amfori BSCI ခက္ဆစ္1

ခက္ဆစ္သည္ amfori BSCI ၏ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ဖတ္႐ႈရာတြင္ နားလည္ရန္ျဖစ္ျပီး amfori
BSCI ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။
၎ျဖင့္ ယခင္ amfori BSCI ခက္ဆစ္မူကအ
ြဲ ားလံုးကို အစားထိုးလိုက္ပါသည္။

ကိစၥရပ္

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ေအးဂ်င့္

ကုန္စည္ထုတ္လုပ္စီးဆင္းမႈတင
ြ ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဝယ္ယူေသာ

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သည့္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသူ။ ေအးဂ်င့္သည္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

ပိုင္ဆိုင္ျခင္း

မရွိသလို

ထုတ္လုပ္မႈလည္း

မရွိေပ။

amfori

BSCI

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ ေအးဂ်င့္တစ္ဦးသည္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
အလုပ္သင္

အတတ္ပညာတစ္ရပ္သင္ယူရေသာ စနစ္ကိုတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိုက႑
ဗဟုသုတအေၾကာင္းသိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္း၌ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈပညာရရွိေသာသူ။

အလုပ္သင္ကာလ

ေက်ာင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင္တန္းစင္တာႏွင့္ အလုပ္ခြင္တ႔၌
ို အခ်ိန္ကာလအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ
စနစ္က်ေသာ၊

ေရရွည္ျဖစ္သည့္

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိျပီး
အလုပ္သင္ကာလ၏

လုပ္အားခ

သင္တန္း၊
(လုပ္အားခ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

အလုပ္သင္သည္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

ပံုမွန္အားျဖင့္

စာခ်ဳပ္အရ

ခံစားခြင့္)

ဥပေဒအျပင္

ရရွိသည္။
လုပ္သား

သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ စည္းၾကပ္ပါသည္။ အဆိုပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ အထူးလ်ာထားေသာ
အလုပ္အကိုင္တစ္ခုျဖစ္ေစမည့္

သင္တန္းအား

အလုပ္သင္ထံသ႔ို

ေပးအပ္ရမည့္

တာဝန္

အလုပ္ရွင္ထံတြင္ရွိသည္။
ျပင္းျပေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး

သူတ႔၏
ို ခံယူထားသည့္တာဝန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျပည့္ေျမာက္ရန္

(မစ္ရွင္)အတြင္း

ပိုၾကီးမားသည့္

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအကူအညီေပးသည္။

သတ္မွတ္ထားသည့္အမွတ္ပြိဳင့္ေရာက္ရန္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအား ကူညီေပးဖို႔ ဒီဇိုင္းေဖာ္ထားသည့္
ကာလရွည္ႏွင့္ကာလတို ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။
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စာရင္းစစ္

စိတ္ေက်နပ္မႈျပည့္ဝေသာ အေထာက္အထား စုေဆာင္းေရးေရွးရႈလ်က္ အေျခအေန သိ႔မ
ု ဟုတ္
အေနအထားတစ္ခုကို နည္းစနစ္က် စစ္ေဆးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ သံုးသပ္ျခင္း။ စာရင္းစစ္မ်ားသည္
ဓမၼဓိဌာန္က်ရမည္၊

ဘက္လိုက္မႈမရွိရ၊

အမွီအခိုကင္းရမည္။

စာရင္းစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္

စနစ္တက်ရွိၿပီး မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ထားရွိရမည္။ amfori BSCI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊
စာရင္းစစ္မ်ားသည္ amfori BSCI ပါဝင္သူမ်ား၏ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္စီးဆင္းေထာက္ပံ့မႈတင
ြ ္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ေဖာ္ျပထားသည့္

amfori

BSCI

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး

စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါမည္။

၎တို႔က

စာရင္းစစ္သင္ေထာက္ကူမ်ားကို

အသံုးျပဳေစရမည္။

အတိုင္းအတာမ်ား

မည္သို႔ရွိေစကာမူ

က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးႏွင့္

၎တြင္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ
သင့္ေလ်ာ္ေသာ

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္

အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္း

စာရင္းစစ္

ရွိမရွိ

အသံုးအႏႈန္းတြင္

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

အမ်ိဳးအစားအားလံုး

ပါဝင္ပါသည္။
စာရင္းစစ္ သမာဓိရွိမႈ အစီအစဥ္

amfori BSCI စာရင္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သည့္အခါ amfori BSCI စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို
တစ္သတ္မတ္တည္းေလးစားမႈရွိေၾကာင္း

အာမခံရန္

ဒီဇိုင္းေဖာ္ထားေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအစံုလိုက္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္- a) ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ဆက္စပ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ တစ္သတ္မတ္က်မႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို အာမခံျခင္း၊ b)
စာရင္းစစ္ကုမၸဏီ စြမ္းေဆာင္ရည္၏ တစ္သတ္မတ္က်မႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို အာမခံျခင္းအျပင္
အျခားကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည္။
စာရင္းစစ္ခံရသူ

စာရင္းစစ္ခံရသည့္

အဖြ႔ဲအစည္း

(သိ႔မ
ု ဟုတ္

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း)

တစ္ခု။

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္ တရားဝင္ ကုမၸဏီမ်ားတစ္ခုထက္မက ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ amfori BSCI ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ အၾကိဳစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ amfori BSCI ပါဝင္သူမ်ားက
ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ၿပီးမွသာ
ထုတ္လုပ္ေရး

ထုပ္လုပ္သူမ်ား

ကို

အလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္

စာရင္းစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

မရွိေသာ

amfori

BSCI

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ amfori BSCI ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္ရန္
အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေပ။
ကုမၸဏီ စာရင္းစစ္

အစစ္ေဆးခံရသူ၏

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ

စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု

ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခံထားရသူတစ္ဦး။

စာရင္းစစ္သည္

ပတ္သက္ျပီး
ေပးအပ္ရန္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊

အင္တာဗ်ဴးလုပ္ျခင္း၊ ေနရာစစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို စုေဆာင္းရမည္။
amfori

၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

BSCI

စာရင္းစစ္ကုမၸဏီမ်ား

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ပါ)
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ

၏

စာရင္းစစ္မ်ားသည္
SAAS

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

စံႏႈန္းမ်ားကိုျပည့္မီရမည္ျဖစ္ျပီး

SAAS

ျဖစ္ရမည္။
ႏွင့္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီရမည္။
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(ေအာက္တြင္
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၎တိ႔ုသည္

amfori

BSCI

အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

လုပ္သားမ်ား၏

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား

လုပ္အားခ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊

ပညာေရး၊

(အိမ္ရာ၊

စြမ္းအင္၊

သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေသာ

ေရ၊

အာဟာရ၊

အဝတ္စား၊

ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ား) ကာမိေစေသာ၊ အပိုေဆာင္း လိုအပ္သည့္ဝင္ေငြႏွင့္
မွီခိုသူမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးေသာ

လုပ္အားခတစ္မ်ဳိး။

စရိတ္မ်ားအျဖစ္လည္း

amfori

ရည္ညႊန္းပါသည္။

BSCI

ထို႔အျပင္

အတြင္း၌

ေနထိုင္မႈ

စာရင္းစစ္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံတကာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံယူမႈ (Social Accountability International (SAI)) က
ေဖာ္ေဆာင္သည့္
လိုအပ္ခ်က္

နည္းလမး္အားအသံုးျပဳထားေသာ

လုပ္အားခကို

တြက္ခ်က္ရန္လိုအပ္ျပီး

စာရင္းစစ္ခံရသူအဆင့္တင
ြ ္

အေျခခံ

စာရင္းစစ္

မာစတာ

အစီရင္ခံစာ၏

ေဒတာေအာက္တြင္ ထိုတြက္ခ်က္မႈကို အစီရင္ခံရမည္။
amfori BSCI ကတိျပဳမႈ

ဤသည္က amfori BSCI ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ႔၏
ု လူမႈတာဝန္မ်ား ထည့္သင
ြ ္းထားေသာ
လူထုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ လူမႈေရး လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေရွးရႈလ်က္
အစဥ္အဆက္တိုးတက္မႈတင
ြ ္

လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားကိုထည့္သင
ြ ္းရန္အတြက္

amfori

BSCI

ပါဝင္သူမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ amfori BSCI က ကတိျပဳမႈ စကားဆိုထားသည္။
amfori BSCI အခ်က္အလက္

amfori

BSCI

အားေအာင္ျမင္စြာ

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

အခ်က္အလက္မ်ားကို ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထံ ေပးအပ္ရန္ amfori BSCI က
စီစဥ္တင္ဆက္သည့္

တရားဝင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္

ရွင္းလင္းတက္ဆက္မႈတစ္ရပ္။

amfori

လိုအပ္သည့္
BSCI

အား

ေထာက္ခံေၾကာ္ျငာေပးသည့္ amfori အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားသည္ amfori တြင္ အသင္းဝင္ျပီးေနာက္ 6
လအတြင္း amfori BSCI အခ်က္အလက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပသ
ြဲ ို႔ တက္ေရာက္ရပါမည္။
amfori BSCI ပါဝင္သူမ်ား

amfori BSCI အားေထာက္ခံခ်က္ ေပးသည့္ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး အသင္းအဖြဲ႔ Foreign
Trade Association (amfori) ၏ သာမန္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္။

amfori BSCI ပလက္ေဖာင္း

amfori BSCI ပါဝင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ကုန္စည္ထုတ္လုပ္စီးဆင္းမႈ၌ amfori BSCI ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက အခ်က္အလက္ဖလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္
amfori

