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BlueScope တြင ္"ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံႏၷိ႒ာန္" က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ လမ္းၫႊန္ေပးသည။္ ယငး္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စံ
စံတန္ဖိးုမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေဖာက္သညမ္်ား၊ ကုနစ္ည္ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝနထ္မ္းမ်ား၊ ကၽ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ရွယ္ယာရငွမ္်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းေဆာငရ္ြက္ေသာ ေဒသမ်ား၏ A ေရးႀကီးမႈကုိပါ A ေ
A ေလးA နက္ စU္းစားထားသည့္ စည္းမ်Uး္မ်ားကုိ စာျဖင့္ေရးသား ေဖာ္ျပထားခ်က္ျဖစသ္ည္။ "ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံႏၷိ႒ာန"္ 
ကုိ ၂၀၀၁  ခုႏွစ္တြင ္BlueScope ဝန္ထမ္းမ်ားက စတငေ္ရးဆြဲခဲ့ၿပီး ထုိA ခ်ိနမ္ွစ၍ ကၽြႏု္ပတုိ္႔၏ လု
လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လမ္းၫႊနေ္ပးကာ မွနက္နေ္သာ A ရ
A ရာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္လုပေ္ဆာငရ္န ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ A ားေပးပံပ့ိုးလာခဲပ့ါသည။္ 

BlueScope သည ္BlueScope ၏ 
ထုတ္ကုနမ္်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဈးကြက္သုိ႔A ေရာက္ ပို႔ေဆာငရ္ာတြင္ ပါဝငေ္သာ လု
လုပင္နး္ႏငွ့္သက္ဆုိင္သူA ားလုံးA တြက္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူ
လူမႈေရးႏွင့္ စးီပြားေရးဆုိင္ရာ ေရရညွ္စတံနဖ္ိုးကုိ ဖန္တီး၊ ကာကြယ္၊ ပ်ိဳးေထာင္ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ရင
ရငး္ျမစမ္်ားကုိ ေရရွညတ္ညတ့ံ္ေA ာင္ ထိန္းသိမး္ေပးမည့္ A ေလ့A ထမ်ားကုိ ကတိျပဳေဆာင႐္ြက္ပါသည။္  

2018 ခႏွုစ္ A ေစာပိငု္းတြင ္BlueScope သည္  ရငး္ျမစ္မ်ားကုိ တာဝန္သိသိ စမီခံန္႔ခြဲျခငး္ - သဘာဝသယံဇာတ 
ရငး္ျမစမ္်ားကုိ တာဝနသိ္သိ စီ
စီမခံန္႔ခြဲျခင္းA တြက္ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူ စံႏႈနး္ဆုိငရ္ာ တရားဝငစ္ံႏႈန္းတစခ္ုကုိ မိ
မိတ္ဆက္ေပးခဲပ့ါသည။္ ဤစာရြက္စာတမ္းသည ္ရင္းျမစမ္်ားကုိ ေရရညွ္တည္တ့ံေA ာင ္ထိ
ထိန္းသိမး္ေပးမည့္ A ေလ့A ထမ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ကတိျပဳေဆာငရ္ြက္ခ်က္၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုနပ္စၥည္း ထု
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆ
A ဆင့္ဆင့္မွ လက္တြဲေဖာ္မ်ားကုိ မိတ္ဖက္ျပဳေဆာငရ္ြက္ရန ္ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ခ်U္းကပပ္ံုႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ လက
လက္ခံယုံၾကည္ၿပးီ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုန္ၾကမ္းေပးသြငး္သူမ်ားလည္း ကတ
ကတိျပဳေဆာငရ္ြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ စညး္မ်U္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကြ
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ရညမ္နွ္းခ်က္မွာ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူ ေရြးခ်ယ္ျခငး္၊ လုပေ္ဆာငပ္ံု ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏငွ္
င့္ စU္ဆက္မျပတ္ ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈ A ပါA ဝင္ ကြ
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏  ရငး္ျမစ္မ်ားကုိ စမီံေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားA တြင္း ေရရညွ္တည္တ့ံေA ာင ္ထိ
ထိန္းသိမး္မႈ စညး္မ်U္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းထားေၾကာငး္ ေသခ်ာေစရန္ျဖစပ္ါသည္။ 

ရငး္ျမစမ္်ားကုိ တာဝနသိ္သိ စမီံခန္႔ခြဲျခင္းA တြက္ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူ စံႏႈန္းသည ္ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားက 
BlueScope ၏ သေဘာထားႏွင့္ ေမွ်ာ္မနွ္းခ်က္မ်ား၊ ဤက်င့္ဝတ္စည္းမ်Uး္A တြက္ A ဓကိ ဆက
ဆက္စပစ္ာရြက္စာတမး္ကုိ နားလညေ္စရန ္A ဓိကက်ေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ 
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ဤက်င့္ဝတ္စည္းမ်Uး္တြင္ BlueScope ကုန္ၾကမး္ေပးသြငး္သူမ်ားA တြက္ A နိမ့္ဆုံး စံ
စံႏႈနး္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကုန္ၾကမး္ေပးသြငး္သူမ်ားA ေနျဖင့္ ဤက်င့္ဝတ္ပါ ေမွ်ာ္မွနး္ခ်က္မ်ားႏွင
ွင့္ ျပည့္မေီA ာင ္ေနထုိင္ၾကၿပီး ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆင့္ဆင့္တြင ္၎တုိ႔၏ ကိ
ကုိယ္ပိငု္ ကုန္ၾကမ္းေပးသြငး္သူမ်ား သိေစရန္ ဤေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ႏွင့္A တူ မွ်ေဝမည္ဟုလည္း ကြ
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုန္ၾကမး္ေပးသြငး္သူမ်ားA ေနျဖင့္ ကြ
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္သာမက ကုနပ္စၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆင့္ဆင့္ရွိ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လညး္ လက
လက္တြဲေဆာငရ္ြက္ၿပီး A ခက္A ခမဲ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာ တုိးတက္ေA ာင ္လုပေ္ဆာင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းပါသည။္ 

 
က်င့္ဝတႏ္ငွ့္ သကဆ္ိငုမ္ႈ 
 
ဤက်င့္ဝတ္သည ္BlueScope ၏ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ တစ္ဆင့္ခံ ကနထ္႐ိုက္တာမ်ား A ပါA ဝင ္ကန
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားA ားလုံးႏငွ့္ သက္ဆုိင္မႈရွပိါသည။္ ဤက်င့္ဝတ္သည ္A ခ်ိနပ္ိုငး္ သုိ႔မဟုတ္ ယာ
ယာယီA လုပသ္မားမ်ား၊ A သက္A ရြယ္မေရြး၊ က်ားမ မေရြး A လုပသ္မားမ်ားႏွင့္ ျပညတ္ြင္းႏငွ့္ ျပညပ္မွ ေရ
ေရႊ႕ေျပာင္းA လုပ္သမားမ်ားကဲ့သုိ႔ A ားနည္းခ်က္႐ွသိည့္ လူမ်ားသာပါဝငသ္ည္ဟု ကန
ကန႔္သတ္ထားျခငး္မဟုတ္ဘ ဲA လုပ္သမားA ားလုံးA ေပၚ သက္ေရာက္ပါသည။္  
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားA ေနျဖင့္ သက္ဆုိငေ္သာ Uပေဒစည္းမ်U္းမ်ားကုိ လိ
လုိက္နာရန္ လုိA ပပ္ါသည။္ Uပေဒ 
စညး္မ်U္းမ်ားသည္ ဤက်င့္ဝတ္ေလာက္ တင္းက်ပမ္ႈမရွိသည့္ ျဖစရ္ပ္မ်ားရွပိါက ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည ္
BlueScope ၏ လုပ္ငန္း ကတိျပဳေဆာငရ္ြက္ခ်က္ႏငွ့္  ရင္းျမစမ္်ားကုိ တာဝန္သိသိ စီ
စီမခံန္႔ခြဲျခင္းA တြက္ သတ္မတ္ွခ်က္ တစစ္ိတ္တစပ္ိငု္းA ျဖစ္ ဤက
ဤက်င့္ဝတ္ရွ ိေမွ်ာ္မနွ္းခ်က္မ်ားကုိ ထိနး္သိမ္းထားရပါမည။္  
  

ကနုၾ္ကမး္ေပးသြငး္သ ူက်င့္ဝတ ္စညး္မ်Uး္ 
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
 
