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ေစ်းကြက္တြင္း

အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တိုးျမင့္ေစႏုိင္သည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေနအထားကို
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တုိးတက္ေစၿပီး
အကယ္၍

ကြ်ႏု္ပ္တ႔၏
ို

သင့္အေနျဖင့္

တာဝန္ယူႏုိင္မႈကို

စည္းမ်ဥ္းလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားသို႔မဟုတ္ ဤလမ္းညႊန္က်င့္ထံုးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး အကူအညီလုိအပ္ပါက သင္၏ ႀကီးၾကပ္သူ၊
ျပည္တြင္း HR ဌာန သုိ႔မဟုတ္ ရံုးခ်ဳပ္ရွိ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဌာနတု႔ႏ
ိ ွင့္ တုိင္ပင္ႏုိင္ပါသည္။
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Mr. Sri Prakash Lohia
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လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႕အဆင့္မွီ ဓာတုပစၥည္း
ကုမၸဏီျဖစ္လာႏုိင္ရန္ စသည့္ကတိကဝတ္တို႔ကို ေဖာ္ျပပါသည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပါဝင္ပက္သက္ေနသူမ်ား ဥပမာ။ ။
ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊
အစရွိသူတို႔၏

ဝန္ထမ္းမ်ား၊
အကိ်ဳးစီးပြားကို

ဝယ္သူမ်ား၊
ခိုင္မာၿပီး

ကုန္စည္ပံ့ပိုးသူမ်ား၊

ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္

ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ

အစိုးရမ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ရန္

အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးပါသည္။
တတိယအေနျဖင့္

Indorama

Ventures

၏

ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေကာ္ပိုရိတ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လမ္းညႊန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ႏွင့္ တိက်ၿပီး
ဆက္စပ္မႈရွိေသာ မူဝါဒမ်ား က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား က႑တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ မူဝါဒမ်ားအား
အပိုင္း ေလး ပိုင္း ခြဲထားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ အေသးစိတ္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္သူမ်ား

အေနျဖင့္

မည္သို႔တာဝန္ယူမႈမ်ား

ရွိရမည္စသည့္

အေရးႀကီးေသာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အဆံုးသတ္တြင္

သတင္းေပးသူ

လုပ္ရပ္မ်ား
1

ဥပမာ။

။

မူဝါဒတြင္

ေကာင္းမြန္သည့္

အက်င့္ပ်က္မႈမ်ား၊

ေကာ္ပိုရိတ္

လူ႔အခြင့္အေရး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ဆန္႔က်င္သည့္

သို႔မဟုတ္

အတြင္း

“ဆက္ႏြယ္သူမ်ား” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီ ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရေသာ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီႏွင့္အတူ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုေအာက္တြင္

အတူရွိေနေသာ

ကုမၸဏီ

သို႔မဟုတ္

ပုဂၢိဳလ္ကို

ဆုိလိုသည္။

“ထိန္းခ်ဳပ္မႈ”

ႏွင့္

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ား “ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ” “ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရေသာ” ႏွင့္ “ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုေအာက္တြင္
အတူရွိေနေသာ” တို႔သည္ ဥပေဒအရ၊ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိ္င္မႈျပႏုိင္ေသာ တုိက္ရိုက္ သုိ႔မဟုတ္
သြယ္ဝုိက္၍ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ စာရင္းရွိၿပီး ေငြေပးေခ်ထားေသာ ရွယ္ယာမ်ားအား ၅၀ (ငါးဆယ္) ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္း
ပို္င္ဆုိင္မႈမ်ားကို ဆုိလုိသည္။
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သတင္းမ်ားကို

တရားမဝင္အသံုးျပဳမႈမ်ား

စသည္တို႔ကို

သတင္းရရွိသူမ်ားသည္

ကုမၸဏီအား

အမည္မေဖာ္ပဲ

တုိကတ
္ ြန္းထားပါသည္။

သတင္းေပးသူဆိုင္ရာေကာ္မတီ

မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူမ်ား
ကာကြယ္မႈအျပည့္ျဖင့္

သည္

ေကာ္ပိုရိတ္

သို႔မဟုတ္

အသိေပးႏုိင္ရန္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို အေလးအနက္ ကိုင္တြယ္ၿပီး အစီရင္ခံမႈအားလံုးကို အေသးစိတ္စံုစမ္းပါသည္။
ယခု စာတမ္းသည္ ယခင္ကက်င့္သံုးခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဒါရုိက္တာမ်ားအတြက္
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အစားထုိးၿပီး ယခင္က ထုတ္ျပန္ခ့ေ
ဲ သာ ကုမၸဏီ၏ ေကာ္ပိုရိတ္ မူဝါဒမ်ားအား
လက္စြဲက်င့္ထံုး တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ေပါင္းစည္းျခင္းျဖင့္ IVL ၏
တန္ဖိုးမ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံု၊

ကုမၸဏီ၏

ေရရွည္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

တန္ဖိုးတို႔

ဆက္စပ္ေနပံုႏွင့္ Indorama Ventures တြင္ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံုတို႔ကို
နားလည္ရန္ ရွင္းလင္းစြာ အာရံုစူးစုိက္ႏုိင္ေစပါသည္။
1.1. သက္ေရာက္မႈ အတိုင္းအတာ
ဤက်င့္ထံုးသည္ အျခားေနရာတြင္ အတိအက် ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း မရွိပါက ကုမၸဏီ၏
ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္

အလုပ္သင္မ်ား

အလုပ္ခန္႔ထားမႈမရွိေသာ္လည္း

အပါအဝင္

ကုမၸဏီ

ကိုယ္စား

ဝန္ထမ္းမ်ား
သို႔မဟုတ္

အားလံုးႏွင့္
ကုိုယ္စားျပဳ၍

ကုမၸဏီတြင္
လုပ္ေဆာင္ခြင့္

အာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းခံထားရသူမ်ား (အားလံုးကို စုေပါင္း၍ “IVL ဝန္ထမ္းမ်ား” ဟု ေခၚဆိုပါမည္)
အေပၚ အာဏာသက္ေရာက္ပါသည္။
1.2. အာဏာသက္ေရာက္ႏုိင္မႈ
အကယ္၍ ဤက်င့္ထံုးတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဖဲ႕ြ အစည္းတစ္ခု၏ ေဒသတြင္း
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ေနၿပီး အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား
ဆန္႔က်င္ၿပီး

အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ

မရွိေစသည့္

အေျခအေနတြင္

အဆိုပါ

ဥပေဒမ်ား၊

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းေနရာတစ္ခုတြင္ ယခု က်င့္ထံုးထက္ ပိုမို
တင္းၾကပ္ေသာ က်င့္ထံုးမ်ား က်င့္သံုးပါက ထိုက်င့္သံုးမ်ား အာဏာသက္ေရာက္ပါမည္။
1.3. အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား
ဤ က်င့္ထံုးအတြင္းတြင္ စာလံုးေစာင္း ျဖင့္ေရးသားထားေသာ စကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္/အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား က႑တြင္ ရွင္းလင္း/
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
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ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား

2. ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား
IVL

၏

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊

ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္

တန္ဖိုးမ်ားသည္

IVL

၏

အေရးအႀကီးဆံုး

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကြ်ႏု္ပ္တ႔ို တည္ရွိရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား၏ အေျခခံ
အျဖစ္ ပံုေဖာ္ေပးပါသည္။
IVL

၏

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္

ကုမၸဏီ၏

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

တန္ဖိုးမ်ားကို

သိရွိနားလည္ထားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
2.1. ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အနာဂါတ္တြင္ ရွိလိုသည့္ အေနအထား၊ ကုမၸဏီ၏
ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္သို႔ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ိဳးျဖစ္လုိသည္ဆိုသည္ကို တိုေတာင္းေသာလည္း
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္ျပေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ IVL ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ:
“လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း
ဓာတုပစၥည္း ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာရန္”
2.2. ရည္မွန္းခ်က္
ရည္မွန္းခ်က္သည္
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္

ယေန႔ပစၥဳပန္ကို

ပိုမုအ
ိ ာရံုစုိက္ၿပီး

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ကုမၸဏီတစ္ခု၏

မည္သို႔ေထာက္ပံ့ေၾကာင္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊

ေဖာ္ျပပါသည္။

IVL

၏

ရည္မွန္းခ်က္မွာ:
“လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာရန္၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဖဲ႕ြ ဝင္မ်ား၊
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား၏ ေကာင္းမြန္မႈကို ျမွင့္တင္၍ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားအတြက္
တန္ဖိုးတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရန္”
2.3. တန္ဖိုးမ်ား
တန္ဖိုးမ်ားဆိုသည္မွာ

ကုမၸဏီတစ္ခု၏

အေျခခံယံုၾကည္မႈမ်ား

ျဖစ္ၿပီး

ကုမၸဏီတစ္ခု၏

ရပ္တည္မႈႏွင့္

အဖဲ႕ြ တြင္းႏွင့္ အဖြ႕ဲ ျပင္ပတြင္ မည္သို႔ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုသည့္
အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတိ႔သ
ု ည္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ပင္မအေျခခံႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ၾကံဳေတြ႕သည့္အခါ မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရာတြင္ အေျခခံလမ္းညႊန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ IVL ၏
တန္ဖိုးငါးရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္:
●

ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရွိေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏

ေအာင္ျမင္မႈကို

ဝယ္ယူသူမ်ား၏

ေအာင္ျမင္မႈအလုိက္

တြက္ခ်က္ပါသည္။

ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးကို အေသးစိတ္ ဂရုစိုက္
ျခင္းျဖင့္ ဝယ္ယူသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ထက္ သာလြန္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
●

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အဖဲ႕ြ ဝင္မ်ားသည္ ျခားနားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အႀကီးမားဆံုး ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေကာင္း
မ်ားေၾကာင့္

ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား

အားသာခ်က္မ်ား

ရေစပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူတုိင္း၏ အျမင္ကို ေလးစားၿပီး တိုးတက္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရန္ တစ္ဦးေပၚ
တစ္ဦး အျပန္အလွန္ အားကိုးပါသည္။
●

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အေျပာင္းအလဲကို အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ျမင္ပါသည္။
စီးပြားေရး ေစ်းကြက္အေနအထားသည္ ပံုမွန္ ေျပာင္းလဲခ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပတ
္ ို႔သည္ ကမာၻ႕
အဆင့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္မတူ ထူးျခားမႈမ်ားကို ထိန္းထားႏုိင္ရန္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံပါသည္။

●

လူမ်ိဳးစံုလင္မႈသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ ခြန္အား ျဖစ္ပါသည္။
ဂလိုဘယ္

ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္

အားေလ်ာ္စြာ

ကြ်ႏု္ပ္တ႔သ
ို ည္

ဗဟုသုတ၊

အျမင္ႏွင့္

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္း စံုလင္မႈကို တန္ဖိုးထားၿပီး ထိုစံုလင္မႈေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္
တစ္ဦး အေတြ႕အၾကံဳ ဖလွယ္ၿပီး အားသာခ်က္မ်ားကို တိုးျမင့္ေစျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေစ်းကြက္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို တိုးတက္ေစပါသည္။
●

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တာဝန္သိေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းအျမတ္ရမႈတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကို
မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ပါသည္ - စီးပြားေရးအရ၊ လူမႈေရးအရ၊ ႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာအရ။

Corporate Governance Manual

10

ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နိယာမ

Corporate Governance Manual

11

3. ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နိယာမ
IVL သည္ ကုမၸဏီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သ ည့္အ ခါ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
လမ္းညႊန ္ခ ်က္မ်ားႏွင ့္ည ီ ေဆာင္ရြက ္သ ြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအ ခ်က္က ို လူ႔အ ဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ တာဝန္သ ိေ သာ
အ ဖြ႔သ
ဲ ားတ စ္ေ ယ ာက ္အ ျဖစ္ အ လ ံုး စံုေ အ ာင္ျမင္မ ႈက ို ျမွင ့္တ င္ေ ပးႏိုင ္သ ည ့္ အ ေရးႀက ီး အ ခ်က ္ဟ ု
ယူဆပါသည္။
ကုမၸဏီသည္

ေအာက္ပါ

ေကာ္ပိုရိတ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

နိယာမ

ငါးခ်က္ကို

IVL

ဝန္ထမ္းမ်ားအား

လမ္းညႊန္ႏုိင္ရန္ Stock Exchange of Thailand (ယခုမွစ၍ “SET” ဟု ေခၚဆို) ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊
Securities

and

Exchange

Commission

of

Thailand

(ယခုမွစ၍

“SEC”

ဟု

ေခၚဆို)

မွအခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏွင့္ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
၏ေကာ္ပိုရိတ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို

ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။
နိယာမ ၁: ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္
IVL သည္ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သံုးမႈ ျပဳလုပ္ပါသည္:
●

ရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါဝင္ပက္သက္မႈကို အားေပးျခင္း
ရွယ္ယာရွင္မ်ား အားလံုးကို ရွယ္ယာရွင္မ်ား ရပိုင္ခင
ြ ့္ႏွင့္အညီ အေထြေထြ အစည္းအေဝး
အားလံုး

(AGM

ႏွင့္

EGM)

တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊

ဒါရိုက္တာမ်ား

ဘုတ္အဖြ႕ဲ သို႔ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းအၾကံျပဳရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။
●

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ကုမၸဏီသည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးမ်ား၌ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်
ရာတြင္ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကရန္ႏွင့္ ဆႏၵမဲမ်ားေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို မဲခြဲ၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

●

အစည္းအေဝးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပိ႔ျု ခင္း
ရွယ္ယာရွင္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္ ႀကိဳတင္ လံုေလာက္စြာ ရရွိရန္ သက္ဆုိင္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုး

(ရက္စြဲ၊

အခ်ိန္ႏွင့္

အစည္းအေဝးျပဳလုပ္မည့္

ေနရာ၊

လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အစရွိသည္) တို႔ကို
ရွယ္ယာရွင္မ်ားထံ ၂၈ ရက္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး ၇ ရက္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။
ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို IVL ဝဘ္ဆိုက္ဒ္တြင္လည္း တင္ျပသြားပါမည္။
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နိယာမ ၂: ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ
ရွယ္ယာရွင္အားလံုးကို မွ်တစြာ ဆက္ဆံၿပီး ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ IVL ဝဘ္ဆိုက္ဒ္မွတဆင့္ ဒါရိုက္တာ
ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးအတြင္း ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
တင္ျပျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ကိုယ္စားလွယ္

●

ကုမၸဏီသည္
အတြက္

အေထြေထြ

အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္မႈ

ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ႏိုင္ရန္

စီစဥ္ေပးသြားၿပီး

မရွိေသာ

ရွယ္ယာဝင္မ်ား

တက္ေရာက္ႏိုင္မႈမရွိေသာ

ရွယ္ယာဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မွ တစ္ဆင့္ ကုမၸဏီ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိုက္တာ
ခန္႔အပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အားေပးသြားပါမည္။
အတြင္းစည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း

●

IVL

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ေကာ္ပိုရိတ္

သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို

တင္းၾကပ္စြာ

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး (အထူးသျဖင့္ အျပင္လူမ်ားထံ ဖြင့ဟ
္ ျခင္း မရွိေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား) ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳး သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အတြင္းစည္း

သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ျခင္းဆုိင္ရာ

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

မူဝါဒမ်ားကို

လုိက္နာရန္

လိုအပ္ပါသည္။
●

အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ
●

SEC ႏွင ့္ SET ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏ ီ၏ အဖြ႕ဲ တြင္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္အ ညီ
IVL ဝန္ထမ္းမ်ားသည္မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြား သို႔မဟုတ္
ခ်ိတ ္ဆ က ္ေ င ြလ ႊဲျခင္း ႏွင ့္ပ က ္သ က ္ၿပီး (ေနာက ္ဆ က ္တ ြဲ ၁) ပဋ ိပ က ၡ တ စ္စ ံုတ စ္ရ ာ
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္လ ွ်င္ သင့္ေတာ္သ ည့္ အခ်ိန ္တ စ္ခ ုႀကိဳတင္၍ မိမိအ က်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ထ ုတ ္
ရမည္။

နိယာမ ၃: အျခား ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑
ကုမၸဏီသည္

ရွယ္ယာရွင္မ်ား

ေငြေခ်းသူမ်ား၊ လူထုႏွင့္
အေထြေထြ

အပါအဝင္

ဝယ္ယူသူမ်ား၊

ဝန္ထမ္းမ်ား၊

ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္

ျပိဳင္ဘက္မ်ား စေသာ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ကို သာတူညီမွ်ဆက္ဆံေရး

သေဘာတရားကို

လုိက္နာပါမည္။

ကုမၸဏီ၏

သာတူညီမွ်ေရးႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာေရး

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေအာက္ပါအတိုင္း
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္:
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●

ဝယ္ယူသူမ်ား
IVLသည္ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္ျမဲၿပီးသစၥာရွိေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္
အားေကာင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဝယ္ယူသူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိေစရန္
ဝယ္ယူသူမ်ား၏
ထုတ္ကုန္မ်ား၊

လိုအပ္ခ်က္ကို

အေကာင္းဆံုးျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မည့္

ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားကို

အဆင့္အတန္းျဖင့္

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊

ခ်ိဳသာေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္
ကြ်ႏု္ပ္တ႔၏
ို

အရည္အေသြးျမင့္

ေပးႏိုင္ရန္၊

လုပ္ငန္းမ်ား၊

အျမင့္ဆံုး

ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္

ပက္သက္ၿပီး တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။
ကုမၸဏီသည္

ဝယ္ယူသူမ်ား၏

စဥ္ဆက္မျပတ္

တံု႔ျပန္မႈကို

ယံုၾကည္ၿပီး

ဝယ္ယူသူမ်ား

ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏို္င္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား အျမဲဖြင့္ထားပါမည္။
●

ဝန္ထမ္းမ်ား
IVL ၏ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ားအားလံုး၏ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္
အျမတ္ေငြ ရရွိေရးအတြက္ မရွမ
ိ ျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားပါသည္။
ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔သည္ အေထာက္အကူႏွင့္ အရည္အေသြးကို ဗဟိုျပဳၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို
အျမင့္ဆံုး

အာရံုစိုက္သည့္

လုပ္ငန္းခြင္ကို

ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္

အထူးလိုလားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို သာတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံၿပီး မည္သည့္ အလုပ္အခြင့္
အလမ္းကိုမဆို မွ်တၿပီးတရားေသာ အခေၾကးေငြမ်ားေပးပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အလားအလာတို႔ကို တိုးျမွင့္ျခင္းကို
အေရးႀကီးေသာ အရာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆြေ
ဲ ဆာင္
ထိန္သိမ္းထားႏိုင္မည့္ အလုပ္အမ်ိဳးစံုလင္ေသာ အလုပ္ခင
ြ ္ကို တည္ေဆာက္ေပးလိုပါသည္။
●

ကုန္သြယ္စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ား
IVL၏ ကုန္သြယ္စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ၄င္းတိ႔အ
ု ေနျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းကို အျပည့္အဝ နားလည္မႈရရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
ကုမၸဏီသည္

ကုန္သြယ္စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္

သင့္တင့္မွ်တေသာ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ေရးဆြရ
ဲ န္၊ ထိုသေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားကို
ျပည့္စံုၿပီး တိက်ေသာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။
●

ျပည္သူလူထု
IVLသည္ ကုမၸဏီ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ
ႏွင့္ လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ လူမ်ား၏ ဘဝအရည္အေသြးကို အထူးဂရုျပဳၿပီး
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သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ရည္သန္၍ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏင
ွ ့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး ဂရုစိုက္ေသာ လုပ္ရွားမႈမ်ား
အားလံုးတြင္

တက္ၾကြစြာပါဝင္ၿပီး

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

ယဥ္ေက်းမႈေကာင္း

မ်ားျပန္႔ပြားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။
ကုမၸဏီသည္

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

လူသားမ်ားကို

သက္ေရာက္မႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ သန္႔စင္ၿပီး စြန႔ပ
္ စ္ပါသည္။
●

ၿပိဳင္ဘက္မ်ား
IVL သည္ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အကာင္းမြန္ဆံုးလုပ္နည္းလုပ္စဥ္မ်ားျဖင့္
ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေလးေလးစားစား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေရး
ႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။

နိယာမ ၄: သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
●

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ
IVL

သည္

ကုမၸဏီႏွင့္

ပက္သက္ေသာ

အေရးႀကီးသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

သင့္ေတာ္သလို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တိတိက်က် ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။
●

ရွယ္ယာရွင္မ်ား/ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
IVL သည္ ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျပသႏိုင္ရန္ ပံမ
ု န
ွ ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရး အစည္းအေဝးမ်ား
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

ကုမၸဏီမွ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံေရး

အရာရွိသည္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အနည္းစုရွယ္ယာရွင္
မ်ား ပါဝင္သည့္ ရွယ္ယာဝင္မ်ား တို႔ႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံသြားပါမည္။
●

ဒါရိုက္တာမ်ား၏ အခ်က္အလက္
IVL သည္ ဒါရိုက္တာတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြ႕ဲ ႏွင့္
ေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္က႑မ်ားကို ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ (ပံုစံ ၅၆-၂)ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္
မွတ္ပံုတင္ျခင္းပံုစံ (ပံုစံ ၅၆-၁) တုိ႔တြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ေဖာ္သြားပါမည္။

●

ေငြေၾကးအေနအထား အစီရင္ခံျခင္း
IVL သည္ လက္ခံထားေသာ စာရင္းကိုင္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အညီ တိက်စြာ၊ ျပည့္စံုစာြ ၊
လံုေလာက္စြာ

တြက္ခ်က္ထားေသာ

စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ

အေျခခံ၍

အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနႏွင့္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔
ကို ထင္ဟပ္သည့္ ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာ လုိအပ္မႈကို အေလးေပးပါသည္။
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ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူတို႔၏ လုပ္ခလစာ

●

IVL သည္ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတု႔၏
ိ
လုပ္ခလစာကို ႏွစ္ပတ္လည္
အစီရင္ခံစာ (ပံုစံ ၅၆-၂) ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းပံုစံ (ပံုစံ ၅၆-၁)တို႔တြင္ ထည့္သြင္း
ထုတ္ေဖာ္သြားပါမည္။
နိယာမ ၅: ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြ႕ဲ ၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား
ဒါရိုက္တာမ်ား

ဘုတ္အဖြဲ႕သည္

ရွယ္ယာရွင္မ်ားဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

တာဝန္ရွိၿပီး

IVL

၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအပါဝင္ ကုမၸဏီအတြက္ အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ရန္
ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားပါသည္။ ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္
လက္ရွိအာဏာသက္ေရာက္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အသင္းအဖဲ႕ြ ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္
အစည္းအေဝးမ်ားမွ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊

ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္အညီ

ေျဖာင့္မွန္စာြ ျပဳမူရပါမည္။
ကုမၸဏီ၏

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

နိယာမမ်ားႏွင့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ား

အရ

ေရာက္ရွိေရးအတြက္

ႀကိဳးပမ္းရာတြင္

လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးမ်ား

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို

ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္

အပါအဝင္

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

အျခားေသာ

ကုမၸဏီ၏

ေကာ္ပိုရိတ္
လုိအပ္သည့္

လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္

စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ဘုတ္အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ဖဲ႕ြ စည္းပံု

●
o

ဘုတ္အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ထိေရာက္စြာ

တာဝန္ယူ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ဒါရိုက္တာ အား ဘုတ္အဖြ႕ဲ ၏ ဥကၠဌ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားပါသည္။
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္ “Lead Independent Director” အျဖစ္ မွီခိုမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ဒါရိုက္တာ
တစ္ေယာက္ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳရာတြင္ မွ်တမႈရွိရန္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ဥကၠဌ မွ မွခ
ီ မ
္ုိ က
ႈ င္းစြာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏုိင္သည့္

အေျခအေနမ်ားတြင္

မွခ
ီ မ
္ုိ ႈ

ကင္းမဲ့ေသာ

ဒါရိုက္တာမ်ားမွ

အဆံုးအျဖတ္မ်ားခ်မွတ္ႏုိင္ရန္လည္း စီမံထားပါသည္။
o

ဖြ႕ဲ စည္းပံု : ေကာ္မတီမ်ား
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္

တာဝန္အသီးသီးအလိုက္

ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ

ေကာ္မတီမ်ား၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စီမံထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒါရိုက္တာမ်ားကို ေကာ္မတီမ်ား
တြင္ တာဝန္ယူေစပါသည္။ ၄င္းတိ႔၏
ု
အရည္အခ်င္းမ်ားသည္ ေကာ္မတီ တစ္ခုခ်င္းစီ၏
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တာဝန္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရပါမည္။ ေကာ္မတီ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားမွ
ခ်မွတ္ထားေသာ
၄င္းတိ႔၏
ု

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ

ပဋိညာဥ္မ်ားႏွင့္

အရည္အခ်င္းကိုက္ညီရမည္

ဘုတ္အဖြ႕ဲ မွ

ခ်မွတ္ထားေသာ

ျဖစ္ၿပီး

တာဝန္မ်ားကို

ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ ဘုတ္အဖြ႕ဲ သုိ႔ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရပါမည္။
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္

ေကာ္မတီ

သံုးရပ္ကို

ဖြ႕ဲ စည္းထားပါသည္:

စစ္ေဆးေရး

ေကာ္မတီ၊

ေရြးေကာက္ေရး၊ လုပ္ခလစာႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး
ႏွင့္

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ဆုိင္ရာ

စီမံခန္႔ခြဲေရး

ေကာ္မတီ

တို႔ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေဆးေရး

ေကာ္မတီ၊ ေရြးေကာက္ေရး၊ လုပ္ခလစာႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ တို႔မွ
ဥကၠဌသည္ မွီခိုမႈ ကင္းမဲ့ေသာ ဒါရိုက္တာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
⮚ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ
ဘုတ္အဖြ႕ဲ အား ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ကူညီရန္၊
ထိေရာက္ၿပီး

စနစ္တက်

စီမံထားေသာ

အဖြ႕ဲ တြင္း

ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္

စစ္ေဆးေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ငန္း က်င့္ဝတ္လုပ္ထံုးမ်ား လုိက္နာမႈ
ရွိမရွိ ေစာင္ၾ့ ကည့ေ
္ ရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဘုတ္အဖြ႕ဲ မွ
တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ အျခား တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
⮚ ေရြးေကာက္ေရး၊ လုပ္ခလစာႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မတီ (ယခုမွစ၍ “NCCG
ေကာ္မတီ ဟုေခၚဆို”
ဘုတ္အဖဲြ႕အား ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အကူအညီေပးရန္:
(a)

ဘုတ္အဖဲ႕ြ ၏ အဖြ႕ဲ ဝင္ျဖစ္လာရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္
ေဖာ္ထုတ္ရန္;
ဖြ႕ဲ စည္းပံုႏွင့္

ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္
အကဲျဖတ္ျခင္း

ေကာ္မတီမ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

သင့္ေတာ္ေသာ

အၾကံျပဳရန္;

လုပ္ငန္းစု

အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (ယခုမွစ၍ “Group CEO” ဟုေခၚဆို)၊ အမႈေဆာင္
အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား
အလုပ္အမႈေဆာင္

(ယခုမွစ၍

“CEO”

ဟုေခၚဆို)

ႏွင့္

အႀကီးတန္း

ေနရာမ်ားအား ဆက္ခံ လႊဲေျပာင္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ရန္။
(b)

ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာႏွင့္
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အၾကံျပဳရန္။

(c)

ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေလ့အထမ်ားကို အၾကံျပဳရန္ႏွင့္
လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္။
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⮚ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး ေကာ္မတီ (ယခုမွစ၍
“SRMC” ဟုေခၚဆို)
ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာက်က်
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္

အေလ့အထမ်ားႏွင့္

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

မူဝါဒမ်ား၊

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ႏွင့္

IVL

အက်ိဳးအျမတ္ရႏုိင္ေျခမ်ားအား

၏

ပက္သက္ၿပီး
အနာဂါတ္တြင္

ထိေရာက္မႈရွိႏုိင္ေသာ

အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား ႏွင့္ မေသခ်ာမႈမ်ားအား အကဲျဖတ္သံုးသပ္ၿပီး ဘုတ္အဖြ႕ဲ အား
အၾကံျပဳရန္ ႏွင့္
●

ေရရွည္အတြက္ တန္ဖိုး သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္

စီမံခန္႔ခြဲေရးမွျပင္ဆင္ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ

ကုမၸဏီ၏

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီးပြားေရး ဦးတည္ခ်က္၊ မူဝါဒမ်ား၊ ပစ္မွတ္မ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား၊ အႀကီးစား
လုပ္ငန္း

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ဘက္ဂ်က္

အစီအစဥ္မ်ားကို

ပံုစံခ်ရန္ႏွင့္

အတည္ျပဳရန္

တာဝန္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ IVL စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈတ႔သ
ို ည္
အတည္ျပဳထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ စဥ္ဆက္မျပတ္
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္

IVL

၏

တစ္ႏွစ္တာ၊ေရလတ္ႏွင့္

ေရရွည္

ပန္းတိုင္မ်ားကို

ရယူူႏုိင္ရန္

လိုအပ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အစီအစဥ္တက်ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးႏွင့္အတူ
လက္တလ
ြဲ ုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

အဆိုပါ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ားသည္

ေငြေၾကး

အေျခအေနမ်ားအျပင္ ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုး ကြင္းဆက္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ား ဥပမာ။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးစနစ္၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္စမ
ြ ္း၊
နည္းပညာအသံုးျပဳျခင္း၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ကိုပါ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရပါမည္။
အကယ္၍ သင့္ေတာ္ေသာ္ ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ရန္လုိအပ္လာသည့္အခါ ဘုတ္အဖြ႕ဲ တြင္
ျပင္ပေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ ကြ်မ္းက်င္သူတို႔၏ သေဘာထားကို ရယူႏုိင္ခင
ြ ့္ ရွိ္ပါသည္။
●

အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအား စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ အဖြ႕ဲ တြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

IVL ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ႏုိင္ေစရန္ ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္ SMRC မွတစ္ဆင့္
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္
အျပင္ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရပါမည္။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ
အခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အလို္က္ ျပန္လည္
သံုးသပ္ၿပီး လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရး အေျခအေနအလုိက္ သင့္ေတာ္သလို ျပင္ဆင္ရပါမည္။
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ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္ IVL တြင္ ခိင
ု မ
္ ာၿပီး ထိေရာက္ေသာ အဖြဲ႕ြ တြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရး စနစ္မ်ား
ပါဝင္သည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈရွိေစရန္ ဥပေဒလိုက္နာေရး စနစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္ စီမံရပါမည္။
●

Group CEO ႏွင့္ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး ေနရာမ်ား ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးျခင္း
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္ Group CEO ႏွင့္ အျခား အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ရာထူးေနရာမ်ားကို
လုိအပ္သလို

ခန္႔အပ္ရပါမည္;

ထို႔ျပင္

ခန္႔အပ္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္

သူတို႔၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ စီမံရပါမည္။
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈတိုင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေၾကာင္း

ေသခ်ာေစရန္

စီမံရာ၌

အေထာက္အကူျပဳရန္

ကုမၸဏီ

အတြင္းေရးမွဴးကိုလည္း ဘုတ္အဖြ႕ဲ မွ ခန္႔အပ္ပါသည္။
●

ဘုတ္အဖြ႕ဲ ၏ ထိေရာက္မႈကို အင္အားျမွင့္တင္ျခင္း

ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္ ဒါရိုက္တာအသစ္အားလံုးအား သူတို႔၏ အလုပ္တာဝန္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျပည့္
ျဖင့္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစရန္ IVL ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အေျခအေန၊
နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား အပါအဝင္ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔ကို
ရွင္းျပေပးမည့္ မိတ္ဆက္သင္တန္းကို ပိ႔ခ
ု ်ေပးပါသည္။
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္ ဒါရိုက္တာမ်ား သူတို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္
အလု႔င
ိ ွာ

NCCG

ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္

လုိအပ္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ဒါရုိက္တာမ်ားထံေပးပို႔ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ဘုတ္အဖြ႕ဲ ႏွင့္

ေကာ္မတီမ်ားသည္

၄င္းတိ႔၏
ု

သက္ဆုိင္ရာ

စြမ္းေဆာင္ေရးမ်ားကို

ကိုယ္ပိုင္

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ပါမည္။
●

အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ
ဘုတ္အဖဲ႕ြ သည္

သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈမ်ားမွာ

(ေငြေၾကးရွင္းတမ္းမ်ား၊

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစားမ်ားႏွင့္ ပံုစံ ၅၆-၁ တို႔အပါအဝင္) တိက်မႈရွိၿပီး IVL ၏ ဘ႑ာေရး
အေနအထား၊
ျဖစ္ေပၚေနေသာ

စြမ္းေဆာင္မႈ

ႏွင/့္ သုိ႔မဟုတ္

အျဖစ္အပ်က္

ကုမၸဏီ၏

အေနအထားတို႔ိကို

စီးပြားေရး

မွ်တမွန္ကန္စြာ

လမ္းေၾကာင္းအရ
ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
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●

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းႏွင့္ ေျပာဆို္ ဆက္ဆံျခင္း
ဘုတ္အဖြ႕ဲ သည္ စာမ်က္ႏွာ ၄ ပါ နိယာမ ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား IVL တြင္ ရွေ
ိ နေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
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က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