BSCI

အုပ္စုတစ္ခု။

က

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္

ယင္းတြင္

amfori

IT
BSCI

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အဖြ႔ဲအစည္း၏

နည္းပညာမ်ားပါသည့္

စာရင္းစစ္မ်ား၊

စာရင္းစစ္

အစီရင္ခံစာမ်ားေဝမွ်မႈ အျပင္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။
amfori BSCI အစုရွယ္ယာရွင္

amfori ၏ ၾကီးၾကပ္လမ္းညြန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု။ ယင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အုပ္စုမ်ားမွ

ေကာင္စီ

ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားဆံုး

20

ဦး

ပါဝင္ႏိုင္ေပသည္။

၎က

amfori

BSCI

လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ေပးေသာ ေကာ္မတီတြင္ အၾကံေပး က႑မွပါဝင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို
လ်ာထားပါသည္။
amfori BSCI

amfori BSCI လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ amfori အဖြ႔အ
ဲ စည္း။ ၎ကို

လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ေပးေသာ

amfori

ေကာ္မတီ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည္။ amfori BSCI လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ေပးေသာ ေကာ္မတီ၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားသည္

BSCI

ႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသံုးစြသ
ဲ ည့္

သာမန္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

ကိုးဦးျဖင့္

အလုပ္အဝင္အထြက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သာမန္အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား၏ အရြယ္အစား မတူကျြဲ ပားမႈအား
ကိုယ္စားျပဳရမည္။ ၎တြင္ အၾကံေပးခြင့္သာရွိသူႏွင့္အတူ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ေကာင္စီ၏
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ပါဝင္ပါသည္။
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amfori BSCI စိစစ္အႀကံျပဳေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ေပးေသာ ေကာ္မတီက ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားသည့္ amfori အဖြ႔မ
ဲ ်ား။ ၎တိ႔က
ု ို amfori

အဖြ႔မ
ဲ ်ား

BSCI

ပါဝင္သူမ်ားထံမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားျပီး

သူတ႔၏
ို လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

တိက်ေသာအလုပ္တာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည့္ amfori BSCI လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ေပးေသာ
ေကာ္မတီအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရေသည့္ က႑တြင္ပါဝင္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး

၎တို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္

စုစည္းပံုနည္းလမ္း

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ကုန္စည္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ေဖာက္သည္၊
ဝယ္ယူစားသံုးသူထံသ႔ို
ကုမၸဏီ၊

အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေပးသည္

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသူသို႔မဟုတ္

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္၊
ေစာင့္ၾကည့္ခံရမည့္

(တာဝန္ယူမႈ

ေလ်ာ့ေပါ့ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္
amfori

BSCI

ပါဝင္သူမ်ား၊

ကန္႔သတ္ထားသည့္

စံ…)။

လူမႈေရး

၎တိ႔၏
ု

amfori

BSCI

၏

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို

စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္

ထုတ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ား

ထုတ္ကုန္ႏွင့္
အဆိုပါ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္သူျဖစ္ေသာ

ထုတ္ကုန္ႏွင့္

ဤဆက္ဆံေရးမွာ
လိုအပ္မႈရွိႏိုင္သလို

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

မည္သည့္

ျပင္ပအဖြဲ႔ဝင္မဆို

ေပးသြင္းေရးအတြက္

စာခ်ဳပ္ေပၚအေျခခံသည့္ဆက္ဆံေရးျဖစ္ျပီး
မလိုအပ္မႈလည္း

ရွိႏိုင္ေပသည္။

သိ႔မ
ု ဟုတ္

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ား။
အထူးသီးသန္႔

၎တိ႔မ
ု ွာ

စီးပြားေရး

စာခ်ဳပ္

မိတ္ဖက္မ်ား

ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦး
ေပးသြင္းသူတစ္ဦး
ေဖာက္သည္တစ္ဦး
ၾကားခံလူတစ္ဦး (ေအးဂ်င့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံေရာင္းသူ)
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ကမ္းလွမ္းသူ

(ဥပမာ

တစ္ဦးက

ဟာ့ဒ္ဝဲေရာင္းခ်သည့္အခါ

အျခားတစ္ဦးက ေဆ့ာဖ္ဝဲေရာင္းခ်သူ)
amfori BSCI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္အားလံုးကို amfori BSCI
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ထင္ရွားေသာ စီးပြားေရး
မိတ္ဖက္မ်ားကို ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။
ဤအေၾကာင္းအရာတြင္

‘ထင္ရွားသည္’

ဆိုသည္မွာ

စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား

(အထူးသျဖင့္

ထုထည္လိုက္ဝယ္ယူရာတြင္

ၾကီးမားေသာ

ထုတ္လုပ္သူမ်ား) ျဖစ္ျပီး ၎တိ႔သ
ု ည္ေပးထားသည့္

ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ေဝစုေပးသြင္းႏိုင္ေသာ အဓိက ေရာင္းခ်သူမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဂုဏ္သတင္းရွိသူမ်ား၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
လူ႔အခြင့္အေရးေပၚ

ဆိုးက်ိဳးၾကီးၾကီးမားမား

သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ေဘးရွိေနသူအျဖစ္

သတ္မွတ္ထားခံရသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ လုပ္သားႏွင့္ဆက္စပ္လွ်င္) ျဖစ္သည္။
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္ပါ

ပစ္မွတ္ထားသည့္

ပရိတ္သတ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ရယူရန္ “စာရင္းစစ္ေဆးခံရသူ” အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ၾကည့္ပါ။
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စံကိုက္ညႇိထားေသာ

စာရင္းစစ္မ်ားအတြက္

အစည္းအေဝးမ်ား

အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုခ်က္အား

စာရင္းစစ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္

စံမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး

ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္

စာရင္းစစ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ
ထိုအစည္းအေဝးမ်ား

amfori

BSCI

လုပ္ေဆာင္ျခင္းက

၎တိ႔၏
ု

တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳထားေသာ

တိ႔က
ု

ၾကီးမွဴးသည့္

စာရင္းစစ္မ်ားသည္

ခံယူထားသည့္တာဝန္၊

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္

အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုႏိုင္ေရးအျပင္

စာရင္းစစ္ရာတြင္သံုးသည့္

အစည္းအေဝးမ်ား။

amfori

BSCI

ေမ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို

၏

စစ္မွန္စြာ

သင္ေထာက္ကူမ်ားႏွင့္

စာရင္းစစ္

နည္းလမ္းမ်ားအား ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါသည္။
စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း

ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေရးႏွင့္

အေျပာင္းအလဲမ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

လိုအပ္သည့္

ထိုးထြင္းအျမင္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး
ေျဖရွင္းရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ေစ အုပ္စုလိုက္ကိုျဖစ္ေစ ကူညီေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္။
amfori

BSCI

ေဆာင္ရြက္မႈမွာ

ပါဝင္သူမ်ားသာမွ်မက

စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ပါ

လူမႈေရးလိုက္နာခ်က္မ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေသာစနစ္တင
ြ ္

၎တိ႔၏
ု ေန႔စဥ္

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး

ပါဝင္ေနသည့္

(အထူးသျဖင့္

ထုတ္လုပ္သူမ်ား)

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

စြမ္းေဆာင္မႈ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မ်ား ဖြ႔့ံျဖိဳးေစရန္ amfori BSCI သည္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၾကီးမွဴးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။
သြယ္ျဖာဆင္းေသာ

အျပန္အလွန္မွီခိုရေသာ

သက္ေရာက္မႈ

ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္ရေသာ

သက္ေရာက္သည့္

အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊

လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္

ျဖစ္ပြားသည့္

ၾကိဳတင္မွန္းဆမရႏိုင္ေသာ “အားလံုးသက္ေရာက္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား” တစ္ခု။
သြယ္ျဖာဆင္းေသာ
ဦးတည္ေစႏိုင္ျပီး

သက္ေရာက္မႈသည္
၎က

အားလံုးသက္ေရာက္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားသို႔

အရွိန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္

ဆက္ျဖစ္ေနေလေလ

ရပ္တန္႔ဖို႔

ခက္ခဲေလေလျဖစ္သာြ းပါသည္။ amfori BSCI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ amfori BSCI
ပါဝင္သူမ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု
စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားအား amfori BSCI က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးကို
လိုက္နာရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျဖာက်သက္ေရာက္မႈကို လႈ႔ေ
ံ ဆာ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းပါသည္။
တရားဝင္ ေထာက္ခံခ်က္

တိက်စြာ ခ်မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမာ်းႏ်ွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊
ဝန္ေဆာင္မႈ

သု႔မ
ိ ဟုတ္

ထုတ္ကုန္အတြက္

ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းက

အသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္

လုပ္ငနး္စဥ္။
amfori

BSCI

သည္

ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္

လူမႈဆက္ဆံေရး

စြမ္းရည္

တိုးတက္လာေစရန္ amfori BSCI ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု မိတ္ဖက္မ်ားကို အကူအညီေပးသည့္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားစြာပါေသာ
ေထာက္ခံခ်က္တစ္ခုမွ်

ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္သည္။

မထုတ္ေပးေသာ္လည္း

amfori

BSCI

စာရင္းစစ္မ်ားအား

တိုးတက္မႈရွိေရးအတြက္ၾကိဳးပမ္းရန္

amfori BSCI အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ ၎တိ႔ုကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳၾကပါသည္။
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အျခား

