ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေျခရာခံစီမံကိန္း
ဟိန္နီကန္မွ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားမွဳ
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား
႒ာနခ်ဳပ္အေျခစုိက္

။
။

။ အစားအစာႏွင့္အခ်ဳိယမကာလုပ္ငန္း
။ နယ္သာလန္

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သင့္ကုမၼဏီအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
(သုိ႔မဟုတ္) ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားေနသပါလား။ အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အတြင္း ထိုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္စဥ္းစားေနသည္ဆုိလွ်င္ အဆုိပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀၊
မည္သည့္ပထ၀ီေနရာေဒသႏွင့္ မည္သည့္လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းတုိ႔အား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္
ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ။
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီး ေမွာ္ဘီဘက္တြင္ အခ်ဳိရည္စက္ရုံတစ္ရုံေဆာက္လုပ္ေနပါသည္။
စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ ကြ်ႏုု္ပ္တုိ႔၏
စီမံခ်က္မွတဆင့္ တုိက္ရုိက္အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၂၀၀ ကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး
တဆင့္ခံအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူတုိ႔
အတြက္မ်ားစြာအက်ဳိးျပဳႏုိင္လိမ့္မည္။
၂။ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ
ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားမႈမွ
အကာအကြယ္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္စီမံခ်က္မ်ား၊လုပ္ငန္းမူ၀ါဒမ်ားထားရွိပါသလား။ အဆုိပါမူ၀ါဒ
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံအတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္သင့္ကုမၼဏီအတြက္ မည္သုိ႔
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမည္ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ။ အကယ္၍သင္က
့ ုမၼဏီတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆုိင္ရာ
က်င့္၀တ္ႏွင့္မ၀
ူ ါဒမ်ားထားရွိပါက
၄င္းတုိ႔အား
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္
ျဖန္႔ေ၀ထားႏုိင္ပါသလား။
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔တြင္

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင၀
့္ န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒတစ္ရပ္ထားရွိသည္။

စီမံခ်က္အား

၂၀၁၅

ခုႏွစ္မွစတင္ကာ

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္
သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်သြားၿပီး
၀န္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌စတင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ

အစီအစဥ္မ်ား၏

၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအား

စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

(ျမန္မာဘာသာျဖင့္ရရွိႏုိင)္

အဖြဲ႕အစည္း၏႒ာနတုိင္းရွ၀
ိ န္ထမ္းမ်ားအား

ေပးေ၀သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏

၀န္ထမ္းလက္စြဲလမ္းညႊန္ႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိ္င္ရာမူ၀ါဒမ်ားအားဤလင့္ခ္တြင္၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည္။
(http://www.theheinekencompany.com/sustainability/governance/our-policies.)
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္အားလုံးကုိမူ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
(http://www.theheinekencompany.com/about-us/business-conduct.)

ႏုိင္ငံအတြင္း၌မူ

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ILO အဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္
လွ်က္ရွိသည့္ NGO တစ္ခုျဖစ္ေသာ

Myanmar Centre for Responsible Business တုိ႔ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိသည္။
၃။ သင့္အဖြဲ႕အစည္း၌ ေမးခြန္းနံပတ္ ၂ တြင္ေျဖၾကားခဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားအား
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိကုိ မည္သူကတာ၀န္ယူေခါင္းေဆာင္မႈေပးရပါသလဲ။
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေဒသအတြင္းရွိ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (Managing Director) မွ
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အဆုိပါအစီအမံမ်ားအား ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ Control SelfAssessment စာရင္းစစ္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ ႏွစ္စဥ္စာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လွ်က္
ရွိသည္။ အဆုိပါစာရင္းစစ္ႏွစ္ဦးလုံးသည္ ေဒသလုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႕ရုံးမွ စီမံခန္႔ခြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔၏
ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႕သုိ႔ျပန္လည္အစီရင္ခံရသည္။

၄။

အကယ္၍

သင္၏အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း

လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

မရွိေသးပါက၊ အဆုိပါလုိအပ္ခ်က္တုိ႔အား ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။ အကယ္၍ရွိလွ်င္
မည္သုိ႔ေသာ အစီအမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။
ေျဖၾကားရန္မလုုိအပ္ပါ။
၅။ သင္၏အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအပါအ၀င္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အစရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ကာကြယ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေလွ်ာ့နည္းေစရန္
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသလဲ။ အဆုိပါအေျခအေနမ်ဳိးအတြက္ထားရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ား
ႏွင့္လုပ္ငန္းအစဥ္မ်ား၊လူထုႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံလွ်က္အက်ဳိးရလဒ္မ်ားခဲြေ၀ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေဖာ္ျပေပးပါ။
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အေနျဖင့္

