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Atlas Copco ၏ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္စံႏႈန္းတည္းျဖတ္ခ်က္ 9
မိတ္ဆက္
Atlas Copco သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေစသည့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနေသာ ကမၻာ့ေရွ႕ေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။
အုပ္စုသည္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ဆန္းသစ္ေသာ ဖိသိပ္စက္မ်ား၊ ဖုန္စုပ္စက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဂ်င္နေရတာမ်ား၊ ပံ့စက္မ်ား၊ စြမ္းအင္ပံ့ပိုးေပးထားေသာ
စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား အစီအစဥ္တက်တပ္ဆင္ေပးေသာ စနစ္မ်ားကို ေပးစြမ္းပါသည္။ Atlas Copco သည္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ စြမ္းအင္ကုိ
အက်ိဳးရွိ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္မႈ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လုပ္အားစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈတို႔အေပၚ အာ႐ုံစိုက္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးပါသည္။ကုမၸဏီကို 1873 ခုႏွစ္၌ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ စေတာ့ခ္ဟုမ္းၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း 180
ေက်ာ္တြင္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။
အုပ္စု၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ၎၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းပံ့ပိုးသူမ်ား၊ အျခားလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အျခားရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ ပထမဦးစားေပး—
ပထမဆံုး ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ် အဓိကစံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ Atlas Copco အုပ္စုသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျပင္
တူညီေသာစံႏႈန္းမ်ားကို မွ်ေဝက်င့္သံုးသည့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ယင္းစံႏႈန္းကို
ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

Atlas Copco ၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင1္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္•   “ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုန္ၾကမ္းပံ့ပိုးသူမ်ား၊ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းသည့္ မိတ္ဖက္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားကဲ့သုိ႔
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး မိတ္ဖက္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔ ဦးစားေပးရေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားပါမည္။
•   ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ အရည္အေသြး၊ ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈ၊ ေဈးႏႈန္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတို႔ႏွင့္အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ ကတိျပဳေဆာင္ရြက္မႈတို႔ပါဝင္သည့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ သမာသမတ္က်ေသာ
နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားကို ရွာေဖြ၊ အကဲျဖတ္၍ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။
•   ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔အား သိရွိေစၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ မူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။”
ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ အုပ္စုအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ အေျခခံ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ား၊ လူမႈေရး၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Atlas Copco ၏ မူဝါဒကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စံႏႈန္းသည္ အုပ္စုမွ ပံ့ပုိးေပးထားသည့္ ေအာက္ပါ ႏုိင္ငံတကာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံထားသည့္ Atlas Copco
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းအေပၚ အေျခခံပါသည္•   ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ ေဖာ္ျပခ်က္
•   အလုပ္ခြင္တြင္း အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ILO တရားဝင္ေၾကညာခ်က္စာတမ္း (ILO)
•   ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ႏုိင္ငံတကာ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္ (GC)
•   ႏိုင္ငံေပါင္းစံုဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ OECD လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

ေယဘုယ် သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ကုန္ၾကမ္းပ့ံပိုးသူမ်ား၊ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းသည့္ မိတ္ဖက္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္
အုပ္စု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို သိရွိရမည္။ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္သည္ Atlas Copco အုပ္စု၏
ကုန္ပစၥည္းမ်ား (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို အသံုးျပဳပါက ၎တို႔၏ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို
အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္မွာ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္းဆိုလာပါက လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္သည္
၎တို႔အသံုးျပဳေသာ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Atlas Copco ကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။ ဤစာရြက္စာတမ္းရွိ စံႏႈန္းတစ္ခုခုသည္ ႏိုင္ငံ (သို႔) နယ္ေျမတစ္ခုခုရွိ ႏိုင္ငံေတာ္
ဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲမႈရွိေနပါက အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒကိုသာ အၿမဲတမ္း လိုက္နာရမည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္သည္ ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္
လက္မွတ္မထိုးမီ အဆုိပါ ကြဲလြဲမႈကုိ Atlas Copco သို႔ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးရမည္။
Atlas Copco ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္တြင္
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္သည္ Atlas Copco ၏ အပိုေဆာင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရပါမည္။
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လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္စံႏႈန္း
1.

အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈႏွင့္ အက်ပ္ကိုင္ေစခိုင္းျခင္းပံုစံအားလံုးကို ဖယ္ရွားျခင္း (GC 4, ILO 29)
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ အတင္းအဓမၼေစခိုင္ျခင္း (သို႔) စိတ္ဆႏၵမပါဘဲႏွင့္ အက်ပ္ကိုင္ေစခိုင္းျခင္း မွန္သမွ်ကို မျပဳလုပ္ရပါ။ မည္သို႔ေသာ ပံုစံျဖင့္မဆို
ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကို လက္မခံပါ။ ယင္းတြင္ ျပစ္ဒဏ္ေပး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ လူတစ္ေယာက္က ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္ဘဲ
လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် ပါဝင္သည္။ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို အာမခံေငြတင္ခိုင္းျခင္း
(သို႔) ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား၊ ပညာေရး ေအာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အလားတူအရာမ်ားကဲ့သို႔ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အပ္ႏွံခုိင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမွလည္း
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားကို တားျမစ္ထားပါသည္။

2.

