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The Nestlé ေပးသြင္းသူဆိုင္ရာ
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း နိဒါန္း
၁။ ရည္ ရ ြ ယ္ ခ ်က

The Nestlé ေပးသြင္းသူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း
(“က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း”)တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံသို႔ ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏
တဆင့္ခံေပးသြင္းသူမ်ား (“ေပးသြင္းသူ”)တို႔က
Nestlé ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ေလးစားလိုက္နာရန္အတြက္ ၎တို႔ထံမွ
ေတာင္းဆိုသည့္ လံုးဝျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ညႇိႏႈိင္း၍မရသည့္
အနည္းဆံုးစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ဤမွတ္တမ္းစာအုပ္သည္ ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားအတြက္ OECD လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏လမ္းညႊန္မူမ်ား၊
ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္း (ILO)၏
အဓိကသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကုလသမဂၢကမၻာလံုးဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္၏ မူ၁၀ ခ်က္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ
ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို သႏၷိ႒ာန္ျပဳဆက္လက္လုပ္ေ
ဆာင္ေရးအတြက္ အကူအညီ ျဖစ္ေစၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္င
န္းလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈအတြင္းသာမက ယာခင္းမ်ားႏွင့္
စိုက္ခင္းမ်ားအထိ ေပးသြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြင္းဆက္မ်ားအထိ
ခ်ိတ္ဆက္မႈတိုင္းအထိလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Nestlé ၏ ေကာ္
ပိုရိတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမူမ်ား၏ တိုးခ်ဲ႕ထားမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေရး အပိုင္းတြင္ပါရွိသည့္
တာဝန္ယူမႈရွိေသာအရင္းအျမစ္ရွာေဖြေရးအစီအစဥ္၏
အေျခခံတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

၂။ သက္ ေ ရာက္ မ ႈ အတိ ု င ္ း အတာ
ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားက Nestlé ႏွင့္ စီး

ပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၎တို႔၏
မိခင္အေဆာက္အအံု၊ တဆင့္ခံအေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္
တြဲဖက္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား (အၿမဲတမ္း၊ ယာယီ၊
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ေအဂ်င္စီႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား
မ်ားတို႔အပါအဝင္)၊ ကြင္းဆက္ေပးသြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးသူမ်ား၊
အျခားေသာ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈမရွိသည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတို႔
အပါအဝင္ ၎တို႔က စီးပြားေရး အတူတကြလုပ္ေဆာင္သည့္
အျခားသူမ်ားတို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပးသြင္းသူ၏ တာဝန္ဝတၱရားမွာ
ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို လိုက္နာေၾကာင္းအတည္ျပဳရာတြင္
လိုအပ္ပါက လယ္သမားမ်ား အပါအဝင္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တဆင့္ခံေပးသြင္းသူမ်ားတို႔အား
အသိေပးေျပာၾကားျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္
ဝီရိယရွိစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

The Nestlé Supplier Code

၃။ လိုက ္န ာလုပ ္ေ ဆာင္ေ ရး

ေပးသြင္းသူက သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဤတြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည့္
အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တသေဝမတိမ္း
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတို႔
ကိုလိုက္နာႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မည္ဟု
Nestlé က ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎၏ တာဝန္ယူမႈ
ရွိေသာအရင္းအျမစ္ရွာေဖြေရးအစီအစဥ္အားျဖင့္ Nestlé က
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း လိုက္နာမႈရွိမရွိကို အတည္ျပဳရန္အတြက္
အတြင္းသို႔မဟုတ္ ျပင္ပဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး စစ္ေဆးျခင္း
ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေ
သာအရင္းအျမစ္ရွာေဖြေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္မႈ
တိုးတက္လာေအာင္လည္း အေကာင္ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။