4. က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း
4.1. မိတ္ဆက္ျခင္း
ဤ

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

(ယခုမွစ၍

“က်င့္ထံုး”

ဟုေခၚဆို)

သည္

ကုမၸဏီ၏

လုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို IVL ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်င့္ဝတ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္
တရားဥပေဒ

ႏွင့္အညီလုပ္ကိုင္မည့္

ကတိကဝတ္ကို

ခိင
ု မ
္ ာစြာ

ခ်မွတ္ေပးပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၄င္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္
လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးျခင္းႏွင့္ IVL ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတိ႔ု လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္ႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္

အျပည့္အဝ

လုိအပ္သည့္

သိရွိနားလည္ရန္ႏွင့္

သင္တန္းႏွင့္

ယံုၾကည္ခ်က္

အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို

အျပည့္ျဖင့္

အားျဖည့္ေပးရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဤက်င့္ထံုးသည္ ကမာၻအႏွံ႔ရိွ IVL ဝန္ထမ္းအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး ယခင္က သီးျခား
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ

မူဝါဒအမ်ားအျပားကို

စုစည္းထားပါသည္။

ထုိအပိုင္း

ယခုအခါတြင္

ေလးပိုင္းမွာ

အပိုင္းႀကီး

ေလး

နာမည္အားျဖင့္

ပိုင္းေအာက္တြင္

က်င့္ဝတ္ႏွင့္

ညီေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ မွ်တေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ တန္ဖိုးမ်ား
ႏွင့္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားအား ဆက္ဆံမႈ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခုကဲသုိ႔ ေပါင္းစည္းထားေသာ
စာတမ္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားအား သတ္မွတ္ၿပီး စီမံခန္႔ခဲြႏုိင္ရန္ႏွင့္
စီးပြားေရးအရ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္
ကုမၸဏီ၏

တန္ဖိုးမ်ားကို

ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပါဝင္ေပါင္းစပ္

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္

အေရးပါေသာလမ္းညႊန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ပါသည္။
ယခုက်င့္ထံုးအပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတိ႔၏
ု အလုပ္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ကို

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဒါရိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕

ပဋိညာဥ္ႏွင့္

သက္ဆုိ္င္ရာ

ေကာ္မတီ

ပဋိညာဥ္မ်ားကိုပါ လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ဥပေဒအရ

ခြင့္ျပဳထားသည့္

အတုိင္းအတာအေနအထားအရႏွင့္

ဤ

က်င့္ထံုးအား

ေဖာက္ဖ်က္ေသာ အျပဳအမူ၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ႀကီးေလးမႈအေပၚ မူတည္၍ ကုမၸဏီသည္
ထိုသုိ႔ က်င့္ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္ေသာ IVL ဝန္ထမ္းအား ျပန္လည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း/သင့္ေတာ္ေသာ
ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
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4.2. က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
4.2.1. ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာ စီးပြားေရး အေရာင္းအဝယ္ကိစၥရပ္မ်ား
●

IVL

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ကုမၸဏီသည္

ကုမၸဏီ၏

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ

တုိင္းျပည္မ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားလံုးကို အျပည့္အဝလုိက္နာၿပီး
စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ

ကုမၸဏီ၏

က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူႏင
ွ ့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေျဖာင့္မွန္မႈ ဂုဏ္သတင္းတို႔ကို
ထိန္းသိမ္းသြားပါမည္။
●

IVL

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

၄င္းတိ႔၏
ု

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ေဒသမ်ားမွ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုးကို သိရွိနားလည္ၿပီး
အေျပာင္းအလဲ မ်ားကိုလည္း အျမဲသိရွိလုိက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
4.2.2. အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ
●

အတြင္းစည္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ႏွင့္

မွန္ကန္

သင့္ေတာ္စြာ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မွ်ေဝျခင္းတိ႔သ
ု ာ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ IVL ၏
မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။
●

IVL ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္
မွလ၍
ြဲ ကုမၸဏီ၏ အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ သို႔မဟုတ္
ကုမၸဏီတြင္းတြင္သာ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
IVL ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သို႔မဟုတ္ အတြင္း သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ား အက်ိဳးစီးပြား
အတြက္ျဖစ္ေစ အဆိုပါအက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္
ေသာ္လည္းေကာင္း

ရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊

မရရွိသည္ျဖစ္ေစ

ေဖာ္ထုတ္

ဖြင့္ဟျခင္း

မျပဳလုပ္ရ။
IVL

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္

ကုမၸဏီ၏

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးအာမခံလံုျခံဳမႈမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း
သို႔မဟုတ္

ရယူျခင္း

ႏွင့္

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အသံုးျပဳၿပီး

ကုမၸဏီအား တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ ထိခုိက္ေစသည့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္း
မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရ။

ဤအခ်က္သည္

ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ပါ

IVL

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏

သက္ဆိုင္ပါသည္။

ဇနီးမယား၊

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား အလြန္ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္သူအျဖစ္ မွတ္ယူ
ပါမည္။
Corporate Governance Manual

11

ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း Stock Exchange of
Thailand

(“SET”)

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

တြင္

စာရင္းေပးသြင္းၿပီးထားသည့္အားေလ်ာ္စြာ

စစ္ေဆးသူမ်ားသည္

၄င္းတိ႔၏
ု

ရံးု

သို႔မဟုတ္

IVL

ရာထူးေၾကာင့္

သိခြင့္ရရွိထားေသာ အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားထံ မထုတ္ျပန္
ရေသးေသာ ကုမၸဏီ ရွယ္ယာေစ်းအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား၊
အျခားသူမ်ား

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္

ရွယ္ယာမ်ား

ဝယ္ယူျခင္း၊

ေရာင္းခ်ျခင္း၊

အျခားသူမ်ားကို ဝယ္ယူရန္၊ ေရာင္းခ်ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္သူ
ထံမွ

တစ္စံုတစ္ရာရရွိရန္

ထုတ္ရ၊

ထုိသို႔ျပဳလုပ္သူ၊

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေဖာ္ထုတ္သူမ်ားသည္

မေဖာ္

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ၏

ရလဒ္အျဖစ္ အတြင္းလူ သတင္းဖလွယ္ျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ယူရ
ပါမည္။
အကယ္၍

ကုမၸဏီ၏

ဒါရိုက္တာမ်ား၊

စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၊

သို႔မဟုတ္

ကုမၸဏီ၏

စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား သည္ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာႏွင့္ အျခားေငြေၾကးအာမခံလံုျခံဳမႈမ်ား
(ရွိပါက) ထုိသူမ်ားသည္ SEC Act B.E. 2535 တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း
SEC ထံ ထိုသုိ႔ ဝယ္ယူေရာင္းခ်မႈမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္၏
ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္

အျခားအာမခံမ်ား

(ရွိပါက)

ဝယ္ယူမႈ၊

ေရာင္းခ်မႈတုိ႔တြင္

သူ၏ဇနီးမယား၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ ကုမၸဏီအာမခံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
* IVL သည္မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေပးသြင္းထားေသာ ကို္ယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို
စုေဆာင္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္

လ်ိဳ႕ဝွက္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
4.2.3. အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒ
●

လုပ္ငန္းမ်ား က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လာဘ္ေပး

လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တုိ႔မွ ကာကြယ္ရန္မွာ IVL ၏မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။
●

ဤ မူဝါဒသည္ ကုမၸဏီ ကုိယ္စား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကို ကိုယ္စားျပဳရန္ အာဏာ
ေပးအပ္ထားေသာ IVL ၏ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ကိုလည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

●

ဤ

မူဝါဒသည္

ကုမၸဏီလုပ္ငန္း

လည္ပတ္ေနေသာ

ေဒသတြင္းမွ

လာဘ္ေပး

လာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး သို႔မဟုတ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
●

IVL သည္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ရိုးသားစြာ၊ မွ်တစြာ၊

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ရပ္မ်ား ကင္းရွင္းစြာ ႏွင့္
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တာဝန္ယူမႈ

အျပည့္ျဖင့္

အက်င့္ပ်က္

ျခစားမႈ သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏

ပံုရိပ္၊

လုပ္ကိုင္ရန္

အမည္သိကၡာႏွင့္

ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္မႈတို႔အေပၚ

ကုမၸဏီသည္
မေကာင္းေသာ

သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤမူဝါဒကို
မလို္က္နာပဲ

က်ဴးလြန္မႈမ်ား

အားလံုးကို

ျပင္းထန္ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္

သေဘာထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းျပည္မ်ားရွိ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား
အရ

သင့္ေတာ္ေသာ

စည္းကမ္း

ထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ျပဳလုပ္သြားပါမည္။
●

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ

ကုမၸဏီသည္ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ စီးပြားဘက္မ်ား၊ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ တတိယ ပါတီမ်ား သို႔ ၄င္းတိ႔အ
ု ား အက်င့္ပ်က္ေစ၍
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္
မသင့္ေတာ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေစျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ေစရန္ အလု႔င
ိ ာွ
ေပးကမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ကတိျပဳျခင္း၊ေပးကမ္းျခင္း
သို႔မဟုတ္

ေပးကမ္းခြင့္ျပဳျခင္း

စသည္တို႔ကို

တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ

သို႔မဟုတ္

သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ တားျမစ္ထား
ပါသည္။
●

လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ

ကုမၸဏီသည္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေဆာင္ႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ အေပၚ
ကြျဲ ပားေသာ အျမင္မ်ား ရွိၾကမည္ကို နားလည္လက္ခံထားပါသည္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ
လက္ေဆာင္ႏွင့္

IVL

သည္

ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈမ်ားသည္

လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီတုိင္းတြင္

ေဒသတြင္း

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ

ရွိေစရန္ႏွင့္ ၄င္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ တရားမဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ခ်ီးျမွင့္မႈတစ္ခုကို
ေတာင္းဆိုျခင္း မရွိေစရန္ သင့္ေတာ္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ထားရွိရန္ အားေပးတုိက္တြန္းပါသည္။ ထုိသို႔ကန္႔သတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ား
တြင္ စီးပြားေရးရာ ဆက္ဆံမႈတစ္ခုရွိေနသည့္ ကာလအတြင္းေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး
ရံဖန္ရံခါမွသာ

ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ

ကမ္းလွမ္းျခင္း

သို႔မဟုတ္

လက္ခံျခင္းတိ႔က
ု ို

ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီတုိင္းသည္ ထုိသုိ႔ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္
ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈမ်ားသည္

ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလိုက္နာမႈရွိမရွိ

ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။
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ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈကို ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္မီ
မိမ၏
ိ

အထက္အရာရွိကို

အသိေပးရပါမည္။

အကယ္၍

မသကၤာဖြယ္

တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက လက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ တို႔ကို လက္ခံျခင္း
သို႔မဟုတ္

ကတိျပဳျခင္း

ေပးကမ္းေသာ

မျပဳလုပ္မီ

သို႔မဟုတ္

မိမိ

အထက္အရာရွိႏွင့္

လက္ခံရရွိေသာ

တိုင္ပင္ရပါမည္။

လက္ေဆာင္မ်ား

ႏွင/့္ သုိ႔မဟုတ္

ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ တန္ဖိုးသည္ ၃,၀၀၀ ဘတ္2 ထက္မေက်ာ္ေစရ။
●

အလွဴအတန္း

ႏွင့္

အကူအညီေပးျခင္းမ်ားအတြက္

ထည့္သြင္း

ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္

အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္းမ်ား
အလွဴအတန္း ႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း ေပးကမ္းျခင္းႏွင့္ အေထာက္
အပံ့ေပးျခင္းမ်ားသည္
ဝတၱရားမ်ား

(CSR)

ကုမၸဏီ၏
၏

တရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ရွိႏုိင္ပါသည္။

ထုိသို႔

အဓိက
အတြက္

လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းေရးရာ

ေကာ္ပိုရိတ္

အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း
သို႔မဟုတ္

လွဴဒါန္းမႈႏွင့္

တာဝန္

၄င္းတိ႔အ
ု ား

ဖံုးကြယ္ရန္ရည္ရြယ္သည္လည္း

အကူအညီမ်ား

ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း

ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲ႕ြ အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ ထည့္သြင္းေပးကမ္းျခင္းမျပဳမီ
ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ စံုစမ္းျခင္းမ်ားကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရပါမည္။
ေဒသတြင္းမွ CSR လႈပ္ရွားမႈ အဖဲ႕ြ မ်ားသည္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္
ျခင္းျဖင့္

မလုိလားေသာ

ရလဒ္မ်ားကို

ကာကြယ္သည့္

စနစ္တစ္ရပ္

အေနျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အကူအညီေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ေကာ္ပိုရိတ္ ေထာက္ပံ့မႈ လုိအပ္ေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္လုိပါက ၄င္းတိ႔၏
ု
ေဒသတြင္း CSR လႈပ္ရွားမႈ အဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။
●

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
o

အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ ကုမၸဏီရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး
မူဝါဒမ်ားကို လုိက္နာႏုိင္ေျခအား အလုပ္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆး
ခ်ိန္မ်ားတြင္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ အကဲျဖတ္ပါမည္။
ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအား ကုမၸဏီ က်င့္ထံုးႏွင့္တကြ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ပ်က္
ျခစားမႈအား

လုိ္က္နာျခင္း၏

အေရးပါပံုကို

နားလည္ေစရန္

ကုမၸဏီ၏

ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းညႊန္က်င့္ထံုး အေၾကာင္း အသိေပးပါမည္။

2

ေဒသတြင္း ေငြလလ
ဲ ွယ္ႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ရမည္။
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ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိႏုိင္ပါက ႀကိဳတင္
အသိေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ႏွင့္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အႏၱရာယ္အား တိုးျမင့္ေစႏုိင္သည့္ အက်ိဳးစီးပြား
ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို ေစာင္ၾ့ ကည္ရ
့ ပါမည္။
o

သင္တန္းေပးျခင္း
ကုမၸဏီႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုစီတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားတြင္

ပါဝင္ပက္သက္ျခင္း အႏၱရာယ္မ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႏွင့္ပက္သက္ေသာ
ေဒသတြင္း

ဥပေဒမ်ား၊

ကုမၸဏီ၏

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

တုိက္ဖ်က္ေရး

က်င့္ထံုးႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၊ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကိုမည္သို႔ သတင္းပို႔ရမည္ကို
နားလည္ သိရွိေစရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး
သင္တန္းမ်ားႏွင့္

အသိပညာ

ေပးျခင္းမ်ားကို

အလုပ္ခန္႔အပ္ခ်ိန္ႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္လည္း အခ်ိန္မွန္ ပိ႔ခ
ု ်ေပးသြားရပါမည္။
o

သတင္းေပးပိ႔ျု ခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ကုမၸဏီတြင္ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ/အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တို႔ကို သတင္းေပး
ပို႔ရန္

အဖဲ႕ြ တြင္း

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ထားပါသည္။

အကယ္၍

ဤမူဝါဒအား

သို႔မဟုတ္

ေဖာက္ဖ်က္ႏုိင္သည့္

ေဖာက္ဖ်က္ေနသည့္ ကိစၥရပ္ သို႔မဟုတ္ အျပဳအမူ တစ္စံုတစ္ရာကို သိရွိခ့ပ
ဲ ါက
ထုိအေၾကာင္းအရာအား အထက္အရာရွိ သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္ႏုိင္စမ
ြ ္းရွိေသာ
တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အလ်င္အျမန္ အသိေပးရပါမည္။

သတင္းေပးသူဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသို႔တင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား
သည္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္း သံုး ခု အတုိင္းလုိက္နာ တင္ျပႏုိင္ပါသည္:
၁) အီးေမးလ္ ပိ႔ျု ခင္း: သတင္းေပးသူဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ အဖဲ႕ြ ဝင္ (မ်ား) သို႔
သတင္းေပးပို႔လုိပါက ethics@indorama.net သုိ႔မဟုတ္
independentdirectors@indorama.net သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ႏုိင္ပါသည္;
၂) အြန္လုိင္းမွ သတင္းပို႔ႏုိင္ေသာ Whistleblower Center3 မွတစ္ဆင့္;
၃) သတင္းေပးသူ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

သတင္းေပးသူဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ သို႔စာေရးသားၿပီး
တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။
3

http://whistleblower.indoramaventures.com မွ သတင္းေပးသူ စင္တာအား ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။
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အဆိပ
ု ါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာ မည္သူ႔ကိုမဆုိ္ IVL သည္ ၄င္းတိ႔၏
ု
အခ်က္အလက္မ်ားအား လ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးပါမည္။
●

တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

တုိက္ဖ်က္ေရး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ႏွင့္

မူဝါဒအား

ထိေရာက္စြာ

လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္

ထို႔ျပင္

ဒီဇိုင္းဆြရ
ဲ န္၊
ေကာ္မတီခြဲမ်ား

သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖဲြ႕မ်ားမွ မူဝါဒအား ေကာင္းမြန္စာြ နားလည္ရန္ႏွင့္ IVL ၏
ေကာ္ပုိရိတ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရန္ တာဝန္အား ေကာ္မတီခြဲမ်ား သို႔မဟုတ္
စီမံခန္႔ခဲြေရး

အဖဲ႕ြ မ်ားသို႔

လႊဲေျပာင္းေပးရန္

ဒါရိုက္တာမ်ား

ဘုတ္အဖြ႕ဲ တြင္

တာဝန္ရွိပါသည္။
စီမံခန္႔ခြဲေရး

အသင္းသည္

ထိေရာက္ေသာ

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

စနစ္မ်ား

ခ်မွတ္ထားရန္

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
တာဝန္ရွိၿပီး

ကာကြယ္တားဆီးရန္

အဖဲ႕ြ တြင္း

စစ္ေဆးေရး

ေကာ္မတီ ဌာနသည္ ထုိစနစ္မ်ားကို အခ်ိန္မွန္ သံုးသပ္ၿပီး စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီသို႔
အစီရင္ ခံရပါမည္။
IVL သည္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ လုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမွ
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ
လုပ္ငန္း

လုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ခံရျခင္း

လည္ပတ္မႈႏွင့္

ဘ႑ာေရး

အႏၱရာယ္တ႔မ
ို ွ
ဆုိင္ရာ

ကာကြယ္ႏုိင္မည့္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိေနေစရန္

သင့္ေတာ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သြားပါမည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားကို စစ္ေဆးေရး
ေကာ္မတီမွ မူဝါဒ၏ ထိေရာက္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ ႏွစ္စဥ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ကာ
ဘုတ္အဖဲြ႕အား

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျပဳလုပ္ၿပီး

လုိအပ္ပါက

မူဝါဒမ်ားအား

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
●

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ

ႏွင့္

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ

ႏွင့္

ပက္သက္သူ

သို႔မဟုတ္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို စံုစမ္းေနေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ
မ်ားအား

လမ္းေၾကာင္းလြေ
ဲ စေသာ

သက္ဆုိင္ရာ
သြားပါမည္။

သို႔မဟုတ္

ၾကန္႔ၾကာေစေသာသူမ်ားအား

ေဒသတြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူ
ကုမၸဏီသည္

ထုိသုိ႔ေသာသူမ်ားကို

ဥပေဒ၏

ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ

ထုိက္ေလ်ာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္သြားပါမည္။
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4.2.4. သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာ မူဝါဒ
●

ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ကမာၻအႏွ႔မ
ံ ွ
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ားအား ထိခုိက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္အား

ထိန္းသိမ္းရန္

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို

သိရွိနားလည္လာေစရန္

ဖန္တီးျခင္းမွာ IVL ၏မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။

●

IVL သည္ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရံုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း

နားလည္သိရွိ

ထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားေသာ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈကို

အေကာင္းမြန္ဆံုး

ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔ေနသူမ်ားကလည္း

ကာကြယ္ေလွ်ာ့ခ်လိုၿပီး

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
IVL သည္ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေအာင္
လုိက္နာၿပီး

ျဖစ္ႏုိင္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္

ေနာက္ဆံုး

အတည္ျပဳထားေသာ

ႏိုင္ငံတကာ

နည္းဥပေဒမ်ား၊

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ပံုကိုင္ပံုေကာင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ၿပီး ၄င္းတိ႔က
ု ို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္
မူဝါဒမ်ား၊ စီးပြားေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ဝယ္ယူမႈမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရးကြင္းဆက္မ်ား၊
စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေရး မူဝါဒမ်ား
တို႔တြင္ ေပါင္းဆက္ထည့္သြင္းသြားပါမည္။
IVL သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဤမူဝါဒ၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
ရမည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ တာဝန္ဝတၲရားမ်ား၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္ရည္၊

ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနသ
္ ည့္

ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္

ပန္းတိုင္မ်ားခ်မွတ္ေရးတို႔တြင္

ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲမည့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုတစ္ခုကိုလည္း ထားရွိသြားပါမည္။
ကုမၸဏီ၏

ပန္းတုိင္မွာ

ဝန္ထမ္းလုပ္သားမ်ား၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိခိုက္မႈကို

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ

ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊

အသိပညာမ်ားကို

ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ဤမူဝါဒကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္
လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
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o

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကိေ
ု လွ်ာ့ခ်ရန္ ကုမၸဏီ၏ အရင္းအျမစ္မ်ား
အား ထိေရာက္မႈအေကာင္းဆံုး အေျခအေနတြင္ လည္ပတ္ေနရန္ ထိန္းသိမ္း
သြားမည္ဟု

ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈရွိမရွိကို ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို
စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ

အက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္

ရရွိမႈတ႔ေ
ို ပၚမူတည္၍

ၾကည့္ရႈ

ေစာင့္ၾကည့္သြားပါမည္။ IVL သည္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈကို
စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း၊

စြမ္းအင္သက္သာေသာ

အလင္းေပးစနစ္မ်ား၊

စြမ္းအင္သံုးစြမ
ဲ ႈ ထိေရာက္ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး
လုပ္ရန္ ခရီးသြားရျခင္းကုိေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဗီဒီယိုစနစ္ျဖင့္ အေဝးမွ အစည္းအေဝး
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ားကို သံုးစြျဲ ခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တ႔ေ
ို ၾကာင့္ ထြက္ရွိေသာ
ကာဗြန္ပမာဏကို ဆက္လက္ေလွ်ာ့ခ်သြားပါမည္။
ကုမၸဏီသည္
စက္ဝန္းပံု

ျပန္လည္သန္႔စင္ထားေသာ
စီးပြားေရးစနစ္ကုိ

ပစၥည္းမ်ားအေပၚ

ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္

မွီခုိေသာ

ေရ၊

စြမ္းအင္ႏွင့္

ကုန္ၾကမ္းသံုးစြမ
ဲ ႈကိုသာမက ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ (GHG) ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား
ကိုပါ ေလ်ာ့က်လာေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္
ပါဝင္ေနသည္ကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊

နားလည္ထားပါသည္။
သဘာဝသယံဇာတ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏

စြမ္းအင္သံုးစြမ
ဲ ႈမ်ား

သံုးစြမ
ဲ ႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ား

ထိေရာက္မႈ တိုးတက္ရန္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစသည္တို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္
ေအာက္ဆိုဒ္ (CO2) ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား တက္ၾကြစြာ
ရွာေဖြသြားပါမည္။
IVL

သည္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္

တက္တက္ၾကြၾကြ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္ - ဇီဝနည္းပညာသံုး
ထုတ္ကုန္မ်ားဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္လာေရးတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမွသည္စက္ဝန္း
ပံု စီးပြားေရးစနစ္ကို ျမွင့္တင္ေရးတြင္ ေရွ႕တန္းေနရာမွ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏

ရာသီဥတု

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဆိုင္ရာ
ေဖာ္ျခင္းမွအစျပဳၿပီး
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊

အေျပာင္းအလဲ

ထိန္းသိမ္းေရး

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတိ႔က
ု ို
ကုမၸဏီသည္

ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္

နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္
အေကာင္အထည္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းပံုစံေရးဆြျဲ ခင္း၊

သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ျခင္းတို႔တြင္

သဘာဝ

ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
တို႔ကို ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
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IVL သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းသူမ်ား၊
ဝယ္ယူထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္

ႏွစ္စဥ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

သတင္းထုတ္ျပန္

မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးဤသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ
ေရရွည္တည္တံ့ေရးကိုဦးတည္သည့္ပစ
ုံ ျံ ဖင့္

ခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္ဟု

သႏိၷ႒ာန္ခ်

ထားပါသည္။
o

စြန႔ပ
္ စ္ ပစၥည္း စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ
IVL

သည္

စက္ရံ၊ုအလုပ္ေနရာမ်ားမွ

စနစ္တက်

စီမံခန္႔ခြဲရာ၌

ထြက္ရွိေသာ

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပါ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

တိတိက်က်လိုက္နာပါသည္။ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ိဳးအမည္၊ အမ်ိဳးအစား၊
ကုဒ္နံပါတ္(ဥပေဒလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း)၊ သိုေလွာင္သည့္ ေနရာ၊ ဆိုက္ျပင္ပသိ႔ု
သယ္ယူသြားသည့္ နည္းလမ္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္
ဓာတ္ျပဳေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္

စြန္႔ပစ္ျခင္း၊

ဆိုက္မ်ားတြင္သိုေလွာင္ထားေသာ၊

ထြက္ရွိေသာ

စြန႔ပ
္ စ္ေသာ

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းပမာဏ၊

စသည့္

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း

စာရင္းျပဳလုပ္ထားပါမည္။
ကုမၸဏီသည္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား စီမံထိန္းသိမ္းမႈကို တာဝန္သိသိႏွင့္ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

သတ္မွတ္ထားေသာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္

ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တ႔သ
ို ည္ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္း
ထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးျပန္လည္ အသံုးခ်၊ ကုန္ၾကမ္းျပန္လည္ ထုတ္ယူ၊
ျပန္လည္လွည့္ပတ္ အသံုးျပဳေသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဝန္ေဆာင္သူမ်ားမွ
တစ္ဆင့္စြန္႔ပစ္ျခင္းကို
အႏၲရာယ္ရွိ

ပိုမိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္သူမ်ားမွ

ႀကိဳးစားေနပါသည္။

ထုတ္ယူမႈကုိ

ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေနေၾကာင္း

ကုမၸဏီသည္
သင့္ေတာ္ေသာ

ေသခ်ာရန္ကတိျပဳ

ပါသည္။
o

ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ
IVL သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိမ
ု န
ုိ ားလည္လာေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ကိုင္ပံုမ်ားကို
ျဖန္႔ျဖဴးေရးတို႔ကို

ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလက္တေ
ြဲ ဖာ္မ်ားႏွင့္

အတူတကြ လက္တလ
ြဲ ုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိခုိက္မႈမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းစီမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္

တုိးတက္ရာတိုးတက္

ေၾကာင္းကို အျမဲၾကံစည္ အားထုတ္သြားပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တ႔ႏ
ုိ င
ွ ့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊
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ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ားကို

၄င္းတိ႔၏
ု

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊

လူေနမႈ၊

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းရည္တ႔က
ို ို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာၿပီး စီစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္လည္း
ပါဝင္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တ႔၏
ို ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိခုိက္မႈမ်ား

ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္

ကုမၸဏီ၏ လက္တေ
ြဲ ဖာ္မ်ားကလည္း ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတူပူးေပါင္း
ႀကိဳးပမ္းပါသည္။
IVL

သည္

ကြ်ႏု္ပ္တ႔ို

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ

နယ္ပယ္မ်ားတြင္

တာဝန္သိေသာအိမ္နီးခ်င္းေကာင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ၿပီး ထိုနယ္ပယ္
အသီးသီးတြင္ရွိၾကသူတို႔၏
အျမဲႀကိဳးစားေနပါသည္။
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ

ဘဝအေျခအေနကို
ကုမၸဏီသည္

အႏၲရာယ္ႏွင့္

ေဒသခံျပည္သူမ်ား

ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္

ကြ်ႏု္ပ္တ႔၏
ို

လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္

အေရးေပၚတံ႔ျု ပန္ေရး

ထိေတြ႔နားလည္ႏိုင္ေစရန္

အစီအစဥ္မ်ားကို
ထိေရာက္ေသာ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားပါမည္။
ကုမၸဏီသည္ ကြ်ႏု္ပ္တ႔ို ခန္႔ခြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္သည့္ အက်ိဳးတူ
စီးပြားဖက္မ်ားထံမွ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိခိုက္မႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္

ရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သလို လံုေလာက္သည့္ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
လည္း ျပဳလုပ္သြားပါမည္။
o

ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ
ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈသည္ အျပည္္ျပည္ဆိုင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုအျဖစ္ IVL
လုပ္ငန္းမ်ားတည္ရွိရာ

ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ

အစိုးရမ်ားက

လက္ခံထားၾကၿပီး

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ တတ္စြမ္းသေလာက္ ကူညီႏိုင္ရန္ သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ IVL သည္ တိုင္းျပည္အလိုက္ ခ်မွတ္ထားေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို
ေထာက္ပံ့ၿပီး ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ် သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရွယ္ယာဝင္မ်ားကို ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္း ေရရွည္တည္တံ့
ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ကို လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
IVL ၏ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ ထိန္းသိမ္းေရး သႏၷိ႒ာန္တြင္ မွန္ကန္ေသာ
GHG စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ အႏၲရာယ္ဖယ္ရွားျခင္း၊ ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ တီထြင္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လူထုမ်ားကို
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
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ပက္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဖြ႕ဲ
အစည္းအတြင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္ဝတၲရားမ်ားခ်မွတ္ျခင္းတု႔ိ ပါဝင္ပါ သည္။
ကုမၸဏီ၏ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ အဓိကေသာ့ခ်က္ သႏၷိ႒ာန္မ်ားမွာ
ကြ်ႏု္ပ္တို႔စတင္ထားေသာ

အႏၲရာယ္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္

စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရး

လုပ္ငန္းမ်ား၏

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ

မူဝါဒမ်ား

တိုးတက္လာျခင္း၏ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္
လာႏုိင္ေျခမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း၊ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တင္ပို႔သူမ်ား
အပါအဝင္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ႏွင့္ တက္ၾကြစြာ
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

အသိေပးျဖန္႔ခ်ိေသာ

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္စြမ္း

အစီရင္ခံစာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တ႔၏
ို လုပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏွစစ
္ ဥ္ ထည့္သြင္း
ေၾကညာျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
o

ဇီဝမ်ိဳးကြဲ စံုလင္မႈ

IVL ၏ ဇီဝမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ တိုးျမွင့္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒသည္ စီးပြားေရး
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲေရးတု႔တ
ိ ြင္

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳး

တိုးတက္မႈျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေရး သႏိ႒
ၷ ာန္ကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏
မူဝါဒသည္

ဇီဝမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား

ပိုမိုစံုလင္လာရန္

လက္ေတြ႔က်က်

ႀကိဳးစားရန္

ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ဇီဝမ်ိဳးစိတ္စံုလင္စြာ

သဘာဝအေလ်ာက္

က်က္စားရာေဒသမ်ားႏွင့္

ဝန္းရံထားျခင္းေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ဆိုက္မ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္သည့္အခါ
အဖြအ
ဲ စည္းမ်ားနွင့္အတူ

ကုမၸဏီသည္
အဆိုပါ

သက္ဆိုင္ရာ
ဆိုက္မ်ားရွိ

အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

ဇီဝမ်ိဳးကြဲ

စံုလင္မႈကို

ထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမွင့္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ား
ကို

ထိေရာက္ေသာထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး

အဆိုပါ

က်က္စားရာေဒသ

မ်ားအား ေသခ်ာစြာကာကြယ္ထားရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
ဆုိက္အသစ္မ်ား

ေဖာ္ထုတ္သည့္အခါတြင္လည္း

ကုမၸဏီသည္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏

မည္သည့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုက္တြင္မဆို သတ္မွတ္ထားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္
ပက္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ကို လုိက္နာပါမည္။ တည္ေဆာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ေဒသခံဇီဝမ်ိဳးကြဲ
ဆိုင္ရာ ကြန္ယက္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ၿပီး ဇီဝမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား တိုးျမွငေ
့္ ရးအတြက္ ရည္ရြယ္သြားပါမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္
ဇီဝမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား စံုလင္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုက္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး
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သာမက ႏိုင္ငံအဆင့္ထိ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ ျမွင့္တင္ေရးလႈပ္ရွားေသာ သက္ဆိုင္ရာ
အာဏာရွိသူမ်ား၊
စံုလင္လာရန္

ဆက္စပ္ေနေသာ

ပါတီမ်ားႏွင့္အတူ

အခ်ိန္ယူၿပီးသင့္ေတာ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

အစီအစဥ္မ်ား

ဇီဝမ်ိဳးကြမ
ဲ ်ား
ခ်မွတ္သြားၿပီး

ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔

အေနျဖင့္ ကူညီႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသြားပါမည္။
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4.3. မွ်တေသာ စီးပြားေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
4.3.1. အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ
●

IVL ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုင္း ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ားသာ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

●

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား တိုက္ရိုက္
သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားသို႔ မိမိေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္
ေဆြမ်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ မေရာက္ေစသင့္ပါ။



IVL ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအား ထိခိုက္ႏုိင္ေစသည့္
ေငြၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့ပါက ႀကီးၾကပ္သူမ်ားထံ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္း
ၾကားရမည္။



ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

၄င္းတု႔ိကို

ဒါရိုက္တာအျဖစ္ခန္႔အပ္သည့္

ရွယ္ယာရွင္မ်ား

အစည္းအေဝး၌

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္

၄င္းတု႔၏
ိ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါက

အက်ိဳးအျမတ္

သို႔မဟုတ္

အျခားသူမ်ား၏

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္သဘာဝတူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဆိုင္
ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။


