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မွတ္ခ်က္ 
ဤမူဝါဒတြင ္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းမႈမ်ားရိွပါက 

အဆုိပါတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာ အတည္ျဖစ္သည္။ 



စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ  1 

 

စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

Indorama Ventures ႏွင္ ့ ၄င္း၏ စီးပြားဖက္မ်ား၊ လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းခြ ဲမ်ားသည္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င္ ့ဝတ္မ်ားကို သမာသမတ္က်က် လုပ္ကိ ုင္ရန္ ထားရွိသည့္ကတိကဝတ္ကို 

အထူးအေလးထားပါသည္။ Indorama Ventures သည္ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကု ိင္ဖက္မ်ားႏွင္ ့ 

အတူအလုပ္လုပ္သည့္အခါ ထုတ္ကုန္၏လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ အရည္အေသြးႏွင္ ့ လုပ္ငန္းတည္တံ့မႈတို ႔ကို 

အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းရရွိေစရန္ အာမခံပါသည္။ ျပီးျပည့္စံုမႈသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ အေလးထားရဆံုး လကၡဏာႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ပု္တို႔သည ္ဥပေဒအရလိုအပ္ခ်က္ထက္ပိုေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ပိုမိုအဆင္ေျပေသာ 

ေစ်းႏႈန္းတို ႔ရရွိရန္ အာမခံပါသည္။ Indorama Ventures သည္သင့္တင့္မွ်တေသာ၊ ရိုးေျဖာင့္ေသာ၊ 

လူမႈနယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ယူသည့္အျပဳသေဘာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားႏွင္ ့ 

အတူတကြ လက္တြအဲလုပ္လုုပ္လိုပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ 

မွန္ကန္ေျဖာင္ ့မတ္မႈ အဆင္ ့အတန္းအျမင္ ့ဆံ ု း ျဖင္ ့ လုပ္ကိ ုင ္ေစခ်င္သကဲ့သိ ု ႔ ကြ်ႏ္ ုပ ္တိ ု ႔၏ 

စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔ႏွင္ ့ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထက္တြင္ 

ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း က်င့္ဝတ္ႏွင့္လိုက္နာရန္မ်ားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ထားရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ 

 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ သိရိွနားလည္ရန္ႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ဝတၲရား 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလက္တြေဲဖာ္မ်ားဆုိင္ရာ စံႏႈန္းကုိ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းတည္းျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳးႏိုင္သည္။ 

“ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈအျပည့္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ၊ မွ်တၿပီးတရားဝင္ေသာ 

လုပ္ကုိင္ပံုျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေနပါသည္။” 

ကြ်ႏ္ုပ္တုို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

 လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုုႀကိဳဆိုပါသည္။ 

 တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာပါသည္။ 

 လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာတရား၊ အသက္အရြယ္၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အျခားေသာ 

ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကို မခြဲျခားပဲ အားလံုးအေပၚ ေလးစားမႈရွိပါသည္။ 



စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ  2 

 

ေၾကျငာမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

Indorama Ventures မွပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ဆုေပးပြဲမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ 

အလုပ္အမႈေဆာင္သည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိ ဳင္ေနသူျဖစ္ပါက တရားဝင္ရလာဒ္မ်ား မထြက္ေပၚေသးမီ 

မဲဆြယ္ျဖားေယာင္းေသာ  ေၾကညာမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းကို တားျမစ္သည့္ မူဝါဒအား 

ထပ္မံထုတ္ျပန္ပါသည္။ Indorama Ventures မွထိုသို႔ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား၌ ေၾကညာမ်ားထည့္သြင္းျခင္းကို 

ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသဟု ယူဆေသာ္လည္း ဆုေပးပြဲတြင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ 

အလုပ္အမႈေဆာင္၏ ဆုရရွိမႈအေပၚ အဆိုပါေၾကညာမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္ဆိုသည့္ သံသယမျဖစ္ေစရန္ 

ရလာဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးမွ ေၾကညာမ်ား ထည့္သြင္းရပါမည္။ 

(က) ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔သည္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈတို ႔အေပၚ အေျခခံၿပီး 

ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင္ ့ 

အျခားလက္တြေဲဖာ္မ်ားႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးဖံြ႔ၿဖိဳးလာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ 

(ခ)  ထိုသို႔လက္တြဲေနစဥ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လက္တြဲေဖာ္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာေနေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 

က်င့္ဝတ္ထံုးတမ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

(ဂ)  Indorama Ventures ကုမၸဏီမ်ားအဖြဲ ႔သည္ လုပ္ကိုင္အပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သင့္တင့္ေသာ 

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ 

Indorama Ventures ကုမၸဏီသည္ သာတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 

မူဝါဒကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳပါသည္။ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားသည္ အလုပ္ေခၚယူျခင္းႏွင္ ့ 

အလုပ္ခန္႔ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား ဥပမာ။ ။အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျခင္း၊ ဆုခ်ျခင္း၊ သင္တန္းတက္ခြင့္၊ 

အလုပ္တာဝန္ခြဲေဝျခင္း၊ လစာႏွင့္ခံစားခြင့္၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အလုပ္မွရပ္နားျခင္း စသည္တို႔ႏွင္ ့ 

ပက္သက္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ အသက္အရြယ္၊ ဇာတိႏို္င္ငံ၊ မ်ိဳးရိုး၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ စစ္ေရးႏွင့္ပက္သက္မႈႏွင့္ 

အျခားေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေစရပါ။ 

Indorama Ventures ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို 

ေလးစားေသာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင္ ့ ေႏွာင္ ့ယွက္မႈမ်ား ကင္းမဲ ့ေသာလုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ 