ကေလး

ကေလးငယ္မ်ားအခြင့္အေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ၊ ကေလးငယ္ဆိုသည္မွာ
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည္၊ အကယ္၍ ဥပေဒက အသက္ ၁၈
ႏွစ္ကို ကေလးဟုမသတ္မွတ္ထားပါက၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ထိုသူမွာ သက္ငယ္ျဖစ္သည္။
သေဘာတူညီခ်က္သည္ “ကေလးငယ္မ်ား” ႏွင့္ “ငယ္ရြယ္ေသာ လုပ္သားမ်ား” အပါအဝင္
သက္ငယ္အားလံုးကို ကာကြယ္လႊမ္းျခံဳေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
amfori

BSCI

၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ၊

ႏွစ္ေအာက္ရွိသူမ်ားအားလံုး

သိ႔ုမဟုတ္

အသံုးအႏႈန္းသည္

အသက္

အေျခခံအလယ္တန္းအဆင့္

15

ေက်ာင္းပညာေရး

(မည္သည္က ပိုျမင့္မားသည္ျဖစ္ေစ) ျပီးေျမာက္သည့္ အရြယ္အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္၊
ျခြင္းခ်က္အျဖစ္

စီးပြားေရးႏွင့္

အနိမ့္ဆံုးအသက္အရြယ္မွာ
ဤႁခြင္းခ်က္ႏိုင္ငံမ်ားအား
အလုပ္သမားမ်ား

ပညာေရးတို႔တင
ြ ္
15

ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္သည့္

သက္ဆိုင္ရာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

ေကာင္းမြန္စြာ

ႏိုင္ငံ၏

အထူး

ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈမရွိဘဲ
ႏိုင္ငံတ႔မ
ို ပါဝင္ေပ။

အသုံးခ်မႈႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္

တိုင္ပင္မႈအရ

ILO

က

သတ္မွတ္ေပးပါသည္။
ကေလးလုပ္သားမ်ား

ဤအသံုးအႏႈန္းက ကေလးမ်ားအား ၎တိ႔ု၏ကေလးဘဝကို ခံစားခြင့္မဲ့ေစေသာ၊ ၎တိ႔၏
ု
စြမး္ရည္အလားအလာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေစေသာ အလုပ္ျဖစ္ျပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆိင
ု ္ရာ
ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအေပၚ ဆိုးက်ိဳးျပဳေစေသာ အလုပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ၎သည္ ကေလးမ်ားအတြက္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ရွိျပီး
ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္

အလုပ္မ်ား၊

ကေလး၏

ေက်ာင္းပညာေရးကို

အဟန္႔အတားျဖစ္သည့္အလုပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္ေက်ာင္းတက္ႏိုင္မည့္အခြင့္အလမ္း ကင္းမဲ့ေစသည့္ အလုပ္၊
အခ်ိန္မတန္ဘဲ ေက်ာင္းထြက္ရန္ လိုလိုလားလားကူညီသည့္ အလုပ္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
ေက်ာင္းတစ္ဖက္

အလုပ္တစ္ဖက္ျဖင့္

တစ္ေနကုန္

ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ရသည့္

အလုပ္တ႔ို

ျဖစ္သည္။
ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရး

တားဆီးကာကြယ္မႈႏွင့္

တည့္မတ္ေပးမႈေပါင္းစည္းထားသည့္

တားဆီးကာကြယ္မႈလုပ္ထံုးသည္

ကေလးလုပ္သား

သံုးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ထံုးတစ္ခု။
မရွိေစေရးႏွင့္

သက္ဆိုင္ပါသည္။ တည့္္မွတ္ေပးမႈ လုပ္ထံုးမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ား ေတြ႔ရွိသည့္အခါ
အေျခအေနကို ျပဳျပင္ျပီးတိုးတက္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္မ်ား၊

အထူးသျဖင့္

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးခံေတာ့မည္သူမ်ားသည္

ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ထံုးကို လက္ေတြ႔အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းတြင္
အနည္းဆံုးအားျဖင့္

ပါဝင္သင့္သည့္

ခိုင္ခိုင္မာမာလုပ္ျခင္း၊
ျပင္ပအေထာက္အပံ့ရယူျခင္း၊

လုပ္ထံုးမ်ားမွာ-

b)
c)

a)

အသက္စစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈကို

ကာလရွည္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားတုိးျမႇင့္ရာတြင္

ကေလးကို

ေက်ာင္းသိ႔ျု ပန္အပ္ႏွံေရးႏွင့္

ထုိကေလးကို

ထုတ္လုပ္ရံုေနရာမွ ဖယ္ရွားရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း။
ကေလးလုပ္သားအသံုးျပဳမႈ

သည္

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ေနပါက၊ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ နစ္နာေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ လိုအပ္သည္။
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က်င့္ဝတ္

amfori BSCI ပါဝင္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု ကုန္စည္ထုတ္လုပ္စီးဆင္းမႈတင
ြ ္ ၎တိ႔၏
ု
စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္မ်ားအေပၚထားရွိသည့္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္စံတန္ဖိုးမ်ားအား

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုထင္ဟပ္ေစသည့္

တရားဝင္ေဖာ္ျပခ်က္။

က်င့္ဝတ္အား

အမ်ားျပည္သူအတြက္ခ်ျပထားျပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု
စီးပြားေရး

လုပ္ကိုင္ပံုႏွင့္

ပတ္သက္၍

စိတ္ဝင္စားေသာမည္သူထံမဆုိ

လိပ္မူထားပါသည္။

က်င့္ဝတ္အား ေနာက္ဆက္တျြဲ ဖစ္သည့္ (အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊
amfori BSCI ကိုးကားခ်က္ႏွင့္ amfori BSCI ခက္ဆစ္) ႏွင့္အတူ ပူးတြဲဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္ျပီး
အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုရမည္။
တိုင္ၾကားခ်က္

၎တြင္ ဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အဓိပၸါယ္ရွိႏိုင္ေပသည္။
ဥပေဒႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ

ကိစၥရပ္အျဖစ္၊

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း

မျဖစ္၍

တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ

စနစ္၊

တိုင္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္သည္

စီးပြားေရး

စိတ္မေက်နပ္မႈ

အဖြ႔အ
ဲ စည္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဆႏၵမျပည့္မႈျဖစ္ေၾကာင့္

စိတ္မေက်နပ္ျခင္း၊ စြပ္ဆိုျခင္း ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုကို ရည္ညႊန္းပါသည္။
ဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အဓိပၸါယ္အျဖစ္၊

စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ျပီး

တိုင္ၾကားခ်က္သည္

တရားဝင္

ဥပေဒေၾကာင္းအရ

တိုင္ၾကားမႈျပဳရန္ျဖည့္စြက္ထားေသာသူ၏

ယုံၾကည္မႈမ်ားမွာ

အျခားတစ္ဦးထံ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခု ထည့္သင
ြ ္းရန္ လံုေလာက္ေၾကာင္း၊

တိုင္ၾကားသူက

ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုရခြင့္ရွိေၾကာင္း ဥပေဒအရ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္သည္။
ၾကံရာပါျခင္း

၎တြင္

ဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အဓိပၸါယ္ႏွင့္

ဥပေဒႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ

အဓိပၸါယ္ရွိသည္။

ဥပေဒႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္အျဖစ္၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားအဖြဲ႔ဝင္၏
လုပ္ရပ္

ဥပမာ

ထိုအဖြ႔ဝ
ဲ င္မွက်ဴးလြန္သည့္

ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈတစ္ခုေၾကာင့္

ကုမၸဏီမ်ားက

အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေပၚပံုရသည့္ “ၾကံပါရာ”အျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆခံရႏိုင္သည္။
ဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္တင
ြ ္၊ ၾကံရာပါျခင္းဟု ဆိုရာဝယ္ အျခား လုပ္ငန္းကုမၸဏီ၊ အစိုးရ၊
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊

အုပ္စုလိုက္

အစရွိသည္တ႔က
ို

ျဖစ္ေစသည့္

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈတင
ြ ္

ျငိစြန္းပါဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္ကိစၥရပ္တင
ြ ္

ၾကံရာပါျဖစ္ႏိုင္သည့္ေဘးမွာ

ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈအားနည္းေသာဧရိယာႏွင့္/သို႔မဟုတ္

လူ႔အခြင့္အေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အထူးျမင့္မားႏိုင္သည္။
ၾကံရာပါျခင္းကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာတရား 2 ခုျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေရး တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းျဖင့္ အျခားတစ္ဦးကို “အကူအညီျပဳ”
(ပံ့ပိုးသည္၊ ဥပေဒျပဳသည္၊ ကူညီသည္၊ တိုက္တြန္းသည္ အစရွိသည္ျဖင့္) ေသာစီးပြားေရး
ကုမၸဏီတစ္ခုအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီတစ္ခု၏
လုပ္ရပ္တစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျမႇဳပ္ကက
ြ ္ (အေရးယူရန္ပ်က္ကြက္မႈ)၊ ႏွင့္
ကုမၸဏီ၏

လုပ္ရပ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ျမႇဳပ္ကက
ြ ္သည္

ထိုသ႔ေ
ို သာ

အကူအညီေပးႏိုင္သည့္

ဗဟုသုတပံ့ပိုးေပးေသာ လုပ္ငန္း။
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မျဖစ္မေနသင္ယူရမည့္

လူတိုင္းလူတိုင္း အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

ပညာေရး

ဥပေဒျပဳမႈ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ ၎က အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည့္
ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္

