၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သင့္ကုမၼဏီအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
(သုိ႔မဟုတ္) ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားေနပါသလား။ အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အတြင္း ထိုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္စဥ္းစားေနသည္ဆုိလွ်င္ အဆုိပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀၊
မည္သည့္ပထ၀ီေနရာေဒသႏွင့္
မည္သည့္လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းတုိ႔အား
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိ
ေစမည္ဆုိ သည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ။
	
  

ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပသမဂၢတုိ႔၏ စီးပြားေရး
ပိတ္ဆုိ႔မႈအား ဖယ္ရွားေပးေစခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုင
ိ ္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနတုိ႔အား
ႀကိဳဆုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မစ
ွ တင္၍ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏ အေထြေထြအက်ဳိးေဆာင္ျဖစ္ေသာ
Jardine Cycle & Carriage တုိ႔မွတဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏုု္ပ္တုိ႔၏
စီးပြားမိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ C&C မွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ MB ကားမ်ား၊ ကုန္တင္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္ ဖူဆုိဘတ္စ္ကားမ်ား တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကားအေရာင္းျပခန္းႏွင့္ကားဂိုေဒါင္တစ္ခုအျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလတြင္ ယာယီ ကားအေရာင္းျပခန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။

၂။ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္င၌
ံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ား
ျဖစ္ပြားမႈမွ
အကာအကြယ္အေထာက္အပံ့
ျဖစ္ေစမည့္
စီမံခ်က္မ်ား၊
လုပ္ငန္းမူ၀ါဒမ်ားထားရွိပါသလား။
အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ သင့္ ကုမၼဏီအတြက္
မည္သအ
ုိ႔ က်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ။ အကယ္၍ သင့္ကုမၼဏီတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆုိင္ရာက်င့္၀တ္ႏွင့္မ၀
ူ ါဒမ်ားထားရွိပါက ၄င္းတုိ႔အား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျဖန္႔ေ၀ထားႏုိင္ပါ
သလား။
ကြ်ႏုိ္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ျပဳေရးသည္
အလြန္အေရးႀကီးသည့္ဦးစားေပးမႈအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏၀န္ထမ္းမ်ား
အားလုံးအတြက္ Daimler Integrity Code ဟုေခၚေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာက်င့္၀တ္က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္
အညီေဆာင္ရြက္ၿပီး မိမိတုိ႔လုပ္ငန္း၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအျဖစ္လည္းထားရွိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္
ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ထည့္သြင္းထားရွိသည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရး
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဦးစားေပးမႈမ်ားအား လႊမ္းၿခံဳ
ပါ၀င္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
	
  

ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေယဘုယ်နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္- ဒယ္မလား (Daimler)
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာပုိင္ဆုိင္မႈ အမ်ားပုိင္းရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခက္အခဲမ်ားအားေလ့လာသုေတသနျပဳမႈတစ္ခုကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ၌
္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့

ပါသည္။ အဆုိပါသုေတသနျပဳမႈတြင္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ Danish	
  Institute	
  for	
  Human	
  Rights မွအသုံးျပဳ
ေသာ
လူ႔အခြငအ
့္ ေရးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္
ေလ့လာအကဲျဖတ္နည္း
(Human	
   Rights	
  
Compliance	
   Assessment	
   (HRCA))ကုိ
အသုံးျပဳကာ
မိမိတုိ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္
တုိင္းျပည္ရွိ
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ထိန္းသူတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတုိ႔အား
ေလ့လာအကဲျဖတ္ပါသည္။
အဆုိပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ေအာက္ပါတုိင္းျပည္အသီးသီးတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
•
•
•

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ၊ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံႏွင့္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္၊ ျပင္သစ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၊ ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ၊ စပိန္ႏွင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဂ်င္တီးနား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကေနဒါ၊ ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္
တူရကီႏုိင္ငံ။

	
  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚတူဂီ၊ ရိုေမးနီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒန္း (UK) ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား၏

လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတုိ႔အား

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈမ်ား

ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိၾကရာတြင္

မိမိတုိ႔

Daimler	
  

ဗဟုိခ်က္မအျဖစ္

အားျပဳထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သြယ္၀ုိက္ေသာလႊမ္းမုိးမႈ
မ်ားရွိသည့္ ရႈပ္ေထြးလွသည့္ supply chain ျဖစ္စဥ္တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူထုဆက္ဆံေရးႏွင့္
သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အေနျဖင့္
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏ စီးပြားလုပ္ဖက္မ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားအား ႏုိင္ငံႏွင့္ကုန္စည္
အမ်ဳိးအစားမ်ားအလုိက္ ေလ့လာအကဲျဖတ္ၿပီးမွ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ပါသည္။
၃။ သင့္အဖြဲ႕အစည္း၌ ေမးခြန္းနံပတ္ ၂ တြင္ေျဖၾကားခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားအား
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိကုိ မည္သူက တာ၀န္ယူေခါင္းေဆာင္မႈေပးပါသနည္း။
အဖြဲ႕အစည္း၏

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားအား

လုိက္နာက်င့္သုံးမႈကုိ

Dr.	
   Christine	
  

Hohmann-‐Dennhardt ဦးေဆာင္သည့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ဥပေဒေရးရာဌာန၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္
ထားရွိပါသည္။
၄။

အကယ္၍

သင္၏အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း

လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မရွိေသးပါက၊ အဆုိပါလုိအပ္ခ်က္တုိ႔အား ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။ အကယ္၍ရွိလွ်င္
မည္သုိ႔ေသာ အစီအမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။
Daimler အေနျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကတည္းကပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစရ
ၥ ပ္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအမံမ်ားအား ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

လမ္းညႊန္အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား (UN	
   Guiding	
   Principles	
   on	
   Business	
   and	
   Human	
   Rights) ႏွင့္အညီစတင္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏုိင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏လူ႔အခြင့္အေရး
ဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာမႈအကဲျဖတ္မႈမ်ားအရ ဒယ္မလား လူ႔အခြင့္အေရးေလးစား
လုိက္နာမႈစနစ္ Daimler	
   Human	
   Rights	
   Respect	
   System အား ထားရွိၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔၊ အဆုိပါ
စနစ္အား ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂၀၂၀ ခုႏွစအ
္ ထိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္
ရွိပါသည္။

စည္းမ်ဥ္း

၁

လူ႔အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ရန္
ႏုိင္ငံေတာ္၏

စည္းမ်ဥ္း

တာ၀န္မ်ား

၂

အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရး
ေလးစားလုိက္နာမႈ

စည္းမ်ဥ္း

၃

ကုစားမႈဆုိင္ရာ
အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရရွိေစျခင္း
်ိ်

၂၀၁၁

က်င္၀
့ တ္ႏွင့္ဥပေဒေရးရာဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘုတ္အဖြဲ႕မွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တာ၀န္ခံမႈကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ

အဖြဲ႕အစည္း၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားပုိင္းရွိသည့္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသုေတသနျပဳျခင္း(HRCA) ေဆာင္ရြက္မႈ။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ထိ

မိမိတုိ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ စီးပြားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အျခားစီးပြားေရးဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားရွိသည့္ တုိင္းျပည္တုိ႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာ
သုေတသနျပဳျခင္း (HRCA) အားတုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ စနစ္မ်ားအားျပဳျပင္မြမ္းျခင္းအပါအ၀င္၊ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဘုိးမ်ားအား ေလးစားတန္ဖိုးထားသည့္
စနစ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ထားရွိျခင္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားအားရွာေဖြျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊ စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၄။ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း

၁။အခက္အခဲမ်ားအားေလ့လာသုေတသနျပဳျခင္း

ေတာင္းဆုိမႈလုိအပ္ခ်က္အလုိက္

ဒယ္မလားစီးပြားေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္

သတ္မွတ္ပုံစံျဖင့္ ပုံမွန္အစီရင္ခံ
တင္ျပျခင္း။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား
ကို သုေတသနျပဳျခင္းႏွင္ ့
ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း။
လူ႔အခြင့္အေရး

အခက္အခဲအကဲျဖတ္မႈမ်ားအေပၚ
စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
မႈအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ထိေရာက္မႈအား
ဆန္းစစ္ျခင္း။
၃။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ေလးစား
လုိက္နာမႈစနစ္

ႏုိင္ငံအလုိက္ အခက္အခဲစံႏႈန္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ
လွ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစတင္ျခင္းႏွင့္
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ ျခင္း

၂။ စီမံခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။ သင္၏အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအပါအ၀င္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အစရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ကာကြယ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေလ်ာ့နည္းေစရန္
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသလဲ။
အဆုိပါအေျခအေနမ်ဳိးအတြက္ထားရွိသည့္
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူထုႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံလွ်က္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားခဲြေ၀ျခင္းတုိ႔ႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးပါ။
ပဋိပကၡမ်ားအား