၄။ စဥ္ဆက္မ ျပတ္ တိုးတက္မ ႈ

Nestlé က ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအတြင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည့္
စံႏႈန္းမ်ားကို ေရာက္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အင္
တိုက္အားတိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေပးသြင္းသူမ်ားအားလည္း ၎တို႔၏
လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေ
ကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသည္။
တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈလိုအပ္ပါက သို႔မဟုတ္
လယ္သမားငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လယ္သမားႀကီးမ်ားထံမွ
တိုက္႐ိုက္ ရယူမႈမ်ားလိုအပ္ပါက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္
သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားထူေထာင္ရာတြင္ Nestlé
က ေထာက္ပံ့ေပးမည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက
Nestlé ႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
ေပးသြင္းသူ၏အရည္အခ်င္းအေပၚ တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးသက္ေရာ
က္မႈရွိမည္။

၅။ အသံုးျပဳျခင္း

ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းသည္
ေပးသြင္းမႈအတြက္ Nestlé ၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တိုင္းတြင္
မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
ဝယ္ယူမႈေအာ္ဒါကိုလက္ခံျခင္းျဖင့္
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို ကိုးကား၍ ေပးသြင္းသူအေနျဖင့္
၎၏လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းသည္
၎က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ပါရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
အတိုင္းျဖစ္ရမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း သို႔မဟုတ္
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေရးကိုျပသျခင္းက ေပးသြင္းသူအတြက္
မည္သည့္တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိသည့္ အက်ဳိး
ခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားကိုမွ မဖန္တီးေပးပါ။
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားသည္
ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ Nestlé အၾကား မည္သည့္တရားဝင္
သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္မဆို
ျဖည့္စြက္ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး အစားထိုးမဟုတ္ပါ။
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The Nestlé ၏ ေပးသြင္းသူဆိုင္ရာ
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား
၁။ လူ ႔ အ ခြ င ္ ့ အ ေရးမ်ား

Nestlé သည္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေဘာင္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို
ျပည့္ဝစြာ ေထာက္ခံၿပီး ေပးသြင္းသူအေနျဖင့္လည္း
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေလးစားလိုက္နာမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အနည္းဆံုးအျဖစ္ -

