
ပစ�ည်းသွင်းသူ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း

Mejuri တင်ွ က��်ပ်ုတိ�သည် အ�စိုတ် လက်ဝတ်ရတနာကုိ မိမိ၏ ထုတ်ေဖာ်ြပသမ�ပုံစံတစ်ခုအြဖစ် မှတ်ယူပါသည်။
သင်တိ� �ှစ်သက်သည့် လက်ဝတ်ရတနာများကုိ ဖနတီ်းရာတင်ွ ၎င်းတိ� ကုိ ဖနတီ်းပုံအေပ� က��်ပ်ုတိ�၏ အသုိက်အဝနး်က
�ှစ်သက်သေဘာကျေရးသည်လည်း က��်ပ်ုတိ�အတက်ွ တနး်တညီူစွာပင် အေရး�ကီးလှပါသည်။ ရင်းြမစ်ရယူြခင်း၊
ကုနထု်တ်လပ်ုြခင်း�ှင့် တံဆိပ်ခတ်ြခင်း အပါအဝင် က��်ပ်ုတိ�၏ ထုတ်လပ်ုေရး ေဂဟစနစ်တစ်ခုလံးုသည် က��်ပ်ုတိ�၏
လပ်ုငနး်ကုိ ေထာက်ပ့ံသည့် အသုိက်အဝနး်များအေပ� အြပ�သေဘာ သက်ေရာက်မ��ိှေစရန၊် ကမ�ာအ���ိှံလမူျားအေနြဖင့် မိမိတိ�
အလိ�ိှုေသာ ဘဝကုိ ပုံေဖာ်လာ�ိင်ုေအာင် အားေပးကူညီရနအ်ြပင် က��်ပ်ုတိ�၏ ကမ�ာေြမ�ကီးကုိ ပုိေကာင်းေသာ
ေနရာတစ်ခုြဖစ်ေစရနအ်တက်ွ ရည်ရွယ်ပါသည်။ မတကဲွူြပားချက် ြပ�လပ်ုရန ်က��်ပ်ုတိ�၏ လက်လှမ်းမီသည့်အရာများ�ှင့်
ရင်းြမစ်များကုိ အသုံးြပ�လိ�ုပီး က��်ပ်ုတိ�၏ ေပးသွင်းသူများအေနြဖင့် လ�အခွင့်အေရးများ၊ မ�တ�ပီး ေဘးကင်းေသာ လပ်ုသား
ကျင့်ထုံးများ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ကာကွယ်ေရး�ှင့် ကျင့်ဝတ်ညီေသာ လပ်ုငနး် အြပ�အမူအတက်ွ က��်ပ်ုတိ�၏ ကတိကဝတ်ကုိ
မ�ေဝရန ်က��်ပ်ုတိ�  ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။

ကျင့်ဝတ်များ�ှင့် လမူ�ေရး တာဝနဝ်တ� ရားအေပ� Mejuri ၏ ကတိကဝတ်�ှင့်အညီ Mejuri ၏ မည်သည့်ထုတ်ကုနပ်စ�ည်းမဆုိ
ထုတ်လပ်ုမ� သိ� မဟတ်ု Mejuri ထံ ဝနေ်ဆာင်မ� တစ်ခုခု ေပးအပ်မ��ှင့်စပ်လျ�်း၍ Mejuri ပစ�ည်းသွင်းသူများ၊ ၎င်းတိ� �ှင့်
�ှးီ��ယ်ဆက်စပ်သူများ၊ ေအးဂျင့်များ၊ တစ်ဆင့်ခံ စာချ�ပ်ြဖင့်လပ်ုကုိင်သူများ�ှင့် အဆုိပါ ပစ�ည်းသွင်းသူများ (ြခံ�ငံဆုိုရေသာ်
“ပစ�ည်းသွင်းသူများ”) ထံ တိက်ု�ုိက်ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ ကုနပ်စ�ည်းများ �ှင့်/သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�များ
ေပးအပ်ေနသည့် အြခားလမူျားအားလံးုသည် သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းများ�ှင့် စည်းကမ်းများအြပင် မ�တေသာ
ယှ�်�ပိ�င်မ� အေြခခံသေဘာတရားများ�ှင့်အညီ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်�ပီး အကျင့်ပျက်ြခစားမ� ပုံစံအားလံးုကုိ
ြငင်းဆုိရပါမည်။

ပစ�ည်းသွင်းသူများအား တရားေရးရာ ေလးစားလိက်ုနာမ�ဆုိသည်ထက် ပုိလနွ၍် လပ်ုကုိင်ေစလိ�ုပီး လ�အခွင့်အေရးများ၊
လပ်ုငနး်ကျင့်ဝတ်များ�ှင့် လမူ�ေရးအြပင် ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ တာဝနသိ်တတ်မ� တိးုတက်ေရးအတက်ွ �ိင်ုငံတကာ
အသိအမှတ်ြပ�စံ��နး်များ ြပည့်မီရန ်�ကိ�းပမ်းသွားေစလိပုါသည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများအား International Labor Organization
(“ILO”၊ �ိင်ုငံတကာ ကာယလပ်ုသား အဖ�ဲအစည်း) သေဘာတညီူချက်များ၊ ကုလသမဂ�၏ ကမ�ာလံးုဆုိင်ရာ သေဘာတညီူချက်
(United Nations Global Compact)၊ လပ်ုငနး်�ှင့် လ�အခွင့်အေရးများအြပင် ေရ�ှည်တည်တံေ့သာ ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်ေရး
ပနး်တိင်ုများအေပ� အေြခခံလမ်း��နသ်ေဘာတရားများကုိ လိက်ုနာရန�ှ်င့် အဆုိပါ မူေဘာင်များအတင်ွး စ�်ဆက်မြပတ်
�ကိ�းပမ်းလပ်ုကုိင်သွားပါရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။ သိ� ြဖစ်ပါ၍ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပါ
သတ်မှတ်ချက်များကုိ လိက်ုနာရပါမည်။

သက်ဆုိင်မ�
ဤကျင့်ဝတ်သည် Mejuri ပစ�ည်းသွင်းသူများ၊ ၎င်းတိ� �ှင့် �ှးီ��ယ်ဆက်စပ်သူများ၊ ေအးဂျင့်များ၊ တစ်ဆင့်ခံ
စာချ�ပ်ြဖင့်လပ်ုကုိင်သူများ�ှင့် အဆုိပါ ပစ�ည်းသွင်းသူများထံ တိက်ု�ုိက်ြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ ကုနပ်စ�ည်းများ
�ှင့်/သိ� မဟတ်ု ဝနေ်ဆာင်မ�များ ေပးအပ်ေနသည့် အြခားလမူျားအားလံးု�ှင့် သက်ဆုိင်ပါသည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည်
ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကုိ နားလည်ေ�ကာင်း�ှင့် ၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများတင်ွ လိက်ုနာကျင့်သုံးေ�ကာင်း
ေသချာေစရနအ်တက်ွ တာဝန�ိှ်ပါသည်။ သိ� ြဖစ်ပါ၍ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပါ
သတ်မှတ်ချက်အားလံးုကုိ သက်ဆုိင်ရာ ေဒသ��ရ ဘာသာစကားြဖင့် အလပ်ုသမားအားလံးု သိနားလည်လာေစရန်
ေဆာင်ရွက်ေပးရပါမည်။

