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ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း 

ဤက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ Indorama Ventures အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ 

ပက္သက္ေနသူမ်ား(ကုမၸဏီ) မွဒါရို္က္တာမ်ားမွလြ၍ဲ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ 

1. နယ္ပယ္ 

ဤစာတမ္းတြင္ “ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း” (“က်င့္ဝတ္”) မ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းထားၿပီး 

ကုမၸဏီ၏ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒေအာက္တြင္ ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားႏွင့္ ပက္သက္သူမ်ား 

အားလံုး၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ဤက်င့္ဝတ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ကို ျဖည့္စြက္ေပးေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ မူဝါဒမ်ားကိုပါ 

လိုက္နာရမည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ မွန္ကန္ေသာ ဥပမာမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ က်င့္ဝတ္အတိုင္းလိုက္နာေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ နားလည္စြာ 

အတည္ျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ က်င့္ဝတ္အေပၚ ထားရွိေသာ ကတိကို ျပသသင့္သည္။  

2. က်င့္ဝတ္ႏွင့္ တန္ဖုိး 

ကုမၸဏီသည္  ရွင္းလင္းေသာ၊ တိက်စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ တာဝန္ႏွင့္ တန္ဖိုးတို႔ကို 

ေဖာ္ျပခ်ကရိွ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား သိရွိေစရန ္မွ်ေဝေပးထားပါသည္။ ကုမၸဏီသည ္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ 

အျပဳအမူႏွင့္ ေငြေၾကး သမာသမတ္ရွိမႈ နာမည္သတင္းေကာင္းကို တန္ဖိုးထားပါသည္။ 

မည္သည့္ ရာထူးအဆင့္တြင္မဆိုလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမည္သူပင္ျဖစ္ေစ ေပးအပ္ထားေသာ 

တာဝန္မ်ားသည ္ကုမၸဏီ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားအတုိင္း တေျပးညီျဖစ္ရန ္ေသခ်ာေစရမည္။ 

ဤအခ်က္ႏွင့္ ေသြဖီမႈတစ္စံုတစ္ရာသည္ အဖြဲ႔အစည္းတန္ဖိုးႏွင့္ က်င့္ဝတ္အား ဆန္႔က်င္ေနပါက 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ျပစ္ဒဏ္မ်ားက်ခံရပါမည္။ 

3. စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ဥပေဒ၊ ျပည္နယ္တြင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား 

အတိုင္း လုိက္နာၿပီး ကုမၸဏီအတြက္ ရိုးသားစြာ၊ ျပည့္ဝစြာႏွင့္ သစၥာရွိစြာ အလုပ္လုပ္ေပးရပါမည္။  

ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီပြားႏွင့္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုးျမင့္ေစရန္၊  ကုမၸဏီ၏ ပံုရိပ္ကို  
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ထိန္းသိမ္းရန္၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား  ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္  လုပ္ရပ္မ်ားကို  

မျပဳလုပ္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရမည္။ 

 
ကုမၸဏီအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထမ္းေဆာင္ေသာတာဝန္မ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္  

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတိ ု ႔၏ အခ် ိန ္ ၊  အာရံ ုစ ူ းစ ု ိက္မ ႈ၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏ ွင ္ ့  ကြ ်မ ္ းက်င္မႈတု ိ ႔ကိ ု  

ေပးအပ္ျမဳပ္ႏွ ံရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားမွ သီးသန္႔ခြင္ ့ ျပဳထားျခင္း၊ ကုမၸဏီမွ 

ခြင့္ျပဳစာ ရရွိထားျခင္း၊ ကုမၸဏီမွ ထိုအတြက္ သီးသန္ ႔တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိပါက အျခားေသာ 

ပုဂၢ ိ ဳလ္မ်ား သို ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိ ုင္းအလုပ္ ၊  အခ်ိန္ ျပည့္အလုပ္ သိ ု ႔မဟုတ္ 

အၾကံေပးရာထူး  တာဝန္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအတြက္  ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မျပဳလုပ္ရ။ 

4. ရုိးသားမႈ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို ႔၏ စီးပြားေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏု ိင္သည့္ တတိယပါတီမ်ားႏွင္ ့   

တစ္စံုတစ္ရာ ရယူျခင္း ေပးကမ္းျခင္းကို ပံုမွန္စီးပြားေရးလုိအပ္ခ်က္အရမွလြ၍ဲ မျပဳလုပ္ရ။ 

