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ရည္ရြယ္ခ်က္ 
SMART အလုပ္သမား မူ၀ါဒသည္ ကုမၸဏီရိွ ၀န္ထမ္းအားလုံးသည္ ေလးစားစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ 
မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ဆႏၵေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ေနရျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚတြင္ထိုက္တန္စြာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွျခင္း စေသာစံသတ္မွတ္ခ်က္ရိွျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ SMART သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား အား 
လုံးကို မိမိတို႕၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပတ္၀န္းက်င္အားလုံးတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးအရကာကြယ္ျခင္းကုိ ဆုပ္ကုိင္၍လုပ္ေဆာင္ပါမည္ 
ဟု  ကတိျပဳပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ဤစံသတ္မွတ္ခ်က္အရ ၀န္ထမ္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္သူမ်ား စေသာ မည္သည္႕က်ဴးလြန္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္  ပါ၀င္ျခင္းမရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 
SMART သည္ တစ္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကျငာခ်က္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း မူ၀ါဒ 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိ 
ေၾကာင္းဟူေသာ ေဖာ္ျပေၾကျငာထားခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားေထာက္ခံပါသည္။  
 
ကန္႕သတ္ခ်က္ 
SMART အလုပ္သမား မူ၀ါဒသည္ ကုမၸဏီ၏ အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ျပီး SMART လက္ေအာက္ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာသူမ်ား  အားလုံးကုိ ရည္ရြယ္သည္။  
 
အေၾကာင္းအရာမ်ား 
 
လြတ္လပ္စြာ အလုပ္ခန္႕အပ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကုိ ျမန္မာအလုပ္သမားဥပေဒမွ ျပဌာန္းထားေသာ အလုပ္ခန္႕အပ္ျခင္း သေဘာတူညီ 
စာခ်ဳပ္အတုိင္း ခန္႕အပ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ငန္းခန္႕အပ္မႈ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္စီ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအေပၚ မူတည္၍ အခြင့္အေရး အျပည္႕အ၀ ရရိွခြင့္ကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ 
သည္။ SMART တြင္ရွိေသာ မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆုိ တန္းတူဆက္ဆံခြင့္ႏွင့္ အလုပ္ခန္႕ထားရာတြင္ ခြဲျခားမႈမရိွခြင့္ သည္ 
အားလုံးတြင္ ရွိပါသည္။ ဤက႑တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႕အခြင့္အေရး ေၾကျငာခ်က္ ပုဒ္မ ၂၃ ကုိ 
လုိက္နာေထာက္ခံထားပါသည္။ 
 
လူသားဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားမႈမရိွျခင္း 
မည္သည့္ လိင္ပုိင္းဆု္ိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း၊ လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာ အလြဲသုံးစားက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းၾကံစည္ ဖိႏွိပ္ 
ျခင္း၊ မတရားခုိင္းေစျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သုိ႕မဟုတ္ ခႏၶာပုိင္းရာ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ စကားျဖင့္ 
ေျပာဆုိျခင္း  အပါအ၀င္ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ သည္းခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႕ လူသားမဆန္ေသာ ဆက္ဆံ 
မႈမ်ားမွတဆင့္  ျခိမ္းေျခာက္မႈ တစုံတရာေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။  
 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းရွင္းေရး၊ တရားဥပေဒႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံ 
ျခင္းျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံသား၊ လိင္ခြဲျခားမႈ (ကုိယ္၀န္ေဆာင္မႈ အပါအ၀င္)၊ အသက္အရြယ္၊ 
မသန္စြမ္းျခင္း၊ က်ား/ မ ျဖစ္ျခင္း၊ HIV ခံစားေနရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ရွိ/ မရိွ၊ ယခင္ သို႕မဟုတ္ မျကာေသးမီွက စစ္တပ္မွ 
အနားယူျခင္း သုိ႕မဟုတ္ မည္သုိ႕ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိမဆုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ ဥပေဒမ်ား သို႕မဟုတ္ စည္း 
မ်ည္းမ်ားျဖင့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။  
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အသက္မျပည္႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား 
မည္သည္႕ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆုိ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း မရိွရေပ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဖိႏိွပ္ခံ အလုပ္သမားမ်ား ခန္းအပ္ထားျခင္းကုိ ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ထားပါ 
သည္။ ၀န္ထမ္းအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆုံးအသက္ကန္႕သတ္ခ်က္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သတ္မွတ္ခ်က္အရ အသက္၁၈ ႏွင့္ ၁၈ ႏွစ္အထက္) ျပည့္မီွရမည္။ 
 
အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား ေပးအပ္ေသာ လုပ္ခလစာမ်ားကုိ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပဌာန္းထား 
ေသာ ဥပေဒအရ တရား၀င္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ခလစာမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးအပ္ပါ 
သည္။ အနည္းဆုံး အလုပ္ခ်ိန္ စုစုေပါင္းကုိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ျပဌာန္းဥပေဒအရ ၈ နာရီ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
 
ခြင့္ရက္ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ား 
ခြင့္ရက္ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပဌာန္းထားေသာ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒႏွင့္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပ 
ေဒအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ခြင့္ရက္ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အေရးေပၚခြင့္၊ ႏွစ္စဥ္ခြင့္၊ ေဆးခြင့္ႏွင့္ မိခင္ 
ဖခင္ ျဖစ္ျခင္းအတြက္ မီးဖြားခြင့္မ်ားပါ၀င္သည္။   
 

SMART မူ၀ါဒ ေအာက္တြင္ အထူးအခြင့္အေရးအျဖစ္ ပညာေရးခြင့္ကုိ တစ္လ၊ လစာမဲ့ခြင့္ အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ေပးထား 
ပါသည္။ တနဂၤေႏြကို အပတ္စဥ္တိုင္းပိတ္ရက္ အျဖစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ 
ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ လစာ ျဖတ္ေတာက္မႈ မရိွဘ ဲ တရား၀င္ခြင့္ရက္အျဖစ္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ 
သည္။   
 
သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ သို့မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာ သုိ႕မဟုတ္  တာ၀န္ခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘ ဲ၃ ရက္ဆက္တိုက္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ 
ကြက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္မွ သတိေပးျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႕ေသာ 
အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္မႈအတြက္ အလုပ္ရွင္မွ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ယူလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ 
  
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း ႏွင့္ စုေပါင္းညႈိႏႈိင္းျခင္း 
အေျခခံက်ေသာ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း နိယာမႏွင့္ စုေပါင္းညႈိႏိႈင္းမႈ ရပိုင္ခြင့္သည္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာရိွျခင္း၏ 
ေရာင္ျပန္မႈမ်ားသာျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ စီးပြားေရးအတုိးနႈန္းမ်ားႏွင့္ အသက္၊ လံုျခံဳေရး၊ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ 
ပုိင္ သို႕မဟုတ္ အမ်ားလြတ္လပ္ျခင္း အစရိွေသာ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အရည္အေသြးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးေနပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ မိမိတို႕၏ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း၏ နိယာမ အတုိင္း က်င့္သုံးေထာက္ခံထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ 
တုိ႕ယုံၾကည္သည္မွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အလုပ္သမား တစ္ 
ေယာက္စီတုိင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာ၀န္ခံသုိ႕ မိမိ၏ အေရးၾကီးျပသနာမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္တင္ျပျခင္းျဖင့္ ကာ 
ကြယ္ေပးႏုိင္ပါသည္။     
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လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လုံျခံဳေသာပတ္၀န္းက်င္၊ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ထားျပီး ေနရမည္။ အကယ္၍ 
လုိအပ္ပါက ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႕ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ လံုျခံဳေရးအကာအကြယ္ 
ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲ၍ ျဖစ္ပြားပုံမ်ားကုိ ေနာက္ေၾကာင္းလုိက္ကာ 
လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ နာက်င္ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚ အေျခ 
အေန တုံ႕ျပန္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ရမည္။ ဤက႑တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕သည္ SMART ၏ က်န္းမာေရး၊ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လုံျခံဳေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးသယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္မႈ မူ၀ါဒႏွင့္ SMART ၏ လုပ္ငန္းရပ္တန္႕မႈ 
မူ၀ါဒကုိ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။    
 
