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ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း  

Indorama Ventures အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ (ျခံဳငံု၍ 

ကုမၸဏီဟု ေခၚဆိုပါမည္) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 

အျမင့္ဆံုးက်င့္ဝတ္ အဆင့္အတန္း၊ ေကာ္ပိုရိတ္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို စနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းတို႔ျဖင္ ့

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ျဖန္႔ခ် ီေရးကြင္းဆက္မ်ားတြင္လည္း 

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီသည္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 

အလားတူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာက်င့္သံုးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏အျမင္ႏွင့္အညီ ျဖန္႔ခ်ိေရးကြင္းဆက္ကို   

ေပါင္းေဖာ္ရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ “ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း”ကို 

(ျခံဳငံု၍ “က်င့္ဝတ္”ဟ ုေခၚဆိုပါမည္) ၾကပ္မတ္လိုက္နာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

အသံုုးျပဳႏိုင္ေသာ အတိုင္းအတာ 

ဤက်င့္ဝတ္တြင္ ပါဝင္ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍စီးပြား 

လုပ္ေနေသာ၊ ပူးေပါင္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားထံမွ 

ကုမၸဏီ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ဤက်င့္ဝတ္သည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 

လက္ရင္း၊ လက္ခဲြႏွင့္ ပက္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ထပ္ဆင့္ကန္ထရိုက္တာမ်ားအားလံုးအတြက္ 

ရည္ညႊန္းပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ ျပင္ပမွ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ 

စီးပြားျဖစ ္မိတ္ဖက္မ်ားသာမကပဲ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္ပါသည္။ 

ဤ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းသည္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းေနသူကို ကုန္ပစၥည္းမ်ား 

ေထာက္ပံ့သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ထပ္ဆင့္ကန္ထရိုက္တာမ်ား အတြက္လည္း အက်ံဳးဝင္ 

ပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းကို အဆင့္အသီးသီးရွိ ထပ္ဆင့္ကန္ထရိုက္တာမ်ားအားလံုး အတြက္အပိုင္း 

အကန္႔မ်ား ပိုင္းျခားသြားပါမည္။ ထပ္ဆင့္ကန္ထရိုက္တာမည္သူမဆို ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူ  ျဖစ္သကဲ့သို႔ 

သေဘာထားၿပီး စည္းမ်ဥ္းမ်ားလုိက္နာေစရန္မွာ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူတြင္ တာဝန ္အျပည့္အဝရွိပါသည္။ 

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအားလံုးသည္ ဤက်င့္ဝတ္တြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တေျပးညီ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ဤက်င့္ဝတ္တြင္ 

ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သင့္ေတာ္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ ္ထူေထာင္ၿပီးထိန္းသိမ္းကာ 

၄င္းစနစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ သံုးသပ္ျခင္း၊ ကြပ္ကဲျခင္းမ်ား   ျပဳလုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 

ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ထပ္ဆင့္ကန္ထရို္က္တာမ်ား က်င့္ဝတ္ကို အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို သံုးသပ္ရန္ ကုမၸဏီသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ၄င္းတို႔အား က်င့္ဝတ္ 

ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကုိယ္တိုင္အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင္ ့ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ 
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ဆိုက္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ တင္သြင္းသူမ်ား၏ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ့ ထပ္ဆင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ 

ပိုက္လုိင္းမ်ားအား စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းတို ႔ ပါဝင္ေသာ ကနဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ အကယ္၍စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္သည့္အခါ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါက 

ကုမၸဏီ စိတ္တိုင္းက်သည္အထိ အလ်င္အျမန္ ခ်က္ခ်င္း  ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရပါမည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရန္ 

ပ်က္ကြက္ပါက ကုမၸဏီႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ခြင့္ကို ထိခိုက္ပါလိမ့္မည္။ 

တရားဥပေဒ လုိက္နာမႈ 

ဤက်င့္ဝတ္သည္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားထံမွ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေကာ္ပိုရိတ္တာဝန္ 

ေက်ပြန္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာသည့္ အမူအရာမ်ားကို 

ေမွ်ာ္လင့္ေသာ စီးပြားေရး အဆင့္အတန္းတစ္ခု ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ ဤက်င့္ဝတ္၏ 