ကနုၾ္ကမး္ေပးသြငး္သAူ တြက ္A ကAူ ည ီ
 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမတုိိ႔ႏွင့္ တူညီေသာ စံတနဖ္ိုးမ်ားရွိသည့္ လုပင္နး္ႀကီး၊ လု
လုပင္နး္ငယ္မ်ားႏွင့္ မတ္ိဖက္ျပဳေဆာငရ္ြက္ပါသည။္ ကၽြႏု္ပတုိ္႔သည ္မမိိတုိ႔၏ စည
စညး္မ်U္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မနွ္းခ်က္မ်ားကုိ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားA ား သိ
သိေစၿပီး  ရင္းျမစမ္်ားကုိ တာဝနသိ္သိ စမီခံန္႔ခြဲျခငး္A တြက္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ သေဘာထားႏွင့္ ကိ
ကုိက္ညေီA ာင ္ကုန္ၾကမး္ေပးသြင္းသူ၏ ေဆာငရ္ြက္မႈကုိ A ခါA ားေလ်ာ္စြာ သုံးသပပ္ါမည္။ ကၽ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လက္ရွႏွိင့္ A လားA လာရွိေသာ ကု
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူA သစမ္်ားA ေနျဖင့္ ၎တုိ႔လုပင္န္းလုပ္ေဆာငပ္ံုသည ္BlueScope 
၏ ေမွ်ာ္မွနး္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေၾကာင္း ျပ
ျပသရနႏ္ွင့္  ရင္းျမစ္မ်ားကုိ တာဝန္သိသိ စီမခံန္႔ခြဲျခငး္A တြက္ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူ စံႏႈနး္ႏငွ့္ ဤက
ဤကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူ က်င့္ဝတ္စညး္မ်U္းရွိ A ေသးစတ္ိ လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင ္ေဖ
ေဖာ္ျပထားသည့္ စညး္မ်U္းမ်ားကုိ ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန ္လုိA ပ္ပါသည။္ 
 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုန္ၾကမ္းေပးသြငး္သူမ်ားA ေနျဖင့္ ဤက်င့္ဝတ္စညး္မ်U္းကုိ ၎တုိ႔ လုိက္နာမႈရွိ၊ မရ
မရွ ိေစာင့္ၾကည့္ရနႏ္ငွ့္ ၎တုိ႔၏ လုပင္န္းေဆာငရ္ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ကုနပ္စၥည္း ထု
ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံုA ဆင့္ဆင့္တြင ္ျပႆနာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ A ခက္A ခမဲ်ားရွပိါက BlueScope သုိ႔ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္ သတ္မတ္ွထားပါသည။္ ကုန္ၾကမ္းေပးသြငး္သူမ်ားA ေနျဖင့္ ဤက်င့္ဝတ္စည္းမ်Uး္ကုိ လိ
လုိက္နာမႈA ား A ကျဲဖတ္ေပးမည့္ BlueScope လုပင္နး္စUမ္်ားကုိလည္း လိ
လု္ိက္နာရပါမည္။ ယင္းတြင ္A ခ်က္A လက္မ်ား ေတာင္းဆုိျခငး္A ား တံ
တုံ႔ျပနေ္ဆာငရ္ြက္ျခင္း ပါဝင္ၿပးီ လုပင္နး္ခြင္သုိ႔ လာေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ျပငပ္A ဖြဲ႔A စညး္ A က
A ကျဲဖတ္စစေ္ဆးမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္တည့္မတ္မႈ A စီA စUမ္်ားလည္း ပါဝင္ႏိငု္သည္။ 
 
ဤက်င့္ဝတ္၏ ရ
ရညရ္ြယ္ခ်က္မွာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားA ေပၚ မလုိA ပ္ေသာ သတ္မတ္ွခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ တာ
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ခ်မွတ္ရန ္မဟုတ္ပါ။ ဤက်င့္ဝတ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားA ေပၚ A
A ကျဲဖတ္မႈမနွ္သမွ်သည ္ျဖစလ္ာႏုိင္သည့္ A ႏၲရာယ္A ေပၚ A ေျခခံလုပေ္ဆာငမ္ည္ျဖစပ္ါသည္။ ဆုိလုိသည္
ည္မွာ ဤက်င့္ဝတ္မ ွေဖာ္ျပေျပာဆုိထားသည့္ A ႏၲရာယ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းရာတြင ္၎တုိ႔၏ ေျ
ေျဖရငွ္းပံုနည္းလမး္၏ ထိေရာက္မႈကုိ A ကျဲဖတ္ေသာA ခါ A ဖြဲ႔A စည္း၏ A ရြယ္A စား၊ A တ
A တုိင္းA တာႏွင့္ လုပေ္ဆာငခ္်က္မ်ားကုိ ထည့္သြငး္စU္းစားရမည္ျဖစပ္ါသည။္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္မွနး္ခ်
ခ်က္မွာ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုပင္နး္မ်ားႏွင့္ ကုနပ္စၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆ
A ဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ A ႏၲရာယ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွး္ရန ္လုံေလာက္ေသာ လု
လုပေ္ဆာင္ခ်က္ A သင့္ရွိေနရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ စည္းမ်U္းA ေပၚ ျပငး္ျပင္းထနထ္န ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားA တြက္ "လုံးဝ လက္သင့္မခံျခင္း" 
သေဘာထား ရွေိသာ္လည္း လိ
လုိက္နာေဆာငရ္ြက္ရာတြင္ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ား ရငဆုိ္ငရ္ေသာ စစ္မနွ္သည့္ A ခ
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
A ခက္A ခမဲ်ားA ေပၚ 
မ်က္ႏွာလႊဲခပဲစ္ လုပမ္ညမ္ဟုတ္ေၾကာင္း မတ္ွသားရန္ A ေရးႀကီးပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ပထမဆုံး ရညမ္နွ္းခ်
ခ်က္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ A ခက္A ခမဲ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ကု
ကုစားေျဖရငွ္း၍ ျပန္လည္မျဖစ္ပြားေစရန္ လုပေ္ဆာငခ္်က္မ်ား A သင့္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ျဖစပ္ါသည။္ 
။ ထုိ႔ေနာက္ 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔A ေနျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူသည ္ျပန္လည္မျဖစပ္ြားေစရန ္ကတိျပဳေဆာငရ္ြက္႐ုံသာမက လု
လုပႏ္ိုငစ္ြမ္းလည္းရွေိၾကာငး္ ထပခ္ါျပနလ္ည္ျဖစပ္ြားမႈ မရွသိေရြ႕ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည ္A မ်ားA ားျဖင့္ ၎တ
၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္လက္ A လုပလု္ပပ္ါမည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔က ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူတစ္Uးီထံ ေျပာဆုိထားသည့္ ကြ
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ စညး္မ်U္းမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မနွ္းခ်က္မ်ားကုိ ဆက္တုိက္ မလုိက္နာပါက BlueScope သည ္
လုပင္နး္ဆက္ဆံေရးကုိ A ဆုံးသတ္လုိက္ႏိုငပ္ါသည္။ 
 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်Uး္ႏွင့္ စပ္လ်Uး္ၿပီး ေမးျမန္းလုိသညမ္်ား ရွပိါက ကုန္ၾကမး္ေပးသြငး္သူမ်ားA ေနျဖင့္ BlueScope 
ဝယ္ယူေရး ကုိယ္စားလွယ္ထံ ဆက္သြယ္ရန ္တုိက္တြနး္ပါသည္။  
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
က်င့္ဝတစ္ညး္မ်Uး္ ေရးဆြဲမႈ 
 
ႏိုငင္ံတကာတြင္ လႊမး္မိးုေသာ မဝူါဒေဘာငမ္်ား၊ လုပင္နး္ဆုိင္ရာ A ေ
A ေကာင္းဆုံး ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ား၊ ကမာၻလုံးဆုိငရ္ာ A ကျဲဖတ္မႈ A စAီ စUမ္်ားA ျပင ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ လု
လုပင္နး္တူသူမ်ားႏွင့္ ကုနပ္စၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆင့္ဆင့္မွ မိတ္ဖက္မ်ားA ေပၚ ခိငုမ္ာေကာင္းမြ
မြနေ္သာ သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ယွU္၍ စံသတ္မွတ္မႈတုိ႔ လု
လုပေ္ဆာင္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်Uး္ကုိ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 
က်င့္ဝတ္ကုိ ေA ာက္ပါ က႑ ၄  ခAု ေပၚတြင ္A ေျခခထံားပါသည္- 
 