 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင္ ့  လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ  သိ ု ႔မဟုတ္ ပက္သက္မႈရွ ိေသာ 
လူထူအမႈေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳ သို ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတို႔ျဖင့္  တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊  သြယ္ဝိုက္၍ 
ျဖစ္ေစ ေငြသားႏွင္ ့ အျခားအရာမ်ား သို ႔မဟုတ္  ပုဂၢ ိဳလ္ေရး ကူညီေထာက္ပံ ့မႈမ်ားကို  ရယူျခင္း၊ 
ကမ္းလွမ္းျခင္း မျပဳရ။ 

 

ကုမၸဏီဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တတိယပါတီထံမွ ေငြေၾကး သို ႔မဟုတ္ အျခားအက်ိဳးတစ္စံ ုတစ္ရာ   

ေပးကမ္းျခင္းခံရပါက ထုိအခ်င္းအရာကို မိမိအထက္လူႀကီးထံ ခ်က္ခ်င္းစာေရးသား  အေၾကာင္းၾကား 

ရမည္။ အကယ္၍ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တတိယပါတီထံမွ  တစ္စံုတစ္ရာလက္ခံရရွိပါက အထက္ 

လူႀကီးထံ ထိုအရာကို အပ္ႏွံရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 

အကယ္၍ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လာဘ္စားမႈအတြက္  

တစ္စံုတစ္ရာ လက္ခံရရွိေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ ျဖစ္ပါက ထိုအခ်င္းအရာကို အထက္လူႀကီး  

သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ တရားေရးဌာနကို အလ်င္အျမန္ အေၾကာင္းၾကားရမည္။  ထုိအခ်င္းအရာအား 

စစ္ေဆးေနစဥ္ အေၾကာင္းၾကားသူဝန္ထမ္း၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို  လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည္။ 

 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္ခန္႔အပ္သည္ ့အခ်ိန္မွစတင္၍ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို သတိျပဳၿပီး ေနရာတိုင္း 

လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
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ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိၿပီး လုိက္နာက်င့္သံုးရမည္။ 

5. သတင္းလွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံ ုးသည္ ကုမၸဏီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင ္ ့  စာရြက္စာတမ္း မ်ားကိ ု  

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီအတြက္ ဆံုးရံွဳးမႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ မသက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားထံ  

ေပါက္ၾကားေစျခင္း၊ ဖြင့္ဟျခင္းကို ကုမၸဏီ၌ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း  

သို႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည္။ 

 

လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ရရွိထားေသာ  

ကုန ္သြယ္လွ ် ိ ဳ ႕ဝ ွက္ခ်က္မ်ား ၊  ကြ ်မ ္ းက်င ္မ ႈမ ်ား ၊  နည္းလမ္းမ်ား ၊  လုပ ္ငန ္ းစဥ ္မ်ားသာမက  

အျခားအရာမ်ားပါ ပါဝင္ၿပီး ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူမ်ားကို ဖြင့္ဟျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္း၊  

ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား သိ ု ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မဟုတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့  

အသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ 

 

6. ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း 

ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ (အေကာင္အထည္ရွ ိေသာ သို ႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္မရွ ိေသာ) 

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဆံုးရံ ွဳးမႈ၊ ထိခိုက္မႈ၊ မွားယြင္းအသံုးခ်မႈ၊ ခိုးယူမႈႏွင့ ္ ဖ်က္စီးမႈတို ႔မွ ကာကြယ္ရန္  

တာဝန္ရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ကုမၸဏီ၏ ယံုၾကည္အပ္ႏွံခံရသူ  

အျဖစ္ကုမၸဏီပိုင္ ပစၥည္းတစ္စံ ုတစ္ရာကို လက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားရပါက အစားထိုးေတာင္းဆိုမႈ  

သို ႔မဟုတ္ ပု ိင္ဆိုင္ခြင္ ့ တစ္စံုတစ္ရာ မေတာင္းဆိုပဲ ကုမၸဏီထံ ရယူသည့္ အေနအထားအတိုင္း   

ျပန္ေပးအပ္ရမည္။ 

 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သုိ ႔မဟုတ္ ေပါ့ဆစြာျဖင့္ ထိခိုက္မႈ  

