
LG အီလက္ထရြန္းနစ္ (ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၅) 
 
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင့္ကုမၺဏီအေနျဖင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားေနပါသလား။ အကယ္၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထိုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္စဥ္းစားေနသည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား၏ 
သေဘာသဘာ၀၊ မည္သည့္ပထ၀ီေနရာေဒသႏွင့္ မည္သည့္လူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းတို႔အား အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈ ရိွေစမည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
 
LG အီလက္ထရြန္းနစ္အေနန႔ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဘာမွ်ရိွမထားပါ။ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာ ၃-
၄ ေယာက္ခန္႔ရိွတဲ့ ေဒသဆိုင္ရာရံုးခြဲ အေသးစားေလာက္သာရိွသည္။ လတ္တေလာကာလႏွင့္ 
အနာဂတ္တြင္ စီးပြားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈျပဳလုပ္ရန္ စီမံေနမႈလံုး၀မရိွပါ။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ရာ 
အေျပာင္းအလဲရိွပါက ကြ်ႏိုပ္အေနျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ သင္ေျပာသည့္ သတင္းကိုလည္း 
ကြ်ႏ္ိုပ္တို႔ေလ့လာပါသည္။ CDMA ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ LG 
အေနျဖင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမရိိွေတာ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ၄င္းသည္ ယခင္ LG-Notel ျဖစ္သည့္ 
Ericsson-LG ကသာ ပိုင္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သီးျခားရပ္တည္သည့္ 
ကုမၺဏီတစ္ခုၿပီး ၄င္းတို႔၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ရရိွျခင္းမရိွ 
ေတာ့ပါ။  
 
၂။ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားမႈမွ 
အကာအကြယ္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစမည့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမူ၀ါဒမ်ားထားရိွပါသလား။ 
အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည့္သင့္ကုမၼဏီအတြက္ 
မည္သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွမည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ အကယ္၍သင့္ကုမၼဏီတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္ႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားထားရိွပါက ၄င္းတို႔အား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ 
ျဖန္႔ေ၀ထားႏိုင္ပါ သလား။  
 
LG အီလက္ထရြန္းနစ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ လူသားတန္ဘိုးအားအျပည့္အ၀ 
ေလးစားခံရမႈတို႔ ခံစားရရိွေစမႈကုိ တန္ဘိုးထားသည္။ ထို႔အျပင္ LG အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
လူသားဂုဏ္သိကၡာတို႔အား လက္ခံတန္ဘိုးထားျခင္း၊ အမ်ဳိးသား-အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အသက္အရြယ္အရ 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရိွေရးတို႔အား မိမိတို႔၏ ေရရွည္တည္တ့ံေသာစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ အေျခခံ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုသို႔ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ 
ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂၢ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျပဳစုထားသည့္ OECD လမ္းညႊန္မ်ား၊ 



United Nations Global Compact  ႏွင့္ EICC ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက်င့္၀တ္မ်ား 
ႏွင့္အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္သည္။  
 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထားရိွသည့္ LG ၏ ႏိုင္ငံတကာ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အားလံုး၏ အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ 
လူသားတန္ဘိုးအားအျပည့္အ၀ေလးစားခံရမႈတို႔ခံစားရရိွေစမႈကုိအသိမွတ္ျပဳသည္။ ၄င္းမူ၀ါဒအား 
ဘာသာစကားေပါင္း ၁၈ ခုျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုထားရိွၿပီး LGE လုပ္ငန္းခြဲမ်ားရိွသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုသို႔ 
ျဖန္႔ေ၀ထားသည္သာမက အဖြဲ႕အစည္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္လည္း လႊင့္တင္ထားသည္။ အဆိုပါ 
မူ၀ါဒမ်ားအားဤလင့္တြင္ေလ့လာႏိုင္သည္။ 
(http://www.lg.com/global/sustainability/employee/labor-rights-protection) 
 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏လူမႈေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈ (CSR) 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ႏွင့္အညီ LG လွ်ပ္စစ္သည္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအားလံုးႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာရိွ အဓိက 
ထုတ္လုပ္မႈပ့ံပိုးသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားမူ၀ါဒႏွင့့္ညီမညီ ေလ့လာတိုင္းတာမႈျပဳသည္။ 
လက္ရိွတိုးတက္အေျခအေနမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေရရွည္တည္တ့ံမႈအစီရင္ခံစာ (စာ၊ ၈၀-၈၃) တြင္ 
ေလ့လာႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါအင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္လည္း ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ LGE ၏ ေရရွည္တည္တ့ံမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအား ကူးယူႏိုင္ပါသည္။ 
(http://www.lg.com/global/sustainability/communications/sustainability-reports) 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ ထုတ္လုပ္မႈအစိတ္အပိုင္းမ်ားမရိွေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
တာ၀န္ယူမႈ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ား (CSR) အား အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေလ့လာမွတ္တမ္းယူမႈကို 
မျပဳလုပ္ပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌လုပ္ေဆာင္ပါက လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
တာ၀န္ယူမႈအခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ား (CSR)အား ကြ် ႏုု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အဓိကက်ေသာအစီအစဥ္ 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။  
 