လတ်ွလပ်စွာ သင်းဖ�ဲပုိင်ခွင့်
Mejuri ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ဝနထ်မ်းများ၏ ြပစ်ဒဏ် သိ� မဟတ်ု အေ�ှာင့်အယှက် မခံေစရဘဲ လတ်ွလပ်စွာ သင်းဖ�ဲခွင့်�ှင့်
ဥပေဒ�ှင့်ညီ၍ �ငိမ်းချမ်းေသာ ပုံစံြဖင့် စုေပါင်းည�ိ��င်ိးခွင့်များကုိ ေလးစားရပါမည်။

ဥပေဒများက အဆုိပါ လတ်ွလပ်ခွင့်များကုိ တားြမစ်သည့်အခါ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် အချ�ပ်အချယ်ကင်း�ပီး
လတ်ွလပ်ေသာ သင်းဖ�ဲမ��ှင့် ေစ့စပ်ည�ိ��င်ိးြခင်းအတက်ွ အြခားတနး်တ ူနည်းလမ်းများကုိ ေထာက်ပ့ံေပးရမည်ြဖစ်�ပီး
စုေပါင်းည�ိ��င်ိးေရး သေဘာတညီူချက်များ �ိှသည့်အခါ ၎င်းသေဘာတညီူချက်များကုိ လိက်ုနာရပါမည်။

အဓမ�ေစခုိင်းခံရေသာ လပ်ုသား
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် အဓမ�ေစခုိင်းခံရေသာ၊ ေ�ှာင်ဖ�ဲထားေသာ၊ ေ�ကး�မီြဖင့်ချ�ပ်ထားေသာ သိ� မဟတ်ု ေထာင်သား
လပ်ုသားကုိ အလပ်ုမခန ့ရ်ပါ၊ ထိ� ြပင် ဝနထ်မ်းများအား လသူစ်ေခ�မ� ေကာ်မ�ှင်ခများ ေပးအပ်ေစရန ်သတ်မှတ်ြခင်း သိ� မဟတ်ု
တစ်ကုိယ်ေရ သိ� မဟတ်ု ခရီးသွား စာရွက်စာတမ်းများကုိ ေပးရန ်ြငင်းဆနြ်ခင်းက့ဲသိ� ေသာ လတူစ်ဦးဦးအား
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ဆက်လက်လပ်ုကုိင်ေအာင် အကျပ်ကုိင်ရ�်အုတက်ွ မည်သည့်အေလအ့ထကုိမဆုိ အသုံးမြပ�ရပါ။ ဝနထ်မ်းများသည်
�ခိမ်းေြခာက်မ� သိ� မဟတ်ု အကျပ်ကုိင်မ� မခံေစရဘဲ မိမိတိ�၏အလပ်ုမှ ထွက်ခွာ�ိင်ုရပါမည်။ ကုမ�ဏီကြဖစ်ေစ၊ ကုမ�ဏီထံ
လပ်ုသား ေပးသွင်းေနသည့် အဖ�ဲအစည်းကြဖစ်ေစ ဝနထ်မ်းအား ကုမ�ဏီအတက်ွ အလပ်ုဆက်လပ်ုေပးရနအ်တက်ွ
အကျပ်ကုိင်ရနအ်လိ�ငှာ အဆုိပါ ဝနထ်မ်း၏ လစာ၊ အကျ�ိးခံစားခွင့်များ၊ ပစ�ည်းဥစ�ာ သိ� မဟတ်ု စာရွက်စာတမ်းများ၏
မည်သည့်အစိတ်အပုိင်းကုိမ� ေပးရန ်ြငင်းဆနြ်ခင်း မြပ�ရပါ။

ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် လကုူနကူ်းြခင်း အ��ရာယ်အတက်ွ လေူခ�ယူေရး ေအဂျင်စီများ သိ� မဟတ်ု စာချ�ပ် ချ�ပ်ဆုိထားေသာ
လပ်ုသား�ှင့် ဆက်ဆံေရးများ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ က�နမ်ြပ�ေရး ဥပေဒများကုိ ေလးစားလိက်ုနာမ�ကုိ ေစာင့်�ကည့်ရပါမည်။

ကေလး လပ်ုသား�ှင့် လငူယ်အလပ်ုသမားများ
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ILO သေဘာတညီူချက် 138 တင်ွ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိင်ုး ကေလးလပ်ုသား အသုံးြပ�မ��ှင့် ILO
သေဘာတညီူချက် 182 တင်ွ ဖွင့်ဆုိထားသည့်အတိင်ုး ကေလးလပ်ုသား၏ အဆုိးဆုံးပုံစံများ အသုံးြပ�မ�ကုိ လက်မခံရပါ
သိ� မဟတ်ု အားမေပးရပါ။

အချနိြ်ပည့် အလပ်ုအကုိင်အတက်ွ အနမ့်ိဆုံး အသက်သည် မြဖစ်မေန ေကျာင်းတက်�ပီးရမည့် အသက်ေအာက် မငယ်ရဘဲ
မည်သည့်အေြခအေနတင်ွမ� အသက် 15 �ှစ်ေအာက် (သိ� မဟတ်ု ILO ဖ�ံ �ဖိ�းဆဲ�ိင်ုငံ �ခင်းချက်�ှင့်အညီ ေဒသ��ရ ဥပေဒများြဖင့်
ချမှတ်ထားသည့်အခါ 14 �ှစ်ေအာက်) မြဖစ်ရပါ။

ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ငယ်ရွယ်ေသာ အလပ်ုသမားများ (အထက်တင်ွ ေဖာ်ြပထားသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်�ှင့် အသက် 18
�ှစ်�ကား�ိှလမူျား) ကုိ လငူယ်အလပ်ုသမားများ၏ ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကင်းေရး သိ� မဟတ်ု စိတ်ဓာတ်ပုိင်းများအေပ�
အ��ရာယ်မြပ�ဘဲ သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများ�ှင့် ညီ�တ်ွသည့် သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း သင်တနး်ပ�ုိဂရမ်များက့ဲသိ�
ေကာင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည့် အေြခအေနများေအာက်တင်ွ အလပ်ုခန ့ထ်ားေ�ကာင်း ေသချာေစရမည်။