ဒါရုိက္တာမ်ားသည္

၄င္းတု႔ိကို

ဒါရိုက္တာအျဖစ္ခန္႔အပ္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ

ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝး၌ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါက ဒါရိုက္တာမ်ား
သည္ ကုမၸဏီႏွင့္ အလုပ္သဘာဝတူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ ကိုယ္ပိုင္
သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သာမန္ လက္တျြဲ ခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထား
ေသာ လက္တမ
ြဲ ႈတြင္ ကန္႔သတ္မဲ့ တာဝန္ယူျခင္းစေသာ လက္တျြဲ ခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။


ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကး အာမခံလံုျခံဳမႈမ်ား လက္ဝယ္ရွိမႈကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း:
o

ဒါရိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတု႔၏
ိ
လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ၊ ဝယ္ယူထား
ေသာ၊ ေရာင္းခ်ေသာ IVL ၏ ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အျခားအာမခံ လံုျခံဳမႈမ်ား
(ရွိပါက)ကို

ရွင္းလင္းျပည့္စံုစာြ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေဖာ္ျပၿပီး

Securities and Exchange Act B.E. 2535 ႏွင့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား (the “SEC
Act

2535”)

တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း

အစီရင္ခံစာ ျပဳလုပ္ၿပီး ေငြေၾကးအာမခံ လံုျခံဳမႈႏွင့္ အိတ္ခ်ိန္းေကာ္မရွင္ရံုး
Office of the Securities and Exchange Commission သုိ႔တင္ျပရမည္။
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o

ဒါရိုက္တာမ်ား

လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ၊

ဝယ္ယူထားေသာ၊

ေရာင္းခ်ေသာ IVL ၏ ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ အျခားအာမခံ လံုျခံဳမႈမ်ား(ရွိပါက)ကို
SEC Act 2535 အပိုင္း 258 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၄င္းတိ႔၏
ု
ဇနီးမယား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လက္ဝယ္ ကိုင္ေဆာင္
ထားေသာ၊

ဝယ္ယူထားေသာ၊

ေရာင္းခ်ေသာ

IVL

၏

ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္

အျခားအာမခံလံုျခံဳမႈမ်ား(ရွိပါက)အျဖစ္ ယူဆပါသည္။
o

ဒါရိုက္တာမ်ား ႏွင့္ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခဲြသမ
ူ ်ားသည္

SEC Act 2535

ပါဥပေဒမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း the Stock Exchange of Thailand
မွသတ္မွတ္ထားသည့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ားႏွင့္

အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား၊

အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုး၊
ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ

အထူးသျခင့္

သတင္းအခ်က္အလက္

ဖြင့္ဟျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ IVL ၏ အေရးႀကီးေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Institute of Certified
Accountants လက္မွတ္ရရွိထားေသာ စာရင္းကိုင္မ်ား ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္
ထိုင္းႏုိင္ငံမွ စစ္ေဆးသူမ်ား စသည့္အဖြ႕ဲ မ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းကိုင္
အဆင့္အတန္းမ်ားအား လုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
4.3.2. ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားဆုိ္င္ရာ မူဝါဒ


IVL ၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား ကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္

ဖန္တီးမႈမ်ား ဆုိင္ရာရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားကို မခ်ိဳးေဖာက္ရန္မွာ IVL ၏ မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။


IVL ၏ ဥာဏ ္စ ြမ ္း ျဖင့္ ဖန္တ ီး မႈ သ ည ္တ န္ဖ ိုး ျဖတ ္၍ မရေသ ာ ပုိင ္ဆ ုိင ္မ ႈျဖစ္ၿပီး
အခ်ိန္တုိင္းကာကြယ္ထားရပါမည္။
အဆုိပါ ပုိင္ဆ ုိင္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္၊ ေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းခြင့္တ ို႔အ ား ေသခ်ာ
ကာကြယ ္ထ ားရန္ ကုမ ၸဏ ီသ ည္ သက္ဆ ုိင ္ရ ာ ဥပေဒမ်ားႏွင ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီ၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈ ကိုမွတ္ပံုတင္ထားပါမည္။
IVL ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ အသံုးျပဳခြင့္ လုိင္စင္ မပါဝင္ပဲ
တ တ ိယ ပါတ ီမ ်ားအ ား က ုမ ၸဏ ီ၏ ဥာဏ ္စ ြမ ္း ျဖင့္ ဖန္တ ီးမႈ က ိုအ သ ံုးျပဳျခင္း အ ား
မည္သည့္အခါမွ ခြင့္မျပဳရပါ။
သက္ဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲ အားလံုးသည္ IVL ၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈ အားလွ်ိဳ႕ဝွက္ပိုင္ခြင့္
ကိုေလးစားရပါမည္။
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ထ ို႔ျပင္ က ုမ ၸဏ ီ၏ ကုန ္သ ြယ ္အ မွတ ္တ ံဆ ိပ ္ က ို က ုမ ၸဏ ီ သ ိက ၡာ က ်ဆ င္းေစမည ့္
သို႔မဟုတ္ ေစာ္ကားမႈျပဳလုိသည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးတြင္ မည္သည့္အခါမွ အသံုးမျပဳရပါ။
o

ကုမ ၸဏ ီ၏ ဥာဏ္စ ြမ ္း ျဖင့္ ဖန္တ ီး မႈမ ်ားႏွင ့္ ကုန ္သ ြယ ္ေ ရး လွ်ိဳ႕ဝွက ္ခ ်က္မ ်ား
ပုိင္ဆုိင္မႈ
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္

သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားျခင္း

မရွိပါက ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္သူ
ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ကုမၸဏီသည္

ဝန္ထမ္းမ်ား

ဖန္တီးထားသည့္

ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား အားလံုး၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ထိုဝန္ထမ္းမ်ား ကုမၸဏီမွ
ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္တိုင္ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား သည္ ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈ
အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိပါမည္။
အကယ္၍ ပိုင ္ဆ ိုင ္မ ႈႏ ွင ့္ ရပိုင ္ခ ြင ့္မ ်ားကို တိတ ိက ်က် သတ္မ ွတ ္ထ ားေသာ
စာျဖင့ေ
္ ရးသားထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ မျပဳလုပ္ထားလွ်င္ အက်ိဳးေဆာင္
သို႔မ ဟုတ ္ လြတ ္လ ပ္ေ သာ ကန္ထ ရိုက ္တ ာမွ ေဆာင္ရ ြက ္သ ည့္ တာဝန္ေ ပး
ထားေသာအလုပ ္၏ ဥာဏ္စ ြမ္းျဖင့္ ဖန္တ ီးမႈ ရပိုင ္ခ ြင့္က ို ကုမ ၸဏ ီသ ည္ မပိုင ္
ဆိုင္ပါ။
o

ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အသံုးျပဳျခင္း



ေကာ္ပိုရိတ္ ေဆာ့ဖ္ဝမ
ဲ ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ IVL သည္ တရားဝင္အသံုးျပဳခြင့္ရရန္
တရားဝင္ေသာ ထုတ္လုပ္သူထံမွ ဝယ္ယူအသံုးျပဳပါမည္။
IVL ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားကို မျပဳလုပ္ရ:
 ကုမၸဏီပိုင္ မဟုတ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ကုမၸဏီ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ထည့္ျခင္း;
 မည္သ ည့္အ ေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိပဲ မည္သ ည့္ ကုမၸဏ ီပိုင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲက ို
မဆို ကူးယူျခင္း;
 က ုမ ၸဏ ီပ ိုင ္ မည ္သ ည ့္က ြန ္ပ ်ဴတ ာတ ြင ္မ ဆ ိုIT ဌာန ေခါင္း ေဆ ာင္
ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ေဆာ့ဖ္ဝမ
ဲ ်ား ထည့္သြင္းျခင္း;

o

အျခားသူမ်ား၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား
ကုမၸဏီသ ည္ တတိယ ပါတီ၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တ ီးမႈ ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို
ေလးစားၿပီး အဆုိပါ ရပိင
ု ခ
္ ြငမ
့္ ်ားကို သိလ်က္ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။
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o

ရပုင
ိ ခ
္ ြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အကယ္၍ ကုမ ၸဏ ီ၏ ဥာဏ္စ ြမ ္းျဖင့္ ဖန္တ ီးမႈမ ်ား ကိုခ ်ိဳးေဖာက္မ ႈမ ်ား ရွိပ ါက
IVL တြင္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခင
ြ ့္
မ်ားရွိပါသည္။
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4.4. လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တန္ဖိုးမ်ား
4.4.1. မိမိအလုပ္အား ေလးစားမႈရွိျခင္း


IVL ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရိုးသားၿပီး အားကိုးရေသာ အျပဳအမူျဖင့္
လုပ္ကိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။



IVL ဝန္ထ မ္းမ်ားသည္ သူတ ို႔၏ အခ်ိန ္၊ အာရံုစ ူးစုိက ္မ ႈႏ ွင ့္ စြမ ္းေဆာင္ရ ည္မ ်ားကို
ကုမ ၸဏ ီ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေမွ်ာ္က ိုး၍ သူတ ို႔တ တ္စ ြမ္းသေလာက္ အသံုးခ်မည္ဟ ု
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။



IVL ဝန္ထ မ္း မ်ားသ ည ္ ဥပေဒအ ရ ခြင ့္ျပဳထ ားေသ ာ အ ေျခအ ေနတ ြင ္ IVL မွ
လ ုပ ္က ိုင ္ရ န္ ခြင ့္ျပဳခ်က ္အ ား စာျဖင့္ေ ရးသ ားထ ားေသ ာ သ ေဘ ာတ ူည ီခ ်က ္ျဖင့္
သို႔မ ဟုတ ္ ကုမၸဏ ီမွ လုပ ္က ိုင္ရ န္ ေစခိုင္းထားေသာ ကိစ ၥမ ်ားမွလ ၍
ြဲ အျခား ပုဂ ိၢဳလ္
သ ို႔မ ဟ ုတ ္ လ ုပ ္င န္း တ စ္ခ ုတ ြင ္ အ ခ်ိန ္ပ ိုင ္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ အ ခ်ိန ္ျပည ့္ ဝင္ေ ရာက ္
လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။

4.4.2. လူ႕အခြင့္အေရး မူဝါဒ


က ုမ ၸဏ ီ၏ ေက ာ္ပ ိုရ ိတ ္ တ န္ဖ ိုး မ်ားအ ရ က ်င့္ဝ တ ္ႏ ွင ့္ည ီေ သ ာ အ ျပဳအ မူမ ်ားက ို
တိုးျမွင ့္ရ န္ႏ ွင ့္ လူ႕အခြင ့္အ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မ ႈမ ်ားကို ကာကြယ ္ရ န္မ ွာ IVL ၏ မူဝ ါဒ
ျဖစ္ပါသည္။



ကုမၸဏီသည္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္အတြင္း ပါဝင္ေနေသာ အဓိက ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား
အား လုပ ္င န္းတြင ္း၌ အျပည္ျပည္ဆ ုိင ္ရ ာ လူ႕အခြင ့္အ ေရး ေၾကညာစာတမ္း ႏွင ့္
ကိုက္ညီေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ရပုင
ိ ခ
္ ြငမ
့္ ်ားကို ထားရွိရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။



IVL

သည္

လူ႕အခြင့္အေရး

ရပိုင္ခင
ြ ့္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး

အားလံုးကို

ေလးစားပါသည္။

ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ

ပဋိညာဥ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျပည္သူႏွင့္ ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး
ပဋိညာဥ္ႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

အခြင့္အေရး

ပဋိညာဥ္တို႔တြင္

စီးပြားေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈ

ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း

ဆုိင္ရာ

လူ႔အခြင့္အေရး

ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကာကြယ္သြားပါမည္။ ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒမ်ားအား လုိက္နာၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္

အျခားသူမ်ား

လူ႕အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားတြင္

ပါဝင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္သြားပါမည္။
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လူ႔အခြင့္အေရးအရ အျမင့္မားဆံုး အဆင့္အတန္းႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လူ႕အခြင့္အေရး
မူဝါဒကို အစဥ္တစ္စိုက္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
o

လူ႕အခြင့္အေရးအား ေလးစားမႈ
IVL သည္ လုပ္င န္းမ်ားလုပ္က ိုင ္ေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ လူ႕အခြင့္အ ေရး
သတ္မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ေလးစားၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး
ကိုေ ဖာ္ထ ုတ ္ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ ရွိေ အာင္ ကာကြယ ္ပ ါသည္။ ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရး
လ ုပ ္င န္း မ်ားေၾက ာင့္ အ ႏၱရ ာယ ္ ျဖစ္ႏ ုိင ္ေ ျခမ်ားေၾက ာင့္ ထ ိခ ိုက ္မ ႈမ ်ားက ို
ေလ ွ်ာ့ခ ်ရန္ သ င့္ေ တ ာ္ေ သ ာ အ ႏၱရ ာယ ္ ျဖစ္ႏ ုိင ္ေ ျခ သ ံုး သ ပ္ခ ်က ္မ ်ားႏွင ့္
ေျဖရွငး္ နည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားပါသည္။

o

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ
IVL သည္ ဝန္ထ မ္းမ်ားႏွင ့္ ပါဝင္ပ က္သ က္သ ူမ ်ားအား အယူအ ဆ၊ လူမ ်ိဳး၊
အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ ္သ ည့္ဘ ာသာ၊ လိင္၊ လိင္ပ ုိင ္းဆုိင ္ရာ အယူအ ဆ၊
ေမြးဖြားရာ ႏုိင ္င ံ၊ အသက္အ ရြယ ္၊ မသန္စ ြမ ္းမႈ၊ လူမ ႈစ ီးပြားေရး အေျခအေန
သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ဟု သတ္မွတ္ေသာ မည္သည့္ အေျခအေန
ကိုမဆို အေျခခံ၍ ခြျဲ ခားဆက္ဆ ံျခင္း ႏွင့္ ေႏွာင့္ယ ွက ္ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ ္ရန္
က တ ိျပဳပါသ ည္။ က ုမ ၸဏ ီ၏ လ ုပ ္င န္း မ်ားအ ားလ ံုး တ ြင ္ ႏွိမ ္ခ ်ဆ က ္ဆ ံျခင္း ၊
ခြျဲ ခားဆက္ဆ ံျခင္း၊ အႏုိ္င ္က ်င့္ျခင္းႏွင ့္ ေႏွာင့္ယ ွက ္ျခင္း တို႔အ ား တားဆီးရန္
သင့္ေတာ္ၿပီး ျပည့္စံုေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ က်င့္သံုးသြားပါမည္။

o

ဝန္ထမ္းမ်ားအား မွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း
IVL သည္ဝ န္ထ မ္းမ်ားအားလံုးကို ေလးစားမႈ၊ မွ်တမႈ ႏွင ့္ ေျဖာင့္မ တ္မ ႈ ရွိရ ွိ
ဆက္ဆ ံၿပီး ဝန္ထ မ္းမ်ားအားလ ံုးႏွင ့္ သေဘာတ ူခ ်ဳပ္ဆ ိုထ ားေသာ အလ ုပ ္
ခန္႔အပ္ေရး စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာသြားပါမည္။

o

ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း
IVL သည္ မွ်တျပည့္စံုေသာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ ျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္
ဤမူဝ ါဒအား ထိေ ရာက္စ ြာ အေကာင္အ ထည္ေ ဖာ္ႏ ုိင ္ရ န္ ဝန္ထ မ္းမ်ားအား
လိုအပ္သည့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့သြားပါမည္။
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o

ဝင္ေရာက္ခြင့္
IVL သ ည ္ က ုမ ၸဏ ီပ ို္င ္ အ ေဆ ာက ္အ ဦးမ်ားႏွင ့္ နယ ္ေ ျမမ်ားသ ို႔ မသ န္စ ြမ ္း
ဝန္ထ မ္းမ်ား၊ ဝယ္ယ ူသ ူမ်ားႏွင့္ ဧည့္သ ည္မ်ား ဝင္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လုိအ ပ္ေသာ
လ ုပ ္ေ ဆ ာ င ္ခ ်က ္မ ်ာ းအ ားလ ံုး က ို ျပ ဳလ ုပ ္သ ြာ းပ ါမ ည ္။ က ုမ ၸဏ ီသ ည ္
ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ကုမၸဏီပိုင္ကားမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အသံုးျပဳသြားႏုိင္ရန္လည္း ေသခ်ာေအာင္ စီစဥ္သြားပါမည္။
IVL သ ည္ ဝယ ္ယ ူသ ူမ ်ားႏွင ့္ ဝန္ထ မ္း မ်ား သ တ င္းအခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ို
ရယူႏုိင္ရန္လိုအပ္သလို အျခားပံုစံမ်ားျဖင့္လည္း ရႏုင
ိ ေ
္ အာင္ ျပဳလုပ္သြားပါမည္
ဝန္ထမ္းအားလံုးႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားအား သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ အျခား လုိအပ္သည့္
အသံုးအေဆာင္မ်ားကိုလည္း သင့္ေလ်ာ္သည့္အသံုးျပဳခြင့္ ေပးအပ္သြားပါမည္။

o

အလုပ္လုပ္ခ်ိန္
အ လ ုပ ္လ ုပ ္ခ ်ိန ္မ ်ားသ ည ္ လ ုပ ္င န္း နယ ္ပ ယ ္အ တ ြင ္း မွ လ မ္း ည ႊန ္မ ်ားႏွင ့္
ႏုိင ္င ံတ ြင ္း သ တ ္မ ွတ ္ခ ်က ္မ ်ားက ို လ ုိက ္န ာသ ြာ းပါမည ္။ ဝန္ထ မ္း မ်ားအ ား
လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈသ ည္ မွ်တမႈရွိၿပီး ျပည္တ ြင္းေစ်းကြက ္ ႏွင့္ အေနအထား
အ ရက ိုက ္ည ီမ ႈရ ွိေ စမည ္ျဖစ္ၿပီး က ုမ ၸဏ ီသ ည ္ အ နိမ ့္ဆ ံုး လ ုပ ္ခ လ စာႏွင ့္
အျမဲကိုက္ညရ
ီ န္ ေဆာင္ရက
ြ ္သြားပါမည္။

o

အလုပ္ေခၚယူျခင္း
အလုပ ္ေ ခၚယူျခင္းျပဳလုပ ္ရ ာတြင္ လူမ ်ိဳးစံုလ င္မ ႈအ ား အေလးထားၿပီး အလုပ ္
ေလွ်ာက္ထားသူအားလံုးအတြက္ မွ်တမႈ၊ ညီမွ်မႈႏွင့္ တသမတ္တည္း ျဖစ္ေစရန္
လုပ္ေဆာင္သ ြားပါမည္။ အလုပ္ေခၚယူမႈ လုပ္ထ ံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈ
ရွိရန္ႏ ွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္သ ူမ်ားသည္ အလုပ ္အ ကုိင္ ရရွိရန္
အတားအဆီးမ်ား ၾကံဳရမည္ မဟုတ္ပါ။

o

ကေလး လုပ္သား
ကုမၸဏီတြင္ မည္သည့္ ကေလး ကိုမွ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း မျပဳပါ။
IVL သည္ တရားမဝင္ ကေလးလုပ္သား၊ အတင္းအဓမၼ သို႔မဟုတ ္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္
ခ်ည ္ေ ႏွာ င္ ခိုင ္း ေစမႈမ ်ားက ို လ ံုး ဝလ က ္ခ ံမ ည ္မ ဟ ုတ ္ပ ဲ ဝယ ္ယ ူသ ူမ ်ားႏွင ့္
က ုန ္ပ စၥည ္း ေထ ာက ္ပ ံ့သ ူမ ်ားထ ံမ ွလ ည ္း အ လ ားတ ူ ေမွ်ာ္လ င့္ပ ါသ ည ္။
က ုမ ၸဏ ီသ ည ္ လ ုပ ္င န္း လ ုပ ္က ိုင ္ရ ာ ေနရာမ်ားမွ ေဒသ တ ြင ္း ဥပေဒမ်ားမွ

ကေလးလုပ္သား ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာပါသည္။
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o

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
IVL သ ည ္ နာက ်င္ေ စရန္ ျပစ္ဒ ဏ ္ေ ပးျခင္း ၊ စိတ ္ပ ိုင ္း ဆ ုိ္င ္ရ ာ သ ို႔မ ဟ ုတ ္
ရုပပ
္ င
ုိ း္ ဆုင
ိ ရ
္ ာ အႏုိင္က်င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္
သို႔မဟုတ္ လက္မခံပါ။ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမဆို ကုမၸဏီ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ
သတ္မ ွတ ္ခ ်က္မ ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္သ ည့္ အျပဳအမူ သို႔မ ဟုတ ္ လုပ ္ရ ပ္မ ်ား
ျပဳလုပ္သ ည္က ို ေတြ႕ရွိပါက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရက
ြ ္သြားပါမည္။

o

လြတ္လပ္စာြ အသင္းအဖြဲ႕ဖဲ႕ြ ခြင့္ ႏွင့္ အမ်ားသေဘာတူ ညွႏ
ိ ႈိင္းျခင္း
IVL သည္ ဝန္ထ မ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းသည္ ျပည္တ ြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီေနသ၍ ျပန္လည္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း၊ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
တို႔က ို စိုးရိမ ္ရန္ မလိုအ ပ္ပ ဲ အသင္းအဖဲြ႕ ဖြ႕ဲ ရန္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ရန္ (သို႔မ ဟုတ ္
မဝင္ေ ရာက္ရ န္) ေရြးခ်ယ္ပ ိုင ္ခ ြင ့္ရ ွိသ ည္က ို ေလးစားပါသည္။ ကုမ ၸဏ ီသ ည္
လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အေနအထားတို႔ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား
ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ားကိုလည္း မေႏွာင္ယ
့ က
ွ ပ
္ ါ။

o

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံျခင္း
IVL သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား အား လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား ေတြ႔ရွိသည္ႏွင့္သတင္းပို႔ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား
တတိယပါတီသို႔မဟုတ္အျပင္လူမွ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက လုိအပ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

o

ဤမူဝါဒအား ရွင္းလင္းမွ်ေဝျခင္း
IVL သည္ ဤမူဝ ါဒအား လူအ င္အ ား အရင္းအျမစ္ဌ ာနမွ ခ်မွတ ္ထ ားေသာ
ဝန္ထ မ္း မ်ားအ ား ဆ က ္သ ြယ ္ေ ရးႏွင ့္ မွ်ေဝျခင္း အစီအ စဥ္မ ်ားမွတ စ္ဆ င့္
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသုိ႔ ရွင္းလင္းစြာ ရွင္းျပထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
ေဆာင္ရက
ြ ္သြားပါမည္။

o

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆို္င္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဤမူဝါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တရားမဝင္ ကေလးလုပ္သား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ဆႏၵမပါပဲ
ခိုင ္းေစျခင္း၊ ႏွိမ ္ခ ်ဆက္ဆ ံမ ႈျပဳျခင္း၊ ခြျဲ ခားဆက္ဆ ံျခင္း၊ အႏုိင ္က ်င့္ျခင္းႏွင ့္
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ေႏွာ င့္ယ ွက ္ျခင္း စသ ည ္တ ို႔တ ြင ္ ပါဝင္ပ က ္သ က ္ေ သ ာ မည ္သ ူက ိုမ ဆ ို
သ က ္ဆ ုိင ္ရ ာ ဥပေဒမ်ားႏွင ့္ စည ္း မ်ဥ္း စည ္း က မ္း မ်ားအ တ ိုင ္း အ ေရးယ ူ
သြားပါမည္။ ကုမ ၸဏ ီသ ည္ ထုိပ ုဂ ၢိဳလ္အ ား ဥပေဒမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္အ တိုင ္း
သက္ဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
4.4.3. က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး မူဝါဒ


ကုမ ၸဏ ီအ တ ြင ္း လံုေ လာက္ေ သာ က်န္းမာေရးႏွင ့္ လံုျခံဳေရး အဆ င့္အ တန္းမ်ား
သတ္မွတ္ထားရန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။



IVL သ ည ္ ထ ိခ ိုက ္ဒ ဏ ္ရ ာႏွင ့္ လ ုပ ္င န္း ခြင ္ဆ ိုင ္ရ ာ ျဖားနာမႈမ ်ား ျဖစ္မ လ ာရန္
က ာက ြယ ္ႏ ိုင ္ၿပီး က ာက ြယ ္ထ ားရမည ္ဟ ု ယ ံုၾက ည ္ပ ါသ ည ္။ က ုမ ၸဏ ီသ ည ္ IVL
ဝန္ထ မ္းမ်ားႏွင့္ တတိယ ပါတီမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး
ႏွင ့္ လ ံုျခံဳေရး အ က ာအ က ြယ ္မ ်ားျပဳလ ုပ ္ ေပးမည ္ျဖစ္က ာ လ ုပ ္င န္း ခြင ္တ ြင ္း
မေတ ာ္တ ဆ မႈႏ ွင ့္ ထ ိခ ို္က ္မ ႈမ ်ား ပေပ်ာက ္ေ ရး ပန္းတ ိုင ္သ ို႔ ေလ ွ်ာက ္လ ွမ ္းႏုိင ္ရ န္
တက္ၾကြစြာ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။
က်န္းမာေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင ့္ သန္႔ရ ွင ္းေရးတို႔အ ား စီးပြားေရး စီမ ံခ န္႔ခ မ
ြဲ ႈ လုပ ္င န္းစဥ္
တိုင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဝန္ထ မ္းမ်ားအားလံုးသည္ လုံျခံဳစိတ ္ခ ်၊ သန္႔ရ ွင ္းသပ္ရ ပ္ေ သာ လုပ ္င န္းခြင ္ရ ရွိရ န္၊
မိမ ိက ိုယ ္က ိုမ ိမ ိႏ ွင ့္ အ ျခားသ ူမ ်ားက ို လ ံုေ လ ာက ္စ ြာ ဂရုစ ိုက ္ႏ ို္င ္ရ န္ႏ ွင ့္ ၄င္းတ ို႔၏
က ်န္း မာေရးႏွင ့္ လ ံုျခံဳေရးအ တ ြက ္ ေထ ာက ္ပ ံ့ေ ပးထ ားေသ ာ အ ရာမ်ားအ ား
ေႏွင့္ယွက္ေျပာင္းလဲျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
IVL သည္ လုပ ္ငန္းလုပ္က ိုင္ေ နေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ဆုိင္ရ ာ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျမဲလုိက္နာသြားပါမည္။
o

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း
စက္ရ ံုမ ်ားအားလံုး၌ က်န္းမာေရးႏွင ့္ လံုျခံဳေရး မူဝ ါဒႏွင ့္ သတ္မ ွတ ္ခ ်က္မ ်ား
မွန ္က န္စ ြာ ခ်မွတ ္ထ ားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စက္ရ ံုမ ွဴးသည္ ဝန္ထ မ္းမ်ား
အားလ ံုး က ်န္းမာေရးႏွင ့္ လ ံုျခံဳေရး မူဝ ါဒအား ဖတ ္ရ ွဳႏိုင ္ရ န္ အလ ုပ ္စ တ င္
ခန္႔အ ပ္သ ည့္အ ခ်ိန ္တ ြင္ မူဝ ါဒ မိတ ၱဴအား ေပးအပ္ၿပီး ဝန္ထ မ္းမ်ားကိုလ ည္း
စက္ရံုတြင္း၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး မူဝါဒအား ဖတ္ႏုိင္မည့္ ေနရာကိုလည္း
အသိေပးထားရပါမည္။
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ကြ်ႏု္ပ ္တ ို႔သ ည္ ဓာတုပ စၥည ္းမ်ားကိုင္တ ြယ ္အ သံုးျပဳရာတြင္ လံုျခံဳမႈရ ွိေ ၾကာင္း
ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရ ြက ္သ ြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုအ ပ္သ ည့္ အသိပ ညာမ်ား၊
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား ေပးသြားပါမည္။
သင္တ န္းေပးျခင္းသည္ ခိုင္မာေသာ လံုျခံဳေရး ယဥ္ေက်းမႈက ို တိုးတက္ေစၿပီး
က ြ်ႏ ု္ပ ္တ ို႔၏ ေ သ ြး သ ာ းတ စ ္စ ိတ ္တ စ ္ေ ဒ သ က ဲ့သ ို႔ ျဖ စ ္လ ာ ေ စ က ာ
မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါမည္။
o

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
ဆ ိုက ္တ ိုင ္း တ ြင ္ ဆ ိုး ရြာ းေသ ာ မေတ ာ္တ ဆ မႈမ ်ားက ို နက ္န က ္ရ ိႈင ္း ရႈိင ္း
ေလ့လာမႈျပဳရမည္။
•

လ ုပ ္င န္း ခြမ
ဲ ်ားအ ားလ ံုးသ ည ္ ဆ ိုက ္တ ိုင ္း တ ြင ္ ဆ ိုက ္က ်န္း မာေရးႏွင ့္

လံုျခံဳေရး အရာရွိ (ယခုမ ွစ ၍ SHSO ဟုေ ခၚဆို) အျဖစ္ လူတ စ္ေ ယာက္အ ား
တာဝန္ခံသ တ္မ ွတ ္ေပးထားရမည္။ SHSO သည္ လံုျခံဳေရး ဦးတည္ခ ်က္မ ်ား
အ ေက ာင္အ ထ ည ္ေ ဖာ္ေ ရးႏွင ့္ စစ္ေ ဆ းေရးရလ ဒ္မ ်ားက ုိ အ ခ်ိန ္မ ွန ္မ ွန ္
ေလ့လာၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ကန္ထရို္က္တာမ်ားအား
ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည္။
o

အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
ဆိုက ္မ ်ားသည္ အႏၱရ ာယ္ ျဖစ္ႏ ုိင ္ေ ျခ သံုးသပ္ခ ်က္မ ်ားကို အခ်ိန ္မ ွန ္ ျပဳလုပ ္
ရပါမည္။ အႏၱရာယ္သံုးသပ္ခ်က္၏ ရလဒ္မ်ားသည္ လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ထ ိန ္း ည ွိရ ာတ ြင ္ အ ေ ထ ာက ္အ က ူျပ ဳၿပ ီး က ်န ္း မ ာေ ရ း၊ လ ံုျခ ံဳ ေ ရ းႏ ွင ့္
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရး ကိုလံုေလာက္ေသာအဆင့္အတန္းမ်ား ရရွေ
ိ စပါသည္။

o

အကဲျဖတ္ျခင္း
IVL သ ည ္ လ က ္ရ ွိလ ုပ ္ေ ဆ ာင္ေ န ေသ ာ စြမ ္း ေ ဆ ာင ္ရ ည ္ရ လ ဒ ္မ ်ားက ို
ေစာင့္ၾက ည ့္ ေလ ့လ ာျခင္း ႏွင ့္ စီမ ံခ န္႔ခ ေ
ြဲ ရး အ ခ်ိန ္မ ွန ္သ ံုး သ ပ္ခ ်က ္မ ်ားမွ
က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး စြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္သြားပါမည္။

o

ထုတ္ကုန္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ
က ြ် ႏ ု္ပ ္တ ို႔၏ မ ူဝ ါဒ သ ည ္ က ြ် ႏ ္ုပ ္တ ို႔၏ က ုန ္ၾ က မ ္း ပ စ ၥည ္း မ ်ာ းႏ ွင ့္
ထုတ ္က ုန ္ပ စၥည ္းမ်ားႏွင ့္ ဝန္ထ မ္းမ်ား၊ ဝယ္ယ ူသ ူမ ်ား၊ ကန္ထ ရုိက ္တ ာမ်ား၊
လူထုႏွင့္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား
ပ ေ ပ ်ာက ္ေ ရ းတ ို႔အ တ ြက ္ ခ ်ဲ႕ ထ ြင ္ထ ားပ ါသ ည ္။ IVL သ ည ္ က ုမ ၸဏ ီ၏
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ထ ုတ ္က ုန ္မ ်ာ းသ ည ္ က ်န ္း မ ာေ ရ းႏ ွင ့္ လ ံုျ ခ ံဳေ ရ း သ တ ္မ ွတ ္ခ ်က ္မ ်ာ း
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
ထုိအ ပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးႏွင ့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမ်ားကို အေကာင္အ ထည္
ေဖာ္ေ ရးႏွင ့္ စဥ္ဆ က ္မ ျပတ ္ တ ိုး တ က ္ေ စေရးတ ုိ႔ ရရွိေ စရန္ ဝန္ထ မ္း မ်ား၊
က န္ထ ရိုက ္တ ာမ်ား၊ အျခားရွယ ္ယ ာဝင္မ ်ားႏွင ့္ ဆ က ္သ ြယ ္ေ ဆ ြးေႏြး ျခင္း ၊
ဝ န ္ထ မ ္း မ ်ားက ို အ ႏ ၱရ ာယ ္ရ ွိေ သ ာ အ ေ ျခ အ ေ န မ ်ားေ ရ ွာ င ္ရ ွာ းႏ ိုင ္ရ န ္၊
မ ေ မ ွ် ာ ္လ င ့္ေ သ ာ အ ျဖ စ ္အ ပ ်က ္မ ်ာ းက ို လ ်င ္ျ မ န ္စ ြာ တ ံု႔ျ ပ န ္ႏ ို္င ္ရ န ္
သ င ္တ န ္း ေ ပ းျခ င ္း ၊ အ က ာ အ က ြယ ္ပ စ ၥည ္း မ ်ာ း ေ ထ ာ က ္ပ ံ့ျ ခ င ္း တ ို႔
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။
o

