
အလုပ်သမ ားစံနှုန်ားနှင ် လူူ့အခွင ်အရ ားမူဝါဒ 

(1.0)  ည် ွယ်ချက် (purpose) 

ဤမူဝါဒ၏ ရညရ်ွယ်ချက်မ ှာ လူူ့အခွင ်အရရေးန င ် ပတ်သက်၍   Dufu Technology Corp Berhad     

ကျွန်ရတှာတ်  ို့ (သ  ို့) က မပဏီ၏ ရညရ်ွယ်ချက်က   အခ  င်အမှာ ရြှာပ်ပပခငေ်းပြစ်ပါသည်။ အပပည်ပပည် 

ဆ  င်ရှာ  လူူ့အခွင ်အရရေးရ ကပငှာချက်၊ စီေးပွှာေးရရေးန င ် လူူ့အခွင ်အရရေးအရပေါ် ကမ္ှာ က လသမဂ္ဂ၏ 

မူဝါဒ၊ လ ပ်ငန်ေးခွင်တွင ်ရသင ်ရထ  က်သည ် အခွင ်အရရေးန င ် အရပခခံမူဝါဒအရပေါ် အပပည်ပပည်ဆ  င် ရှာ 

အလ ပ်သမှာေးအြွ ွဲ့ချျုပ် (ILO)  ရ ကပငှာချက်စသည ် မူဝါဒမျှာေးအရပေါ် အရပခခံပခငေ်းပြစ်ပါသည်။ 

Dufu တွင် ကျွန်ရတှာတ်  ို့သည် လူူ့အခွင ်အရရေးက  ရလေးစှာေးပပီေး လူတ  ငေ်းသည် ဂ ဏ်သ ကခှာန င ် 

ရလေးစှာေးမှုပြင  ် ဆက်ဆံရမည်က   ခံယူထှာေးသူမျှာေးပြစ် ကပါသည်။ ကျွန်ရတှာတ်  ို့၏ စီေးပွှာေးရရေးလ ပ် 

ငန်ေး၊ လ ပ်ငန်ေးရဆှာင်ရွက်ပခငေ်း၊ ပစစည်ေးဝယ်ယူပြနို့ပ်ြ ေးပခငေ်းန င ် ကျွန်ရတှာတ်  ို့လ ပ်ငန်ေးရဆှာင်ရွက် 

ရှာတွင ် ပါဝင်ရသှာ အြွ ွဲ့အစည်ေးတ  ို့တွင် လူူ့အခွင ်အရရေးန င ် ပတ်သက်၍ အပပစ်ကျ ေးလွန်ပခငေ်းက   

ကှာကွယ်ပခငေ်း၊ ရလျှာ ပါေးရစပခငေ်း၊ ရြှာထ် တ်ပခင ်းတ  ို့က   ရဆှာငရ်ွက်ရန် သံဓ ဌှာန်ချမ တ်ထှာေးပါ သည်။ 

(2.0) နယ်ပယ် (scope) 

ဤမူဝါဒသည် လူူ့အခွင ်အရရေးက  ရလေးစှာေးရန် Dufu ၏ သံဓ ဌှာနခ်ျမ တ်ထှာေးရသှာအရှာမျှာေးက   

ပပန်လည်သံ ေးသပ်ရစရန် ဝန်ထမ်ေးမျှာေးက   အရထှာက်အကပူပျုရစပါသည်။ အဓ ကရည်ရွယ်ချက် သည် 

အလ ှာတ  င်ေးမ ှာ အလ ပ်လ ပ်ရနရသှာ ဝန်ထမ်ေးမျှာေးသည် Dufu ၏ တန်ြ  ေး၊ စညေ်းမျဉ်ေး စညေ်းကမ်ေးန င ် 

ရမ ှာ်မ န်ေးချက်မျှာေးက   လ  က်နာရဆှာငရ်ွက်ရန်န င ် အရထှာကအ်ကူပပျုရန်ပြစ်ပါ သည်။ 

ဤမူဝါဒသည် က မပဏီ၏ စီမံခနိ်ု့ခွ မှုထ တွငပ်ါရ  ရသှာ လ ပ်ငန်ေးရဆှာငရ်ွက်သည်မျှာေးအှာေးလံ ေး 