လြတ္ လပ္ စ ြ ာစု ေ ဝးျခင္ းႏွ င ္ ့ စု ေ ပါင္ းေျပာဆိုခြ င့္
ေပးသြင္းသူသည္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား သက္ဆိုင္
ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလံုးအရ
လြတ္လပ္စြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းေျပာဆိုခြင့္ကို ေပးရမည္။
အဓမၼလုပ္အား
ေပးသြင္းသူသည္ အဓမၼလုပ္အားဆိုင္ရာ ILO ၏
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ နံပါတ္ ၂၉အရႏွင့္ အဓမၼလုပ္အား
ဖ်က္သိမ္းမႈဆိုင္ရာ ILO ၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
နံပါတ္ ၁၀၅ အရ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို
အဓမၼလုပ္အားကို အသံုးမျပဳရပါ၊
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အက်ဳိးအျမတ္ မထုတ္ရပါ။
အဓမၼလုပ္အားဆိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္မ်ား၊
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ား
သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈအတြက္ အာမ
ခံေငြေတာင္းခံျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ စည္းကမ္း သို႔မဟုတ္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းအျဖစ္ ခႏၶာကိုယ္ကိုထိခိုက္ျပစ္ဒါဏ္
ေပးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေလွာင္ထားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ျ
ခင္းတို႔ကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းအား ခိုင္းဖတ္အျဖစ္ဆက္ဆံျခင္း
ပံုစံမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ေပးသြင္းသူသည္
တရားဝင္ေဘာင္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား သို႔မဟုတ္
အက်ဥ္းသားအလုပ္သမားမ်ားကို အသံုးခ်ပါက
ေပးသြင္းသူကသိမ္းဆည္းထားသည့္ သင့္ေတာ္သည့္
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ Nestlé အား
အသိေပးရမည္။
အလု ပ ္ အကိ ု င ္ ခ န္ ႔ ထားေရးလု ပ ္ ေ ဆာင္ ခ်က္မ်ား
ေပးသြင္းသူသည္ ၎၏အေဆာက္အအံုတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္
တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသည့္အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ
ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိမႈကို အတည္ျပဳရန္
တာဝန္ရွိသည္။ အလုပ္အားလံုးသည္ မိမိစိတ္အလိုဆႏၵ
အရျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္တင့္ေသာ
အသိေပးမႈျပဳလုပ္ပါက အလုပ္မွ ထြက္ခြင့္ရွိသည္
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အလုပ္ခန္႔ထားမႈကို ရပ္ဆိုင္းခြင့္ရွိသည္။
ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါတိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္အလုပ္သည္
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ
ထူေထာင္ထားသည့္ အသိအမွတ္ျပဳအလုပ္ခန္႔ထားေ
ရးဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးအရသာ ျဖစ္ရမည္။ သာမာန္
အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမွ ေပၚထြက္လာသည့္
အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး ဥပေဒမ်ား
သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အလုပ္အတြက္သာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ တဆင့္ခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္
ျပည္တြင္အလုပ္အကိုင္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးလိုျခင္းမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္
အမွန္တကယ္ သာမာန္အလုပ္အကိုင္ေပးလိုျခင္းမရွိသ
ည့္ အလုပ္သင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္
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မေရွာင္ရွားရပါ။ ယင္းသို႔အေျခအေနမ်ားကို ပံုေသအလုပ္အ
ကိုင္ခန္႔ထားေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို အလြန္တရာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္
မေရွာင္လႊဲရပါ။
တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔
ထားေရးေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္ပါက
ေပးသြင္းသူသည္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးေ
အဂ်င္စီမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္း
၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ နံပါတ္ ၁၈၁ အရ
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။
အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးအတြ က္ အနည္းဆံုးအသက္
အနည္းဆံုးအသက္ဆိုင္ရာ ILO သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ
နံပါတ္ ၁၃၈ အရႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ
အဆိုးဆံုးပံုစံမ်ားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ILO
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ နံပါတ္ ၁၈၂ အရေပးသြင္းသူအေနျဖင့္
ကေလးအလုပ္သမားအသံုးျပဳျခင္းကို
တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုးအသက္ဆိုင္ရာ
ILO သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ နံပါတ္ ၁၃၈တြင္ အသက္
၁၅ႏွစ္ေအာက္ကေလး (သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္ အတက္ ၁၄ႏွစ္ေအာက္) မည္သူမဆို ILO သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒက အလုပ္လုပ္ရန္ ခြင့္မျပဳ၊ အလုပ္မခိုင္းေစရ
ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
အကယ္၍ေပးသြင္းသူက ငယ္ရြယ္ေသာအလုပ္သမားမ်ားကို
ခန္႔အပ္ပါက ထိုသို႔ငယ္ရြယ္သူမ်ားအား
အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းသည္ ထိုကေလးမ်ားအား ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ
ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈကို အႏၱရာယ္ျပဳသည့္ လြန္ကဲေသာ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အႏၱရာယ္မ်ားသို႔ မက်ေရာက္ေစေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရမည္။
မွ်တ၍တူညီေသာဆက္ဆံမႈ
ေပးသြင္းသူသည္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားအားဆက္ဆံမႈႏွ
င့္ပတ္သက္၍ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ သမာဓိျဖင့္
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။  
• ေပးသြင္းသူသည္ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္အလုပ္အကိုင္ခန္႔
ထားျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံမႈ
ဆိုင္ရာ ILO ၏ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ နံပါတ္
၁၁၁တြင္ပါရွိသည့္ႏွင့္အညီ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊
ဘာသာ၊ က်ား/မ၊ အသက္၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္၊
မူလႏိုင္ငံသား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ပါဝင္မႈ၊
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈ၊ သမဂၢအသင္းဝင္မႈ၊
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္
အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန စသည္တို႔အေပၚမူတည္၍
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။
• စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္
ႏႈတ္ျဖင့္ လြဲမွားစြာ ျပဳမူျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ထိကပါးရိကပါးလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်
သည္းမခံပါ။
• ေပးသြင္းသူသည္
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို
စုေဆာင္းေသာအခ်ိန္တိုင္းတြင္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းေစာင့္ၾ
ကည့္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တိုင္းတြင္
၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သီးသန္႔တည္ရွိေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေ
ရးမ်ားကို ေလးစားရမည္။
• ေပးသြင္းသူအေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳ
ပ္ဆိုထားသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ပစၥည္းဥပစၥာကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ လံုၿခံဳေရးေပးရန္
ထိန္းသိမ္းထားပါက လံုၿခံဳေရးေပးသည့္ဝန္ထမ္းအေနျဖ
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င့္လည္း မွ်တ၍တူညီေသာဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ တူညီေသာ
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရမည္။

