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မွတ္ခ်က္ 

ဤမူဝါဒတြင ္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းမႈမ်ားရိွပါက 
အဆုိပါတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာ အတည္ျဖစ္သည္။ 
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က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး မူဝါဒ (EHS) 

Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္းမြန္မႈသည္ 

စီးပြားေရးရလဒ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေထာက္ကူေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင္ ့ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားကို 

ကာကြယ္ရန္ လူတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုပန္းတုိင္မ်ား ရရွိရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

လံုျခံဳေရးကို စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားရမည္။  

Principles အေျခခံမူဝါဒမ်ား 

ကြ်ႏု္ပ္တို ႔သည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ျဖားနာမႈမ်ား ျဖစ္မလာရန္ ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး 

ကာကြယ္ထားရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္; ဆိုက္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး စြမ္းေဆာင္မႈအတြက္ 

ဆိုက္မန္ေနဂ်ာမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

ဤမူဝါဒ၏ ေအာင္ျမင္မႈကို က်ိန္းေသေစသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိပါသည္။ 

 အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ျခင္း 

 ပူေပါင္းပါဝင္ပက္သက္ျခင္း 

 သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း 

လုပ္ရွားမႈမ်ား အားလံုးကို မေတာ္တဆမႈႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ကန္ထရို္က္တာမ်ားအား 

ကာကြယ္ေရးရႈေထာင့္မွ စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၌ လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို 

ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ 

စက္မႈလုပ္ငန္းထဲ၌ မေတာ္တဆမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးတြင္ ေရွ႕တန္းေနရာသို႔ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔ 

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ဥပေဒမ်ား လိုအပ္ခ်က္ထက္ 

ျပည့္မီွသာလြန္ေသာ မျဖစ္မေနလုကိန္ာရမည့္ လုပ္ငန္းခြင ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆိုက္မ်ားအားလံုးတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏မူဝါဒသည္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အႏၱရာယ္မ်ားကို 

လံုေလာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ 

အျခားေသာသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို သက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို ႔တြင္ တာဝန္ရွိေၾကင္း 

နားလည္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
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ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည ္ဓာတုပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရာတြင္လံုျခံဳမႈရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္  

ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား 

လိုအပ္သလိုေပးၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို ႔ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သင္တန္းေပးျခင္းသည္ 

ခိုင္မာေသာ လံုျခံဳေရး ယဥ္ေက်းမႈကို တိုးတက္ေစၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ ေသြးသားတစ္စိတ္တစ္ေဒသကဲ့သို ႔ 

ျဖစ္လာေစကာ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါမည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး လုံျခံဳစိတ္ခ်၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္ရရွိရန္၊ မိမိကိုယ္ကိုမိမိႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို လံုေလာက္စြာ ဂရုစိုက္ႏို ္င္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို ႔၏ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အရာမ်ားအား ေႏွင့္ယွက္ေျပာင္းလဲျခင္း 

မျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆမႈႏွင့္ 

ထိခို္က္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး ရရိွရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ဝိုင္းဝန္ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။ 

ထုတ္ကုန္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 

ကြ်ႏု္ုပ္တို႔၏ မူဝါဒသည ္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခိုက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးတို ႔အတြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ထားပါသည္။ ထိုအပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေစေရးတုိ႔ ရရွိေစရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 

ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ အျခားရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အႏၱရာယ္ရွိေသာ 

အေျခအေနမ်ားေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္၊ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ႏို ္င္ရန္ 

သင္တန္းေပးျခင္း၊ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ 

ထုို ႔ျပင္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းတင္ပို ႔သူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္လူထုအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ 

ပညာေပးျခင္းတုိ႔ကို နားေယာင္ပါဝင္လာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျပဳလုပ္သြားပါမည္။   

အကဲျဖတ္ျခင္း 

ကြ်ႏု္ပ္တို ႔သည္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရလဒ္မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင္ ့ 

စီမံခန္႔ခြဲေရး အခ်ိန္မွန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွ EHS စြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္သြားပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထန္းမ်ားႏွင့္ 

၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳေရးကို ထိေရာက္ေစေသာ ကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 

မူဝါဒအတြင္း ပါဝင္ေနျခင္းသည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တည္ေဆာက္ပံု 

 လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအားလံုးသည္ ဆိုက္တိုင္းတြင္ ဆိုက္က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အရာရွိ(SHSO) အျဖစ္ 

လူတစ္ေယာက္အား တာဝန္ခံသတ္မွတ္ေပးထားရမည္။  
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 စက္ရံုမွဴးသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္  လံုျခံဳေရးမူဝါဒအား  

သိရွိႏိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းစတင္ခ်ိန္မွစၿပီး ဝန္ထမ္းတိုင္းကို ေယဘုယ် မူဝါဒ မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေပးအပ္ရမည္။ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ဆိုက္တိုင္းတြင္ ဆိုးရြားေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားကုိ နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္းေလ့လာမႈျပဳရမည္။ SHSO သည ္လံုျခံဳေရး 

ဦးတည္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးရလဒ္မ်ားကုိ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေလ့လာၿပီး 

က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ကန္ထရို္က္တာမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။ 

အႏၱရာယ္ အေနအထား သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 

ဆုိက္မ်ားတြင္ အႏ ၱရာယ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ ျပဳလုပ္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္ပိုရိတ္ျပန္ၾကားေရးဌာန 

ကိုအစီရင္ခံၿပီး ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေကာ္မတီမ်ားထံျဖန္ ႔ေဝေပးၿပီး  အက်ဥ္းခ်ံဳး 

ရလဒ္ကို ေကာ္ပိုရတ္ ေရရည္တည္တံေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ႏွစ္စဥ္ထည့္သြင္း အစီရင္္ခံသြားပါမည္။ အႏၱရာယ္ 

သံုးသပ္ခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားသည္ လံု ျခံ ဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိ ု ထိန္းညွ ိရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး 

က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရး ကို လံုေလာက္ေသာ  အဆင့္တစ္ခု  ေသခ်ာေစေရးတြင္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားပါမည္။ 

ထိုအႏၱရာယ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားအားျခံဳငံ ုႏိ ုင္ျခင္းရွိမရွိ၊ သင့္ေတာ္မႈရွ ိမရွိ ေသခ်ာေစရန္  

အခ်ိန္မွန္မွန္ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရပါမည္။  ဝန္ထမ္းမ်ားအတြင္း အဖြဲ႕ဝင္အသစ္တိုးလာသည့္အခါ၊  

စက္ပစၥည္းအသစ္ တပ္ဆင္သည့္အခါ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ စနစ္အသစ္ ေျပာင္းလဲသည့္အခါ သို ႔မဟုတ္  

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေနရာေျပာင္းလဲသည့္အခါတို႔တြင္လည္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည္။ 