ထိန္းသိမ္းလိုပါသည္။ Indorama Ventures ၏မူဝါဒသည္ ဥပေဒအရ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ 

ရည္မွန္းထားပါသည္။ 

Indorama Ventures သည ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ အရည္အေသြးကို ေဖာက္သည္မ်ားယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ရန္ 

တာဝန္ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားသည္ အစိုးရသတ္မွတ္ထားေသာ၊ သေဘာတူထားေသာ 



စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ  3 

 

အရည္အေသြးႏွင့္ လံုျခံဳမႈ စံညႊန္းမွီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင္ ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ထုတ္ကုန္၏ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥတစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက Indorama Ventures 

ကိုခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

 

ထုတ္ကုန္၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ အရည္အေသြး 

Indorama Ventures ႏွင့္၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားအတြက္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ 

အစားအေသာက္ ေဘးကင္းေရးႏွင့္အရည္အေသြး စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ 

ထုတ္ကုန္၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ အရည္အေသြးအတြက္ စိုးရိမ္စရာရွိပါက စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားသည္ 

Indorama Ventures ကိုခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား 

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည ္ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင ္မေတာ္တဆမႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လံုျခံဳၿပီးသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္ထားရွိေပးေသာ၊ အလုပ္သမားမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ အဆင္ေျပေရးတို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးေသာ 

စီးပြားေရးလက္တြေဲဖာ္မ်ားကို ရွာေဖြေနပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိက္နာၿပီး သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို 

စနစ္တက်တာဝန္ရွိရွိ သံုးစြသဲည္က့ိစၥရပ္မ်ားတြင္။ ။“စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားေလွ်ာ့ခ် ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ကာဗြန္ထုန္လႊတ္မႈကို 

အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ရန္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား၏ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ 

သဘာဝ၊ ေအာ္ဂဲနစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ထုတ္ကုန္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ေပးမႈ၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းႏွင္ ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ ကိုက္ညီေသာ 

စက္ရံုမ်ားတည္ေထာင္ႏိုင္မႈ”။ ။ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ သေဘာထားႏွင့္တုိက္ဆိုင္သည့္အျမင္ရွိေသာ စက္ရံုမ်ားႏွင္ ့ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။  

 

စီးပြားေရးဆို္င္ရာ လုပ္နည္းလုပ္စဥ္မ်ား 

Indorama Ventures သည္ ၄င္း၏ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားကို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအခ်က္အလက္မ်ား၊ စီးပြားေရး 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ဖန္တီးမႈမ်ားတို ႔ကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ သမာသမတ္က်က် 

ဥပေဒႏွင္ ့ အညီေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ မွ်တေသာၿပိဳင္ဆိ ုင္မႈ၊ ၿပိ ဳင္ဆိ ုင္မႈဥပေဒတို ႔ကိ ု လုိက္နာၿပီး 

ေစ်းကြက္ရွာေဖြရာတြင္လည္း မွန္ကန္ၿပီး တိက်မႈရွိမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 



စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ  4 

 

ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ဖန္တီးမႈမ်ား 

Indorama Ventures မွပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္သြယ္မႈအမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ 

အမွတ္အသားမ်ား၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဒီဇိ ုင ္းမ်ားႏွင ္ ့ အျခားဥာဏ္စြမ္း ျဖင္ ့ဖန္တီးမႈမ်ားကိ ု 

စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သံုးစြဲျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားသည္ 

ေထာက္ခံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမရွိပဲ မူပိုင္ခြင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီကုန္သြယ္အမွတ္အသားမ်ား၊ 

ဒိုမိန္းအမည္မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေဒါင္းလုပ္ရယူျခင္း၊ 

ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ကူးယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိပါ။ 

 

ကုမၸဏီသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္အပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ေရး 

လ်ိဳ႕ဝွက္စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ႏွင့္ Indorama Ventures 

အတြက္သာလွ်င္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားအားလံုးတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

လ်ိ ဳ ႕ဝ ွက္စ ီးပ ြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင ္  ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသာမက 

အျခားမကန္ ႔သတ္ထားေသာအရာမ်ား “ကုမၸဏီ၏ တီထြင္မႈမ်ား၊ ကုန္သြယ္လ်ိဳ ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား၊ 

စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ တြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အျမတ္ ပမာဏႏွင္ ့မွန္းဆတြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ 

ကုန္ပစၥည္းအသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

အစီအစဥ္မ်ား၊ သုေတသနႏွင္ ့ ဖြ ံ႕ ၿဖိဳးေရး အၾကံအစည္မ်ားႏွင္ ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ အနာဂါတ္တြင္ 

ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေသာ ဝယ္ယူမႈမ်ား၊ ခြဲထြက္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ လ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည္ဟု ယူဆေသာ 

သို႔မဟုတ္ ယူဆရန္အေၾကာင္းလံုေလာက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား” ပါဝင္ပါသည္။ 

စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားအေနျဖင့္ Indorama Ventures စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 

စီမံကိန္းမ်ားကို ဖြင့္ဟျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းတို ႔ေၾကာင့္ Indorama Ventures အတြက္အရွက္ရေစျခင္း၊ ဆံုးရႈံးမႈ 

တစ္စံုတစ္ရာမျဖစ္ေစရန္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ား၏ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ 

မတူညီ ကြဲျပားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္ ႔စြာရွိမည္ကို နားလည္လက္ခံထားပါသည္။ ေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားႏွင္ ့ 

အခြန္စနစ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားကို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္မည္ဟု သိထားေသာ္လည္း 

ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔၏ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ားအေနျဖင့္ ယခုစာတမ္းပါ အျမင္၊ အယူအဆႏွင့္ နိယာမတို႔ကို 

လုိ္က္နာက်င့္သံုးမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 