အလု ပ ္ လု ပ ္ ခ ်ိ န ္ ႏ ွ င ္ ့ အနားယူ သည့္ေန႔ရက္မ်ား
ေခတၱအနားယူျခင္း၊ အနားယူသည့္အခ်ိန္မ်ား၊
အားလပ္ရက္မ်ားႏွင့္ မီးပြားခြင့္ႏွင့္ မီးဖြားစဥ္ ဖခင္အတြက္ခြင့္
စသည္တို႔အပါအဝင္ ပုံမွန္အလုပ္လုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားႏွ
င့္ အခ်ိန္ပိုနာရီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပးသြင္းသူက
၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္
မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ စက္႐ံုဆိုင္ရာ
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း အလုပ္လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္းကို
ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဥပေဒမရွိပါက
ေပးသြင္းသူသည္ သာမာန္အလုပ္ လုပ္သည့္တစ္ပါတ္လွ်င္
နာရီေပါင္း ၆၀ ထက္ေက်ာ္လြန္၍ အလုပ္မခိုင္းေစရပါ။
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္း ေျခာက္ရက္
ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္ၿပီးပါက တစ္ရက္နားခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး
အခ်ိန္အပိုအလုပ္မွန္သမွ်သည္ ဝန္ထမ္း၏ဆႏၵအတိုင္းသာ
ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းေသာႏႈန္းထားျဖင့္ လုပ္ခေပးရမည္။
လု ပ ္ အ ားခမ်ားႏွ င ္ ့ အက်ဳိ းခံ စ ားခြ င့္မ်ား
ေပးသြင္းသူ၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား အခ်ိန္ပိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
အျခားေသာေကာင္းမြန္သည့္လုပ္အားခေ
ပးေရး အသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတို႔အပါအဝင္
အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္
စက္႐ံု၏စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား တို႔တြင္ မည္သည့္အရာသည္ပို၍
ျမင့္မားသည္ျဖစ္ေစ လုပ္အားခမ်ားႏွင့္
အကိ်ဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးရမည္။ မည္သည့္အခါတြင္မဆို
လုပ္အားခသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔အား
တရားဝင္မွီခိုေနရသူမ်ားအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်
က္မ်ားျပည့္မီေစရန္ အၿမဲတမ္းလံုေလာက္မႈရွိရမည္၊
လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ဝင္ေငြအခ်ဳိ႕ကို ပံ့ပိုးေပးရမည္။
ေပးသြင္းသူအေနျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ
သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ေသာ လစာျဖတ္ေတာက္ျခင္းကိုမဆို
မက်င့္သံုးရပါ။ မည္သို႔ေသာ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးႏွင့္
လစေငြ ေပးေခ်ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပံုစံမ်ဳိးကိုမွ်
မက်င့္သံုးရပါ။

