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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒ 

Indorama Ventures သည္ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရံုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း နားလည္သိရွိထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကို အေကာင္းမြန္ဆံုး 

ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်လိုၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို ႔ကို ကုန္ပစၥည္းတင္ပို ႔ေနသူမ်ားကလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို ႔ကဲ့သို႔ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို ႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚထိခိုက္မႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးအသိပညာၾကြယ္ဝလာရန္ လိုလားၿပီး ဤမူဝါဒကို လုပ္သားတိုင္းလုိက္နာႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ 

သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ပါသည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေအာင္ 

လုိက္နာၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ပါက ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိေရာက္မႈအေကာင္းဆံုး အေျခအေနတြင္ လည္ပတ္ေနရန္ 

ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ 

ရင္းႏွ ီး ျမဳပ္ႏွ ံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈရွ ိမရွ ိကိ ု ကြ်ႏ္ ုပ္တိ ု ႔၏ စီမံခန္ ႔ခြ ဲေရးစနစ္မ်ားမွ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ 

ရရွိမႈတို႔ေပၚမူတည္၍ ၾကည့္ရႈေစာင့္ၾကည့္သြားပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခန္႔ခြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္သည့္ 

အက်ိဳးတူ စီးပြားဖက္မ်ားထံမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင္ ့ 

သင့္ေတာ္သလို လံုေလာက္သည့္ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

ပိုမိုနားလည္လာေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ကိုင္ပံုမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရးတို ႔ကို ရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ 

စီးပြားေရးလက္တြေဲဖာ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္တြလဲုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေၾကာင္ ့ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိခုိက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းစီမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တုိးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို အျမဲၾကံစည္ 

အားထုတ္သြားပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူေနမႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းရည္တို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာၿပီး စီစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္လည္း 

ပါဝင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ ပို ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ လက္တြဲေဖာ္မ်ားကလည္း   

ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတူပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္းပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို ႔သည္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင္ ့ 

လုပ္ပံုကိုင္ပံုေကာင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ၿပီး ၄င္းတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္ မူဝါဒမ်ား၊ စီးပြားေရး 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ဝယ္ယူမႈမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြင္းဆက္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း၊ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပို ႔ေဆာင္ေရး မူဝါဒမ်ားတို ႔တြင္ ေပါင္းဆက္ထည့္သြင္းသြားပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ 
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စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇာတ သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္မႈ 

တိုးတက္ရန္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစသည္တို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား တက္ၾကြစြာရွာေဖြသြားပါမည္။ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ မွီခုိေသာ စက္ဝန္းပံု စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေရ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ 

ကုန္ၾကမ္းသံုးစြဲမႈကိုသာမက GHG ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကိုပါ ေလ်ာ့က်လာေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔သည္ 

အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ ထိန္းသိမ္းေရး 

နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမွ အစျပဳၿပီး 

IVL သည္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းပုံစံေရးဆြျဲခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းတို႔တြင္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊  ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို ႔ကို   

ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ IVL သည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 

တက္တက္ၾကြၾကြ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္ - ဇီဝနည္းပညာသံုး ထုတ္ကုန္မ်ား 

ဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမွသည္စက္ဝန္းပံုစီးပြားေရးစနစ္ကို ျမွင့္တင္ေရးတြင္   

ေရွ႕တန္းေနရာမွ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စက္ရံ၊ုအလုပ္ေနရာမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာပါသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအမည္၊ 

အမ်ိဳးအစား၊ ကုဒ္နံပါတ္(ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း)၊ သိုေလွာင္သည့္ ေနရာ၊ ဆိုက္ျပင္ပသို ႔ 

သယ္ယူသြားသည့္ နည္းလမ္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ဓာတ္ျပဳေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ 

စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပမာဏ၊ ဆိုက္မ်ားတြင္သိုေလွာင္ထားေသာ၊ စြန္႔ပစ္ေသာ စသည့္ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စာရင္းျပဳလုပ္ရပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံထိန္းသိမ္းမႈကို တာဝန္သိသိႏွင့္ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ 

ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပန္လည္ အသံုးခ်၊ 

ကုန္ၾကမ္းျပန္လည ္ထုတ္ယူ၊ ျပန္လည္လွည့္ပတ္ အသံုးျပဳေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဝန္ေဆာင္သူမ်ားမွ 

တစ္ဆင့္စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ပုိမုိျပဳလပ္ုႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

ထုတ္ယူမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေနေၾကာင္း   

ေသခ်ာရန ္အျမအဲားထုတ္ေနပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈကို စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း၊ စြမ္းအင္သက္သာေသာ 

