
Unilever ၏ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္ 
စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္စင္တာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္။ 
 
၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင့္ကုမၺဏီအေနျဖင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားေနပါသလား။ အကယ္၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထိုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္စဥ္းစားေနသည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား၏ 
သေဘာသဘာ၀၊ မည္သည့္ပထ၀ီေနရာေဒသႏွင့္ မည္သည့္လူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းတို႔အား အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္မႈရိွေစမည္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တည္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးတိုးတက္မႈ၊ စား၀တ္ေနေရးတိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာမႈ၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း စသည့္ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ား ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖန္႔ေ၀ေရာင္းခ်လွ်က္ရိွေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ သြားတိုက္ေဆး၊ သြားတိုက္တံ၊ 
ဆပ္ျပာႏွင့္ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကဲ့သို႔ေသာ ေန႔စဥ္သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုုပ္တို႔အေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည္မွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈကို 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ဆံပင္ထိန္းသိမ္းမႈကုန္ပစၥည္းစက္ရံု 
တစ္ရံုတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရိွခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇံုတြင္ တည္ေဆာက္ 
ထားေသာ စက္ရံုႏွစ္ရံုရိွသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ က႑တို႔တြင္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ 
လွ်က္ရိွၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားလူတန္းစားတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး 
ဘက္တြင္လည္း အားျပဳေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားတြင္- 

• ‘Freeing	   Myanmar	   Kids	   from	   Cavities’	   စီမံခ်က္ျဖင့္ ၆ သန္းေသာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား Signal အမွတ္တံဆိပ္မွတဆင့္ ပ့ံပိုးကူညီျခင္း 

• ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးသူငယ္ ၄ သန္းအတြက္ရည္ရြယ္ေသာ Lifebuoy	   hand	   wash	  
campaign  

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအဖြ႔ဲ၏  စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 
အာဟာရတိုုက္ေကၽြးေရးအစီအစဥ္ကိုု ကၽြႏုု္ပ္တုုိ႔၏ Knorr ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မွ ပံ႔ပိုုးျခင္း။ 
၄င္းအစီအစဥ္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္လည္းေကာင္း ေနထိုင္သည့္ ကေလးသူငယ္ေပါင္း ၂၀၀၀၀၀ 
ဦးအားေကြ်းေမြးခဲ့သည္။  

• ထန္းလ်က္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား မိမိတို႔၏ထန္းလ်က္မ်ားျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္ တင္ပို႔ကာ 
စား၀တ္ေနေရး ပိုမိုအဆင္ေျပလာေစေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ပ့ံပိုးသည့္စီမံက္ိန္းမ်ား။  



၂။ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားမႈမွ 
အကာအကြယ္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစမည့္ စီမံခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမူ၀ါဒမ်ား ထားရိွပါသလား။ 
အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမည့္ သင့္ကုမၺဏီအတြက္ 
မည္သို႔အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွမလဲဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ အကယ္၍ သင့္ကုမၺဏီတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားထားရိွပါက ၄င္းတို႔အား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ 
ျဖန္႔ေ၀ထားႏိုင္ပါ သလား။  
 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ (Code of Conduct) ႏွင့္အညီ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး 
အပါအ၀င္ ေစ်းကြက္ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုုတန္ဘိုးထား 
ေလးစားလိုက္နာရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကုလ သမဂၢ၏ Protect,	  Respect	  and	  Remedy	  
Framework	   ႏွင့္  ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားအား (UNGPs) ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ Unilever Sustainable Living Plan ၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ စား၀တ္ေနေရးျမွင့္တင္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္အားျမွင့္တင္ရာတြင္ 
လုပ္ငန္းခြင္တရားမွ်တမႈရိွေရးကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ မိမိတို႔ 
လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတန္ဘိုးထားမႈအားျမွင့္တင္ရန္၊ ထုတ္လုပ္ပ့ံပိုးမႈဆိုင္ရာ 
အခ်ိတ္အဆက္တို႔အား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈရိွေသာ လမ္္းျပေျမပံုေဖာ္ထုတ္ေရး၊ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာရိွမႈဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ 
လူထုအစီရင္ခံမႈစနစ္တို႔ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အခြင့္ 
အေရးမူ၀ါဒေၾကျငာခ်က္အား ေလ့လာပါရန္။  
 
ကုလသမဂၢ၏လမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ က်င့္သံုး 
လိုက္နာႏိုင္ေစရန္ Unilever	   Responsible	   Sourcing	   Policy	   (RSP)	   တစ္ရပ္ကို တီထြင္ထားၿပီး 
မူ၀ါဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ကြာဟခ်က္တို႔အား အစီရင္ခံတင္ျပႏိုင္မည့္ အစီအမံတို႔ကို ထားရိွ 
သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္စတင္ခဲ့သည္ Responsible	   Sourcing	   Policy	   (RSP)	   သည္ 
ယခင္ကရိွခဲ့ေသာ ထုတ္လုပ္ပံ့ပိုးသူမ်ားဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း (Supplier Code) ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္လာ 
ခဲ့ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းမႈရိွျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ၀န္ထမ္းမ်ား၏အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ထားရိွသည္။ ၄င္းသည္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေလွကားထစ္အျဖစ္ က႑သစ္ 
တစ္ရပ္ စတင္ေပးခဲ့ၿပီး မိမိတို႔၏ ထုတ္လုပ္ပ့ံပိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သူမွ်ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရိွေစသည့္ 
Do No Harm အေျခခံမွသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္အျဖစ္၊ ထိုမွ 
အေကာင္းဆံုးေသာ လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္ဆီသုိ႔ ဦးတည္တိုးတက္ေစသည္။ Sourcing	   Policy	   ႏွင့္	  
Supplier	   Code	   တို႔အား စာတမ္းတစ္ခုတည္းတြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖင့္ အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားအား 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံအျဖစ္ အသြင္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏုု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ 



ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မႈအပံ့့့အပိုးမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ တာ၀န္ယူမႈရိွေသာ 
အရင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။  
 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကြ်ႏ္ုုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားစတင္ခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အဆိုျပဳ 
ထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ပ့ံပိုးမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳမႈအား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ၿပီး ရင္းျမစ္မ်ားပ့ံပိုးျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတို႔အျပင္ အလားအလာရိွေသာ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားအား ေလ့လာရွာေဖြ 
ျခင္းတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည္။  
	  
	  
၃။ သင့္အဖြဲ႕အစည္း၌ ေမးခြန္းနံပတ္ ၂ တြင္ေျဖၾကားခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရိွမရိွကို မည္သူကတာ၀န္ယူေခါင္းေဆာင္မႈေပးရပါသလဲ။ 
	  
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈအား Unilever ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ 
အရာရိွခ်ဳပ္မွတာ၀န္ယူၿပီး Unilever	  ေခါင္းေဆာင္မႈကပ့ံပိုးေပးသည္။	  
	  
၄။ အကယ္၍ သင္၏အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
မရိွေသးပါက၊ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္တို႔အား ျပင္ဆင္ထားရိွရန္ အစီအစဥ္ရိွပါသလား။ အကယ္၍ရိွလွ်င္ 
မည္သို႔ေသာ အစီအမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။ 

 

အၾကံဳးမ၀င္ပါ။ 

	  
၅။ သင္၏အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအပါအ၀င္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အစရိွသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္ (သို႔မဟုတ္) ေလွ်ာ့နည္း 
ေစရန္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသလဲ။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ဳိးအတြက္ ထားရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူထုႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံလွ်က္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားခဲြေ၀ျခင္းတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
 
Unilever သည္ ေဒသဆိုင္ရာအေျခခံရိွေသာ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ 
မိမိတို႔အေျခခံမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ခန္႔ကပင္ စတင္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ေဒသခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွင္းလင္းတိက်ၿပီး 
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္သည့္မူ၀ါဒမ်ားထားရိွမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားတန္ဘိုးထားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ 
မူ၀ါဒမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းေလးစားမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္တန္းတူညီတူဆက္ဆံေရးတို႔အျပင္ တာ၀န္ 



ယူမႈရိွေသာ ရင္းျမစ္မ်ားသံုးစြဲမႈမူ၀ါဒတို႔ထားရိွျခင္းကို ေလးစားတန္ဘိုးထားသည္။ အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း မၾကာခဏဆိုသလို သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးသည္။ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ (သို႔မဟုတ္) 
တတိယအင္အားစုမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္သတင္းပို႔အစီရင္ခံသည့္လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ထားရိွသည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈတို႔အတြက္ထားရိွေသာယႏၲရားမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥ္း၏ အေျခခံက်ေသာအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္လည္း 
အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားေကာင္းေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ ကြ် ႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ UN	   Global	   Compact	   	   ကြန္ရက္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္စက္မႈအသင္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ)ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်စီးပြားေရး႒ာန 
တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္	   Myanmar	   Centre	   for	   Responsible	   Business	   	   တြင္လည္း 
ပါ၀င္သည္။  
 
၆။ သင္၏စီးပြားေရးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္စပ္္လ်ဥ္း၍ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း 
ေမးျမန္းသိရိွလိုသည္မ်ားရိွလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသလဲ။  
 
Marcela	   Manubens,	   Global	   VP	   Social	   Impact	   marcela.manubens@unilever.com	   ႏွင့္ Sher	  
Mazari,	   External	   Affairs	   Director	   SEAA	   sher.mazari@unilever.com	   တို႔ထံဆက္သြယ္ 
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 
 
၇။ သင့့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ 
ဆက္လက္ၿပီးဖိတ္ေခၚလိုပါသည္။ေအာက္ပါက႑အသီးသီးအားေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင့္အဖြဲ႕အစည္း 
တြင္ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွပါသလား။ ရိွလွ်င္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးပါ။  
(က) လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ 
(ခ) ပုုံမွန္လူေနမွဳအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ေလ်ာ္ညီေသာလုုပ္ခလစာ 
(ဂ) လုုပ္ငန္းခြင္လံုၿခဳံမႈႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
(ဃ) ကေလးသူငယ္အလုပ္ခုုိင္းေစမွဳ 
(င) အတင္းအဓမၼအလုုပ္ခိုင္းေစမႈ 
(စ) ခြဲျခားဆက္ဆံမ ႈ ဆန္႔က်င္ေရး (က်ား-မ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံသား စသည္ျဖင္႔) 
(ဆ) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
(ဇ) ေျမယာအခြင္႔အေရး 
(စ်) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
 
 
ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး တန္ဘိုးထားေလးစားလိုက္နာမႈတို႔ကုိ ေလ့လာႏိုင္သည္။ 



http://www.unilever.com/sustainable-‐living-‐2014/enhancing-‐livelihoods/fairness-‐in-‐the-‐
workplace/	   
	  
အေရးႀကီးေသာ  ယခုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ရရိွေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္းႏွင္႔ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအား သတိျဖင့္ေလ့လာသံုးသပ္လွ်က္ရိွပါသည္။	  	  
 