၂။ ေဘးကင္ းေရးႏွ င ္ ့ က်န္ း မာေရး

Nestlé မွ ေပးသြင္းသူ၏ လည္ပတ္ေရးႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားတို႔သည္
လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာမ်ားႏွင့္
နာမက်န္းမႈမ်ားကို ကာကြယ္သည့္အေနအထားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

လု ပ ္ င န္ းခြ င ္ ့ ပ တ္ ဝ န္ းက်င္
ေပးသြင္းသူသည္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေဘးကင္း၍
က်န္းမာသည့္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။
အနည္းဆံုးအျဖစ္ ေသာက္ေရ၊ သင့္တင့္ေသာအလင္းေရာင္၊
အပူခ်ိန္၊ ေလဝင္ေလထြက္၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္
ကာကြယ္ေရးကိရိယာတို႔ကို လက္နက္ကိရိယာျပည့္စံုစြာတပ္
ဆင္ထားသည့္လုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္ ထားေပးရမည္။ ထို႔အျပင္
အေဆာက္အအံုမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
ေနအိ မ ္ အ ေျခအေနမ်ားႏွ င ္ ့
သီ းသန္ ႔ တည္ ရ ွ ိ မ ႈ ကိ ု ေ လးစားျခင္ း
ေပးသြင္းသူကေပးထားျခင္းျဖစ္ပါက
အိပ္ေဆာင္အေဆာက္အအံုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
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ၿပီးေနာက္ စက္႐ံုႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဧရိယာမ်ားႏွင့္
သီးသန္႔ျဖစ္ေနရမည္။ အိပ္ေဆာင္မ်ားအားလံုးသည္
သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးကင္းရမည္ျဖစ္ကာ
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္နာရီတြင္မဆို
အိပ္ေဆာင္သို႔ ဝင္ထြက္သြားလာ ခြင့္ ရွိရမည္။
သန္႔ရွင္းသည့္ေရအိမ္မ်ားရွိရမည္၊ ေရရွိရမည္၊ သန္႔ရွင္းေသာ
အစားအေသာက္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းအသံုးအေဆာ
င္မ်ားလည္းရွိရမည္။ အိပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္
ထိုက္သင့္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေနရာ၊ သင့္တင့္ေသာ
အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာေရးခ်ဳိးခန္းမ်ား
လည္း ရွိရမည္။

အေရးေပၚအေျခအေနအတြ က္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
ေပးသြင္းသူသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္
အသင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားအား သတိေပးျခင္း၊ ေဘးကင္းရာသို႔
ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္
သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား၊
သင့္ေတာ္သည့္ မီးေလာင္မႈအခ်က္ေပးကိရိယာႏွင့္
မီးသတ္ကိရိယာ၊ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ား
စသည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ထားရန္မ်ား ပါဝင္သည္။
ေပးသြင္းသူက ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးေပၚအေျခအေန
စီမံကိန္း ခ်မွတ္ျခင္း၊ ထိေရာက္စြာတုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေ
ရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အေၾကာင္းကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္သင္ၾကား
ထားေပးရမည္။
ထုတ္ကုန္အရည္အေသြ းႏွင့္ ေဘးကင္းေရး
ေပးသြင္းသူမွ ေပးအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအားလံုးႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ
လိုအပ္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္း
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ Nestlé ႏွင့္အတူ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ေပးသြင္းသူသည္
Nestlé ၏ အရည္အေသြးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။

