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ကတိ၀န္ခံခ်က္
SMART၏ ကတိ၀န္ခံခ်က္အေနျဖင္႔ မိမိတို႕၏မည္သည့္စီမံလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္မဆို လူ႕အခြင္႔အေရးကို ေလးစားလိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ၀န္ထမ္းအားလံုးတို႕၏တာ၀န္၀တၲရားပင္ျဖစ္သည္။ ဤမူ၀ါဒအား SMART၏ လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈ၊
အရည္အေသြး စီမံခန္႕ခဲြမႈစနစ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခဲြမႈစနစ္ႏွင္႔ ကိုယ္က်င္႔သိကၡာစနစ္တြင္ ေဖာ္ျပ
အတည္ျပဳခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိျပီး ထိုတာ၀န္၀တၲရားႏွင့္အညီ
မိမိတို႕၏ လုပ္ငန္းခြင္၌ အေကာင္းျမင္ေသာ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေနရာမွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ မိမိတို႕
သည္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ ၀န္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာဆက္ဆံျပီး တစ္ဦးနွင့တ
္ စ္ဦး ကြဲျပားျခား
နားမႈကိုလည္း အားေပးကူညီရပါမည္။ ထို႕ျပင္ မိမိတို႕သည္ ၀န္ထမ္းေရးရာမ်ား၊ ၀န္ထမ္း၏ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာမႈမ်ားကို
လည္း ကာကြယ္ေသာ အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လံုျခံဳေသာလုပ္ငန္းခြင္ကို
ျပည့္၀စြာေပးစြမ္းထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဤက႑တစ္ရပ္လံုးအား ဦးေဆာင္စီမံမည့္ မန္ေနဂ်ာအားလည္း မိမိနင
ွ ့္
သက္ဆိုင္ေသာ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာသူမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းပါမူ၀ါဒမ်ားကို ပီျပင္စြာအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္၊ ၀ိုင္း၀န္းကူညီရန္
ႏွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ တာ၀န္မ်ားခ်မွတ္ ေပးထားပါသည္။ မိမိတို႔သည္ တစ္ကမာၻ
လံုးဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္နွင့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ခံ ထားပါ
သည္။
မူ၀ါဒ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
SMART၏ လူ႕အခြင့္အေရး မူ၀ါဒကို မိမိတို႕၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာနယ္ပယ္ ငါးရပ္အေပၚစပ္လ်ဥ္း၍
ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။
တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိမႈ
မိမိတို႕သည္ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာမ်ား
ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕၏၀န္ထမ္းမ်ားအား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအခ်င္းခ်င္း ပညာရွင္ဆန္စြာ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားစြာ၊ ယံုၾကည္မႈ
ရွိစြာ၊ လူတစ္ဦးစီ၏ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးကိုေလးစားတန္ဖိုးထားဆက္ဆံၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ မိမိတို႕သည္၀န္
ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ရာ တြင္လည္းေကာင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ရာထူးတိုးရာတြင္
လည္းေကာင္း၊

သင္တန္းေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊

နစ္နာေၾကးေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊

တိုးတက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊

အလုပ္မွရပ္ဆိုင္းရာတြင္လည္းေကာင္း

အျပစ္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊

တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးနွင့္

အမႈထမ္း

ေဆာင္ျခင္းကိုေပးစြမ္းထားပါသည္။ မိမတ
ိ ို႔သည္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိ
ေသာ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ပါသည္။ SMART ရွိမည္သူတဦးကမွ် အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊
ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္မႈ၊ နုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအရင္းခံဇစ္ျမစ္နွင့္ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ၏
အေထာက္အပံ့ လက္ခံေနရမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ တရားမမွ်တေသာခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကိုစိုးစင္းမွ် မေဆာင္
ရြက္သင့္ေပ။ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးသည္ မတူညီကြဲျပားျခင္းတန္ဖိုးအား ေကာင္းစြာနားလည္သင့္ျပီးမည္သည့္ အခါမွ်
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳသင့္ေပ။

စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ
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မိမိတို႕သည္ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းနွင့္ စီးပြားေရးဆက္ႏြယ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားအားလံုးတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေပးရန္
၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။ မိမိတို႔သည္ မတရားေသာခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းသို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေနွာင့္ယွက္မႈ
မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးကိုမဆို သည္းခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အရာရွိမ်ားနွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုး တို႔သည္
အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္နွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျခားနားခ်က္မ်ားကိုေလးစားသင့္သည္။ SMART
သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ၊ တန္းတူညီမွ်စြာနွင့္ ေလးစားစြာဆက္ဆံရန္ တိုက္တြန္း ထားပါ
သည္။ အဘယ္ေသာအခါမွ် မေလွ်ာ္ကန္ေသာဟာသမ်ားနွင့္ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား လံုး၀ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေပ။ အကယ္၍
သင္သည္စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခံရပါကသင္၏ အထက္အရာရွိထံသို႕ သတင္းေပးပို႔
သင့္သည္။
အလုပ္ခန္႕အပ္ထားျခင္း
ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ၀န္ထမ္းအေယာက္စီတိုင္းအား ၄င္းတို႕၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအေပၚမူတည္၍ လြပ္လတ္စြာ
အလုပ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ေပးထားပါသည္။ SMART ရွိ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးသည္
အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္မႈ၊ နုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအရင္းခံဇစ္ျမစ္နွင့္ မသန္စြမ္းမႈ
သို႔မဟုတ္

