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မိတ်ဆက်
သဘာဝ�ှင့် လမူ�ေရးစနစ်များ သဟဇာတ�ိှစွာ �ကီးပွားတိးုတက်�ိင်ုေစမည့် ထုတ်လပ်ုမ�ပုံစံများ ဖနတီ်းြခင်းသည်
စီးပွားေရး လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်သူတိင်ုး၏ ဘုံရည်မှနး်ချက်တစ်ခုြဖစ်သည်။ အချနိ�်ကာလာသည်�ှင့်အမ� ၎င်းသည်
ေရ�ှည်တင်ွ ေအာင်ြမင်ရန် အေြခခံအေြခအေနတစ်ခုလည်း ြဖစ်လာခ့ဲသည်။

ဤအေ�ကာင်းေ�ကာင့် OVS သည် စက်�ုံအလပ်ုခွင်အေြခအေနများ ြမ�င့်တင်ေရး�ှင့် ထုတ်လပ်ုေရး လပ်ုငနး်ခွင်များ၏
စီးပွားေရးဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�ကုိ အားြဖည့်ကူညီေပးလျက် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် ေဒသခံလထုူများအေပ�
အြပ�သေဘာေဆာင် ေသာ သက်ေရာက်မ�များ ဖနတီ်းေပးကာ လပ်ုငနး်အတက်ွ ထိေရာက်ေသာ
အေထာက်အပ့ံေပးေရး ဘုံရည်မှနး်ချက်များေပ�တင်ွ အေြခခံ၍ ေထာက်ပ့ံမ� ဆက်ဆံေရးများ ထူေထာင်ရန်
ရည်ရွယ်သည်။

ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပွင့်လင်းြမင်သာမ�အြပင် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် လမူ�ေရး
ေရ�ှည်အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်မ� က�များတင်ွ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ စ�်ဆက်မြပတ်တိးုတက်ေအာင် �ကိ�းပမ်းရာတင်ွ
ပစ�ည်းသွင်းသူများ လိက်ုနာ ေဆာင်ရွက်ရမည့် သတ်မှတ်ချက်အချ�ိကုိ ေဖာ်ြပရနြ်ဖစ်သည်။

ေရ�ှည်အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်ေသာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ ကျင့်သုံးြခင်းသည် က��်ပ်ုတိ�၏တနဖုိ်းများကုိ မ�ေဝကာ
က��်ပ်ုတိ� �ှင့် အတူ ဆက်လက်�ကီးပွားတိးုတက်လိသုည့် မိတ်ဖက်အားလံးု�ကားတင်ွ အြမင့်ဆုံးယုံ�ကည်မ�ြဖင့်
သင့်ေလျာ်ေသာ ပူးေပါင်း ဆက်ဆံေရးကုိ ဖနတီ်းရန် ကူညီေပးပါသည်။

လပ်ုငနး်ရည်မှနး်ချက်၏ အဓိကအခနး်က�တင်ွ အြမစ်တယ်ွေသာ ေရ�ှည်အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်မ�ဆုိင်ရာ အေြခခံမူများကုိ
ဤစာရွက်စာတမ်းတင်ွ လပ်ုငနး်လည်ပတ်မ�ဆုိင်ရာအရ ေဖာ်ြပထား�ပီး ကုနစ်ည်စီးဆင်းမ�ကွင်းဆက်အတင်ွး ၎င်းကုိ
ြဖန ့ခ်ျ၊ိ မ�ေဝ�ကရန် အဓိကအားြဖင့် အားေပးထားသည်။
ေအာက်ပါအေြခခံကျေသာ နယ်ပယ်သုံးခု�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ကျင့်ဝတ်စံ��နး်တစ်ခုကုိ က��်ပ်ုတိ� ခဲွြခားေဖာ်ြပထားပါသည်-

● ဝနထ်မ်းများ
● ပတ်ဝနး်ကျင်
● လိက်ုနာမ��ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ�

ြပ�ာနး်ချက်များသည် �ိင်ုငံတကာစံ��နး်များ၊ အမျ�ိးမျ�ိးေသာ�ိင်ုငံေတာ် စည်းမျ�်းများ၊
ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂ� သေဘာတညီူချက်၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ
လ�အခွင့်အေရးေ�ကညာစာတမ်း၊ ILO သေဘာတညီူချက်များ�ှင့် လပ်ုငနး် နယ်ပယ်�ိှ အေကာင်းဆုံးကျင့်ထုံးများကုိ
အေြခခံ၍ ေရးဆဲွထားသည်။

ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်းတင်ွပါ�ိှေသာ အေြခခံမူအားလံးုကုိ ေလးစားရနသ်ည် OVS �ှင့်
လပ်ုငနး်ဆက်ဆံေရးအတက်ွသာမက ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ကုိ ခုိင်မာေအာင်တည်ေဆာက်ရာတင်ွ
အေြခခံလိအုပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်သည်။

ကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်းတင်ွ ေဖာ်ြပထားေသာအေြခခံမူများ�ှင့် စပ်လျ�်း၍ ပစ�ည်းသွင်းသူတိင်ုးသည်
ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်းပါ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့် ကုိက်ညီေသာ သိ� မဟတ်ု ထုိသတ်မှတ်ချက်များထက် ေကျာ်လနွသ်ည့်
စံ��နး်များ�ှင့်အညီ ၎င်းတိ�၏ တစ်ဆင့်ခံ ကနထ်�ုိက်တာများ�ှင့် တစ်ဆင့်ခံ ပစ�ည်းသွင်းသူများကုိ
စနစ်တကျေစာင့်�ကည့်ရာတင်ွ ၎င်းတိ�၏ အြပ�အမူအတက်ွ အာမခံေပးသူအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။

OVS ကုနစ်ည်စီးဆင်းမ�ကွင်းဆက်�ိှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူတစ်ဦးသည် အထက်ပါအချက်များ�ှင့်အညီ
လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်ြခင်း မ�ိှပါက OVS သည် အလပ်ုသမားများ (အထူးသြဖင့် လငူယ်များ) ၏ အကျ�ိးစီးပွား�ှင့်
၎င်းတိ� ေနထုိင်သည့် လမူ�ေရး�ှင့် စီးပွားေရးအေြခအေနတိ� ကုိ အဓိကအားြဖင့် ထည့်သွင်းစ�်းစား၍
ြပ�ြပင်တည့်မတ်ေပးေသာ အစီအမံများကုိ ေဆာင်ရွက်ရန် ကတိြပ�ပါသည်။
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ဝနထ်မ်းများ
လတ်ွလပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်၊ မတကဲွူြပားမ�၊ လပုူဂ�ိ�လ်အားလံးုအေပ� ေလးစားမ��ှင့် သည်းခံ�ိင်ုမ�တိ�သည်
က��်ပ်ုတိ�အတက်ွ အေြခခံစံတနဖုိ်းများြဖစ်သည်-က��်ပ်ုတိ�သည် ၎င်းတိ� ကုိ အာမခံ�ပီး ေနစ့�်ေနတိ့င်ုး
အားေပးြမ�င့်တင်ပါသည်။
လတိူင်ုးသည် ေဘးကင်း၍ သက်ေသာင့်သက်သာ�ိှ�ပီး ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်�ိင်ုေသာ
လပ်ုငနး်ခွင်ပတ်ဝနး်ကျင်မှတစ်ဆင့် ၎င်း၏ အစွမ်းအစအြပည့်ကုိ ထုတ်ြပ�ိင်ုရန် အခွင့်အေရး�ိှရမည်။
က��်ပ်ုတိ�သည် လတူစ်ဦးစီ၏ အစွမ်းအစ�ှင့် အရည်အချင်းများကုိ တိးုတက်ေစရန် ရည်ရွယ်ထားေသာ
ေလက့ျင့်ေရးသင်တနး်များြဖင့် ပေရာ်ဖက်�ှင်နယ်အဆင့်�ှင့် တစ်ဦးချင်းအဆင့်တင်ွ တစ်ကုိယ်ေရတိးုတက်မ��ိှရန်
မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်သည်ဟု က��်ပ်ုတိ� ယူဆပါသည်။
က��်ပ်ုတိ�သည် လမူျား၏တနဖုိ်းကုိ အသိအမှတ်ြပ��ပီး လတိူင်ုးအား တညီူေသာအခွင့်အေရးများကုိ ေပးပါသည်။ OVS
သည် ခဲွြခားဆက်ဆံသည့် သိ� မဟတ်ု �ခိမ်းေြခာက်သည့် မည်သည့်ပုံစံကုိမဆုိ ��တ်ချပါသည်။

1. ဝနထ်မ်းများ�ှင့်ဆက်ဆံေရး
1.1. OVS ကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်းကုိ ဝနထ်မ်းအားလံးုထံ ထုတ်ြပနေ်�ကညာ�ပီး အလပ်ုသမားများ နားလည်သည့် ဘာသာ
စကားများြဖင့် ပ့ံပုိးေပးရမည်ြဖစ်သည်။

