ERICSSON
က်င့္၀တ္

ရည္မွန္းခ်က္
လက္ရွ က်င္
ိ
့၀တ္ကုိေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ကာကြယ္ေပးရန္၊ အလုပ္ခန႔ရာတြ
္
င္ တရားမွ်တသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ
ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္၊
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ တာဝန္သိသိ စီမံခန႔ခြ္ ေပးႏု
ဲ
င
ိ ္ရန္ႏွင့္
က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားေစရန္ ျဖစ္သည္။

က်င့္၀တ္1
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ကုိပါ သႏၷဌာန္
ိ
ခ်မွတ္ထားၾကပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကြန္ရက္ လူ႔အဖြ႕အစည္
ဲ
းထဲတြင္ အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
လူ႔အခြင့္အေရး

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း2 ႏွင့္

ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ား မရွပါက၊
ိ
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရက္သတၱပတ္တုိင္းမွာ

လုပ္ငန္းခြင္ အေျခခံမူမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကမၻာ့အလုပ္သမား

အနည္းဆံုး ရက္အား တစ္ရက္ ရရွရမည္
ိ
။ ရက္အား တစ္ရက္မွာ အနည္းဆံုး

အဖြ႕ခ်ဳပ္
ဲ ႀကီး၏ ေၾကျငာစာတမ္းတြင္ပါ၀င္သည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား

ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ဆက္တုိက္ကာလကုိ ဆုိလုိသည္။

မ်ားအတြက္လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိေရး ရပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ ကိုယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ
ရပိုင္ခြင့္၊ နည္းပညာကုိ လြမွဲ ားစြာ အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ အျခားရပုိင္ခြင့္မ်ား
အေပၚ ရွလာႏု
ိ
င
ိ ္သည့္ အက်ဳးသက္
ိ
ေရာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ အထူး စိန္ေခၚမုႈမ်ား

ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရွသည္
ိ
့ ႏိုင္ငံအားလံုးရွ ဆက္
ိ
စပ္သည့္

ရွေနျခင္
ိ
းကုိ သိရကာ
ွိ
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာအႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအား လိုက္နာရမည္။

အနည္းဆံုးျဖစ္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ တက္ႂကြစြာ အားထုတ္ေနၾကပါသည္။

ထို႔အျပင္ Ericsson က်င့္၀တ္ သည္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္

Ericsson မွ ထုတ္လုပ္ေပးလုိက္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားလိုအပ္ခ်က္ထက္ ပိုမိုျမင့္မားလွ်င္ပင္ Ericsson ဌာနခြမ်ား
ဲ
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းအားလံုးတို႔သည္ Ericsson က်င့္၀တ္ ကို လိုက္နာရမည္။

ကုိယ္ေရးလံုျခံဳမႈ ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈတို႔သည္ အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္မ်ားျဖစ္ရာ
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

Ericsson သည္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ တဆင့္ခံ

လုပ္ကုိင္မႈမ်ား တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား က က်င့္၀တ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူ စံႏႈန္းမ်ားအား

ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားေရးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မ်ား ေသခ်ာေစရန္

လိုက္နာမႈကို လိုအပ္သည္။ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးၿခင္းႏွင့္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်န္ိ ညေပးပါသည္
ွိ
။

၄င္း၏ ပိုင္နက္ အတြင္းသို႔ လိုအပ္ေသာ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမႈကို ခြင့္ျပဳျခင္းၿဖင့္
လိုက္နာမႈကို အတည္ၿပဳရန္ လိုအပ္သည္။ Ericsson သည္ အခ်န္ိ ႏွင့္ အမွ်
စဥ္ဆက္မျပတ္ တို္င္းတာႏိုင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရရွေၾကာင္
ိ
း ေသခ်ာေစရန္
၄င္း၏ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သႏၷဌာန္
ိ
ခ်ထားသည္။
Ericsson သည္ ကုလသမဂၢ ၏ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္ အတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ကိုင္မႈကို ေထာက္ခံပါသည္။
ဤ သႏၷဌာန္
ိ ကို ၀န္ထမ္းမ်ား ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား ၊ ေဖာက္သည္မ်ား ႏွင့္
အျခားအေရးပါၾကသူတို႔ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ရမည္။ ဤ က်င့္၀တ္အရ
ကုလသမဂၢ ၏ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ကို
အေၿခခံထားကာ အလြယ္တကူ ရယူၾကည့္ရႈႏုင
ိ ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမည္။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား အတြင္းမွာ ကုလသမဂၢ
လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ အေျခခံမူမ်ားအား