အမ်ားျပည္သူ၏

အေထာက္အပံ့လက္ခံေနရမႈမ်ား

စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

အလ်ဥ္းမရွိဘဲလွ်က္ တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံျခင္းနွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ဤက႑တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕
သည္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာခ်က္ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မ ၂၃ ႏွင့္အညီ ေထာက္ခံလိုက္နာထားပါ သည္။
(၀န္ထမ္းအားလံုးတိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တရားမွ်တမႈႏွင့္
ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လက္မ့ဆ
ဲ န္႕က်င္ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ စေသာအခြင့္အေရးမ်ား ရွိပါသည္။
၀န္ထမ္းတိုင္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိဘဲလွ်က္ တန္းတူအလုပ္အကိုင္အတြက္ တန္းတူ လစာရပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ရပါမည္။
၀န္ထမ္းအားလံုးတိုင္း၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိမိႏွင့္ မိမိ၏မိသားစုတုိ႕တြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပိုမိုေကာင္း
မြန္ေသာ

ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားရရွိေစျခင္းျဖင့္

ညိႈနႈိင္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ထိုက္တန္လံုေလာက္ေသာ

အခေငြေၾကးရရွိပိုင္ခြင့္တို႕ႏွင့္

အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာရရွိနုိင္ရပါမည္။)
ဖိႏွိပ္ခံလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ကင္းစင္ေရးမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ကိုယ္က်င့္တရားျဖစ္
သည္။ ဖိႏွိပ္ခံလုပ္သားမ်ားထားရွိျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရး၏ အေၿခခံအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ၄င္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္
စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ဟန္႕တားျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာ

အဓိကအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီသည္

ဖိႏွိပ္ခံလုပ္ သားမ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားခန္႕ထားျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။
အသင္းအဖြဲ႕လြတ္လပ္ျခင္း၏ အေျခခံနိယာမႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိျခင္းသည္ လူ.ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း၏ တန္ျပန္
သက္ေရာက္မႈသာျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ လုပ္သားႏွင့္ ၀န္ထမ္းတို႕အားလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပူးေပါင္းရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး
အတိုးႏႈန္းမ်ားသာမက အသက္၊ လံုျခံဳေရး၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္စေသာ အမ်ား
ျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လြတ္လပ္ျခင္းကိုလည္းဘဲ အတူတကြပါ၀င္ခုခံရန္ အာမခံခ်က္ေပးပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္
ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း (ILO) ၏ နိယာမမ်ားကို က်င့္သံုးေထာက္ခံပါသည္။
လူထုအဖြဲ႕အစည္း
မိမိတို႔သည္ မိမိတို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းကို ကာကြယ္ေလးစားျပီး ၎လုပ္ငန္းခြင္၌ရွိေသာ ကြဲျပားျခား
နားမႈမ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးထားပါသည္။ ထို႕ျပင္ မိမိတို႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္၀န္းက်င္ရွိ ေဒသဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား
ကို္လည္း တန္ဖိုးထားေလးစားပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ေနထိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕အစည္းကိူ ကူညီရန္ႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈရွိျခင္းျဖင့္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ့္က်င့္တရားကို ျမွင့္တက္ေစသည္။
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ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားကို ေလးစားျပီး မူလ သို႕မဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အထူးအခြင့္
အေရးမ်ားကို ၄င္းေဒသခံတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္တကြ ၄င္းတို႕၏လူေနမႈပံုစံ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ေဒသ
အတြင္းရွိထံုးတမ္းစဥ္လာစည္းကမ္းမ်ား၊ ၄င္းတို႕၏ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈအတြက္ ေဒသအတြင္းစီးပြားေရး ႏွင့္ သဘာ၀သယံ
ဇာတထြက္ကုန္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႕သတ္ထားရွိခ်က္မ်ားေပၚ ေလးစားကာကြယ္ပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ေဒသတြင္း
ရွိ္သမိုင္း အစဥ္အလာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္မ်ားႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူ ေငြရွင္ေၾကးရွင္
မ်ားအား ေျမငွားရမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေသာေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ကိုလည္း ျပဌာန္း
ဥပေဒ မ်ားအရ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာကြယ္ေပးသြားပါမည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေသာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ ပြင့္လင္းစြာ၊
လ်င္ျမန္စြာႏွင့္