က မပဏီက  ယ်စှာေး ပစစည်ေးတငသွ်င်ေးသူမျှာေး၊ အရရှာင်ေးက  ယ်စှာေးလ ယ်မျှာေး၊ ကန်ထရ  က်စှာချျုပ်ချျုပ် 

သူမျှာေးတွင် သက်ရရှာက်မှုရ  ပပီေး ဤမူဝါဒက   ကျွန်ရတှာတ်  ို့၏ ပစစည်ေးစထ တ်ပခငေ်းမ  ရရှာင်ေးပပီေးသည် 

အထ  သင ်ရလျှာ်မ န်ကန်စွှာ လ  က်နာရဆှာငရ်ွက် ကရပါမည်။ 

(3.0)  မူဝါဒရ ကငင ချက် 

ကျွန် ပ်တ  ို့၏ ရရေးသှာေးထှာေးရသှာမူဝါဒသည်- 

(က) ပပဌာန ်းထှာေးရသှာ ဥပရဒမျှာေးန င ်အညီ အလ ပ်အက  င်အရလ အထ အပမင ်ဆံ ေးရသှာ စံနှုန်ေးက   

ရယူရန်။ 
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(ခ) အလ ပ်အက  ငခ်နိ်ု့ထှာေးရှာတွင် တန်ေးတူအခွင ်အရရေးဆ  င်ရှာ အရပခခံမူန င   ယဉ်ရကျေးမှုက   

လက်က  င်ထှာေးပခငေ်း၊  

(ဂ) လက်တံ ို့ပပန်ပခငေ်း၊ ပခ မ်ေးရပခှာက်ပခငေ်း သ  ို့မဟ တ် ရန ာင ်ယ က်ပခင်ေးတ  ို့က   ရ ကှာကရ်ွံွဲ့ပခငေ်း မရ  ဘ  

မ မ တတဆက်ဆံသည ် လုပ ငန ်းခွင အှာေး ကျွန် ပ်တ  ို့အြွ ွဲ့ဝင်တ  င်ေးသည် ြန်တီေးရန် ပြစ်ပါသည်။ 

(4.0) အရပခခံမူမျှာေး 

ကျွန် ပ တ  ို့သည် ကျွန် ပ တ  ို့၏ ကတ ကဝတ်မျှာေးအတ ုင ်း လမေ်းည န်အ ပ်ချျုပ်ပါသည်။ 

လွတ်လပစ်ွ ရ ွားချယ်ထ ားရသ  အလုပ်အက ငု် 

ကျွန် ပ်တ  ို့သည် အတင်ေးအ ကပ်၊ ချည်ရန ာင်ပခငေ်း (အရ ကွေးအပါအဝင်) အှာမခံရပေးထှာေးရသှာ 

သ  ို့မဟ တ် ဆန္ဒမပါဘဲ အတင ်းအဓမမစေခ ုင ်းခခင ်းမ ာ်းက ု  မပပျုလုပ ပါ။ ထ  ို့အပပင်မည သ ူ့က ုမျှ  

ပခ မ်ေးရပခှာကမ်ှု၊ အကျပ်က  င်မှု သ  ို့မဟ တ် လ မ်လည်လ ည ်ပြှာေးမှုပြင ် ကျွန်ပပျုပခင်ေး သ  ို့မဟ တ် 

လူက န်ကူေးပခငေ်းနည်ေးလမ်ေးမျှာေးအရ အလ ပ်လ ပ်ရစပခင်ေးပြင ် အလွ သံ ေးစှာေး မပပျုရပါ။ Dufu တွင် 

ကျွန် ပ်တ  ို့၏ အလ ပ်အက  င်သတ်မ တ်ချက်မျှာေးသည် အလုပ သမာ်းမ ာ်း၏ ဆနဒအရလျှာက်ပြစ်ပပီေး  

၎င်ေးတ  ို့၏ အလ ပ်သမှာေးစှာချျုပပ်ါ စညေ်းကမ်ေးချက်မျှာေးအရ ကျ ျုေးရ ကှာငေ်းဆီရလျှာစ်ွှာ အသ ရပေး 

ချကပ်ြင  ်အချ  န်မရရွေး ထွက်ခွှာပခင်ေး သ  ို့မဟ တ် ၎င်ေးတ  ို့၏ စှာချျုပ်မ  ရပ်စ န  င်ပါသည်။ 