(က) လုပ္ငနး္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား 
(ခ) လူမႈေရးႏွင့္ A လုပA္ ေျခA ေနမ်ား 
(ဂ)က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး 
(ဃ)ပတ္ဝန္းက်င ္

 
ဤက်င့္ဝတ္ကုိ ေရးဆြဲရာတြင ္ေA ာက္ပါA စAီ စU္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစU္းစား၍ ေပါငး္စပထ္ားပါသည္- 
 

 က်င့္ဝတ္ႏငွ့္A ည ီေရာငး္ဝယ္ေဆာင္ရြက္မႈ နညး္လမ္းမ်ား (ETI) ဆုိငရ္ာ A ေျခခံက်င့္ဝတ္ 
 ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ကမာၻလုံးဆုိငရ္ာ တရားဝင ္သေဘာတူညီခ်က္ (UNGC) ၏ လမ္းၫႊန္စည္းမ်U္း  ၁၀  ခ ု
 A ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔A ခြင့္A ေရးေၾကျငာစာတမး္ (UDHR)  
 တာဝန္သိသိေဆာငရ္ြက္မႈဆုိင္ရာ လုပင္နး္မဟာမိတ္A ဖြဲ႔ (RBA) ၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
 တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စတီးလ္လုပ္ငနး္(Responsible Steel) ၏ မူၾကမ္း စံႏႈန္းမ်ား 

 
ေA ာက္ပါ BlueScope စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည ္ဤက်င့္ဝတ္စညး္မ်U္းကုိ လမ္းၫႊန္ပံပ့ိးုေပးပါသည-္ 
 

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံႏၷိ႒ာန ္
 BlueScope လုပင္န္း က်င့္ဝတ္ဆုိငရ္ာ လမ္းၫႊနခ္်က္ 
 BlueScope  ရငး္ျမစ္မ်ားကုိ တာဝန္သိသိ စီမခံန္႔ခြဲျခငး္A တြက္ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူ စံႏႈနး္ 
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 

 

(က) လပုင္နး္ ဂဏုသ္ကိၡာႏွင့္ က်င့္ဝတမ္်ား 
 

ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လုပင္န္း ဆက္ႏႊယ္မႈA ားလုံးတြင္ A ျ
A ျမင့္ဆုံး ဂုဏ္သိကၡာစႏံႈန္းမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမငသ္ာမႈကုိ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တ
၎တုိ႔လုပင္န္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေနရာတုိငး္ရွ ိသက္ဆုိငရ္ာ Uပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရပါမည္။ BlueScope သည္ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ၊ A က်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ တရ
တရားမဝင္ လုပေ္ဆာငခ္်က္မ်ားA ေပၚ လုံးဝ လက္သင့္မခသံည့္ သေဘာထားရွိၿပးီ သတိျပဳမေိသာ သိ
သုိ႔မဟုတ္ သံသယရွေိသာ လြဲမွားေဆာငရ္ြက္မႈ မနွ္သမွ်ကုိ A စီရငခ္ံရန ္တုိက္တြန္းပါသည္။ 

 
(က.၁) ပြင့္လငး္ျမငသ္ာမႈ 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လုပင္န္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပါမစမ္်ားႏွင့္ လုိငစ္ငမ္်ား၏ တိက်မွန္ကနမ္ႈႏ
ႈႏွင့္ ပြင့္လငး္ျမင္သမႈ  မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ လုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ က်
က်င့္ဝတ္မ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ A လုပ ္A ေျခA ေနမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ လု
လုပင္နး္ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားတြင ္က်
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ ပတ္ဝနး္က်င ္ထိခိုက္မႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ
ပတ္သက္လာလွ်င ္ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည ္ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ပံ
ပံုစံျဖင့္ လုပင္နး္ေဆာင္ရြက္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပ
ျပငပ္A ဖြဲ႔A စညး္ A ကျဲဖတ္ခ်က္မ်ားA တြက္ ပြင့္လငး္႐ိုးသားမႈရွရိမည္။ 

 
(က.၂)  က်င့္ဝတမ္်ားႏွင့္ A က်င့္ပ်က ္ျခစားမႈ တိကုဖ္်ကေ္ရး 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လုပင္န္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ စံႏႈနး္မ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ A က
A က်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးတုိ႔တြင ္ရွငး္လင္းေသာ ေမွ်ာ္မနွ္းခ်က္မ်ား သတ္မတ္ွထားရမည္ျဖစ
ဖစ္ၿပီး ေလးစားလုိက္နာမႈA ေၾကာင္း သိရွရိနႏ္ငွ့္ A ာ
A ားေပးျမႇင့္တငရ္န္ A လုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမး္A ားလုံးA တြက္ သင္တန္းေပးရပါမည။္ ကု
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ A ဖြဲ႔မ်ားA တြက္ က်င့္ဝတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ A က်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႔ကုိ တိ
တုိင္ၾကားရန္ လုပ္ထုံးလုပန္ညး္တစခ္ႏွုင့္ A ဆုိပါကိစၥရပမ္်ားႏွင့္ စပလ္်U္းေသာ တိ
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန ္လုပင္နး္စU္မ်ား ထားရွိသင့္ပါသည။္ 

 
  

 
က်င့္ဝတစ္ညး္မ်U္း A ေသးစတိ ္လမး္ၫႊနခ္်က ္
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
(က.၃)  စမီခံန္႔ခြမဲႈ စနစမ္်ား 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ပံ့ပိးုထိန္းသိမ္းရနႏ္ွင္
င့္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ တြန္းA ားေပးရန ္စီမခံန္႔ခြဲမႈ စနစ္တစ္ခ ုသုိ႔မဟုတ္ လုပင္နး္စU္မ်ား လု
လုပေ္ဆာင္ထားရွရိမည္ျဖစ္သည္။  
 
ယင္းတြင္- 

o စီမခံန္႔ခြဲမႈ A ဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ A ႀကီးတန္းမနေ္နဂ်ာ၏ တာဝန္ခမံႈ 
o  ရင္းျမစမ္်ားကုိ တာဝန္သိသိ စီမခံန္႔ခြဲျခင္း A ေလ့A ထမ်ားဆုိငရ္ာ ထုတ္ျပနခ္်က္တစ္ခ ု
o လုပင္နး္ခြင ္က်င့္ဝတ္စည္းမ်U္းႏငွ့္ လုပင္န္းေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ

စပလ္်U္းသည့္ ထုတ္ျပနခ္်က္တစခ္ ု
o စီမခံန္႔ခြဲမႈ လုပင္နး္စU္မ်ားကုိ သင္တန္းေပးျခငး္၊ ေစာင့္ၾကည့္A ကျဲဖတ္ျခငး္တုိ႔ ပါဝငသ္င့္ပါသည။္ 

 
(က.၄)  တြငး္ထြကသ္ယဇံာတ ရငး္ျမစမ္်ားကိ ုတာဝနသ္သိ ိစမီခံန္႔ခြဲျခငး္ 
 
တြင္းထြက္ပစၥည္း ကုန္ၾကမး္ေပးသြင္းသူမ်ားသည ္၎တုိ႔ထုတ္လုပ္သည့္ ထု
ထုတ္ကုနမ္်ားရွ ိရွားပါး၍မာေၾကာၿပီးျဖဴေသာ သတၳဳဓာတ္စင္တစ္မ်ိဳး (Tantalum) 
္၊ သံျဖဴျဒပစ္င္၊ A ၿဖိဳက္နက္ႏငွ့္ ေ႐ႊတုိ႔သည ္လူ
လူA ခြင့္A ေရး ျပင္းျပငး္ထနထ္န ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ (Uပမာ 
ကြနဂ္ိုဒီမိုကရက္တစ ္သမၼတႏုိင္င ံသုိ႔မဟုတ္ ကပ္လ်က္ႏိငု္ငရံွိ) လက္နက္ကုိငA္ ဖြဲ႔မ်ားA ား 
တုိက္႐ိုက္ျဖစေ္စ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစေ္စ ေငြေၾကးေထာက္ပံေ့ပးျခငး္ သုိ႔မဟုတ္ A က
A က်ိဳးျပဳျခငး္မရွေိၾကာငး္ က်
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ A ာမခံႏုိငရ္န ္လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ထားရွရိမည။္ ကု
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ဤတ
ဤတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွရိာရငး္ျမစ္ႏငွ့္ ႏစွ္ကာလA လုိက္ စီစU္ထားေသာ A ေ
A ေထာက္A ထား မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင ္စစေ္ဆးA ကျဲဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပးီ ေဖာက္သညမ္်ားက ႀက
ႀကိဳတင္ စစ္ေဆးA ကျဲဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိပါက ရရွႏုိိင္ေA ာင္ လုပေ္ဆာင္ေပးရပါမည။္ 
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
(ခ) လမူႈေရးႏွင့္ A လပုA္ ေျခA ေနမ်ား 
 

ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ႏိငု္ငတံကာက ထုတ္ျပနေ္ၾကညာထားသည့္ လူ႔A ခြင့္A ေရးမ်ားကုိ က
 ကာကြယ္ျခငး္A ေပၚ ေထာက္ခေံလးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တ
၎တုိ႔သည ္လူ႔A ခြင့္A ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြနမ္ႈမရွေိၾကာငး္ ေသခ်ာေစရမည။္ BlueScope သည္ 
A တင္းA ဓမၼခိငု္းေစခရံေသာ A လုပ္ႏငွ့္ ကေ
ကေလးလုပသ္ားရွိျခင္းA ေပၚ လုံးဝလက္သင့္မခံသည့္ ရပတ္ည္ခ်က္ရွပိါသည။္ 

 
(ခ.၁)  ခန္႔A ပင္ာွးရမး္ျခငး္၊ စညး္ကမး္ထနိး္သမိး္ေရးႏွင့္ ထတုပ္ယရ္ပစ္မဲႈဆိငုရ္ာ လပုေ္ဆာငခ္်ကမ္်ား 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားA ေနျဖင့္ ခန
ခန္႔A ပင္ွားရမ္းျခင္း လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား၊ A လုပA္ ကုိင္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ပယ္ရပစ္မဲႈဆုိင္ရာ လု
လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားသည ္က်င့္ဝတ္ႏငွ့္ညီၿပီး A နိမ့္ဆုံးA ေနျဖင့္ သက္ဆုိငရ္ာ Uပေဒမ်ားႏွင့္ စည
စညး္မ်U္မ်ားကုိ လုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထားရွရိပါမည္။ A လ
A လုပ္ခန္႔A ပ္မႈ စညး္မ်U္းမ်ားဆုိငရ္ာ စည္းကမ္းထိနး္သိမ္းေရး လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ားကုိ ရွ
ရွငး္ရွငး္လင္းလင္း သတ္မွတ္၍ A လုပ္သမားမ်ားကုိ ေျပာဆုိထားရပါမည။္ ျပင္ပA ဖြဲ႔A စညး္ A လုပ္သမာ
မား ငာွးရမး္ေရး ေA းဂ်င့္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္A လုပ္လုပေ္သာ ကုန္ၾကမး္ေပးသြငး္သူမ်ားA ေနျဖင့္ ခန
ခန္႔A ပင္ွားရမ္းျခင္း လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားသည ္က်င့္ဝတ္ႏငွ့္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္၎တုိ႔၏ ကိ
ကုိယ္ပိငု္ ႀကိဳတင ္စစေ္ဆးA ကျဲဖတ္မႈကုိ လုပေ္ဆာငရ္ပါမည္။  
 
 
(ခ.၂)  ငယရ္ြယေ္သာ လပုသ္ားမ်ားႏွင့္ ကေလးလပုသ္ား 
 
သက္ဆုိငရ္ာ UပေဒA ရ A နမိ့္ဆုံး A သက္A ရြယ္ သုိ႔မဟုတ္ A သက္ 15 
ႏွစA္ ရြယ္၊ ယင္းႏစွ္ခAု နက္ ပိုႀကီးသည့္ A သက္A ရြယ္ေA ာက္ရွိ ကေလးလုပ္သားမ်ား A သုံးျပဳျခင
ခငး္ကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ (A သက္ 15 ႏွစ္ထက္ႀကီးေသာ္လည္း 18 ႏွစမ္ျပည့္ေသးသည့္) ငယ္ရြယ္ေသာ A
A လုပ္သမားမ်ား 
ရွိေနပါက ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည ္ငယ္ရြယ္ေသာ A လုပ္သမားမ်ားA ား လုံေလာက္စြာ ကာက
ာကြယ္ေပးျခငး္ႏွင့္ ၎တ
၎တုိ႔၏ ပညာေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈA တြက္ ပညာဆက္လက္သင္ယူျခငး္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပးီ သက
သက္ဆုိငရ္ာ စည္းမ်U္းမ်ားကုိ လုိက္နာရပါမည။္  
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
(ခ.၃)  A တငး္A က်ပ ္ေစခိငုး္ခရံသည့္ A လပု ္
 
A တင္းA က်ပ္ ေစခိငု္းခရံသည့္၊ မျဖစမ္ေနလုပရ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵမပါသည့္၊ ကတိခဝံနခ္်က္ ေရ
ေရးထုိး၍ သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ လုပရ္ေသာလုပ္သားမ်ား၊ A က်U္းက်ေနေသာ A လုပ္သမားမ်ား၊ ကြ
ကြၽန္ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူကုနကူ္းခရံေသာ A လုပသ္မားမ်ားကုိ A သုံးမျပဳရပါ။ ယင္းတြင ္လူ
လူမ်ားကုိ ၿခမိ္းေျခာက္၍၊ ဖAိ ားေပး၍၊ A က်ပကုိ္င၍္ သုိ႔မဟုတ္ A လုပ္သမား ဝနေ္ဆာင္မႈမ်ားကုိ လိ
လိမ္လည္ေျပာဆုိ၍ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ A လုပ္ခန္႔ျခငး္ႏငွ့္ လႊဲေျပာငး္ျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ပါသည။္ 
 
A တင္းA က်ပ္ ေစခိငု္းခရံသည့္ A လုပ၏္ ေယဘုယ် ၫႊန္ျပခ်က္A ခ်ိဳ႕မွာ- 

o ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
o A တင္းA က်ပ္ ေစခိငု္းခရံျခငး္  
o ၿခိမ္းေျခာက္A က်ပကုိ္ငခ္ရံမႈေA ာက္တြင ္A လုပလု္ပ၍္ ေနထုိငရ္ျခင္း 
o A ေထာက္A ထား စာရြက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပတ္စပို႔ (passport) ကုိ ထုတ္မေပးဘဲ သိမ္းထားျခင္း 
o A လုပ္မ ွထြက္ရန ္မျဖစႏ္ိငု္ျခင္း 

 
 

(ခ.၄)  ထပိါးေစာ္ကားျခငး္ႏငွ့္ မတရားဖႏိွိပျ္ခငး္ 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လိငပ္ိငု္းဆုိငရ္ာ၊ ႐ပုပ္ိုငး္ဆုိင္ရာ၊ ႏႈ
ႏႈတ္ပိုငး္ဆုိင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားျခငး္၊ ႐ိ
႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပိုငး္ဆုိင္ရာ A က်ပကုိ္င္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ရက္စက္ေသာ သိ
သုိ႔မဟုတ္ လူမဆနေ္သာ ျပစဒ္ဏ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မတ
မတရားဖႏိွိပ္ျခငး္တုိ႔သည္ A လုပခ္ြငတ္ြင ္လုံးဝမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ကု
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ႀကီးၾကပေ္ရးမွဴးမ်ားႏွင့္ မနေ္နဂ်ာမ်ား A ပ
A ပါA ဝင္ A လုပ္သမားA ားလုံးA တြက္ ထိပါးေစာ္ကားမႈႏွင့္ မတရားဖႏိွိပ္မႈ ကင
ကင္းေဝးေသာ A လုပ္ခြင္တစခ္ု ထိနး္သိမ္းထားရွိျခငး္ဆုိင္ရာ သင္တနး္ကုိ စစီU္ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည။္  

 

 
(ခ.၅)  ခြျဲခားဆကဆ္ျံခငး္ 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ A သက္၊ လိငA္ မ်ိဳးA စား၊ လိင္စိတ္တိမး္ၫႊတ္မႈ၊ လူမ်ိဳး၊ ကိ
ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ မသနစ္ြမး္မႈ၊ ကုိယ္ဝန္ရွမိႈ၊ ႏိုငင္ေံရး A သင္းA ဖြဲ႔တြင္ ပါဝငမ္ႈ သိ
သုိ႔မဟုတ္ သမဂၢA ဖြဲ႔တြငပ္ါဝင္မႈစသည့္ A ခ်က္မ်ားA ေပၚ မူတည၍္ တ
တရားUပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကငး္စငသ္ည့္ A လ
A လုပ္ခြင္တစခ္ု ျဖစ္လာရန ္ကတိျပဳေဆာငရ္ြက္ရပါမည္။ A လုပA္ ကုိင္A တြက္ A လုပသ္မားမ်ားကုိ A ခ
A ခြင့္A ေရးတန္းတူ ေပးရပါမည္။  
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
 