၃။ သဘာဝပတ္ဝ န္းက်င္ ေရရွည္တ ည္တံ ့ မ ႈ

Nestlé အေနျဖင့္ ၎၏ေပးသြင္းသူမ်ားအား
သက္ဆိုင္ရာတရားဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို လိုက္နာေစလိုၿပီး ၎၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္
တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေစလိုပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာပါမစ္ႏွင့္
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း
ေပးသြင္းသူသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို တရားဝင္ရွိေ
ၾကာင္းျပသႏိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ပါမစ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ အစီရင္ခံတင္ျ
ပျခင္းလမ္းညႊန္မ်ားကို ရရွိထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္
ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ
လုပ္ေဆာင္ရမည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြ ဲ မႈစနစ္
ေပးသြင္းသူသည္ ထူးျခားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္
ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားသည့္ သင့္တင့္သည့္သ
ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (ISO 14001:2004
ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအေပၚအေျခခံ၍) တစ္ခုကို
မွတ္တမ္းတင္၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ထုတ္ကုန္ေဘးကင္းေရး
ေပးသြင္းသူက အႏၱရာယ္မ်ားေသာပစၥည္းမ်ား၊
ဓါတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍၊
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ေဘးကင္းစြာ ကိုင္တြယ္မႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ၊
သိုေလွာင္မႈ၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္မႈတို႔ကို
ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ အႏၱရာယ္ မ်ားသည့္ပစၥည္းမ်ား၊
ဓါတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အရာဝတၳဳမ်ားတို႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္
သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတို႔ကို
တင္းၾကပ္စြာ လိုက္နာရမည္။ ေပးသြင္းသူက
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပစၥည္းကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္
ထုတ္ကုန္ေဘးကင္းေရး လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္
ေသာ့ခ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားတို႔အား ထုတ္ကုန္ေဘးကင္းေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိထားရန္ႏွင့္ ၎တို႔အား
ေလ့က်င့္ထားေပးရန္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရမည္။
အရင္းအျမစ္အသံုးျပဳျခင္း၊
ညစ္ညမ္းမႈကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေလ်ာ့ခ်ျခင္း
ေပးသြင္းသူက စြမ္းအင္ႏွင့္ေရအပါအဝင္ ၎၏
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား စားသံုးမႈကို
သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ေပးသြင္းသူသည္
ညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ႏွင့္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမာ၊ စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္ ေလထုတ္လႊင့္ျခင္းတို႔ကို
ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျပသရမည္။
မစြန္႔ပစ္မီတြင္ ေပးသြင္းသူက သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ စြန္႔ပစ္ေရႏွင့္
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအမာတို႔ကို သင့္တင့္စြာ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားကာ
စီစဥ္ျပဳျပင္ရမည္။

၄။ စီ းပြ ားေရးလု ပ ္ င န္ း ဂု ဏ္ သ မာဓိ

Nestlé က ေပးသြင္းသူမွ ပစၥည္းမ်ားကို အရင္းခရယူသည့္၊
ထုတ္လုပ္သည့္၊ Nestlé ထုတ္ကုန္တြင္
(“အသံုးျပဳသည့္တိုင္းျပည္”) ထည့္သြင္းသည့္
တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ
ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒအားလံုးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားအားလံုးတို႔ကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေစလိုသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာသည္ အတည္ျဖစ္ရမည္။