အလင္းေပးစနစ္မ်ား၊ စြမ္းအင္သံုးစြ ဲမႈ ထိေရာက္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင္ ့ 

အစည္းအေဝးလုပ္ရန္ ခရီးသြားရျခင္းကုိေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဗီဒီယိုစနစ္ျဖင့္ အေဝးမွ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ 

စနစ္မ်ားကို သံုးစြျဲခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္္ပ္တို႔ေၾကာင္ ့ထြက္ရွိေသာကာဗြန္ပမာဏကို ဆက္လက္ေလွ်ာ့ခ်သြားပါမည္။ 

ကြ်ႏုပ္္တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္တာဝန္သိေသာအိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ျဖစ္လာရန ္

ထိုနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ရွိၾကသူတို ႔၏ ဘဝအေျခအေနကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ အျမဲႀကိဳးစားေနပါသည္။ 
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ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထိေတြ႔နားလည္ႏုိင္ေစရန္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဤမူဝါဒ၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ 

တာဝန္ဝတၲရားမ်ား၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပန္းတိုင္မ်ားခ်မွတ္ေရးတို ႔တြင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ 

အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမည္ ့ဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ခုကိုလည္း ထားရွိသြားပါမည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင ္လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းသူမ်ား၊ ဝယ္ယူထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးဤသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင္ ့အညီ  

ေရရွည္တည္တံ့ေရးကိုဦးတည္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္ဟု သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ 

ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ 

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈသည ္အျပည္္ျပည္ဆိုင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားတည္ရွိရာ 

ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အစိုးရမ်ားက လက္ခံထားၾကၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ တတ္စြမ္းသေလာက္ ကူညီႏိုင္ရန ္ 

သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္တိုင္းျပည္အလိုက္ ခ်မွတ္ထားေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို  

ေထာက္ပံ့ၿပီး ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ် သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရွယ္ယာဝင္မ်ားကို 

ကတိျပဳထားသည္အတိုင္း  ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ ထိန္းသိမ္းေရး သႏၷိ႒ာန္တြင္ မွန္ကန္ေသာ GHG စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ 

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ အႏၲရာယ္ဖယ္ရွားျခင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို   

ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရွယ္ယာပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူထုမ်ားကို 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္ခ်ျပျခင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

ထိေရာက္စြာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဝတၲရားမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ အဓိကေသာ့ခ်က္ သႏၷိ႒ာန္မ်ားမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔စတင္ထားေသာ 

အႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား 

တိုးတက္လာျခင္း၏ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာႏုိင္ေျခမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း၊ 

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တင္ပို ႔သူမ်ား အပါအဝင္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္ 

တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အသိေပးျဖန္႔ခ်ိေသာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း အစီရင္ခံစာတြင္ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ထည့္သြင္းေၾကညာျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
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ဇီဝမ်ိဳးကြမဲ်ား 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဇီဝမ်ိဳးကြမဲ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ တိုးျမွင့္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြ ဲေရးတုိ ႔တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရး သႏိၷ႒ာန္ကို 

ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒသည္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား ပိုမိုစံုလင္လာရန္ လက္ေတြ႔က်က် ႀကိဳးစားရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္စံုလင္စြာ သဘာဝအေလ်ာက္ က်က္စားရာေဒသမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံထားျခင္းေၾကာင့္ 

အေရးႀကီးသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ဆိုက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ 

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲအစည္းမ်ားနွင့္အတူ အဆိုပါ ဆိုက္မ်ားရွိ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ စံုလင္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ 

သို႔မဟုတ္ တိုးျမွင့္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုပါ က်က္စားရာေဒသမ်ားအား ေသခ်ာစြာကာကြယ္ထားရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

ဆုိက္အသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သည့္အခါတြင္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မည္သည့္ဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုက္တြင္မဆို 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဒသမ်ားႏွင္ ့ပက္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါမည္။ တည္ေဆာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေဒသခံဇီဝမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ 

ကြန္ယက္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဇီဝမ်ိဳးကြမဲ်ား တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ 

ရည္ရြယ္သြားပါမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔သည္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား စံုလင္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုက္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး   

ေဒသတြင္းသာမက ႏိုင္ငံအဆင့္ထိ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားေသာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာရွိသူမ်ား၊ 

ဆက္စပ္ေနေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္အတူ ဇီဝမ်ိဳးကြမဲ်ားစံုလင္လာရန္ အခ်ိန္ယူၿပီးသင့္ေတာ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ခ်မွတ္သြားၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔အေနျဖင့္ 

ကူညီႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသြားပါမည္။ 

 