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
က ုမ ၸဏ ီသ ည ္ ဤ မူဝ ါဒ၊ ျပည ္တ ြင ္း မွ က ်န္း မာေရးႏွင ့္ လ ံုျခံဳေရး ဆ ုိ္င ္ရ ာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားအား အေလးမထားျခင္း သို႔မ ဟုတ ္ ဆႏၵအ ေလ်ာက္ က်ဴးလြန ္ျခင္းမ်ား
ျပဳလ ုပ ္ေ သ ာ IVL ဝန္ထ မ္း မည ္သ ူက ိုမ ဆ ို ဥပေဒအ ရ ခြင ့္ျပဳထ ားေသ ာ
သ င့္ေ လ ်ာ္သ ည ့္ စည ္း က မ္း ထ ိန ္း သ ိမ ္း ေရး ဆ ိုင ္ရ ာ လ ုပ ္ေ ဆ ာင္ခ ်က ္မ ်ား
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

4.4.4. ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္း


IVL ဝန္ထ မ္း မ်ားအ ားလ ံုး သ ည ္ က ုမ ၸဏ ီ၏ ပုိင ္ဆ ုိင ္မ ႈမ ်ား (အ ေက ာင္အ ထ ည ္
ျပႏုိင္သ ည္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ မျပႏုိင္သ ည္ ျဖစ္ေစ) တို႔က ို ဆံုးရွံဳးမႈ၊ ထိခုိက ္ပ်က္စီးမႈ၊
လႊဲမွားစြာ အသံုးခ်မႈ၊ ခိုးယူမႈႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈတို႔မွ ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ ရွၿိ ပီး; ကုမၸဏီႏွင့္
ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား အားရည္ရြယ္ခ်က္ ရွရ
ိ ိွ ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ မရည္ရြယ္ပဲ ျဖစ္ေစ
ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမႈ မရွိရပါ။



က ုမ ၸဏ ီမ ွ ယ ံုၾက ည ္အ ပ္ေ သ ာသ ူမ ်ား ျဖစ္သ ည ္ႏ ွင ့္အ ည ီ IVL ဝန္ထ မ္း မ်ားသ ည ္
အလုပ္ခန္႔အ ပ္ထ ားစဥ္အ တြင္း မိမိလ က္ဝ ယ္ ေရာက္ရွိလ ာေသာ IVL ၏ မည္သ ည့္
ပုိင္ဆိုင္မႈကိုမဆို တာဝန္ရွိရွိ ထိန္းသိမ္းအသံုးျပဳရပါမည္။
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4.4.5. HIV/AIDS မူဝါဒ


HIV/AIDS ရွိေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း မခံရရန္ႏွင့္ သူတို႔၏
ရပိင
ု ခ
္ ြငမ
့္ ်ား ကာကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ လုိအပ္သလို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္မွာ
IVL ၏ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။



IVL သည္ HIV/AIDS ရွိေနေသာ ဝန္ထ မ္းမ်ားအား အျပည့္အ ဝ ေထာက္ပံ့ပ ါသည္။
ကုမ ၸဏ ီသ ည္ HIV/AIDS ခံစ ားေနရေသာသူမ ်ားကို ၾကင္န ာစိတ ္ျဖင့္ဆ က္ဆ ံျခင္း၊
ခြျဲ ခားမႈမရွိျခင္း၊ အသိေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး အကူအညီေပးျခင္းတို႔
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ကတိျပဳပါသည္။
အဆိုပါ ကတိကဝတ္ကို ျပည့္မွီရန္ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ျပဳလုပ္သြားပါမည္:
o

လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္းႏွင့္ ဖြင့္ခ်ျပျခင္း
HIV ႏွင ့္ AIDS က ိုသ က ္ဆ ိုင ္ရ ာ ဥပေဒမ်ား၊ က ုမ ၸဏ ီ မူဝ ါဒမ်ားႏွင ့္အ ည ီ
ေဆ းဘ က ္ဆ ိုင ္ရ ာ အ ေျခအ ေနမ်ားအ ျဖစ္ သ ိုသ ိုသ ိပ ္သ ိပ ္ သ ေဘ ာထ ား
ဆက္ဆံေပးပါသည္။

o


ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိျခင္း
IVL

၏

လက္ရွိတစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္း

မူဝါဒအရ၊

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေသာ
လုပ္ငန္းခြင္ကို စီစဥ္ေပးပါမည္။ ကုမၸဏီသည္ HIV သို႔မဟုတ္ AIDS ရွိေနေသာ၊
ရွိသည္ဟုယူဆရေသာ၊
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအလ်ဥ္း

လႊမ္းမိုးမႈခံစားေနရေသာ
မရွိသလိုေနာင္လည္း

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမည္

မဟုတ္ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား “က်န္းမာေရးႏွင့္
အသက္အာမခံ၊

ကိုယ္လက္အဂၤါဆံုးရံႈးမႈႏွင့္

မသန္စြမ္းျဖစ္စဥ္ခံစားခြင့္ႏွင့္

ပ်က္ကြက္ခြင့္” စသည္တို႔တြင္ အျခားေသာ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္တန္းတူ
သေဘာထားဆက္ဆံပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္

ဝယ္ယူသူမ်ား

အေနျဖင့္လည္း ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမရွိသည့္ အေလ့အထကို တန္းတူ အေကာင္
အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဆြေ
ဲ ဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။


အ လ ုပ ္သ မ ားမ ်ားႏ ွင ့္ လ က ္ခ စ
ြဲ ာခ ်ဳပ ္ခ ်ဳပ ္ဆ ိုထ ားသ ူမ ်ားအ ားလ ံုး သ ည ္
ခ ျြဲ ခ ားဆ က ္ဆ ံမ ႈမ ရ ွိျ ခ င ္း မ ူဝ ါဒ က ို လ ိုက ္န ာရ မ ည ္။ ေ ႏ ွာ င ့္ယ ွက ္ျ ခ င ္း ႏ ွင ့္
ခြျဲ ခားဆ က္ဆ ံမ ႈလ ုပ ္ရ ပ္ ျပဳလ ုပ ္သ ူမ ည္သ ူမ ဆ ို စည္းက မ္းထ ိန ္းသ ိမ ္းေရးအ ရ
အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္မွရပ္ဆိုင္းသည္အထိအေရးယူသြားပါမည္။
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o

စစ္ေဆးျခင္း
IVL သည္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ အသိေပးအစီအစဥ္မ်ားတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္
အ ခ ်ိန ္မ ွန ္၊ သ ိုသ ိုသ ိပ ္သ ိပ ္၊ လ ိုလ ုိလ ားလ ား စ စ ္ေ ဆ းျခ င ္း ႏ ွင ့္ တ ိုင ္ပ င ္
ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ ္ျခင္းမ်ားကို အားေပးပါသည္။ လိုအ ပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မ ႈႏ ွင ့္
ေဖးမမႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္အ လို႔ငွာ IVL အလုပ္သ မားမ်ား၏ ရွင္းလင္းတိက ်ေသာ
သတင္းေပးမႈ၊ ပါဝင္လ ိုမ ႈ မရွိပ ဲ HIV စစ္ေ ဆးျခင္းကုိ အတင္းအၾကပ္လ ုပ ္ရ န္
မလိုပါ။ လူသစ္ေခၚယူျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ HIV စစ္ေဆးျခင္း
မပါဝင္ပါ။

o

သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အသိေပးျခင္း
က ုမ ၸဏ ီသ ည ္ အ လ ုပ ္သ မ ာ းမ ်ာ း၏ တ စ ္က ိုယ ္ရ ည ္က ်န ္း မ ာ ေ ရ းႏ ွင ့္
စိတ ္ခ ်လ ံုျခံဳမႈက ို က ာက ြယ ္ေ ပးႏိုင ္ေ သ ာ လ ုပ ္င န္းခြင ္တ စ္ခ ု ဖန္တ ီးေပးရန္
က တ ိသ စ ၥာ ျပ ဳပ ါသ ည ္။ HIV/ AIDS သ ည ္ သ ာ မ န ္ေ န ႔စ ဥ ္ထ ိစ ပ ္မ ႈမ ွ
မက ူး စက ္ႏ ိုင ္ေ ၾက ာင္း နားလ ည ္ထ ားပါသ ည ္။ HIV က ူး စက ္ပ ံုႏ ွင ့္ AIDS
အ ေၾက ာင္း သ ိထ ားေ သ ာ ဝန ္ထ မ ္း မ ်ားသ ည ္ လ ုပ ္ေ ဖ ာ္က ိုင ္ဖ က ္မ ်ား၏
နာမက်န္းမႈအေပၚ မေကာင္းျမင္ေသာတံု႔ျပန္မႈ၊ မလိုလားအပ္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား
ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကုမ ၸဏ ီမ ွ ေထာက္ပ ံ့ေ ပးေသာ သင္ၾကားမႈႏ ွင့္ အသိေ ပး အစီအ စဥ္မ်ားသည္
HIV/AIDS က ူး စ က ္ခ ံေ န ရ ေ သ ာ ဝ န ္ထ မ ္း မ ်ာ း၏ ဂ ုဏ ္သ ိက ၡာ က ို
ထ ိန ္း သ ိမ ္း ေစာင့္ေ ရွာ က ္ရ ာတ ြင ္ အ ေရးပါသ ည ့္ က ႑ တ စ္ခ ုျဖစ္ပ ါသ ည ္။
ထိုအ စီအ စဥ္မ ်ားသည္ ၄င္းဝန္ထ မ္းတို႔၏ ဘဝကို အဆင္ေ ျပေခ်ာေမြ႔ေ စၿပီး
စြမ ္း ေဆ ာင္ရ ည ္က ို ထ ိန ္း သ ိမ ္း ရာတ ြင ္ က ူည ီေ ပးပါသ ည ္။ က ုမ ၸဏ ီသ ည ္
က ာက ြယ ္ေ ရးက ို အ ာရံုစ ိုက ္ေ သ ာ သ င္ၾက ားေ ရးႏ ွင ့္ အ သ ိေ ပးျခင ္း က ို
ေပါင္းစည္းထားသည့္ အစီအ စဥ္မ်ားကို တုိက ္ရိုက ္ျဖစ္ေစ၊ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ
ေ ပ းေ သ ာ အ ဖ ြ႔မ
ဲ ်ာ းႏ ွင ့္ျ ဖ စ ္ေ စ ေ ထ ာ က ္ပ ံ့ေ ပ းသ ြာ းပ ါမ ည ္။ အ ဆ ိုပ ါ
အစီအစဥ္မ်ားမွာ:
 က ုမ ၸဏ ီ၏ လ ုပ ္င န္း ခြင ္တ ြင ္း HIV/AIDS မူဝ ါဒႏွင ့္ လ ုပ ္င န္း ခြင ္တ ြင ္
လုိက ္န ာမႈရ ွိေ စရန္၊ သ င့္ေ တ ာ္ေ သ ာ အစီအ စဥ္မ ်ားႏွင ့္ အက်ိဳးရွိမ ည့္
အ ရာမ်ားက ို ဝန္ထ မ္း မ်ားအ ား ေျပာျပႏိုင ္ရ န္ စီမ ံခ န္႔ခ သ
ြဲ ူမ ်ားႏွင ့္
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သူမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း
 ေဆးပညာအရမွန္ကန္တိက်ေသာ

သင့္ေတာ္ေသာ

HIV

/

AIDS

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ကုသျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ တစ္ဦး
တစ္ေယာက္တည္းကို သစၥာရွရ
ိ ွိ ေပါင္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳျခင္း
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စသည္တို႔ ပါဝင္ေသာ အက်ိဳးရွိသည့္ အစီအစဥ္မ်ား သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား ရယူခြင့္
 လံုျခံဳစိတ ္ခ ်ရေသာ လိင ္ဆ က္ဆ ံမ ႈ အသိပ ညာမ်ားႏွင ့္ လူသ ံုးကုန ္မ ်ား
လမ
ြဲ ွာ းစြာ အ သ ံုး ျပဳျခင္း အ သ ိပ ည ာမ်ားပါဝင္ေ သ ာ တ စ္က ိုယ ္ရ ည ္
က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္ေရး
o

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဤ မူဝ ါဒတ ြင ္ ထ ုတ ္ျပန္ထ ားေသ ာ အ ခ်က ္မ ်ားအ ား ခ်ိဳးေဖာက ္သ ည ့္ IVL
ဝန္ထမ္း မည္သူက ိုမဆို္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္သြားပါမည္။

4.4.6. လူမ်ိဳး စံုလင္မႈ မူဝါဒ


ကုမၸဏီတြင္ လူမ်ိဳး စံုလင္မႈကို အားေပးရန္မွာ IVL ၏ မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။



ဤ မူဝါဒသည္ ကုမၸဏီအတြင္း ေရြးေကာက္ခံျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔ျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္း
တို႔ႏင
ွ ့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္ပါသည္။



IVL သည္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး အေတြ႕အၾကံဳ၊ ဇာတိ၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ အသက္အရြယ ္၊
လိင ္ပ ုိင ္းဆုိင ္ရ ာ ခံယ ူမ ႈ၊ လူမ ႈေ ရး-စီးပြားေရး အေနအထား၊ ကိုယ ္က ာယ စြမ္းရည္၊
ေတ ြး ေခၚပံု၊ ပည ာေရးႏွင ့္ အ တ န္း ပည ာ ေနာက ္ခ ံတ ို႔ စံုလ င္ ေပါင္း စည ္း မႈက ို
ကိုယ္စားျပဳရန္ လုပ္သားအင္အား အတြင္း လူမ်ိဳးစံုလင္မႈကို အားေပးပါသည္။
ကမာၻအ ႏွံ႔ လုပ ္ငန္းလုပ ္ေ နသူပ ီပ ီ IVL သည္ ကမာၻအ ႏွံ႔မ ွ လူမ ်ားကို ရွာေဖြ ခန္႔အ ပ္
ထ ားပါသ ည ္။ IVL သ ည ္ မတ ူည ီေ သ ာ ယ ဥ္ေ က ်းမႈ၊ ဘ ာသ ာစက ားႏွင ့္ ႏုိင ္င ံ
ေနာက္ခံမ်ားမွ လူေပါင္းစံု ရွိေနျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ား၏
ရွဳပ္ေ ထ ြး မႈမ ်ား ၾက ားတ ြင ္ အ လ ြန ္အ ဖိုး တ န္ေ သ ာ အ သ ိပ ည ာမ်ား ေထ ာက ္ပ ံ့
ေ ပ းႏ ုိင ္မ ည ္ဟ ု ယ ံုၾက ည ္ပ ါသ ည ္။ က ုမ ၸဏ ီသ ည ္ လ ူတ ုိင ္း အ ား တ ူည ီေ သ ာ
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးပါသည္။
ဤမူဝ ါဒသည္ အလုပ္ခ န္႔အ ပ္ျခင္းဆုိင္ရ ာ ဆံုးျဖတ္ခ ်က္မ ်ား၊ သင္တ န္းေပးျခင္းမ်ား၊
အ လ ုပ ္ေ ျပာင္း လ ဲခ န္႔အ ပ္ျခင္းမ်ား၊ လ ုပ ္ခ လ စာ ေပးျခင္း လ ုပ ္ထ ံုး လ ုပ ္န ည ္း မ်ား၊
အ က ်ိဳးခံစ ားခြင ့္မ ်ား၊ စည ္းက မ္း ထ ိန ္း သ ိမ ္း ေရးဆ ိုင ္ရ ာ လ ုပ ္ေ ဆ ာင္ခ ်က ္မ ်ား ႏွင ့္
အ လ ုပ ္ရ ပ္စ ဲျခင္း မ်ား အ ားလ ံုး ႏွင ့္ သ က ္ဆ ုိင ္ပ ါသ ည ္။ IVL သ ည ္ ဝန္ထ မ္း မ်ား
တစ္ဥ ီးႏွင ့္ တစ္ဥ ီး ေလးစားၿပီး သိက ၡာ ရွိရွိဆ က္ဆ ံသ ည့္ လူမ ်ိဳးစံုလ င္ၿပီး မွ်တေသာ
လုပ ္င န္းခြင ္က ို ျမွင ့္တ င္တ ည္ေ ဆာက္ေ နပါသည္။ ခြျဲ ခားဆ က္ဆ ံျခင္း သို႔မ ဟုတ ္

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း တို႔ကို တုိင္ၾကားရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ ရွင္းလင္းေသာ တုိင္ၾကားျခင္း
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လုပ ္င န္းစဥ္မ ်ားရွိၿပီး အနာဂါတ္တ ြင္ ထိုျဖစ္စ ဥ္မ ်ား မျဖစ္ေ ပၚေအာင္ ကာကြယ ္ရ န္
ေနာက္ဆက္တလ
ြဲ ုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
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4.5. ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားအား ဆက္ဆံျခင္း မူဝါဒ
က ုမ ၸဏ ီႏ ွင ့္ ပါဝင္ပ က ္သ က ္ေ နသ ူမ ်ား ႏွင ့္အ ျပဳသ ေဘ ာေဆ ာင္ေ သ ာ ဆ က ္ဆ ံေ ရးအ ား
တည္ေဆာက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းရန္မွာ IVL ၏ မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။
IVL သ ည ္ က ုမ ၸဏ ီ၏ ပါဝင္ပ က ္သ က ္သ ူမ ်ား အ ားက ်င့္ဝ တ ္သ ိက ၡာ ရ ွိေ သ ာ စီး ပြာ းေရ း
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ကတိျပဳပါသည္။
ကုမ ၸဏ ီ၏ ပါဝင္ပ က္သ က္သ ူမ ်ား ကို မွ်တစြာ၊ ညီမ ွ်စြာႏွင ့္ က်င့္ဝ တ္ႏ ွင ့္အ ညီ ဆက္ဆ ံရ န္မ ွာ
ကုမၸဏ ီ၏ မူဝ ါဒျဖစ္ပ ါသည္။ ထိုသ ို႔ဆ က္ဆ ံရ ာတြင္ ကုမ ၸဏ ီ၏ သတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားကို
လြမ
ဲ ွားေစရန္ သို႔မဟုတ္ ဖံုးကြယ္ထားရန္ ဆႏၵလံုးဝမပါပဲ အသံုးဝင္မည့္ သတင္း အခ်က္အလက္
မ်ားက ို တ ိက ်စြာ ၊ လ ံုေ လ ာက ္စ ြာ ႏွင ့္ အ ခ်ိန ္မ ွန ္ ေပးပို႔ရ န္ ျဖစ္ပ ါသ ည ္။ က ုမ ၸဏ ီ၏ ပါဝင္

ပက ္သ က ္သ ူမ ်ား ၏ က ိုယ ္ပ ုိင ္ သ တ င္း အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ို သ က ္ဆ ုိင ္ရ ာ သ တ င ္း
အခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ထိန္းသိမ္း ကိုင္တြယ္သြားပါမည္။
ကုမ ၸဏ ီသ ည္ ပါဝင္ပ က္သ က္သ ူမ်ား IVL ၏ ေကာ္ပ ိုရ ိတ ္ အုပ္ခ ်ဳပ္ေ ရး လမ္းညႊန ္ႏွင ့္ က်င့္ထ ံုး
အားေဖာက္ဖ ်က္မႈမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္ သို႔မဟုတ ္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ လုပ္ထ ံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
သတင္းေပးသူ အစီရင္ခံႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တုိင္ၾကားႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
4.5.1. ရွယ္ယာရွင္မ်ား
ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ား၏ ရပုိင ္ခ ြင ့္မ ်ားက ို ရွယ ္ယ ာပမာဏ ႏွင ့္ မသ က ္ဆ ုိင ္ပ ဲ အ ျပည ့္အ ဝ
ထ ိန ္းသ ိမ ္း က ာက ြယ ္ရ န္ႏ ွင ့္ သ က ္ဆ ုိင ္ရ ာ ဥပေဒမ်ားတ ြင ္ ခ်မွတ ္ထ ားသ ည့္အ တ ိုင ္း
ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ရပိင
ု ခ
္ ြငက
့္ ုိ အျပည့္အဝအသံုးခ်ႏုိင္ရန္မွာ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။


ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ရပိင
ု ခ
္ ြငမ
့္ ်ား
IVL သည္ ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ား၏ အေျခခံရ ပိုင ္ခ ြင ့္ျဖစ္ေ သာ ေအာက္ပ ါအခ်က္မ ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳပါသည္:
o

ရွယ္ယာရွင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ခြင;့္

o

ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးအေျခအေန ႏွစ္ပတ္လည္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေထာက္ခံခင
ြ ့္;

o

ႏွစစ
္ ဥ္ စုေငြအျမတ္ ထုုတ္ေပးျခင္းကို ေထာက္ခံခင
ြ ့္;

o

ရွယ္ယာရွင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္တက္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္
မဲေပးခြင;့္

o

ဒါရိုက္တာမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဆႏၵမေ
ဲ ပးႏိုင္ခြင့္;
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o

ႏွစ ္စ ဥ ္ လ ြတ ္လ ပ္ေ သ ာ စစ္ေ ဆ းသ ူမ ်ား ေ ရြး ခ်ယ ္တ င္ေ ျမွာ က ္ျခ င္း ႏွင ့္
စစ္ေဆးေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္;

o

ရင္း ႏွီး ျမဳပ္ႏ ွံေ ငြ တ ိုး ျမွင ့္ျခင္း ၊ ေလ ွ်ာ့ခ ်ျခင္း ၊ အ ဖြ႔အ
ဲ စည ္း ၏ ဥပေဒမ်ား၊
ေဆ ာင္း ပါးမ်ား ျပင္ဆ င္ခ ြင ့္၊ အ ဖြ႔အ
ဲ စည ္း မ်ား ဖြ႔စ
ဲ ည ္း ျခင္း ၊ ေပါင္းစပ္ျခင္း ၊
ဝယ ္ယ ူျခင္း သ ေဘ ာတ ူစ ာခ်ဳပ္မ ်ား ျပင္ဆ င္ခ ြင ့္၊ အေၾက ြးႏွင ့္ က ိရ ိယ ာမ်ား
ပစၥည ္း မ်ား ထ ုတ ္ေ ပးျခင္း စသ ည ့္ အ ေရးႀက ီး စီးပြာ းေရး က ိစ ၥရ ပ္မ ်ားတ ြင ္
မဲေပးပိုင္ခြင့္။

IVL သ ည ္ရ ွယ ္ယ ာဝင္မ ်ားက ို က ုမ ၸဏ ီစ ီး ပြာ းေရးႏွင ့္ ပက ္သ က ္ေ သ ာ က ိစ ၥရ ပ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက ္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရန္၊ ရွယ ္ယ ာရွင္မ်ား အစည္းအေဝးမ်ားတြင္
သ ူတ ို႔၏ အ ျမ င ္ႏ ွင ့္ အ ၾက ံျ ပ ဳခ ်က ္မ ်ာ း ေ ပ းသ ြင ္း ရ န ္ အ ထ ူး တ ိုက ္တ ြန ္း ၿပ ီး
ရွယ ္ယ ာရ ွင ္မ ်ား အ စ ည ္း အ ေ ဝ းတ ြင ္ ေ မ းလ ိုသ ည ့္ ေ မ းခ ြန ္း မ ်ားက ို ႀက ိဳ တ င ္
ေပးသြင္းႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။


ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ
ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ားက ို တ ရားမွ်တ စြာ ဆ က ္ဆ ံမ ႈ၏ အေရးပါမႈက ို လ က ္ခ ံန ားလ ည ္
ထားသည္ႏွင့္အညီ IVL သည္ ေအာက္ပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လုိက္နာမႈ ရွိရန္
လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္:
o

IVLသ ည ္ ရွယ ္ယ ာဝင္မ ်ား အ စည ္း အ ေဝးမတ ိုင ္မ ီ ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ားအ ား
အစည္းအေဝး အစီအ စဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သ ြင္းလိုသ ည့္ အရာမ်ား အၾကံျပဳရန္၊
စီး ပြာ းေရးႏွင ့္ ေငြေ ၾက းအ ေျခအ ေန သ ိလ ိုသ ည ့္ေ မးခြန ္း မ်ား တ င္ျပရန္၊
ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ား အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ အရည္အ ေသြးျပည့္ဝ ေသာ
ဒါရိုက္တာမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရး တားျမစ္ခ်က္မရွိပဲ ေရြးေကာက္ခံ တင္ေျမွာက္ရန္
အ ခြင ့္အ ေရးေပးျခ င္း စေသ ာ အ ခြင ့္အ လ မ္း မ်ား ေပးအ ပ္သ ြာ းပါမည ္။
အစည္းအေဝး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမည့္ အရာမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္
လ ုပ ္ေ ဆ ာင္ခ ်က ္မ ်ား၊ အ ရည ္အ ေသ ြး ျပည ့္ ေရြး ေက ာက ္ခ ံမ ်ားက ို SET ၏
သတင္းအခ်က္အ လက္ ျပန္ၾကားေရးဌာနႏွင ့္ ကုမ ၸဏ ီ၏ ဝဘ္ဆ ိုက ္မွတ ဆင့္
ရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားသြားပါမည္။

o

IVL သည္ ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ား အစည္းအေဝးကို ရွယ ္ယ ာရွင ္တ ုိင ္း လြယ ္က ူစ ြာ
စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

o

IVL သ ည ္ ရ ွယ ္ယ ာရ ွင ္မ ်ား အ စ ည ္း အ ေဝ းမ ်ားက ို ပ ြင ့္လ င္း ျမ င္သ ာၿပ ီး
ထိေ ရာက္ေ သ ာ ပံုစ ံျဖင့္ျပဳလုပ ္ၿပီး ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ား သိလ ိုသ ည္က ို ေမးျမန္း
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ႏိုင ္မ ည ့္ အ ခြင ့္အ ေရးႏွင ့္ လ ံုေ လ ာက ္ေ သ ာ အ ခ်ိန ္ပ မာဏ က ို ေပးအ ပ္
သြားပါမည္။
o

ရွယ ္ယ ာရွင္မ ်ားထံ ျဖန္႔ေ ဝေပးထားသည့္ အစည္းအေဝး အေၾကာင္းအရာကို
အစည္းအေဝး၌ အသစ္ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ျခင္းမျပဳပါ။

o

အ က ယ ္၍ ရ ွယ ္ယ ာရ ွင ္မ ်ားသ ည ္ ရ ွယ ္ယ ာရ ွင ္မ ်ား အ စ ည ္း အ ေ ဝ းက ို
က ိုယ ္တ ိုင ္မ တ က ္ေ ရ ာ က ္ႏ ိုင ္ပ ါက IVL သ ည ္ က ိုယ ္စ ာ းလ ွယ ္
ေ စ လ ႊတ ္တ က ္ေ ရ ာက ္ႏ ိုင ္သ ည ့္ အ ခ ြင ့္အ လ မ ္း ေ ပ းအ ပ ္သ ြာ းပ ါမ ည ္။
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္၊
ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ား က ိုယ ္စ ားမဲေ ပးရန္ ခန္႔အ ပ္ထ ားေသ ာ လ ြတ ္လ ပ္သ ည ့္
ဒ ါရ ိုက ္တ ာ မ ်ာ း၊ ပ ုဂ ၢိဳ လ ္မ ်ာ း ျဖ စ ္ႏ ိုင ္သ ည ္။ ထ ုိသ ုိ႔ျ ပ ဳလ ုပ ္သ ည ့္အ ခ ါ
သင့္ေတာ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝထားရမည္။

o

အ စ ည ္း အ ေ ဝ း အ ေ ၾက ာင ္း အ ရ ာမ်ား တ စ္ခ ုျ ခင ္း စ ီအ တ ြက ္ ဆ ႏ ၵမ ဲမ ်ား
ေကာက္ခံသြားပါမည္။ IVL သည္ ဆႏၵမဲမ်ားအား အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္
ဒီဂ ်စ္တ ယ္စ နစ္ျဖင့္ ဖတ္ရ ွဳၿပီး အေၾကာင္းအရာ တစ္ခ ုျခင္းစီ၏ ရလဒ္မ ်ားကို
ေၾက ညာသ ြာ းပါမည္။ ဆ ႏၵမ ဲဖ တ ္ၾက ားျခင္းႏွင ့္ ရလ ဒ္မ ်ား ေၾက ညာျခင္းက ို
အ စည ္း အ ေဝးစတ င္ခ ်ိန ္တ ြင ္ တ ရားေရး ေက ာင္စ ီမ ွ ခန္႔အ ပ္ထ ားေသ ာ
ဆ ႏၵအ ေလ ်ာက ္ ေဆ ာင္ရ ြက ္ေ ပးသ ည ့္ ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ွ ႀက ီး ၾက ပ္ပ ါမည ္။
ဆႏၵမ ဲမ်ားအားလံုးကို ေနာင္အ ခါတြင္ ျပန္လ ည္ ကိုးကားႏိုင ္ရ န္ ကုမ ၸဏ ီတ ြင္
ငါးႏွစ္တာကာလအထိ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။

o

အတြင္းသတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွာ းရန္ IVL တြင္
အ တ ြင ္း သ တ င္း မ်ား အ သ ံုး ျပဳျခင္း က ို ႀက ီး ၾက ပ္ျခင္း ႏွင ့္ IVL ဝန္ထ မ္း မ်ား
အ ာ မ ခ ံလ ံုျ ခ ံဳ မ ႈမ ်ာ း ဖ လ ွယ ္မ ႈ ဆ ိုင ္ရ ာ က ိစ ၥရ ပ ္မ ်ာ းက ို ႀက ီး ၾက ပ ္ရ န ္
အဖြ႕ဲ တြင ္းမူဝ ါဒမ်ား တည္ရ ွိၿပီး အဆိုပ ါ မူဝ ါဒမ်ားမွ လမ္းညႊန ္ခ ်က္မ ်ားအား
တိက်စြာလိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္သြားပါမည္။

IVL သ ည္ ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ား သ ိလ ုိသ ည့္ သ တ င္းအခ်က ္အ လ က ္မ ်ား သ ို႔မ ဟ ုတ ္
မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေတာင္းခံရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။
4.5.2. ဝယ္ယူသူမ်ား
IVL သည္ ဝယ္ယူသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေက်နပ္မႈမ်ားကို ျပည့္မွီေစရန္ ထုတ္ကုန္၏
လံုျခံဳေရး၊အရည္အေသြးႏွင့္ စီးပြားေရး တည္တံ့ေရးတုိ႔ကို အျမင့္ဆံုး အဆင့္အတန္းတြင္
ထားႏို္င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။
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ထုိကတိအားတည္ႏိုင္ရန္ IVL သည္:


အဆ င့္အ တ န္း ျမင့္မ ားေသ ာ ထုတ ္က ုန ္မ ်ား၊ ဝန္ေ ဆ ာင္မ ႈမ ်ားႏွင ့္ ေစ်းကြက ္တ ြင ္း
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။



ဝန္ေ ဆာင္မ ႈမ ်ားႏွင ့္ ထုတ ္က ုန ္မ ်ားကို ရိုးသား၊ ေျဖာင့္မ တ္ၿပီး တိက ်သည့္ ပံုစ ံျဖင့္
ေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေပးထားေသာ ကတိမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေစရပါမည္။



လုိအ ပ္သ ည့္ ထုတ ္က ုန္ဆ ိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားကို ပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး
ဝယ္ယူသူမ်ားအား အခ်က္အလက္အမွားမ်ား ေပးျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။



ဝယ္ယူသူမ်ားမွ တင္ျပလာေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မွ်တစြာ
ႏွင့္တိက်စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားပါမည္။



ဝယ္ယ ူသ ူမ ်ား၏ သတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက ္ထ ိန ္းသိမ ္းေပးျခင္းျဖင့္
သူတို႔၏ ရပုင
ိ ခ
္ ြငမ
့္ ်ားအား ေလးစားမႈကို ျပသသြားပါမည္။



ထုတ္ကုန္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ပက္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ဖြယ္ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ဝယ္ယူသူမ်ားအား
အလ်င္ျမန္ဆံုး အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

4.5.3. ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းသူမ်ား
IVL သည္ ဝယ္ယူသ ူမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္
တ စ ္ဥ ီး ၏ တ န ္ဖ ိုး မ ်ာ းအ ာ း အ ျပ န ္အ လ ွန ္ န ာ းလ ည ္မ ႈတ ို႔အ ေ ပ ၚ အ ေ ျခ ခ ံၿ ပ ီး
ေ ရ ရ ွည ္တ ည ္တ ံ့၍ အ ဓ ိပ ၸါ ယ ္ရ ွိေ သ ာ ဆ က ္ဆ ံမ ႈတ စ ္ရ ပ ္ တ ည ္ေ ဆ ာ က ္ရ န ္
ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။
အဆုိပါ ကတိကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ IVL သည္:


ဝယ ္ယ ူသ ူမ ်ားႏွင ့္ ေလ းစား၊ မွ် တ ၊ ေျဖာင့္မ တ ္ၿပီး ပြင ့္လ င္း ျမင္သ ာမႈရ ွိရ ွိျဖင ့္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပါမည္။



သ ေဘ ာတ ူည ီခ ်က ္မ ်ားပါ အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားအ တ ုိင ္း က တ ိက ဝတ ္မ ်ားက ို
ေစာင့္ထိန္းသြားပါမည္။



ဝယ္ယူသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးထားျခင္းျဖင့္
ရပိင
ု ခ
္ ြငမ
့္ ်ားကို ေလးစားပါမည္။

