OJI Group လ ူ့အခွင့််အရရေးဆိုင်ရာ မဝါဒလမ်ေးစဉ်
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မဝါဒလမ်ေး စဉ်” က

င် မည့်် အရခခခံသရ

ခ ဋ္ဌ န်ေး က

လ ူ့အခွင့််အရ ေးရလေးစ ေးတန်ဖေးထ ေးခခင်ေးက မကကြုေးစ ေးလ ်ရ
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င်သွ ေးခခင်ေးနင့််အတ တစ်ဦ ေးချင်ေး၏ မတကွွဲခ

တန်ဖေးအခမင်မျ ေးက ရလေးစ ေးတန်ဖေးထ ေး၍ စွမ်ေး ည်မျ ေးက အခမင့််
အရက င်အထည်ရ ဖ ် န်အတွက် အကျြုေးခ ြုလ ်ရ
ထအ
ို့ ခ င်
လ ်ငန်ေး လှု ်
တစ်ဖန်

ဤမဝါဒလမ်ေး စဉ်မ
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၏

ံေး

အသံေးချနင်မည့််

ေးသည့််

လ မှု တ်ဝန်ေး ကျငက
်

င်သွ ေး ါမည်။

Group

ေးမှုအ ေးလံေးတွင် ထည့််သွင်ေး လ ်ရ

ထ ေးအရနခဖင့်် “OJI Group

၏

အ

ထမ်ေး အမှုထမ်ေး အ ေးလံေးက

လ က်နောကျင့််သံေးရစပ ေး

င်ရ စ ါမည်။

အစ ယ်ယ ဝင်အ ေးလံေးကလည်ေး

ဤမဝါဒလမ်ေး စဉ်က

နောေးလည်သ ပ ေး

ရလေးစ ေးလ က်နောသွ ေး န် ရမ ်လင့်် ါသည်။

１．အရ ခခံစည်ေးမျဉ်ေး
ကျွန် ်တသ
ို့ ည် ကလသမဂဂ၏ “စေး ွ ေးရ ေး နင့်် လ ူ့အခွင့််အရ ေး နင့််စ ်လျဉ်ေး သည့်် အရခခခံ လမ်ေး ညွှန်စည်ေး မျဉ်ေး” က
အရခခခံ၍

“အခ ည်ခ ည်

အခ ည်ခ ည်

င်

င်

လ ူ့အခွင့််အရ ေးရ ကည စ တမ်ေး

လ ူ့အခွင့််အရ ေး

သရ

အရခခခံစည်ေး မျဉ်ေး စည်ေး ကမ်ေး မျ ေး နင့်် အခွင့််အရ ေး

င်

(ကမ္ဘာ့လ ူ့အခွင့််အရ ေး

တညချက်” ၊

ရ ကည ချက်နင့််

“အလ ်သမ ေးရ ေး

ကဏ္ဍ

ILO ရ ကည ချက်” စသည့်် နင်ငံတက ကျင့််ဝတ်မျ ေးက

ရထ က်ခံပ ေး၊ ရလေးစ ေးတန်ဖေးထ ေး ါမည်။
ထအ
ို့ ခ င် မမတက
ို့ မပဏမ

ကလသမဂဂ ၏ အခ ည်ခ ည်

င်

သရ

တညချက် (United Nations Global

Compact) တွင် လက်မတ်ရ ေးထ ေး၍၊ လ ူ့အခွင့််အရ ေးအ ါအဝင် စည်ေး မျဉ်ေး 10 ခက ရထ က်ခံလျက် က
ဤမဝါဒလမ်ေး စဉ်က

ကမပဏတွင်ေး ၊ကမပဏခ င် မ

ည

် င်ေး

င်

အကကံခ ြုချက်မျ ေးက

ယ၍

ခ ဋ္ဌ န်ေး ထ ေး ါသည်။
２．လ ူ့အခွင့််အရရေးချ ေးရ ာက်မှုမျာေး တာေးဆေးကာကွယ်ရလ ာ့်ချရရေး (Human Rights Due Diligence)
ကျွန် ်တသ
ို့ ည် ကလသမဂဂ၏ “စေး ွ ေးရ ေး နင့်် လ ူ့အခွင့််အရ ေး နင့််စ ်လျဉ်ေး သည့်် အရခခခံ လမ်ေး ညွှန်စည်ေး မျဉ်ေး “တွင်
ရ ေးသ ေးရဖ ်ခ ထ ေးသည့််
ရကျပ ွန်ရ စ န်အတွက်
တ ေး

လ ်ငန်ေး စဉ်မျ ေးအတင်ေး
အစ ယ်ယ

ေးက ကွယ်ရ လ ့်ချရ ေး

လ ်ငန်ေး လှု ်

ေးမှုမျ ေးမတစ်

င်ေး အဝယ်

Rights

Due

ရလေးစ ေးတန်ဖေးထ ေး မည့််

ထည့််သွင်ေး ၍
Diligence)

စနစ်က

တ်သက်

က်နွယ်မှုမျ ေးမ လ ်ငန်ေး လှု ်

က်နွယ်နင်သည့််

င်သွ ေး ါမည်။

တည်ရ ထ င်က ၊

င့်် ခဖစ်ရ ေါ်ရစမည့်် သို့မဟတ် အ ေးရ ေးအ ေးရခမ က်ခံ ခခင်ေး ခဖင့်် ခဖစ်ရ ေါ်ရစနင်သည့််
လွှမ်ေး မေးမှုမျ ေးနင့််