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ေၾကျငာခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေလးစားၾကပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား
အလြသံ
ဲ ုးစားမႈထဲ မိမိတုိ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွေၾကာင္
ိ
း ေသခ်ာရန္
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာ
ထားကြလြ
ဲ မႈဲ ရင္ဆိုင္ေနလွ်င္ပင္ အေျခအေန အားလံုးတြင္ ႏုင
ိ ္ငံတကာမွ
အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာပါမည္။
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္မႈမ်ား
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကုလသမဂၢ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ အေျခခံမူမ်ားကုိ က်င့္သံုး

စည္းကမ္းခ်က္အတြက္ အေရးယူမႈအျဖစ္ လစာထဲမွ ႏုတ္ယူမႈကုိ ခြင့္မျပဳပါ။
လုပ္ငန္းအတြင္း ဒဏ္ခတ္မႈ၊ ရုပ္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏႈတ္အားျဖင့္
ေစာ္္ကားမႈ သုိ႔မဟုတ္ မတရား ေႏွာင့္ယွက္မႈ ႏွင့္ ေခ်ာက္လွနမႈ
႔ ္ မ်ား
သုုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကုိ တားျမစ္ထားရမည္။
ကေလးလုပ္သား အသံုးမျပဳေရး3 – မည္သူမဆုိ အလုပ္လုပ္ေရး အတြက္
တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုး အသက္ထက္ ငယ္လွ်င္ အလုပ္ခန႔ ္
မရႏုင
ိ ္ပါ။ အနည္းဆံုး အသက္မွာ မသင္မေနရ ပညာေရးကုိ ၿပီးဆံုးသည့္
အရြယ္ သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ား လံုေလာက္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးျခင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ကုိပါ သႏၷဌာန္
ိ
ခ်ထားၾကပါသည္။

မရွၾကသည္
ိ
့ႏုင
ိ ္ငံမ်ားတြင္ အသက္ 15 ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ 14 ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လြတ္လပ္စြာ

အလုပ္သမား စံႏႈန္းမ်ား

ကေလးမ်ားကုိ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ မည္သည့္ အလုပ္အမ်ဳးအစားတြ
ိ
င္မဆို

စုေဝးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခြင့္ တုိ႔လုိ အဓိက လူ႔အခြင့္အေရး

လြတ္လပ္စြာ ဖြ႕စည္
ဲ
းပါ၀င္ႏုင
ိ ္ခြင့္ – ၀န္ထမ္း အားလံုးတုိ႔သည္

အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားက ပုိၿပီး

အမ်ားအျပားကုိ ေထာက္ကူေပးေနျခင္းကုိ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အခုိင္အမာ
ယံုၾကည္ပါသည္။

က်င့္သံုးျခင္း
က်င့္၀တ္ကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ Ericsson ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏
ထုတ္လုပ္မႈ၊ ပစၥည္းေပးသြင္းမႈ၊ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈတို႔အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ၏
လုပ္ကုိင္မႈမ်ား အားလံုးတြင္ေရာ ကန္ထရုိက္ စာခ်ဳပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ Ericsson၏
ပစၥည္းေပးသြင္းၾကသူတုိ႔ကပါ က်င့္သံုးလုိက္နာၾကရမည္။

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြ႕စည္
ဲ
းခြင့္ သို႔မဟုတ္ အလားတူ ျပင္ပ ကုိယ္စားျပဳ
အဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားထဲ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ မပါ၀င္ခြင့္ ရွကာ
ိ
အက်ဳးစီ
ိ းပြားမ်ားကုုိ စုေပါင္းလ်က္ အေရးဆုိႏုင
ိ ္သည္။ လုပ္သားမ်ားအား