အျပန္အ လ ွန ္အ ားျဖင့္ IVL သ ည္ က ုန ္ပ စၥည ္းေထ ာက ္ပ ံ့သ ူမ ်ားထ ံမ ွ ေအာက ္ပ ါတ ို႔က ို
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္:
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လံုျခံဳေရးႏွင ့္ အရည္အ ေသြးဆုိ္င ္ရ ာ သတ္မ ွတ ္ခ ်က္မ ်ားကို ျပည့္မ ွီလ ုိက ္န ာရန္ႏ ွင ့္
ထ ုတ ္က ုန ္ လ ံုျ ခ ံဳေ ရ းဆ ုိင ္ရ ာ ျပ ႆ န ာမ ်ာ း ေ ပ ၚေ ပ ါက ္လ ာပ ါက ခ ်က ္ခ ်င ္း
အေၾကာင္းၾကားရန္။



ကုမၸဏီ၏ “ကုန္ပစၥည္း တင္သ ြင္းသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား” တြင္ ပါဝင္သည့္
က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရန္; ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ရွိၿပီး IVL
ဝဘ္ဆုိ္က္၏ ေကာ္ပုိရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈသည္ သူတို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္
အုပ ္ခ ်ဳပ္ေ ရး စြမ ္းေဆာင္ရ ည္မ ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ကုမ ၸဏ ီမ ွ အခ်ိန ္မ ွန ္ အကဲျဖတ္မ ႈ
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။
4.5.4. ေငြေခ်းသူမ်ား
IVL သည္ ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆ ိုထ ားေသာ သေဘာတူည ီခ ်က္မ ်ားပါ စည္းမ်ဥ္းႏွင ့္
အခ်က္အလက္မ်ားအား ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္းကို ေလးစားတန္ဖိုးထားပါသည္။
ေငြေခ်းသူမ်ားအား ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အစီရင္ခံမႈ
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။
4.5.5. ၿပိဳင္ဘက္မ်ား
IVL သည္ စီးပြားၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္စဥ္မ်ားျဖင့္
ဥ ပ ေ ဒ ေ ဘ ာင ္အ တ ြင ္း မ ွ ေ လ းေ လ းစ ားစ ား လ ုပ ္ေ ဆ ာင ္မ ည ္ျ ဖ စ ္ၿပ ီး ေ စ ်းက ြက ္
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္ေ ရးႏွင ့္ လုပ ္င န္းနယ္ပ ယ္တ စ္ခ ုလ ံုး၏ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္လ ာေစရန္
ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။
IVL သ ည ္ ၿပ ိဳင္ဘ က ္မ ်ားအ ား အ ပ်က ္သ ေဘ ာေ ဆ ာင္သ ည ့္ ေျပာဆ ိုမ ႈမ ်ားအ ား
ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္။
ၿပိဳင္ဘ က္မ ်ားႏွင ့္ ပက္သ က္ေ သာ သတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားကို က်င့္ဝ တ္ႏ ွင ့္အ ညီ
ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွသာ ရယူပါမည္။
4.5.6. အစိုးရ
IVL သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသမ်ားမွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
က ိုေ လ းစားတ န္ဖ ိုး ထ ားၿပီး လ ုပ ္င န္း ၏ ရွဳ႕ေထ ာင့္မ ်ားအ ားလ ံုး တ ြင ္ အ စိုး ရမ်ား၏
လမ္းညႊန ္ခ ်က္မ ်ား၊ ျပဌာန္းထားေသာ လိုအ ပ္ခ ်က္မ ်ားႏွင ့္ သက္ဆ ိုင ္ရ ာ ဥပေဒမ်ားကို
လုိက္နာသြားပါမည္။
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ကုမၸဏ ီသ ည္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသ ူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆ ံသ ည့္အ ခါ သူတ ို႔၏ ၾသဇာအာဏာကို
အလြသ
ဲ ံုးစားလုပ ္ရ န္ သို႔မ ဟုတ ္ ဥပေဒႏွင ့္ ၿငိစ ြန ္းေသာ လုပ ္ရ ပ္မ ်ားလုပ ္ရ န္ သေဘ ာ
သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္။
IVL သည္ ႏုိင္ငံအ မ်ားအျပားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္က ိုင္ေနသည္ႏွင ့္အ ညီ မတူည ီေ သာ
ယဥ္ေက်းမႈပံုစံမ်ား ၾကံဳရသည့္အခါ အစိုးရမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္
ဆက္ဆ ံသ ည့္အ ခါ အထူး ဂရုစ ိုက ္ပ ါမည္။ ကုမ ၸဏ ီ၏ ဝန္ထ မ္းမ်ားအားလံုးသည္လ ည္း
မလိုလ ားအပ္ေသာ အျမင္လ မ
ြဲ ႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ သက္ဆ ုိင္ရာ စီးပြားေရး က်င့္ဝတ္
မ်ားကို လုိက္နာရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။
4.5.7. သတင္းဌာန
သ တ င္း ဌာနမ်ားသ ည ္ က ုမ ၸဏ ီႏ ွင ့္ ျပည ္သ ူလ ူထ ုက ို ခ်ိတ ္ဆ က ္ေ ပးရာတ ြင ္ အ လ ြန ္
အေရးပါသည့္ ေနရာမွ ပါဝင္ပ က္သ က္ေ သာေၾကာင့္ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေ သာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္တိက်ရန္မွာ IVL ၏ မူဝါဒ ျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္ပုိရိတ ္ ဆက္ဆ ံေရး ဌာနသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ရန္ ၾကားခံအျဖစ္
ေဆ ာင္ရ ြက ္ေ သာ္လ ည္း လုပ ္ပ ုိင ္ခ ြင ့္ေ ပးအပ္ထ ားေသာ ေျပာေရးဆ ုိခ ြင ့္ရ ွိသ ူသ ာလ ွ်င္
အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကို္ယ္စားျပဳ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။
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သတင္းေပးသူ မူဝါဒ

5. သတင္းေပးသူ မူဝါဒ


IVL သတင္းေပးသူမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္က်င့္ဝတ္ႏွင့္

ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ လုပ္ရပ္(

ျဖစ္ႏ ုိင ္ေ ျခရွိေ သာ မဟုတ ္မ မွန ္ သတင္းျဖန္႔မ ႈ သို႔မ ဟုတ ္ အက်င့္ပ ်က္ျခစားမႈ ဥပေဒကို
ခ်ိဳးေဖာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ မခ်ိဳးေဖာက္သ ည္ျဖစ္ေစ)တို႔က ိုေတြ႔ရွိလ ွ်င္ ဝန္ထ မ္းမ်ားသည္မိမိတ ို႔၏
အ ထ က ္အ ရာရွိအ ား မလ ိုအ ပ္လ ွ်င္ အ သ ိမ ေပးပဲ သ တ င္း ေပးဆ ိုင ္ရ ာေက ာ္မ တ ီ က ို
အမည္မ ေဖာ္ပ ဲ အေၾကာင္းၾကားႏိုင ္ေ စရန္ ျဖစ္ပ ါသည္; သုိ႔ေ သာ္လ ည္း သတင္းေပးသူ
၏ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးသြင္းထားပါက IVL သည္အဆိုပါ အခ်က္အလက္
ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးပါမည္။
ဤမူဝါဒသည္ အျခားသူမ်ားလည္း သတင္းေပးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ကိုခ်ဥ္းကပ္ခင
ြ ့္ ျပဳပါသည္။


ဤမူဝ ါဒသည္ မသင့္ေ တာ္ေ သာ လႈပ္ရ ွားမႈမ ်ားအေပၚ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ ်ားကို အစီရ င္ခ ံျခင္းႏွင ့္
စံုစ မ္း စစ္ေ ဆ းျခင္း က ို က ြပ ္က ဲသ ည ္။ ျဖစ္စ ဥ္အ ားလ ံုး တ ြင ္ မည ္သ ည ့္အ ေျခအ ေန ၌
စံုစ မ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ ္ရန္၊ သက္ဆ ိုင ္ရာ မူဝ ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင ့္အ ညီ
သင့္ေ တာ္ေ သာ စံုစ မ္းစစ္ေ ဆးေရးလုပ ္င န္းမ်ားခ်မွတ ္ရ န္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို သတင္းေပး

ဆုိင္ရာေကာ္မတီ သာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည္။


ဤ သတင္းေပးသူ မူဝါဒအရ သတင္းရရွိသည့္ မသင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို စံုစမ္းျခင္း
ႏွင ့္ အစီရ င္ခ ံျခင္းမ်ားျပဳလုပ ္သ ည့္အ ခါ ပါဝင္သ ူမ ်ား၏ ကိုယ ္ေ ရးအခ်က္အ လက္မ ်ားကို
ဥေရာပသမဂၢ အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း စည္းမ်ဥ္း
မ်ားသ ို႔မ ဟ ုတ ္ အ ျခားေသ ာ သ တ င္း အခ်က ္လ က ္ လ ံုျခံဳေရး ဆ ုိ္င ္ရ ာ စည ္းမ်ဥ္းမ်ားက ို
လ ုိက ္န ာသ ြာ းပါမည ္။ က ိုယ ္ေ ရး အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ို က ိုင ္တ ြယ ္သ ည ့္အ ခါ ဤ
သ တ င္း ေပးသ ူ မူဝ ါဒ၏ “က ိုယ ္ေ ရး လ ွ်ိဳ႕ဝွက ္မ ႈ” ေခါင္း စဥ္ပ ါ အ ခ်က ္မ ်ား၊ က ိုယ ္ေ ရး
လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။



ဤမူဝါဒသည္ ကုမၸဏီ ကုိယ္စား လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳေသာ IVL
၏ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ႏွင့္လည္း အၾကံဳးဝင္ပါသည္။



ကာကြယ္ထားေသာ ထုတ္ေဖာ္မႈ
o

သ တ င္း ေပးသ ူမ ်ား သ ည ္ေ အ ာက ္ပ ါ အ ေျခအ ေနမ်ားအ တ ြက ္ ထ ုတ ္ေ ဖာ္မ ႈမ ်ား
ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္:
 က ုမ ၸဏ ီ၏ က ်င ့္ဝ တ ္စ ည ္း မ ်ဥ ္း ႏ ွင ့္ ေ က ာ ္ပ ိုရ ိတ ္ အ ုပ ္ခ ်ဳပ ္ေ ရ းမ ူဝ ါဒ က ို
ေဖာက္ဖ ်က္ေ သာ၊ ကုမ ၸဏ ီ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဆိုးရြားစြာ ထိခ ို္က ္ေ စႏိုင ္ေ သာ
မည္သည့္ လုပ္ရပ္မဆို။
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 က ုမ ၸဏ ီ၏ အ စုအ ဖြ႔ဲ ဖြ႔စ
ဲ ည ္း ခြင ့္ ေဆ ာင္း ပါးမ်ားႏွင ့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည ္း မ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ မည္သ ည့္
လုပ္ရပ္မဆို။
 ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင ္ငံတ ကာဥပေဒမ်ားအရ တရားမဝင္ေ သာ မည္သ ည့္ လုပ္ရပ္
မဆို။


အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဖ ာ္ထ ုတ ္မ ႈက ို သ တ င ္း ေ ပ းဆ ိုင ္ရ ာေ က ာ္မ တ ီ ထ ံသ ို႔ ေ အ ာက ္ပ ါန ည ္း လ မ ္း မ ်ားမ ွ
မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမဆို အသံုးျပဳ၍ သတင္းပို႔ႏိုင္သည္:
o

အီးေမးလ္ျဖင့္: ethics@indorama.net သို႔
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o

စာျဖင့္:
The Whistleblower Committee
c/o Mr. Richard Jones
Indorama Ventures PCL
75/102 Ocean Tower 2, 28th Floor
Soi Sukhumvit 19, Asoke Road

Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110, Thailand
o

ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္မွ တစ္ဆင့္: http://whistleblower.indoramaventures.com

o

ကာကြယ ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈ ကို (စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ား မရွိပါက)
နီးစပ္ရ ာ လ ိုင ္း မန္ေ နဂ်ာထ ံ သ တ င္း ပို႔ႏ ိုင ္သ ည ္။ ထ ိုအ ခါ လ ုိင ္း မန္ေ နဂ်ာသ ည ္

သတင္းေပးသူ ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ဖံုးဖိရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ဂရုျပဳမႈျဖင့္
သတင္းေပးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ထံ အစီရင္ခံရမည္။
o

ကာကြယ ္ထ ားေသာေဖာ္ထ ုတ ္မ ႈ က ို အီးေမးလ ္သ ို႔မ ဟ ုတ ္ အဂၤလ ိပ ္ ဘ ာသ ာျဖင့္
စာေရးသားေပးပို႔ျခင္းကို လိုလ ားပါသည္။ အကယ္၍ ေဒသခံ ဘာသာစကားျဖင့္
ေရးသားထားပါက အဂၤလ ိပ ္ဘ ာသာသို႔ ျပန္ဆ ိုၿပီးမွ စံုစ မ္းစစ္ေ ဆးမႈ ဆက္လ က္
ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ပါမည္။

o

သတင္းေပးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ႏွင့္ပက္သက္၍တင္ျပလိုေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက
independentdirectors@indorama.net သို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။



ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကို စုစ
ံ မ္း စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
o

သ တ င ္း ေ ပ းဆ ိုင ္ရ ာေ က ာ္မ တ ီ သ ည ္ က ာက ြယ ္ထ ားေ သ ာေ ဖ ာ္ထ ုတ ္မ ႈ က ို
ရရွိသည့္ေန႔မွ အလုပ္ရက္ ၇ ရက္အတြင္း အမွန္တကယ္ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိမရွိ
ဆ ံုး ျဖတ ္ပ ါမည ္။ အ က ယ ္၍ သ တ င္း ေပးဆ ိုင ္ရ ာေက ာ္မ တ ီ အ ဖြဲ႔ဝ င္တ စ္ဥ ီး ဦး က ို
တိုင ္ၾကားျခင္းျဖစ္ပ ါက စစ္ေ ဆးေရးေကာ္မ တီ ဥကၠဌ မွ အလားတူ ေဆာင္ရ ြက ္ၿပီး
တိုင ္ၾကားေသာ လႈပ္ရ ွားမႈႏွင ့္ မသက္ဆ ိုင္သ ူ အလုပ ္အ မႈေ ဆာင္မ ်ားႏွင ့္ ေကာ္မ တီ
ဖြ႔စ
ဲ ည္းၿပီး စံုစမ္းမႈ စတင္ပါမည္။

o

အကယ္၍ ကာကြယ ္ထားေသာ ေဖာ္ထ ုတ္မႈ သည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း သတင္းေပး
ဆုိင ္ရ ာ ေကာ္မ တီမ ွ ဆံုးျဖတ္ပ ါက ထုိေ ဖာ္ထ ုတ ္မ ႈ၏ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေ လ်ာ္မ ႈက ို
ေရြးေက ာက ္ျခင္း ၊ လ ုပ ္ခ လ စာႏွင ့္ ေက ာ္ပ ိုရ ိတ ္ အ ုပ ္ခ ်ဳပ္ေ ရး(NCCG) ေက ာ္မ တ ီ
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အ စည ္း အ ေဝးတ ြင ္ ေဆ ြးေႏြး သ ြာ းပါမည ္။ လ ိုအ ပ္ပ ါက NCCG ေက ာ္မ တ ီသ ည ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။
o

အကယ္၍ သတင္းေပးဆိုင ္ရ ာ ေကာ္မ တီ မွ ေဖာ္ထ ုတ ္မ ႈသ ည္ တရားဝင္ေ ၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ပါက အဖြ႔တ
ဲ ြင္း စစ္ေဆးေရး ဌာန ေခါင္းေဆာင္မွ ဦးေဆာင္၍ စြပ္စဲြထားေသာ
ေဖာက္ဖ်က္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးပါမည္။

o

ျပဳလုပ ္သ ူ သည္ ပံုမ ွန ္အ ားျဖင့္ တရားဝင္ စံုစ မ္းစစ္ေ ဆးေရးစတင္ျပဳလုပ ္ခ ်ိန ္တ ြင ္
စြပ ္စ ခ
ြဲ ်က္မ ်ားအား အသိေ ပးထားၿပီး စံုစ မ္းမႈျပဳလုပ ္စ ဥ္အ တြင ္း ခုခ ံက ာကြယ ္ခ ြင ့္
ရရွိပါမည္။

o

ျပ ဳလ ုပ ္သ ူ သ ည ္ စ ံုစ မ ္း စ စ ္ေ ဆ းေရ းက ို မ ေ ႏ ွာ င ့္ယ ွက ္ရ န္ တ ာဝ န ္ရ ွိပ ါသ ည ္။
သက္ေသပစၥည္းမ်ားကို လက္ဝယ္ထ ိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ ္
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သက္ေသခံမ်ားအား လႊမ္းမိုးျခင္း၊ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ရ ။ ထိုအ ျပဳအမူမ်ားကို စည္းကမ္းထိန ္းသိမ္းေရး လုပ ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္
အသံုးခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

o

က ာက ြယ ္ထ ားေသ ာ ေဖာ္ထ ုတ ္မ ႈ ရရွိသ ည ့္ ေန႔မ ွစ ၍ တ စ္လ အ တ ြင ္း အ ဖြ႔တ
ဲ ြင ္း
စစ္ေ ဆ းေရးဌာန ေခါင္းေဆ ာင္သ ည ္ စံုစ မ္းမႈတ ြင ္ ေတ ြ႔ရ ွိခ ်က ္မ ်ားက ို သ က ္ေ သ
အေထာက္အ ထားႏွင့္တ ကြ သတင္းေပးဆိုင ္ရာေကာ္မတီ ထံ အစီရ င္ခံစ ာ တင္ျပ
ရမည္။အကယ္၍ စံုစ မ္းမႈထ ပ္တ ိုးလုပ ္ေ ဆာင္ရ န္လ ုိအ ပ္ပ ါက သတင္းေပးဆိုင ရ
္ ာ

ေကာ္မတီ ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္သာ တုိးျမွင့္ႏိုင္သည္။


ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းမ်ား
o

ဥပေဒအရ သို႔မ ဟုတ ္ ဤ သတင္းေပးသူ မူဝါဒမ်ားအရ ျပဳလုပ္သ ူ သည္ စံုစ မ္းမႈ၏
ရလဒ္က ို သိရ ွိပ ိုင ္ခ ြင ့္ရ ွိသ ည္။ စြပ ္စ ခ
ြဲ ်က္မ ်ားသည္ မခိုင ္ျမဲပ ါက ျပည္သ ူလ ူထ ုအ ား
စံုစ မ္းမႈရ လဒ္က ို ဖြင ့္ခ ်ရန္ သို႔မ ဟုတ ္ လ်ိဳ႕ဝွက ္ထ ားရန္ ျပဳလုပ ္သ ူ ႏွင ့္ ေဆြးေႏြးၿပီး

ျပဳလုပ္သူ ႏွင့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ
ကို ျပဳလုပ္သြားပါမည္။
o

အကယ္၍ စံုစ မ္းစစ္ေ ဆးမႈၿပီးဆံုးသြားခ်ိန ္တ ြင္ ျပဳလုပ ္သ ူ သည္ မသင့္ေ တာ္ေ သာ၊
က်င့္ဝ တ္ႏ ွင့္ မညီေ သာ လုပ ္ရပ္မ်ားျပဳလုပ ္ထ ားေၾကာင္း ထင္ရ ွားပါက သတင္းေပး

ဆ ိုင ္ရ ာေက ာ္မ တ ီ သ ည ္ သ င့္ေ တ ာ္ေ သ ာ ျပင္ဆ င္ေ ရးလ ုပ ္ရ ပ္မ ်ား သ ို႔မ ဟ ုတ ္
စည္းကမ္း ထိန ္းသိမ ္းေရး လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားကို လုိအ ပ္သ ည့္အ တိုင ္း အၾကံျပဳ
သြားပါမည္။
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o

အ က ယ ္၍ စံုစ မ္း စစ္ေ ဆ းမႈအ ရ သ တ င္းေပးသ ူ သ ည ္ေ ဖာ္ထ ုတ ္ခ ်က ္အ မွာ းက ို
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ဆိုလုိသည္မွာ မွားယြင္းေနသည္ဟု သိထားသည့္
အခ်က္မ ်ားကို အေျခခံၿပီး ကာကြယ ္ထ ားေသာ ေဖာ္ထ ုတ ္မ ႈ ျပဳလုပ ္ခဲ့လ ွ်င္ သတင္း

ေပးသူ အားစည္းကမ္းထိန ္းသိမ ္းျခင္းဆုိင ္ရ ာ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားျဖင့္ အေရးယူ
ႏုိင္ပါသည္။


အခ်က္အလက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ
o

IVL သည္ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက ္မႈ၊ ကိုယ ္ေရးကိုယ ္တ ာ
အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ို လ ံုျခံဳစြာ စစ္ေ ဆ းမႈႏ ွင ့္ သတ င္းေပးသ ူ ႏွင ့္ အ ျခားေသ ာ
ပါဝင္ပ က ္သ က ္သ ူမ ်ား၏ က ိုယ ္ေ ရး အခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ို ေသ ခ်ာ ထ ိန ္း သ ိမ ္း
သြားပါမည္။

o

အကယ္၍ သတင္းေပးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ သည္ အခ်က္အလက္မ်ား စစ္ေဆးရာတြင္
အနည္းဆံုး အခ်က္အလက္စုစည္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္သည့္အခါ သတင္းေပးဆို္င္ရာ

ေက ာ္မ တ ီ သ ည ္ သ က ္ဆ ုိင ္ရ ာ တ စ္က ိုယ ္ရ ည ္ အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ိုသ ာ
လံုေလာက္သင့္ေတာ္စာြ စစ္ေဆးပါမည္။
o

အကယ္၍ တစ္က ိုယ ္ရ ည္ အခ်က္အ လက္မ ်ားကို စစ္ေ ဆးသည့္အ ခါ သတင္းေပး

ဆ ုိင ္ရ ာေ က ာ္မ တ ီ သ ည ္ သ က ္ဆ ုိ္င ္ရ ာ ျဖစ ္စ ဥ ္မ ်ားအ လ ိုက ္ တ စ ္က ိုယ ္ရ ည ္
အခ်က္အလက္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပက္သက္သူမ်ားကို ရွာေဖြ၍ သူတို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ားအရ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ခြင့္ျပဳပါမည္။ သတင္းေပးဆိုင္ရာ
ေက ာ္မ တ ီအ ေနျဖင့္ ထ ိုက ဲသ ို႔ျပဳလ ုပ ္ႏ ုိင ္ရ န္ လ ံုေ လ ာက ္ေ သ ာ စာရြက ္စ ာတ မ္း
အေထာက္အထားရွိရပါမည္။
o

က ာက ြယ ္ထ ားေသ ာ ေဖာ္ထ ုတ ္မ ႈ ရရွိသ ည ့္အ ခ်ိန ္မ ွ စ၍ ျမန္ႏ ုိင ္သ မ ွ်ျမန္ျမန္
က ာက ြယ ္ထ ားေသ ာ ေဖာ္ထ ုတ ္မ ႈ တ ြင ္ ပါဝင္သ ူမ ်ားအ ားလ ံုး အ ား သ က ္ဆ ိုင ္ရ ာ
ဥပေဒမ်ားႏွင ့္အ ည ီ IVL ၏ အ ခ်က ္အ လ က ္ လ ွ်ိဳ႕ဝွက ္မ ႈ ဆ ိုင ္ရ ာ ထ ုတ ္ျပန္ခ ်က ္
(ေနာက္ဆက္တြဲ ၃) မိတၱဴအား ေပးအပ္ၿပီး သတင္းေပးသူ အား သူ၏ တစ္ကုိယ္ရည္
အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႔ အသံုးခ်မည္ကို ရွင္းျပသြားပါမည္။

o

အခ်ိဳ႕ကိစ ၥမ ်ားတြင္ ျပဳလုပ ္သ ူ အားေစာလ်င္စ ြာ ရွင ္းျပျခင္းသည္ ကိစ ၥရ ပ္အ ား ပိုမ ို
ဆ ိုး ရြာ းေစႏုိင ္ပ ါသ ည ္။ ထ ုိအ ေျခအ ေနမ်ိဳးတ ြင ္ သ တ င္း အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ို
ေဖာ္ျပျခင္းအား ေရွာင္လႊဲႏုိင္ပါသည္။ (အခ်က္အလက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ အပိုင္း၏ အပိုဒ္ ၃
တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္)
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o

ထ ုိ႔ျပင္ က ာက ြယ ္ထ ားေသ ာ ေဖာ္ထ ုတ ္မ ႈ တ ြင ္ပ ါဝင္ေ သ ာ တ တ ိယ ပါတ ီမ ်ားက ို
အသိေ ပးျခင္းသည္လ ည္း ဆိုးက်ိဳးပိုမ ်ားေသာ ရလဒ္မ ်ားေပၚေစႏုိင ္ပ ါသည္။ ကိစ ၥ
တစ္ခ ုခ ်င္းစီတ ိုင ္းတြင ္ သတင္းေပးဆိုင ္ရ ာ ေကာ္မ တီ သည္ တတိယ ပါတီမ ်ားကို
အသိေပးျခင္းသည္ ဆိုးက်ိဳးပိုမ်ားေစႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏင
ုိ ္အား ဆံုးျဖတ္ပါမည္။

o

သ တ င္း ေပးဆ ိုင ္ရ ာ ေက ာ္မ တ ီ သ ည ္တ စ္က ိုယ ္ရ ည ္ အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားအ ား
ေတာင္းခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ အျခား ပက္သက္သ ူမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ ဂရုျပဳ
လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

o

သ တ င္း ေပးဆ ိုင ္ရ ာ ေက ာ္မ တ ီ သ ည ္က ိစ ၥတ စ္ခ ုခ ်င္း စီ၏ ရလ ဒ္ေ ပၚ မူတ ည ္ၿပီး
သတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားကို အခ်ိန ္မ ည္မ ွ် ထိန ္းသိမ ္းရမည္က ို သံုးသပ္ပ ါမည္။
တစ္က ိုယ ္ရ ည္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားကို စစ္ေ ဆးရန္ ရည္ရ ြယ ္ခ ်က္အ တြက ္
လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာထက္ ပိမ
ု ၍
ုိ ထိန္းသိမ္းထားမည္ မဟုတ္ပါ။
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အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား

6. အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အတိုေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား
ေအာက္ပါ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားအရေျပာင္းလဲဖြင့္ဆိုရန္
မလိုအပ္ပါက ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္းသာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပါမည္။
အေခၚအေဝၚ

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

သက္ဆ ုိင ္ရ ာ တာဝန္မ ်ား သို႔မ ဟုတ ္ လုပ ္င န္းမ်ား အားမမွန ္မ ကန္ လုပ ္ေ စရန္
ရည္ရြယ္၍ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခား အက်ိဳးစီးပြား တစ္ခုခုကို အျခားသူမ်ားအား
က မ္း လ ွမ ္း ျခင္း ၊ က တ ိျပဳျခင္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ေပးက မ္း ျခင္း / အ ျခားသ ူမ ်ားထ ံမ ွ
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ
စာမ်က္ႏွာ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ႏွင့္ ၁၇

ေတာင္းဆိုျခင္း၊ လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံရန္ သေဘာတူျခင္းကို ဆုိလိုသည္။
၄င္းတို႔တြင္ ဤဥပေဒအတြင္း ျပဌာန္းထားေသာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္
အုပ ္ခ်ဳပ္မ ႈဆ ုိ္င္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း သို ႔မဟုတ ္ စီးပြားေရး
လ ုပ ္င န္း မ ်ားအ ား ရ ယ ူျခ င္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ထ ိန ္း သ ိမ ္း ျခင ္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ အ ျခ ား
အ က ်ိဳးစီး ပြာ းမ်ားအ တ ြက ္ ရည ္ရ ြယ ္ခ ်က ္ရ ွိရ ွိ ေပးက မ္း မႈမ ်ား ျပဳလ ုပ ္ျခင္း တ ို ႔
ပါဝင္ပါသည္။

ကေလး4
စာမ်က္ႏွာ ၂၂ ႏွင့္ ၃၇

ကေလး လုပ္သား
ခုိင္းေစျခင္း5
စာမ်က္ႏွာ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃

4

အသ က္ ၁၅ ႏွစ ္ေ အာက ္င ယ ္ေ သာ မည္သ ူမ ဆ ို၊ အက ယ ္၍ ဥပေဒ၏ အလ ုပ ္
လ ုပ ္က ိုင ္ရ န ္ အ င ယ ္ဆ ံုး အ သ က ္သ ည ္ ပ ိုျ မ င ့္မ ားပ ါက ထ ိုဥ ပ ေ ဒအ တ ိုင ္း
အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါမည္။
အ ထ က ္ပ ါ က ေလ း အ ားအ ဓ ိပ ၸါယ ္ ဖ ြင ့္ဆ ိုခ ်က ္အ ရ သ တ ္မ ွတ ္ထ ားေသ ာ
အသက္ထက္ ပိုငယ္ေသာ သူမွ လုပ္ေဆာင္သည့္ မည္သည့္ အလုပ္မဆို။

သတင္းရင္းျမစ္: Social Accountability International မွျပဳစုထားေသာ “Guidance Document for Social Accountability

8000 (SA8000®:2014)”
5

သတင္းရင္းျမစ္: International Labour Organization မွျပဳစုထ ားေသာ “C138 - Minimum Age Convention,

1973 (No. 138)”
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လွ်ိဳ႕ဝွက ္ထ ားေသာ သတင္းအခ်က္အ လက္ဆ ုိသ ည္မွာ ျပည္သ ူလ ူထ ု သို႔မဟုတ ္
အမ်ားႏွင့္ဆ ုိင္ရာ ဒိုမိန္းမ်ားတြင္ မေဖာ္ထ ုတ ္ထ ားေသာ သတင္းအခ်က္အ လက္
ျဖစ္ပါသည္။
လ ွ်ိဳ႕ဝွက ္ထ ားေသ ာ သ တ င္း အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားတ ြင ္ အ မ်ားႏွင ့္မ ဆ ုိင ္ေ သ ာ
သတင္းအခ်က ္အ လက ္မ ်ား၊ ဘ ႑ာေရးဆုိင ္ရ ာ သတ င္း အခ်က ္အ လက ္မ ်ား၊
စီး ပြာ းေရးဆ ုိင ္ရ ာ သ တ င္း အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ား၊ ေက ာ္ပ ုိရ ိတ ္ ဖြ႕ဲ စည ္း ပံုမ ်ား၊
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊
လ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ

ဒီဇ ုိင ္းမ်ား၊ အေရာင္းႏွင ့္ ေစ်းကြက ္ အစီအ စဥ္မ ်ား၊ ေစ်းကြက ္ သုေ တသနမ်ား၊

သတင္းအခ်က္အလက္

အ စ ီရ င ္ခ ံစ ာ မ ်ာ း၊ လ မ ္း ည ႊန ္က ်င ့္ထ ံုး မ ်ာ း၊ အ ၾက ံျ ပ ဳ တ င ္ျ ပ ခ ်က ္မ ်ာ း၊

စာမ်က္ႏွာ ၁၂

ေစ်းႏႈန ္း သ တ ္မ ွတ ္ခ ်က ္မ ်ား၊ စီးပြာ းေရး မဟ ာဗ်ဴဟ ာမ်ား၊ ဝယ ္ယ ူသ ူမ ်ားႏွင ့္
က ုန ္ပ စ ၥည ္း တ င ္သ ြင ္း သ ူ စ ာရ င ္း မ ်ား၊ ပ ုိင ္ဆ ုိင ္မ ႈမ ်ား၊ သ ံုး သ ပ ္ခ ်က ္မ ်ား၊
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီးပြားေရး ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ စာျဖင့္၊
အ သ ံျ ဖ င ့္၊ ရ ုပ ္သ ံျ ဖ င ့္၊ အ ီလ က ္ထ ရ ြန ္း န စ ္ န ည ္း ပ ည ာ ျဖ င ့္ သ ို႔မ ဟ ုတ ္
အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ မွတ ္တ မ္းတင္ထ ားေသာ သတင္းေပးသူ အစီရ င္ခ ံစ ာမ်ား၊
ထ ုိသ ို႔ေ သ ာ လ ွ်ိဳ႕ဝွက ္ သ တ င္း အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားမွ ေပၚေပါက ္လ ာေသ ာ
သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ပ ါဝ င ္ေ သ ာ စ ုစ ည ္း မ ႈမ ်ာ း၊ ေ လ ့လ ာ မ ႈမ ်ာ း သ ို႔မ ဟ ုတ ္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ
စာမ်က္ႏွာ ၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ႏွင့္ ၃၃

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈ၊ သတင္းမွားလႊင့္မႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အလ သ
ြဲ ံုးစားလုပ ္မ ႈ၊ ေငြေ ၾကး အလြသ
ဲ ံုးစားလုပ ္မ ႈ၊ ေငြေ ၾက း ခဝါခ်မႈႏ ွင ့္ အျခား
ဆင္တူရိုးမွား လုပ္ရပ္မ်ားတို႔ကို ဆုိလုိသည္။
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အေခၚအေဝၚ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
IVL သည္ ေအာက္ပါ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္္:


တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္
ေစာ္ကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သိကၡာက်ေစျခင္း။

ေႏွာင့္ယွက္မႈ



တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိတ္လန္႔ေစျခင္း။



တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ မတူညီမႈမ်ားအား မႏွစ္သက္ေသာ

စာမ်က္ႏွာ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၆ ႏွင့္

ေနာက္ေျပာင္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

၂၇

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အျပဳအမူမ်ား ပါဝင္သည္:


လိင္ပိုင္းအျမင္အရ ထိတ္လန္႔ဖြယ္၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္၊ မသင့္ေတာ္ေသာ၊
ၾကမ္းတမ္းေသာ သို႔မဟုတ္ ေစာ္ကားေသာ အလုပ္ခြင္အား ဖန္တီးျခင္း။



တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း
မ်ားတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း။

စက ္မ ႈလ ုပ ္င န္း ဆ ိုင ္ရ ာ ဒီဇ ုိင ္း ဆ ိုသ ည ္မ ွာ ပစၥည ္း တ စ္ခ ု၏ အ ျမင္ပ ိုင ္း ဆ ိုင ္ရ ာ
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဒီဇုိင္း

6

စာမ်က္ႏွာ ၃၈

ရွဳ႕ေထ ာင့္အ ရ ဒီဇ ုိင ္း မ်ားက ို ဆ ိုလ ိုသ ည ္။ ဒီဇ ိုင ္း တ စ္ခ ုတ ြင ္ ပစၥည ္း တ စ္ခ ု၏
ပံုသ ႑ ာန္ သ ုိ႔မ ဟ ုတ ္ မ်က ္ႏ ွာ ျပင္မ ်ား စသ ည ့္ သ ံုး ဖက ္ျမင္လ က ၡဏ ာမ်ား
ပါဝင္သ က ဲ့သ ို႔ ပံုစ ံမ ်ား၊ မ်ဥ္း ေၾက ာင္း မ်ား သ ို႔မ ဟ ုတ ္ အ ေရာင္မ ်ား စသ ည ့္
ႏွစ္ဖက္ျမင္ လကၡဏာမ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ပစၥည ္းသတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား အားအမ်ားျပည္သ ူသ ို႔ မခ်ျပရေသးခ်ိန္တ ြင ္
ထိုသ တင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားကို သိႏ ုိင ္ေ သာ တစ္စ ံုတ စ္ေ ယာက္မ ွ ေငြေ ၾက း
အတြင္းလူ မွေရာင္းဝယ္ျခင္း7
စာမ်က္ႏွာ ၄ ႏွင့္ ၁၁

အ ာမ ခ ံလ ံုျခ ံဳ မ ႈက ို ဝ ယ ္ယ ူျ ခ င ္း သ ုိ႔မ ဟ ုတ ္ ေ ရ ာင ္း ခ ်ျခ င ္း က ို ဆ ိုလ ုိသ ည ္။
အထူးသတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားရထားခ်ိန္တ ြင္ ေရာင္းဝယ္မႈ ျပဳလုပ ္ျခင္းသည္
ထ ုိသ တ င္း အ ခ ်က ္အ လ က ္မ ်ား မရ ႏုိင ္ေ သ ာ ရင ္း ႏွီး ျမဳပ ္ႏ ွံသ ူမ ်ားအ တ ြက ္
မွ်တမႈမရွိပါ။

6

သတင္းရင္းျမစ္: World Intellectual Property Organization မွ ျပဳစုထားေသာ “What is Intellectual Property?”