၃။ သင့္အဖြဲ႕အစည္း၌ ေမးခြန္းနံပတ္ ၂ တြင္ေျဖၾကားခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားအား 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရိွမရိွကို မည္သူကတာ၀န္ယူေခါင္းေဆာင္မႈေပးရပါသလဲ။ 
 
LGE ၏ လူသားအရင္းအျမစ္အရာရိွခ်ဳပ္ (Chief Human Resource Officer) ေပၚမူတည္လွ်က္ 
႒ာနခ်ဳပ္ရိွ လူ႔အရင္းအျမစ္႒ာနမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာျပသနာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ားအား ျပန္႔ႏံွ႔စြာျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကုိ တာ၀န္ယူရသည္။ မိမိတို႔၏ 
ေဒသအတြင္းရိွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ျပည့္မီႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပ့ံမႈဆိုင္ရာ 
လူသားအရင္းအျမစ္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဆက္စပ္သင့္ေလွ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ HQ CSR 
အဖြဲ႕သည္လည္း လုပ္ငန္းမ်ား က်င့္၀တ္ဥပေဒတို႔ႏွင္႔အညီ မွန္ကန္စြာလည္ပတ္ၿပီး အခက္အခဲ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ 
 



၄။ အကယ္၍ သင္၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
မရိွေသးပါက၊ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္တို႔အား ျပင္ဆင္ထားရိွရန္ အစီအစဥ္ရိွပါသလား။ အကယ္၍ရိွလွ်င္ 
မည္သို႔ေသာ အစီအမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။  

အၾကံဳးမ၀င္။ ေရွ႕တြင္ေဖာ္ျပၿပီးေသာ ေမးခြန္းနံပတ္ ၂ ႏွင့္ ၃ တို႔မွ အေျဖမ်ားအား ကုိးကားရန္။ 

၅။ သင္၏အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအပါအ၀င္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အစရိွသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္ (သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသလဲ။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ဳိးအတြက္ထားရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစဥ္မ်ား၊ လူထုႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံလွ်က္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားခဲြေ၀ျခင္းတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္႔ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
 
LG အီလက္ထရြန္းနစ္အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းအတြင္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူတို႔ႏွင့္ 
ဆက္ဆံရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေတြးေခၚမႈမွေပၚထြက္လာေသာ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတစ္စံု 
(စီးပြားေဖာက္သည္-တန္ဘိုးဖန္တီးျခင္းႏွင့္ လူသားဗဟိုျပဳစီမံခန္႔ခြဲမႈ) သတ္မွတ္ထားရိွသည္။ 
၄င္းလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အေျခခံလွွ်က္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းအတြင္းရိွ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ 
ရိွသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစသည္။ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာရိွ မိမိတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသီးသီးရိွ လူမႈေရး၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အစရိွသည့္ က႑အသီးသီးတို႔အားထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ 
အသံုးျပဳလွ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ LG အေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူတို႔အား 
အေျခခံအက်ဆံုးေသာ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းအျဖစ္ မွတ္ယူလုပ္ေဆာင္သည္။ 
 