လူငယ်လုပ်သ ားမျ ား 

ပပည်တွင်ေးန င ် န  ငင်တံကှာ စညေ်းမျဉ်ေး န စ်ခ စလံ ေးမ  ချမ တ်ထှာေးရသှာ ကရလေးလ ပ်သှာေး အလ ပ် 

အက  င်ဆ  င်ရှာ ကနို့်သတ်ချက်အမျ  ျုေးမျ  ျုေးက   ကျွန် ပ်တ  ို့တငေ်းတငေ်းကျပ်ကျပ် လ  က်နာရသှာရ ကှာင ် 

ကရလေးအလ ပ်သမှာေးမျှာေးအှာေး လ ပ်ငန်ေး၏ မည်သည ်အဆင တ်ွင်မ  အသံ ေးမပပျုရပါ။ 

အလုပ်ချ  န် 

အလ ပ်လုပ ရက သီတငေ်းပတ်မျှာေးသည် ရဒသဆ  ငရ်ှာဥပရဒအရ သတ်မ တ်ထှာေးသည ် အပမင ်ဆံ ေး 

ထက ် မရကျှာ်လွန်ရ။ အရရေးရပေါ်အရပခအရန သ  ို့မဟ တ် ပံ မ န်မဟ တ်ရသှာ အရပခအရနမျှာေးမ လွ ၍ 

အချ  န်ပ  အပါအဝင် သင ်ရလျှာရ်သှာအလ ပ်ချ  န်မျှာေးက  ရပေးပါသည်။ သ  ို့ရသှာ်လည်ေး အချ  န်ပ  သည  

ဆနဒအရလျှာက်လ ပ်ရဆှာင်ပခငေ်းပြစ်ပပီေး ဝန်ထမ်ေးမျှာေးအှာေး ပပဌှာန်ေးထာ်းစသာ ဥပရဒအရ ရပေး 

ရဆှာငရ်မည်ပြစ်ပါသည်။ 

 



လုပ်အ ားခနှင  ်အကျ  ားခံစ ားခွင ်မျ ား 

ဝန်ထမ်ေးမျှာေးက   ရပေးရဆှာင်ရသှာ ရလျှာရ် ကေးန င ် အကျ ျုေးခံစှာေးခွင ်မျှာေးအပါအဝင် အနည်ေးဆံ ေး 

လ ပ်အှာေးခ၊ အချ  န်ပ  နာရီမျှာေးန င ် တရှာေးဝင်လ ပ်ပ  င်ခွင ခ်ံစှာေးခွင ်မျှာေးက   လ ပ်အှာေးခဆ ုင ရာ ဥပရဒ 

မျှာေးအတ ုင ်း လ  က်နာရမည်။ ကျွန် ပ်တ  ို့သည် လ ပ်အာ်းခန တ်ယူပခင်ေးက   စညေ်းကမ်ေးသတ်မ တ် 

ချက်အပြစ် သတ်မ တ်ပပဌှာန်ေးထာ်းပခငေ်းမရ  ပါ။  

လူသ ားချ င ်းစာန ာစ ာပ ြုမူ ပခ င ်း 

ကျွန် ပ တ  ို့၏ အြွ ွဲ့အစည်ေးတွင်  ကမ်ေးတမ်ေးရက်စက်ရသှာ အပပျုအမူမရ  ရစရရေးန င်  လ င်ပ  ငေ်းဆ  ငရ်ှာ 

ရန ာင ်ယ က်မှု၊ လ င်ပ  င်ေးဆ  င်ရှာ အလွ သံ ေးစှာေးလ ပ်မှု၊ ရ  က်န က်အပပစ်ရပေးမှု၊ စ တ်ပ  ငေ်းဆ  င်ရှာ သ  ို့မဟ တ် 

ရ ပ်ပ  င်ေးဆ  င်ရှာ အကျပ်က  င်မှု သ  ို့မဟ တ် အလ ပ်သမှာေးမျှာေးအှာေး နှုတ်ပြင ် စော ကာ်း စခပာဆ ုမှု၊  

ထ  သ  ို့ရသှာ အပပျုအမူမ ာ်း၏ ပခ မ်ေးရပခှာကမ်ှုမျ  ျုေးမရ  ပခင်ေးအပါအဝင်  ကမ်ေးတမ်ေး၍ လူသာ်း 