အဆင့္အတန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသင့္ေတာ္ေသာ အဆင့္အတန္းမ်ားၾကား 

ကြာဟမႈမ်ားရွိပါက ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ပိုမိ ုတင္းၾကပ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

လိုက္နာရမည္။ 

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ တရားဥပေဒ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္:  

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ လာဘ္ထိုးမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ မဟုတ္မမွန္  သတင္းလႊင့္မႈႏွင့္   

အျခား  တားျမစ္ထားေသာ စီးပြားေရးအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး  သက္ဆိုင္ေသာ  ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 

စည ္ း မ ် ဥ ္ း စည ္ းကမ ္ း မ ် ာ းက ိ ု  လ ု ိက ္ န ာ ရ မည ္ ။  က ု န ္ ပစ ၥည ္ း  တင ္သ ြ င ္ းသ ူ မ ် ာ းသည ္  

မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင္ ့မွ် တစ္စံုတစ္ေယာက္အား တရားမဝင္ေသာ  ေငြေၾကးေပးကမ္းျခင္း၊  

ေထာက္ခံမႈ  ျပဳျခင္းမလုပ္ရ။ ဤအခ်က္သည္ မလုိအပ္ေသာ အက်ိဳးုျပဳျခင္းကို  တိုက္ရိုက္ကမ္းလွမ္းမႈ 

သို႔မဟုတ္ ၾကားခံမွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ အက်ံဳးဝင္သည္။ 

လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား:  

ကုမၸဏီသို႔ ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ 

ျဖစ္ေစ လက္ေဆာင္ သိ ု ု ႔မဟုတ္ အကူအညီမ်ား မကမ္းလွမ ္းရ၊ ထု ိအျပဳအမူအား စီးပြားေရး  

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးလိုသည့္ အားထုတ္မႈဟု ယူဆသည္။ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ျခင္း ၊  လူမႈေရး 

ပြဲမ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ားကို  စီးပြားေရးအက်ိဳးအတြက္ ကုန္က်ေငြ 

အား လက္ခံႏုိင္ေသာ အတိုင္းအတာေအာက္  ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ (ဘတ္ေငြ  ၃၀၀၀ႏွင့္ ေအာက္) 

ထည့္သြင္းဧည့္ခံႏိ ုင္သည္။ ကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးသြားလာစရိတ္ကို ကုမၸဏီမွ က်ခံမည္ 

ျဖစ္သည္။  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ေစ်းၿပိဳင္ေပးျခင္း  သို႔မဟုတ္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲမ်ားတြင္ ဧည့္ခံျခင္း၊  

ကုန္က်စရိတ္၊ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးျခင္း၊  လက္ခံျခင္း  မျပဳလုပ္ရ။ 
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တိက်ေသာ စာရင္းအင္းႏွင့္ စီးပြားေရးမွတ္တမ္းမ်ား: 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ပက္သက္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ 

တိက်ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ကုမၸဏီမွ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ ထုတ္ေပးရမည္။ 

ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္း:  

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ တရားမဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊   

တရားမဝင္ ေစ်းကြက္ခြေဲဝျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္  အျပဳအမူမ်ား  

စသည့္ အေထြေထြ သို ႔မဟုတ္ အထူး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိ ု မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ်   

မခ်ိဳးေဖာက္ရ။ 

လူ႔အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္း 

ကုမၸဏီသည္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ၄င္း၏ဆက္စပ္  ပဋိညာဥ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ 

ႏိုင္ငံတကာ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ႏိ ုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ပဋိညာဥ္ႏွင္ ့  ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ 

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ပဋိညာဥ္တို ႔တြင္  ထည့္သြင္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 

ရပိ ုင္ခြင္ ့မ်ားကို ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ ႀကိဳဆိုလက္ခံေရးကို ေရွးရႈပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား 

သည္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚဆက္ဆံျခင္း၊ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္  အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံျခင္းတို ႔တြင္ 

တူညီေသာ၊ ညီမွ်ေသာ အဆင့္အတန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ထားမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အနိမ့္ဆံုး လိုအပ္ 

ခ်က္မ်ားမွာ: 

မတူကြျဲပားျခင္းႏွင့္ တူညီစြာ ဆက္ဆံေရး: 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာတရား၊ လိင္၊ ႏိုင္ငံသား၊ အသက္၊ 