(ခ.၆)  လြတလ္ပစ္ြာ A သငး္A ဖြဲ႔ဝငျ္ခငး္  
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ A လုပ္သမားမ်ားက A လုပ္သမား A သငး္A ဖြဲ႔တစခ္ုတြင္ A ဖ
A ဖြဲ႔ဝငA္ ျဖစ္ ပါဝငရ္န္ သုိ႔မဟုတ္ မပါဝင္ရန ္၎တုိ႔ကုိယ္တုိင ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ ေလးစားရပါမည။္ 
 

 
(ခ.၇)  နစန္ာခ်ကတ္ငျ္ပေရး နညး္လမး္မ်ား  
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ A လ
A လုပ္သမားမ်ားA ေနျဖင့္ လ
လက္တုံ႔ျပန္ခရံမညကုိ္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနစရာမလုိဘဲ ျပႆနာမ်ားကုိ တင
တင္ျပႏုိင္ရနA္ တြက္ နစန္ာခ်က္ တင္ျပရန္ နညး္လမ္းမ်ားကုိ ပံ့ပိးု၍ ထိ
ထိန္းသိမး္ထားရပါမည္။ နစန္ာခ်က္တင္ျပေရး နည္းလမ္းမ်ားတြင ္A မညမ္ေဖာ္ဘဲ တင
တင္ျပမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာငခ္ြင့္ ျပဳသင့္ပါသည။္ နစ္နာခ်က္တင္ျပေရး နည
နညး္လမ္းမ်ား A သုံးျပဳပံုA ား A လုပ္သမားမ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရပါမည္။  

 
ေနာက္ထပ္ လမး္ၫႊနခ္်က္A တြက္ "ကုစားေျဖရငွ္းေရးႏွင့္ နစန္ာခ်က္တင္ျပေရး နည္းလမ္းမ်ား"ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
 

 
(ခ.၈)  လပုခ္လစာမ်ားႏွင့္ A က်ိဳးခစံားခြင့္မ်ား 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ A လုပ္သမားA ားလုံးA တြက္ 
(A ခ်ိနပ္ိေုၾကးမ်ားႏွင့္ သတ္မတ္ွထားသည့္ A က်ိဳးခစံားခြင့္မ်ား A ပါA ဝင)္ UပေဒA ရ 
A နိမ့္ဆုံး လုပခ္လစာ သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိငရ္ာ သေဘာတူညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ A လုပ္စာခ်ဳပA္ တြင္း သေ
သေဘာတူထားသည့္ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ A က်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား (ယငး္ႏစွခ္Aု နက္ ပိ
ပိုမ်ားသည့္ လုပခ္လစာႏွင့္ A က်ိဳးခစံားခြင့္မ်ား)ကုိ ေပးရပါမည္။  
 

 
(ခ.၉)  A လပုခ္်နိမ္်ား 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ Uပေဒမ်ားႏွင့္ လုပင္န္းစံႏႈနး္မ်ားႏွင့္A ည ီA လ
A လုပ္သမားမ်ားA ေနျဖင့္ A ခ်ိနပ္ို A ပါA ဝင ္A မ်ားဆုံး A လုပ္ခ်ိန္ထက္ပိ၍ု A လုပမ္လုပေ္ၾကာငး္ ေသ
ေသခ်ာေစရန ္လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ထားရွရိမည။္ 
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
(ဂ) က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးကငး္လံုျခံဳ ေရး 

 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ A လုပပ္တ္ဝနး္က်ငတ္ြင ္A လုပ္သမားမ်ား (ကန္ထ႐ိက္ုတာမ်ား A ပါA ဝင္)၏ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကငး္လုံျခံဳေရးတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္
ည္ျဖစ္ၿပီး A လုပ္ႏငွ့္ ပတ္သက္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ား မျ
မျဖစေ္A ာင ္A လုပ္သမားမ်ားကုိ လုံေလာက္ေသာ ကာကြယ္မႈေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သင
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာငရ္ပါမည။္  

ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊငမ္ႈႏွင့္ စပ
စပလ္်U္း၍ တစUီ္းႏွင့္ တစUီ္း၏ လုိA ပခ္်က္မ်ားကုိ နားလည္ရနႏ္ွင့္ ေရရညွ္တညတ့ံ္ေသာ၊ ထိ
ထိေရာက္ေသာ၊ ကြ်မး္က်င္ပါးနပေ္သာ  A ႏၲရာယ္ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းမႈကုိ A ေကာငA္ ထည္ေဖာ္ ေဆ
ေဆာင္ရြက္ရန ္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆ
A ဆင့္ဆင့္ရွိ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပးူေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ယင္းတြင ္ကု
ကုနပ္စၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆင့္ဆင့္ရွိ မိတ္ဖက္တစUီ္းခ်ငး္စ၏ီ လုပ္ေဆာငခ္်က္၊ လု
လုပင္နး္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုနမ္်ားက မိတ္ဖက္A ခ်င္းခ်ငး္ (ေဖာက္သညမ္်ား A ပါA ဝင)္ႏငွ့္ ျပည္သူလူထု၏ က်
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကငး္လုံျခံဳေရးတုိ႔A ေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရွိႏုိငပ္ံ
ပံုကုိ နားလည္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည။္  

 
(ဂ.၁)  A လပုႏ္ငွ့္ ပတသ္ကေ္သာ က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးကငး္လံုျခံဳ ေရးဆိငုရ္ာ (OH&S) စမီခံန္႔ခြမဲႈ 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ A လ
A လုပ္ခြငA္ တြင္း A လုပ္ႏငွ့္ ပတ
ပတ္သက္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး စႏံႈန္းမ်ားကုိ စီ
စီမခံန္႔ခြဲရန ္လုံေလာက္ေသာ လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ A သင့္ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး စီ
စီမခံန္႔ခြဲမႈA ဖြဲ႔က A ဆုိပါစႏံႈနး္မ်ားA တြက္ တာဝန္ခရံပါမည။္ ယငး္တြင ္ေA ာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္သင့္သည္- 
o A လုပ္သမားမ်ားတြင ္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဆုိငရ္ာ A ခြင့္A လမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိုးရမိ္ပပူန္မႈမ်ားကုိ တင
တင္ျပခြင့္ရွိၿပီး ၎တုိ႔ကုိ ညႇိႏိႈင္းတုိငပ္င၍္ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွငး္ျခငး္ A ပါA ဝင ္ညႇ
ညႇိႏိႈင္းတုိငပ္င္မႈ A စီA စU္မ်ား။  

o က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ လက္ေတြ႕ေဆာငရ္ြက္ႏိငု္သည့္ A တုိင္းA တာA ထိ ထိ
ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကမဲႈ A ဆင့္ဆင့္ကုိ A သ
A သုံးခ်လ်က္ က်
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး A ႏ
A ႏၲရာယ္ကုိ ကုိငတ္ြယ္ေျဖရွငး္ရန္ လုပေ္ဆာငခ္်က္မ်ား။ ဤသုိ႔လုပေ္ဆာငရ္ာတြင္ ကု
ကုနပ္စၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆင့္ဆင့္ရွိ A ဖ
A ဖြဲ႔A စည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား A ျပနA္ လွန္တုံ႔ျပနေ္ဆာငရ္ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက
ဆက္စပေ္သာ A ႏၲရာယ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းျခငး္(Uပမာ- 
ကုနပ္စၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆင့္ဆင့္ရွိ A ဖ
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
A ဖြဲ႔A ားလုံးသည ္ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရစြာ သယ္ယူပို႔ေဆာငႏ္ိုငရ္န္ ကု
ကုနပ္စၥည္းမ်ားကုိ လုံေလာက္ျပည့္မစီြာ ထုပပ္ိုးျခငး္)လည္း ပါဝင္သင့္ပါသည။္  

o ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ A ားလုံးကုိ ကုသေျဖရငွ္းေပးရန္ႏငွ့္ မတ္ွတမ္းတင္ထားရန ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။  
o A လုပ္ႏငွ့္ ပတ္သက္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားA တြက္ A လုပ္သမားမ်ားA ား ေလ်ာ္ေၾကးေပးျ