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ေလ်ာ့က်ေစသည့္

စံႏႈန္းအတုိင္းအတာမ်ားသည္

အဖြဲ႔၏

လူ႔အခြငအ
့္ ေရး ေလးစားလုိက္နာမႈစနစ္တြင္ ဗဟုိခ်က္မက်သည့္အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရး
ရပုိင္ခြင့္ရွိသူတုိ႔အတြက္ပုိမုိထိေရာက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား မိမိတုိ႔အဖြဲ႕၏ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိေဆြးေႏြးေျပာဆုိလွ်က္ရွိသည့္ အခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ား
ႏွင့္ ဆက္စပ္သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈစံႏႈန္းအတုိင္းအတာမ်ားမွာ•

•

•

•

	
  

လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ က်င့္၀တ္က်င့္ထုံးမ်ားဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္အားေလ့လာရန္	
  
http://www.daimler.com/Projects/c2c/channel/documents/1031150_Daimler_Integrity
_Code.pdf	
  	
  
ထုတ္လုပ္ပံ့ပုိးသူတုိ႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာရန္	
  
(http://sustainability.daimler.com/daimler/annual/2014/nb/English/pdf/601_Supplier_S
tandards_ENG.pdf)	
  	
  
စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ေလ့လာရန္
(က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းသည့္စီးပြားေရးႏွင့္မွ်ေ၀တာ၀န္ခံျခင္း)	
  
http://www.daimler.com/Projects/c2c/channel/documents/2143150_Daimler_Business
_Partner_Brochure_20120315_en.pdf	
  	
  
ဒယ္မလားလူ႔အခြင့္အေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ေရရွည္တည္တံ့ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆုိင္ရာ
ေဆြးေႏြးခ်က္ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား ေလ့လာရန္	
  
http://sustainability.daimler.com/reports/daimler/annual/2014/nb/English/202020/par
ticipants-‐and-‐topics-‐of-‐the-‐daimler-‐sustainability-‐dialogues.html

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈသံသယရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္း
အတြင္းအျပင္
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးစနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္
စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ားဆုိင္ရာရုံး
(Business Practices Office-BPO) ကုိထားရွိသည္။ မိမိတုိ႔အား ကုုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင္႔
စပ္လ်ဥ္း၍
ဒယ္မလားဝယ္ယူေရးဆုုိင္ရာစံႏႈန္းမ်ား
(Procurement
Standards)
အရ
လူ႔အခြင့္အေရးအားေလးစားလုိက္နာရန္ ၀တၱရား ရွိသည့္အေလွ်ာက္ ကမာၻ႔၀န္ထမ္းမ်ားေကာ္မတီ
(World Employee Committee) မွကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ မေက်နပ္တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား
ကိုင္တြယ္စီမံသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အား အခုိင္အမာထားရွိသည္။

၆။ သင္၏စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စပ္္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းသိရွိ
လုိသည္မ်ားရွိလွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသလဲ။
	
  
	
  

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုငရ
္ ာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအတြက္ Dr.	
  Wolfram	
  Heger	
  သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။	
  
(wolfram.heger@daimler.com)	
  
	
  

၇။ သင့့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ေျဖၾကားရန္ ဆက္လက္ၿပီး
ဖိတ္ေခၚလုိပါသည္။ ေအာက္ပါက႑အသီးသီးအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္
မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။ ရွိလွ်င္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးပါ။
(က)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)
(စ)
(ဆ)
(ဇ)
(စ်)

လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ခြင့္
ပံုမွန္လူေနမွဳအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ေလ်ာ္ညီေသာလုုပ္ခလစာ
လုုပ္ငန္းခြင္လုံၿခဳံမႈႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
ကေလးသူငယ္အလုပ္ခိုင္းေစမွဳ
အတင္းအဓမၼအလုုပခ
္ ုိင္းေစမႈ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဆန္႔က်င္ေရး (က်ား-မ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံသား စသည္ျဖင္)႔
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ
ေျမယာအခြင္႔အေရး
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

အဆုိပါက႑အသီးသီးအား ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔တြင္ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား
ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္
လွ်က္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ၀န္ထမ္္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ
လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစမ
ံ ်ဳိးစံု၊ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္
အလုုပ္ခုိင္းေစမွဳမ်ားအား
လက္မခံျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
အဆုိပါက႑မ်ားအားလုံး
အထက္တြင္
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္္းအစီအမံမ်ားတုိ႔တြင္ လႊမ္းၿခဳံပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည္။