1.2. အလပ်ုသမားအားလံးု ၎င်းတိ�၏ တရားဝင်အခွင့်အေရး�ှင့် တာဝနမ်ျားကုိ သိ�ိှနားလည်ေ�ကာင်း
ေသချာေစရနအ်တက်ွ အလပ်ု�ှင်တင်ွ တာဝန�ိှ်ပါသည်။ အလပ်ုသမားများကုိ စည်းကမ်းထိနး်သိမ်းသည့် ေဒသ��ရဥပေဒများ
(အနမ့်ိဆုံးလပ်ုခလစာ၊ အလပ်ုချနိ�ှ်င့် အချနိပုိ်ကန ့သ်တ်ချက်များဆုိင်ရာ စည်းမျ�်းများက့ဲသိ� ) ကုိ အလပ်ုသမားအားလံးု
နားလည်လယ်ွေအာင် လပ်ုေပးရမည်။

1.3. အလပ်ုသမားအားလံးုကုိ အလပ်ုခန ့ထ်ားမ� စာချ�ပ်ေရးသားချ�ပ်ဆုိ၍ အလပ်ုခန ့အ်ပ်ရမည်။ စာချ�ပ်တင်ွ
အလပ်ုခန ့ထ်ားမ� စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကုိ ေဒသ��ရ ဘာသာစကားြဖင့် ေရးသား၍ အလပ်ုသမားက
လက်မှတ်ထုိးရမည် ြဖစ်သည်။

1.4. ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထားသည်များအြပင် အြခားေသာ ပေရာ်ဖက်�ှင်နယ်စွမ်းရည်များ
ြမ�င့်တင်ေရး အတက်ွ ေလက့ျင့်ေရးသင်တနး်များ၊ လမူ�ဖူလံေုရးအစီအစ�်များ�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတိ�၏
အလပ်ုအဆင့်အတနး်ကုိ တြဖည်းြဖည်းြမ�င့်တင်ြခင်းြဖင့် ဝနထ်မ်းများကုိ အဆင့်ြမ�င့်တင်ေပးရန် တာဝန�ိှ်သည်။

1.5. မည်သည့်အလပ်ုသမားကမ� ၎င်းတိ�၏ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ခွင့်အတက်ွ အခေ�ကးေငမွေပးရ။ အလပ်ုသမားသည်
မည်သည့် အေြခအေနတင်ွမ� အလပ်ု�ှာေဖွခ ေပးစရာမလိေုစရ။ အကယ်၍ အလပ်ု�ှာေဖွခ ေပးခ့ဲရလ�င် အလပ်ု�ှင်သည်
အလပ်ုသမားအား ထုိေငကုိွ ြပနထု်တ်ေပးရမည်။ အလပ်ုသမားများသည် အလပ်ုရ�ိှရန် ေငပွမာဏတစ်ခု သိ� မဟတ်ု
အေထာက်အထား စာရွက်စာတမ်း များကုိ အလပ်ု�ှင် သိ� မဟတ်ု ေအဂျင်စီထံ အာမခံထားရန် မလိအုပ်ရပါ။
အလပ်ုသမားတိင်ုးသည် ကျ�ိးေ�ကာင်းဆီေလျာ်စွာ အသ ◌ေိပး�ပီးေနာက် ၎င်းတိ�၏ ရာထူးမှ လတ်ွလပ်စွာ
�တ်ုထွက်ခွင့်�ိှရမည်။

1.6. တရားဝင်ေနထုိင်ခွင့်ြဖင့် �ိင်ုငံတင်ွး တရားဝင် အလပ်ုလပ်ုခွင့်�ိှေ�ကာင်း အရင် အတည်ြပ�ထားြခင်းမ�ိှဘဲ
�ိင်ုငံြခားသား/ ေရ��ေြပာင်း အလပ်ုသမားများကုိ အလပ်ုခန ့အ်ပ်ြခင်းအား တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားြမစ်ထားသည်။

2. ကေလးအလပ်ုသမား�ှင့် လငူယ်အလပ်ုသမားများ1
2.1. OVS ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ILO သေဘာတညီူချက် အမှတ် 138 �ှင့် 142 အရ ေဒသဆုိင်ရာဥပေဒ�ှင့်အညီ
အလပ်ုဝင်ခွင့်အတက်ွ အနမ့်ိဆုံးအသက်ြပည့်သည့် အလပ်ုသမားများကုိသာ အလပ်ုခန ့�်ိင်ုပါသည်။

2.2. အနမ့်ိဆုံးတရားဝင်အသက်မှ အသက် 18 �ှစ်�ကား�ိှ လငူယ် အလပ်ုသမားအားလံးုကုိ မှတ်ပုံတင်စာရင်းတစ်ခုတင်ွ
ခဲွြခားေဖာ်ြပရပါမည်။ ၎င်းတိ�အား အ��ရာယ်�ိှေသာ တာဝနမ်ျား၊ အချနိပုိ်အလပ်ုများ သိ� မဟတ်ု ညဆုိင်းအလပ်ုများတင်ွ
အလပ်ု လပ်ုခုိင်း၍ မရပါ။ လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများသည် ၎င်းတိ�၏ ပညာေရး သိ� မဟတ်ု ကျနး်မာေရး�ှင့် ၎င်းတိ�၏
�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်း ဆုိင်ရာ၊ စိတ်ဓာတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ ကုိယ်ကျင့်တရား�ှင့် လမူ�ေရးဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ�ကုိ
အေ�ှာင့်အယှက်မြဖစ်ေစရပါ။

2.3. လငူယ် အလပ်ုသမားများအား ကဲွြပားေသာ ယူနေီဖာင်း၊ တံဆိပ် သိ� မဟတ်ု ကုမ�ဏီတင်ွ ၎င်းတိ�အား လယ်ွကူစွာ
ခဲွြခားသိ�ိှ �ိင်ုရန် သင့်ေလျာ်သည်ဟု မှတ်ယူထားေသာ အြခားမည်သည့်အစီအမံမဆုိြဖင့် အလယ်ွတကူ ခဲွထားေပးရမည်။

3. အဓမ�ခုိင်းေစမ�၊ ထိပါးေ�ှာင့်ယှက်မ��ှင့် မေတာမ်တရားြပ�မ�2
3.1. OVS ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် မည်သည့်နည်းြဖင့်မဆုိ အဓမ�ခုိင်းေစမ�ကုိ တိက်ု�ုိက်ြဖစ်ေစ သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ
မသုံးရပါ။ ယင်းတိ�အထဲတင်ွ �ခိမ်းေြခာက်၍ အလပ်ုလပ်ုခုိင်းြခင်း၊ အလိမုတေူသာ အကျ�်းသားများကုိ အသုံးြပ�ြခင်း၊
Sumangali Scheme ဟေုခ�ေသာ ကေလးလပ်ုသားများကုိ အတင်းအဓမ�ေစခုိင်းမ� ပုံစံကုိ အသုံးြပ�ြခင်း�ှင့်
အေ�ကးများဆပ်ရန် စာချ�ပ်အလပ်ုသမားများ အသုံးြပ�ြခင်းကုိ အထူးတားြမစ်ထားသည်။

2 ILOသေဘာတညီူချက် အမှတ် 29၊ 105 �ှင့် 182။

1ကေလးသူငယ်အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂ� သေဘာတညီူချက်။ "ကေလး�ှင့်သက်ဆုိင်ေသာဥပေဒအရ အရွယ်ေရာက်သည့်အသက်ကုိ
ပုိငယ်ေသာအသက်အြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည်မှလွဲ၍ အသက် 18 �ှစ်မြပည့်ေသးသူတိင်ုးကုိ"ကေလးဟု သတ်မှတ်သည်။ ILOသေဘာတညီူချက်
အမှတ် 138 �ှင့် 142။
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3.2. OVS ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် အလပ်ုသမားများအား ေလးစားမ��ှင့် ဂုဏ်သိက�ာ�ိှစွာ ဆက်ဆံ�ပီး �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊
လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ၊ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ သိ� မဟတ်ု ��တ်ြဖင့် မေတာ်မတရားြပ�မ� ပုံစံအားလံးုကုိ တားြမစ်ရမည်။

3.3. OVS ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် လံြုခံ�ေရးဝနထ်မ်းများ၏ ထိပါးေ�ှာင့်ယှက်ြခင်း�ှင့် မေတာ်မတရားြပ�ြခင်းကုိ
လက်မခံ �ိင်ုေ�ကာင်း�ှင့် ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့် အြဖစ်အပျက်များကုိ သတင်းပိ� �ိင်ုမည့် လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ�ှင့်
ပတ်သက်၍ �ှင်းလင်း ြပတ်သားေသာ မူဝါဒများ �ိှရမည်။