ကေလးလုပ္သားေစခိုင္းျခင္းကို ပယ္ခ်ျခင္း (GC 5, ILO 138)
Atlas Copco သည္ ကေလးလုပ္သားကို လက္မခံပါ။ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒက အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ
အသက္အရြယ္ထက္ငယ္ေသာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အလုပ္မခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေဒသတြင္း ဥပေဒတြင္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အသက္အရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ျပ႒ာန္းထားျခင္း
မရွိပါက သတ္မွတ္ ေက်ာင္းၿပီးရမည့္ အရြယ္ထက္ ငယ္ေနေသာ (သို႔) အသက္ 15 ႏွစ္ ((သို႔) ILO သေဘာတူညီခ်က္ နံပါတ္ 138 က ခြင့္ျပဳထားေသာ
အသက္ 14 ႏွစ္အရြယ္) ထက္ ငယ္ေနေသာ သူမွန္သမွ်ကို အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအတြက္
အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္းဥပေဒႏွင့္အညီ သူ (သို႔) သူမအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားႏွင့္
လုပ္ခလစာမ်ားကို ေပးရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔တြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္အသက္မွာ 18 ႏွစ္ျဖစ္သည္။

3.

ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ (GC 10, OECD 9)
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ပံုစံအားလံုးကို ဆန္႔က်င္၍
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရပါမည္။ စာရြက္စာတမ္းအတုမ်ား အသံုးျပဳျခင္း (သို႔) အျခား တရားမဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (သို႔) တရားဝင္ေၾကညာမထားေသာ
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား (သို႔) ကုန္ၾကမ္းပံ့ပိုးသူမ်ားကို အသံုးမျပဳရ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ခုႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး
စက္႐ုံမ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား၏ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္းသို႔ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္
မွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ၎တို႔၏ ကတိျပဳေဆာင္ရြက္မႈကို အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေဈးကြက္ေဝစုခြဲျခင္း (သို႔) အျခားေသာ
အလားတူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (သို႔) သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား မျပဳရန္ သေဘာတူရပါမည္။

4.

လူ႔အခြင့္အေရးကို ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေလးစားျခင္း (GC 1 ႏွင့္ GC 2)
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျခင္းကို ေထာက္ခံ၍ ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအလြဲသံုးစားလုပ္မႈ
မ်ားတြင္ ပါဝင္က်ဴးလြန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး Atlas Copco အုပ္စုက ေထာက္ခံထားေသာ အဓိက ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။
Atlas Copco က ေတာင္းဆိုလာပါက တစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ပိုေသာ ‘လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမွ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား’ ႏွင2့္
ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းျမစ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (သို႔) ကုန္ၾကမ္းမ်ား
ပံ့ပိုးေသာ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ OECD ေလ်ာ္ကန္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာထားသည့္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုလိုလားလား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

5.

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ဖယ္ရွားျခင္း (GC 6, ILO 111)
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ မွ်တမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈကို ပံ့ပုိးေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးစု၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ လိင္၊ အသက္အရြယ္၊
ႏိုင္ငံသား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ေတာ္စပ္မႈ၊ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္သမွ်တြင္ ၎တို႔၏ တတ္ကြၽမ္းမႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအရသာ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ဆက္ဆံရပါမည္။

6.

ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ စက္႐ုံအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံု (ILO 115)
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို အၿမဲတမ္း ဦးစားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အလုပ္ခြင္အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္
စက္႐ုံအေျခအေနမ်ားသည္ မီးေဘးကာကြယ္ျခင္းအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ရပါမည္။ အႏၲရာယ္မ်ားကို နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ
အလုပ္တာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိရပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အိေျႏၵသိကၡာကို ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး
တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္စား
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္းမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ ပါဝင္သည္။

7.

အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔ ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း (GC 3, ILO 87)
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ နစ္နာေၾကး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္သြယ္ခြင့္ရေၾကာင္း အတည္ျပဳရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ အလုပ္ရွင္တို႔ ေဆြးေႏြးၫွိႏိႈင္းျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြ
က္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ခံယူျခင္း ျပဳမျပဳ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ Atlas Copco သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးမွန္သမွ်ကို
က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို လံုးဝလက္မခံပါ။

8.

ပိုမိုႀကီးမားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (GC 8, OECD 5)
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ခု ရွိထားရမည္ျဖစ္သည္ (သို႔) အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ (သို႔) စနစ္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္
ကတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။

2

ေငြေၾကးအာမခံႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမွ

တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားဆိုသည္မွာ ကိုလမ္ဘိုက္-တန္းတလိုက္ (ေကာ္လ္တန္) သတၱဳ၊ ကတ္ဆစ္ထ႐ိုက္သတၱဳ၊ ေရႊ၊ အၿဖိဳက္နက္သတၱဳ႐ိုင္း (သို႔) ၎တို႔မွ
ဆင့္ပြားထုတ္ယူေသာ သတၱဳမ်ားျဖစ္သည့္ (ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ တန္တလမ္သတၱဳ) တို႔ျဖစ္သည္။
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ နည္းလမ္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို
ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္း (GC 7 ႏွင့္ 9, OECD 5)
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ အျပဳအမူျဖင့္ ၎တို႔ကို လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ေရသံုးစြဲမႈႏွင္ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္တို႔ကို အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေသာအခါ
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ၎ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔အျပင္ ၎တို႔ကို စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္
ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္ေသာ ဆိုးရြားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

10.

Atlas Copco ၏ တားျမစ္ထား၍ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားေသာ3 စာရင္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း
Atlas Copco ၏ တားျမစ္ထားေသာ စာရင္းတြင္ Atlas Copco သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (သို႔) ကုန္ၾကမ္းမ်ားတြင္ (သို႔)
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးမျပဳရေသာ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားေသာ
စာရင္းတြင္ အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳပစၥည္းမ်ားပါဝင္ၿပီး Atlas Copco သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ စာရင္းတြင္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားပါက ယင္းကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမွ
တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားေသာ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းအတြက္ စံႏႈန္း 4 ကို ၾကည့္ပါ။
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ဤစာရင္းမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိေၾကာင္း၊ အပ္ဒိတ္လုပ္ထားေသာ စာရင္းမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္ေသာ
ပစၥည္းတစ္ခုခု ျပႆနာျဖစ္ပါက Atlas Copco သို႔ သတိေပးရမည္ျဖစ္သည္။

လိုက္နာမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေန စစ္ေဆးျခင္း
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ Atlas
Copco က သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကိဳတင္သတိရွိထိန္းခ်ဳပ္ေသာ (သို႔) ဤစံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မီၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားကို
ဦးစားေပး မိတ္ဖက္ျပဳမႈမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ အုပ္စုသည္ စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားက ဤစံႏႈန္းမ်ားကို
လိုက္နာမႈရွိမရွိ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနကို စစ္ေဆးပါမည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက Atlas Copco
သည္ ၎၏ လုပ္ငန္းဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကိုလည္း ေလ့လာသံုးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စံႏႈန္းျပည့္မီရန္အတြက္ ျပဳျပင္မႈ (သို႔) ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားကုိ
ခ်က္ခ်င္းေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး Atlas Copco ႏွင့္အတူ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္တစ္ခုကို သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္လိုပါက ၎တုိ႔၏ ကတိျပဳခ်က္ကုိ ဤစာရြက္စာတမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားသည္ အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ စံႏႈန္းကို လိုက္နာေၾကာင္း (သို႔) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္တစ္ခုကို
ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ စံႏႈန္းကို လိုက္နာရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လိုက္နာလိုစိတ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္အတြက္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ကို
ထိန္းသိမ္းထားရမည္ဟု Atlas Copco အုပ္စုဝင္ ကုမၸဏီမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါသည္။။ Atlas Copco အုပ္စုႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားသည္ Atlas Copco ႏွင့္ ၎၏ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္) ကို စာရင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳရမည္။

(လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ အမည္)
သည္ Atlas Copco ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းအေပၚ အေျခခံထားသည့္ ဤစာရြက္စာတမ္းကို ဖတ္ရႈနားလည္ၿပီးျဖစ္ကာ ဤစာရြက္စာတမ္းရွိ စံႏႈန္းႏွင့္
သတ္မွတ္ခ်က္အားလံုးကို အျပည့္အဝ လိုက္နာမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။

အမည္						

ရာထူး/အလုပ္ရာထူး

ရက္စြဲႏွင့္ေနရာ					

လက္မွတ္

ထပ္ေဆာင္း ကုိးကားခ်က္မာ်း
•   ILO ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္း http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm
•   ILO ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားhttp://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
•   ႏိုင္ငံမ်ိဳးစံုပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ www.oecd.org
•   ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
•   ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ႏုိင္ငံတကာ တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္www.unglobalcompact.org
•   ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ ေဖာ္ျပခ်က္ www.un.org
•   ISO 14001, www.iso.org
•   SA 8000, www.sa-intl.org
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တားျမစ္ထားေသာစာရင္းႏွင့္ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ထားေသာ စာရင္းကို Atlas Copco အုပ္စု၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ရရွိႏိုင္သည္-

http://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/living-by-the-highest-ethical-standards/ethical-supply-chain