သင္ယူရမည့္ ပညာေရးျဖစ္ျပီး

အခြင့္အေရးရရွိခြင့္မျဖစ္မေန

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို

ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈတ႔က
ုိ ို

ရရွိရန္ကို

ေသခ်ာေစရန္

ပံံ့ပိုးေပးပါသည္။

အခ်က္အလက္ရယူသံုးစြခ
ဲ ြင့္ႏွင့္

တိုးခ်ဲ႔မႈမွာ

ဆိုလိုသည္။

ပညာေရးက

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊

စြမ္းရည္ႏွင့္

ပညာေရးသည္

လူထုအား

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား

လြတ္လပ္စြာ

ခြျဲ ခားစိတ္ျဖာႏိုင္စြမ္းေပးပါသည္။
ဝယ္ယူသံုးစြသ
ဲ ူ

တစ္ကိုယ္ေရ သံုးစြမ
ဲ ႈအတြက္ ကုန္ပစၥညး္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူေသာ သူတစ္ဦး။

တည့္မတ္ေပးသည့္

amfori BSCI ၏ အေၾကာင္းအရာတြင္ တည့္မတ္ေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ amfori BSCI

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးမွ ရွိျပီးေသာ ေသြဖယ္တိမ္းေစာင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္း(မ်ား) ကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖယ္ထုတ္ရန္၊ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ျခင္းမွာ တားဆီးရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ စနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ရည္ညန
ြ ္းပါသည္။

တည့္မတ္ေပးသည့္

စာရင္းစစ္ခ်ိန္အေတာအတြင္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီအမံ

ျပင္ဆင္တည့္မတ္ရန္

(CAP)

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ရွာေတြ႔ထားသည့္

လိုအပ္ေသာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္

ေသြဖည္တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားကို
အစီအမံ။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္

ယင္းတြင္

အခ်ိန္

တာဝန္ရွိသူႏွင့္
အတိုင္းအတာ

ကန္႔သတ္ခ်က္ပါရွိသင့္သည္။
ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္

amfori

BSCI

ပါဝင္သူမ်ားသည္

၎တိ႔ျု မစ္ဖ်ာခံသည့္

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို

အလားအလာရွိသည့္ လူမႈေရး ေဘးမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

အုပ္စုချြဲ ခင္း

ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ပါဝင္သူမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္
amfori BSCI က ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ သင္ေထာက္ကူတစ္ခု။

အေရးၾကီးသည့္ ျပႆနာမ်ား

အေျခခံ

ILO

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

(ပင္မ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား)

ႏွင့္

ပံုမွန္အားျဖင့္

ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ amfori BSCI စနစ္အတြင္း အေရးၾကီးအျဖစ္
နားလည္ထားသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ျပီး အေၾကာင္းရင္းမွာ•

၎တိ႔က
ု

လုပ္သား၏

ကိုယ္ေျခလက္မ်ားကို

ေဘးကင္းေရးကို

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်
သိ႔မ
ု ဟုတ္

သို႔မဟုတ္

လုပ္သား၏

အသက္ႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို

ၾကီးၾကီးမားမားခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေဘးရွိသည္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
• ၎တိ႔က
ု စာရင္းစစ္အလုပ္မလုပ္ရန္ လိမ္လည္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
ၾကားဝင္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မည့္ေဘးရွိသည္။
ေဖာက္သည္

ေဈးဆိုင္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ

ကုန္ပစၥည္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝယ္ယူေသာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာတြင္
ဆက္ဆံရသည့္ လူအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။
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သင့္တင့္ေသာ အလုပ္

လူမ်ား၏

အလုပ္ဘဝတြင္

ထုတ္လုပ္စြမ္းအားႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ျပင္းျပေသာ

မွ်တေသာ

ဝင္ေငြ၊

ဆႏၵမ်ားစုေပါင္းျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္ခြင္တင
ြ ္

အကာအကြယ္ေပးမႈစသည့္

ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္

၎တြင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

လူအမ်ားသည္

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္

မိသားစုမ်ားအတြက္

အခြင့္အလမ္းမ်ားပါဝင္သည္။

တစ္ကိုယ္ေရဖြ႔့ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊

လံုျခံဳမႈႏွင့္

၎သည္

ေရွ႔ေရးႏွင့္

၎တိ႔၏
ု စိုးရိမ္မႈမ်ားကို

အမ်ိဳးသားမ်ားၾကားသာ

တူညီမွ်ေသာ

လြတ္လပ္စြာ
အခြင့္အလမ္းႏွင့္

ဆက္ဆံခံရမႈတ႔ို ပါဝင္သည္။
အေဆာင္

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနရာထိုင္ခင္းေပးသည့္ အေဆာက္အဦ။ ၎ကို
အလုပ္ရွင္မွေပးအပ္ထားျပီး အလုပ္ဆိုက္ေနရာအတြင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျပင္တင
ြ ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အိမ္ယာဟုလည္း သိထားၾကပါသည္။

ၾကိဳတင္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

၎သည္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္
တားဆီးကာကြယ္ေရး

လုပ္ထံုးမ်ားကို

အျခားသူမ်ားအားထိခိုက္ႏိုင္သည္ကို

ရည္ညန
ြ ္းသလို

ၾကိဳတင္သိျမင္ႏုိင္ေသာ

တစ္ဖက္တြင္လည္း
မည္သည့္အလုပ္မဆိုအား

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
ဆီေလ်ာ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ အလားတူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တူညီေသာ အေျခအေနရပ္တင
ြ ္
“က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သူ”
“က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သူ”
လုပ္ငန္း)

သည္

က

လုပ္ေဆာင္မည့္အရာႏွင့္

တစ္ဦးသည္

ထံုးစံအတိုင္း

အျခားသူမ်ားအား

ဆက္စပ္သက္ဆိုင္ပါသည္။

ရပ္ရြာဝင္တစ္ဦး

ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္

(ဥပမာ

စီးပြားေရး

အေျခအေနရပ္မ်ားတြင္

(တမင္တကာျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ဘျဲ ဖစ္ေစ) ျပဳမႈပံုႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
တစ္ခု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။
ေစာင့္ေရွာက္မႈတာဝန္ဝတၱရားတြင္

အျခားသူမ်ားႏွင့္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေပၚေရွးရႈလ်က္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတို႔မွ ခံယူထားသည့္ တာဝန္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ဥပေဒမွခ်မွတ္ထားျခင္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ မည္သ႔ပ
ို င္ရွိေစကာမူ ထုိသ႔တ
ို ာဝန္ခံရန္
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
ထုတလ
္ ႊင့္မႈမ်ား

amfori BSCI စာရင္းစစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းရပ္တင
ြ ္ ၎သည္ ေလာင္စာေငြ႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အိပ္ေဇာေငြ႔ကိုရည္ညန
ြ ္းျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈေဘးမွ ေရွာင္ရွားရန္ သင့္ေတာ္စြာ
စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္လိုအပ္သည္။

ဝန္ထမ္း

အလုပ္အကိုင္

စာခ်ဳပ္တစ္ခုရွိ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေအာက္တြင္

အလုပ္လုပ္ေပးသူျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို

အက်ံဴးဝင္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

amfori

လုပ္သားႏွင့္ဝန္ထမ္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုး

BSCI

(ရာသီအလိုက္

စာျဖင့္၊

၏

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ကုမၸဏီအတြက္
ႏႈတ္ျဖင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊
အျမဲတမ္း)

၏

တူညီေသာ

အသံုးႏႈန္းျဖစ္သည့္ “အလုပ္သမား” တြင္ ရွိသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

စီမံမႈ စနစ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားစီမံရန္

စနစ္က်သည့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏တည္ေဆာက္ပံု၊

လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ျပီး
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ

ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခု။

EMS

တြင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

သက္ေရာက္မႈႏွင့္အတူ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား စိစစ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ေနာက္ထပ္သက္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒျပဳမႈႏွင့္ စည္းၾကပ္ထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ စိစစ္မႈမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေပသည္။
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ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရး အသင္း

ႏိုင္ငံျခား ကုန္သယ
ြ ္မႈ အသင္းအဖြဲ႔ Foreign Trade Association (amfori) သည္လတ
ြ ္လပ္ျပီး
ေရရွည္ခိုင္မာသည့္ ကုန္သယ
ြ ္မႈစံတန္ဖိုးမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳျပီး ကာကြယ္ေပးသည့္ ဥေရာပႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာစီးပြားကူးသန္းေရး
ကုန္သယ
ြ ္ေရးအတြက္
လက္လီေရာင္းခ်သူ၊

အသင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

၎သည္

ဥပေဒေရးဆိုင္ရာ

ပို႔ကုန္တင္သင
ြ ္းသူ၊

တာဝန္သိသည့္နည္းျဖင့္
မူေဘာင္မ်ားတိုးတက္ေစရန္

ဘရန္းကုမၸဏီမ်ား၊

ႏိုင္ငံအဆင့္

အသင္းမ်ား

ရာေပါင္းမ်ားစြာ စုစည္းထားပါသည္။
amfori ဘုတ္အဖြ႔ဲဝင္

ႏိုင္ငံျခား ကုန္သယ
ြ ္ေရး အသင္းအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဖြ႔ျဲ ဖစ္ျပီး သာဖန္ အဖြဲ႔ဝင္ကိုယ္စားလွယ္