မူ၀ါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
SMART အလုပ္သမား မူ၀ါဒကုိ SMART ၏ Ethical Committee မွ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည္မည္ ျဖစ္သည္။ လူတုိင္းသည္ 
ဤမူ၀ါဒကုိ လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိသည္ သာမက မည္သည့္ 
၀န္ထမ္းမဆုိ သုိ႕မဟုတ္ အျခားေသာသူမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒအား တစုံတရာ ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း သတင္းေပးပုိ႕လုိပါက 
SMART လူ႕က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ သို႕ သတင္းေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။     
 
SMART Compliance Team သည္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္းတြင္ Internal Training Plan အရ အလုပ္သမား မူ၀ါဒကုိ ၀န္ထမ္း 
မ်ား အားလုံးသိရိွ လိုက္နာရန္ သင္တန္းျပန္လည္ေပးအပ္ပါသည္။   
 
စစ္ေဆးတုိင္းတာမႈ ရလာဒ္မ်ား 
ကြ် ႏု္ပ္တုိ႕သည္ ရလာဒ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ျပဳလုပ္ကာ တုိင္းတာပါ 
သည္။  
 
၁) ရုံးတြင္းရ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုိအပ္မႈႏွင့္ လုိခ်င္မႈကုိ သိႏုိင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
၀န္ထမ္းတစ္ဦးစီ၏ Anomaly Report ႏွင့္ Corrective and Preventive Action Report ေပၚ စစ္ေဆးျခင္း  
၂) ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ မွ်တစြာ ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ Peer Review Form ႏွစ္စဥ္ 
ေကာက္ခံျခင္းမွ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
၃) ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာကုိ SMART လူ႕က်င့္၀တ္ေကာ္မတီမွ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း မ်ား 
ျပဳလုပ္ပါသည္။ 
ကြ် ႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျမဲတေစ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ သင့္တင့္မွ်မႈကုိ ကြ် ႏု္ပ္တုိ႕၏ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ ေပးစြမ္း ထားျခင္းျဖင့္ 
လံျုခံဳ၍ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဖန္တီးထားပါသည္။  
 
အလုပ္သမားမူ၀ါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
SMART အလုပ္သမား မူ၀ါဒအား SMART လူ႕က်င့္၀တ္ေကာ္မတီမွ ထိန္းခ်ဳပ္ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္သည္။ စီမံခ်မွတ္ထား 
ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ၀န္ထမ္းအားလုံး၏ တာ၀န္ 
၀တၲရားျဖစ္ျပီး ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား တစ္စံုတစ္ရာခ်ိဳးေဖာက္ ေၾကာင္းသိရွိပါက ၀န္ထမ္းျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ ျပင္ပလူ 
ျဖစ္ေစမည္သူမဆုိ SMART၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီသုိ႔ ဆႏၵရိွကအခ်ိန္ မေရြးတိုင္ၾကားနုိင္ပါသည္။ 
သတင္းေပးပုိ႕သူသည္ ေအာက္ပါလိပ္စာ အတုိင္းေပးပုိ႕တုိင္ၾကားနုိင္ပါသည္။ 
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မူ၀ါဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအေျဖ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို SMART လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္အတည္ 
ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနတြင္မူ ေနာက္ဆံုး အဆုံးအျဖတ္ကုိ ျမိဳ႕နယ္ ေဒသရိွ အလုပ္သမားရုံး သုိ႕မဟုတ္ 
တရားရုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈသည္သာ အတည္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 
SMART လူ႕က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ 
ျမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ အေဆာက္အအုံ၊ ၅ လႊာ၊ ဗညားဒလလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ 
ဖုန္း              :  ၀၁ ၇၀၁၅၉၃  
အီးေမးလ္      :  ethicalofficer@smartmyanmargroup.com 
 
 
 

 
 

ေက်ာ္ေက်ာ္လိႈင္ 
   သဘာပတိ 
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