3.4. အလပ်ုသမားများသည် တရားမဝင် ဒဏ်ေ�ကးများ သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ�၏ လသူားတစ်ဦးအြဖစ် ဂုဏ်သိက�ာကုိ
ထိခုိက်ေစမည့် အြပစ်ေပးအေရးယူမ�များကုိ မခံစားေစရပါ။

3.5. အလပ်ုခန ့ထ်ားမ� ဆက်ဆံေရးကုိ စီမံခန ့ခဲွ်ြခင်း�ှင့် စပ်လျ�်းသည့် ဥပေဒမှ ြပ�ာနး်ထားေသာ
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများအရ သတ်မှတ်ထားသည်မှလွဲ၍ ဝနထ်မ်းများသည် �ခိမ်းေြခာက်အကျပ်ကုိင်ြခင်း မခံရဘဲ
အလပ်ုေနရာ�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ကုမ�ဏီမှ လတ်ွလပ်စွာ ထွက်ခွာခွင့် �ိှရမည်။

3.6. အလပ်ု�ှင်များသည် အလပ်ုသမားများ၏ အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကုိ ထုတ်မေပးဘဲ
သိမ်းထားခွင့်မ�ိှပါ။

3.7. OVS ပစ�ည်းသွင်းသူများအေနြဖင့် ဝနထ်မ်းများအလပ်ုခန ့ရ်န် သုံးသည့် ြပင်ပတစ်ဆင့်ခံကနထ်�ုိက်တာများ
သိ� မဟတ်ု အဖ�ဲအစည်းများက �ှာေဖွေပးေသာ အလပ်ုသမားများသည် အတင်းအဓမ�၊ လှည့်ြဖားမ�၊ �ခိမ်းေြခာက်မ�၊
အကျပ်ကုိင်မ� သိ� မဟတ်ု �ခိမ်းေြခာက်ေငညွ�စ်မ�ေ�ကာင့် အလပ်ုလပ်ုရြခင်း မဟတ်ုေ�ကာင်း ေသချာေစရနအ်တက်ွ
ထုိကနထ်�ုိက်တာများ သိ� မဟတ်ု အဖ�ဲအစည်း များကုိ ေစာင့်�ကည့်ရန် လိအုပ်သည်။

4. ခဲွြခားဆက်ဆံမ�များ3
4.1. ဝနထ်မ်းများ၏ အလပ်ုစွမ်းေဆာင်ရည်တင်ွ သိ� မဟတ်ု ဝနထ်မ်း�ှာေဖွခန ့အ်ပ်မ�၊ လစာေပးမ�၊ အလပ်ုတာဝနခဲွ်ေဝမ�၊
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းတိးုတက်မ�၊ သင်တနး်တက်ေရာက်ခွင့်�ှင့် အလပ်ုထုတ်ပယ်မ�တင်ွ လိင်အမျ�ိးအစား၊ လမူျ�ိး၊
မသနစွ်မ်းမ�၊ နာမကျနး်မ�၊ လိင်စိတ်တိမ်း�တ်ွမ�၊ �ိင်ုငံေရး ပတ်သက်ဆက်��ယ်မ� သိ� မဟတ်ု ကုိးကွယ်ယုံ�ကည်မ�အေပ�
အေြခခံ၍ မည်သိ� ေသာ ခဲွြခားဆက်ဆံမ�ပုံစံကုိမ� ခွင့်မြပ�ပါ။

4.2. အလပ်ုခန ့ထ်ားမ�ဆုိင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်အားလံးုသည် တနး်တညီူမ� အလပ်ုအကုိင်အခွင့်အလမ်း၏ အေြခခံမူကုိ
အေြခခံ၍ ချမှတ်ရမည်ြဖစ်�ပီး ေရ� �ေြပာင်းအလပ်ုသမားများ၊ ယာယီ သိ� မဟတ်ု ရာသီအလိက်ု အလပ်ုသမားများအား
ခဲွြခားဆက်ဆံမ�ပုံစံမှနသ်မ�မှ ကာကွယ်ရနအ်တက်ွ ထိေရာက်ေသာနည်းလမ်းများ ပါဝင်ရပါမည်။

4.3. အထူးသြဖင့် အမျ�ိးသမီးများ�ှင့်ပတ်သက်ပါက ကုိယ်ဝန�ှ်င့်ဆက်စပ်ေနသည့်
မည်သည့်ခဲွြခားဆက်ဆံမ�ြဖစ်�ိင်ုေြခကုိမဆုိ (ဥပမာ- အလပ်ုခန ့ထ်ားစ�်အတင်ွး �ှင့်/သိ� မဟတ်ု အလပ်ုလက်တွဲလပ်ုေနစ�်
ကာလအတင်ွး ကုိယ်ဝန�ိှ်၊ မ�ိှ စစ်ေဆးခုိင်းြခင်း �ှင့်/သိ� မဟတ်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာဖိအားေပးမ�များြပ�လပ်ုြခင်းကုိ)
တားြမစ်ထားသည်။

5. လတ်ွလပ်စွာအသင်းဖ�ဲခွင့် 4

5.1. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ၎င်းတိ�၏ အလပ်ုသမားများအား မည်သည့်အလပ်ုသမားသမဂ�တင်ွမဆုိ
သိ� မဟတ်ု ၎င်းတိ� ကုိယ်တိင်ုေရွးချယ်သည့် အသင်းအဖ�ဲတင်ွ ပါဝင်ခွင့်�ှင့် ၎င်းတိ�လပ်ုကုိင်ေနေသာ �ိင်ုငံအတင်ွး
တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ� ပုံစံများြဖင့် စုေပါင်းည�ိ��င်ိးသေဘာတညီူချက်များတင်ွ ပါဝင်ခွင့်ကုိ အာမခံရမည်။

5.2. လတ်ွလပ်စွာ အသင်းဖ�ဲခွင့်�ှင့် စုေပါင်းည�ိ��င်ိးခွင့်ကုိ ဥပေဒအရ ကန ့သ်တ်ြခင်းမြပ�ပါက ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီသည်
၎င်း၏ဝနထ်မ်းများအတက်ွ အလားတူ လတ်ွလပ်စွာအသင်းဖ�ဲခွင့်ပုံစံများကုိ ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးရပါမည်။

6. လစာ�ှင့် အလပ်ုချနိ5်
6.1. အလပ်ုသမားအားလံးု၏ လစာများသည် အနည်းဆုံးအေနြဖင့် �ိင်ုငံေတာ်ဥပေဒြဖင့် ြပ�ာနး်ထားသည့် အနမ့်ိဆုံး
လပ်ုအားခ အတိင်ုးြဖစ်ရမည် သိ� မဟတ်ု စုေပါင်းည�ိ��င်ိး သေဘာတထူားသည့် လပ်ုအားခသည် ဥပေဒအရ
သတ်မှတ်ထားေသာ အနမ့်ိဆုံး လပ်ုအားခထက် ပုိေနပါကယင်းသိ�သေဘာတထူားသည့်အတိင်ုး ရ�ိှရမည်။

6.2. အပုိဒ် 6.1 ပါြပ�ာနး်ချက်များတင်ွ မည်သိ� �ိှေစကာမူ OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်သည့်
�ိင်ုငံများ အတက်ွ မ�တေသာလပ်ုအားခပမာဏ (လေူနမ�စရိတ်ကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစား�ပီး) ကုိ သတ်မှတ်ေပးသည့်
ယုံ�ကည်အားထား �ိင်ုေသာရင်းြမစ်တစ်ခု�ိှလ�င် အလပ်ုသမားများ၏ လပ်ုအားခများသည် အဆုိပါပမာဏ�ှင့်
အနည်းဆုံးညီမ�ရမည်။ အလပ်ု�ှင်သည် အဆင့်တူ က�မ်းကျင်မ��ှင့် တာဝနယူ်ထားသူများအ�ကား ကျား/မ လစာကွာဟမ�
မ�ိှသည့် လစာဖ�ဲစည်းပုံကုိလည်း အေကာင်အထည် ေဖာ်ရမည်ြဖစ်သည်။

5 ILOသေဘာတညီူချက် အမှတ် 1၊ 26 �ှင့် 131။
အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လ�အခွင့်အေရးေ�ကညာစာတမ်း အက်ဥပေဒ 23(3)။ “အလပ်ုလပ်ုသူတိင်ုးသည် မိမိကုိယ်တိင်ု�ှင့် မိမိ၏ မိသားစုအတက်ွ
လ�ဂုဏ်သိက�ာ�ှင့် ထုိက်တနစွ်ာ ရပ်တည်�ိင်ုေစရန် အာမခံေပးသည့်၊ လိအုပ်ပါက အြခားလမူ�ေရးဆုိင်ရာ ကာကွယ်ေပးမ�များြဖင့် အားြဖည့်ေပးသည့်
မ�တ�ပီးသင့်ေလျာ်ေသာ လစာကုိ ရပုိင်ခွင့်�ိှသည်။”