ခ င ်းောနာမှုမရ  သည    ပတ ဝန ်းက င မ   ်းရရ  စရ်း ေွဲက ုင ထာ်းပါသည ။  

ခွွဲငခ ားဆက်ဆံမှုမ ှ ရစရ ား 

ရှာထေူးတ  ေးပခငေ်း၊ ဆ ရပေးပခင်ေး၊  အလ ပ်ခနို့်ထှာေးခခင ်းမ ာ်း၊  သငတ်န်ေးတက်ခွင ်ရပေးပခငေ်းကဲ သ ုို့စသာ 

လုပ စဆာင ခခင ်းမ ာ်းတွင  Dufu သည်လူမျ  ျုေး၊ အသှာေးအရရှာင်၊ အသက်၊ ကျှာေး၊ မ လ ငစ် တ် 

တ မ်ေးညွတ်မှု၊ လူမျ  ျုေးရရေး၊ မသန်စွမ်ေးမှု၊ က  ယ်ဝန်ရဆှာင်မှု၊ ဘှာသှာရရေး၊ န  ငင်ရံရေး ဆက်နွယ်မှု၊ 

သမဂဂအြွ ွဲ့ဝင ် သ  ို့မဟ တ် အ မ်ရထှာငရ်ရေးအရပခအရနမျှာေးက  သ  ို့ရသှာ ဥပစေန္ င   ဆနို့ က င သည    

ခွ ပခှာေးဆက်ဆံပခငေ်း သ  ို့မဟ တ် ရန ာင်ယ က်ပခငေ်း မရ  ရစစရ်းတ ုို့က ု  ယံ  ကည်လက်ခံပါသည်။ 

စွမ်ေးရဆှာင်ရည်၊ အရည်အချငေ်းန င ် လုပ ငန ်းအရတွွဲ့အကကံျုမျှာေး က  သ  ို့ရသှာ အလ ပ်န င ် သက်ဆ  င် 

ရသှာ အချက်မျှာေးရပေါ်တွင် အရပခခံ၍ လ  အပ်ရသှာ အလုပ ခနိ်ု့အပပ်ခငေ်းန င ် လစှာတ  ေးရပေးပခငေ်း တ  ို့က   

ဆံ ေးပြတ်ပါသည်။ ထ  ို့အပပင် ဝန်ထမ်ေးမျှာေးအှာေး ခွ ပခှာေးဆက်ဆံရာတွင  အသံ ေးပပျုန  င်သည ် 

ရဆေးစစ်မှုမ   ်းခံယူစေပခင်ေးမပပျုရ။ ကျွန်ရတှာတ်  ို့သည် အလ ပ်သမှာေးမျှာေး ဘှာသှာရရေးက စစက   

ရဆှာငရ်ွက်ရန် လူမျ  ျုေးဘှာသှာ မခွ ပခှာေးဘ  တစ်ဦေးချင်ေးက   က  ေးကွယ်သည ် ဘှာသှာအရ လ ပ်သင ် 

လ ပ်ထ  က်ရသှာ ဘှာသှာတရှာေး ရဆှာငရ်ွက်ရန် ရနရှာ၊ အချ  န် အတ  ေးအရလျှာ က   အစလ်းထာ်း 

ရဆှာငရ်ွက်ရပေးပါသည်။  

 

 



အသင်ားအဖွွဲွဲ့၏လွတ်လပ်မှု 

အသငေ်းက ုလွတ လွတ လပ လပ ြ ွွဲ့ေည ်းရန်၊ က  ယ်စှာေးပပျုမှုရယူရန်န င ် အလ ပ်သမှာေး ရကှာင်စီမျှာေး 

တွင် ရဒသဆ  င်ရှာ ဥပရဒမျှာေးန င ်အညီ ပါဝင်ရန်စသည ် အလ ပ်သမှာေးမျှာေး၏ အခွင ်အရရေးမျှာေးက   

ရလေးစှာေးပါသည်။ ၎င်ေးတ  ို့သည  လ ပ်ငန်ေးခွင်န င ် ရလျှာရ် ကေးပပဿနာမျှာေးက   ရပြရ င်ေးရန်အထ  