ခဲွြခားဆက်ဆံမ�
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် လမူျ�ိး၊ တိင်ုးရင်းသား၊ အမျ�ိးဇာတ်၊ �ိင်ုငံသားဇာစ်ြမစ်၊ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ သိ� မဟတ်ု ယုံ�ကည်မ�၊
မသနစွ်မ်းမ�၊ လိင်၊ လိင်စိတ်တိမ်း�တ်ွမ�၊ သမဂ�အဖ�ဲဝင်ြဖစ်မ�၊ �ိင်ုငံေရးအယူအဆ၊ အိမ်ေထာင်ေရးအေြခအေန၊ မိဘြဖစ်မ�၊
�ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ သွင်ြပင်၊ လမူ�ေရးအပ်ုစု၊ စစ်မ�ထမ်းေဟာင်း အေြခအေန၊ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရးအေြခအေန သိ� မဟတ်ု
အသက် သိ� မဟတ်ု ဥပေဒြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် အြခား အေ�ကာင်းရင်းေ�ကာင့် အလပ်ုအကုိင် ဆက်ဆံေရး၏
မည်သည့်အဆင့်အတင်ွးမဆုိ လပ်ုငနး်ခွင်တင်ွ မည်သိ� ေသာ ခဲွြခားဆက်ဆံမ� ပုံစံကုိမ� မကျင့်သုံးရပါ သိ� မဟတ်ု ခွင့်မလ�တ်ရပါ။
လတိူင်ုးထံ တနး်တညီူေသာ အခွင့်အလမ်းများ ေပးအပ်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး အလပ်ုထမ်းေဆာင်�ိင်ုစွမ်း�ှင့် မဆက်စပ်သည့်
အေ�ကာင်းရင်းအေပ� အေြခခံ၍ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းမြပ�ရပါ။

ေ�ှာင့်ယှက်မ�
Mejuri ပစ�ည်းသွင်းသူအားလံးုသည် ဝနထ်မ်းအားလံးုအတက်ွ ေလးစားမ��ှင့် ဂုဏ်သိက�ာကုိ ထိခုိက်မ�မ�ိှေစသည့်
လပ်ုငနး်ခွင်တစ်ခုကုိ ေပးအပ်ရပါမည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူသည် ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့် �ကမ်းတမ်းေသာ သိ� မဟတ်ု
အ�ှက်ရေစေသာ ဆက်ဆံပုံ၊ လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာ သိ� မဟတ်ု �ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ေ�ှာင့်ယှက်မ�၊ ကုိယ်၊ စိတ် သိ� မဟတ်ု ��တ်ြဖင့် ဆဲဆုိမ�၊
�ုိက်�ှက်ြပစ်ဒဏ်၊ �ခိမ်းေြခာက်မ�များ သိ� မဟတ်ု အြခားပုံစံများ သိ� မဟတ်ု ကုိယ် သိ� မဟတ်ု စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အကျပ်ကုိင်မ�၊ စိတ်
သိ� မဟတ်ု ��တ်ြဖင့် ေ�ှာင့်ယှက်မ�များကုိ မခံရေ�ကာင်း သိ� မဟတ်ု စီမံခန ့ခဲွ်ေရး�ှင့် ဝနထ်မ်း၊ ၎င်းတိ�၏ မိသားစု သိ� မဟတ်ု
လပ်ုေဖာ်ကုိင်ဖက်များအား �ခိမ်းေြခာက်မ�ကုိ မည်သည့်အေြခအေနတင်ွမ� သည်းခံမည်မဟတ်ုေ�ကာင်း ေသချာသတ်မှတ်ရမည်။

စညး်ကမ်း
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် စည်းကမ်းထိနး်သိမ်းေရး�ှင့်ဆုိင်ေသာ လပ်ုငနး်စ�်များ�ှင့် ဆက်စပ် စံ��နး်များကုိ �ှင်းလင်းစွာ
အသိေပးရမည်ြဖစ်�ပီး ၎င်းတိ� ကုိ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး�ှင့် ဝနထ်မ်းအားလံးုအတက်ွ တနး်တညီူစွာ ကျင့်သုံးရမည်။

အလပ်ုချနိမ်ျား
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ေဒသ��ရ ဥပေဒများကုိ ေလးစားလိက်ုနာ�ပီး ဝနထ်မ်းများက တစ်ပတ်လ�င် အလပ်ုနာရီများ လနွကဲ်စွာ
မလပ်ုကုိင်ေ�ကာင်း ေသချာေစရန ်ရည်ရွယ်ထားသည့် ILO သေဘာတညီူချက်များကုိ လိက်ုနာရန ်�ကိ�းပမ်းရပါမည်။
လပ်ုငနး်နယ်ပယ်၏ အခါရာသီအေလျာက် သေဘာသဘာဝကုိ နားလည်လျက် တိက်ုတနွး်မခံရဘဲ မိမိတိ�၏ ဆ��အေလျာက်
သေဘာတထူားသည့် ဝနထ်မ်းများသည် ထူးြခားေသာ လပ်ုငနး်အေြခအေနများတင်ွ သာမနအ်လပ်ုချနိမ်ျားထက် ပုိ�ကာြမင့်စွာ
လပ်ုကုိင်ေပးရန ်ေတာင်းဆုိခံရ�ိင်ုပါသည်။ အလပ်ုသမားများသည် ေြခာက်ရက်ဆက်တိက်ု အလပ်ုလပ်ု�ပီးေနာက်
အနည်းဆုံးတစ်ရက်တာ နားရက် ခံစားခွင့်�ိှရမည်။

လပ်ုအားခများ�ှင့် အကျ�ိးခံစားခွင့်များ
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် သက်ဆုိင်ရာ တရားဝင် အေြခခံလပ်ုအားခ သိ� မဟတ်ု လက်�ိှ လပ်ုငနး်နယ်ပယ်စံ��နး်များ�ှစ်ခုအနက်
ပုိများသည့်လပ်ုအားခအေပ� အေြခခံ၍ အလပ်ုသမားအားလံးုအား မ�တေသာ လပ်ုအားခ ေပးေဆာင်ရမည်။

ပစ�ည်းသွင်းသူများအား အေြခခံ လိအုပ်ချက်များ ြပည့်မီရန ်လံေုလာက်သည့် ပုံမှန ်အလပ်ုရက်သတ� ပတ်အတက်ွ
လပ်ုအားခပမာဏတစ်ခု ေပးအပ်ရန�ှ်င့် အပုိသုံးစဲွရနအ်တက်ွ ဝင်ေငေွပးအပ်ရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။ အနည်းဆုံးအေနြဖင့်
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ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် လပ်ုအားခများ ေပးေချမ��ှင့် ပိတ်ရက်များ၊ ခွင့်များ�ှင့် အလပ်ု�ှင်ဘက်မှ စာချ�ပ်အဆုံးသတ်မ�အတက်ွ
နစ်နာေ�ကး အပါအဝင် အကျ�ိးခံစားခွင့်များ ြပ�ာနး်ချက်တင်ွ သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ လိက်ုနာရပါမည်။

ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ယခင်က စာြဖင့် ေရးသားအသိေပးထားသည့် ေငေွပးေချမ�များကုိ ပုံမှနအ်တိင်ုး ေပးအပ်ရမည်ြဖစ်�ပီး
ေပးေချမ� ကာလတစ်ခုစီအတက်ွ လပ်ုအားခ ��နး်ထား၊ အကျ�ိးခံစားခွင့်များ�ှင့် �တ်ုြဖတ်မ�များကုိ �ှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပသည့်
လပ်ုအားခ �ှင်းတမ်းများကုိ ဝနထ်မ်းများထံ ေပးအပ်ရပါမည်။ ဝနထ်မ်းများအား ေဒသ��ရ ဥပေဒအရ တရားဝင်
သတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ုခ��နး်ထားြဖင့် အချနိပုိ်နာရီများအတက်ွ လပ်ုခေပးရမည် သိ� မဟတ်ု ဥပေဒများ မ�ိှပါက အချနိပုိ်သည်
ILO သေဘာတညီူချက်များ�ှင့်အညီ အနည်းဆုံး ပုံမှနအ်လပ်ုနာရီအတက်ွ လပ်ုခ��နး်ထား၏ 125% ြဖစ်ရပါမည်။

အေထွေထွ အလပ်ုအကုိင် စညး်မျ�်းများ
ဝနထ်မ်းအားလံးုအား ဝနထ်မ်းများ နားလည်�ိင်ုသည့် ဘာသာစကားြဖင့် ေရးသားထားသည့် တရားဝင် ချ�ပ်ဆုိထားေသာ
အလပ်ုသမားစာချ�ပ်စာတမ်းတစ်ရပ် ေပးအပ်ရပါမည်။

တစ်ဆင့်ခံ စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိြခင်း
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် အဆုိပါ အလပ်ုြပင်ပ၊ အိမ်အလပ်ု သိ� မဟတ်ု တစ်ဆင့်ခံ စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိြခင်းဆုိင်ရာ
ဆက်ဆံေရးများအေ�ကာင်းကုိ Mejuri ထံ ထုတ်မေြပာဘဲ အလပ်ု၏ မည်သည့်အစိတ်အပုိင်းကုိမ� စာချ�ပ် မချ�ပ်ဆုိသင့်ပါ။
Mejuri ကုနပ်စ�ည်းများ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ပစ�ည်းသွင်းသူ၏ ကုိယ်စား အလပ်ုလပ်ုေနသည့် မည်သူမဆုိသည် ဤကျင့်ဝတ်ကုိ
လိက်ုနာရမည်ြဖစ်�ပီး ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် အဆုိပါ သတ်မှတ်ချက်များကုိ လိက်ုနာရန ်တာဝန�ိှ်သည်။

ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးကင်းေရး
ေဘးအ��ရာယ်များအတက်ွ လပ်ုငနး်ခွင်ကုိ ပုံမှန ်အကဲြဖတ်ရန ်သင့်ေလျာ်ေသာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ ချမှတ်ထားရမည်ြဖစ်�ပီး
အလပ်ုဆုိင်ရာ မေတာ်တဆမ�ြဖစ်�ိင်ုေြခများကုိ ေလ�ာခ့ျရန ်သင့်ေလျာ်ေသာ ပ�ုိဂရမ်များ�ှင့် အင်ဂျင်နယီာပညာရပ်ဆုိင်ရာ
ထိနး်ချ�ပ်မ�များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရပါမည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ၎င်းတိ�၏ ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးကင်းေရး
ပ�ုိဂရမ်များ၏ ထိေရာက်မ�ကုိ စ�်ဆက်မြပတ် တိးုြမ�င့်ရန ်�ကိ�းပမ်းရမည်ြဖစ်�ပီး ၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး်နယ်ပယ်များတင်ွ
အေကာင်းဆုံး အေလအ့ထများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်�ကိ�းပမ်းရမည်။

ပစ�ည်းသွင်းသူများအား အလပ်ု�ုံ၏ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများ ေလးစားလိက်ုနာေရးကုိ ေစာင့်�ကည့်သည့် ကျနး်မာေရး�ှင့်
ေဘးကင်းေရး ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦးကုိ လျာထားရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။

ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ဝနထ်မ်းများအား လိအုပ်ေသာ ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးကင်းေရး သင်တနး် �ှင့်/သိ� မဟတ်ု ပညာေရးကုိ
ပ့ံပုိးေပးရမည်ြဖစ်�ပီး ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှေသာ �ခိမ်းေြခာက်မ�များကုိ ေထာက်လှမ်း�ပီး ေ�ှာင်လ�ဲရန�ှ်င့် ကျနး်မာေရး�ှင့်
ေဘးကင်းေရးကုိ စ�်ဆက်မြပတ် ကူညီတိးုြမ�င့်ေပးရန ်လံေုလာက်ေသာ စနစ်များကုိ ချမှတ်ထားေ�ကာင်း
ေသချာေဆာင်ရွက်ရမည်။

ပတ်ဝနး်ကျင်
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ဥပေဒများ�ှင့် စည်းမျ�်းများအားလံးုကုိ ြပည့်မီရမည် သိ� မဟတ်ု
ေကျာ်လနွရ်မည်ြဖစ်�ပီး ၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး်နယ်ပယ်များတင်ွ �ိင်ုငံတကာ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ
�ိင်ုငံအချင်းချင်းသေဘာတစူာချ�ပ်များ၏ စံ��နး်များ�ှင့် အေကာင်းဆုံး ကျင့်ထုံးများကုိ ြပည့်မီရမည် သိ� မဟတ်ု
ေကျာ်လနွရ်မည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ အ��ရာယ်များ�ှင့် သက်ေရာက်မ�များအြပင်
ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည် တိးုြမ�င့်ေရးအတက်ွ အခွင့်အလမ်းများကုိ ေဖာ်ထုတ်ရမည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည်
ေဖာ်ထုတ်ထား�ပီးေသာ ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ စွန ့စ်ားမ�များကုိ ေလျာပ့ါးသက်သာေစရန�ှ်င့် ရင်းြမစ်အသုံးြပ�မ�၊ စွန ့ပ်စ်မ�များ၊
အေင�ထုတ်လ�တ်မ�များ�ှင့် စွန ့ပ်စ�ည်း စွန ့ပ်စ်ြခင်း အပါအဝင် ပတ်ဝနး်ကျင်ဆုိင်ရာ ထိခုိက်မ�များကုိ ေလ�ာခ့ျရန်
ထိနး်ချ�ပ်မ�များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်�ပီး ပုံမှနသုံ်းသပ်ရမည်ြဖစ်ကာ အဆုိပါ ကိစ�ရပ်များ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး
ေစာင့်�ကည့်ြခင်း�ှင့် ေဒတာ ေကာက်ယူြခင်းအတက်ွ �ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ��ိှေသာ ေြဖ�ှင်နည်းတစ်ရပ် ြပ�လပ်ုရမည်။
ပစ�ည်းသွင်းသူများ၏ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�များ�ှင့် ရင်းြမစ်ရယူေရး ကျင့်ထုံးများသည် ရာသီဥတ ုေြပာင်းလဲမ�
ေလျာပ့ါးသက်သာေရး�ှင့် ဇီဝမျ�ိးကဲွမ��ှင့် ေဂဟစနစ်များအား ထိနး်သိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်ေရး�ှင့် ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးအေပ�
အထူးအေလးေပးမ�ကုိ ချမှတ်ရန ်�ကိ�းပမ်းရပါမည်။