းျခငး္ A ပါA ဝင ္(ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွေိသာ A
A လုပ္သမားမ်ားA ား 
ျပန္လညန္ာလန္ထူလာရန္ႏငွ့္ A လုပ္ခြင ္ျပနဝ္ငႏ္ိငု္ရန ္ကူညီေပးျခငး္)A လုပခ္ြငသုိ္႔ 
ျပန္လာႏုိငေ္A ာင ္လုပ္ေဆာငခ္်က္မ်ား။  

 
 

(ဂ.၂)  လပုင္နး္ခြငတ္ြငး္ သန္႔ရငွး္က်နး္မာေရး  
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားA ေနျဖင့္ A လုပခ္ြင္ ပတ္ဝန္းက်ငသ္ည္ သန္႔ရငွ္း၍ ေဘးကင္းစတ္ိခ်ရကာ သန
သန္႔ရွငး္က်နး္မာမႈရွေိၾကာငး္ ေသခ်ာေစရန ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားကုိ လု
လုပေ္ဆာင္ရပါမည။္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ လက္ေတြ႕ေဆာငရ္ြက္ႏိုငသ္ည့္ A တ
A တုိင္းA တာA ထိ ထိန္းခ်ဳပက္ြပ္ကမဲႈ A ဆင့္ဆင့္ကုိ A သုံးျပဳလ်က္ လု
လုပင္နး္ခြင္တြင္း သန္႔ရွငး္က်နး္မာေရး A ႏၲရာယ္ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္းရပါမည္။ ကုန္ၾကမး္ေပးသြ
သြင္းသူသည ္ျဖစႏ္ိုငပ္ါက ေကာင္းစြာကာကြယ္ေပးၿပးီ သက္ဆုိငရ္ာ ရညရ္ြယ္ခ်က္A တြက္ A ံဝငခ္ြ
ခြငက္်ျဖစသ္ည့္ တစ္ကုိယ္ေရ ကာကြယ္ေရး ကိရိယာပစၥည္း (PPE) ကုိ ပံ့ပိးုေပးပါမည။္  
 

 
(ဂ.၃)  က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးကငး္လံုျခံဳ ေရး သငတ္နး္ 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားA ေနျဖင့္ ကုနပ္စၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိပံု A ဆင့္ဆင့္ရွ ိA ျခားA ဖြဲ႔မ်ား သိ
သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုA ေပၚ ထိခိက္ုေစႏုိင္သည့္ A ႏၲရာယ္မ်ား A ပါA ဝင ္၎တ
၎တုိ႔ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ A လ
A လုပ္ႏငွ့္ စပ္လ်U္းၿပီး က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးကငး္လုံျခံဳေရးဆုိငရ္ာ ထည
ထည့္သြင္းစU္းစားရမည့္ A ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ A လုပ္သမားA ားလုံး (ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား 
A ပါA ဝင္)ကုိ သင္တန္းေပးရပါမည္။ ယင္းတြင ္A ႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ A ဆုိပါ A ႏၲရာယ္မ်ားကုိ ထိ
ထိန္းခ်ဳပပ္ံုတုိ႔A ား နားလညေ္A ာင္ လုပေ္ဆာင္ျခင္းလညး္ ပါ
ပါဝငပ္ါသည။္ Uပမာမ်ားတြင ္A ျမင့္ေနရာမ်ားတြင ္A လုပလု္ပ္ျခင္း၊ စက္မ်ားႏွင့္ A လုပလု္ပ္ျခင္း၊ ယာ
ယာU္မ်ားတြင္ 
ပစၥည္းတပဆ္င္ျခငး္၊ ေရြ႕လ်ားကိရိယာမ်ားA နားတြင ္A လုပ္လုပ္ရျခငး္၊ A ႏၲရာယ္ရွေိသာ ဓာ
ဓာတုပစၥည္းမ်ားA သုံးျပဳ၍ A လုပ္လုပ္ျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်မႈမျဖစေ္A ာင ္စမီခံန္႔ခြဲျခငး္ႏငွ့္ PPE မနွ္ကနစ္ြာ 
A သုံးျပဳျခင္း (ဟူ၍သာ ကန္႔သတ္ထားျခငး္မဟုတ္ဘဲ) ပါဝင္သည။္ 
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
(ဂ.၄)  မးီေဘးလံုျခံဳေရး ထနိး္ခ်ဳပမ္ႈမ်ားႏွင့္ A ေရးေပၚA ေျခA ေနA တြက ္A သင့္ျပငဆ္ငျ္ခငး္ 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ Uပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္A ညီ မီ
မီးေဘးလုံျခံဳေရး လုပ္ထုံးလုပန္ညး္မ်ားကုိ ထိနး္သိမ္းထားရွရိမည္ျဖစ္ၿပးီ ေဘ
ေဘးကငး္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ သင္တန္းႏငွ့္ မီ
မီးေဘးလုံျခံဳေရး တုံ႔ျပနေ္ဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ A ေရးေပၚ ထြက္ေပါက္ A သ
A သုံးျပဳျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပေ္ဆာငရ္မည။္  
 

 
(ဂ.၅)  တစက္ိယုေ္ရသန္႔ရငွး္ေရး၊ A စားA ေသာကႏ္ငွ့္ ေနရာထိငုခ္ငး္မ်ား 
 
A လုပ္သမားမ်ား (ကန္ထ႐ိက္ုတာမ်ား A ပါA ဝင္)သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညၫီြတ္စြာ A စ
A စားA စာ ျပငဆ္ငခ္်က္ျပဳတ္သည့္ေနရာမ်ား၊ သိမ္းဆည္းသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ စာ
စားေသာက္သည့္ေနရာမ်ားကုိ သုံးစြဲခြင့္ A ပါA ဝင ္သန္႔ရွငး္ေသာ ေသာက္ေရႏွင့္ သန
သန္႔ရွငး္ေသာ သန္႔စင္ခနး္ A သုံးA ေဆာငပ္စၥည္းမ်ားကုိ သံ
သုံးစြဲႏုိင္ရပါမည။္ A လုပ္သမားမ်ားA တြက္ ေနစရာမ်ား စစီU္ေပးပါက A ဆုိပါေနစရာ ေနရာမွာ သန
သန္႔ရွငး္၍ ေဘးကငး္စတ္ိခ်ရပါမည္။ 
 

 
(ဂ.၆)  က်နး္မာေရးႏွင့္ ေဘးကငး္လံုျခံဳ ေရးဆိငုရ္ာ ဆကသ္ြယေ္ျပာဆိမုႈ 
 
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ A လုပ္သမားA ားလုံး နားလည္ႏိငု္သည့္ ေဒ
ေဒသဆုိင္ရာ ဘာသာစကားတစခ္ုျဖင့္ သက္ဆုိင္ေသာ က်
က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဆုိငရ္ာ A ခ်က္A လက္မ်ားကုိ A လုပ္သမားမ်ားထံ ပံ
ပံ့ပိးုေပးသင့္ပါသည္။ လုိA ပ္ပါက လု
လုပင္နး္ခြင ္တ
တစခ္ုလုံးတြင ္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး သေကၤတမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ ထားရွသိင့္ပါသည္။ 
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
(ဃ) ပတဝ္နး္က်င ္

 

ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုပင္နး္ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝနး္က်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကိ
ကုိ A နည္းဆုံး ေလွ်ာ့ခ်ရန ္ထိန္းခ်ဳပမ္ႈမ်ားႏွင့္ A စAီ စU္မ်ားကုိ A ေ
A ေကာင္A ထညေ္ဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ပတ
ပတ္ဝနး္က်ငဆုိ္ငရ္ာ တာဝနသိ္စိတ္ကုိ ပို၍A ားေပးျမႇင့္တင္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိငရ္ာ လုပ္ေဆာငခ္်က္ကုိ A ျ
A ျပဳသေဘာ သက္ေရာက္မႈရွသိည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ကုစာေျဖရငွ္းနညး္မ်ားကုိ တက္ႂကြစြာ ရွာေဖြသင့္ပါသည္။  

 

(ဃ.၁)  ပတဝ္နး္က်င ္စမီခံန္႔ခြဲမႈ လပုေ္ဆာငခ္်ကမ္်ား 
 

ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ စပလ္်U္း၍ တရားဝင္ပါမစမ္်ားႏွ
ႏွင့္ လုိငစ္ငA္ ားလုံး A ပ
A ပါA ဝင္ ေလးစားလုိက္နာျခင္းကုိ ပံ့ပိးုထိန္းသိမ္းရန္ လုံေလာက္ေသာ လုပေ္ဆာငခ္်က္မ်ား ထားရွရိပါမည။္ 
 
 