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.
7

သတင္းရင္းျမစ္: Stock Exchange of Thailand (SET) ၏ “Market Surveillance Department”
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ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားကို ဆုိလုိသည္: တီထြင္မႈမ်ား; စာေပႏွင့္ အႏုပညာ; ႏွင့္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ သေကၤတ မ်ား၊ အမည္မ်ားႏွင့္ ပံုရိပ္မ်ား။ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္
ဖန္တီးမႈမ်ားကို အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးခဲျြ ခားထားပါသည္:

ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား

7

စက္မ ႈလ ုပ္င န္းဆုိင္ရာ ပိုင္ဆ ိုင္မႈမ်ား တီထ ြင္မႈမ်ားအတြက ္ ပုိင္ဆ ိုင္ခြင့္မ်ား၊
က ုန ္သ ြယ ္ အ မွတ ္တ ံဆ ိပ ္မ ်ား၊ စက ္မ ႈလ ုပ ္င န္း ဆ ုိင ္ရ ာ ဒီဇ ိုင ္း မ်ားႏွင ့္

စာမ်က္ႏွာ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀

ကုန္သြယ္ေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား။


မူပုိင္ခြင့္ သည္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား၊ ဗြီဒီယ ိုမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊
ရုပ ္ပ ံုမ ်ား၊ ဓာတ္ပ ံုမ ်ား၊ ပန္းခ်ီက ားမ်ား၊ ဂရပ္ဖ စ္ ဒီဇ ုိင ္းမ်ားႏွင ့္ ကြန ္ပ ်ဴတာ
ပရိဂ
ု ရပ္မ်ား အစရွသ
ိ ည္တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။
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အေခၚအေဝၚ
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၁၄

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား
အ ဖဲ႕ြ တ ြင ္း စစ္ေ ဆ းေရး ဌာန အ ပါအ ဝင္ သ တ င္း ေပးဆ ုိင ္ရ ာ ေက ာ္မ တ ီ မွ
လုပ ္ပ ုိင ္ခ ြင ့္ ေပးထားေသာ၊ ခန္႔အ ပ္ထ ားေသာ သို႔မ ဟုတ ္ ညႊန ္ၾကားထားေသာ
မည္သူမဆို။
သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားသည္ ကုမၸဏ ီ၏ ေငြေၾကးအာမခံလ ံုျခံဳမႈမ ်ား (ဥပမာ

ပစၥည္း သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား8
စာမ်က္ႏွာ ၃၈

စေတာ့ရွယ ္ယ ာမ်ား) ၏ ေစ်းကြက ္တ ြင္း အေရာင္းအဝယ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို မ်ားစြာ
ထ ိခ ိုက ္ႏ ုိင ္ပ ါက ထ ုိ သ တ င္း အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ို “လ ွ်ိဳ႕ဝွက ္ပ စၥည ္း မ်ား”
အျဖစ္သေဘာထားၿပီး ထုိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏
ေငြေ ၾကးအာမခံ လံုျခံဳမႈမ ်ားအား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏ ံွသ ူမ ်ား၏ ဝယ္ယ ူရ န္ ေရာင္းခ်ရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။

ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား7
စာမ်က္ႏွာ ၃၈

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား
စာမ်က္ႏွာ ၂၅

တ ီထ ြင ္မ ႈတ စ္ခ ုအ တ ြက ္ သ ီး သ န္႔ပ ုိင ္ဆ ုိင ္ခ ြင ့္ - ထ ုတ ္က ုန ္တ စ္ခ ု သ ို႔မ ဟ ုတ ္
တ စ ္စ ံုတ စ ္ခ ုက ို ျပ ဳလ ုပ ္ရ န ္ ဆ န ္း သ စ ္ေ သ ာ လ ုပ ္င န ္း စ ဥ ္ သ ုိ ႔မ ဟ ုတ ္
အတားအဆိီးတစ္ခုအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းပညာ။
ပိုင ္ဆ ုိင ္မ ႈမ ်ားတ ြင ္ အ ေသ းစိတ ္အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ား၊ ေဗာက ္ခ ်ာမ်ား၊ စာေပ၊
စ ာ အ ုပ ္မ ်ာ း၊ ျဖ န ္႔ခ ်ိမ ႈမ ်ာ း၊ ေ ဆ ာ င ္း ပ ါးမ ်ာ း၊ က ုန ္ပ စ ၥည ္း မ ်ာ း သ ို ႔မ ဟ ုတ ္
မည္သည့္သဘာဝမဆုိ ရွိႏုိင္ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား။
က ်င ့္ဝ တ ္ႏ ွင ့္ မ ည ီေ သ ာ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ မ သ င ့္ေ တ ာ ္ေ သ ာ အ ျပ ဳအ မ ူမ ်ား၏
အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ား သ ို႔မ ဟ ုတ ္ သ က ္ေ သ အ ေထ ာက ္အ ထ ားမ်ားႏွင ့္တ စ္က ြ

ကာကြယ္ထားေသာ
ေဖာ္ထုတ္မႈ
စာမ်က္ႏွာ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၉ ႏွင့္
၄၀

စိုးရိမ္ဖြယ ္ရာ လကၡဏ ာမ်ားရွိေန၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ ္ခ်က္ျဖင့္ ရိုးသားစြာ
ေဖာ္ထ ုတ္ရန္ လုိအ ပ္သ ည္ဟု ယံုၾကည္၍ ဆက္သ ြယ္ေဖာ္ထ ုတ္မႈက ို ဆုိလ ုိသည္။
ကုမၸဏ ီႏွင ့္ စီမ ံခန္႔ခ သ
ြဲ ူမ်ားသည္ သတင္းေပးသူ ၏ကိုယ ္ေရး အခ်က္အ လက္က ို
ထုတ ္ေ ဖာ္မ ႈမ ျပဳသလို သတင္းေပးသူ ၏ရာထူးတာဝန္မ ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း၊
လ ုပ ္င န ္း ခ ြင ္ေ ျပ ာ င ္း လ ဲ ေ န ရ ာ ခ ်ထ ာ းျခ င ္း ၊ အ လ ုပ ္မ ွ ဆ ုိင ္း င ံ့ထ ာ းျခ င ္း ၊
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သတင္းေပးသူ အားအလုပ္ထုတ္ျခင္း
စသည့္ မမွ်တေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳး မျပဳလုပ္ရပါ။

7

သ တ င ္း ရ င ္း ျမ စ ္: World Intellectual Property Organization မ ွ ျပ ဳစ ုထ ာ းေ သ ာ “What is Intellectual Property?”

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
8

သတင္းရင္းျမစ္: Corporate Finance Institute မွျပဳစုထားေသာ “Material Nonpublic Information: What it is

and what to do when you come in possession of it”
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စီးပြားေရး လုပ ္င န္းႏွင ့္ ဆက္ႏ ြယ ္ေ နေသာ လႈပ ္ရ ွာ းမႈမ ်ားအပါအဝင္ အမ်ားႏွင ့္
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

သက္ဆ ုိင္ေသာ သို႔မဟုတ ္ မသက္ဆ ိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တစ္စံုတ စ္ေယာက္၏
အ လ ုပ ္ခ န္႔အ ပ္ထ ားခ်ိန ္အ တ ြင ္း လ ုပ ္ေ ဆ ာင္ခ ဲ့ေ သ ာ လ ႈပ ္ရ ွာ းမႈမ ်ားအ ားလ ံုး

စာမ်က္ႏွာ ၃၇

သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႕မွ လုပ္ေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ သို႔မဟုတ္

ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား

ရွယ ္ယ ာရွင ္မ ်ား၊ ဝယ ္ယ ူသ ူမ ်ား၊ က ုန ္ပ စၥည ္းတ င္သ ြင ္း သ ူမ ်ား၊ ေငြေ ခ်းသ ူမ ်ား၊

စာမ်က္ႏွာ ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၆၊ ၁၇၊
၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃၃

ျပဳလုပ္သူ
စာမ်က္ႏွာ ၃၄၊ ၃၅ ႏွင့္ ၃၆

ကုိယ္စားလုပ္ေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုး တို႔ကို ဆိုလုိပါသည္။

ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ သတင္းဌာနတို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။

ကာကြယ ္ထ ားေသာ ေဖာ္ထ ုတ ္မႈ တြင္စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဦးတည္တ ုိင္ၾကားခံရသူ
သုိ႔မဟုတ္ ပက္သက္ေနေသာသူကို ဆုိလုိပါသည္။
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အေခၚအေဝၚ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
စီးပြာ းေရး လုပ ္င န္းတ စ္ခ ုအ ား ေစ်းကြက ္ ၿပိဳင္ဆ ိုင ္မ ႈတ ြင ္ အသာရေစႏုိင ္သ ည့္
အ မ်ားျပည ္သ ူအ ား မေဖာ္ျပထ ားေသ ာ စီး ပြာ းေရးဆ ုိင ္ရ ာ သ တ င္း အ ခ်က ္
အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ အေကာင္အထည္ ျမင္ႏုိင္သ ည့္အရာမ်ား ႏွင့္

ကုန္သြယ္မႈ
9

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား

စာမ်က္ႏွာ ၁၉၊ ၃၇ ႏွင့္ ၃၈

အ ေက ာင္အ ထ ည ္ မျမင္ႏ ုိင ္သ ည ့္ အရာမ်ားလ ည္း ပါဝင္ႏ ိုင ္ပ ါသ ည္ ဥပမာ။ ။
အေရာင္း နည္းစနစ္မ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ိေရး နည္းစနစ္မ်ား၊ စားသံုးသူ အခ်က္အလက္မ်ား၊
ေၾကညာေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဝန္ထ မ္းမ်ား၏ စြမ ္းေဆာင္ရ ည္က ို ျမွင ့္တ င္မ ည့္
မဟ ာဗ်ဴဟ ာမ်ား၊ က ုန ္ပ စၥည ္း တ င္သ ြင ္း သ ူမ ်ားႏွင ့္ အ လ ုပ ္ရ ွင ္ စာရင္း မ်ားႏွင ့္
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
က ုန ္ပ စၥည ္း မ်ား သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ဝန္ေ ဆ ာင္မ ႈမ ်ားအ ား ထ ုတ ္လ ုပ ္သ ူ သ ို႔မ ဟ ုတ ္
ဝန္ေဆာင္သ ူသ ည္ မည္သ ည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ ္ ကုမ ၸဏ ီ ျဖစ္သ ည္က ို သတ္မွတ ္

ကုန္သြယ္ အမွတ္တံဆိပ္7
စာမ်က္ႏွာ ၁၉ ႏွင့္ ၃၈

ေဖာ္ျပေပးႏုိင ္ေ သာ ထင္ရ ွာ းကြျဲ ပားသည့္ သေကၤတ လကၡဏ ာကို ဆိုလ ိုသ ည္။
၄င္းတို႔တြင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ အတြင္း ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအား
ခြျဲ ခားသ တ ္မ ွတ ္ႏ ုိင ္ေ စရန္ အသ ံုးျပဳသ ည့္ က ုမ ၸဏ ီ၏ အမည္၊ တ ံဆ ိပ ္၊ လ က ္စ ြဲ
စကားႏွင့္ ဒီဇုိင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
ေၾကညာစာတမ္းအား ၁၉၄၈ ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ အစည္းအေဝးတြင္ စတင္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

လ က ္ခ ံက ်င ့္သ ံုး ခ ဲ့ၿပ ီး က မ ာၻ႕ တ စ ္ဝ ွမ ္း မ ွ လ ူပ ုဂ ၢိဳလ ္တ ုိင ္း ၏ ရ ပ ုိင ္ခ ြင ့္မ ်ားက ို

လူ႕အခြင့္အေရး

အသိအမွတ္ျပဳသည့္ စာပိုဒ္ ၃၀ ပါဝင္ပါသည္။

ေၾကညာစာတမ္း
စာမ်က္ႏွာ ၂၁

အေသးစိတ္ကို ေအာက္တြင္ ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္:
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.

သတင္းေပးသူ
စာမ်က္ႏွာ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၉ ႏွင့္ ၄၀

7

ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ က်င့္ဝ တ္ႏ ွင ့္ မညီသ ည့္ လႈပ္ရ ွားမႈျပဳလုပ ္သ ူက ို ဦးတည္တ ုိင ္ၾကား
သည့္ ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈ အား တင္ျပသူ။

သ တ င ္း ရ င ္း ျမ စ ္: World Intellectual Property Organization မ ွ ျပ ဳစ ုထ ာ းေ သ ာ “What is Intellectual Property?”

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
9

သ တ င ္း ရ င ္း ျမ စ ္: World Intellectual Property Organization မ ွျ ပ ဳစ ုထ ာ း ေ သ ာ “What is a Trade Secret?”

https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm
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သတင္းေပးဆုိင္ရာ
ေကာ္မတီ
စာမ်က္ႏွာ ၁၊ ၁၄၊ ၃၃၊ ၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆ ႏွင့္
၃၉

ဝန္ထမ္းအင္အား
စာမ်က္ႏွာ ၁၅ ႏွင့္ ၂၇

သ တ င္း ေပးသ ူ မွတ ုိင ္ၾက ားလ ာသ ည ့္ ေ ဖာ္ထ ုတ ္မ ႈအ ား စ ံုစ မ္း စစ္ေ ဆ းရန ္
ဒါရုိက ္တ ာမ်ားဘ ုတ ္အ ဖဲြ႕ မ ွ တ ာဝ န္ေ ပ း ဖြဲ႕ စည ္း ထ ားေ သ ာ ေက ာ္မ တ ီက ို
ဆိုလိုပါသည္။
ဒါရုိက ္တ ာမ်ား ဘုတ ္အ ဖြဲ႕၊ အျမဲတ မ္း ဝန္ထ မ္းႏွင ့္ ယာယီ ဝန္ထ မ္းမ်ားအားလံုး
ပါဝင္ပါသည္။
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နားလည္သိရွိၿပီး လုိက္နာမည့္အေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ
ပံုစံ

7. နားလည္သိရွိၿပီး လုိက္နာမည့္အေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ပံုစံ

ကြ်ႏု္ပ ္သ ည္ IVL ၏ ေကာ္ပ ိုရ ိတ ္ အုပ ္ခ ်ဳပ္ေ ရး လမ္းညႊန ္က ်င့္ထ ံုးကို လက္ခ ံရ ရွိ ဖတ္ရ ွဳၿပီးပါၿပီ။
ထုိစာမ္းအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ အသိအမွတ္ျပဳ၍
ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးသြားပါမည္။

လက္မွတ္:

……………….………………………………..

အမည္:

……………….………………………………..

ရာထူး:

……………….………………………………..

လုပ္ငန္း:

……………….………………………………..

လိပ္စာ:

……….………………………………..………

ေန႔ရက္:

.……….……/……….………/………………..
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ေနာက္ဆက္တြဲ

8. ေနာက္ဆက္တြဲ
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ မူဝါဒ



ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း ဆိုသည္မွာ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းခြဲ
မ်ားႏွင့္

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖင့္

ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား

ေငြေၾကး

လႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
Thai Stock Exchange (SET) ႏ ွင ့္ Securities Exchange (SEC) တ ို႔ခ ်မ ွတ ္ထ ာ းေ သ ာ
စည္းမ်ဥ္းအရ
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္
(1) စီမ ံခ န္႔ခ ေ
ြဲ ရး၊ အ ႀက ီး စားရွယ ္ယ ာဝင္မ ်ား၊ စာရင္း ဝင္က ုမ ၸဏ ီႏ ွင ့္လ ုပ ္င န္း ခြက
ဲ ုမ ၸဏ ီက ို
ကိုင္တြယ္ေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရးႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေရးအတြက္ လ်ာထားခံရသူမ်ား၊
ထိုသူတို႔ႏင
ွ ့္ ပက္သက္သူမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္စပ္သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
(2) စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းခြတ
ဲ ြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း အႀကီးစားရွယ္ယာဝင္
သို႔မဟုတ္ ကိုင္တြယ္ေနသူမ်ား ရွိေနေသာ မည္သည့္ တရားဝင္ပုဂၢိဳလ္မဆို(a) စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရး
(b) အႀကီးစားရွယ္ယာဝင္မ်ား
(c) ကိုင္တြယ္ေနသူ ပုဂိၢဳလ္
(d) စီမခ
ံ န္႔ခြဲေရး သို႔မဟုတ္ ကိုင္တြယ္ေရးအတြက္ လ်ာထားခံရသူ
(e) အထက္ပါ (a) မွ (d) ေလးခ်က္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သူမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူမ်ား
(3) မူဝ ါဒဆ ံုး ျဖ တ ္ရ ာတ ြင ္၊ စ ီမ ံခ န ္႔ခ ေ
ြဲ ရ းအ ား က ုိင ္တ ြယ ္ရ ာတ ြင ္၊ လ ုပ ္ေ ဆ ာင ္ရ ာတ ြင ္
ပါဝင္လ ုပ ္ေ ဆာင္သ ူျဖစ္ေ ၾကာင္း သို႔မ ဟုတ ္ အခ်က္ (1) ႏွင ့္ (2) တြင ္ေ ဖာ္ျပထားသည့္
ပုဂ ၢိဳလ္မ ်ား၏ လႊမ ္းမိုးမႈျဖင့္ လုပ ္ေ ဆာင္ေ သာသူျဖစ္ေ ၾကာင္း အမူအ ရာမ်ားေဖာ္ျပသည့္
မည္သ ည့္ ပုဂၢိဳလ္မဆို; သို႔မ ဟုတ ္ အိတ ္ခ်ိန္းရံုးမွ တူည ီေ သာ အမူအ ရာရွိသ ည့္သ ူအ ျဖစ္
သတ္မွတ္ေသာသူ။

မွတ္ခ်က္:

စီမ ံခ န္႔ခ ေ
ြဲ ရးဆိုသ ည္မ ွာ ဒါရိုက ္တ ာမ်ား၊ အႀကီးအကဲ အလုပ ္အ မႈေ ဆာင္မ ်ား၊ အႀကီးအကဲ
အလုပ ္အ မႈေ ဆာင္မ ်ားေအာက္မ ွ ၄ဆင့္ေ အာက္အ ထိ အလုပ ္အ မႈေ ဆာင္မ ်ား၊ သုိ႔မ ဟုတ ္
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တူညီေသာ ရာထူးရွိသူမ်ား၊ စာရင္းအင္းႏွင့္ ေငြေၾကးဌာန မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အထက္အရာရွိမ်ား၊
၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ စာရင္းပါသူမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
အႀကီးစားရွယ ္ယ ာဝင္ဆ ိုသ ည္မွာ တရားဝင္ပုဂ ၢိဳလ္အ ျဖစ္ျဖင့္ တိုက ္ရ ိုက ္ေသာ္လ ည္းေကာင္း၊
သြယ ္ဝိုက ္၍ ေသာ္လ ည္းေကာင္း ရွယ ္ယ ာမ်ားကိုင္ေဆာင္ထ ားၿပီး အဆိုပါ တရားဝင္ပုဂၢိဳလ္၏
ေပးသြင ္းၿပီးေသာ ရင္းႏွီးေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင ္ႏ ႈန ္းေက်ာ္ ပိုင ္ဆ ိုင ္ေ သာသူျဖစ္ပ ါသည္။ အဆိုပ ါ
က ိုင ္ေ ဆ ာင္ထ ားေသ ာ ရွယ ္ယ ာမ်ားတ ြင ္ ေဆ ြမ ်ိဳးေတ ာ္စ ပ္သ ူမ ်ား က ိုင ္ေ ဆ ာင္ထ ားသ ည ့္
ရွယ္ယာမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။
ကိုင ္တ ြယ ္ေနသူ ပုဂ ၢိဳလ္ဆ ိုသ ည္မွာ (၁) တရားဝင္ပုဂ ၢိဳလ္အ တြင္းတြင္ ကိုင ္ေ ဆာင္ထ ားေသာ
ရွယ္ယာပမာဏ၏ ဆႏၵမဲေပးခြင့္သည္ အဆိုပါတရားဝင္ပုဂၢိဳလ္၏ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ စုစုေပါင္း၏ ၅၀
ရာခိုင ္ႏ ႈန ္း ထ က ္ ေက ်ာ္လ ြန ္ျခင္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ (၂) တ ုိက ္ရ ိုက ္ျဖစ္ေ စ၊ သ ြယ ္ဝ ုိက ္၍ ျဖစ္ေ စ၊
အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေ စ ရွယ ္ယ ာဝင္မ ်ား အစည္းအေဝးတြင ္ မည္သ ည့္
တ ရားဝင္ပ ုဂ ၢိဳလ ္မ ဆ ို၏ မဲေ ပးပိုင ္ခ ြင ့္ အမ်ားဆ ံုး က ိုင ္ေ ဆ ာင္ ရရွိထ ားျခင္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ (၃)
အ နည ္း ဆ ံုး ဒါရုိက ္တ ာအ ားလ ံုး ၏ ထ က ္ဝ က ္က ို အ လ ုပ ္ခ န ႔္အ ပ္ျခင္း ၊ ထ ုတ ္ပ ယ ္ျခင္း
ျပဳလုပ္ႏို္င္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စမ
ြ ္းရွိျခင္းတို႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏုိင္သူျဖစ္သည္။
ေ ဆ ြမ ်ိဳ းေ တ ာ ္စ ပ ္သ ူမ ်ားတ ြင ္ SEC ACT အ ေ ဟ ာ င ္း ၏ အ ပ ိုင ္း 258 (1) မ ွ (7) အ ထ ိ
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည္:
(1) ထိုသူ၏ဇနီးမယား;
(2) ထိုသူ၏ကေလးငယ္;
(3) အခ်က္(1) ႏွင ့္ (2) ပါပုဂ ၢိဳလ္မ ်ားႏွင ့္ သာမန္ပ က္သ က္ေ သာ ပုဂ ၢိဳလ္သ ည္ အလုပ ္အ တူ
လက္တလ
ြဲ ုပ္ကိုင္သည့္ အေဖာ္ျဖစ္ျခင္း ;
(4) က န္႔သ တ ္ထ ားေသ ာ လ က ္တ ျြဲ ခင္း တ ြင ္ အ ခ်က ္(1) သ ုိ႔မ ဟ ုတ ္ (2) ပါပုဂ ၢိဳလ ္သ ည ္
မကန္႔သတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ တာဝန္ရွိၿပီး ထုိကန္႔သတ္ထားေသာ
လက္တျြဲ ခင္း၏ ရင္းႏွီးထည့္သြင္းမႈ ပမာဏ ၃၀ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာသူ
(5) ကုမၸဏီ လီမိတက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္တြင္ အခ်က္(1) သုိ႔မဟုတ္ (2)
ပါပုဂ ၢိဳ လ ္ သ ုိ႔မ ဟ ုတ ္ အ ခ ်က ္ (3) သ ုိ႔မ ဟ ုတ ္ (4) ပါလ က ္တ ျြဲ ခင ္း မ်ား ေ ပါင္း စပ္ၿပ ီး
ထုိကုမၸဏီ၏ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ေက်ာ္ ထည့္ဝင္ထားသူ
(6) ကုမၸဏီ လီမိတက္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္တြင္ အခ်က္(1) သုိ႔မဟုတ္ (2)
ပါပုဂၢိဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္ (3) သုိ႔မဟုတ္ (4) ပါလက္တျြဲ ခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်က္ (5)
အ ရ ရ ွယ ္ယ ာအ ားလ ံုး ၏ ၃ ၀ ရ ာခ ိုင ္ႏ ႈန ္း ေ က ်ာ္ က ိုင ္ေ ဆ ာင ္ထ ားေ သ ာ က ုမ ၸဏ ီ၊
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ထုိအခ်က္ပါသူမ်ားမွ ကုမၸဏီ၏ ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္
ကိုင္ေဆာင္ထားသူ
(7) SEC ၏ အပိုင ္း 246 ႏွင ့္ အပိုင ္း 247 ပါအခ်က္မ ်ားအရ ကိုယ ္စ ားျပဳသူ တစ္ဥ ီးအေနျဖင့္
စီမခ
ံ န္႔ခြဲႏိုင္သည့္ အစြမ္းရွိေသာ တရားဝင္ပုဂၢိဳလ္
ေဆ ြမ ်ိဳးနီးစပ္ ေတ ာ္စ ပ္သ ူမ ်ားတ ြင ္ ေသ ြး သ ားအ ရ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ဥပေဒအရ မွတ ္ပ ံုတ င္
ထ ားေသ ာ အ ေဖ၊ အ ေမ၊ ဇနီး မယ ားမ်ား၊ ေမာင္ႏ ွမ ႏွင ့္ က ေလ းမ်ား၊ က ေလ းမ်ား၏
ဇနီးမယားမ်ား အပါအဝင္ စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။



ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္
အကယ္၍ ကုမၸဏီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေနသည့္
အခါ ထုိပ ုဂ ၢိဳလ္မ ်ားသည္ ကုမ ၸဏ ီႏ ွင ့္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပ ကၡျဖစ္ႏ ိုင ္ေ ခ်ရွိလ ွ်င္၊ စစ္ေ ဆးေရး
ေကာ္မတီသ ည္ အဆိုပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား လိုအ ပ္ခ်က္ႏွင့္ ပက္သ က္ၿပီး ထင္ျမင္ခ်က္
မ်ား ထုတ ္ေ ျပာခြင့္ရွိသ ည္။ စစ္ေ ဆးေရးေကာ္မ တီသ ည္ အဆိုပ ါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ ်ား၏
သတ္မ ွတ ္ခ ်က္မ ်ားႏွင ့္ အေျခအေနမ်ားသည္ ေစ်းကြက ္အ ေျခအေနမ်ားႏွင ့္ ကိုက ္ည ီမ ႈရ ွိၿပီး
ထ ိုလ ႊဲေ ျပာင္း မႈအ တ ြက ္ က ်သ င့္ေ သ ာ ေစ်းအ ား ေစ်းက ြက ္ေ ပါက ္ေ စ်းႏွင ့္ ႏႈိင ္း ယ ွဥ ္ၿပီး
အ က ဲျဖ တ ္သ ြာ းပါမည ္။ အ က ယ ္၍ ေ စ်းက ြက ္ေ ပါက ္ေ စ်းမ်ား စံုစ မ္း မ ရႏိုင ္ေ သ ာအ ခ ါ
စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္
ရ ွယ ္ယ ာဝ င ္မ ်ား အ က ်ိဳ းစ ီး ပ ြာ းအ တ ြက ္ အ ေ က ာင ္း ဆ ံုး ျဖ စ ္ေ စ ရ န ္ ေ သ ခ ်ာေ အ ာင ္
လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ အကယ္၍ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္
လုပ ္င န္းကြ်မ္းက်င္မ ႈလ ိုအ ပ္မ ႈေ ၾကာင့္ ခ်ိတ ္ဆ က္ေ ငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း
မျပဳလုပ ္ႏ ိုင ္ပ ါက ကုမ ၸဏ ီသ ည္ အဆိုပ ါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ ်ားႏွင ့္ စပ္လ ်ဥ္းၿပီး အကဲျဖတ္
အၾကံေပးႏိုင္မည့္ မမွီခိုေသာ ကြ်မ္းက်င္သ ူတ စ္ဦး စီစဥ္ေပးပါမည္။ အဆိုပါ အေျခအေနတြင္
ဒ ါရ ိုက ္တ ာမ ်ား ဘ ုတ ္အ ဖ ြဲ႔ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ စ စ ္ေ ဆ းေ ရ းေ က ာ္မ တ ီ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ က ုမ ၸဏ ီ
ရွယ္ယာဝင္မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သ ူထံမွ ရရွိလ ာေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ ္ပိုင္ျဖည့္စြက ္
ခ်က္မ ်ားကို ေပါင္းစည္းၿပီး အဆ ံုးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ ်က္ ခ်ပါမည္။ ကုမ ၸဏ ီႏ ွင ့္ အက်ိဳးစီးပြာ း
ပဋိပ က ၡျဖစ္ႏ ိုင ္ေ သ ာ ဒါရိုက ္တ ာမ်ားက ို အ ဆ ိုပ ါ ခ်ိတ ္ဆ က ္ေ ငြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပာင္း မႈမ ်ားႏွင ့္
ပက္သ က္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္းကို ပိတ ္ပင္ထ ားပါသည္။
ႏွစ္ပတ္လ ည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ မွတ ္ပံုတ င္ျခင္း တင္ျပမႈ (ပံုစံ ၅၆-၁) မ်ားကို သတ္မွတ ္
ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းမႈ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။
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ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား
(1) ပံမ
ု န
ွ စ
္ းီ ပြားေရး ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
1.1 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန ပါဝင္
1.2 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန မပါဝင္
ပံုမ ွန္ စီးပြားေရး ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ဆိုသ ည္မွာ စာရင္းဝင္ ကုမ ၸဏ ီ သို႔မဟုတ ္ လုပ ္င န္းခြမ
ဲ ွ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
(2) ပံမ
ု န
ွ စ
္ းီ ပြားေရးအား ပံ့ပိုးေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ
2.1 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန ပါဝင္
2.2

ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန မပါဝင္

ပံုမွန္စီးပြားေရးအား ပံ့ပိုးေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ဆိုသ ည္မွာ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ ္
လ ုပ ္င န ္း ခ မ
ြဲ ွ ၄ င ္း တ ို႔၏ ပ ံုမ ွန ္စ ီး ပ ြာ းေ ရ း ေ င ြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပ ာ င ္း မ ႈက ို ေ ထ ာက ္ပ ံ့ေ ပ းရ န ္
ရည ္ရ ြယ ္ခ ်က ္ျဖင့္ အ ေထ ြေ ထ ြ စီးပြာ းေရးလ ုပ ္င န္း ျဖင့္ ျပဳလ ုပ ္ေ သ ာ ေငြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပာင္း မႈ
ျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္:

ေ ယ ဘ ုယ ် က ုန ္သ ြယ ္ေ ရ း အ ေ ျခ အ ေ န ဆ ိုသ ည ္မ ွာ ေ စ ်းႏ ႈန ္း ႏ ွင ့္ အ ေ ျခ အ ေ န မ ်ား
သင့္တင့္မွ်တၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား အလဲသ
ြ ံုးစားမႈ မျဖစ္ေစေသာ ကုန္သ ြယ္ေရး အေျခအေန
မ်ားျဖစ္ၿပီး ပါဝင္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္းျဖစ္သည္:
(1) စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြမ
ဲ ွ ေယဘုယ် ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ရရွိေသာ သို႔မဟုတ ္
ကမ္းလွမ္းေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေျခအေန
(2) ခ်ိတ ္ဆ က္ထ ားေသာ ပုဂ ၢိဳလ္မ ွ ေယဘုယ ် ပုဂ ၢိဳလ္မ ်ားထံ ကမ္းလွမ ္းေသာ ေစ်းႏႈန ္းႏွင ့္
အေျခအေန
(3) စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမွသက္ေသျပႏုိင္သည့္ အလားတူစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္သူမွ

ေယဘုယ်

ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ကမ္းလွမ္းေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေျခအေန
(3) ေယဘုယ ် ကုန္သ ြယ ္ေရးလကၡဏ ာ ျပသမႈမ ရွိပ ဲ ေရႊ႕ေျပာင္းႏို္င ္ျခင္းမရွိေ သာ ပစၥည ္းမ်ား
ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း (၃ႏွစ္ ထက္မပို)
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(4) ပိုင္ဆိုင္ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား
(5) ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကမ္းလွမ္းျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေျပစာ ဆုိသည္မွာ
ေ ခ ်းေ င ြ ရ ယ ူျ ခ င ္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ထ ပ ္တ ိုး ျခ င ္း ၊ အ ာ မ ခ ံျ ခ င ္း ၊ ပ ိုင ္ဆ ိုင ္မ ႈမ ်ာ းက ို
အ ာမ ခံပ စ ၥည ္း အ ျဖစ ္ ထ ားရ ွိျခ င ္း ႏ ွင ့္ အ ျခ ားအ လ ားတ ူ အ ျပ ဳအ မ ူမ ်ား စ သ ည ္တ ို႔
ေဆာင္ရ ြက ္ျခင္း ႏွင ့္ သက္ဆ ိုင ္ေ သာ ေငြေ ၾကးေထာက္ပ ံ့မ ႈ ကမ္းလွမ ္းျခင္း သို႔မ ဟုတ ္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေျပစာ ျဖစ္သည္။
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SEC/SET စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ေထာက္ခံခ်က္

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ အမ်ိဳးအစား
1.