လာဘ္ ေ ပးလာဘ္ ယူ မ ႈ ဆ န္ ႔ က်င္ ေ ရး
ေပးသြင္းသူသည္ ဘယ္ေတာ့မွ် တိုက္႐ိုက္လည္းေကာင္း၊
ၾကားပြဲစားမ်ားမွတဆင့္လည္းေကာင္း
လုပ္ငန္းကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္
သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈမရွိသူထံမွ
အျခားအက်ဳိးအျမတ္ကိုရရွိရန္အတြက္ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေစ၊
သီးသန္႔ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႔မဟုတ္
မေလ်ာ္ကန္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ကို မကမ္းလွမ္းရ သို႔မဟုတ္
ကတိမျပဳရ။ ေပးသြင္းသူက လာဘ္မ်ားကို မေပးရ၊ လက္မခံရ၊
မသမာေၾကးမ်ားကို မစီစဥ္ရ သို႔မဟုတ္ လက္မခံရ။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားအက်င့္ပ်က္မႈလုပ္ရပ္မ်ားႏွ
င့္ UK ႏိုင္ငံ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အက္ဥပေဒတို႔အပါအဝင္
မည္သည့္သက္ဆိုင္ရာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆန္႔က်င္ေရး
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုမဆို ခ်ဳိးေဖာက္ရန္
သို႔မဟုတ္ ၎၏စီးပြားလုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ားက
ခ်ဳိးေဖာက္ေစရန္ မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ဳိးကိုမွ် မလုပ္ေဆာင္ရ။
နစ္န ာခ်က္ လ ု ပ ္ ထံ ု းလု ပ ္ န ည္ းမ်ား
ေပးသြင္းသူတြင္ ခန္႔မွန္း၍မရသည့္
နစ္နာခ်က္မ်ားကိုတိုင္ၾကားျခင္း၊ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ စနစ္မ်ားရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္။
ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသည့္ အရာရွိတစ္ဦးသည္
နစ္နာခ်က္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး
တိုင္ၾကားသည့္ျပႆနာမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းမ်ားထိန္းသိမ္း
ထားကာ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာျဖင့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ရမည္။
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မွတ္တမ္းမ်ား
ေပးသြင္းသူသည္ သက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ စက္႐ံုဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစ
ည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါေၾကာင့္ ျပသႏိုင္ရန္အတြက္
ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားပါရွိသည့္
စာအုပ္မ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားရမည္။
ကနဦးမူလ
ေပးသြင္းသူသည္ ေပးပို႔သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
အလားအလာရွိသည့္ ကနဦးမူလေနရာမ်ား (မူလတိုင္းျပည္)
ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ Nestle အေနျဖင့္
ေပးသြင္းသူအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ေပးသြင္းမႈ
ကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မႈကို တိုင္းတာရာတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေပးသြင္းမႈ
ကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးကို ေျမပံုျဖင့္ျပသရန္ ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ႏို
င္ရန္သည့္အခြင့္အေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။
ဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာဥစၥာပစၥည္း
ေပးသြင္းသူသည္ မိမိ၏စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ဖက္မ်ား၏
လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရမည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ႏွင့္
ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ သေဘာတူညီမႈအရသာ ခြင့္ျပဳေသာရ
ည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာအသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။ တဆင့္ခံသေဘာ
တူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈရွိပါက လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းကို Nestlé ၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ
ျပဳလုပ္ရမည္။
ဘက္လိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ပဋိပကၡ
ေပးသြင္းသူသည္ ဘက္လိုက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ပဋိပကၡမ်ဳိး
တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚလြင္သည့္မည္သည့္အေျခအေနကိုမဆို
Nestlé ထံ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ေပးသြင္းသူ၏ စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ သို႔မဟုတ္ ေပးသြင္းသူႏွင့္
လုပ္ငန္းဆက္စပ္မႈတြင္ Nestlé  ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္
ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး
ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိေနပါက Nestlé  အား ဖြင့္ဟေျပာျပရမည္။

ျဖည့္စ ြက္စ ံခ ်ိန ္စ ံႏ ႈန ္းမ်ား

• Nestlé ၏ ေပးသြင္းသူဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအျပင္
ေပးသြင္းသူသည္ ေပးအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင္တ
့ ာဝန္ယူမႈရွိေသာအရင္း
အျမစ္ရွာေဖြေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
ျဖည့္စြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။
ဥပမာ - တိရစာၦန္မ်ားေကာင္းက်ဳိး သို႔မဟုတ္
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား။
• လယ္ေျမမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ေပးသြင္းမႈျဖစ္ပါက
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္အတြက္
သက္ဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆို
င္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက
လိုက္နာမႈရွိရမည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာ၊
ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
လိုအပ္သလိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ရန္ Nestlé ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာဝ
န္ေဆာင္မႈအဖဲြ႔မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လိုအပ္သလို
ျဖည့္စြက္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို Nestlé ၏ တာဝန္ယူမႈရွိေ
သာအရင္းအျမစ္ရွာေဖြေရးလမ္းညႊန္ခ်က္က ပံ့ပိုးေပးမည္။
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ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ား
၁။ ခ်ဳိ း ေဖာက္ မ ႈ မ ်ားကိ ု အစီ ရ င္ ခံတင္ျခင္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု မည္သည့္သံသယမ်ဳိးမဆိုရွိပါက
ေပးသြင္းသူက အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။ ထိုသို႔ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို Nestlé ၏ ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ရမည္
သို႔မဟုတ္ ရွိထားသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားထံမွ တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္နည္းျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
Web URL:
တိုင္ၾကားရန္ အေရးေပၚဖုန္း
ဇြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ
ကုဒ္နံပါတ္။