(ဃ.၂)  စြန္႔ပစပ္စၥညး္ စမီခံန္႔ခြဲမႈ 
 

ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ လုပင္န္းခြငတ္ြင ္ထုတ္လုပလုိ္က္သည့္ စြ
စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္၍ စြ
စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ားကုိ A နည္းဆုံးေလွ်ာ့ခ်ရန ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လု
လုပေ္ဆာင္ရပါမည။္ A ႏၲရာယ္ရွေိသာ ပစ
ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္လုိက္ပါက ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည ္A ႏၲရာယ္ရွေိသာ စြ
စြန္႔ပစပ္စၥည္းမ်ားကုိ ေဘးကငး္ကငး္ႏငွ့္ တာဝနသိ္စြာ Uပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္A ညီ စြန္႔ပစရ္ပါမည္။  
 
 

(ဃ.၃)  ေလထထဲုသို႔ ထတုလ္ႊတမ္ႈမ်ား 
 

သက္ဆုိငပ္ါက ကုန္ၾကမး္ေပးသြင္းသူမ်ားသည ္Uပ
Uပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္A ည ီစက္႐ုံမ ွေလႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ပငလ္ယ္ထဲသုိ႔ စြ
စြန္႔ထုတ္ေၾကာငး္ ေသခ်ာေA ာင္ ေဆာငရ္ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး A ဆုိပါ စြန္႔ထုတ္မႈမ်ားA တြက္ သက္ဆုိငရ္ာ ခြ
ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစမ္်ား ရွထိားရမည္။  
 
 

(ဃ.၄)  စြမး္A င ္
 
စြမး္A ငA္ လြနA္ မငး္ သုံးစြဲသည့္ လုပင္န္းစU္တစခ္ုကုိ ေဆာင္ရြက္ေနပါက ကု
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ စြမ္းA ငသုံ္းစြဲမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္၍ စြ
စြမး္A ငသုံ္းစြဲမႈႏွင့္ ဖန္လုံA မိဓ္ာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကုိ ေလ
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တက္ႂကြစြာ ရွာေဖြရန ္လု
လုပေ္ဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။  
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
 
 

(ဃ.၅)  ေရ  
 

ေရA လြနA္ မငး္ သုံးစြဲသည့္ လုပင္နး္စU္တစခ္ုကုိ ေဆာငရ္ြက္ေနပါက ကု
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေရသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ပတ္ဝနး္က်ငႏ္ငွ့္ လူ
လူထုမ်ားA ေပၚ ျဖစေ္ပၚလာႏုိင္သည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ A ႏၲရာယ္မ်ားကုိ A ကျဲဖတ္၍ A စ
A စီရငခ္ံရပါမည။္ ယငး္တြင္ ေA ာက္ပါတုိ႔ ပါဝငပ္ါသည-္  

 ေရA ရင္းA ျမစမ္်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္၍ ေရခ်ိဳသုံးစြဲမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ား လ
 လုပ္ေဆာင္ျခငး္။  

 စြန္႔ထုတ္လုိက္သည့္ ေရA ရည္A ေသြးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး Uပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္A ည ီစြ
စြန္႔ထုတ္မႈကုိ လုပေ္ဆာငေ္ၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း။  

 
 
(ဃ.၆)  ဓာတပုစၥညး္ စမီခံန္႔ခြဲမႈ 
 

ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား (A ႏၲရာယ္ရွေိသာ ပစၥည္းမ်ား ႏငွ့္/သုိ႔မဟုတ္ 
မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား)၏ စာရင္းႏွင့္ သုံးစြဲမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရပါမည္။ ယင
ယင္းကဲ့သုိ႔ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ A သုံးျပဳထားပါက ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားA ေနျဖင့္ ဓာ
ဓာတုပစၥည္း ေဘးကငး္လုံျခံဳေရး ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားကုိ A သုံးခ်၍ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ ေဘးကင္းစြ
စြာ ကုိငတ္ြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခငး္ႏငွ့္ A သုံးျပဳျခငး္၊ ဓာ
ဓာတုပစၥည္း ဖိတ္စU္မႈA တြက္ လုပ္ထုံးလုပန္ည္းမ်ားႏွင့္ ဓာ
ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ စြန္႔ပစ္ျခငး္ႏငွ့္ ပတ္သက္၍ A လုပသ္မားမ်ားႏွင့္ ႀက

ႀကီးၾကပေ္ရးဝန္ထမ္းA ားလုံးကုိ သင္တန္းေပးရပါမည။္ 
 
BlueScope သည ္တာဝနသိ္သိ လုပ္ငနး္ေဆာငရ္ြက္မႈ A ေလ့A ထမ်ားA တြက္ နစ္နာခ်က္တင္ျပေရး နည
နညး္လမ္းမ်ားမ်ားက A ေရးပါေၾကာငး္ A သိA မွတ္ျပဳပါသည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လမ္းၫႊနစ္ည္းမ်U္းမ်ား (UNGP) က 
နစန္ာခ်က္တင္ျပေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ လုပ္ငနး္ႏငွ့္ ဆက္စပ္သည့္ လူ႔A ခြင့္A ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ
စပလ္်U္းသည့္ နစန္ာခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပ၍ ကုစားေျဖရွငး္ေပးႏုိင္သည့္ လုပ္႐ိးုလုပ္စU္ လု
လုပေ္ဆာင္ခ်က္ဟု A ဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားပါသည။္  

ျဖည့္ဆည္းေဆာငရ္ြက္ေပးရန ္ရညရ္ြယ္သည့္ လူမ်ားက ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိထားၿပီး ၎ကုိ ယံ
ယုံၾကည္၍ A သုံးျပဳႏုိငမ္ွသာ နစန္ာခ်က္တင္ျပေရး နည္းလမ္းက ၎၏ ရည
ရညရ္ြယ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာငရ္ြက္ေပးႏုိငပ္ါသည။္ သုိ႔ျဖစေ္သာေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ကု
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားက ေA ာက္ပါစည္းမ်U္းမ်ားႏွင့္A ညီ လုိက္နာေဆာငရ္ြက္သည့္ နစ
နစန္ာခ်က္တင္ျပေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပံ့ပိးုေပးေစလုိပါသည္။  

 

 
ကစုားေျဖရငွး္ေရးႏွင့္ နစန္ာခ်ကတ္ငျ္ပေရး နညး္လမး္မ်ား 
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
ထေိရာကေ္သာ နစန္ာခ်ကတ္ငျ္ပေရး နညး္လမး္မ်ားမ်ားကုိ လုပင္နး္ႏငွ့္ သက္ဆုိင္သူ A ဖ
A ဖြဲ႔မ်ားၾကား လုပင္န္းတြင္း စမီံခန္႔ခြဲ၍ ေဆာငရ္ြက္ေသာ္လည္း သီးျခားရပတ္ညေ္သာ ပံ့ပိးုသူမ်ား၊ လု
လုပင္နး္ A စAီ စU္မ်ား၊ ေဒသမိတ္ဖက္မ်ား၊ A ရပဖ္က္ လူမႈA ဖြဲ႔A စည္းမ်ားႏွင့္ A စိးုရမဟုတ္ေသာ A ဖြဲ႔A စည္းမ်ား 
(NGOs ) A ျပင ္A ျခားA ကန္႔A သတ္မရွ ိ ျပင္ပA ဖြဲ႔A စည္းမ်ားကလည္း ပံ့ပိးုေပးႏုိငပ္ါသည္။ UNGP သည္ 
လုပင္နး္A ဆင့္ နစ္နာခ်က္တင္ျပရန္ နညး္လမ္းမ်ားA တြက္ ထိေရာက္မႈ စံ
စံႏႈနး္ကုိ ေA ာက္ပါA တုိငး္ သတ္မွတ္ထားပါသည-္ 
 

 တရားဝငျ္ခငး္- ၎တုိ႔ကုိ A သုံးျပဳရန ္ရညရ္ြယ္ထားသည့္ လုပင္နး္ႏငွ့္ သက္ဆုိင္သူ A ဖြဲ႔မ်ားထံမွ ယံ
ယုံၾကည္မႈ ရယူတည္ေဆာက္ျခငး္ႏွင့္ နစန္ာခ်က္တင္ျပမႈ လု
လုပင္နး္စU္မ်ားကုိ မွ်တစြာ ေဆာငရ္ြက္ရန ္တာဝန္ခံျခင္း၊ 