ပ

ံုမ

ွန

္စ

ီး ပ

ြာ း ေ

ရ

အေသးစားပမာဏ

အလတ္စားပမာဏ

အႀကီးစားပမာဏ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္

အသိအမွတ္ျပဳရန္

အသိအမွတ္ျပဳရန္

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ

အသိအမွတ္ျပဳရန္

SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET

း

ေငြေၾကးလႊေ
ဲ ျပာင္းမႈမ်ား
1.1 ေယဘုယ် ကုန္သယ
ြ ္ေရးအေျခအေန
ပါဝင္
1.2 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန
မပါဝင္

2.

သိ႔တ
ု င္ျပရန္

ပံုမွန္စီးပြားေရးအားပံ့ပိုးေသာ ေငြေၾကး
လဲႊေျပာင္းမႈ

2.1 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန
ပါဝင္
2.2 ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေန
မပါဝင္

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

အသိအမွတ္ျပဳရန္

အသိအမွတ္ျပဳရန္

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ အသိအမွတ္ျပဳရန္

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ

အသိအမွတ္ျပဳရန္

SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET
သိ႔တ
ု င္ျပရန္

3.

ေယဘုယ်

ကုန္သြယ္ေရးလကၡဏာ

ျပသမႈမရွိပဲ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

အသိအမွတ္ျပဳရန္

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET

SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္

သိ႔တ
ု င္ျပရန္

ေရႊ႕ေျပာင္းႏို္င္ျခင္းမရွိေသာ
ပစၥည္းမ်ား

ငွားရမ္းျခင္း

အငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း

သိ႔မ
ု ဟုတ္
(၃ႏွစ္

ထက္မပို)

4.

ပိုင္ဆိုင္ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ

အသိအမွတ္ျပဳရန္

SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET
သိ႔တ
ု င္ျပရန္

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

5.

ေငြေ ၾကးေထာက္ပ ံ့မ ႈ ကမ္းလွမ ္းျခင္း
ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေျပစာ

5.1 ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ကမ္းလွမ္းျခင္း
a) ခ ်ိတ ္ဆ က ္ထ ာ းေ သ ာ တ ရ ာ းဝ င ္
ပုဂၢိဳလ္ဆီသ႔ို
(i). IVL ရ ွယ ္ယ ာ ပ ိုင ္ဆ ိုင ္မ ႈသ ည ္
ခ ်ိတ ္ဆ က ္ထ ာ းေ သ ာ ပ ုဂ ၢိဳ လ ္
ႏ ွင ့္တ ူေ သ ာ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ၄ င ္း ထ က ္

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ

အသိအမွတ္ျပဳရန္

SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET
သိ႔တ
ု င္ျပရန္

မ်ားေသာအခါ
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(ii). IVL ရ ွယ ္ယ ာ ပ ိုင ္ဆ ိုင ္မ ႈသ ညa)္
ခ ်ိတ ္ဆ က ္ထ ာ းေ သ ာ ပ ုဂ ၢိဳ လ ္
ထက္နည္းေသာအခါ

b)

ဘတ ္ေ ငြ သ န္းတစ္ရ ာေအာက ္ သို႔မ ဟုတ ္ NTA ၏ ၃ရာခိုင ္ႏ ႈန ္းေအာက္ ေငြေ ၾက းလဲႊေ ျပာင္းမႈ,
ထိုႏွစ္ခုမွ ပိုနည္းေသာ ပမာဏ – ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္လိုအပ္
ဘတ္ေငြ သန္းတစ္ရာႏွင့္အထက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ NTA ၏ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ရွိေသာ
ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈ, ထိုႏွစ္ခုမွ ပိုနည္းေသာ ပမာဏ – ရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္လိုအပ္

b) ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ ဆီသa)
႔ို

ဘတ ္ေ ငြ သ န္းတစ္ရ ာေအာက ္ သို႔မ ဟုတ ္ NTA ၏ ၃ရာခိုင ္ႏ ႈန ္းေအာက္ ေငြေ ၾက းလဲႊေ ျပာင္းမႈ,
ထိုႏွစ္ခုမွ ပိုနည္းေသာ ပမာဏ – ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္လိုအပ္

b) ဘတ္ေငြ သန္းတစ္ရာႏွင့္အထက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ NTA ၏ ၃ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ရွိေသာ
ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈ, ထိႏ
ု ွစ္ခုမွ ပိုနည္းေသာ ပမာဏ – ရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္လိုအပ္
5.2 ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေျပစာ

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ

ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး

ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ

အသိအမွတ္ျပဳရန္

SET သိ႔တ
ု င္ျပရန္

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး SET
သိ႔တ
ု င္ျပရန္


(1)

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈတန္ဖိုး
အေသးစားပမာဏ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈဆိုသည္မွာ ဘတ္ေငြ တစ္သန္းေအာက္ (X ≤ 1 MB)
သို႔မဟုတ္ ထင္သာေသာ ျမဳပ္ႏွံမႈအျမတ္ေပါင္း၏ ၀.၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာ(X ≤ 0.03%
of NTA), ထိုႏွစ္ခုမွ ပမာဏ ပိုမ်ားသည့္လႊဲေျပာင္းမႈ

(2)

အ လ တ ္စ ားပမာဏ ေငြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပာင္း မႈဆ ိုသ ည ္မ ွာ ဘ တ ္ေ ငြ တ စ္သ န္း အ ထ က ္ႏ ွင ့္
သန္းႏွစ္ဆယ္ၾကား (1 MB < X < 20 MB) သို႔မဟုတ္ ထင္သာေသာျမဳပ္ႏွံမႈအျမတ္ေပါင္း၏
၀.၀၃ ရာခိုင ္ႏ ႈန္းအထက္ႏ ွင ့္ ၃ ရာခိုင ္ႏ ႈန ္းေအာက္ (0.03% < X < 3% of NTA), ထိုႏ ွစ ္ခ ုမ ွ
ပမာဏ ပိုမ်ားသည့္လႊဲေျပာင္းမႈ

(3)

အႀကီးစားပမာဏ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈဆ ိုသည္မွာ ဘတ္ေငြ သန္း၂၀ အထက္ (X ≥ 20 MB)
သို႔မဟုတ္ ထင္သာေသာ ျမဳပ္ႏွံမႈအျမတ္ေပါင္း၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမ်ားေသာ (X ≥ 3% of
NTA), ထိုႏွစ္ခုမွ ပမာဏ ပိုမ်ားသည့္လႊဲေျပာင္းမႈ

မွတ္ခ်က္: NTA = ထင္သာေသာ ျမဳပ္ႏွံမႈအျမတ္ေပါင္း (စုစုေပါင္း ျမဳပ္ႏွံမႈ – မျမင္သာေသာ ျမဳပ္ႏွံမႈ– တာဝန္ခံမႈ
စုစုေပါင္း – အေသးစားရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ အတိုး)

Corporate Governance Manual

48



ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ အသစ္
ခ်ိတ ္ဆ က ္ ေငြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပာင္း မႈ အ သ စ္ျပဳလ ုပ ္ျခင္း အ တ ြက ္ သ က ္ဆ ိုင ္ရ ာ အ ဖြ႔သ
ဲ ည္
စစ္ေ ဆ းေရး ေက ာ္မ တ ီ၏ အတြင ္းဝန္က ို ဆ က ္သ ြယ ္ၿပီး စစ္ေ ဆ းေရးေကာ္မ တ ီအ ေနျဖင့္
ေငြေ ၾကးလႊဲေ ျပာင္းမႈ အမ်ိဳးအစားခြျဲ ခားႏုိင ္ရ န္ႏ ွင ့္ စီမ ံခ န္႔ခ ေ
ြဲ ရး၊ စစ္ေ ဆးေရး ေကာ္မ တီမ ်ား၊
ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ရွယ္ယာဝင္မ်ားအား လုိအပ္သလုိ ေထာက္ခံခ်က္ယ ူႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ
ေငြေ ၾကးလႊဲေ ျပာင္းမႈ အခ်က္အ လက္မ ်ား၊ အေျခခံအ ေၾကာင္းအရာ၊ ေငြေ ၾကးလႊဲေ ျပာင္းမႈ
ပမာဏ၊ ေစ်းႏႈန္း၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ား စသည္တို႔ကို သတင္းပို႔ရမည္။ ထုိ႔ျပင္
က ုမ ၸဏ ီသ ည ္ အ ဆ ိုပ ါ ေ င ြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပ ာ င ္း မ ႈမ ်ားအ ာ း SEC ဥ ပ ေ ဒ ၊ စ ည ္း မ ်ဥ ္း မ ်ာ း၊
အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ဘုတ္အဖြဲ႔၊ the SEC ႏွင့္
the SET တို႔က ို လုိက ္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက ္သြားပါမည္။ ထပ္မံ၍
ကုမၸဏီသည္ ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ ကုမၸဏီ မူဝါဒမ်ား၏ သတင္းဖြင့္ဟျခင္း
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ေဆာင္ရက
ြ ္သြားပါမည္။
ထ ို႔အ ျပင္ က ုမ ၸဏ ီသ ည ္ ခ်ိတ ္ဆ က ္ထ ားေသ ာ ပုဂ ၢိဳလ ္ႏ ွင ့္ စီးပြာ းေရးလ ုပ ္င န္း လ ုပ ္က ိုင ္ရ န္
ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္သည့္အခါ အဆိုပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ပက္သက္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း
ဆ ီေ လ ်ာ္မ ႈရ ွိမ ရွိ စစ္ေ ဆ းေရးေက ာ္မ တ ီ၏ အ ၾက ံဥ ာဏ ္က ို ေတ ာင္း ခံပ ါမည ္။ အ က ယ ္၍
စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈလိုအပ္မႈေၾကာင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ
သည္ အဆိုပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အကဲျဖတ္ အၾကံေပးႏိုင္မည့္ မမွခ
ီ ေ
ုိ သာ
ကြ်မ္းက်င္သ ူတ စ္ဦး ဥပမာ မမွီခိုေသာ အကဲျဖတ္သ ူ စီစဥ္ေပးပါမည္။ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ
သို႔မ ဟုတ ္ မမွီခ ိုေ သာ ကြ်မ္းက်င္သ ူ၏ ထင္ျမင္ခ ်က္က ို ကုမ ၸဏ ီ ဒါရုိက ္တ ာမ်ား ဘုတ ္အ ဖြဲ႔
သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ရွယ ္ယ ာဝင္မ ်ားမွ အ သ ံုး ျပဳ၍ သ င့္ေ တ ာ္မ ွ်တ ၿပီး ရွယ ္ယ ာဝင္မ ်ားအ ားလ ံုး ၏
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သ ြား
ပါမည္။
ကုမ ၸဏ ီ၏ ဒါရိုက ္တ ာမ်ားႏွင ့္ အလုပ ္အ မႈေ ဆ ာင္မ ်ားႏွင ့္ မည္သ ည့္ေ ငြေ ၾက းလႊဲေ ျပာင္းမႈမ ွ်
မျပဳလုပ္ရန္မွာ ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ား၏ သေဘာထားျဖစ္သည္။
သို႔ေ သာ္ ကုမ ၸဏ ီႏ ွင ့္ လုပ ္င န္းခြမ
ဲ ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဒါရိုက ္တ ာမ်ား၊ အလုပ ္အ မႈေ ဆာင္မ ်ား
သို႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြ႔သ
ဲ ည္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမွ အဆုိပါ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈကို
အ ေၾက ာင္း အ ရင္း ဆ ီေ လ ်ာ္ေ သ ာ၊ ပြင ့္လ င္း ျမင္သ ာေသ ာ၊ အ က ်င့္ပ ်က ္ျခစားမႈမ ရွိေ သ ာ
အ ေျခအ ေနႏွင ့္ အ ဆ ိုပ ါ ေငြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပာင္း မႈက ို ဒါရိုက ္တ ာမ်ား၊ အလ ုပ ္အ မႈေ ဆ ာင္မ ်ား
သို႔မဟုတ ္ ဆက္ႏြယ ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိုယ ္က ်ိဳးစီးပြားတစ္စ ံုတ စ္ရာအတြက ္ မဟုတ ္ပ ဲ
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မသက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား (ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရး အေျခအေန)ႏွင့္
အလားတူေ သာ အမူအ ရာျဖင့္ ျပဳလုပ ္သ ည့္ ေငြေ ၾကးလႊဲေ ျပာင္းမႈအ ျဖစ္ သေဘာထားၿပီး
ေထာက္ခံေပးရန္ တိုက္တြန္းခံရသည္ဟု လက္ခံပါမည္။
သ ို႔ေ သ ာ္ ေငြေ ၾက းေထ ာက ္ပ ံ့မ ႈ က မ္းလ ွမ ္းျခင္းႏွင ့္ လ က ္ခ ံျခင္း မွလ ၍
ြဲ မည ္သ ည့္ေ ငြေ ၾက း
လ ႊဲေ ျပ ာ င ္း မ ႈမ ဆ ို စ ီမ ံခ န ္႔ခ ေ
ြဲ ရ းသ ည ္ ဘ ႑ ာ ေ ရ းတ စ ္ႏ ွစ ္အ တ ြင ္း USD ၅ ၀ ,၀ ၀ ၀
ပမာဏ အ ထ ိရ ွိေ သ ာ ေငြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပာင္းမႈ တ စ္ခ ုက ိုသ ာျပဳလ ုပ ္ႏ ိုင ္ၿပီး စုစ ုေ ပါင္း ေငြေ ၾက း
လႊဲေ ျပာင္းျခင္းမ်ားသည္ USD ၁၀၀,၀၀၀ ထက္မ ပိုရ ။ အဆိုပ ါ ေငြေ ၾကးလႊဲေ ျပာင္းမႈမ ်ားကို
အဖြ႔တ
ဲ ြင္း စစ္ေဆးေရးဌာနမွ စစ္ေ ဆးေရး ေကာ္မတီ/ဘုတ ္အ ဖြဲ႔သ ို႔ သံုးလတစ္ႀကိမ ္ သီးျခား
အစီရင္ခံရပါမည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြပမာဏ ကန္႔သ တ္ခ်က္က ို ေက်ာ္လ ြန္သ ည့္ ေငြေၾကး
လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ပံမ
ု န
ွ ေ
္ ထာက္ခခ
ံ ်က္ရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမည္။



အဖြ႔တ
ဲ ြင္း စစ္ေဆးေရး ဌာန
အဖြ႔တ
ဲ ြင ္း စစ္ေ ဆးေရး ဌာနသည္ လုပ ္ေ ဆာင္လ ်က္ရ ွိေ သာ၊ အသစ္ေ ဆာင္ရ ြက ္ေ နေသာ
ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
သ ံုး လ တ စ္ႀက ိမ ္ စစ္ေ ဆ းမႈမ ်ား ျပဳလ ုပ ္သ ြာ းပါမည ္။ အ ဖြ႔တ
ဲ ြင ္း စစ္ေ ဆ းေရး ဌာနသ ည ္
အစီရင္ခံစာမ်ားကို စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ၏ အတြင္းဝန္အား ေပးအပ္ၿပီး အတြင္းဝန္မွတစ္ဆင့္
စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ/ဘုတ္အဖြဲ႔သို႔ အစီရင္ခံပါမည္။



သတင္းအခ်က္အလက္ ဖြင့္ဟျခင္း
လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ/ဘုတ္အ ဖြဲ႔သ ို႔
သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံရပါမည္။
ေငြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပာင္း မႈမ ်ားက ို သ ံုး လ တ စ္ႀက ိမ ္ႏ ွင ့္ ႏွစ ္စ ဥ္ ေငြေ ၾက းအ ေျခအေန စစ္ေ ဆ းမႈ
တ င္ျပခ်က ္မ ်ားတ ြင ္ ထ ည့္သ ြင ္းအစီရ င္ခ ံၿပီး ႏွစ ္ပ တ ္လ ည ္အ စီရ င္ခ ံစ ာ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ႏွစ ္စ ဥ္
မွတ္ပံုတင္ျခင္း တင္ျပမႈ (ပံစ
ု ံ ၅၆-၁) ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရမည္။

မွတ ္စု: စစ္ေ ဆးသူမ ်ားမွ တင္ျပေသာ ေငြေၾကးအေျခအေန တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေ သာ
သက္ဆ ုိင ္ရ ာ ပါတီမ ်ားႏွင ့္ ေငြေ ၾကးလႊဲေ ျပာင္းမႈတ ို႔တ ြင ္ အထက္တ ြင ္သ တ္မ ွတ ္ထ ားေသာ
ခ ်ိတ ္ဆ က ္ ေ င ြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပ ာင ္း မ ႈ သ ာမ က IVL အ ရ ိပ ္ေ အ ာက ္မ ွ လ ုပ ္င န ္း ဆ က ္စ ပ ္
လုပ ္က ိုင ္မ ်ားၾက ားမွ ေငြေ ၾက းလ ႊဲေ ျပာင္းမႈမ ်ားလည္း ပါဝင္ပ ါသည္။ သုိ႔ေ သ ာ္ စစ္ေ ဆ းေရး
ေကာ္မတီႏ ွင ့္ အဖြဲ႔တ ြင္း စစ္ေ ဆးေရး ဌာနသည္ ခ်ိတ ္ဆ က္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကိုသ ာ
အဓိက အာရံုစိုက္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း

Indorama Ventures အမ်ားပိုင ္က ုမ ၸဏ ီ လီမ ိတ က္ႏ ွင ့္ လုပ ္င န္းခြမ
ဲ ်ား၊ ဆက္စ ပ္လ ုပ ္င န္းမ်ားသည္
(ျခ ံဳ င ံု၍ က ုမ ၸဏ ီဟ ု ေ ခ ၚဆ ိုပ ါမ ည ္) စ ီး ပ ြာ းေ ရ းလ ုပ ္င န ္း မ ်ားတ ြင ္ သ က ္ဆ ိုင ္ရ ာ ဥ ပ ေ ဒ မ ်ား၊
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင ့္ အျမင့္ဆ ံုးက်င့္ဝ တ္ အဆင့္အ တန္း၊ ေကာ္ပိုရ ိတ ္ တာဝန္ဝ တၱရ ားမ်ားကို
စနစ္တ က ် ခ်ဥ္း က ပ္ျခင္း တ ို႔ျဖင့္ လ ုပ ္င န္း မ်ားလ ုပ ္က ိုင ္သ ြာ းရန္ သ ႏၷိ႒ ာန္ခ ်မွတ ္ထ ားပါသ ည ္။
ျဖန္႔ခ်ိေရးကြင္းဆက္မ်ားတြင္လည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီသည္
ကုန္ပစၥည္းတင္သ ြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အလားတူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာက်င့္သံုးမည္ဟ ု
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ထို႔ေ ၾကာင့္ ကုန ္ပ စၥည ္းတင္သ ြင ္းသူမ ်ားအတြက ္ ကုမ ၸဏ ီ၏ အျမင္ႏ ွင ့္အ ညီ ျဖန္႔ခ ်ိေ ရးကြင္းဆက္က ို
ေ ပ ါင ္း ေ ဖ ာ ္ရ ာ တ ြင ္ က ုန ္ပ စ ၥည ္း တ င ္သ ြင ္း သ ူမ ်ာ းသ ည ္ “က ုန ္ပ စ ၥည ္း တ င ္သ ြင ္း သ ူမ ်ာ း၏
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း”ကို (ျခံဳငံု၍ “က်င့္ဝတ္”ဟု ေခၚဆိုပါမည္) ၾကပ္မတ္လိုက္နာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာ
ဤ က ်င ့္ဝ တ ္တ ြင ္ ပ ါဝ င ္ထ ည ့္သ ြင ္း ထ ားေသ ာ အ ခ ်က ္အ လ က ္မ ်ားသ ည ္ က ုမ ၸဏ ီႏ ွင ့္အ တ ူ
လ က ္တ စ
ြဲ ီးပြာ းလ ုပ ္ေ နေသ ာ၊ ပူးေပါင္း ထ ားေသ ာ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ဝန္ေ ဆ ာင္မ ႈေ ပးေသ ာ က ုန ္ပ စၥည ္း
တင္သ ြင္းသူမ်ားထံမွ ကုမၸဏီ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ဤက်င့္ဝတ္သ ည္
၄င္း တ ုိ႔၏ ဝန္ထ မ္း မ်ား၊ လ က ္ရ င္း ၊ လ က ္ခ ႏ
ဲြ ွင ့္ ပက ္သ က ္ေ သ ာ လ ုပ ္င န္း စုမ ်ားႏွင ့္ ထ ပ္ဆ င့္
ကန္ထရိုက္တာမ်ားအားလံုးအတြက္ ရည္ညႊန္းပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ ျပင္ပမွ ပူးေပါင္း
ပါဝင္သူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ မိတ္ဖက္မ်ားသာမကပဲ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားလည္း
က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္ပါသည္။
ဤ က ုန ္ပ စၥည ္း တ င္သ ြင ္း သ ူမ ်ား၏ က ်င့္ဝ တ ္စ ည ္း မ်ဥ္း သ ည ္ က ုန ္ပ စၥည ္း တ င္သ ြင ္း ေနသ ူက ို
ကုန ္ပ စၥည ္းမ်ား ေထ ာက ္ပ ံ့သ ည့္ သ ုိ႔မ ဟ ုတ ္ ဝန္ေ ဆ ာင္မ ႈေ ပးသ ည့္ ထ ပ္ဆ င့္က န္ထ ရိုက ္တ ာမ်ား
အတြက ္လ ည္း အက်ံဳးဝင္ပ ါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းကို အဆင့္အ သီးသီးရွိ ထပ္ဆ င့္က န္ထ ရိုက ္တ ာ
မ်ားအားလံုး အတြက ္အ ပိုင ္းအကန္႔မ ်ား ပိုင ္းျခားသြားပါမည္။ ထပ္ဆ င့္က န္ထ ရိုက ္တ ာမည္သ ူမ ဆို
က ုန ္ပ စ ၥည ္း တ င ္သ ြင ္း သ ူ ျဖ စ ္သ က ဲ့သ ို႔ သ ေ ဘ ာထ ားၿပ ီး စ ည ္း မ ်ဥ ္း မ ်ားလ ုိက ္န ာေ စ ရ န ္မ ွာ
ကုန ္ပ စၥည ္းတင္သ ြင္းသူတ ြင္ တာဝန္ အျပည့္အ ဝရွိပါသည္။ ကုမ ၸဏ ီအ ေနျဖင့္ ကုန ္ပ စၥည ္းတင္သ ြင္း
သူမ်ားအားလံုးသည္ ဤက်င့္ဝတ္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တေျပးညီ လုပ္ငန္းမ်ား
လ ုပ ္ေ ဆ ာင္ေ နေၾက ာင္း ေသ ခ်ာေစရန္ ဤ က ်င့္ဝ တ ္တ ြင ္ ပါဝင္ေ သ ာအ ေၾက ာင္း အ ရာမ်ားႏွင ့္
သက္ဆုိင္သည့္ သင့္ေတာ္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ထူေထာင္ၿပီးထိန္းသိမ္းကာ ၄င္းစနစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
တက ္တ က ္ၾကြၾက ြ သ ံုးသ ပ္ျခင္း၊ က ြပ ္က ဲျခင္းမ်ား
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တ င္သ ြင ္း သ ူမ ်ားႏွင ့္ ထ ပ္ဆ င့္က န္ထ ရို္က ္တ ာမ်ား က ်င့္ဝ တ ္က ို အ ေက ာင္အ ထ ည ္ေ ဖာ္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ကို သံုးသပ္ရန္ ကုမၸဏီသ ည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ၄င္းတို႔အ ား က်င့္ဝတ္ႏွင့္အ ညီ
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကုိယ္တိုင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဆိုက္အကဲျဖတ္ျခင္း
ႏွင ့္ တ င္သ ြင ္းသ ူမ ်ား၏ အေဆ ာက ္အ ဦးႏွင ့္ ထ ပ္ဆ င့္ က န္ထ ရိုက ္တ ာမ်ား၏ ပိုက ္လ ုိင ္းမ်ားအ ား
စစ္ေ ဆ းရန္ ေတ ာင္း ဆ ိုျခင္း တ ို႔ ပါဝင္ေ သ ာ က နဦး လ ုပ ္ေ ဆ ာင္ခ ်က ္မ ်ားျပဳလ ုပ ္သ ြာ းပါမည ္။
အ က ယ ္၍ စစ္ေ ဆ းျခင္း ျပဳလ ုပ ္သ ည ့္အ ခါ က ်င့္ဝ တ ္ေ ဖာက ္ဖ ်က ္ေ ၾက ာင္း ေတ ြ႔ရ ွိပ ါက က ုမ ၸဏ ီ
စိတ ္တ ိုင္းက်သည္အ ထိ အလ်င္အ ျမန္ ခ်က္ခ်င္း ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရပါမည္။ ထုိသ ို႔ျပဳလုပ္ရန္
ပ်က္ကြက္ပါက ကုမၸဏီႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ခင
ြ ့္ကို ထိခိုက္ပါလိမ့္မည္။

တရားဥပေဒ လိုက္နာမႈ
ဤက်င့္ဝ တ္သ ည္ ကုန ္ပ စၥည ္းတင္သ ြင ္းသူမ ်ားထံမ ွ က်င့္ဝ တ္ႏ ွင ့္ ညီည ြတ ္ၿပီး ေကာ္ပ ိုရ ိတ ္တ ာဝန္
ေက်ပြန္က ာ သက္ဆ ိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက ္နာသည့္ အမူအ ရာမ်ားကို
ေမွ်ာ္လ င့္ေ သ ာ စီးပြာ းေရး အဆ င့္အ တ န္းတ စ္ခ ု ခ်မွတ ္ထ ားပါသ ည္။ အက ယ ္၍ ဤ က်င့္ဝ တ ္၏
အဆင့္အ တန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ ္ အျခားသင့္ေတာ္ေသာ အဆင့္အ တန္းမ်ားၾကား
က ြာ ဟ မႈမ ်ားရွိပ ါက က ုန ္ပ စၥည ္း တ င္သ ြင ္း သ ူမ ်ားသ ည ္ ပိုမ ိုတ င္း ၾက ပ္ေ သ ာ လ ိုအ ပ္ခ ်က ္မ ်ားက ို
လိုက္နာရမည္။

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ တရားဥပေဒ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္:
ကုန္ပစၥည ္းတင္သ ြင္းသူမ်ားသည္ လာဘ္ထ ိုးမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ မဟုတ ္မမွန္ သတင္းလႊင့္မႈႏွင ့္
အျခား တားျမစ္ထားေသာ စီးပြားေရးအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက ္နာရမည္။ ကုန္ပစၥည္း တင္သ ြင္းသူမ်ားသည္ မည္သ ည့္အေၾကာင္း
ႏွင့္မွ် တစ္စံုတစ္ေယာက္အား တရားမဝင္ေသာ ေငြေၾကးေပးကမ္းျခင္း၊ ေထာက္ခံမႈ ျပဳျခင္းမလုပ္ရ။
ဤအခ်က္သည္ မလုိအပ္ေသာ အက်ိဳးုျပဳျခင္းကို တိုက္ရိုက္ကမ္းလွမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ၾကားခံမွတစ္ဆင့္
ေပးအပ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္သည္။
လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား:
ကုမၸဏီသို႔ ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍
ျဖစ္ေ စ လ က ္ေ ဆ ာင္ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ အ က ူအ ည ီမ ်ား မက မ္း လ ွမ ္း ရ၊ ထ ုိအ ျပဳအ မူအ ား စီး ပြာ းေရး
ဆ ံုး ျဖ တ ္ခ ်က ္မ ်ားက ို လ ႊမ ္း မိုး လ ိုသ ည ့္ အ ားထ ုတ ္မ ႈဟ ု ယ ူဆ သ ည ္။ ဧ ည ့္ဝ တ ္ေ က ်ပြန ္ျခ င္း ၊
လူမႈေ ရးပြမ
ဲ ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ ်ား၊ ေဖ်ာ္ေ ျဖေရးအစီအ စဥ္မ်ားကို စီးပြားေရးအက်ိဳးအတြက ္
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ကုန္က ်ေငြအ ား လက္ခံႏုိင္ေသာ အတိုင္းအတာေအာက္ ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ (ဘတ္ေငြ ၃၀၀၀ႏွင့္
ေအာက္) ထည့္သ ြင ္းဧည့္ခ ံႏ ိုင ္သ ည္။ ကုမ ၸဏ ီ ကိုယ ္စ ားလွယ ္၏ ခရီးသြာ းလာစရိတ ္က ို ကုမ ၸဏ ီမ ွ
က်ခံမ ည္ ျဖစ္သ ည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆ ိုရန္ည ွိႏိႈင္းျခင္း၊ ေစ်းၿပိဳင္ေ ပးျခင္း သို႔မ ဟုတ ္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပ မ
ြဲ ်ားတြင္
ဧည့္ခံျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္၊ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
တိက်ေသာ စာရင္းအင္းႏွင့္ စီးပြားေရးမွတ္တမ္းမ်ား:
ကုန္ပစၥည္းတင္သ ြင္းသူမ်ားသည္ ကုမၸဏ ီႏွင့္ပက္သ က္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပက္သ က္၍
တ ိက ်ေ သ ာ မ ွတ ္တ မ ္း မ ွတ ္ရ ာမ ်ားက ို ထ ိန ္း သ ိမ ္း ထ ားၿပ ီး က ုမ ၸဏ ီမ ွ ေ တ ာင ္း ဆ ိုသ ည ့္အ ခ ါ
ထုတ္ေပးရမည္။
ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္း:
ကုန ္ပ စၥည ္းတင္သ ြင္းသူမ ်ားသည္ ေစ်းႏႈန ္းသတ္မ ွတ ္ရ ာတြင ္ တရားမဝင္ပ ူးေပါင္းေဆာင္ရ ြက ္ျခင္း၊
တရားမဝင္ ေစ်းကြက္ခေ
ြဲ ဝျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ား
စသ ည့္ အ ေထ ြေ ထ ြ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ အထ ူး စည္း မ်ဥ္းစည္းက မ္းမ်ားက ို မည္သ ည့္အ ေျခအေနတ ြင ္မ ွ်
မခ်ိဳးေဖာက္ရ။

