ်ားနည္းလမ္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းမႈ (သုိ႔) လက္ခံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ HTC 
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အလုပ္သမားမ်ားအား လက္ေဆာင္ (သုိ႔) ေပးသြင္းသူမ်ား နွင့္ ဆက္ဆံမႈ မွ ရလာမည့္ အျခားေသာ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးမ်ားကို မေပးကမ္းရပါ။ 
 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း 
စီးပြားေရးကိစၥ၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ၊ ဘ႑ေရးအေျခအေန၊ နွင္ ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ တို႔နွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား နွင္ ့ ေရပန္းစားေနေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း 
ထံုးစံဓေလ့ တုိ႔နွင့္ အည ီထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရွိသည္။ 
 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ နွင္ ့မူပုိင္ခြင့္ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ နွင့္ မူပုိင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားရမည္။ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း (သို႔) အခ်က္အနည္းငယ္ကိုသာ 
သင့္ေလ်ာ္စြာသံုးျခင္းတို႔အျပင ္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ နွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား တ္ုိ႔၏ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ နွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ား ကို ကာကြယ္ေပးျခင္းအား ေသခ်ာေစသည္။ 
 
မွ်တေသာ စီးပြားေရး နွင့္ ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ဥပေဒနွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အပါအဝင္ မွ်တေသာ စီးပြားေရး၊ ေႀကာ္ျငာျခင္း နွင့္ 
ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ စံႏႈန္း တုိ႔ကို အတည္ျပဳထိန္းသိမ္းရမည္။ 
 
မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေႀကာင္း အေထာက္အထားကုိ ကာကြယ္ျခင္း 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား နွင့္ ေပးသြင္းသူ       အလုပ္သမားမ်ား                    
                       ႕   1 တို႔၏ကာကြယ္မႈတို႔ကုိ ေသခ်ာေစေသာ ပရိုဂရမ္ကို ထိန္းသိမ္းရမည္။ 
 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားအားလံုးအား ထိန္းသိမ္းလိုက္နာမႈ ကုိပံ့ပိုးရန ္ နွင့္ 
ဥပေဒက်မ္းရွိ အနာဂတ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားမႈျဖင့္ 
ဆက္လက္၍တိုးတက္မႈကို အားေပးရန္ အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ 
 
ဥပေဒ နွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ေသာ အရည္အေသြး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရး နွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေရး တို႔ကို လိုက္နာရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ 
လိုင္စင္မ်ား နွင္ ့ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား တုိ႔ကို ရရိွေစျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း နွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ားတို႔ကို 

                                                             
1                                        ႕  ၏         - ကုမၸဏီ           ႕                                              ႕ 
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ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ နွင့္ အစီရင္ခံျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
အႏၲရယ္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း နွင္ ့အႏၲရယ္မ်ား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 
ေပးသြင္းသူမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး၊ နွင့္ လုပ္ငန္းနွင့္ ဆုိင္ေသာ အလုပ္သမား 
က်င့္ဝတ္ နွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား အႏၲရယ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ နည္းစနစ ္ ရိွရမည္။ အႏၲရယ္ 
တခုစီအတြက္ သိသာထင္ရွားမႈကို သတ္မွတ္ပိုင္းျခားျပီး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ရသည့္ အႏၲရယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ 
နွင့္ ထိန္သိမ္းခ်က္လိုက္နာမႈတို႔ကုိ ေသခ်ာေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား နွင့္ 
ကိုယ္ကာယထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား လုပ္ရမည္။ 
 
ႏွစ္ျမဳပ္မႈ နွင့္ တာဝန္ခံမႈ 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ဥပေဒက်မ္းရွိ အနာဂတ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို 
စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုိအပ္သည္။ သူတုိ႔သည ္ သူတို႔၏ 
ေပးသြင္းေသာအခြမဲ်ားအား ဥပေဒက်မ္း၌ ေရွ႕သုိ႔ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္မ်ားသိရန္ ေျပာျပသည္။ 
 
အဆက္မျပတ္ေသာ တုိးတက္မႈ 
ေပးသြင္းသူမ်ားအား ဤဥပေဒက်မ္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အလုပ္သမား၊ က်န္းမာေရး နွင့္ ေဘးကင္းေရး၊ နွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စံနႈန္းတို႔နွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ တိုင္းတာခ်က္မ်ား အား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈကို အဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေစရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္သည္။ 
 
စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ဥပေဒ နွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒက်မ္း၌ ပါရွိသည္ ့အေႀကာင္းအရာမ်ား 
ႏွင့္ လူမႈေရး နွင္ ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ တာဝန္ရပ္မ်ား နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခား စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား တုိ႔ နွင့္ ကုိက္ညီမႈ ကို ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ လုပ္ေသာ မိမိကိုယ္မိမိ 
ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား တြင္ ပါဝင္ရမည္။ 
 
အမွားျပင္ဆင္ေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ HTC စစ္ေဆးခ်က္၊ စစ္ေႀကာျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း နွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ မွ ရွာေဖြ 
ေတြ႕ရွိထားေသာ မျပည့္မီျခင္းမ်ား ကို အခ်ိန္မ ီအမွားျပင္ဆင္ေပးရန္ အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိရမည္။ 
 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖန္တီး ျပီး ထိန္းသိမ္းရန္၊ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ား ကာကြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား နွင့္ အတူ ဥပေဒက်မ္း နွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ထိန္းသိမ္းလိုက္နာမႈမ်ား ကိုေသခ်ာေစရန္ အတြက္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိရမည္။ 
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ေပးသြင္းသူ တာဝန္မ်ား 
ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ေပးသြင္းသူမ်ားအား ဥပေဒက်မ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို အသိေပးရန္ နွင့္ 
သူတုိ႔သည ္ ဥပေဒက်မ္း နွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား နွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ကုိ လိုက္နာ မႈ ရိွ မရိွ ႀကည့္ႀကပ္ 
စစ္ေဆးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ရိွရမည္။ 
 

အညႊန္းကိုးကားျခင္းမ်ား 

HTC သည္ ဤဥပေဒက်မ္းအား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေအာ္ပါ ကိုးကားခ်က္မ်ား နွင့္ တုိင္ပင္နွီးေနွာခဲ့သည္။ 
 
အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္းႏုိင္ငံသားခံယူျခင္းပူးေပါင္းမႈ (EICC) အီလက္ထေရာနစ္လုပ္ငန္း အျပဳအမူ 
ဥပေဒက်မ္း 
www.eicc.info/  
 
ႏုိင္ငံတာ အလုပ္သမား စံႏႈန္းမ်ား (ILO) 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm.ilo.org 
 
ILO ဥပေဒက်မ္း ၏ ေဘးကင္းေရး နွင္ ့က်န္းမာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 
 
အမ်ိဳ းသားမ်ား လုပ္ငန္းအတြက္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
www.oecd.org 
 
လာဘ္စားမႈ ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ယူနုိက္တက္ ေနးရွင္း ညီလာခံ 
www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html 
 
ယူနုိက္တက္ ေနးရွင္း ကမာၻ႕တရားဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ 
www.unglobalcompact.org  
 
ယူနုိက္တက္ ေနးရွင္း ယူနီဗာဆယ္ လူမႈ႕အခြင့္အေရးမ်ား ေႀကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း 
www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 
 

http://www.eicc.info/
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm.ilo.org
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
http://www.oecd.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