4 ILOသေဘာတညီူချက် အမှတ် 87၊ 98 �ှင့် 135။
3 ILOသေဘာတညီူချက် အမှတ် 100 �ှင့် 111။
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6.3. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ေဒသဆုိင်ရာဥပေဒများ�ှင့် စုေပါင်းသေဘာတညီူချက်အရ
အလပ်ုသမားများအား သာမနအ်ချနိပုိ်လပ်ုအားခများြဖင့် သင့်ေလျာ်ေသာလစာကုိ ေပးေချရမည်ြဖစ်သည်။
အလပ်ုသမားအားလံးုသည် �ှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပ ထားေသာ လစာြဖတ်ပုိင်းကုိ ရ�ိှရမည်ြဖစ်သည်။

6.4. အလပ်ုချနိသ်ည် သက်ဆုိင်ရာ ေဒသ��ရဥပေဒများ�ှင့်အညီ ပုံမှနအ်လပ်ုချနိ် 48 နာရီ�ှင့် အချနိပုိ် 12 နာရီထက်
ေကျာ်လနွခွ်င့် မြပ�ပါ။

6.5. အချနိပုိ်ကုိ �ှစ်ဦး�ှစ်ဖက်သေဘာတညီူမ�ြဖင့် စီစ�်ရမည်ြဖစ်�ပီး ပုံမှနလ်ပ်ုအားခထက် အနည်းဆုံး ထပ်ေဆာင်း
125% ��နး် ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ဝနထ်မ်းများသည် ခုနစ်ရက်လ�င် အနည်းဆုံး 24 နာရီ ဆက်တိက်ု အနားယူခွင့်�ိှသည်။

6.6. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ဥပေဒအရ ေမ�ာ်မှနး်ထားသည့်အတိင်ုး ေဒသဆုိင်ရာ
အစုိးရ�ုံးပိတ်ရက်များအြပင် လစာရ လပ်ုသက်ခွင့်�ှင့် လိအုပ်ပါက နာမကျနး်ခွင့်�ှင့် မိဘခွင့်များကုိ ဝနထ်မ်းများအား
ခံစားခွင့်ေပးရန် အာမခံရမည်။ မိဘခွင့် ယူထားေသာ အလပ်ုသမားများသည် ခွင့်မယူမီ တညီူေသာအေြခအေနများ�ှင့်
ခံစားခွင့်များြဖင့် ၎င်းတိ�၏ရာထူး၌ ြပနလ်ည် တာဝနထ်မ်းေဆာင်�ိင်ုေ�ကာင်း အာမခံချက်ကုိ ရ�ိှထားရမည်။

7. ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးကင်းေရး6
7.1. ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးကင်းေရးဆုိင်ရာ ေဒသ��ရဥပေဒအားလံးုကုိ လိက်ုနာရမည်။

7.2. အလပ်ုသမားအားလံးုတင်ွ ေဘးကင်း�ပီး ေကာင်းမွနေ်သာ လပ်ုငနး်ခွင်ေနရာ �ိှရမည်- တစ်�ှစ်ပတ်လံးု ရာသီချနိတိ်င်ုးတင်ွ
ပတ်ဝနး်ကျင်၏ အပူချနိ�ှ်င့် ေလဝင်ေလထွက်တိ� သင့်တင့်မ�တမ��ိှရမည်။ အလပ်ုချနိအ်ားလံးုအတက်ွ ေဆာင်ရွက်ရမည့်
လပ်ုငနး်ေဆာင်တာ အလိက်ု အလင်းေရာင်ကုိ သင့်ေလျာ်စွာ ရ�ိှရမည်။ သန ့စ်င်ခနး်များသည် သပ်ရပ်သန ့စ်င်ေနရမည်ြဖစ်�ပီး
လက်�ိှအလပ်ုသမားများအတက်ွ လံေုလာက်ေသာ အေရအတက်ွ�ိှရမည်။ အမျ�ိးသား�ှင့် အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ သီးြခားစီ
ခဲွထားရမည်။ အလပ်ုသမားများသည် ကျ�ိးေ�ကာင်း မဆီေလျာ်ေသာ ကန ့သ်တ်ချက်များမ�ိှဘဲ အထက်ေဖာ်ြပပါအရာများကုိ
အသုံးြပ��ိင်ုရမည်။

7.3. ကုမ�ဏီသည် ဝနထ်မ်းများအား အိမ်ရာများ စီစ�်ေပးထားပါက အဆုိပါအိမ်ရာ�ှင့်စပ်လျ�်း၍ ကျနး်မာေရး�ှင့်
ေဘးကင်းေရးဆုိင်ရာ ေဒသ��ရဥပေဒအားလံးုကုိ လိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရမည်။ အလပ်ုသမားများသည် မိမိတိ�၏ကုိယ်ပုိင်အိပ်ရာကုိ
အသုံးြပ��ိင်ု�ပီး ပုံမှနအ်သုံးြပ�ရန် အတက်ွ လံေုလာက်ေသာ ေနရာထုိင်ခင်း �ိှရမည်။ အမျ�ိးသား�ှင့် အမျ�ိးသမီးများ
အသုံးြပ��ိင်ုေစရန် ကျနး်မာေရး�ှင့်ညီ�တ်ွေသာ သီးြခား အခနး်များ၊ ပနး်ကနခွ်က်ေယာက်များကုိ စီစ�်ေပးထားရမည်။
အလပ်ုမလပ်ုသည့်အချနိမ်ျားတင်ွ အိပ်ေဆာင်မှထွက်ခွာရန် လိအုပ်ြခင်းမ�ိှေစရ။ ေကာ်ဖီဆုိင် သိ� မဟတ်ု စားဖုိေဆာင်များသည်
သန ့�ှ်င်း�ပီး အဆင်ေြပရမည်။ ဝနထ်မ်းများသည် သတ်မှတ်ထားေသာ ကျနး်မာေရး လိအုပ်ချက် အားလံးုကုိ
ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ရမည်။

7.4. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ေယဘုယျအားြဖင့် အေဆာက်အဦးများ၏ လံြုခံ�ေရး၊
ပစ�ည်းကိရိယာများ အသုံးြပ�ြခင်း�ှင့် လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�များ�ှင့် ဆက်စပ်သည့် ေဘးအ��ရာယ်များကုိ
ခဲွြခားေဖာ်ထုတ်ြခင်း�ှင့် စိစစ်ေလလ့ာြခင်း အတက်ွ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ သတ်မှတ်ထားရမည်။ သီးြခားအေရးေပ�
အစီအစ�်များအြပင် �ကားဝင်ကူညီြခင်း�ှင့် ေဘးကင်းရာေရ� �ေြပာင်းြခင်း လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ ေဘးအ��ရာယ်
စိစစ်ေလလ့ာချက်ေပ� အေြခခံ�ပီး သတ်မှတ်ရပါမည်။

7.5. အတားအဆီး ကင်းစင်ေသာ အေရးေပ�ထွက်ေပါက်များကုိ ေသချာ��နြ်ပထား�ပီး မီးထွနး်ထားရပါမည်။

7.6. အလပ်ုသမားအားလံးုကုိ ၎င်းတိ�၏ သက်ဆုိင်ရာစက်�ုံများ�ိှ အလပ်ုေနရာတင်ွ�ိှသည့်
ေဘးကင်းေရးစက်ပစ�ည်း များ�ှင့် ပတ်သက်၍လည်း အသိေပးထားရပါမည်။ �ကိ�တင်ချမှတ်ထားသည့်
အစီအစ�်အတိင်ုး ေဆာင်ရွက်ရမည့် ပုံမှန် ေဘးကင်းေရးေရ� �ေြပာင်းြခင်း ေလက့ျင့်မ�များကုိ ပုံမှန်
ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်�ပီး အချနိမ်ေရွး မိမိတာဝနကုိ် ေဆာင်ရွက်�ိင်ု ေ�ကာင်း ေသချာေစရမည်။

7.7. အလပ်ုသမားများ၏ ကျနး်မာေရးကုိ ကာကွယ်ေပး�ပီး ေဘးကင်းေသာ လပ်ုငနး်ခွင်တစ်ခုြဖစ်ေစရန်
အာမခံသည့် အ�ကီးတနး် မနေ်နဂျာတစ်ဦးအား ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးကင်းေရးလိအုပ်ချက်များကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်
တာဝနေ်ပးရမည်။