မျဖစ္ေစရ။ 

 

ပိ ုင္ဆိ ုင္မ ႈမ်ားတြင္ ကန္ ႔သတ္မထားေသာ ေပးစာမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေျပစာမ်ား၊ စာေပ၊ 

စာအုပ္မ်ား၊ ျဖန္ ႔ေဝစာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္မ်ား အစရွိသည္တုိ ႔ သို ႔မဟုတ္   မည္သည့္ 

ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိဳးအစားမဆို ပါဝင္ပါသည္။ 
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7. စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အေရးယူမႈ 

အကယ္၍ စီမံခန္ ႔ခြ ဲေရး၏ အျမင္တြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္  

အျပစ္ရွ ိသည္ဟု ေတြ ႔ရွ ိပါက စီမံခန္ ႔ခြ ဲေရးသည္ ထုိဝန္ထမ္းအား အေၾကာင္းၾကားစာ သုိ ႔မဟုတ္  

ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္း အပါအဝင္ လိုအပ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

အမိန ္ ႔မနာခံ ျခင ္း ၊  မသင္ ့ေလ်ာ ္ေသာ အျပဳအမူ၊ စည္းကမ္း မလိ ုက္နာျခင ္း ၊  ေစာ္ကားျခင္း ၊ 

တာဝန္ဝတၱရားကို အေလးမထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊  ရိုးသားမႈမရွိျခင္း၊ အလြသဲံုးစားျပဳျခင္း၊ 

လာဘ္ယူျခင္း၊ ကုမၸဏီလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊  ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အလုပ္ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 

ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို 

ထိခိုက္ေစေသာ အျပဳအမူမ်ား  ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 

8. အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ 

1. ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ 

သြယ္ဝိုက္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားသို႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုမတြန္းပို ႔ရ။ ထုိ႔ျပင္ သူတို႔၏ ရံုး 

သို႔မဟုတ္ ရာထူး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အသံုးခ်ၿပီး တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ 

ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားကို ကုမၸဏီအက်ိဳးစီးပြားထက္ ေရွ႕တန္းတင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

2. ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစ 

ႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးေငြလႊဲမႈမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း 

ပါဝင္ပက္သက္မႈမျပဳရ။ 

3. ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစသည့္ 

ေနရာသို႔ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း က်ေရာက္ေစမည့္ 

ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

9. ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ1 

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ကုမၸဏီ၏ ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ မူဝါဒကို သိရွ ိထားရမည္။  

အကယ္၍ ခ်ိတ္ဆက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာကို သိရွိပါက စီမံခန္ ႔ခြ ဲေရးသို ႔ အျမန္ဆံုး  

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

 

                                                           
1 ခ်ိတ္ဆက္ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းလမဲႈဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ 
ရွာေဖြတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
 

http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/corporateGovernance_Documents_OtherPolicies_Connected_Transaction_Policy.php
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10. အတြင္းလူ သတင္းဖလွယ္ျခင္း 

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ရံုး သို႔မဟုတ္ ရာထူးေနရာမ်ားေၾကာင့္ ရရွိေသာ အတြင္းသတင္း  

အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳ၍  

ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ား၊ ေငြေၾကးအာမခံ လံုျခံဳမႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်ရန္ 

တိုက္တြန္းျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ဝယ္ယူေစျခင္း၊ ေရာင္းခ်ေစျခင္းမ်ားကို  မိမိကိုယ္ပိုင္ 

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရ။ 

11. လူ႔အခြင့္အေရး 

ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံ ုး၏ လူ ႔အခြင ္ ့အေရးကိ ု ကာကြယ္ရန္ႏ ွင ္ ့  ေစာင္ ့ေရွာက္ရန္ 

သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္လည္း ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိ ုးကြင္းဆက္တိုင္းတြင္  

ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္အတန္းအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ လူ႔အခြင္ ့အေရးမူဝါဒ အေၾကာင္းအေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ 

လင့္တြင္ဖတ္ရွဳႏို္င္ပါသည္။ 

http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/pdf/Human%20Rights_Polic

y-Burmese-11Aug16.pdf 

 

 

http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/pdf/Human%20Rights_Policy-Burmese-11Aug16.pdf
http://www.indoramaventures.com/EN/corporateGovernance/pdf/Human%20Rights_Policy-Burmese-11Aug16.pdf