လူ႔အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္း
က ုမ ၸဏ ီသ ည ္ က မ ာ ၻလ ံုး ဆ ိုင ္ရ ာ လ ူ႔အ ခ ြင ့္အ ေ ရ းေ ၾက ည ာ စ ာ တ မ ္း ႏ ွင ့္ ၄ င ္း ၏ ဆ က ္စ ပ ္
ပဋိည ာဥ္ႏ ွစ ္ခ ုျဖစ္ေ သာ ႏိုင ္င ံတ ကာ ျပည္တ ြင္းေရးႏွင ့္ ႏိုင ္င ံေ ရး ဆိုင ္ရ ာ အခြင့္အ ေရး ပဋိည ာဥ္ႏ ွင ့္
ႏ ိုင ္င ံတ က ာ စ ီး ပ ြာ းေ ရ း၊ လ ူမ ႈေ ရ းႏ ွင ့္ ယ ဥ ္ေ က ်းမ ႈ ဆ ိုင ္ရ ာ အ ခ ြင ့္အ ေ ရ း ပ ဋ ိည ာဥ ္တ ို ႔တ ြင ္
ထ ည ့္သ ြင ္း ထ ားေသ ာ လ ူ႔အ ခြင ့္အ ေရး ရပိုင ္ခ ြင ့္မ ်ားက ို က ာက ြယ ္ေ ရးႏွင ့္ ႀက ိဳဆ ို လ က ္ခ ံေ ရးက ို
ေရ ွး ရႈပ ါသ ည ္။ က ုန ္ပ စ ၥည ္း တ င္သ ြင ္း သ ူမ ်ားသ ည ္လ ည ္း ဝန ္ထ မ ္း မ ်ားအ ေ ပ ၚဆ က ္ဆ ံျခ င ္း ၊
လူထ ုအ သိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အျပန္အ လွန္ ဆက္ဆ ံျခင္းတို ႔တ ြင္ တူည ီေသာ၊ ညီမွ်ေသာ အဆင့္အ တန္း
တစ္ခု သတ္မွတ္ထားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ:
မတူကျြဲ ပားျခင္းႏွင့္ တူညီစြာ ဆက္ဆံေရး:
ကုန္ပစၥည္းတင္သ ြင္းသူမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာတရား၊ လိင္၊ ႏိုင္ငံသ ား၊ အသက္၊
မသ န္စ ြမ ္း ျခင္း စေသ ာ အ ရာမ်ားက ို မခြျဲ ခားပဲ တ ူည ီေ သ ာ အ ခြင ့္အ လ မ္း မ်ားႏွင ့္ ဆ က ္ဆ ံေ ရး၊
လူ႔အ ခြင့္အေရးဟု သတ္မွတ ္ထ ားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသင့္
ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေပးေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ တူညီေသာ အခေၾကးေငြ
ေထ ာက ္ပ ံ့ေ ပ းရန ္ ေ မ ွ်ာ္လ င ့္ပ ါသ ည ္။ က ုန ္ပ စ ၥည ္း တ င ္သ ြင ္း သ ူမ ်ားသ ည ္ ဝ န ္ထ မ ္း မ ်ားအ ား
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က ိုယ ္ထ ိလ က ္ေ ရာက ္ သ ုိ႔မ ဟ ုတ ္ စိတ ္အ ေႏွာ င့္အ ယ ွက ္ ေပးျခင္း ၊ ၿခိမ ္း ေျခာက ္ျခင္း မ်ား စသ ည ့္
ေျခာက္လွန္႔ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေတာ္လွန္ရမည္။

သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္အားခ:
ကုန ္ပ စၥည ္း တင္သ ြင ္းသူမ ်ားသည္ ပံုမ ွန ္အ လုပ ္ခ ်ိန ္ႏ ွင ့္ အခ်ိန ္ပ ိုအ လုပ ္ခ ်ိန ္မ ်ားဆိုင ္ရ ာ ဥပေဒမ်ား၊
လုပ္ခလစာႏွင့္ ခံစားခြင့္ ဥပေဒမ်ားကို လို္က္နာရမည္။

လြတ္လပ္စာြ စုဖဲ႔ခ
ြ ြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညွိႏႈိင္းျခင္းကို ေလးစားျခင္း:
ကုန္ပစၥည္းတင္သ ြင္းသူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ စုဖြ႕ဲ ခြင့္
ႏွင ့္ အလုပ ္သ မား သမဂၢ ထူေ ထာင္ျခင္း၊ အသင္းဝင္ျခင္း၊ မဝင္ျခင္းစသည္တ ို႔က ို ေလးစားရမည္၊
သို႔မဟုတ္ပါက စုေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျပဳရမည္။

ကေလး လုပ္သား ခိုင္းေစျခင္း:
က ုန ္ပ စ ၥည ္း တ င ္သ ြင ္း သ ူမ ်ားသ ည ္ တ ိုက ္ရ ိုက ္ေ သ ာ္လ ည ္း ေ က ာင ္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ၄ င ္း တ ု႔ိက ို
ပစၥည ္းတင္သ ြင ္းသူမ ်ား ေဖာက္သ ည္မ ်ားစသူတ ို႔ႏ ွင ့္ သြယ ္ဝ ိုက ္၍ ေသာ္လ ည္းေကာင္း၊ ထို႔အ ျပင္
၄င္း တ ုိ႔သ ိႏ ိုင ္သ မွ်ေနရာတ ို႔တ ြင ္ က ေလ းလ ုပ ္သ ား ခန္႔အ ပ္ျခင္း ၊ အ သ ံုး ျပဳျခင္း လ ံုး ဝ မျပဳရ။
ကေလးလုပ္သ ားဆိုရာတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္မည္သ ူမဆို သို႔မဟုတ ္ ျပည္တ ြင္း၊ ေဒသတြင္း
ဥပေဒမ်ားမွ ပိုျမင့္ေ သ ာ ပညာသ င္ၾက ားမႈၿပီးဆ ံုးသ ည့္အ သ က ္ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ အလ ုပ ္လ ုပ ္ႏ ိုင ္သ ည့္
အငယ္ဆံုးအသက္မ်ား သတ္မွတ္ထားပါက ပိုျမင့္ေသာ အသက္အရြယ္သည္သာ အၾကံဳးဝင္ပါသည္။
က ေ လ းလ ုပ ္သ ာ း ခ ိုင ္း ေ စ ျခ င ္း ဆ ိုသ ည ္မ ွာ ILO Minimum Age Convention 1973 (C 138)
အရသတ္မ ွတ ္ထ ားသည္မ ဟုတ ္လ ွ်င္ ကေလးငယ္မ ်ား သိ႔ုမ ဟုတ ္ ငယ္ရ ြယ ္သ ူမ ်ား လုပ ္က ုိင ္ေ သာ
မည္သည့္အလုပ္မဆို ျဖစ္ပါသည္။
အဓမၼခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစျခင္း:
က ုန ္ပ စ ၥည ္း တ င ္သ ြင ္း သ ူမ ်ားသ ည ္ တ ိုက ္ရ ိုက ္ေ သ ာ္လ ည ္း ေ က ာင ္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ ၄ င ္း တ ု႔ိက ို
ပစၥည ္းတင္သ ြင ္းသူမ ်ား ေဖာက္သ ည္မ ်ားစသူတ ို႔ႏ ွင ့္ သြယ ္ဝ ိုက ္၍ ေသာ္လ ည္းေကာင္း၊ ထို႔အ ျပင္
၄င္း တ ုိ႔သ ိႏ ိုင ္သ မွ်ေနရာတ ို႔တ ြင ္ ပည ာရရန္ အ ခမဲ့အ လ ုပ ္လ ုပ ္ေ ပးရေသ ာ အ လ ုပ ္သ မားမ်ား၊
ေၾကြးမွီဆပ္ရန္ လုပ္ကိုင္ေပးရေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကြ်န္အ ျဖစ္ခိုင္းေစခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ား
အပါအဝင္ မည္သည့္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
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ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
သ တ ္မ ွတ ္ခ ်က ္မ ်ားအ ားလ ံုး က ို လ ုိက ္န ာရမည ္။ က ုန ္ပ စၥည ္း တ င္သ ြင ္း သ ူမ ်ားသ ည ္ သ ဘ ာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ရင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဂရုတစိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ သဘာပတ္ဝန္းက်င္
ဆိုင ္ရ ာ တာဝန္ယ ူမ ႈမ ်ားကို တိုးျမင့္ေ စရန္ ဦးေဆာင္ျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝ န္းက်င္ႏ ွင ့္ သဟဇာတ
ျဖစ္ေ သ ာ နည္းပညာမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင ့္ ေပါင္းစည္းေရးမ်ား ေဆာင္ရ ြက ္မ ႈျပဳရမည္။ ကုန ္ပ စၥည ္း
တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ရွားမႈမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လည္ပတ္သူမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏
လ ုပ ္င န္း လ ႈပ ္ရ ွာ းမႈမ ်ားေၾက ာင့္ သ က ္ေ ရာက ္မ ႈမ ်ား ခံစ ားရႏိုင ္ေ သ ာ ပတ ္ဝ န္း က ်င္မ ွသ ူမ ်ား၏
က ်န္းမာေရး၊ လ ံုျခံဳေရးႏွင ့္ အ ဆ င္ေ ျပေခ်ာေမြ႔ေ ရးအ တ ြက ္ လ ံုေ လ ာက ္ေ သ ာ ေထ ာက ္ပ ံ့မ ႈမ ်ား
ေပးရမည္။ လံုျခံုစိတ ္ခ်ရၿပီး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ အလုပ ္ခြင္ျပဳလုပ္ေ ပးၿပီး လံုျခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္
အေလ့အ က်င့္ေ ကာင္းမ်ား တိုးျမွင ့္ေ ပးရမည္။ ကုန ္ပ စၥည ္းတင္သ ြင ္းသူမ ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင ့္
လံုျခံဳေရး စီမခ
ံ န္႔ခြဲမႈစနစ္ထူေထာင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
ဤ က ်င့္ဝ တ ္တ ြင ္ပ ါဝင္ေ သ ာ လ ုပ ္ထ ံုးလ ုပ ္န ည္း မ်ားႏွင ့္ ျပည့္မ ွီေ သ ခ်ာရန္ သ ဘ ာဝပတ ္ဝ န္းက ်င္၊
က ်န္းမာေရးႏွင ့္ လ ံုျခံဳေရး အ ႏ ၱရ ာယ ္မ ်ားအ ား သ ံုးသ ပ္ၿပီး သ င့္ေ တ ာ္ေ သ ာ အထ ိန ္း အက ြပ ္မ ်ား
ခ်မွတ္ထားရမည္။

ကုမၸဏီပိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
က ုန ္ပ စၥည ္း တ င္သ ြင ္း သ ူမ ်ားသ ည ္ က ုမ ၸဏ ီႏ ွင ့္ လ က ္တ စ
ြဲ ီးပြာ းေရးလ ုပ ္ေ နစဥ္အ တ ြင ္း ရရွိေ သ ာ
စာျဖင္ေ
့ ရးထားေသာ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး
ကိုယ ္က ်ိဳးစီးပြားအတြက ္ အသံုးျပဳျခင္း သို႔မ ဟုတ ္ အျခားမသက္ဆ ိုင ္သ ူမ ်ားထံလ ႊဲေ ျပာင္းေပးျခင္း
မျပဳလုပ္ရ။

အကယ္၍ ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္ေရး အာဏာရသူမ်ား၊ ဥပေဒ
သ ို႔မ ဟ ုတ ္ စည ္း မ်ဥ္း စည ္း က မ္း မ်ား ေတ ာင္း ဆ ုိခ ်က ္အ ရ လ ွ်ိဳ႕ဝွက ္သ တ င္း အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ား
ေဖာ္ထ ုတ ္ရ န္ ျဖစ္လ ာပါက က ုန ္ပ စၥည ္း တ င္သ ြင ္း သ ူသ ည ္ အ ေျခအ ေနေပးပါက က ုမ ၸဏ ီထ ံ
အ လ ်င္အ ျမန္ စာေရးသ ား အ ေၾက ာင္း ၾက ားျခင္း ျဖင့္ က ုမ ၸဏ ီအ ေနႏွင ့္ က ာက ြယ ္ထ ိန ္းသ ိမ ္း မႈ၊
သင့္ေတာ္ေသာ ကုစ ားေျဖရွင္းမႈ၊ ထိုလ ိုအ ပ္ခ်က္မ ွ ေရွာင္လ ႊဲႏိုင္မႈတ ို႔ ျပဳလုပ ္ႏိုင္ရန္ အသိေ ပးရမည္။
အက ယ ္၍ အ ဆ ိုပ ါ က ာက ြယ ္ထ ိန ္းသ ိမ ္းမႈ၊ က ုစ ားမႈတ ို႔ မရရွိေ သ ာအခါ သ ို႔မ ဟ ုတ ္ သ က ္ဆ ိုင ္ရ ာ
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စည္း က မ္းခ်က ္မ ်ားမွ ေရွာ င္လ ႊဲမ ႈမ ်ား မျဖစ္ႏ ိုင ္ပ ါက က ုန ္ပ စၥည ္းတ င္သ ြင ္းသ ူမ ်ားသ ည္ ၄င္းတ ို႔၏
ဥပေဒေရးရာ ေက ာင္စ ီႏ ွင ့္ တ ိုင ္ပ င္၍ ဥပေဒအ ရ မျဖစ္မ ေန လ ိုအ ပ္သ ည ့္ သ တ င္း အ ခ်က ္
အလက္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဖြင့္ဟရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေဖာ္ထုတ္လုိက္ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မိတၱဴမ်ားကို ကုမၸဏီထံေပးပို႔ရမည္။ အဆိုပါ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း
သူမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈကို အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။
ဤသတင္းအခ်က္အ လက္တ ို႔တ ြင ္ စီးပြားျဖစ္သ တင္းမ်ားႏွင ့္ နည္းပညာသတင္းမ်ား ပါဝင္သ ည္။
က ုမ ၸဏ ီပ ိုင ္ သ တ င္း အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ို က ာက ြယ ္ျခင္း လ ုပ ္င န္း စဥ္အ ား ပံုစ ံက ်ေစရန ္
သင့္ေ တာ္ေ သာ မေဖာ္ထ ုတ ္လ ိုျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အ လက္ ထိမ ္ခ ်န္ျခင္း သေဘာတူည ီခ ်က္တ ုိ႔
ျပဳလုပ္ေနၿပီး အနာဂါတ္တြင္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈ
ကုမၸဏီသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ကို ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားမွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ က်င့္ဝတ္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔သူမ်ားသည္ မွခ
ီ မ
ုိ က
ႈ င္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္ကို
နားလည္ပ ါသည္။ သို႔ေ သာ္ ကြ်ႏု္ပ ္တ ို႔၏ စီးပြာ းေရးလက္တ ေ
ြဲ ဖာ္မ ်ား၏ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ားသည္
အျခားသူမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အမည္ဂုဏ္သတင္းကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းစသည့္
က ုမ ၸဏ ီအ ေပၚသ က ္ေ ရာက ္မ ႈမ ်ား ရွိႏ ိုင ္ပ ါသ ည ္။ ထ ို႔ေ ၾက ာင့္ က ုန ္ပ စၥည ္းတ င္သ ြင ္း သ ူမ ်ားသ ည ္
ဤ က ်င့္ဝ တ ္ပ ါ အ ဆ င့္အ တ န္း ႏွင ့္ ျပည ့္မ ွီၿပီး ေရးဆ ထ
ြဲ ားေသ ာ စည ္း မ်ဥ္း စည ္း က မ္း မ်ားက ို
လိုက ္န ာျခင္း၊ ၄င္းတို႔၏ လုပ ္ရ ိုးလုပ ္စ ဥ္ တိုးတက္ေ ရး လႈပ ္ရ ွာ းမႈမ ်ားတြင္ ထည့္သ ြင္းေပါင္းစပ္ျခင္း
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတင္းပို႔ျခင္း
အ က ယ ္၍ က ်င့္ဝ တ ္ႏ ွင ့္မ ေလ ်ာ္ည ီေ သ ာ၊ ဥပေဒက ို မလ ိုက ္န ာျခင္း ၊ ခ်ိဳးေဖာက ္ျခင္း မ်ားႏွင ့္
ပက္သ က္ေသာ ကိစ ၥမ ်ားဆုိင ္ရ ာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လ ာပါက ကုန ္ပစၥည ္းတင္သ ြင္းသူမ်ားတြင္
ေမးျမန္းတင္ျပရန္ တာဝန္ရ ွိပ ါသည္။ စိုးရိမ ္မ ႈမ ်ားေပၚေပါက္လ ာပါက ကုန ္ပ စၥည ္းတင္ပ ို႔သ ူမ ်ားသည္
ဤေနရာသို႔ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္:
သတင္းေပးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ
c/o Mr. Richard Jones
Indorama Ventures PCL.
75/102 Ocean Tower 2, 28th Floor.,
Soi Sukhumvit 19, Asoke Road,
Klongtoey Nua, Wattana,
Corporate Governance Manual

56

Bangkok 10110, Thailand
Tel: +662 661-6661 Ext. 556
Email: ethics@indorama.net
မွာ းယြင ္းေသာ လုပ ္ေ ဆာင္ခ ်က္မ ်ား ေပၚေပါက္လ ာႏိုင ္ေ ၾကာင္း ရိုးသားပြင ့္လ င္းစြာ အစီရ င္ခ ံျခင္း
ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဆက္ဆံေရးကို မထိခိုက္ေစႏိုင္ပါ။
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ကုမၸဏီအမည္:
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လိပ္စာ:
ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္:

ေန႔စ:ြဲ

အတည္ျပဳစာ - Indorama Ventures ၏ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအား
လုိက္နာက်င့္သံုးမည့္အေၾကာင္း လက္ခံျခင္း
Indorama Ventures – Indorama Ventures ၏ဆ က ္စ ပ္အ ဖြဲ႔အ စည ္းမ်ားႏွင ့္ လ ုပ ္င န္းခြမ
ဲ ်ားအားလ ံုး
ကုိယ ္စ ား (ေပါင္းစည္း၍ ကုမ ၼဏ ီ ဟုသ တ္မ ွတ ္သ ည္) အသိအ မွတ ္ျပဳထားေသာ သဘာဝပတ္ဝ န္းက်င္
ထိန ္းသိမ ္းေရးဆိုင ္ရ ာ၊ လူ႔အ ခြင ့္အ ေရးဆိုင ္ရ ာ၊ အလုပ ္သ မားမ်ားႏွင ့္ က်င့္ဝ တ္အ ဆင့္အ တန္းမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

ထုိ႔ေ ၾကာင့္ ကုမ ၸဏ ီသ ည္ ဤစာတမ္းတြင္ထ ည့္သ ြင္းေရးဆြထ
ဲ ားေသာ “ကုန ္ပ စၥည ္းတင္သ ြင္းသူမ ်ား၏
က်င့္ဝ တ္စ ည္းမ်ဥ္း ”(“က်င့္ဝ တ္”)ပါ အဆင့္အ တန္းမ်ားႏွင ့္အ ညီ လုပ ္ေဆာင္ေ နေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
လိုလ ားပါသည္။ အဆင့္အ တန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ အေသးစိတ ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်င့္ဝတ္တ ြင္
ဖတ္ရႈႏို္င္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး လူႀကီးမင္း၏
က ုမ ၸဏ ီအ ေ န ျဖ င ့္ စ ာ တ မ ္း ပ ါ အ ဆ င ့္အ တ န ္း မ ်ာ းအ တ ိုင ္း စ ည ္း မ ်ဥ ္း စ ည ္း က မ ္း မ ်ာ းအ ာ း
လိုက္နာသြားမည့္အေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေစလိုပါသည္။

ထ ို႔ျ ပ င ္ က ြ်ႏ ္ုပ ္တ ို႔သ ည ္ က ုမ ၸဏ ီအ တ ြက ္ ေ ထ ာက ္ပ ံ့ေ သ ာက ုန ္ပ စ ၥည ္း မ ်ား ထ ုတ ္လ ုပ ္ရ ာ တ ြင ္
ပါဝင္ပ က္သ က္ေ သာ ထပ္ဆ င့္က န္ထ ရိုက ္တ ာမ်ားအား ဤက်င့္ဝ တ္ပ ါ သတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားကို
ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ႏွင့္ “ထပ္ဆင့္ကန္ထရိုက္တာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာမႈရန္ အတည္ျပဳသည့္ ပံုစံ”
မ ်ားျဖ ည ့္စ ြက ္ စ ုေ ဆ ာင ္း ေ ပ းပ ါရ န ္ ေ မ တ ၱာ ရ ပ ္ခ ံလ ိုပ ါသ ည ္။ ထ ိုစ ာတ မ ္း မ ်ားက ို ဖ ိုင ္တ မ
ြဲ ်ားျဖ င ့္
ထ ိန ္း သ ိမ ္း ထ ားၿပီး က ုမ ၸဏ ီ၏ က ိုယ ္စ ားလ ွယ ္မ ်ား ေတ ာင္း ဆ ိုပ ါက ဖတ ္ရ ႈခ ြင ့္ျပဳရမည ္။ က ုန ္ပ စၥည ္း
တင္သ ြင္းသူမ ်ားသည္ ျဖန္႔ခ ်ိေ ရးကြင္းဆက္အ တြင ္း အေျပာင္းအလဲတ စ္စ ံုတ စ္ရ ာရွိပ ါက ကုမ ၸဏ ီအ ား
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အေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖန္႔ခ်ိေရးကြင္းဆက္အား က်င့္ဝတ္တြင္ပါေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မွီေက်ာ္လြန္
ႏိင
ု ရ
္ န္ ေသခ်ာေစရမည္။

ဤစာခြ်န္လ ႊာသို႔မ ဟုတ ္ က်င့္ဝ တ္ႏ ွင့္ ပက္သ က္၍ ေမးခြန္းတစ္စ ံုတ စ္ရ ာရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္တ ို႔ထ ံ
ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္၏လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္ေပးရန္ ေမတၱရပ္ခံပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင္,့
ကြ်ႏ္ုပ ္တ ို႔သ ည္ က်င့္ဝ တ္တ ြင ္ပ ါဝင္ေ သာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
အ ေ ၾက ာ င ္း အ ရ ာ မ ်ာ းက ို သ ိရ ွိန ာ းလ ည ္ၿ ပ ီး က ်င ့္ဝ တ ္ပ ါ
အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ လိုက္နာမည့္ အေၾကာင္း ဤေနရာတြင္
ခံဝန္ကတိ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။

ေနရာ:

ရက္စြဲ:

…………………………………………………

လက္မွတ္

အမည္နာမ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္

ရာထူး

Corporate Governance Manual

59

ထပ္ဆင့္ ကန္ထရိုက္တာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈရွိမရွိ အတည္ျပဳသည့္ ပံုစံ

ကုန္ပစၥည္းတိုက္ရိုက္
တင္သြင္းေသာ
ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးအမည္:
ထပ္ဆင့္ ကန္ထရိုက္တာ
ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးအမည္:
မွတ္ပံုတင္ထားေသာလိပ္စာ:
ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္:
အီးေမးလ္:
ဖုန္းနံပါတ္:
ဖက္စ္ နံပါတ္:

ကုန္ပစၥည္းအမည္

စည္းမ်ဥ္းမလိုက္နာမႈ အမ်ိဳးအစား

စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္
ျပဳလုပ္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား

.................................... ၏ကိုယ္စား, ကုမၸဏီမွတင္ျပေသာ က်င့္ဝတ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဖတ္ရႈၿပီး
လက္ခံပါသည္။ ................................. သည္ သိထားသ၍ က်င့္ဝတ္ပါ စည္းကမ္းမ်ားအား မည္သည့္
နယ ္ပ ယ ္တ ြင ္မ ွ် ခ်ိဳးေဖာက ္ပ ်က ္က ြက ္မ ႈ ရွိေ ၾက ာင္း သ တ ိမ ျပဳမိပ ါ။ .................................သ ည ္
အကယ္၍ အေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲသ ြားၿပီး ကုမၸဏ ီသ ည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အ ညီ လုိက ္နာမႈမရွိၾကာင္း
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ျပသ ေနသ ည ့္ အ ေၾက ာင္း က ိစ ၥတ စ္စ ံုတ စ္ရ ာ ေပၚေပါက ္လ ာပါက အ ခ်ိန ္အ နည ္း ငယ ္အ တ ြင ္း
အေၾကာင္းၾကားပါမည္ဟု သေဘာတူပါသည္။

ပိင
ု ရ
္ င
ွ ္ / လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ၏ လက္မွတ္: .............................................................................

ပိင
ု ရ
္ င
ွ ္/ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ၏ အမည္: ..................................................................................
(ေက်းဇူးျပဳ၍ ပံႏ
ု ပ
ိွ ေ
္ ပးပါရန္)

ရက္စ:ြဲ .......................................................
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ သတင္းေပးသူ မူဝါဒႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈ ဆုိင္ရာ
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား


သင္၏ သတင္းအခ်က္အလက္အား အသံုးျပဳပံု
o

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
သတ င္းေပးဆ ုိင ္ရ ာ မူဝ ါဒတ ြင ္ ေဖာ္ထ ုတ ္အ စီရ င္ခ ံရ ာတ ြင ္ က ြ်ႏု္ပ ္တ ုိ႔ (သ ို႔မ ဟ ုတ ္
က ြ်ႏ ု္ပ ္တ ို႔မ ွ တ ာဝ န ္ေ ပ းထ ားေ သ ာ တ တ ိယ ပ ါတ ီ) သ ည ္ သ င ့္10 က ိုယ ္ေ ရ း
အခ်က္အ လက္မ ်ားကို စုေဆာင္းႏုိင္ပ ါသည္။ ၄င္းတို႔တ ြင္ သင့္အ ား ဆက္သ ြယ ္ရ န္
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္၏ အလုပ္အကိုင္ဆုိ္င္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊
ႏွင့္ သင္မွ ကြ်ႏု္ပ္တ ို႔ထ ံ မွ်ေဝလိုသ ည့္ အခ်က္အ လက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ကုိယ ္ေရး
အ ခ ်က ္အ လ က ္မ ်ားႏ ွင ့္ ပ က ္သ က ္လ ာသ ည ့္အ ခ ါ က ြ် ႏ ု္ပ ္တ ို႔သ ည ္ ပ ုဂ ၢိဳလ ္
တ စ္ဥ ီး ခ်င္း စီ၏ က ုိယ ္ေ ရး အ ခ်က ္အ လ က ္ လ ံုျခံဳမႈ ရပုိင ္ခ ြင ့္ႏ ွင ့္ အ ည ီ မွ်တ ၿပီး
ပြင့္လင္းမႈ ရွရ
ိ န္ ဂရုျပဳေဆာင္ရက
ြ ္ပါသည္။

o

သင္၏ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသလဲ
သ တ င္း ေပးျခင္း ဆ ုိင ္ရ ာ မူဝ ါဒႏွင ့္အ ညီ သ င္ေ ဖာ္ထ ုတ ္တ င္ျပလ ာေသ ာ သ တ င္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္
အားစုေဆာင္းပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္
အားအဖဲြ႕တြင ္းႏွင ့္ အဖဲ႕ြ ျပင္ပ လိုအ ပ္ခ ်က္မ ်ားကို လုိက ္န ာသည့္ လုပ ္င န္းစဥ္မ ်ား
ႏွင့္အညီ လိုအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတုိင္း စုေဆာင္းစိစစ္ပါသည္။

o

သင္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္သလဲ
သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔
အတြက္ အထူး အေရးႀကီးပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈရွိရန္ႏွင့္ သတင္း
အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားက ို လ ံုျခံဳေစရန္ က ြ်ႏ္ုပ ္တ ို႔အ ေနျဖင့္ က ာက ြယ ္မ ႈ နည ္းလ မ္း
အထပ္ထ ပ္သ ံုးရန္ ကတိျပဳပါသည္။ ကိုယ ္ေ ရး အခ်က္အ လက္မ ်ားကို ကန္႔သ တ္
ထားေသာ လံုျခံဳမႈရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈစနစ္အတြင္း
သိမ ္းဆည္းထားပါမည္။ တင္ျပမႈမ ်ားအားလည္း လွ်ိဳ႕ဝွက ္ရ န္ႏ ွင ့္ သတင္းေပးသူ၏
ထ ိရ ွလ ြယ ္ေ သ ာ ေဖာ္ထ ုတ ္မ ႈ အ ျဖစ္ ထ င္ရ ွာ းစြာ အ မွတ ္အ သ ားျပဳထ ားပါမည ္။

10

ဤကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ကြ်ႏု္ပ္တို႔” ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အညီ ေဆာင္ရ ြက ္ၿပီး အခ်က္အ လက္ ကာကြယ ္ေရး သေဘာတူည ီခ ်က္မ ်ားအား လုိက ္နာသည့္ တတိယ ပါတီမ်ား
ပါဝင္ပါသည္။
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သ တ င္း ေပးသ ူအ ား တ င္ျပမႈအ တ ြင ္း ေဖာ္ထ ုတ ္ သ တ ္မ ွတ ္မ ႈ ရွိေ က ာင္း ရွိမ ည ္
သ ို႔မ ဟ ုတ ္ သ တ င္းေပးသ ူ အ ခ်က ္အ လ က ္ မပါဝင္ႏ ုိင ္ပ ါ; သ တ င္းေပးသ ူသ ည ္
အမည္မေဖာ္ပ ဲ သတင္းေပးႏုိင္ပ ါသည္။ ထုိသ ို႔ အကာအကြယ ္ျပဳရန္ အမွတ ္အ သား
ျပဳျခင္းနည္းစနစ္သ ည္ သတင္းေပးသူ မည္သ ူမ ည္ဝ ါဆုိုသ ည္က ို ေဖာ္ျပႏုိင ္သ ည့္
သတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားအား အဖြဲ႕တြင္း သို႔မ ဟုတ ္ အဖဲ႕ြ ျပင္ပ သို႔ သတင္းေပး
ဆုိင္ရာေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မပါပဲ ဖြင့္ခ်ျခင္း မျပဳရန္ ထင္ရွားေစပါသည္။
အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး အေထြအေထြ
အာဏာရွိသူမ်ား စေသာ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ရဲ စေသာ တရား ဥပေဒ
စိုးမိုးေရး အဖဲ႕ြ မ်ား တို႔ႏ ွင ့္ လွ်ိဳ႕ဝွက ္ မွ်ေဝႏုိင ္ပ ါသည္။ သက္ဆ ုိင ္ရ ာ ဥပေဒမ်ားႏွင ့္
အ ည ီ ေဆ ာင္ရ ြက ္ရ န္ႏ ွင ့္ တ ရားဥပေဒ စိုး မိုး ေရး ရည ္ရ ြယ ္ခ ်က ္မ ်ားအ တ ြက ္
ကြ်ႏု္ပ ္တ ုိ႔သ ည္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက ္ မွ်ေဝႏုိင ္ပ ါသည္ (ဥပမာ
သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြ႕ဲ အစည္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပိုင္မ်ား)။ ထုိသုိ႔
ျပဳလုပ္ရ ာတြင္ ကိုယ ္ေရးအခ်က္အ လက္မ်ားကို ဥေရာပ စီးပြားေရး ေဒသ ျပင္ပသုိ႔
ပို႔ေဆာင္မႈမ်ား ရွႏ
ိ င
ို ေ
္ ၾကာင္း ဆုိလိုပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္၏ သတင္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျပည့္မွီသည္အထိ သင္၏ ကို္ယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားပါမည္။


သင္၏ ရပိင
ု ခ
္ ြငမ
့္ ်ား
အခ်က္အ လက္ ကာကြယ ္မ ႈဆ ုိင ္ရ ာ ဥပေဒမ်ားအရ သင့္တ ြင ္ ရပုိင ္ခ ြင ့္မ ်ား ရွိပ ါသည္။
ဥပမာ သင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္
မိတၱဴအား ေတာင္းဆိုပုိင္ခင
ြ ့္ရွိပါသည္။ ၄င္းကုိ ‘ကာယကံရွင္မွ ၾကည့္ရွဳခြင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္’
ဟုေခၚဆုိပါမည္။ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္း စိစစ္သည့္
ပံုစံအ ား ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏုိင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင္သ ည္
သင္၏ ကိုယ ္ေရး အခ်က္အ လက္မ်ားအား ျပင္ဆ င္ေပးရန္ သို႔မဟုတ ္ ဖ်က္သ ိမ္းေပးရန္
ေတာင္းဆုိပုိင္ခင
ြ ့္ ရွိပါသည္။ သတိျပဳရန္မွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ လိုအပ္ပါက သင္၏
ရပိင
ု ခ
္ ြငမ
့္ ်ားအား ေတာင္းဆုိပုိင္ခင
ြ ့္အား ေရႊ႕ဆုိ္င္းမႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္။
က ြ်ႏု္ပ ္တ ို႔ သ ိမ ္း ဆ ည ္း ထ ားေသ ာ သ င္၏ က ိုယ ္ေ ရးအ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားအ တ ြက ္
ေတာင္းဆိုမ ႈ ျပဳလုပ ္ရ န္ သို႔မ ဟုတ ္ မေက်နပ္မ ႈအ ား တင္ျပရန္ တို႔အ ပါအဝင္ အဆုိပ ါ
အ ခ ြင ့္အ ေ ရ းမ ်ာ းႏ ွင ့္ ပ က ္သ က ္၍ က ြ် ႏ ု္ပ ္တ ို႔အ ာ း ဆ က ္သ ြယ ္လ ိုပ ါက
ethics@indorama.net သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။
အက ယ ္၍ က ြ်ႏု္ပ ္တ ို႔၏ တ ံု႔ျပန္မ ႈအ ေပၚ စိတ ္တ ုိင ္းမက ်ျခင္း သ ို႔မ ဟ ုတ ္ သ က ္ဆ ုိင ္ရ ာ
ဥပေဒမ်ားႏွင ့္အ ည ီ သ င္၏ က ုိယ ္ေ ရး အ ခ်က ္အ လ က ္မ ်ားအ ား က ုိင ္တ ြယ ္မ ႈမ ရွိဟ ု
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ထင္ျမင္ယူဆပါက သတင္းေပးသူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိ
(DPO) ျဖစ္သ ည့္ သ တင္းေပးဆုိင ္ရ ာ/က်င့္ဝ တ္ ထိန ္း သိမ ္းေရး ေကာ္မ တ ီ ဥက ၠဌ သ ို႔
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ တင္ျပႏုိင္ပါသည္:
Mr. Richard Jones
Indorama Ventures PCL
75/102 Ocean Tower 2, 28th Floor
Soi Sukhumvit 19, Asoke Road
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110, Thailand


ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သင္၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းပံု
အေသးစိတ္အား သတင္းေပး ဆုိင္ရာ မူဝါဒတြင္ အေသးစိတ္ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္:
http://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/policies
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