ရရှာကဆ်ံ ေးနည်ေးလမ်ေးမျှာေးပြစ်သည်ဟ  ယံ  ကည်ရသှာရ ကှာင ် အလ ပ်သမှာေးမျှာေးန င ် စီမံခနိ်ု့ခွ သူ 

မျှာေးအ ကှာေး ပွင ်လင်ေးခမင သာရသှာ ဆက်သွယ်မှုန င ်  တ  က်ရ  က်ထ ရတွွဲ့ဆက်ဆံမှုက   လက ခံပါ 

သည်။ ဝန်ထမ်ေးမျှာေးအှာေး လက်တံ ို့ပပန်ပခငေ်း၊ ပခ မ်ေးရပခှာကပ်ခငေ်း သ  ို့မဟ တ် ရန ာင ်ယ က်ပခငေ်းမျှာေးက   

ရ ကှာကရ်ွံွဲ့မှုမရ    လ ပ်ငန်ေးခွင်အရပခအရနန င ် စီမံခနိ်ု့ခွ မှုနည ်းလမ ်းမ ာ်းန္ င   ပတ်သက်ရသှာ စီမံခနို့် 

ခွ မှုန င  ်မရကျနပ်ချက်မျှာေးက   မ ရဝရန် ကျွန် ပ်တ  ို့သည  အမမနဲာ်းလည လက ခံထာ်းပါသည ။  

လံခုခံ စ တ်ချ ရသ  လုပ်ငန်ားခွင် 

လ ပ်ငန်ေးခွင် ရဘေးကငေ်းရရေးန င ် အရရေးရပေါ်အတွက ကက ျုတငပ်ပငဆ်င်ပခငေ်းပြင ် လ ပ်ငန်ေးခွင် ထ ခ  က် 

ဒဏရ်ှာရမှုန င  ် နာမကျန်ေးပြစ်နှုန်ေးမျှာေးက   ရလ ှာ ချပပီေး ရဘေးကငေ်းပပီေး ထ ရရှာက်ရသှာ လ ပ်ငန်ေးခွင်က   

ထ န်ေးသ မ်ေးထှာေးရန် အပမ ရဆှာင်ရွက်ရနပါသည်။  

အလုပ်သငအ်စီအစဉ် 

ကျွန် ပ်တ  ို့သည် ရကှာလ ပ်၊ ပ  လီနည်ေးပညှာ၊ တကကသ  လ်ရကျှာင်ေးသှာေးမျှာေးအှာေး အလ ပ်သင်အခွင ် 

အလမ်ေးမျှာေးရပေးပါသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် အလ ပ်သငမ်ျှာေးအှာေး ကကီေး ကပ်မှုလက်ရတွွဲ့ြွံွဲ့ပြ ျုေးတ  ေး 

တက်မှုက   ခံယူရန်န င ် ၎င်ေးတ  ို့၏ ပညှာရရေးက   ချေီးရပမ ှာက်သည ် လက်ရတွွဲ့ အရတွွဲ့အကကံျုဆ  င်ရှာ 

သင်ယူမှုက   ရရ  ရစရန် အခွင ်အလမေ်းတစ်ခ ရပေးပါသည်။ မည်သ  ို့ပငဆ်  ရစကှာမူ Dufu သည် 

အလ ပ်သငအ်ေီအေဉ အတွက် စံနှုန်ေးမျှာေးန င ် က  က်ညီသူမျှာေးအှာေး သငတ်န်ေးရပေးပခငေ်းမ လွ ၍ 

ရကျှာငေ်းသှာေးအလ ပ်သမှာေးမျှာေးအှာေး အလ ပ်ခနိ်ု့အပ်ပခင်ေးမပပျုပါ။  

က ုယ်ရ ားက ုယ်တ / အချ က အလက က ကွယ်ရ ား 

ကျွန် ပ တ  ို့သည် ဝန်ထမ်ေးမျှာေး၏ က ုယ စရ်းက ုယ တာအခ က အလက မ ာ်း လ   ျို့ဝ က မှုက ု ရလေးစှာေးပပီေး 

က  ယ်ရရေးက  ယ်တှာ အခ က အလက အှာေးလံ ေးက   စခ ာင  မတ ေွာ ပပျုစ ထ န ်းသ မ ်းရပေးထှာေးပါသည်။ 

 

 