ဒါရိုက္တာမ်ား

အနည္းဆံုး ႏွစ္ဦးမွ အမ်ားဆံုး ဆယ္ဦးျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည္။

amfori ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီ

ေကာ္မတီသည္

ဘ႑ာေရး

ဘုတ္အဖြ႔ဝ
ဲ င္ဒါရိုက္တာသံုးဦးျဖင့္

ျပႆနာမ်ားကိုအာရံုစိုက္ရန္ျဖစ္ျပီး

ဖြဲ႔စည္းထားသည္

(ဘ႑ာေရးမွဴး +

amfori

အျခားအဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦး၊

တစ္ဦးမွာ amfori BSCI ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။)
amfori အေထြေထြ ညီလာခံ

ႏွစ္စဥ္ညီလာခံျဖစ္ျပီးအသင္းဝင္ႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

သာမန္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးပါဝင္သည္။

အသင္းဝင္မ်ား၏

မဲအားလံုးသည္

အဝင္အထြက္ေပၚမူတည္ေသာ

ဩဇာသက္ေညာင္းသည့္ မဲေပးမႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
အေျခခံ ILO

ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းၾကီး၏

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

အေျခခံ

(ပင္မ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား)

ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္သည့္အဖြဲ႔သည္

မူဝါဒမ်ားႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ

အလုပ္ခြင္၌

ေခါင္းစဥ္မ်ားအား

ျခံဳငံုတင္ဆက္ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရွစ္ခ်က္ ကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္- ၎တိ႔မ
ု ွာ

လြတ္လပ္စြာ ေပါင္းသင္းစည္းဖြဲ႔ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာခြင့္အား ထိေရာက္စြာ
အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ အဓမၼလုပ္အား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မျဖစ္မေနလုပ္ရန္ တင္းၾကပ္ထားသည့္ လုပ္အား၊
မည္သည့္ပံုစံမဆို

ပေပ်ာက္ေရး၊

ကေလးလုပ္သား

လံုးဝပေပ်ာက္ေရးႏွင့္

အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ သက္ေမြးေက်ာင္းအလုပ္တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ မရွိေရး
တိ႔ျု ဖစ္သည္။
ဤမူဝါဒမ်ားကို

ILO

ေၾကညာစာတမ္း

၏

အလုပ္ခြင္၌အေျခခံ

(1998)

ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

အခြင့္အေရးမ်ား

တြင္လည္းေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။
ႏိုင္ငံမ်ား

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

ဆိုင္ရာ
လက္ရွိ၌

အေရအတြက္မွာ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ စုစုေပါင္း၏ 86% ရွိပါသည္။
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

ႏိုင္ငံမ်ား

(http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒမ်ားႏွင့္က်င့္သံုးမႈမ်ားဝယ္
ႏို္င္ငံမ်ား၏

သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားကို

အက်ံဳးဝင္လိုက္နာမႈကို

ပံုမွန္ကာလတိုင္းမွာ

ကိုၾကည့္ပါ)

ထည့္သင
ြ ္းသတ္မွတ္ေရးႏွင့္
အစီရင္ခံတင္သင
ြ ္းေရး

ကတိျပဳထားၾကပါသည္။
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နစ္နာခ်က္

နစ္နာခ်က္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုသည္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

တစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔မဟုတ္

သက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍
ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

တရားေရးမဟုတ္သည့္

စိုးရိမ္ပူပန္မႈအား

သက္ေရာက္မႈတင
ြ ္

ျဖစ္ျပီး

အုပ္စုလိုက္ေပၚရွိသည့္

တရားနည္းလမ္းက်စြာေျဖရွင္းမႈမ်ားေပးရန္

–

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအျပင္

–

ေျဖရွင္းကုစားခ်က္ရယူနည္းလည္း ပါဝင္ေပသည္။
ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္

ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္

သင့္ေလ်ာ္ျပီး

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တဲဖ
ြ က္ညီသည့္ စစ္ေဆးစီရင္ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈအေျခခံေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ကုလသမဂၢ၏ အဆိုအရ၊ နစ္နာခ်က္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခု ထိေရာက္ေရးအတြက္၊ ၎က
တရားဝင္ျဖစ္သင့္သည္၊

ရယူသံုးစြႏ
ဲ ိုင္သင့္သည္၊

သာတူညီမွ်ျဖစ္သင့္သည္၊

ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏိုင္သင့္သည္၊

ပြင့္လင္းျမင္သာသင့္သည္၊

အခြင့္အေရးႏွင့္လိုက္ဘက္ညီမႈရွိသင့္ျပီး

အစဥ္အဆက္ သင္ယူရသည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သင့္ပါသည္။
အိမ္တြင္း လုပ္သား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ပရဝုဏ္တင
ြ ္းမွလ၍
ႊဲ တိုက႐
္ ုိက္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သြယ္ဝိုက္စာခ်ဳပ္ျဖင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္
သိ႔မ
ု ဟုတ္

အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေပးသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ကိရိယာ၊ ကုန္ၾကမ္း

အျခားထည့္သြင္းအသံုးျပဳမႈမ်ားအား

မည္သူက

ပံ့ပိုးသည္ေနေစကာမူ

လုပ္အားခအတြက္ အလုပ္ရွင္မွသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ထုတက
္ ုန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္အတိုင္း ရရွိသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

လြတ္လပ္မႈ၊

တရားမွ်တမႈႏွင့္

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုးတို႔၏
ဂုဏ္သိကၡာတိ႔အ
ု ား

ကမာၻ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏

ေမြးရာပါအခြင့္အေရး၊

အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္

သာတူညီမွ်ရရွိမႈႏွင့္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေပၚအေျခခံထားသည့္

ႏိုင္ငံတကာ

ေမြးရာပါ

လူ႔အခြင့္အေရး

ေၾကညာစာတမ္း (1948) တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ မူဝါဒမ်ား။
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္း

စီးပြားေရး

ကုမၸဏီမ်ားက

ၾကိဳတင္စံုစမ္းေလ့လာမႈ

ေျဖရွင္းနည္းအား

၎တို႔၏

ေဖာ္ထုတ္ရန္၊

တန္ျပန္လူ႔အခြင့္အေရး

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

တားဆီးကာကြယ္ရန္၊

ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္အလို႔ငွာ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားက ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။
၎လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားက ၎တိ႔၏
ု
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
၎တိ႔၏
ု လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၎တိ႔၏
ု လုပ္ငန္းမ်ားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္မႈမွတဆင့္

ျဖစ္ပြားေစသည့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တစ္မိ်ဳးတစ္ဖံုထည့္ဝင္ေစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျခံဳငံုတင္ဆက္သင့္ပါသည္။
သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္

ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သည့္

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္း။

၎တိ႔သ
ု ည္

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

မထုတ္လုပ္ေပ။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးေပးသြင္းျခင္းမ်ားကို ဥေရာပအတြင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပင္ပတြင္
ျပဳလုပ္ပါသည္။ amfori BSCI ရည္ရြယ္ခ်က္အရ၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးသည္ amfori
BSCI ပါဝင္သူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္တစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
ႏိုင္ငတ
ံ ကာ အလုပ္သမား

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းၾကီး

၎၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ

(ILO)

ဂ်ီနီဗာျမိဳ႔တင
ြ ္အေျခစုိက္သည့္
အမ်ိဳးသားႏွင့္

တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏိုင္ငံမ်ားကို

ILO

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းၾကီးတစ္ခုျဖစ္ျပီး

အမ်ိဳးသမီးအားလံုးအတြက္
တြင္

သံုးဦးပါဝင္ေသာ

အလုပ္သမားမ်ား၊

သင့္တင့္ေသာအလုပ္ကို

ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုရွိပါသည္၊

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္

ကိုယ္စားျပဳပါသည္။
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အစိုးရမ်ားတို႔မွ

ILO သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြ႔အ
ဲ စည္းၾကီး (ILO) သည္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္သား စံႏႈန္းမ်ားကို
သတ္မွတ္ရာတြင္

တာဝန္ခံၿပီး

၎က

ႏိုင္ငံတကာ

လုပ္သား

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

သတ္မွတ္ထားျပီး

ႏိုင္ငံတကာ

အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုမႈအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ရင္းျမစ္သည္။
ILO

စံႏႈန္းမ်ားကို

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ

ဥပေဒမ်ားသက္ေရာက္ျခင္း
တိုင္းျပည္မ်ားတြင္

ဥပေဒမ်ားအား

အက်ံဴးဝင္ျခင္းတို႔ရွိျပီး

သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးထားသည့္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္

ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈအား

အပိုေဆာင္း အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိမႈကို ပံ့ပိုးထားသည္။
အထူးသျဖင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေစကာမူ ILO အဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေျခခံ ILO
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ပါရွိသည့္

မူဝါဒမ်ားကို

ေလးစားရန္၊

တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္

ေကာင္းစြာနားလည္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။
amfori BSCI က ILO သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား
အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုမႈမ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ် ကိုးကားပါသည္။
ILO အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

အလုပ္ခြင္၌

ႏိုင္ငံတကာ

လုပ္သား

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္

အေျခခံမူဝါဒမ်ား

ခ်မွတ္ထားရန္ ILO ၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ား (အစုိးရမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား) တိ႔က
ု
ေရးဆြဲထားသည့္ တရားဝင္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ႏိုင္ငံမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
တရားဝင္ခ်ဳပ္ဆိုသက္ေရာက္ေသာ

ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ

ILO

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္

ILO

ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမရွိေသာ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္သာ ရွိပါသည္။
ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္၊
အေနျဖင့္

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္တင
ြ ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္

သက္ဆိုင္ရာ

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာႏိုင္ငံမ်ား

အေျခခံမူဝါဒမ်ားပါရွိသလို

အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခုသည္

တစ္ဖက္တြင္လည္း
သေဘာတူညီခ်က္အား

မည္သို႔သက္ေရာက္ႏိုင္ပံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ေပးပါသည္။
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္၊

