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ု ရ
္ ာကမၻာက
့ လ
ု သမဂၢ လမ္းၫႊနစ
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ု ည
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ွိ ါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေန
ေနသည့္ ေဒသရွိ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္း မ်
မ်ား အေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ 'ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သံႏၷိ႒ာန္' ၏ လမ္းၫႊန္မႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခံယူထားပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သံႏၷိ႒ာန္သည္
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းျပေပးၿပီး မွန္ကန္သည့္အရာကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကူ
ကူညီ ေပးပါသည္။ ေဈးကြက္ထတ
ဲ ြင္ လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ရမည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ
လမ္းၫႊန္ခ်က္တစ္ခု ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိသည့္အျပင္ အဆိုပါ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို အဓိကက်သည့္ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအား
ပံုမွန္သင္ၾကားေပးပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကတိျပဳေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ ကတိျပဳေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ား
ပါဝင္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပတ
္ ို ့၏ ဝန္ထမ္းမ်ား
o

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္း မရွိဘဲ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံ

ကြၽႏ္ုပတ
္ ို ့၏ လူမအ
ူ သုိငး္ အ၀ုိငး္
o

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ အသိုင္းအဝိုင္းေဒသမ်ားရွိ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္

ခံရသင့္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ BlueScope ရွိ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ား ဆက္လက္ခိုင္မာအားေကာင္း လ်

ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခြင့ရ
္ ွိၿပီး

လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

အဆိုပါအခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္စာြ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။

ၾကားသိႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ၎တို႔ႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ တရားစီရင္ပင
ို ္ခြင့္ န

ကြၽႏ္ုပတ
္ ို ့၏ အလုပခ
္ ြင္
o

နယ္ေျမ အားလံုးရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

အခြင့္အေရး တန္းတူေပးျခင္းသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး
အေလးထားေသာ အလုပ္ခြင္တစ္ခု ျဖစ္လာရန္ မရွမ
ိ ျဖစ္လိုအပ္ေသာ
အရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး ယင္းအပိုင္း၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး
ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈကို တိုးတက္ေစရန္ တက္ႂကြစာြ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လက္တဲြအလုပ္ လုပ္ရန္
ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာ
မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္လံုးဝမရွိေသာ
အလုပ္ခြင္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးအပ္ရန္ အျပည့္အဝ ကတိျပဳပါသည္။

ကြၽႏ္ုပတ
္ ို ့ထံ ကုနၾ္ ကမ္းသြငး္ သူ
o

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ သံႏၷိ႒ာန္ႏွင့္ ဤလူ႔အခြင့အ
္ ေရးဆိုင္ရာ
ေၾကညာခ်က္ပါ အလားတူ စံတန္ဖိုးမ်ားကို က်င့္သံုးသည့္
ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရက
ြ ္ရန္
ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ သို႔မဟုတ္
အဓမၼေစခိုင္းခံရေသာ အလုပ္ပုစ
ံ ံအားလံုးကို အျမစ္ျပတ္ ဖ
ဖယ္ရွားၿပီး ကေလးလုပ္သားမရွိေရးတို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးၿပီး
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူမ်ားကလည္း အလားတူပင္
လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

BSL-RM-P-03-01
Revision 0

သံသယျဖစ္ဖယ
ြ ္ရာ အျပဳအမူကို ေတြ႕ရွိပါက သို႔မဟုတ္ သကၤာမကင္းျဖစ္ပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ သတင္းေပးသူ ေဟာ့လိုင္းကို
လြယ္လင့္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လက္တု႔ျံ ပန္ခံရမည္ကို ေၾကာက္စရာမလိုဘဲ
နစ္နာခ်က္မ်ားကို လွ်ိဳဝွက္သိုသိပ္စာြ ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ထားရွိပါသည္။
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ေရရည္တည္တံ့ျဖစ္ထန
ြ ္းမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ဘုတ္အဖြ႔သ
ဲ ည္ ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထန
ြ ္းမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ျပႆနာအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏
သံႏၷိ႒ာန္၌ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
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