ေးမှု၊ ထ တ်ကန် သို့မဟတ် ဝန်ရ

အနတ်လကခဏ ခဖစ်ရ စသည့််(ထ ခက်ရ စနင်သည့််)

ရဖ ်ထတ်သတ်မတ်ခခင်ေး ၊ ကဘကွယ်ခြင််း ၊ ရလ ့်ချခခင်ေး ၊ ကညကယ်တင်ခခင်ေး တက
ို့
လ ်ရ

တ ဝန်က

လ ူ့အခွင့််အရ ေးချြုေးရဖ က်မှုမျ ေး

အနတ်လကခဏ ခဖစ်ရ စသည့််(ထ ခက်ရ စနင်သည့််)
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အရက င်အထည်ရ ဖ ်ရ
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င် ွက်ခခင်ေး တအ
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အ

အကျြုေးသက်ရ

ထမ်ေး အမှုထမ်ေး အ ေးလံေးအရ ေါ်

က်မှု စွ

သင့််ရ လျ ်သလ

ရလ့်ကျင့််သင် က ေးမှုမျ ေး ခ ြုလ ် ါမည်။
３．ကညကယ်တင် ခင်ေး
ကျွန် ်တသ
ို့ ည်

မ မတ က
ို့ ယ်တင်က

လွှမ်ေး မေးမှုမျ ေးက

ခဖစ်ရ ေါ်ရစခခင်ေး ၊

လ ူ့အခွင့််အရ ေးအရ ေါ်

အ ေးရ ေးအ ေးရခမ က်ခ ြုခခင်ေး ၊တက်ရက် တ်သက်ခခင်ေး တို့

ရ ေါ်ရ ါက်ခွဲ့် ါက တ ဝန် သတန
ို့ င့်် ရ
ကညကယ်တင်နင် န် ကကြုေး မ်ေး ရ
သက်

င်

နင်ငံအသေးသေး၏

မတညသည့််အခါတွင်မ
အခ ည်ခ ည်

င်

အနတ်လကခဏ ခဖစ်ရ စသည်(့် ထ ခက်ရ စနင်သည်)့်

ွေး ရနွေး တင် င်က သင့််ရ လျ ်သည့်် လ ်ငန်ေး စဉ်မျ ေးမတစ်

စည်ေး ကမ်ေး ဥ ရဒမျ ေးနင့််

မခမင့််မ ေးသည့််

အခ ည်ခ ည်

လ ်ထ ံေးလ ်နည်ေး

လမ်ေး ညွှန်စည်ေး မျဉ်ေး က အရခခခံသည့််

အခဖစ်

“ လ ်ငန်ေး ကျင့််ဝတ်

င်

ရ

င်

လ ူ့အခွင့််အရ ေးကျင့််ဝတ်မျ ေး

အရခခခံစံနှုန်ေး က လ က်နောမည်ခဖစ်ပ ေး၊

အသအမတ်ခ ြုထ ေးသည့်် လ ူ့အခွင့််အရ ေးက အခမင့််

Group တွင်မ

င့်် ထ အတွက်

င် ွက် ါမည်။

အနတ်လကခဏ ခဖစ်ရ စခွဲ့်သည့််(ထ ခက်ရ စခွဲ့်သည့််) အရ ေါ်က ရခဖ င်ေး ရ
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ခ ြုလ ်ခွဲ့်ရ က င်ေး

င် ွက် န် ဦေးစ ေးရ ေးရ

င် ွက် ါမည်။

တင် က ေးချက်မျ ေးက ရခဖ င်ေး ရ
စသည်တက
ို့

င် ွက်မည့််

ခ ြုလ ်နင်မည့််

ထမ်ေး အ ေးလံေးအတွက် ည် ွယ်၍ လ ်ရ

တစ်ဖန် ကမပဏခ င် မ သတင်ေး ရ ေးတင် က ေးခခင်ေး ကလည်ေး OJI Holdings HP ထံ
“ Compliance ရက င်တ ” တွင်လည်ေး ရခဖ င်ေးလ ်ရ

ေးမှုမျ ေး ခွဲ့် ါက

ံေး ရလေးစ ေးတန်ဖေးထ ေးက အနက်ရှုငေး် ေးံ

ွေး ရနွေး တင် င်ခခင်ေး ၊သတင်ေးရ ေးခခင်ေး

Help line” က အမှုထမ်ေး အ

န်က
ို့ ျင်ကွွဲခ

င်ရ န ါသည်။

က်သယ
ွ ်တင် က ေးနင်မည့််

င်ရ န ါသည်။

４．သတင်ေးအချက်အလက်ထိုတ် ြန် ခင်ေး၊ရ ြာဆိုရဆွေးရ ွေး ခင်ေး
OJI Group သည် လ ူ့အခွင့််အရ ေးရလေးစ ေးတန်ဖေးထ ေးခခင်ေး င်
အရခခအရန
ခ ြုလ ်လ ျက်

နင့််စ ်လျဉ်ေး ၍

ဝက်

်

က်

စသည်တတ
ို့ ွင်

ကကြုေး မ်ေး လ ်ရ

င်ချက်မျ ေး၏ တေးတက်မှု

သတင်ေး ထ တ်ခ န်ခခင်ေး ၊အစ င်ခံခခင်ေးမျ ေး

ါသည်။
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