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္မဆို ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိေပ။
အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္း လူမႈေရး

amfori BSCI က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးရွိ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေအာက္ပါ ထုတ္လုပ္ေရး

စီမံျခင္း စနစ္ (ISMS)

အလႊာမ်ားတြင္းသိ႔ု

သြယ္စီးက်ေစရန္

အဓိက

စာရင္းစစ္ေဆးခံရသူက

အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအစုစု။
လုပ္သား သီးသန္႔

ကန္ထရိုက္တာ

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း

အလုပ္တစ္ခုလုပ္ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ေပးရန္ လုပ္သားမ်ားအား လူစုေပးရံု၊ ေပးသြင္းရံုသာ
သိ႔မ
ု ဟုတ္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေနရာခ်ေပးရံုသာ

တစ္ဆင့္ခံ

ကန္ထရိုက္တာက

ေဆာင္ရြက္သည့္

အလုပ္ရွင္တစ္ဦးအတြက္

တားျမစ္ထားေသာ

အစီအစဥ္တစ္ခု။

လုပ္သားသီးသန္႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတြင္ ေအာက္ပါတိ႔ပ
ု ါရွိသည္- (a) ကန္ထရိုက္တာသို႔မဟုတ္
တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထရိုက္တာသည္ ၎၏ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈေအာက္တြင္ အမွန္တကယ္
အလုပ္လုပ္ေပးရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္ေပးရန္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအႏီွး သိ႔မ
ု ဟုတ္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမရွိေပ၊ ႏွင့္ (b) အဆိုပါ ကန္ထရိုက္တာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထရိုက္တာက
လူစုေပးေသာ၊ ေပးသြင္းေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေနရာခ်ေပးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္၏
အဓိကလုပ္ငန္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္း။
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တရားဝင္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ

အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ နာရီအလိုက္ ေပးရန္
တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္

အနိမ့္ဆံုး

အခ်ိန္ပိုင္း၊

ေန႔စား

သို႔မဟုတ္

လခစား

လုပ္အားချဖစ္သည္။ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခမရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္
စုဖြ႔၍
ဲ

ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္

အနိမ့္ဆံုး

ဝင္ေငြသတ္မွတ္ရန္

အလုပ္ရွင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္

ကုန္သယ
ြ ္မႈ သမဂၢတ႔အ
ို ား မွီခိုအားထားရပါသည္။
ဩဇာ အရွိန္အဝါ

အျခားသူမ်ားအေပၚ

ဩဇာလႊမ္းမိုးရန္

သက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစသည့္

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္

လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္၏

အႏႈတ္သေဘာေဆာင္သည့္

မတရားျပဳမႈမ်ားအား

ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း

ေပးသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေသာ အေနအထားရာထူးတစ္ခု။
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

သတ္မွတ္ထားသည့္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ရွိရန္ႏွင့္

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

ေအာင္ျမင္စြာရယူႏိုင္ရန္

အသံုးအႏႈန္းသည္

လုပ္ငန္းကုမၸဏီ

သု႔မ
ိ ဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အာဏာႏွင့္ တာဝန္ရွိေသာသူ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ အုပ္စုမ်ားကိုလည္း ရည္ညႊန္းႏိုင္ေပသည္။
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္

လုပ္ငန္းမ်ားအား

လုပ္ငန္းစဥ္သည္

၎တိ႔၏
ု

ေကာ္ပိုရိတ္

အရည္အေသြးတုိးတက္ေစရန္
ဦးေဆာင္တက္ႂကြစြာျဖင့္

စနစ္က်သည့္
လူမႈ

ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္ျပီး
တာဝန္မ်ား၏

ဆံုးျဖတ္ရာတြင္

ေဖာ္ထုတ္ျပီး

စီးပြားေရး
ကံုလံုမႈႏွင့္

အေရးၾကီးျပႆနာမ်ားကို

ေဒတာမ်ားကို

သံုးစြရ
ဲ န္အလို႔ငွာ

လူမႈေရး

စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာျပီး ခြျဲ ခားစိစစ္ေစသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ amfori BSCI ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မွာမူ

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္သည္

amfori

BSCI

စာရင္းစစ္မ်ားကသာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
amfori ၏ သာမန္အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား

၎တိ႔မ
ု ွာ စီးပြားေရး၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ကုန္သယ
ြ ္မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ကုန္သယ
ြ ္မႈ
အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားပါသည့္

ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။

သာမန္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရွိပါသည္။
တစ္ကိုယ္ေရ

တစ္ကိုယ္ေရ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ကိရိယာ (PPE) သည္ ဝတ္ဆင္ထားသူ၏ ခႏၶာကုိယ္အား

အကာအကြယ္ေပးသည့္

ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္ ဒီဇိုင္းေဖာ္ထားသည့္ အကာအကြယ္ေပး အဝတ္စား၊

ကိရိယာ

ဦးထုပ္၊ မ်က္မွန္မ်ား၊ အျခား အဝတ္အထည္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို

(PPE)

ရည္ညႊန္းပါသည္။ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ကိရိယာကို အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလုပ္ခြင္ဆိုင္ရာ
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္

က်န္းမာေရးအေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္

ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေပသည္။

တစ္ကိုယ္ေရ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ကိရိယာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာႏွင့္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အထိန္းမ်ားမရရွိႏိုင္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ထိေရာက္မႈ မရွိသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ
ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ

ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈအားေလ်ာ့ခ်ရန္၊

လက္ခံႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။
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အဆိုပါေဘးမ်ားကို

အဓိက ထုတ္လုပ္မႈ

ထုတ္လုပ္ေရး

ယူနစ္မ်ားစြာပါဝင္ႏိုင္သည့္

စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္း

ကုမၸဏီဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ

မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ)

စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအား
စနစ္က်ေသာ
လုပ္ထံုးမ်ားကို

စိစစ္ရန္အတြက္ငွာ

စာရင္းစစ္

ျပဳလုပ္ထားသည့္

(၎တို႔မွာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၏
တူညီေသာ

စာရင္းစစ္မွ

သီးျခား

စာရင္းစစ္ေဆးခံရသူတစ္ဦး၏

amfori

နည္းလမ္းတစ္ခု။

တရားဝင္

BSCI

၎သည္

က

အဓိက

ထိေရာက္မႈကို

လူမႈေရး

ေဖာ္ေဆာင္ထားသည့္
စာရင္းစစ္ေဆးခံရသူက

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျပီး

ေရးသားထားသည့္

အလ်ဥ္းသင့္

အဆိုပါ

ထုတ္လုပ္ေရး

ယူနစ္မ်ား နမူနာတစ္ခုႏွင့္ အျပန္အလွန္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါသည္။
(i) amfori BSCI စားရင္းစစ္ မတိုင္မီ စားရင္းစစ္က ၎၏ စီးပြားေရးလက္တဲေ
ြ ဖာ္မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္

တာဝန္ယူၿပီး

(ii)

amfori

BSCI

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားတြင္ပါသည့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား ၎၏
စီးပြားေရးလက္တဲေ
ြ ဖာ္မ်ား

လိုက္နာေစရန္အတြက္

လူမႈစီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးစနစ္

Management

စာရင္းစစ္သူက

Social

စီစဥ္သတ္မွတ္မွသာ

အဖြ႔ဲအစည္းအတြင္းသုံးသည့္

System

ဤနည္းလမ္းကို

(ISMS)

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို

အသုံးျပဳသည့္

စာရင္းစစ္ျခင္းကို

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
သမားရိုးက်အားျဖင့္

ပိရိမစ္ပံုရွိေသာနည္းတစ္ခုအျဖစ္

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္

တာဝန္ယူမႈမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရာတြင္

ဤနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ အခ်ိဳ ႔ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသည္ ၎၏
မတူညီေသာ

စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္မ်ားသို႔က်ေရာက္မႈမွ(ဥပမာ

အေသးစား

ထုတ္လုပ္ေရးယူနစ္မ်ား၏ ကြန္ယက္ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေသာ စက္ရံုတစ္ခု) amfori BSCI
ျဖာက်သက္ေရာက္မႈအား

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္

ဤနည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳေသာ

amfori

BSCI

နည္းလမ္းကို

စာရင္းစစ္မ်ားသည္

အသံုးျပဳႏိုင္ေပသည္။
အဓိက

ထုတ္လုပ္ေရး

အသံုးအႏႈန္းသည္

မတူညီေသာ

ကတိျပဳမႈ ပံုေသနည္းေအာက္တြင္ အစီရင္ခံတင္ျပရေပမည္။
အက်ဥ္းသား လုပ္သား

လြတ္လပ္မႈမရွိေသာ

လုပ္သား

ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

အယူအဆႏွစ္ခအ
ု ား ရည္ညႊန္းႏိုင္ေပသည္- ျပစ္ဒဏ္ေၾကြးအျဖစ္ ေပးဆပ္ရေသာ လုပ္အားႏွင့္
ေထာင္သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ လုပ္အားပံုစံ။
ထုတ္လုပ္သူ

amfori

BSCI

၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မွာမူ၊

(အစားအေသာက္သို႔မဟုတ္
ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊

ထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးသည္

အစားအေသာက္မဟုတ္ေသာ)