7.8. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် အ��ရာယ်�ိှေသာ အေဆာက်အဦးများတင်ွ အလပ်ုမလပ်ုရမည့်အြပင်
စက်ယ��ရား များကုိ စည်းကမ်းမလိက်ုနာဘဲ အသုံးမြပ�ရပါ။ အ��ရာယ်ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှသည့် ပစ�ည်းကိရိယာများကုိ
အသုံးြပ�ေသာ အလပ်ုသမား များသည် သင့်ေလျာ်ေသာ သင်တနး်တက်ေရာက်ထားရမည်။

7.9. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ေဒသတင်ွးဥပေဒများ�ှင့် စက်မ�လပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ စံ��နး်များအရ
လိအုပ်သည့် အတိင်ုး သင့်ေလျာ်ေသာ တစ်ကုိယ်ေရ ကာကွယ်ေရးကိရိယာများကုိ အလပ်ုသမားများအား အခမ့ဲ
ပ့ံပုိးရပါမည်။ အလပ်ုသမား အားလံးုသည် အလပ်ုချနိမ်ျားအတင်ွး မြဖစ်မေန ဝတ်ရမည်ြဖစ်ေသာ
ကာကွယ်ေရးကိရိယာများကုိ အသုံးြပ�ရမည်။

6 ILOသေဘာတညီူချက် 155၊ OHSAS 18001
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7.10. စက်�ုံတိင်ုးတင်ွ ေ�ှးဦးသူနာြပ�ပစ�ည်းများ ထား�ိှရမည်ြဖစ်�ပီး လိအုပ်ပါက ေ�ှးဦးသူနာြပ�အကူအညီကုိ
ပ့ံပုိးေပးရန် ေလက့ျင့်ထားသည့် လမူျား ထား�ိှရမည်။

7.11. လပ်ုငနး်ခွင်တင်ွ မေတာ်တဆြဖစ်ြခင်းမှ အလပ်ုသမားများအား ကာကွယ်ရနအ်တက်ွ ြပည်သ�လံြုခံ�ေရး
အဖ�ဲအစည်း �ိှသည့် �ိင်ုငံများတင်ွ ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် အလပ်ုချနိအ်တင်ွး ြဖစ်ပွားသည့်
မေတာ်တဆမ�တိင်ုးအတက်ွ ေဆးကုသ စရိတ်များကုိ ေပးေချရပါမည်။

8. ေဒသခံအသုိင်းအဝုိင်း
8.1. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီအားလံးုသည် ေယဘုယျအားြဖင့် ၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�များေ�ကာင့်
ေဒသခံ အသုိင်းအဝုိင်းေပ� လမူ�ေရး�ှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်အရ ထိခုိက်�ိင်ုေြခများကုိ စိစစ်သုံးသပ်ရန်
လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ သတ်မှတ်ထားရပါမည်။ OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ကုနထု်တ်လပ်ုေရး
လပ်ုငနး်ခွင်များ၏ စီးပွားေရး ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်မ� အတက်ွ အေထာက်အပ့ံေပးသည့် ေဒသတင်ွး
အသုိင်းအဝုိင်းများအေပ� အြပ�သေဘာေဆာင်သည့် အကျ�ိးသက်ေရာက်မ� ဖနတီ်းေရးဆုိင်ရာ က��်ပ်ုတိ�၏ ပနး်တိင်ုကုိ
မ�ေဝထမ်းေဆာင်ရန် တာဝန�ိှ်ပါသည်။ OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများ�ှင့် ၎င်းတိ�၏ ဝနထ်မ်းများအား ၎င်းတိ� �ှင့်
အြပနအ်လှနဆ်က်ဆံေနသည့် ေဒသတင်ွး အသုိင်းအဝုိင်းများက စီစ�်ေသာ ပရဟိတ လပ်ုငနး် များတင်ွ
အကူအညီများေပးြခင်းြဖင့် လမူ�ေရး�ှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များတင်ွ ပါဝင်ရန် တိက်ုတနွး်
အားေပးပါသည်။
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ပတ်ဝနး်ကျင်
လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ချက်တိင်ုး၏ အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�များကုိ အစ�်မြပတ် ေစာင့်�ကည့်ြခင်းြဖင့်
တစ်ဦးတစ်ေယာက်၏ ေနစ့�်လပ်ုငနး်က�အမျ�ိးမျ�ိးက သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်အေပ� မည်သိ�သက်ေရာက်သည်ကုိ
သတိြပ�မိရန် အေရး�ကီးပါသည်။
လပ်ုငနး်စ�် သိ� မဟတ်ု ကုနထု်တ်လပ်ုငနး် ေဆာင်ရွက်ချက် တစ်ခုစီတင်ွ ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များ ပါဝင်ရပါမည်-

က။ ြပနလ်ည်အသုံးြပ��ိင်ုေသာ သိ� မဟတ်ု အေလအလငွ့်နည်းပါးေစေသာ ရင်းြမစ်များ�ှင့် ပစ�ည်းများအား
သုံးစဲွြခင်းကုိ အေလးေပး�ပီး �ှားပါးေသာ သဘာဝရင်းြမစ်များ ပုိမုိထိေရာက်စွာ အသုံးြပ�ေရးကုိ
လိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရန။်

ခ။ လူ သိ� မဟတ်ု သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ထိခုိက်ေစ�ိင်ုသည့် ဓာတပုစ�ည်းများ အသုံးြပ�မ��ှင့်
စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းထုတ်လပ်ုမ�ကုိ ေလ�ာခ့ျရန။်

ဂ။ သဘာဝေဂဟစနစ်များ ထိနး်သိမ်းြခင်း�ှင့် ြပနလ်ည်ထိနး်သိမ်းြခင်းအတက်ွ ေထာက်ပ့ံရန။်

9. သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�
9.1. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး်များ ေဆာင်ရွက်သည့် �ိင်ုငံ�ိှ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်
ကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒ�ှင့် စည်းမျ�်းအားလံးုကုိ လိက်ုနာရမည်။

9.2. စက်�ုံများ�ှင့် အလပ်ု�ုံများသည် ၎င်းတိ�၏ စွမ်းအင်�ှင့် သဘာဝရင်းြမစ်များ အသုံးြပ�မ�ကုိ အဆက်မြပတ်
ေစာင့်�ကည့်စစ်ေဆး ရမည်ြဖစ်�ပီး သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ဆုိးကျ�ိးသက်ေရာက်မ�များကုိ တြဖည်းြဖည်း
ေလ�ာခ့ျရန် အတက်ွ ရည်မှနး်ချက်များ သတ်မှတ် ထားရမည်။

9.3. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ထိခုိက်မ� ေလ�ာခ့ျေပး�ိင်ုသည့်
နည်းပညာများ�ှင့် ြပနလ်ည် ြပည့်�ဖိ�း�မဲ စွမ်းအင်ထုတ်လပ်ုမ� စနစ်များတင်ွ ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှရံမည်ြဖစ်�ပီး ပစ�ည်းများ�ှင့်
ကုနထု်တ်လပ်ုငနး်စ�်များတင်ွ ထုတ်ကုန် ြပနလ်ည် တီထွင်အသုံးြပ�ြခင်း၊ ြပနသုံ်းြခင်း�ှင့်
ထုတ်ကုနသ်က်တမ်း�ကာြမင့်ြခင်းကုိ အာမခံရန် �ကိ�းစား လပ်ုေဆာင်�ပီး OVS �ှင့်အတပူူးေပါင်း၍ ထုတ်ကုနမ်ျား၏
ေဂဟပုံစံ အေတးွအြမင်ကုိ ြမ�င့်တင်ေပးရပါမည်။

9.4. အပူစွမ်းအင်ထုတ်လပ်ုရန် စနစ်အသစ်များ တပ်ဆင်ရနလိ်အုပ်သည့် အေြခအေနတင်ွ OVS
ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများ သည် မီးေလာင် က�မ်းေသာ �ုပ်�ကင်းေလာင်စာဆီများြဖင့် လည်ပတ်သည့် စနစ်အသစ်များ
(ဥပမာ- ဘိွ�င်လာအိးုများ၊ မီးအားေပးစက်များ စသည်) ကုိ မတပ်ဆင်ရပါ။

10.ဓာတုပစ�ညး်များ�ှင့် အ��ရာယ်�ိှေသာ ပစ�ညး်များ
10.1. မီးေလာင်�ိင်ုေသာ ပစ�ည်းများ၊ ဓာတပုစ�ည်းများ�ှင့် အဆိပ်အေတာက်ြဖစ်ေစေသာ သိ� မဟတ်ု
အ��ရာယ်�ိှေသာ လပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ အြခားေရွးချယ်စရာနည်းလမ်း �ိှသည်ြဖစ်ေစ၊ မ�ိှသည်ြဖစ်ေစ
ကုနထု်တ်လပ်ုငနး်စ�်တင်ွ အသုံးမြပ� ရပါ။