အသင ်းအ ဖ  ွဲ့၏အခွင ်အရ ားမျ ား 

ကျွန် ပတ်  ို့သည် ရဒသခံလူထ မျှာေးန င ် ဌှာရနတ  ငေ်းရငေ်းသှာေးလူမျ  ျုေးမျှာေး၏ ဓရလ ထံ ေးထမ်ေး အခွင ် 

အလမ်ေးန င ် တရှာေးဝင်မှုအပါအဝင် အရပခခံလူူ့အခွင ်အရရေးမျှာေးက   ကှာကွယ်ရစှာင ရ်ရ ှာက်သည   

အခပင   ဒ ကခသည်မျှာေးန င ် စွမ်ေးရည်အမျ  ျုေးမျ  ျုေးရ  သူမျှာေးက ုလည ်း အသ အမ တ်ပပျုရလေးစှာေးပါသည်။ 

နည ်းေနေ က သည   ပညာစရ်းန္ င   အရည်အချငေ်းမရ  သည   ဆင်ေးရ နွမ်ေးပါေးရသှာ လူမှုအဆင ်အတန်ေး 

ရ  သူမျှာေးအပါအဝင ် အခွင ်ထေူးခံအြွ ွဲ့မျှာေး၏ အလ ပ်အက  င်ရရ  မှုက   မ တစွှာဆက်ဆံပပီေး အက ပြတ် 

ပါသည်။  

ကရလားသူငယ်အခွင ်အရ ား 

ကျွန် ပတ်  ို့သည် ကရလေးသူငယ်မျှာေး၏ အခွင ်အရရေးမျှာေးက   ရလေးစှာေးပပီေး တတ်န  င်သမ  ထ န်ေးသ မ်ေး 

ရစှာင ်ရရ ှာက်ရန်န င ် ပမ င ်တင်ရန်ရဆှာင်ရွက်ရနပါသည်။ Dufu သည် ကရလေးသူငယ်မျှာေး၏ 

ပညှာရရေးန င  ် သတငေ်းအချက်အလက်မျှာေးရရ  ရရေးတ  ို့က   ပံ ပ  ေးကူညီရန် သင ်ရလျှာရ်သှာ အြွ ွဲ့ 

အစည်ေးန င ် ပူေးရပါငေ်း၍ က မပဏီ၏ အဓ ကစံနှုန်ေးက   ထင်ဟပပ်ခငေ်းန င ် ကရလေးသူငယ်မျှာေး၏ 

အခွင ်အရရေးက   ရထှာက်ပံ ရသှာ အပပျုအမူန င  ်က  က်ညီရသှာ စီေးပွှာေးရရေးလ ပ်ငန်ေး အခန်ေးကဏ္ဍတ  ို့ က   

ရလေးစှာေးပံ ပ  ေးရန် ရညရ်ွယ်ပါသည်။  

(5.0) လူူ့အခွင ်အရ ားက ု ရလားစ ားငခငာ်းငဖင ် အ ငာ်းအငမစ်မျ ားနှင ် ကကီား ကပ်တ ဝန်ယမူှု 

Dufu ဝန်ထမ်ေးမျှာေးအှာေးလံ ေးန င ် စီေးပွှာေးရရေးလ ပ်ရြှာက်  င်ြက်မျှာေးအှာေးလံ ေးသည် ဤမူဝါဒက   

ြတ်ရှုပခငေ်း၊ နာေးလည်ပခငေ်းန င ် လ  က်နာပခငေ်းအတွက် တစ်ဦေးချင်ေးစီတွင် တှာဝန်ရ  ပါသည်။ ဝန် 

ထမေ်းတ  င်ေးသည် ဤမူဝါဒန င ်အညီ လ ပ်ရဆှာငရ်န် တှာဝန်ရ  ပါသည်။ အြွ ွဲ့ဝင်တစ်ဦေးစီသည် 

ဤမူဝါဒက   အသံ ေးပပျုခွင ်ရ   မရ   ရသချှာရစရန် ဌှာနမန်ရနဂျှာမျှာေးတွင် တှာဝန်ရ  ပါသည်။  Dufu  

လ ပ်ငန်ေးရဆှာင်တှာတစ်ခ စီသည် လူူ့အခွင ်အရရေးန င ် ဤမူဝါဒ၏ အရပခခံမူမျှာေးက   ချ  ျုေးရြှာက် သည ် 