LG အီလက္ထရြန္းနစ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းတန္ဘိုးမ်ားျဖစ္သည့္ AA1000SES	   (Stakeholder	  
Engagement	   Standard) အေပၚ အေျခခံလွ်က္ မိမိတို႔၏ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား 
တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအား ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ 
ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အခက္အခဲႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ မိမိတို႔၏ေလ့လာမႈ၊ 
အစရိွသည္တို႔အေပၚ အေျခခံလွ်က္ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားအား အုပ္စုဖြဲ႕ကာ ဦးစားေပးအုပ္စုမ်ား 
သတ္မွတ္သည္။ ဦးစားေပးအဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴဟာႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္တို႔ကို ေရးဆြဲရသည္။ ဗ်ဴဟာႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တို႔အေပၚ မူတည္လွ်က္ 
မိမိတို႔လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈကုိ ေလ့လာရွာေဖြရၿပီး 
ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ဳိးစံု အသံုးျပဳလွ်က္ အဓိကက်ေသာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။  
   
၆။ LG အီလက္ထရြန္းနစ္အပုိင္းတြင္ ပိုမုိအားစိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားရိွခ႔ဲလ်င္ မိမိတို႔၏ 
စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 
ရလဒ္မ်ားအားလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေရရွည္တည္တ့ံမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစားမ်ားႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တို႔မွ 



တဆင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္တို႔ထံ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား 
ပါသည္။ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားထံသို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသိေပးဆက္သြယ္ႏိုင္မႈအား 
ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ LG အီလက္ထရြန္းနစ္သည္ မိမိတို႔၏ အဓိက်ေသာ မိတ္ဖက္မ်ားထံမွ တုန္႔ျပန္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားရယူၿပီး ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ မိတ္ဖက္မ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္္ခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို 
လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းရိွမရိွကို ရွာေဖြေလ့လာသည္။ အေသးစိတ္ 
သိရိွလိုပါက ၂၀၁၃-၂၀၁၄ LG ၏  LGE Sustainability Report အား ကိုးကားေလ့လာပါ။ 
အဆိုပါအစီရင္ခံစာ (စာ၊၆၄-၆၅)တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ သဘာ၀ပတ္က်င္ဆိုင္ရာ 
ျပသနာရပ္မ်ားအား မည္သို႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္တို႔ကို ေလ့လာႏိုင္မည္။ 
 
 
၇။ သင္၏စီးပြားေရးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္စပ္္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းသိရိွလို 
သည္မ်ားရိွလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသလဲ။ 
 
အထက္တြင္ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေရာင္းမန္ေနဂ်ာ ၃-၄ ဦးခန္႔ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ 
ဌာနခ်ဳပ္ရိွ လူသားအရင္းအျမစ္ဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာလူမႈေရးတာ၀န္ယူသည္႔ (Corporate 
Social Responsibility) အဖြဲ႕တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ ဆက္သြယ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အျခား CSR ကိစၥတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
CSR အဖြဲ႕ (sustainability@lge.com) သို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
၈။ သင့့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ၿပီးဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။ 
ေအာက္ပါက႑အသီးသီးအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ရိွပါသလား။ ရိွလွ်င္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးပါ။  
 
ႏိုင္ငံတကာ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒႏွင့္ Global	   EESH	   (စြမ္းအင္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာ 
ေရးႏွင့္လံုၿခဳံေရး)	   မူ၀ါဒတို႔အား ကိုးကားပါရန္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕တြင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
သည္လည္း အဆိုပါအခ်က္မ်ားအား လႊမ္းၿခဳံပါသည္။ ေအာက္ပါအင္တာနက္လင့္တြင္ 
ေလ့လာႏိုင္သကဲ့သုိ႔ မူ၀ါဒမ်ားအား ကူးယူႏိုင္ပါသည္။	  
(http://www.lg.com/global/sustainability/csr-framework/csr-principles)�  
 