10.2. ဓာတပုစ�ည်းထည့် ကုနေ်သတ� ာများကုိ သတိေပးအ��နး် ကပ်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး ၎င်းေသတ� ာတင်ွ
အချက်အလက် စာရွက်�ှင့် အသုံးြပ�နည်းဆုိင်ရာ �ှင်းလင်းေသာ လမ်း��နခ်ျက်များကုိ တွဲထည့်ေပးရမည်။
ဓာတပုစ�ည်း ယုိဖိတ်မ��ိင်ုေြခကုိ ေ�ှာင်�ှားရနအ်တက်ွ ကုနေ်သတ� ာများကုိ ေကာင်းမွနေ်သာအေြခအေနတင်ွ
ထား�ိှသင့်�ပီး မေတာ်တဆပျက်စီးမ�တစ်ခုခု မြဖစ်ေစရနအ်တက်ွ အတားအဆီးများြဖင့် ကာကွယ်ထားသင့်သည်။
အဆုိပါပစ�ည်းများကုိ အသုံးြပ�ခွင့်ရ�ိှထားသူများအား ၎င်းတိ�၏ သင့်ေလျာ်ေသာ အသုံးြပ�မ�အတက်ွ
အခါအားေလျာ်စွာ ေလက့ျင့်သင်�ကားေပးရမည်။

10.3. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီအားလံးုသည် https://mrsl.roadmaptozero.com/mrsl/MRSL2_0တင်ွ ရ�ိှ�ိင်ုသည့်
ZDHC မှ ထုတ်ေဝေသာ mRSL စာရွက်စာတမ်းတင်ွ စာရင်းြပ�စုထားသည့် ဓာတပုစ�ည်းများ အသုံးြပ�မ�ကုိ
ေ�ှာင်�ှားရန် သိ� မဟတ်ု ကန ့သ်တ်ရန် လိအုပ်သည်။ ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီအားလံးုသည် အသိအမှတ်ြပ�ဓာတ်ခဲွခနး်မှ
ေဆာင်ရွက်သည့် စမ်းသပ်မ�အစီအစ�်ြဖင့် ေရဆုိးထဲတင်ွ အဆုိပါဓာတပုစ�ည်းများ ပါဝင်�ိင်ုေြခကုိ အနည်းဆုံး
ေြခာက်လတစ်�ကိမ် စစ်ေဆး အတည်ြပ�ရန် လိအုပ်သည်။ တားြမစ်ထားေသာ ပစ�ည်း တစ်ခု သိ� မဟတ်ု ထိ�ထက်ပုိ၍
စစ်ေဆးေတ��ိှရပါက OVS သည် အြခားေရွးချယ်စရာ လပ်ုငနး်စ�်များ သိ� မဟတ်ု ဓာတပုစ�ည်းများကုိ ခဲွြခား�ှာေဖွရန်
ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီ�ှင့် ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင် ပါသည်။

11. စွန ့ပ်စ်ပစ�ညး် စီမံခန ့ခဲွ်မ�
11.1. စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်း စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း�ှင့် စွန ့ပ်စ်ြခင်းသည် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်အေပ�
သက်ေရာက်မ�မ�ိှရမည့်အြပင် ေရ၊ ေလ�ှင့် ေြမထု ညစ်ညမ်းမ� မြဖစ်ေစရပါ။ စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းများကုိ စ�်းစားချင့်ချနိ၍်
စီမံခန ့ခဲွ်ရမည်ြဖစ်�ပီး သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများ�ှင့်အညီ ေဆာင်ရွက် ရမည်။ သုိေလှာင်သည့်ေနရာများသည် လံြုခံ��ပီး
ပုံမှနထိ်နး်ချ�ပ်မ��ိှရပါမည်။ စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းများကုိ ြပနလ်ည်အသုံးြပ�ရန် ြဖစ်�ိင်ုေြခ �ိှမ�အေပ� မူတည်၍
အမျ�ိးအစားအလိက်ု ခဲွြခားသတ်မှတ်ထားရမည်။
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11.2. အ��ရာယ်�ိှေသာ စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းများကုိ ကုိင်တယ်ွသည့် အလပ်ုသမားများသည် အ��ရာယ်�ိှေသာ
စွန ့ပ်စ်ပစ�ည်းများ�ှင့် ဆက်စပ် ေနေသာ အ��ရာယ်ကုိ နားလည်သေဘာေပါက်၍ ၎င်းတိ�၏ မေလျာ်ကနေ်သာ
စီမံခန ့ခဲွ်မ�ေ�ကာင့် ၎င်းတိ� ကုိယ်တိင်ု�ှင့် ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ထိခုိက်မ� ြဖစ်ပွားေစြခင်းမှ ကာကွယ်ရမည်။

12.ေရစီမံခန ့ခဲွ်မ�
12.1. ေရသည် �ှားပါးလာ�ိင်ုသည့် အဖုိးတန် သဘာဝရင်းြမစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။ OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည်
ေရသုံးစဲွမ� ေလ�ာခ့ျ�ုံသာမက ေရကုိ ချင့်ချနိသုံ်းစဲွ�ိင်ုေစရနအ်တက်ွ စီမံချက်များ ချမှတ်ထား�ပီး အလပ်ုသမားအားလံးု
ေဘးကင်း စိတ်ချရေသာ ေသာက်သုံးေရ ရ�ိှေရးကုိ အာမခံ�ိင်ုရန် ေမ�ာ်လင့်ထားပါသည်။ OVS
ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ထိေရာက်ေသာစနစ်များ�ှင့် ြပ�ြပင် ထိနး်သိမ်းမ�အြပင် ေရြပနလ်ည်တီထွင်အသုံးချြခင်း
အခွင့်အလမ်းများ ဖနတီ်းရနအ်တက်ွ ရည်ရွယ်ထားရပါမည်။

12.2. ကုနထု်တ်လပ်ုငနး်စ�် (ေဆးဆုိးြခင်း၊ ေဆးေ�ကာြခင်း၊ အေချာသပ်ြခင်း) မှ ထွက်လာေသာ ေရဆုိးကုိ
ပတ်ဝနး်ကျင် ထိခုိက်မ� မ�ိှေစရန် စွန ့ပ်စ်ြခင်းမြပ�မီ သန ့စ်င်ေပးရမည်။

12.3. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ေဒသဆုိင်ရာဥပေဒများ�ှင့်အညီ ေရဆုိးစွန ့ပ်စ်မ�ကုိ
ေစာင့်�ကည့်စစ်ေဆးသည့် စနစ်တစ်ခု �ိှရမည်။

12.4. ေရဆုိးသန ့စ်င်သည့်စက်�ုံ�ိှေနလ�င် သန ့စ်င်မ�လပ်ုငနး်စ�်ကုိ အေ�ှာင့်အယှက်မြဖစ်ေစေသာ
အေြခအေနြဖင့်သာ မုိးေရ စီးဆင်းေစရမည်။ ထိ�အြပင် ဝနထ်မ်းများသည် စက်�ုံတင်ွး သန ့စ်င်မ�စနစ်ကုိ ေကာင်းစွာ
လည်ပတ်�ိင်ုေစရနအ်တက်ွ လိအုပ်သည့် လပ်ုငနး်စ�်များ၊ စက်ကိရိယာများ�ှင့် စမ်းသပ်မ�များအေ�ကာင်းကုိ
သိ�ိှထားရန် လိအုပ်ပါသည်။

13. ေလထုထဲသိ� ဓာတ်ေင�ထုတ်လ�တ်မ�
13.1. ဓာတ်ေင�ထုတ်လ�တ်မ�အားလံးုကုိ ဥပေဒ�ှင့် ေဒသဆုိင်ရာ စည်းမျ�်းများ�ှင့်အညီ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ
ေစာင့်�ကည့်�ပီး စီမံခန ့ခဲွ် ရမည်ြဖစ်သည်။

13.2. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ညစ်ညမ်းေစေသာပစ�ည်းတစ်ခုစီ၏ ပမာဏကုိ ခဲွြခားသတ်မှတ်�ပီး
ဓာတ်ေင� ထုတ်လ�တ်မ� ရင်းြမစ်အားလံးုကုိ ေရးမှတ်ထားေသာ၊ ြပည့်စုံတိကျ�ပီး ယုံ�ကည်စိတ်ချရေသာ စာရင်းကုိ
ြပင်ဆင်ထားရန် လိအုပ်ပါသည်။

13.3. ဓာတ်ေင�ထုတ်လ�တ်မ� ရင်းြမစ်များမှတစ်ဆင့် ေလထုထဲသိ� မထုတ်လ�တ်မီ ညစ်ညမ်းမ�များကုိ ဖယ်�ှားရန်
သိ� မဟတ်ု စစ်ထုတ်ရန် ထုိရင်းြမစ်များတင်ွ ေစာင့်�ကည့်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရမည်။