မိမိတို႔စက္ရုံပတ္၀န္းက်င္ရွိ

လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းမ်ားသို႔

မၾကာခဏသြားေရာက္

လည္ပတ္ကာ ၄င္းတုိ႔၏ခံစားမႈႏွင့္လုိအပ္ခ်က္တုိ႔အားနားလည္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားပါသည္။
၆။ သင္၏စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္စပ္္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းသိရွိလုိ
သည္မ်ားရွိလွ်င္ မည္ကဲ့သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသလဲ။

ျမန္္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဆက္သြယ္လုိလွ်င္ အစုိးရေရးရာႏွင့္ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မန္ေနဂ်ာ
ျဖစ္သည့္ ဇီတာ ရွယ္လီကန္ (Zita Schellekens); zita.schellekens@heineken.com အား
တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔တြင္ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအား ဖြင့္ဟေျပာဆုိခြင့္ရွိသည့္မ၀
ူ ါဒတစ္ရပ္ထားရွိၿပီး၊ မိမိတုိ႔၏
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္သာမဟုတ္ပဲ

မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္

မည္သူမဆုိအတြက္

ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပမွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေသာ ဖြင့္ဟေျပာဆုိ
သည့္ စနစ္၀န္ေဆာင္မႈကုိ : http://speakup.heineken.com တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။
အဆုိပါ၀က္ဘ္ဆုိက္အေနျဖင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား

အစီရင္ခံမႈမ်ားအား

ေပးသည္သာမက၊

ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏

တုိက္ရုိက္မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုထားႏုိင္မည့္
အေရးေပၚဆက္သြယ္မည့္

ဖုန္းနံပတ္မ်ားသို႔

တုိက္ရုိက္ေခၚဆုိႏုိင္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဖြင့္ဟေျပာဆုိသည့္ မူ၀ါဒႏွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အေသးစိတ္ကုိလည္း ေမးျမန္းေလ့လာႏုိင္သည္။
၇။ သင့့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ၿပီးဖိတ္ေခၚလုိပါသည္။
ေအာက္ပါက႑အသီးသီးအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
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

အထက္ပါက႑မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္႔
ေရာက္ေလ့လာပါ။

မူ၀ါဒအေသးစိတ္အား

ေလ့လာလုိလွ်င္

ဤ၀ပ္ဆုိက္သို႔၀င္

http://www.theheinekencompany.com/sustainability/governance/our-

policies
(က) လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ခြင့္
•
•

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ-လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္စုေပါင္းေတာင္းဆုိမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏုိင္ခြင့္ ေခါင္းစဥ္ပါစာပုဒ္
ထုတ္လုပ္ပံ့ပုိးသူမ်ား၏လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္

(ခ) ပံုမွန္လူေနမွဳအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ေလ်ာ္ညီေသာလုုပ္ခလစာ
•

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ- အခေၾကးေငြေခါင္းစဥ္ပါ စာပုိဒ္

(ဂ) လုုပ္ငန္းခြင္လုံၿခဳံမႈႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
•
•
•

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ- က်န္းမာေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးစာပုိဒ္
ကမာၻလုံးခ်ီ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးမူ၀ါဒ
ထုတ္လုပ္ပံ့ပုိးသူမ်ား၏လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္

(ဃ) ကေလးသူငယ္အလုပ္ခို္င္းေစမွဳ
•
•

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ- ကေလးသူငယ္အလုပ္သမား
ထုတ္လုပ္ပံ့ပုိးသူမ်ား၏လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္

(င) အတင္းအဓမၼအလုုပခ
္ ုိင္းေစမႈ
•
•

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ- အဓမၼခုိင္းေစျခင္း စာပုိဒ္
ထုတ္လုပ္ပံ့ပုိးသူမ်ား၏လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္

(စ) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဆန္႔က်င္ေရး (က်ား-မ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိငင
္ ံသား စသည္ျဖင္)႔
•
•

၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမူ၀ါဒ- ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းေရး စာပုိဒ္
ထုတ္လုပ္ပံ့ပုိးသူမ်ား၏လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္

(ဆ) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ
•
•
•
•
•
•

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ
စြမ္းအင္မ၀
ူ ါဒ
ေရအရင္းအျမစ္မ၀
ူ ါဒ
ကမာၻလုံးခ်ီျဖန္႔ေ၀မႈမ၀
ူ ါဒ
ကမာၻခ်ီထုတ္ပုိးမႈမူ၀ါဒ
ထုတ္လုပ္ပံ့ပုိးသူမ်ား၏လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္

(ဇ) ေျမယာအခြင္႔အေရး
•

စက္ရုံတည္ေဆာက္သည့္ေနရာအတြင္းရွိ ေျမယာမူ၀ါဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား
ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေရွ႕ေနမ်ားျဖင့္ေလးေလးနက္နက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ
သည္။

(စ်) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