လုပ္အားႏွင့္

စက္ကိရိယာမ်ား၊

ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသို႔မဟုတ္

အေထာက္အကူမ်ား၊

ဓါတုပစၥညး္မ်ား၊

ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပံုေသနည္းဖြဲ႔ျခင္းမ်ားတို႕ကို ထုတ္လုပ္သူျဖစ္သည့္
amfori BSCI ပါဝင္သူတစ္ဦး၏ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေထာက္ပံ့စီးဆင္းမႈတင
ြ ္ပါေသာ စီးပြားေရး
မိတ္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
တာဝန္

တိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေရ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား) ကို
ဦးေဆာင္ရန္ တက္ၾကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္၍

အတူတကြလက္ဆဲေ
ြ ဆာင္ရြက္ရာတြင္

amfori BSCI က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ေသာamfori BSCI ပါဝင္သူမ်ားက
ယူဆထားသည့္

တက္ၾကြေသာ

အခန္းက႑ျဖစ္သည္။

၎သည္

ၾကီးၾကပ္မႈ

မလိုအပ္ဘဲ

က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးတြင္ပါရွိေသာ စိတ္ဓါတ္၊ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
ဆံုးျဖတ္ရန္အလိ႔င
ု ွာ amfori BSCI ပါဝင္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ မူတည္ပါသည္။
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ေဘးအႏၱရာယ္

ေဖာ္ျပထားေသာ အႏၱရာယ္၏ ရလဒ္အျဖစ္ ဘဝ၊ က်န္းမာေရး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ပတ္ဝန္းက်င္ကို

ထိခိုက္ေစသည့္

ျဖစ္ႏို္င္ေခ်

တိုင္းတာမႈတစ္ခု။

ေဘးအႏၱရာယ္ကို

သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ရွိအရ တိုင္းတာပါသည္။
ေဘးအႏၱရာယ္ စိစစ္ျခင္း

ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္

ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၏အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္

ဒုကၡခံစားရသည့္

ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို စနစ္တက်ျဖင့္ ခန္႔မွန္းျခင္း တစ္ရပ္။ ေဘး စိစစ္ျခင္းတစ္ခုသည္
integral

ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္

သူတ႔၏
ို

စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္

amfori

BSCI

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ ျပီးျပည့္စံုေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎က amfori
BSCI

အတြင္း

၎တို႔၏

အစီအစဥ္ေရးဆြဲေစႏိုင္ပါသည္။
သိရွိထားသည့္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

၎တို႔သည္

ေဘးတိုင္း၏

စီမံကိန္းရွိ

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျပင္

စီမံေစႏိုင္ျပီး
သက္ေရာက္မႈ၊

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ခဲ့ပါက

လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ တည့္မတ္ျပဳျပင္ေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ေလ့လာႏိုင္ေပသည္။
ရာသီအလိုက္ လုပ္သား

ကာလတိုအားျဖင့္လုပ္ေသာသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခ်ိဳ ႔ေသာရာသီမ်ားတြင္သာ အလုပ္လုပ္ေသာ
လုပ္သားတစ္ဦး။

amfori

BSCI

စာရင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းရပ္တင
ြ ္မူ

၎တိ႔အ
ု ား ယာယီအလုပ္သမား၊ ေတာက္တိုမယ္ရလုပ္သူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ က်ပန္းအလုပ္သမားအျဖစ္
ညႊန္းဆိုထားပါသည္။
မိမိကိုယ္ကို စိစစ္မႈ

လူတစ္ဦး သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခုက ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စီမံသည္၊ စုစည္းသည္၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္၊ အကဲျဖတ္သည္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္အဆင့္ကို
ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု။
amfori

BSCI

ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းရပ္တင
ြ ္၊

၎သည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အလို႔ငွာ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ amfori BSCI သည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္အသံုးျပဳရမည့္ မိမိကိုယ္ကို
စိစစ္မႈ

စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားကို

ေကာက္ယူထားသည့္

ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံ

အခ်က္အလက္သည္

ပံ့ပိုးထားသည္။

ကိုယ္တိုင္

ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္

ရွင္းလင္းေၾကညာခ်က္ျဖစ္ျပီး

စာရင္းစစ္တစ္ဦးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ မျပဳႏိုင္ေပ။
ႏိုင္ငံတကာ လူမႈ တာဝန္သိမႈ
(SAI)

အလုပ္ခြင္မ်ား၌တိုးတက္မႈမ်ားရွိေရး

ရည္ရြယ္ထားသည့္

ဂလိုဘယ္

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေသာ၊

အက်ိဳးအျမတ္မရယူေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္း။
SAI သည္ amfori BSCI “လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးမႈ” စံတစ္ခုျဖစ္သည့္
လူမႈတာဝန္သိမႈအတြက္ SA8000 အသိအမွတ္ျပဳစံႏႈန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။

လူမႈ တာဝန္သိမႈ 8000

SA8000 သည္ ေစတနာအေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္၍ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အားလံုးရွိ
မည္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းအရြယ္အစားႏွင့္ လုပ္ငန္းတြက္မဆုိ အသံုးခ်ႏိုင္ေပသည္။ SA8000 ၏
ရည္မွန္းခ်က္မွာ

ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျမစ္ဖ်ားခံရင္းျမစ္မွာ

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေၾကာင္း

မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ စံႏႈန္းသည္ အျငင္းပြားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသိ႔မ
ု ဟုတ္
နယ္ပယ္တို႔အား သတ္မွတ္ထားသည့္ လူမႈတာဝန္သိ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ အစားထိုးႏိုင္သည္။
SA8000

က

အဓမၼလုပ္သား၊
ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခြင့္၊

အေျခခံစံႏႈန္းမ်ား

သတ္မွတ္ေပးထားသည့္အရာမ်ား-

က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းေရး၊
ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊

လြတ္လပ္စြာ

စည္းကမ္းအရ

အေရးယူမႈမ်ား၊

လုပ္အားခႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ စနစ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။
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ကေလးလုပ္သား၊

စုေပါင္းခြင့္ႏွင့္
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အစုဖြ႔၍
ဲ

အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၊

လူမႈ တာဝန္သိ

လူမႈ တာဝန္သိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (SAAS) သည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ

အလုပ္ခြင္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ လူမႈ တာဝန္သိမႈ 8000 စံႏႈန္း အပါအဝင္ လူမႈေရး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ

လိုက္နာေၾကာင္း

အသိအမွတ္ျပဳမႈအျဖစ္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ
ေအဂ်င္စီျဖစ္ပါသည္။

SAAS

တြင္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး

သည္

လူမႈ

၎၏ကိုယ္ပိုင္

တာဝန္သိမႈ

ႏိုင္ငံတကာ

အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ

(SAI)

ႏွင့္

1997

အဖြ႔အ
ဲ စည္းအျဖစ္

2007

တြင္တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
လူမႈေရး အကိ်ဳးခံစားခြင့္မ်ား

လူမႈဖူလံုေရးစနစ္တစ္ခုေအာက္တြင္ ေပးအပ္ရမည့္ အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခု။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ စကားဝိုင္းႏွင့္ အစုဖြ႔ဲ၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈအား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္
လူမႈ မိတ္ဖက္မ်ားၾကား ဖလွယ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု။

လူမႈေရး မူဝါဒ

ေရးသားထားသည့္

စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး

၎၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီ

ကုမၸဏီတစ္ခု၏

လူမႈေရး

ဂလုိဘယ္

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ၾကံရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္း

ရွင္းလင္းတင္ဆက္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ amfori BSCI က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ

အေၾကာင္းအရာ

ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆိုပါစာရြက္စာတမ္းတစ္ခုအား ဖန္တီးေရး စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားကို amfori
BSCI က ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။
ဩဇာ နယ္ပယ္

amfori BSCI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္၊ ၎သည္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၎၏
စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္မ်ားမွ

amfori

BSCI

က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးတြင္

ထည္သ
့ င
ြ ္းထားသည့္

တာဝန္မ်ားအားလိုက္နာေရး တြန္းအားေပးႏိုင္ေသာ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ပါဝါအျဖစ္ ရည္ညႊန္းပါသည္။
လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ စြမ္းအား (ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳေသာ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ၊ ဉာဏ္ကန
ြ ္႔ျမဴးမႈဆိုင္ရာ)
ႏွင့္ မတူညီေသာ စီးပြားေရးကြန္ရက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ပါသည့္ (အေရးပါေသာ အက်ဳိးအျမတ္

ကြန္ရက္၊ တိုက႐
္ ိုက္ အဆက္အသြယ္ ကြန္ရက္၊ သက္ဝင္ေနေသာ ကြန္ရက္၊ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ
ကြန္ရက္၊ အနာဂတ္ ကြန္ရက္) စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၏ တည္ေနရာတို႔မွ ျဖစ္လာသည့္ လႊမ္းမိုးမႈ၏
နယ္ပယ္ႏွင့္ ပမာဏ။
အစုရွယ္ယာရွင္ထု

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခု၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေအာ္ပေရးရွင္းမ်ား၊ ေဈးကြက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္
ရလဒ္မ်ားစသည့္

အခ်ိဳ

အက်ိဳးသက္ေရာက္ခံရေသာ

႔ေသာ

ရႈေထာင့္မ်ားေၾကာင့္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊

ရပ္ရြာ

အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္

အဖြ႔ဲအစည္းတစ္ခု။

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္း (ဥပမာ ဝန္ထမ္းမ်ား) သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းျပင္ပ
(ဥပမာ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ေငြရွင္မ်ား၊ NGO မ်ား၊ မီဒီယာ၊
အစိုးရ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နယ္ခံရပ္ရြာတို႔ျဖစ္သည္)။
တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထရိုက္တာ