အသုိက်အဝနး် ဖ�ံ �ဖိ�းတုိးတက်ေရး
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�များ�ှင့် ပစ�ည်းသွင်းမ�ကွင်းဆက်များ တည်�ိှသည့်ေနရာ�ိှ ေဒသ��ရ
အသုိက်အဝနး်များ�ှင့် �ကိ�တင်ြပင်ဆင်မ��ိှစွာြဖင့် ချတ်ိဆက်လပ်ုကုိင်�ပီး ေထာက်ပ့ံသွားရနအ်ြပင် အဆုိပါ
အသုိက်အဝနး်များအတင်ွး အလပ်ုခန ့ရ်န၊် ရင်းြမစ်ရယူရန�ှ်င့် တည်ေဆာက်ရန ်အေကာင်းဆုံး�ကိ�းပမ်းရပါမည်။
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လံြုခံ�ေရး
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ၎င်း၏ အလပ်ုသမားများ၊ စာချ�ပ်ြဖင့်လပ်ုကုိင်သူများ�ှင့် ဧည့်သည်များ၏ ေဘးကင်းေရး�ှင့်
လံြုခံ�ေရးကုိ ေသချာေစရန ်အစီအမံများ ြပ�လပ်ုရပါမည်။ ၎င်းတင်ွ ကုနပ်စ�ည်းများ ထုတ်လပ်ုေရး�ှင့်
သယ်ယူပိ� ေဆာင်ေရးအတင်ွး ထုတ်ကုန ်ခုိးယူမ�၊ ဉာဏပစ�ည်းခုိးယူမ� သိ� မဟတ်ု ဝနထ်မ်း သိ� မဟတ်ု ေဖာက်သည်၏ ေဒတာ
ဆုံး�� ံးမ�ရနမှ် ကာကွယ်ရန ်လံြုခံ�ေရး အ��ရာယ်များကုိ အကဲြဖတ်ြခင်း�ှင့် စီမံချက်များကုိ ချမှတ်ြခင်း ပါဝင်သည်။

ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် လံြုခံ�ေရးဝနထ်မ်း၊ အလပ်ုသမားများ�ှင့် ဧည့်သည်များ�ကား အြပနအ်လှနဆ်က်ဆံမ�များ အပါအဝင်
၎င်း၏ လံြုခံ�ေရး လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများ၏ ��ေထာင့်အားလံးုတင်ွ လ�အခွင့်အေရးများကုိ ကာကွယ်ထားေ�ကာင်း ေသချာေစရန်
အဆင့်ဆင့် လပ်ုေဆာင်ရပါမည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများအား လိအုပ်ပါက လံြုခံ�ေရး�ှင့် လ�အခွင့်အေရးများ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး
ဆ��အေလျာက်ြဖစ်ေသာ ဥပေဒသများကုိ လိက်ုနာရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။

လပ်ုငနး် ဂုဏ်သိက�ာ
Mejuri သည် လပ်ုငနး်ေဆာင်တာအားလံးုတင်ွ အြမင့်မားဆုံး လပ်ုငနး်စံ��နး် ဂုဏ်သိက�ာကုိ ထိနး်သိမ်းထားရန ်ေမ�ာ်လင့်ပါသည်။
ကျင့်ဝတ်ညီေသာ လပ်ုငနး်အြပ�အမူ�ှင့် ဆက်ဆံမ�များအြပင် အဆုိပါ လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမ�တိ� ကုိ
၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး် စာအပ်ုများ�ှင့် မှတ်တမ်းများတင်ွ တိကျစွာ ြပသထားပါသည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများတင်ွ လပ်ုငနး်
ဂုဏ်သိက�ာကုိ ြပ�ာနး်သည့် မူဝါဒတစ်ရပ် �ိှရမည်။

ထုတ်ကုန ်ထုတ်ေဖာမ်�
Mejuri ထံ ေရာင်းချသည့် ကုန�်ကမ်းများ�ှင့် ထုတ်ကုနမ်ျား၏ သေဘာသဘာဝ�ှင့် အရည်အေသွးဆုိင်ရာ
ထုတ်ေဖာ်ချက်အားလံးုကုိ တိကျစွာ �ှင်းလင်းေြပာြပရမည်။ ၎င်းတင်ွ ေကျာက်မျက်အ�ုိင်းတံးုများ၏ မူလဇာစ်ြမစ် တည်ေနရာ၊
အေလးချနိ၊် အေရာင်�ှင့် �ကည်လင်ြပတ်သားမ�၊ ကုိင်တယ်ွပုံများ၊ အ�စိုတ်မ� စံ��နး်�ှင့် အဖုိးတန ်သတ� �များ၏ ပစ�ည်း
အမှတ်တံဆိပ်များသာမကဘဲ သက်ဆုိင်ရာ ဖက်ဒရယ်၊ ြပည်နယ်�ှင့် ေဒသ��ရ ဥပေဒများမှ သတ်မှတ်ထားေသာ
အြခားအရာများအြပင် �ိင်ုငံတကာတင်ွ လက်ခံထားသည့် ေကျာက်မျက်ရတနာ လပ်ုငနး်နယ်ပယ် ထုတ်ကုန ်ထုတ်ေဖာ်ချက်
စံ��နး်များ�ှင့်အညီ ြပ�ာနး်ထားသည့် အြခားကိစ�ရပ်များ ပါဝင်သည်။

စိနတံ်းုများ (လက်ဝတ်ရတနာတင်ွ ထည့်သွင်းသည့် စိနမ်ျား အပါအဝင်) ေပးသွင်းသူများသည် Mejuri ၏ ေပးသွင်းမ�
ကွင်းဆက်သိ�  ထုတ်ေဖာ်ြပမထားေသာ စိနတ်မုျား ဝင်ေရာက်လာ�ိင်ုေြခကုိ ေလျာပ့ါးေစရန ်သင့်ေလျာ်ေသာ အစီအမံများ
ြပ�လပ်ုရပါမည်။