လ ပ်ရဆှာင်ချက်မျှာေးက   တှာေးဆီေးရန်တှာဝန်ရ  သည်။ 

က မပဏီ၏ လူူ့အခွင ်အရရေးမူဝါဒဆ  င်ရှာ အရပခခံမူမျှာေးက   ရလျှာ်ညီစွှာ ကျင ်သံ ေးရ ကှာငေ်း ရသချှာ 

ရစရန် လူူ့စွမေ်းအှာေးအရငေ်းအပမစ်ဌှာနသည် ရနို့စဉ်လ ပ်ငန်ေးရဆှာင်တှာမျှာေးအတွက် တှာဝန်ယူရ မည်။ 

EHS Manager ၏ အကူအညီပြင ် Risk Management and Sustainability Committee 

သည်လံ ရလှာက်ရသှာ အရငေ်းအပမစ်မျှာေးက   ခွ ရဝချထှာေးရပေးပပီေးပြစ်ရ ကှာငေ်း ရသချှာရစမည်ပြစ် ပပီေး 

ဤမူဝါဒ၏ လံ ရလှာက်မှုက   ပံ မ န်ပပန်လည်သံ ေးသပ်ပပီေး အရကှာင်ေးဆံ ေး လ ပ်ရဆှာငမ်ှုမျှာေး၊ 



ကျင ်ထံ ေးမျှာေးန င  ် ဥပရဒသ  ို့မဟ တ် စညေ်းမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေး သတ်မ တ်ချက်အသစ်မျှာေးက   ထင်ဟပ်ရန် 

သင ်ရလျှာသ်ည်ဟ ယူဆပါက ဘ တ်အြွ ွဲ့ထံသ  ို့ အဆ  ပပျုထှာေးရသှာ ရပပှာင်ေးလ မှုမျှာေးအှာေး မ ကှာ ခဏ 

အကကံပပျုန  ငပ်ါသည်။ 

လူူ့စွမေ်းအှာေးအရငေ်းအပမစ်ဌှာနသည် က မပဏ ီ အဓ ကလ ပ်ငန်ေးစဉ်မျှာေး၏ တစ်စ တ်တစ်စေသအရန 

ပြင က် မပဏီ၏ လူူ့အခွင ်အရရေးဆ  င်ရှာ သက်ရရှာကမ်ှုမျှာေးက   ဆက်လက်အက ပြတ်ရန် လ  အပ်ပါ 

သည်။ ထ  သ  ို့ရသှာ အက ပြတ်မှုသည် လ ပ်ငန်ေး၏ အကျ ျုေးသက်ရရှာကမ်ှုန င ် ၎င်ေး၏ ရမ ှ်ာမ န်ေးချက်စံ 

န္ှုန ်းမျှာေးက   အက ပြတ်ပခင်ေးပြင ် အသင ်းအ ဲွျို့၏ စဉ်ဆက်မပပတ်တ  ေးတက်မှု တစ်စ တ် တစ်ပ  ငေ်း 

ပြစ်သည်။ လူူ့အခွင ်အရရေးဆ  င်ရှာ က စစရပ်မျှာေးက  ရရ ှာင်ရ ှာေးရန်၊ တှာေးဆီေးရန်န င ် ရလျှာ ပါေးရစ 

ရန်အတွက် စသံတ မ တ ထာ်းစသာ ရဆှာငရ်ွက်မှုအစီအစဉ်က   ချမ တ်ရမည်ပြစ်သည်။  

(6.0) သငတ်န်ားနှင ် ရငပ ဆ ုဆက်ဆံရ ား 

ကျွန် ပ်တ  ို့၏ လူူ့အခွင ်အရရေးမူဝါဒက   လ  က်နာရမည ်ကျင ်ဝတ်မ ာ်းခ င    အကျဉ်ေးချျုပ် ရြှာပ်ပထှာေး 

ပါသည်။ လူူ့အခွင ်အရရေးမူဝါဒအရပေါ်သံ ေးသပ်ပခငေ်းကျင ်ဝတ်မျှာေးက   သငတ်န်ေးတွင် အကျဉ ်းချျုပ် 

ရပပှာ ကှာေးပခငေ်းန င ် န စ်စဉ်အသ ရပေးပခင်ေးန င ် သံ ေးသပ်ပခင်ေးတ  ို့က   ဝန်ထမ်ေးမျှာေးအှာေးလံ ေးအပါအဝင် 