(က) လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ 
 
LGE ၏ ႏိုင္ငံတကာ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒ ပုဒ္မ ၇။ Voluntary Association တြင္၊ 
ယံုၾကည္မႈရိွေသာအ၀န္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈတို႔အား ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ LGE ကုမၺဏီ ႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းအလံုအေလာက္ထားရိွသည္။ LGE အေနျဖင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာစုုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အစုအေ၀းတြင္ပါ၀င္သည့္အတြက္ (သို႔မဟုတ္) 
ထိုသို႔စုေ၀းရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္အတြက္ မည္သည့္၀န္ထမ္းမွထိခိုက္နစ္နာမႈမရိွေစေရးအား အာမခံသည္။ 



 
(ခ) ပုုံမွန္လူေနမွဳအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ေလ်ာ္ညီေသာလုုပ္ခလစာ 
 
LGE ၏ ႏိုင္ငံတကာ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒ ပုဒ္မ ၆။ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္၊ LGE အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ (သို႔မဟုတ္) ေဒသအတြင္းသတ္မွတ္ထားသည့္ 
အနိမ့္ဆံုးလစာထက္ျမင့္ေသာ လုပ္ခလစာႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ပိုတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခအပါအ၀င္ 
လုပ္ခလစာမ်ားအား သတ္မွတ္ထုတ္ေပးသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ LGE သည္ မိမိ၀န္ထမ္း 
မ်ားအား စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ေနထိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုုးတက္ေရးအား အက်ဳိးျပဳႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွသည္။ 
 
(ဂ) လုုပ္ငန္းခြင္လံုၿခဳံမႈႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
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(ဃ) ကေလးသူငယ္အလုပ္ခိုုင္းေစမွဳ 
 
LGE ၏ ႏိုင္ငံတကာ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒ၊ ပုဒ္မ ၃။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ၀န္ထမ္းအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္း။ LGE အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေမတၱာတရားျဖင့္ ဆက္ဆံၿပီး 
လူတစ္ဦးခ်င္းစီရိွ လူ႔တန္ဖုုိးတို႔အား အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖုုိးထားဆက္ဆံသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
စိတ္ဓာတ္ေရးရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိးႏိွမ္ဆက္ဆံမ ႈမ်ားအား ကာကြယ္ရန္တာ၀န္ယူသည္။ 
 
(င) အတင္းအဓမၼအလုုပ္ခိုင္းေစမႈ 
 
LGE ၏ ႏိုင္ငံတကာ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒ၊ ပုဒ္မ ၂။ အဓမၼခိုင္းေစမႈအားေရွာင္က်ဥ္ျခင္း။ 
LGE အေနျဖင့္ မည္သည့္၀န္ထမ္းကုိမွ် ၄င္း၏ဆႏၵမပါ၀င္ပဲ ေခ်ာ့ျမဴ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ၿခိမ္းေခ်ာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းေစခိုင္းျခင္း 
မရိွပါ။ အစိုးရမွထုတ္ေပးထားေသာ မည္သည့္သက္ေသခံကဒကုိ္မဆို လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္မႈတြင္ 
သိမ္းဆည္းထားျခင္းမရိွပါ။   
 
(စ) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဆန္႔က်င္ေရး (က်ား-မ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံသား စသည္ျဖင္႔) 
 
LGE ၏ ႏိုင္ငံတကာ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒ၊ ပုဒ္မ ၄။ တန္းတူညီမွ်စြာဆက္ဆံျခင္း။  
LGE အေနျဖင့္ ခ်ဳိးႏိွမ္ဆက္ဆံလွ်က္၀န္ထမ္းခန္႔အပ္ျခင္း၊ လုပ္ခလစာႏွင့္ရာထိုးမ်ားတိုးျမွင့္ေပးျခင္း၊ 
အစရိွသည္တို႔ကို တားဆီးပိတ္ပင္ထားသည္။ 
 
(ဆ) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
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