အကျင့်ပျက်ြခစားမ�၊ လာဘ်ထုိးမ�၊ ေငေွ�ကးခဝါချမ� တုိက်ဖျက်ေရး
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် လာဘ်ထုိးမ�၊ �ခိမ်းေြခာက်၍ေငညွ�စ်မ�၊ အလွဲသုံးစားြပ�မ�၊ လိမ်လည်မ�၊ ေငေွ�ကးခဝါချမ� သိ� မဟတ်ု
အ�ကမ်းဖက်မ� သိ� မဟတ်ု လက်နက်ကုိင်လ�ပ်�ှားမ��ှင့်ဆက်�ယ်ွေသာ လပ်ုငနး်တိင်ုး အပါအဝင် အကျင့်ပျက်ေသာ
မည်သည့်ကျင့်ထုံး ပုံစံတစ်ရပ်ရပ်တင်ွမ� မပါဝင်ရပါ။ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ကေနဒါ�ိင်ုငံ �ိင်ုငံြခားသား အစုိးရ အရာ�ိှများ
အကျင့်ပျက်ြခစားမ�ဆုိင်ရာ အက်ဥပေဒ၊ အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု �ိင်ုငံြခားသား အကျင့်ပျက်မ� အေလအ့ထများဆုိင်ရာ
အက်ဥပေဒ�ှင့် ယူေက လာဘ်ထုိးမ�ဆုိင်ရာ အက်ဥပေဒ သိ� မဟတ်ု အြခား သက်ဆုိင်ေသာ အကျင့်ပျက်မ� သိ� မဟတ်ု လာဘ်ထုိးမ�
တိက်ုဖျက်ေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒများကုိ မချ�ိးေဖာက်ရပါ သိ� မဟတ်ု Mejuri ဝနထ်မ်းများအား ချ�ိးေဖာက်ေအာင် မြပ�ေစရပါ။
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ၎င်းတိ�၏ ကုိယ်ပုိင် KYC-AML မူဝါကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည်ြဖစ်�ပီး သက်ဆုိင်ေသာ
အကျင့်ပျက်မ��ှင့် လာဘ်ထုိးမ� တိက်ုဖျက်ေရး ဥပေဒများကုိ ေလးစားလိက်ုနာေ�ကာင်း ေသချာေစရန ်ေစာင့်�ကည့်ေရး�ှင့်
လိက်ုနာေစေရး လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ ချမှတ်ရပါမည်။

ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒြဖင့်�ှင့် �ိင်ုငံေတာ် သိ� မဟတ်ု �ိင်ုငံတကာ စာရင်းအင်း စံ��နး်များ�ှင့်အညီ
သတ်မှတ်ြပ�ာနး်ထားသည့် လပ်ုငနး် ေငလွ�ဲေြပာင်းမ�များအတက်ွ ေငေွ�ကးအေကာင့်များကုိ ထိနး်သိမ်းထားရမည်။

အေလးထားစိစစ်ေရး�ှင့် ပဋိပက��ိှေသာ�ှင့် အ��ရာယ်ြမင့်မားေသာ ဧရိယာများ
ေရ�၊ ေင၊ွ ပလက်တီနမ် အပ်ုစု သတ� �များ၊ သဘာဝ စိနမ်ျား�ှင့် သဘာဝအေရာင်ပါေသာ ေကျာက်မျက်အ�ုိင်းတံးုများ
ေပးသွင်းသူများသည် ပဋိပက��ိှေသာ�ှင့် အ��ရာယ်ြမင့်မားေသာ ဧရိယာများ (OECD အေလးထားစိစစ်ေရး လမ်း��နခ်ျက်) မှ
တင်ွးထွက်ပစ�ည်းများ၏ တာဝနသိ်ေသာ ပစ�ည်းသွင်းသူ ကွင်းဆက်များအတက်ွ OECD အေလးထားစိစစ်ေရး
လမ်း��နခ်ျက်၏ 5 ဆင့် မူေဘာင်�ှင့်အညီ ပစ�ည်းသွင်းမ� ကွင်းဆက် အေလးထားစိစစ်ေရးကုိ လပ်ုေဆာင်ရပါမည်။

KIMBERLEY လပ်ုငနး်စ�် ေထာက်ခံချက် အစီအစ�်
�ှင့် ကမ�ာစိ့နေ်ကာင်စီ အာမခံလက်မှတ်များစနစ်
Mejuri သည် စိနမ်ျားအတက်ွ တရားဝင် ေရာင်းဝယ်မ�ကုိ ေထာက်ပ့ံသည့် Kimberley လပ်ုငနး်စ�် ေထာက်ခံချက် အစီအစ�်�ှင့်
�ိင်ုငံအလိက်ု ဥပေဒြပ�ာနး်မ�ကုိ အားေပးေထာက်ခံပါသည်။ အ�ကမ်းထည်ြဖစ်ေစ၊ တိက်ုခ�တ်အေရာင်တင်ထားသည်ြဖစ်ေစ
သိ� မဟတ်ု လက်ဝတ်ရတနာတင်ွ ထည့်သွင်းထားသည်ြဖစ်ေစ စိနမ်ျား ေရာင်းချမ� သိ� မဟတ်ု ေရာင်းဝယ်မ�တင်ွ ပါဝင်သည့်
ေပးသွင်းသူအားလံးုသည် ကမ�ာစိ့နေ်ကာင်စီ အာမခံလက်မှတ်များစနစ်�ှင့် Kimberley လပ်ုငနး်စ�် ေထာက်ခံချက်
အစီအစ�်တိ� ကုိ လိက်ုနာရမည်ြဖစ်�ပီး ထုိေြပစာပါ စိနအ်ားလံးုသည် အာမခံ သတ်မှတ်ချက်များ ြပည့်မီေ�ကာင်း ေသချာေစရန်
သက်ဆုိင်ေသာ ေြပစာအားလံးုတင်ွ လိအုပ်ေသာ အာမခံထုတ်ြပနခ်ျက် ပါဝင်ေ�ကာင်း ေသချာေဆာင်ရွက်ရမည်။