14. နယ်ေြမတွင်း ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မ�
14.1. ေဒသ��ရ စည်းမျ�်းများ�ှင့် ဥပေဒများ�ှင့်အညီ နယ်ေြမ�ှင့် ၎င်း�ိှေနထုိင်သူများကုိ ထိခုိက်မ�မြဖစ်ေစရန်
အေဆာက်အအံမုျားကုိ သဘာဝအတိင်ုးြဖစ်ေစ၊ လလူပ်ုဖနတီ်း၍ြဖစ်ေစ လပ်ုငနး်ခွင်အတင်ွး
သင့်ေလျာ်ေသာေပါင်းစပ်မ� ြဖစ်ေစရနအ်တက်ွ တည်ေဆာက်ရမည် သိ� မဟတ်ု ြပ�ြပင်မွမ်းမံရမည်။

14.2. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ေဒသတင်ွး အြပ�သေဘာေဆာင်ေသာ
အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�များဖနတီ်းရန် က��်ပ်ုတိ�၏ ရည်မှနး်ချက်ကုိ ထပ်တလူက်ခံရမည်ြဖစ်သည်။
ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီအားလံးုကုိ ေဒသတင်ွး လမူ�အဖ�ဲအစည်းများက စီစ�်ေသာ လမူ�ေရး�ှင့်
သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ လ�ပ်�ှားမ�များတင်ွ ၎င်းတိ�၏ ပ့ံပုိးကူညီမ� ေပးြခင်းြဖင့် ပါဝင်ရန် ဖိတ်ေခ� ပါသည်။

15. ေနာက်ထပ် ေရ�ှညအ်ကျ�ိးြဖစ်ထွနး်ေသာ ပစ�ညး်များ
15.1. ပစ�ည်းများ (ကုန�်ကမ်း၊ လသုံူးကုနမ်ျား၊ �ုံးသုံးပစ�ည်းများ စသည်) ကုိ ေရွးချယ်သည့်အခါ
ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများ သည် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ထိခုိက်မ�နည်းပါးေစမည့် အြခားေရွးချယ်စရာများကုိ
�ှာေဖွရမည်ြဖစ်�ပီး ထုိပစ�ည်းများကုိ ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်းပါ အေြခခံမူများ�ှင့်အညီ ထုတ်လပ်ုထားေ�ကာင်း
ေသချာေစရမည်။

15.2. ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် တိ�စ�ာနထွ်က်ပစ�ည်းများ ေရွးချယ်မ�ကုိ ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာ��ေထာင့်မှေန၍
အကဲြဖတ်�ပီး၊ 7အသုံးချ အြမတ်ထုတ်မ� ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်း မ�ိှသည့် အြခားနည်းလမ်းများကုိ
ဦးစားေပးေရွးချယ်ရပါမည်။ တိ�စ�ာနထွ်က် ပစ�ည်းများကုိ အသုံးြပ� သည့်အခါ စားေသာက်ရနအ်တက်ွ
ရည်ရွယ်ထားသည့် မူလစီမံေဆာင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းကုိသာ အသိအမှတ်ြပ�ရမည်ြဖစ်�ပီး တိ�စ�ာနမ်ျားကုိ
�ှပ်ိစက်ည��်းပနး်ြခင်း (ဥပမာ-အ�ှင်လိက်ု အေမွး�တ်ုြခင်းက့ဲသိ� ) ပုံစံအားလံးု မပါဝင်ေစရပါ။

7တာဝနယူ်မ��ိှေသာ ငက်ှေမွး�မုျားစီမံြခင်း စံ��နး်၊ တာဝနယူ်မ��ိှေသာ သုိးေမွးစီမံြခင်း စံ��နး်
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လိက်ုနာမ��ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ�
စည်းမျ�်းစည်းကမ်းလိက်ုနာမ�သည် ကိစ�အားလံးုကုိ ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတက်ွ မြဖစ်မေနလိအုပ်ချက်တစ်ခု
ြဖစ်သည်။
ကုမ�ဏီအားလံးုသည် ၎င်းတိ�၏ ကုိယ်ပုိင်လပ်ုေဆာင်ချက်များ�ှင့်သက်ဆုိင်သည့် က�များတင်ွ
ချမှတ်ထားသည့်ဥပေဒများ�ှင့်စည်းမျ�်းများကုိ တစ်သေဝမတိမ်း အြပည့်အဝလိက်ုနာေ�ကာင်း
ေသချာေစရမည်။ OVSအေနြဖင့် ဥပေဒ၏အနက်အဓိပ�ါယ်�ှင့် ရည်ရွယ်ချက်တိ� ကုိ သိ�ိှ�ပီး အြပည့်အဝ
လိက်ုနာေဆာင်ရွက်ရန် လိအုပ်ပါသည်။
ကုမ�ဏီ၏ စံတနဖုိ်းများကုိ ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ အကျ�ိးစီးပွားများထက် ဦးစားေပး�ပီး အကျ�ိးစီးပွားဆုိင်ရာ
ပဋိပက�များ ြဖစ်ေပ�ေစမည့် အေြခအေနအားလံးုကုိ ေ�ှာင်�ှားရမည်။ ပဋိပက�ြဖစ်�ိင်ုဖွယ်
အလားအလာ�ိှေသာ အေြခအေနများ ေပ�ေပါက်လာပါက ၎င်းတိ�အား မဆုိင်းမတွ သတင်းပိ�သင့်သည်။
ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်သူများသည် မှနက်န�်ပီး �ုိးသားေသာပုံစံြဖင့် ြပ�မူေဆာင်ရွက်ရန၊် ဥပေဒကုိ လိက်ုနာ�ပီး
က��်ပ်ုတိ�၏အေြခခံစံတနဖုိ်းများကုိ ဦးထိပ်ပနဆ်င်၍ အြခားသူများ�ှင့် ထိေတ�ဆက်ဆံရန်
ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။

16. လိက်ုနာမ�
16.1. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး်အားလံးုကုိ လပ်ုကုိင်ေနေသာ�ိင်ုငံ၏ �ိင်ုငံေတာ် ဥပေဒ
များအား လိက်ုနာေ�ကာင်း ေသချာေစရမည်။ ဤေနရာတင်ွပါ�ိှေသာ ြပ�ာနး်ချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် ပစ�ည်းသွင်း
ကုမ�ဏီ�ိှရာ �ိင်ုငံ၏ �ိင်ုငံေတာ်ဥပေဒများ�ှင့် ကဲွလွဲေနပါက ထုိ�ိင်ုငံ၏ �ိင်ုငံေတာ်ဥပေဒများကုိသာ အတည်ယူ ရမည်။

16.2. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် အခွန၊် အေကာက်ခွန၊် ေကာ်ပုိရိတ်�ှင့် တရားမဥပေဒတိ�၏
အနက်အဓိပ�ာယ်�ှင့် ရည်ရွယ်ချက်တိ�အြပင် ၎င်း၏ စည်းမျ�်းများကုိ အြပည့်အဝ လိက်ုနာရမည်ြဖစ်�ပီး
အစုိးရအာဏာပုိင်များ၊ �ကီး�ကပ်ေရး အဖ�ဲများ�ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�ကုိ ထိနး်သိမ်းထားရမည်။
အခွနေ်�ှာင်ရန် ဖနတီ်းထားေသာ ေကာ်ပုိရိတ် ဖ�ဲစည်းပုံများ အသုံးြပ�ြခင်းကုိ တားြမစ်ထားသည်။

17. အကျင့်ပျက်ြခစားမ�
17.1. ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် အကျင့်ပျက်ြခစားြခင်း၊ ေငညွ�စ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု အလွဲသုံးစားလပ်ုြခင်း
ပုံစံမှနသ်မ�ကုိ ကျင့်သုံးြခင်း သိ� မဟတ်ု လိက်ုေလျာြခင်းမြပ�ရ။ ၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး်မိတ်ဖက်များအား တရားမဝင်
မက်လံးုများေပးြခင်း သိ� မဟတ်ု ယင်းတိ� ထံမှ မက်လံးုများ လက်ခံြခင်းမြပ�ရ။ OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည်
၎င်းတိ�၏ ဝနထ်မ်းများအား လပ်ုငနး်ခွင်အတင်ွး သံသယြဖစ်ဖွယ် ပုံစံမမှနမ်�များ သိ� မဟတ်ု တရားမဝင်�ိင်ုသည့်
အလားအလာ�ိှေသာ လပ်ုေဆာင်မ�များကုိ အစီရင်ခံရန် လိအုပ်ေသာနည်းလမ်းများကုိ ပ့ံပုိးေပးရမည်။

18. ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း
18.1. ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် အသုံးြပ�သည့်ကုန�်ကမ်းများ၊ လပ်ုငနး်စ�်များ�ှင့်
လပ်ုငနး်စွမ်းေဆာင်ရည်များ�ှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ OVS �ှင့် မ�ေဝ�ကရမည်။
ဘုံရည်မှနး်ချက်မှာ လပ်ုငနး်တနဖုိ်း ကွင်းဆက် တစ်ေလ�ာက် က��်ပ်ုတိ� ထုတ်ကုနမ်ျား၏ စီးပွားေရး၊
သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် လမူ�ေရးစွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ ြမ�င့်တင်�ိင်ုမည့် အခွင့်အလမ်းများကုိ
ေဖာ်ထုတ်�ိင်ုေစရနြ်ဖစ်သည်။

18.2. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်�ှင့် လမူ�ေရးဆုိင်ရာ ေရ�ှည်အကျ�ိးြဖစ်ထွနး်ေသာ
အေလ့ အကျင့်များကုိ စနစ်တကျ တိးုတက်ေစရန် OVS �ှင့် ပူးေပါင်း၍ ေရးဆဲွထားေသာ
သီးြခားတိးုတက်မ�အစီအစ�်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန�ှ်င့် ေစာင့်�ကည့်ရန် လိအုပ်ပါသည်။

18.3. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ထုတ်ကုနတိ်င်ုးကုိ ထုတ်လပ်ုသည့်ေနရာကုိ OVS အား အ�မဲမြပတ်
အေ�ကာင်း �ကားရနတ်ာဝန�ိှ်�ပီး တစ်ဆင့်ခံကနထ်�ုိက်တာများ သိ� မဟတ်ု အိမ်တင်ွးအလပ်ုသမားများ
အသုံးြပ�မ�ကုိလည်း �ကိ�တင် ခွင့်ြပ�ချက်ရ�ိှရန် တင်ြပရမည်ြဖစ်သည်။

19. စာရင်းစစ်များ
19.1. OVS သည် ၎င်း၏ကုနပ်စ�ည်းများကုိ ထုတ်လပ်ုသည့် မည်သည့်စက်�ုံတင်ွမဆုိ အသိေပးြခင်းမ�ိှဘဲ
အချနိမ်ေရွး စာရင်းစစ်ခွင့် လက်ဝယ်�ိှထား�ပီး တစ်ဆင့်ခံကနထ်�ုိက်တာများ သိ� မဟတ်ု
တစ်ဆင့်ခံပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများ၏ တည်ေနရာ များတင်ွလည်း ထုိသိ�လပ်ုေဆာင်ပုိင်ခွင့် �ိှပါသည်။
ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီသည် စာချ�ပ်ပါ ြပ�ာနး်ချက်များအြပင် ဤကျင့်ဝတ် စည်းမျ�်းပါ ြပ�ာနး်ချက်အားလံးုကုိ
လိက်ုနာေ�ကာင်း ေသချာေစရန် OVS မှ တိက်ု�ုိက်ြဖစ်ေစ၊ သီးြခား�ကားခံြပင်ပအဖ�ဲ ခန ့အ်ပ်၍ ြဖစ်ေစ ထိနး်ချ�ပ်မ�
လပ်ုေဆာင်�ိင်ုသည်။

19.2. ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီသည် OVS မှ ခန ့အ်ပ်ထားေသာသူများကုိ ေနရာပရဝုဏ်များ၊ အေဆာက်အအံမုျား၊
စက်ပစ�ည်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာရင်းအင်းစာအပ်ုများ�ှင့် ၎င်း�ှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ ကုမ�ဏီတိ�၏
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မှတ်တမ်းများအြပင် ၎င်း၏ တစ်ဆင့်ခံကနထ်�ုိက်တာ သိ� မဟတ်ု တစ်ဆင့်ခံပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသိ�
အကန ့အ်သတ်မ�ိှ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆးခွင့် ြပ�ရပါမည်။ တာဝနခံ်လပ်ုေဆာင်ေပးသူများအား ၎င်းတိ�၏ ေစာင့်�ကည့်ေရး
လပ်ုငနး်စ�်များ လပ်ုေဆာင်ရန�ှ်င့် စာရင်းစစ် ရည်ရွယ်ချက်များအတက်ွ သက်ဆုိင်ရာ စာရွက်စာတမ်းအားလံးုကုိ
ထိနး်သိမ်းထား�ိင်ုေစရနအ်တက်ွ လိအုပ်ေသာ အကူအညီ အားလံးုကုိ ပ့ံပုိးေပးရမည်ြဖစ်သည်။

19.3. ရလဒ်များသည် အြပည့်အဝလိက်ုနာမ��ိှေ�ကာင်း ြပသပါက စာရင်းစစ်ကုနက်ျစရိတ်ကုိ OVS မှ
ကျခံမည်ြဖစ်သည်။ ရလဒ်များက လိက်ုနာမ�မ�ိှေ�ကာင်းေဖာ်ြပပါက သေဘာတထူားသည့် ြပင်ဆင်တည့်မတ်ေရး
အစီအစ�်များကုိ အြပည့်အဝ အေကာင်အထည်မေဖာ်မချင်း ေနာက်ဆက်တွဲစာရင်းစစ်မ�တိင်ုးအတက်ွ
ကုနက်ျစရိတ်များကုိ ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီထံမှ ေကာက်ခံ မည်ြဖစ်ပါသည်။

20. ကျင့်ဝတ်စညး်မျ�်း ကျင့်သုံးမ�
20.1. OVS ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများသည် ၎င်းတိ�၏ကုိယ်ပုိင် ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများ�ကားတင်ွ
ဤစာရွက်စာတမ်းဆုိင်ရာ အသိပညာများကုိ ြဖန ့ေ်ဝရပါမည်။ ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီတိင်ုးသည်
ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်း�ှင့်အညီ သိ� မဟတ်ု ပုိမုိတင်းကျပ်သည့် ကန ့သ်တ်ချက်များအရ ၎င်းတိ�၏
တစ်ဆင့်ခံကနထ်�ုိက်တာများ�ှင့် ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီများကုိ စနစ်တကျ ေစာင့်�ကည့် စစ်ေဆးလျက် ယင်းတိ�၏
ြပ�မူေဆာင်ရွက်ပုံအြပင် လမူ�ေရး�ှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ သက်ေရာက်မ�များ အတက်ွ အာမခံေပးသူအြဖစ်
ေဆာင်ရွက်ရန် လိအုပ်သည်။

20.2. ပစ�ည်းသွင်းကုမ�ဏီသည် ကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်းပါ အချက်များထဲမှ တစ်ခုခုကုိ မလိက်ုနာပါက
sustainability@ovs.it သိ� အီးေမးလ်ပိ�၍ ၎င်းအား တိင်ု�ကား�ိင်ုသည်။ OVSသည် ေဒသခံ NGO များ၏ ချ�ိးေဖာက်မ�
အပါအဝင် ကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်း ချ�ိးေဖာက်မ�မှနသ်မ�၏ ေလးနက်မ��ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ��ိှေသာ
အစီရင်ခံစာအားလံးုကုိ လက်ခံရန် ကတိြပ�ထား�ပီး ေဖာ်ထုတ် သိ�ိှထားေသာ ချ�ိးေဖာက်မ�များအတက်ွ
သင့်ေလျာ်သည့် ပိတ်ဆိ�အေရးယူမ�များ စိစစ်သတ်မှတ်ရန် ကတိြပ�ပါသည်။ လက်ခံ
ရ�ိှသည့်အချက်အလက်များအြပင် သတင်းေပးသူ၏အေထာက်အထားကုိလည်း လ��ိဝှက်ထားမည်ြဖစ်သည်။

20.3. ဤကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်းပါ အေြခခံမူအားလံးုကုိ ေလးစားလိက်ုနာြခင်းသည် OVS �ှင့်
မည်သည့်လပ်ုငနး်ဆုိင်ရာ ဆက်ဆံေရး�ှင့် မိတ်ဖက်ြပ�ြခင်းကုိမဆုိ ြပ�လပ်ုြခင်း�ှင့် ခုိင်မာေစြခင်းအတက်ွ
အေြခခံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုြဖစ်သည်။ ကုစား ေြဖ�ှင်းေရး အစီအစ�်များ မြပ�လပ်ုဘဲ ကျင့်ဝတ်စည်းမျ�်းတင်ွ
ေဖာ်ြပထားေသာ အေြခခံမူများကုိ လိက်ုနာြခင်းမ�ိှပါက ချက်ချင်းတည့်မတ်ြပင်ဆင်ေရး အေရးယူခံရမည်ဟု
အဓိပ�ာယ်သက်ေရာက်မည်ြဖစ်�ပီး ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့် OVS �ှင့် လပ်ုငနး်ဆက်ဆံေရး ရပ်ဆုိင်းြခင်း�ှင့်/သိ� မဟတ်ု
သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များထံ တိင်ု�ကားြခင်း ခံရမည်ြဖစ်သည်။
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