တဖက္မွလက္ခံလာေအာင္

ညိႈႏိႈင္းေျပာဆိုျပီးမွ

ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရန္

အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈကို ႏိုင္ငံ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ေပးေခ်ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျပီး
ထိုေျမပိုင္ရွင္လက္ထဲသို႕ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား အမွန္ကကယ္ လက္ခံ ရရွိမႈ ရွိ၊ မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးျခင္းကာ ေလ့က်င့္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ Grievance Mechanism Policy ကို တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားျပီး
ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏

ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ထိုမူ၀ါဒအတိုင္းလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္

ႏိုင္ငံေတာ္

ေျမယာသံုးစြဲမႈ မူ၀ါဒအား ေလးစားေထာက္ခံ ျပီး အကယ္၍ တစံုတရာေပၚေပါက္က ဤမူ၀ါဒအတိုင္း ေနာက္ဆံုးေသာ
အဆံုးအျဖတ္ခ်က္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ
မိမိတို႔သည္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသူနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ
SMART၏ လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ ၊ အရည္အေသြးနွင့္ HACCP မူ၀ါဒမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အကဲျဖတ္ကာ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။
Compliance အဖြဲ႕သည္ ေစာင့္ၾကပ္မႈမ်ားႏွင့္ supplier/ vendor တို႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား
ကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ မိမိတို႕၏ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသူနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္
အတြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္ေလ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင္႔ ၎တို႕၏စီးပြားေရးမ်ားကို ကိုယ္က်င္႔
သိကၡာရွိစြာႏွင္႔ တာ၀န္ယူမႈ ျပည္႔၀စြာစီမံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာအာမခံပါသည္။
စစ္ေဆးတိုင္းတာမွဳ ရလာဒ္မ်ား
ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေနသူမ်ားကို ဤလူ႕အခြင့္ အေရးဆိုင္
ရာမူ၀ါဒအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနမွဳကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား ေပၚအေျခခံ၍ ပံုမွန္စစ္ေဆးတိုင္းတာပါသည္။
က) Grievance Mechanisms Procedure အားလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊
ခ) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္မွဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပို႕ခ်ေပးျခင္း၊
ဂ) ေပးသြင္းသူမ်ား/ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ ေဆာင္ရက
ြ ္မွဳမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရး၊ ေပးသြင္းသူမ်ား
လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အစားအေသာက္ လံုျခံဳမႈ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈစနစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ပံုမွန္
စစ္ေဆးျခင္း။
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕၏ ရပ္ကြက္၊ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္မွာမူ ကုမၸဏီ၏လက္ေအာက္ရွိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္
ASEAN CSR Network ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းေရး အသိပညာတိုးျမင့္ေပး” ဟူေသာ ပေရာဂ်က္အား
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ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဤပေရာဂ်က္အား၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ “စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး” ျဖစ္ျပီး ဦးတည္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ စီးပြားေရး၊ အႏၴရာယ္ကင္းေသာ ဘ၀ေနထိုင္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အေပၚ
အေထြေထြဗဟုသုတ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ဤပေရာဂ်က္သည္ ေဒသအလုပ္
အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ေဒသရွိ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား စေသာေဘး
အႏၲရာယ္လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီေပလိမ့္မည္။
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကို SMART Compliance Team မွ ဦးေဆာင္၍
၀န္ထမ္းသစ္မ်ား မိတ္ဆက္သင္တန္းတြင္ ပို႕ခ်ျခင္း၊ ကုမၸဏီတြင္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားသင္တန္းတြင္ တစ္ျကိမ္ထည့္သြင္း ပို႕ခ်
ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႕ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား သို႕မဟုတ္ ေပးသြင္းသူမ်ားအားလံုး ကို တစ္နွစ္လ်ွင္ ႏွစ္ျကိမ္ သင္
တန္းပို႕ခ်ေပးေနပါသည္။
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အားတိုင္ၾကားျခင္း
စီမံခ်မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ၀န္ထမ္းအားလံုး
၏ တာ၀န္၀တၲရားျဖစ္ျပီး ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား တစ္စံုတစ္ရာခ်ိဳးေဖာက္ ေၾကာင္းသိရွိပါက ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္
ျပင္ပလူျဖစ္ေစမည္သူမဆို SMART၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီသို႔ ဆႏၵရွိကအခ်ိန္ မေရြးတုိင္ၾကားနိုင္ပါသည္။
သတင္းေပးပို႕သူသည္ ေအာက္ပါလိပ္စာ အတိုင္းေပးပို႕တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။
SMART လူ႕က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ
ျမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ အေဆာက္အအံု၊ ၅ လႊာ၊ ဗညားဒလလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
ဖုန္း

: ၀၁ ၇၀၁၅၉၃

အီးေမးလ္

: ethicalofficer@smartmyanmargroup.com

အက်ိဳးဆက္မ်ား
မူ၀ါဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ၀န္ထမ္းကို SMARTမွ ထုတ္ပယ္မည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး
မူ၀ါဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူသည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRB) ၏ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေၾကညာခ်က္အရ
ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူလည္းတျပိဳင္နက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ေက်ာ္ေက်ာ္လႈိုင္
သဘာပတိ
SMART Group of Companies

Think Big, Aim High, WORK SMART

COPY