အျခားသူ၏

စာခ်ဳပ္ပါ

ဝတၱရားအားလံုး

သိ႔မ
ု ဟုတ္

တစ္ခ်ိဳ႕

တစ္ဝက္ကို

ေဆာင္ရြက္ရန္

စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တရားဝင္ ကုမၸဏီတစ္ခု။ amfori
BSCI

၏

အျပည့္အဝ

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္

၎သည္

ကုန္စည္မ်ား

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

အေခ်ာသတ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္

တာဝန္ယူရန္

ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည့္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ကို ရည္ညန
ြ ္းသည္။
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ထုတ္လုပ္သူမွ

တစ္ဆင့္ခံ ေပးသြင္းသူ

amfori BSCI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္၊ တစ္ဆင့္ခံ ေပးသြင္းသူသည္ ထုတ္လုပ္သူ သိ႔မ
ု ဟုတ္
၎၏တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထရိုက္တာမ်ားထံသို႔ ကုန္စည္မ်ားေပးသြင္းျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းကို

ရည္ညန
ြ ္းသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

တစ္ဆင့္ခံ

ေပးသြင္းသူမ်ားသည္

ထုတ္လုပ္သူ၏

စာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ ဝတၱရားမ်ားကို မေဆာင္ရြက္ေပ။
ေပးသြင္းသူ

ေပးသြင္းသူ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးသည္

ကုန္စည္ထုတ္လုပ္စီးဆင္းမႈတင
ြ ္

ကုန္စည္

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တရားဝင္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။
၎တိ႔သ
ု ည္

ကုန္စည္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးသူအျဖစ္

ရွိႏိုင္ေပသည္။

၎တိ႔သ
ု ည္

မေဆာင္ရြက္မႈလည္း
မပိုင္ဆိုင္မႈလည္း

ေဆာင္ရြက္မႈရွိသလို

မေဆာင္ရြက္မႈလည္း

ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္သူအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္မႈရွိသလို

ရွိႏိုင္ေပသည္။
ရွိႏိုင္ေပသည္

၎တိ႔သ
ု ည္

(ဥပမာ

ကုန္စည္မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ

ေအးဂ်င့္၊

ကုန္သည္မ်ား)။

ရွိသလို
၎တိ႔သ
ု ည္

ကုန္စည္မ်ားပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပသည္ (သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား)။
ကုန္စည္

ေပးသြင္းသူထံမွ ေဖာက္သည္ထံသို႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေစ ဗာက်ဴရယ္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ထုတ္ကုန္

ထုတ္လုပ္စီးဆင္းေထာက္ပ့ံမႈ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေရြ႔လ်ားရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမ်ား၊
လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားပါသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားေသာ စနစ္။
amfori BSCI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မွာမူ ကုန္စည္ ထုတ္လုပ္စီးဆင္းေထာက္ပ့ံမႈကို amfori
BSCI ပါဝင္သူမ်ား၏ ထင္ရွားေသာ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ

amfori BSCI ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

(ToI)

(TOI)

ကို

amfori

BSCI

တိက်စြာလိုက္နာက်င့္သံုးေရး

က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္အညီ
ကတိျပဳမႈအား

က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးသို႔ထည့္သင
ြ ္းထားေသာ

ေဖာ္ျပထားသည့္

ေနာက္ဆက္တြဲ

amfori

BSCI

စာရြက္စာတမ္းျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သီးသန္႔ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သံုးပိုင္းရွိပါသည္- a) amfori
BSCI ပါဝင္သူမ်ားအတြက္၊ b) ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ မပါဝင္ေသာ amfori
BSCI

ပါဝင္သူမ်ား၏

စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္၊

c)

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္ေသာ amfori BSCI ပါဝင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္။
လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္ႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္

ဤအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္သူမွ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္
တစ္ဖက္သတ္

စာခ်ဳပ္အျဖစ္

အက်ံဳးဝင္သည္။

ထုိသို႔ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါ မည္သည့္ အပုဒ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမဆိုသည္
စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာေပးဆပ္ရန္ တာဝန္ရွိမႈကို အပ္ႏွင္းေစပါသည္။
ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢ

ဘံုရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ေအာင္ျမင္စြာရရွိေရးႏွင့္

အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚေရးအတြက္
အလုပ္သမားအဖြ႔အ
ဲ စည္းၾကီးတစ္ခု။
သမဂၢဝင္မ်ား

(အဖြ႔ဝ
ဲ င္

လြတ္လပ္စြာျဖင့္
၎၏

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
အတူတကြ

ဦးေဆာင္မႈျဖင့္

အဆင့္ႏွင့္ေလွ်ာက္ထားမႈ)

၏

အလုပ္ခြင္

ပူးေပါင္းထားေသာ

ကုန္သယ
ြ ္ေရး
ကိုယ္စား

သမဂၢသည္

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာျပီး အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား စာခ်ဳပ္ (အစုဖြဲ႔၍ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ)
ကို

ညိႇႏိႈင္းပါသည္။

ဤအသင္းအဖြဲ႔

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သမဂၢမ်ား၏

အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္

ဘံုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ "သူတ႔၏
ို
အလုပ္အကိုင္ ခန္႔အပ္မႈအေျခအေနမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး” ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ လုပ္အားခ၊ အလုပ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္
တိုင္ၾကားမႈ

လုပ္ထံုး၊

အလုပ္သမားမ်ားငွားရမ္းမႈ၊

အလုပ္ျဖဳတ္မႈႏွင့္

ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈ၊

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အလုပ္ခြင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား စည္းၾကပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ေပသည္။
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တတိယ အဖြ႔ဲ မိတ္ဖက္

လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ amfori BSCI အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ
“တတိယ

အဖြ႔ဲ

မိတ္ဖက္”

လုပ္ငန္းဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ
သေဘာတူညီခ်က္တြင္

သည္

စီးပြားေရး

စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္တစ္ဦးႏွင့္

စီးပြားေရး

ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။

ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္

ယင္းသည္

စီးပြားေရး

မိတ္ဖက္၏

လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စီးပြားေရး
မိတ္ဖက္ႏွင့္

တတိယအဖြ႔ဲ

ထင္ရွားမႈတစ္ခုလုပ္ရန္

မိတ္ဖက္အျဖစ္

အသံုးအႏႈန္းကို

လိပ္မူသူတို႔ၾကား

လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္

ရွင္းလင္းသည့္
amfori

BSCI

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ တတိယအဖြ႔ဲ
မိတ္ဖက္မ်ားသည္ “စီးပြားေရး မိတ္ဖက္” ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားခ်က္အရ တူညီေသာ
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
လုပ္အားခ ရရွိသူမ်ား

လစာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပံုမွန္လိုလို လစာမရရွိ (ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ) ေသာ္လည္း
ထုတ္လုပ္သည့္

ယူနစ္အေရအတြက္ႏွင့္အညီ

လုပ္အားခေပးေခ်ရသည့္

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အလုပ္သမားမ်ား။ သူတ႔က
ို ို ပံုမွန္လုပ္သားအျဖစ္ မထည့္သင
ြ ္းေသာ္လည္း
အခ်က္လက္ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္

သူတ႔သ
ို ည္

စီးပြားေရး

ကုမၸဏီဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈ၏

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ကို amfori BSCI စာရင္းစစ္ေဆးမႈ စစ္တမ္းေမးခြန္းတြင္
“ထုတ္လုပ္မႈအေျခခံသည့္ လုပ္သားမ်ား (ပုတ္ျပတ္)” အျဖစ္ အစီရင္ခံထားပါသည္။
အလုပ္သမား

သူ/သူမ၏

လုပ္ေဆာင္မႈ

အမွီအခိုကင္းလြတ္မႈအတြက္

လုပ္ငန္းကုမၸဏီတ႔၏
ို ဆက္ဆံေရးတြင္

သူ/သူမႏွင့္

တိုက္ရိုက္အလုပ္ခန္႔အပ္မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ

စာခ်ဳပ္ျဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုခန္႔အပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ လုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္
အလုပ္လုပ္ေပးေသာသူတစ္ဦး။
ငယ္ရြယ္ေသာ လုပ္သား

ကေလးငယ္တစ္ဦးထက္
ႏိုင္ငံ့ဥပေဒေအာက္တင
ြ ္

(အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ရန္)
မျဖစ္မေနသင္ယူရမည့္

ပညာေရး

အသက္ပိုၾကီးေသာ္လည္း

အခ်ိန္ျပည့္

ေက်ာင္းတက္ရန္

မလိုအပ္ေတာ့ေသာ အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ရွိ လူငယ္။ လူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေပးေရးကို
တိုးခ်ဲ႔မႈအား

ရည္ရြယ္ထားသည့္

မတူညီေသာ

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္

ဤအဆင့္အတန္းခ်ဲ႔ထင
ြ ္မႈကို သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။
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amfori

သည္

ပြင့္လင္းျပီး

ကမာၻ႔လုပ္ငန္းမ်ားအသင္းအဖြ႔ဲ
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္

ေရရွည္ခိုင္မာသည့္

ျဖစ္သည္။
လူမႈေရး၊

ကုန္သြယ္မႈအတြက္

မိမိတ႔၏
ို ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ

သဘာဝ

အထင္ကရျဖစ္ေသာ

ကုန္သြယ္မႈအားလံုးသည္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္

စီးပြားေရး

ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ ကမာၻတစ္ခုဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။

amfori
Av. De Cortenbergh, 172
1000 Brussels
Belgium
ဖုနး္ - +32-2-762 05 51
ဖက္စ-္ +32-2-762 75 06
info@amfori.org
www.amfori.org
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တစ္ဦး

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