www.nestle.com/tell-us
တိုင္းျပည္တြင္းဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို www.nestle.com/tell-us တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။
+၄၁ ၈၀၀ ၅၆ ၁၄ ၂၂
၁၁၀၂၁

၂။ ေပးသြင္းသူ၏အသိအမွတ္ျပဳဝန္ခံခ်က္ (Nestlé ၏ ဝယ္ယမ
ူ အ
ႈ ဖြအ
႕ဲ စည္းမွ လိအ
ု ပ္ပါက)
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေအာက္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို အတည္ျပဳပါသည္။
• ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Nestlé S.A က ထုတ္ေဝသည့္ Nestlé ၏ ေပးသြင္းသူဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ၂၀၁၃၏
ပါဝင္သည့္အရာမ်ားကို လက္ခံရရွိၿပီး ေလ်ာ္ကန္စြာအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
• ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီမ်ားလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္တိုင္းျပည္မ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
• က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကိုခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္သံသယရွိမႈမ်ဳိးကိုမဆို Nestlé S.A သို႔
အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။
• ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Nestlé ၏ ေပးသြင္းသူဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္မႈ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္မႈမရွိဘဲ
ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္သည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါမည္။  
• Nestlé ၏ ေပးသြင္းသူဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ပါရွိသည့္အေၾကာင္းအရာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား/ တဆင့္ခံသေ
ဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ားတို႔အား အသိေပးေျပာျပထားမည္ျဖစ္ၿပီး ပါရွိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အားလံုးက
လိုက္နာမႈရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ပါမည္။
ဤတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပရဝုဏ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပရဝုဏ္အတြင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တဆင့္ခံသေဘာတူစာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုထားသူမ်ားတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပရဝုဏ္အတြင္းတြင္ Nestlé ၏ ေပးသြင္းသူဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္း
ကမ္းတြင္ ပါရွိသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိမရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို
ႀကိဳတင္အသိေပးထား၍ ျဖစ္ေစ၊ အသိမေပးထားဘဲျဖစ္ေစ Nestlé S.A အား သို႔မဟုတ္ Nestlé S.A ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္သည့္
မည္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားမဆို ခြင့္ျပဳပါသည္။

ကုမၸဏီအမည

ထိုးၿမဲလက္မွတ္

ကုမၸဏီ၏တံဆိပ္တံုး

အမည္ႏွင့္ ရာထူး

ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ / ျပ႒ာန္းဥပေဒ ID / ကုဒ္ / နံပါတ

ေန႔စြဲႏွင့္ ေနရာ
ဤမ ွတ ္တမ ္းစာရ က
ြ ္ကု ေပးသ
ိ
င
ြ ္းသ ူ၏ ခ င
ြျ့ ပဳခ်က
္
္ရိသွ က
ူ ုယိ ္စားလ ွယ ္တစ ္ဥ းီ က လက ္မ ွတ ္ေရးထးိ ၿ ု ပ းီ ေတာင ္းခ ံသည့ Nestlé
္
၏
ဝယ ္ယ ေ
ူ ရးအဖြ႔အ
ဲ စည ္းထ ံသု႔ ျ ိ ပန ္လည ္ေပးပရ
ု႔ ိ ပါမည ္။

The Nestlé Supplier Code

5