အသစ်ခနို့်ထှာေးရသှာ ဝန်ထမေ်းမျှာေးန င ် လ ပ်ရြှ်ာက  ငြ်က်မျှာေးက ရဆှာင်ရွက်ရပါသည်။ 

(7.0) မရကျနပ်ချက် တ  ိုင ကက ာ်း ပခ င ်းအတ က  လို   ထ ို်း လို   နည ်းမျ ား 

ဤမူဝါဒက   ခ   ်းစ ာက သည ဟု သံသယရ  သည ် Dufu ဝန်ထမ်ေးတ  င်ေးသည် ၎င်ေးတ  ို့၏ ဌှာနဆ  င်ရှာ 

မန်ရနဂျှာသ  ို့မဟ တ် လူူ့စွမေ်းအှာေးအရငေ်းအပမစ်မျှာေးထံ ပပဿနာက   ထ တ်ရြှာရ်ပပှာဆ  ရမည  

ပပစ်မှုပ  မ  ပပငေ်းထန်ပါက ဝန်ထမ်ေး သ  ို့မဟ တ် ပပငပ်အစ ရ ယ်ယှာပါဝင်သူမျှာေးမ  သတငေ်းရပေးသူအာ်း 

အကှာအကွယ်ရပေးရရေး ရဆှာငရ်ွက်ရပေးသူမ တစ်ဆင ် ၎င်ေးတ  ို့၏ပါဝငပ်တ်သက်မှုက   ပမ င ်တင်န  င် 

သည်။ Dufu တွင် Dufu ၏ လက်တံ ို့ပပန်ပခငေ်းမရ  ရသှာ မူဝါဒန င ်အညီ ရပပှာဆ  ပခင်ေး၊ စ  ေးရ မ်မှုမျှာေး 

သ  ို့မဟ တ် ထင်ပမင်ယူဆချက်မျှာေးက   ရြှာပ်ပရသှာသူတစ်ဦေးအှာေး လက်တံ ို့ပပန် သည  ် ပံ စံက   

ကျွန် ပ်တ  ို့လက်မခံပါ။ Dufu သည် ပပည်တွင်ေး သ  ို့မဟ တ် ပပည ပအေုရ ယ ယာရ င မ ာ်း၏  လျ ျုွဲ့ 

ဝ က်ထှာေးမှုက   အှာမခံရန်န င ် ၎င်ေးသည် လူူ့အခွင ်အရရေးဆ  င်ရှာ သက်ရရှာကမ်ှုမျှာေးက   ပြစ်ရပေါ် 

ရစသည ဟု သတ မ တ ခံရစသာ  ထ ခ  က်နစ်နာရသှာ ပါတီမျှာေးက   က စှာေးရန် ကတ ပပျုပါသည်။ Dufu 

၏မန်ရနဂျှာမျှာေးန င  ် လူူ့စွမေ်းအှာေးအရငေ်းအပမစ် ဝန်ထမ်ေးအှာေးလံ ေးသည် အစရီင်ခံစှာမျှာေးက   

က  င်တွယ်ရပြရ ငေ်းရန် သ  ို့မဟ တ် အန  င်ကျင ်ခံရမှု သ  ို့မဟ တ် ရန ာင ်ယ က်မှု ပြစ်ရပ်မျှာေးက   က  င် 

တွယ်ရပြရ င်ေးရန် ရလ ကျင ်စပ်းထှာေးသည်။ 



(8.0) ပပငဆ်င်ချက် 

ဤမူဝါဒ၏ မူရငေ်းဘှာသှာစကှာေးမ ှာ အဂဂလ ပ်ပြစ်ပပီေး သက်ဆ  င်သည ်ရနရှာတွင် နာေးလည်န  င် 

ပခငေ်းအတွက် လ  အပ်ပါက ၎င်ေးက   အခခာ်းဘှာသှာစကှာေးမျှာေးပြင ်ရရ  န  င်ပါသည်။  

လူူ့အခွင ်အရရေးမူဝါဒက   ၂၀၂၂ ခ န စ်၊ န  ဝငဘ်ှာလ ၁ ရက်ရနို့တွင် ဘ တ်အြွ ွဲ့က အတညပ်ပျုခ  သည်။  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                         