သုိ႔မဟုတ္ ကေလး၏ ကုိယ္ေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ သင့္တင့္ျခင္း မရွသည္
ိ
့ အလုပ္ထဲတြင္
အလုပ္ခန႔၍္ မရႏုင
ိ ္ပါ။ ကေလးဟု ဆုိရာတြင္ အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ရွသူ
ိ ကုိ
ဆုိလုိသည္။ တကိုယ္ေရဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဟုဆုိရာတြင္ ကေလး၏ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္
ရုပ္ပုိင္း၊ စိတ္၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရး

သတင္းအခ်က္အလက္ ပံ့ပိုးျခင္း ႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ပံုမွန္

ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ဳးိ

ကေလးကုိ အလုပ္ခန႔ထားသည္
္
ဆုိလွ်င္၊ ကေလး၏ အေျခခံ အက်ဳးစီ
ိ းပြားမ်ားကုိ

မရွလွ
ိ ်င္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုင
ိ ္သည္။
အဓမၼ ေစခိုင္းမႈကို ေရွာင္ရွားမႈ – အဓမၼ၊ အေႏွာင္အဖြ႕ ဲ သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ

အဓိက စဥ္းစားရပါမည္။ ကေလး တစ္ေယာက္ေယာက္ ကေလးလုပ္သား
အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ္၊ လုိအပ္သည့္ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္

လုပ္အားကုိ အသံုးျပဳမရပါ၊ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ

အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပဳစုလ်က္ ပံ့ပုိးေပးရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးခ်မွတ္ေပးရမည္။

ေတာင္းဆုိထားသည့္ အတုိင္း အက်ဳးအေၾကာင္
ိ
းဆီေလ်ာ္ေသာ

ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံမႈကုိ ဖယ္ရွားေရး – လုပ္သား အားလံုးတုိ႔အား

ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈ ကာလၿဖင့္ ၀န္ထမ္းတို႕သည္ လြတ္လပ္စြာ
ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ရွရမည္
ိ
။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၄င္းတို႔ အလုပ္ရွင္မွ စရံေငြ သို႔မဟုတ္

ေလးစားစြာ ႏွင့္ သိကၡာရွရွိ ဆက္
ိ
ဆံရပါမည္။

မူရင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား အပ္ႏထားရန္
ွံ
ေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။

ဘက္လုိက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အာဃာတထားမႈကုိ အေျခခံၿပီး ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံမႈမ်ဳးိ

တရားမွ်တေသာ အလုပ္ခန္႕အပ္မွဳ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား – ၀န္ထမ္းတုိ႔သည္

ခံစားမႈ၊ အိမ္ေထာင္ အေျခအေန၊ ကုိယ္ဝန္ရမႈ
ွ ိ ၊ မိဘ၏ အေျခအေန၊ ဘာသာေရး၊

သူတုိ႔၏ အလုပ္ခန႔အပ္
္ မႈ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ နားလည္ရမည္။
လစာ ႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ တရားမွ်တကာ သင့္ျမတ္လ်က္
အနည္းဆံုးအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
စံႏႈန္းမ်ားအနက္ ပုိျမင့္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရပါမည္။
အလုပ္ခ်န္ိ နာရီမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။ ပံုမွန္
အပတ္စဥ္ အလုပ္ခ်န္ိ မွာ 48 နာရီထက္ မပုိရပါ။
ပံုမွန္ အပတ္စဥ္ အလုပ္ခ်န္ိ ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ခဲ့သည့္ နာရီမ်ားမွာ၊