 သံုးစြႏုိဲငျ္ခငး္- ၎တုိ႔ကုိ A သုံးျပဳရန ္ရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ငနး္ႏငွ့္ သက္ဆုိင္သူ A ဖြဲ႔A ားလုံး သိ
သိရွေိA ာင ္လုပေ္ဆာင္ျခင္းႏငွ့္ သုံးစြဲရန ္A တားA ဆီးမ်ားႏွင့္ ရင
ရငဆုိ္ငေ္နရႏုိင္သူမ်ားA တြက္ လုံေလာက္ေသာ A ကူA ညီ ပံပ့ိုးေပးျခင္း၊ 

 ႀကိဳတငခ္န္႔မနွး္ႏိငုျ္ခငး္- A ဆင့္တစ္ဆင့္စီီA တြက္ ၫႊန္ျပထားသည့္ A ခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္တစခ္ုျဖင့္ ရွ
ရွငး္လင္း၍ သိရွိၿပီးသား လု
လုပ္ထုံးလုပန္ည္းတစခ္ုကုိ ပံပ့ိးုေပးျခငး္ႏငွ့္ လုပ္ေဆာငခ္်က္ႏွင့္ ရလာႏုိင္သည့္ A က
A က်ိဳးဆက္A မ်ိဳးA စားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြ
ပြင့္လငး္ျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုငသ္ည့္ နည္းလမး္မ်ားကုိ ပံပ့ိးုေပးျခငး္၊ 

 တနး္တညူမီွ် ျခငး္- မွ်တမႈရွိၿပးီ 
A သိေပးေဆာင္ရြက္၍ ေလးစားမႈရွေိသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ နစန္ာခ်က္တင္ျပေရး လုပ္ေဆာငခ္်
ခ်က္တြင္ ပါဝငရ္န္ လုိA ပေ္သာ A ခ်က္A လက္ရငး္ျမစ္မ်ား၊ A ၾကံဉာဏ္ႏငွ့္ ကြၽမ္းက်ငမ္ႈတုိ႔ကုိ နစ
နစန္ာသူမ်ား ရရွႏုိိငေ္ၾကာင ္း ေသခ်ာေစရန ္ႀကိဳးပမး္ေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊  

 ပြင့္လငး္ျမငသ္ာမႈရွျိခငး္- နစ္နာခ်က္တင္ျပရန္ နညး္လမ္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈA ေပၚ ယံ
ယုံၾကည္ခ်က္တညေ္ဆာက္ရန္ ၎၏ တုိးတက္မႈA ေျခA ေနA ေၾကာင္း နစန္ာသူမ်ားထံ စU
စU္ဆက္မျပတ္ A သိေပးေျပာဆုိၿပီး ၎၏ လုပေ္ဆာငခ္်က္ႏွင့္ ပတ
ပတ္သက္၍ လုံေလာက္ေသာ A ခ်က္A လက္မ်ားေပးျခငး္၊ 

 A ခြင့္A ေရးႏွင့္ ကိကုည္ျီခငး္- ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ကု
ကုစားေျဖရငွ္းနည္းမ်ားသည္ ႏိုငင္ံတကာ A သိA မွတ္ျပဳထားသည့္ လူ႔A ခြင့္A ေရးမ်ားႏွင့္ ကိ
ကုိက္ညေီၾကာငး္ ေသခ်ာေစျခင္း။ လုပေ္ဆာငခ္်က္မ်ားတြင္ လူ
လူ႔A ခြင့္A ေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စႏံႈနး္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျခငး္ႏငွ့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွေိရး၊ သာ
သာတူညမီွ်ေရး၊ တာဝနခ္ံမႈ၊ လုပပ္ိုငခ္ြင့္ေပးA ပ္ျခငး္ႏငွ့္ ပါဝင္ျခင္းဆုိငရ္ာ စညး္မ်U္းမ်ားA ေပၚ A ေျခခံျခငး္၊ 

 စU္ဆကမ္ျပတ ္ေလလ့ာျခငး္ဆိငုရ္ာ ရငး္ျမစ-္ နစ္နာခ်က္တင္ျပရန္ န
နညး္လမ္းကုိ တုိးတက္ေကာငး္မြနေ္စရန္ႏငွ့္ A နာဂတ္ နစန္ာခ်က္မ်ားႏွင့္ A ႏ
A ႏၲရာယ္မ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးရနA္ တြက္ သ
သငခ္နး္စာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ သက္ဆုိငရ္ာ ေဆာငရ္ြက္ခ်က္မ်ားကုိ A သုံးျပဳျခင္း။ 
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
 

 
 
 

လပုင္နး္တြငး္ နစန္ာခ်ကတ္ငျ္ပေရး နညး္လမး္မ်ား၏ Uပမာမ်ား- လပုင္နး္ျပငပ္ နစန္ာခ်ကတ္ငျ္ပေရး နညး္လမး္မ်ား၏ Uပမာမ်ား- 

 A ၾကံျပဳစာပံုးမ်ား 
 တံခါးဖြင့္မူဝါဒ / 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း A ျပန္A လွန္ေဆြးေႏြးျခင္း 
 A လုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ A ဖြဲ႔ၾကား A စ

A စည္းA ေဝးမ်ား 
 A လုပ္သမား စစ္တမ္းမ်ား 
 ဖုန္း / A က္ပ္ / ဝဘ္A ေျချပဳ A

A ကူA ညီဖုန္းလိုင္းမ်ား 

 က်င့္ဝတ္ဖုန္းလိုင္းမ်ား 
 လွ်ိဳ႕ဝွက္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
 A လုပ္သမား 

A င္တာဗ်ဴးမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား 
 A လုပ္သမား စစ္တမ္းမ်ား 
 ဖုန္း / A က္ပ္ / ဝဘ္A ေျချပဳ A

A ကူA ညီဖုန္းလိုင္းမ်ား 
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ကုနၾ္ကမး္ေပးသြင္းသ ူက်င့္ဝတ္စည္းမ်U္း 
က်င့္ဝတေ္ရးရာ A ေရးေပၚလိငုး္ 
 

BlueScope သည ္
ဝနထ္မး္မ်ားႏွင့္ ကုန္ၾကမး္ေပးသြင္းသူမ်ားA တြက္ လြဲမွားေဆာငရ္ြက္မႈဆုိင္ရာ စိုးရမိ္ပပူနမ္ႈမ်ားကုိ A မည္မေဖာ္
ာ္ဘဲ တင္ျပရန္ နည္းလမ္းတစခ္Aု ျဖစ္ ျပငပ္A ဖြဲ႔A စည္းက စီမခံန္႔ခြဲသည့္ A ေရးေပၚလုိင္း ဝနေ္ဆာင္မႈကုိ ပံ
ပံ့ပိးုေပးပါသည္။  
 
သံသယရွေိသာ လြဲမွားေဆာငရ္ြက္မႈA ား တုိင္ၾကားပံုနည္းလမ္းကုိ သိရွရိန ္ေနာက္ထပ္A ေသးစတ္ိA ခ်က္မ်ားA တြက္ 
BlueScope ၏ ဝဘ္ဆုိက္သုိ႔ ဝငေ္ရာက္ၾကည့္ရႈပါ။ 
https://www.bluescope.com/sustainability/reporting-suspected-business-misconduct/ 
 
 
 

ကိးုကားခ်ကမ္်ား 
 

 က်င့္ဝတ္ႏငွ့္A ည ီေရာငး္ဝယ္ေဆာင္ရြက္မႈ နညး္လမ္းမ်ား (ETI) ဆုိငရ္ာ 
A ေျခခံ က်င့္ဝတ္https://www.ethicaltrade.org/eti-base-code 
 

 ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ ကမာၻလုံးဆုိငရ္ာ တရားဝင ္သေဘာတူညီခ်က္ (UNGC) ၏ လမ္းၫႊန္စည္းမ်U္း ၁၀  ခု 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
 

 A ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔A ခြင့္A ေရးေၾကျငာစာတမး္  (UDHR)  
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
 

 စီးပြားေရးလုပင္နး္ႏငွ့္ လူ႔A ခြင့္A ေရးဆုိငရ္ာ ကမာၻ ့ကုလသမဂၢ လမး္ၫႊနစ္ည္းမ်U္းမ်ား 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
 

 တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စတီးလ္လုပ္ငနး္ (Responsible Steel) ၏ မူၾကမ္းစႏံႈနး္မ်ား 
https://www.responsiblesteel.org/ 
 

 တာဝန္သိသိေဆာငရ္ြက္မႈဆုိင္ရာ လုပင္နး္မဟာမိတ္A ဖြဲ႔၏ က်င့္ဝတ္စညး္မ်U္း 
http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/ 

 