အထညပ်စ�ညး်များ၏ ေြခရာခံ�ုိင်မ��ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ�
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ေြခရာခံ�ိင်ုမ��ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမ�တိ�သည် လက်ဝတ်ရတနာ ြပ�လပ်ုေရး လပ်ုငနး်စ�်၏ အဆင့်တိင်ုးတင်ွ ရည်ရွယ်မထားသည့်
အပျက်သေဘာ သက်ေရာက်မ�များကုိ ေ�ှာင်လ�ဲရန ်အဓိကကျ�ပီး က��်ပ်ုတိ�သည် တာဝနသိ်ေသာ ရင်းြမစ်ရယူြခင်း၏
အြမင့်မားဆုံး အဆင့်အတက်ွ ကတိကဝတ်ြပ�ပါသည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ကုန�်ကမ်းပစ�ည်းများ၏ တိကျေသာ
ေြခရာခံ�ိင်ုမ�၊ စီမံေဆာင်ရွက်ေရး�ှင့် Mejuri ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ေရာင်းချမ� သိ� မဟတ်ု ြဖန ့ခ်ျမိ�အတက်ွ ထုတ်လပ်ုထားသည့်
ထုတ်ကုနအ်ားလံးု အေချာသတ် တပ်ဆင်မ�ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ပ့ံပုိးေပးရန ်အစွမ်းကုန�်ကိ�းပမ်းသွားရပါမည်။
ေြခရာခံမ� ေသချာ�ိှေစရန�ှ်င့် ပစ�ည်းသွင်းမ�ကွင်းဆက်ြဖင့် အသုံးချ�ိင်ုေသာ ကုန�်ကမ်းများအတက်ွ
ရင်းြမစ်ရယူေရးေဒတာများကုိ ရ�ိှ�ိင်ုေ�ကာင်း ေသချာေစရန ်ပစ�ည်းသွင်းမ�ကွင်းဆက်၏ အဆင့်အားလံးုတင်ွ တိကျ�ပီး
အေြပာင်းအလဲမ�ိှေသာ ပစ�ည်းစာရင်း ထိနး်ချ�ပ်မ�များကုိ ချမှတ်ရပါမည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများအား လိအုပ်ပါက
ြပနလ်ည်အသုံးြပ�ေသာ ေဈးကွက်သိ�  ကုနပ်စ�ည်းများ ဝင်ေရာက်ြခင်းအတက်ွ ကျ�ိးေ�ကာင်းသင့်ေသာ မူလ�ိင်ုငံဇာစ်ြမစ်အေပ�
စုံစမ်းေမးြမနး်မ�များကုိ �ပီးစီးေအာင်လပ်ုရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် တးူေဖာ်ထားေသာ၊
သတ� ��ုိင်းအရည်ကျ�ိ�ပီး ြပနလ်ည်သန ့စ်င်ေပးသူများထံမှ ဝယ်သူထံ မေရာက်ခင်�ှင့် ဝယ်သူထံေရာက်�ပီး
ြပနလ်ည်အသုံးြပ�ေသာ အဖုိးတန ်သတ� �များ၏ �ှစ်စ�်ရာခုိင်��နး် အတိအကျကုိ ေဖာ်ြပရမည်။

တူးေဖာမ်ထားေသာ အထညပ်စ�ညး်များ
ပုလဲများ၊ သားေရ/အေရခံွ�ှင့် စာရွက်အေြခခံ ထုတ်ကုနမ်ျားအြပင် အြခားထုတ်ကုနမ်ျား အပါအဝင် တးူေဖာ်မထားေသာ
အထည်ပစ�ည်းများ၏ ေပးသွင်းသူများသည် အဆုိပါ အထည်ပစ�ည်းများကုိ တာဝနသိ်တတ်စွာ ရင်းြမစ်ရယူ�ပီး သက်ဆုိင်ရာ
ဥပေဒများ၊ စည်းမျ�်းများ�ှင့် သက်ဆုိင်ေသာ လပ်ုငနး်နယ်ပယ် အေကာင်းဆုံး ကျင့်ထုံးများ �ှင့်/သိ� မဟတ်ု စံ��နး်များ�ှင့်အညီ
ထုတ်လပ်ုေပးေ�ကာင်း ေသချာလပ်ုေဆာင်ရပါမည်။

မေကျနပ်ချက် လပ်ုထုံးလပ်ုနညး်များ�ှင့် ကုစားမ�
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် အလပ်ုသမားများ၊ ၎င်းတိ�၏ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ စီမံခန ့ခဲွ်ေရး�ှင့် အသုိက်အဝနး်�ကားတင်ွ
ထိေရာက်ေသာ၊ အချနိ�ှ်င့်တေြပးညီြဖစ်ေသာ၊ ေလးစားသမ��ိှေသာ�ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ ေြပာဆုိဆက်ဆံမ�ကုိ
ေသချာေစသည့် စုိးရိမ်မ�များ�ှင့် တိင်ု�ကားချက်များကုိ တံ� ြပနရ်န ်မေကျနပ်ချက်ဆုိင်ရာ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းများကုိ ထား�ိှရမည်။

ဥပေဒ ေလးစားလိက်ုနာေရး
ဤကျင့်ဝတ်၏ သတ်မှတ်ချက်များ ြပည့်မီေစြခင်း အပါအဝင် ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ပစ�ည်းသွင်းသူများ၏
လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများ�ှင့် ဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်အညီ သက်ဆုိင်ေသာ ေဒသ��ရ�ှင့် �ိင်ုငံေတာ်၊ စည်းကမ်းများ၊ စည်းမျ�်းများ�ှင့်
လပ်ုငနး်နယ်ပယ် စံ��နး်အားလံးုကုိ လိက်ုနာရပါမည်။ ကျင့်ဝတ်�ှင့် ဥပေဒေရးရာ သတ်မှတ်ချက်များ�ကား ြခားနားချက် �ိှပါက
စံ��နး်�ှစ်ခုအနက် ပုိြမင့်ေသာ စံ��နး်က လ�မ်းမုိးပါမည်။

ေလးစားလိက်ုနာေရး ေမ�ာမှ်နး်ချက်�ှင့် စ�်ဆက်မြပတ် တုိးတက်မ�
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ဤကျင့်ဝတ်၏ ြပ�ာနး်ချက်များကုိ ၎င်းတိ�၏ ဝနထ်မ်းများ�ှင့် ၎င်းတိ�၏ ကုိယ်ပုိင်
ေပးသွင်းမ�ကွင်းဆက်သိ�  အသိေပးေြပာြပေ�ကာင်း ေသချာေစရန ်သင့်ေလျာ်ေသာ အဆင့်များ လပ်ုေဆာင်ဖိ�  တာဝန�ိှ်ပါသည်။
ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ဤတင်ွ ရည်��နး်ထားသည့် ဥပေဒသများကုိ ၎င်းတိ�၏ ဝနထ်မ်းများ၊ ပစ�ည်းသွင်းသူများ၊
ေအးဂျင့်များ�ှင့် စာချ�ပ်ချ�ပ်ဆုိသူများက ကျ�ိးေ�ကာင်းသင့်စွာ ြဖစ်�ိင်ုသမ� သေဘာတလူက်ခံ�ပီး ကျင့်သုံးေ�ကာင်း
ေသချာေစရနလ်ည်း တာဝန�ိှ်ပါသည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများအား ၎င်းတိ�၏ လပ်ုငနး်ေဆာင်ရွက်မ�များ သိ� မဟတ်ု
ေပးသွင်းမ�ကွင်းဆက်တင်ွ မကုိက်ညီမ�ကုိ Mejuri သိ�  မြဖစ်မီ �ကိ�တင်အစီရင်ခံရန ်တိက်ုတနွး်အပ်ပါသည်။

ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် Mejuri �ှင့် ၎င်း၏ တာဝနက်ျ ေအးဂျင့်များအား ကုနထု်တ်လပ်ုေရး အလပ်ု�ုံများ�ှင့် အလပ်ု�ှင်က
ေပးအပ်ေသာ အိမ်ရာဆုိင်ရာ ေ�ကညာမထားေသာ လပ်ုငနး်ခွင် စစ်ေဆးမ�များ၊ အလပ်ုခန ့အ်ပ်မ� ကိစ�ရပ်များ�ှင့် ပတ်သက်ေသာ
စာအပ်ုများ�ှင့် မှတ်တမ်းများအတက်ွ သုံးသပ်ချက်များ�ှင့် ဝနထ်မ်းများ�ှင့် သီးသန ့ ်ေတ�ဆုံေမးြမနး်မ�များ အပါအဝင်
ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းအြပင် သက်ဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ လိက်ုနာေ�ကာင်း အတည်ြပ�ရန ်ေစာင့်�ကည့်ေရး
လပ်ုငနး်ေဆာင်တာများတင်ွ ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ရန ်ခွင့်ြပ�ပါမည်။ ကုနထု်တ်လပ်ုသူများသည် ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း�ှင့်အညီ
ြပ�မူေဆာင်ရွက်ရန ်လိအုပ်�ိင်ုသည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာအားလံးုကုိ လပ်ုငနး်ခွင်တင်ွ ထား�ိှရမည်ြဖစ်�ပီး အချနိြ်ပည့်ြဖစ်ေစ၊
အချနိပုိ်င်းြဖစ်ေစ သိ� မဟတ်ု ရာသီအလိက်ုပုံစံြဖင့်ြဖစ်ေစ ခန ့အ်ပ်ထားသည့် ဝနထ်မ်းအားလံးုအတက်ွ အချနိတိ်င်ုးတင်ွ
အလပ်ုချနိမ်ျား၊ လပ်ုအားခများ�ှင့် အကျ�ိးခံစားခွင့်များသာမကဘဲ အြခားအရာများ အပါအဝင် လပ်ုငနး်၏ သက်ဆုိင်ေသာ
ဧရိယာအားလံးုအတက်ွ တိကျ�ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ မှတ်တမ်းများ ထား�ိှရမည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ၎င်းတိ�၏
ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း လိက်ုနာမ�ကုိ ပုံမှန ်အကဲြဖတ်�ပီး ေတ��ိှချက်အားလံးုကုိ ြပ�ြပင်ပါမည်။

သတ်မှတ်ချက်များ မလိက်ုနာမ�ြဖစ်ရပ်တင်ွ Mejuri ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ြပ�ြပင်တည့်မတ်ေရး လပ်ုေဆာင်ချက်
အစီအစ�်ြဖင့် ေပးအပ်ထားသည့် အချနိက်ာလများအတင်ွး ြပဿနာများကုိ ြပနြ်ပ�ြပင်ရန ်ကတိကဝတ်ြပ�ရမည်။
ဤကျင့်ဝတ်ကုိ ေသချာလိက်ုနာေစရန ်စ�်ဆက်မြပတ် တိးုတက်ေရးအတက်ွ ပစ�ည်းသွင်းသူအားလံးု�ှင့် ပူးေပါင်းလပ်ုကုိင်ရန်
က��်ပ်ုတိ�  �ကိ�းပမ်းပါသည်၊ သိ� ေသာ်လည်း က��်ပ်ုတိ�က သေဘာတညီူချက်များ သိ� မဟတ်ု စာချ�ပ်များကုိ ပယ်ဖျက်ပုိင်ခွင့်၊
ေနာက်ပုိင်း ဝယ်ယူမ�ကုိ ဆုိင်းငံပုိ့င်ခွင့် သိ� မဟတ်ု အေြခအေနအရလိအုပ်သည့်အခါ ပစ�ည်းသွင်းသူမည်သူမဆုိ�ှင့်
ဆက်ဆံေရးကုိ ဖျက်သိမ်းပုိင်ခွင့်�ိှပါသည်။

Mejuri သည် ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတင်ွ လိအုပ်သလိ ုအေြပာင်းအလဲများ ြပ�လပ်ုပုိင်ခွင့်�ိှ�ပီး ပစ�ည်းသွင်းသူများအား
အေြပာင်းအလဲများအေ�ကာင်းကုိ မဆုိင်းမတဘဲွ အသိေပးပါမည်။ ပစ�ည်းသွင်းသူများသည် ေနာက်ဆုံးရ ဗား�ှင်းပါ
သတ်မှတ်ချက်များ ြပည့်မီေရးအတက်ွ တာဝန�ိှ်ပါသည်။
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ဤကျင့်ဝတ်ကုိ ကျင့်ဝတ်ညီေသာ ေရာင်းဝယ်ေရး ပဏာမေြခလှမ်း၊ International Labor Organization (ILO၊ �ိင်ုငံတကာ
ကာယလပ်ုသား အဖ�ဲအစည်း) ၏ �ိင်ုငံတကာ ကာယလပ်ုသားစံ��နး်များ၊ လပ်ုငနး်�ှင့် လ�အခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ
ကုလသမဂ�လမ်း��နခ်ျက်များ၊ လမူ�ေရး တာဝနခံ်မ� �ိင်ုငံတကာ၊ SA 8000၊ ILO ၏ ေဘးကင်းေရး�ှင့် ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ
လက်ေတ�အသုံးချမ�ကျင့်ဝတ်၊ �ိင်ုငံေတာ် မီးေဘးကာကွယ်ေရး အသင်းအဖ�ဲ၊ �ိင်ုငံစုံလပ်ုငနး်စုများအတက်ွ Economic
Co-operation and Development (OECD၊ စီးပွားေရး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး�ှင့် ဖ�ံ �ဖိ�းတိးုတက်ေရးအတက်ွ အဖ�ဲအစည်း)၊
ပဋိပက�ေ�ကာင့် ထိခုိက်နစ်နာေသာ�ှင့် အ��ရာယ်များေသာ ဧရိယာများမှ တင်ွးထွက်ပစ�ည်းများ၏ တာဝနသိ်ေသာ
ပစ�ည်းသွင်းသူ ကွင်းဆက်များအတက်ွ OECD အေလးထား စိစစ်ေရး လမ်း��နခ်ျက်�ှင့် OHSAS 18001 က့ဲသိ�
လပ်ုငနး်နယ်ပယ်�ှင့် �ိင်ုငံတကာတင်ွ လက်ခံထားသည့် ဥပေဒသများမှ ထုတ်�တ်ုထားပါသည်။
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