အားလံုးကုိ တားျမစ္ထားသည္၊ လူမ်ဳး၊ိ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ လိင္ဆုိင္ရာ
ႏုင
ိ ္ငံေရး သေဘာထား၊ ႏုင
ိ ္ငံသားျဖစ္မႈ၊ တုိင္းရင္းသား ေနာက္ခံ၊ လူမႈေရး ဇာတိ၊
လူမႈေရး အေျခအေန၊ ေဒသခံ အေျခအေန၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္၊ သမဂၢမ်ားထဲ
ပါ၀င္မႈ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးထားသည့္ အျခားေသာ
အခ်င္းလကၡဏာမ်ားကုိ အေျခခံထားသည့္ ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံမုႈမ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။
အရည္အခ်င္း၊ အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ႏုင
ိ ္မႈ တူညီၾကသည့္
လုပ္သားမ်ားသည္ ဆင္တူ အလုပ္မ်ားကုိ ဆင္တူ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ဳးထဲ
ိ မွာ
လုပ္ကုိင္ေနၾကသူတုိ႔ႏွင့္ ႏႈင္ိ းယွဥ္လွ်င္ တူညီသည့္ အလုပ္အတြက္ တူညီသည့္

အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
အေျခအေနမ်ားအတြက္ လုုိအပ္သည့္ နာရီမ်ားအထိ

လစာကုိ ရရွၾကရပါမည္
ိ
။

လုပ္ခြင့္ကုိ စုေပါင္း သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္

တရားမွ်တေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန – လုပ္သားမ်ား

တရား၀င္ပါက၊ ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ဳးျဖစ္
ိ ျခင္းမွ လြၿပီဲ း၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္
လုပ္ကုိင္မႈျဖစ္ရမည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနမ်ဳးသာ
ိ
မဟုတ္ပါက၊
အပတ္စဥ္ အလုပ္ခ်န္ိ မွာ နာရီ 60 ထက္ မေက်ာ္လြန္ရပါ။
ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေနမ်ားထဲတြင္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေရတုိ ဝယ္လုိအားမ်ား
ႏွင့္ သဘာ၀ ကပ္ေဘးတုိ႔ အက်ဳးံ ၀င္ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ေရး
လုိအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွာ ရွတတ္
ိ
သည့္ ႀကိဳတင္တြက္ရႏုင
ိ ္ေသာ အလုပ္ပိလာမႈ
သုိ႔မဟုတ္ ရာသီအလုိက္ မ်ားျပားလာမႈတုိ႔ အက်ဳးမ၀င္
ံ
ပါ။

အတြက္၊ ႏုင
ိ ္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳးသား
ိ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ၊
က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုိက္ညီကာ လံုျခံဳသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ဳးႏွ
ိ င့္
အက်ဳး၀င္
ံ သည္ ဆုိလွ်င္၊ ေနထုိင္ေရးမ်ားကုိ စီမံေပးရမည္။
လုပ္သားမ်ားအား လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရး အခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္ သင္တန္္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးရန္ လုိအပ္ရာ၊ အေဆာက္အဦမ်ားထဲမွ
လံုျခံဳစြာ အျပင္သုိ႔ထြက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ႏွင့္
စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ ကုိင္တြယ္ေရး ႏွင့္ မွတ္သားေရးတုိ႔
ပါ၀င္ၾကရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ျဖင့္ ကန႔သတ္
္
ျခင္း မရွပါ။
ိ

1 ERICSSON က်င့္၀တ္မွာ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မူမ်ားေပၚတြင္ေရာ၊ တကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေၾကညာစာတမ္း၊ ကမၻာ့အလုပ္သမား အဖြ႕ခ်ဳပ္
ဲ ႀကီး၏
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ရီယုိ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ www.
unglobalcompact.org တုိ႔မွ ေကာက္ႏုတ္ယူထားသည့္ ကုလသမဂၢတကမၻာလံုး တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္၏ အေျခခံမူ ဆယ္ခ်က္ေပၚတြင္ပါ အေျခခံထားပါသည္။
2ႏ
 ုင
ိ ္ငံတကာဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေၾကညာခ်က္မွ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေၾကညာစာတမ္း၊ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏုင
ိ ္ငံေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုင
ိ ္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ စီးပြားေရး၊
လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏုင
ိ ္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္တုိ႔ ပါ၀င္ၾကသည္
3လ
 က္ရက႑တြ
ွိ
င္ အက်ဳး၀င္
ံ သည့္ အပိုဒ္ခြမ်ားမွ
ဲ
ာ ILO သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ - 138 ထဲမွ အနိမ့္ဆံုး အသက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အပိုဒ္ခြ 2.4
ဲ
၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ထဲမွ
အပိုဒ္ခြ 1
ဲ ႏွင့္ 32 တို႔ျဖစ္သည္
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ERICSSON က်င့္၀တ္ -

ျဖစ္ႏုင
ိ ္ဖြယ္ရသည္
ွိ
့ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားကုိ

ေပးသြင္းသူဆုိင္ရာ ျဖည့္စြက္ခ်က္

တုိင္ၾကားရန္

က်င္၀
့ တ္မာွ Ericsson ၏ လုပက
္ င
ုိ မ
္ မ
ႈ ်ား ႏွင့္ Ericsson ထုတက
္ န
ု မ
္ ်ား၊

Ericsson ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ေကာင္းမြန္စြာ ေရရွည္ အလုပ္လုပ္ႏုင
ိ ္စြမ္း ရွၾကကာ
ိ
လူ႔အဖြ႕အစည္
ဲ
း

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ထင္ရွားသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ႏုင
ိ ္ရန္၊

ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လုပင
္ န္းဆုင
ိ ရ
္ ာ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားကို

Ericsson ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေတြ႕ရွႏုိ င
ိ ္သည္-

ေရရွည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေပးလ်က္ ဆန္းစစ္ႏုင
ိ ္ရန္ႏွင့္

ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နသည္႔ မည္သႏ
ူ င
ွ မ
့္ ဆို (ပစၥညး္ ေပးသြငး္ သူ)သက္ဆင
ုိ သ
္ ည္။

ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၾကံဆထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ကုိင္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏

ပံ့ပိုးေပးရန္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကပါမည္။

ေရရွည္ လုပ္ကုိင္ႏုင
ိ ္စြမ္းမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေျပာျပရန္ အေျခခံ

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ႐ွေထာင္
ု
့တစ္ခုျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔

တစ္ရပ္အျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကပါမည္။

ျပည့္မီလုိက္နာေရး
Ericsson သည္ ပစၥညး္ ေပးသြငး္ သူ ႏွင့္ ၎၏ တဆင္ခ
့ ံ
လုပင
္ န္းလုပက
္ င
ို သ
္ မ
ူ ်ားအား က်င္၀
့ တ္အား သုမ
႔ိ ဟုတ္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
ဥပေဒမ်ားထက္ ပုျိ မင္မ
့ ားသည့္ စံႏန
ႈ း္ မ်ားကုိ ေတာင္းဆုထ
ိ ားသည့္ အျခားေသာ

ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လုပ္ကုိင္ႏုင
ိ ္စြမ္းကုိ တစ္ခ်န္ိ လံုး

ခ်စားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ေရး

ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါမည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ကိုင္မႈမ်ား၏

ေငြညႇစ္ယူမႈ သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မည္သည့္ပံုစံကုိမွ၊

ညီမ်ွ သည့္ စံႏန
ႈ း္ မ်ားအား ျပည္မ
့ လ
ီ က
ုိ န
္ ာရန္ကုိ ေတာင္းဆုသ
ိ ည္။

ဆိုးက်ဳးျဖစ္
ိ ေစေသာ အက်ဳးဆက္
ိ
မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္

Ericsson၊ သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ား အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္

အားထုတ္ရင္း ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ သတိထား

လူပုဂဳလ္
ၢ ိ မ်ား ထံသုိ႔ သုုိ႔မဟုတ္ ထံမွ ေငြေပးေခ်ရန္ မဆီေလ်ာ္သည့္

ေတာင္းဆုလ
ိ ာလွ်င္ ပစၥညး္ ေပးသြငး္ သူသည္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါမည္။

ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ကို ခြင့္လႊတ္မည္ မဟုတ္ပါ။

တင္ျပေပးျခင္း ႏွင/့္ သုမ
႔ိ ဟုတ္ Ericsson သုမ
႔ိ ဟုတ္ ၎၏ ကုယ
ိ စ
္ ားလွယအ
္ ား
မိမပ
ိ င
ို န
္ က္မ်ားထဲသ႔ုိ ၀င္ၾကည္႐
့ ခ
ႈ င
ြ ့္ ေပးလ်က္ ပစၥညး္ ေပးသြငး္ သူ ႏွင့္ ၎၏
တဆင္ခ
့ ံ လုပင
္ န္းလုပက
္ င
ို သ
္ မ
ူ ်ားက က်င္၀
့ တ္ကုိ လုက
ိ န
္ ာေနၾကေၾကာင္း

www.ericsson.com/thecompany/
corporate_governance/code_of_business_
ethics/reporting_violations
ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းအားျဖင့္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကုိ ေကာ္ပုိေရးရွင္း
စစ္ေဆးေရးဌာန၏ အီးေမးလ္ စာပံုး- reporting.violations@ericsson.
com သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ အစီရင္ခံႏုငိ ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ စာတိုက္မွဆိုလွ်င္
လိပ္မူရန္ လိပ္စာမွာ Head of Corporate Audit, Group Function
Finance, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE 164 83
Stockholm, Sweden ျဖစ္သည္။

Ericsson အတြက္ ေက်နပ္ေလာက္သည့္ စီစစ္မက
ႈ ုိ ခံယၾူ ကရမည္။
၀ယ္ယူ စီမံခန္႔ခြေရး
ဲ အစီအစဥ္ (တာ၀န္သိ စီမံခန္႔ခေရး
ြ ဲ အစီအစဥ္) က
ေပးသြင္းသူအားလံုးအတြက္ အက်ဳး၀င္
ံ သည့္ လုပ္အား၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္
Ericsson ၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္ထဲတြင္
ျမင့္မားေသာစံႏႈန္းမ်ားရွေရးကိ
ိ
ု ေသခ်ာေစသည္။ ဤအစီအစဥ္က
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရ ာ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္ခ
႔ မ
ြ ဲရ
ႈ ေၾကာင္
ွိ
း ေသခ်ာေစရန္
ႏ ွင့္ ေပးသ ြင္းသူ၏ အႏ ၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုင
ိ ္မ ႈ ဆန္းစစ္ခ ်က္၊
ပံုမွန္ေပးသြင္းမႈ စာရင္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ား၊ အကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္
စံႏႈန္းတိုင္းတာခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ERICSSON ၏ က်င့္၀တ္ ႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္မ်ား၏ လိုက္ေလ်ာမႈကို ေသခ်ာေစသည့္
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆီသို႔ စြန္႔စားမႈကိုအေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို
အသံုးျပဳသည္။
အသိေပးရန္ တာဝန္ရျခင္
ွိ း
ပစၥည္းေပးသြင္းသူသည္ ၎၏ လုပ္သားမ်ား ႏွင့္
တဆင့္ခံကန္ထရုိက္တာမ်ားအား က်င့္၀တ္ကို
အသိေပးလိုက္နာေစရန္ တာဝန္ရပါသည္
ွိ
။
ပစၥည္းေပးသြင္းသူသည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား
ထဲတြင္ က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္မႈကုိ ေတြ႕ရွခဲိ ့ေသာ္ Ericsson အား
အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
က်င့္၀တ္ထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္
အထူးလိုအပ္မႈမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊
ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ျဖစ္သည္။
ယင္းေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ စာတမ္းမ်ားထဲမွာ အေသးစိတ္
ေဖၚျပေပးထားသည္-"Ericsson ၏ ပစၥည္းေပးသြင္းသူဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရး အေထြေထြ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား"
၊ "Ericsson ၏ ပစၥည္းေပးသြင္းသူဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး
ႏွင့္ လံုျခံဳေရး အထူး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား "၊ ႏွင့္ "Ericsson ၏
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းေပးသြင္းသူအား ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား"
၊ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွ စာရြ
ိ
က္စာတမ္းမ်ားထတြင္ ရည္ညႊန္းထားသည့္
လုပ္ေဆာင္မႈ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း အက်ဳး၀င္
ံ ပါသည္။
စာတမ္းမ်ားအားလံုးကုိ ရရွႏိိ ုင္ေသာေနရာမွာ-

www.ericsson.com/responsible_sourcing
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