မသန္စြမ္းျခင္း စေသာ အရာမ်ားကို မခြ ဲ ျခားပဲ တူညီေသာ အခြင္ ့အလမ္းမ်ားႏွင့ ္ ဆက္ဆံေရး၊ 

လူ ႔အခ ြင ့ ္အေရးဟု  သတ္မ ွတ ္ထားေသာ အေၾကာင ္ းအရာမ်ာ းက ိ ု  ေထာက္ ပ ံ ့ေပးႏ ိ ုင ္ရန ္  

ေမွ်ာ္မွန္းသင့္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ေပးေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ တူညီေသာ  

အခေၾကးေငြ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား  

ကိ ုယ္ထိလက္ေရာက္ သုိ ႔မဟုတ္ စိတ္အေႏွာင္ ့အယွက္ ေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား စသည့္  

ေျခာက္လွန္႔ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေတာ္လွန္ရမည္။ 

 

 

သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္အားခ:  

ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းသူမ်ားသည္ ပံ ုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ႏွင္ ့ အခ်ိန္ပိ ုအလုပ္ခ်ိန္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ 

လုပ္ခလစာႏွင့္ ခံစားခြင့္ ဥပေဒမ်ားကို လို္က္နာရမည္။ 
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လြတ္လပ္စြာ စုဖြ႔ဲခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညွိႏႈိင္းျခင္းကို ေလးစားျခင္း: 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ  စုဖြဲ႕ခြင့္  

ႏွင္ ့ အလုပ္သမား သမဂၢ ထူေထာင္ျခင္း၊ အသင္းဝင္ျခင္း၊ မဝင္ျခင္းစသည္တို ႔ကို ေလးစားရမည္၊   

သို႔မဟုတ္ပါက စုေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျပဳရမည္။ 

 

ကေလး လုပ္သား ခိုင္းေစျခင္း: 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ၄င္းတု႔ိကို  ပစၥည္းတင္သြင္း 

သူမ်ား ေဖာက္သည္မ်ားစသူတို ႔ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ထို ႔အျပင္ ၄င္းတုိ ႔သိႏိုင္သမွ် 

ေနရာတို႔တြင္ ကေလးလုပ္သား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း လံုးဝ မျပဳရ။ ကေလးလုပ္သားဆိုရာတြင္ 

အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္မည္သူမဆို သို ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း၊  ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားမွ ပိုျမင့္ေသာ 

ပညာသင္ၾကားမႈၿပီးဆံုးသည့္အသက္ သို ႔မဟုတ္  အလုပ္လုပ္ႏိ ုင္သည့္  အငယ္ဆံုးအသက္မ်ား 

သတ္မွတ္ထားပါက ပိ ုျမင္ ့ေသာ အသက္အရြယ္သည္သာ  အၾကံဳးဝင္ပါသည္။ ကေလးလုပ္သား 

ခိုင္းေစျခင္း ဆိုသည္မွာ ILO Minimum Age Convention 1973 (C 138) အရသတ္မွတ္ထားသည္ 

မဟုတ္လွ်င္ ကေလးငယ္မ်ား သိ ႔ ုမဟုတ္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား လုပ္ကုိင္ေသာ  မည္သည့္အလုပ္မဆို 

ျဖစ္ပါသည္။ 

အဓမၼခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစျခင္း:  

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ တိုက္ရိ ုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သို ႔မဟုတ္ ၄င္းတု႔ ိကိ ု 

ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား ေဖာက္သည္မ်ားစသူတို ႔ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ထို႔အျပင္ 

၄င္းတုိ ႔သိႏိုင္သမွ်ေနရာတို ႔တြင္ ပညာရရန္ အခမဲ့အလုပ္လုပ္ေပးရေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ 

ေၾကြးမွီဆပ္ရန္ လုပ္ကိုင္ေပးရေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ ကြ်န္အျဖစ္ခိုင္းေစခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ား 

အပါအဝင္ မည္သည္ ့အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင္ ့  

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို လုိက္နာရမည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ရင္ဆိုင္မႈမ်ားကို  ဂရုတစိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊  သဘာပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 

တာဝန္ယူမႈမ်ားကို တိုးျမင့္ေစရန္ ဦးေဆာင္ျခင္း၊  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင္ ့  သဟဇာတျဖစ္ေသာ 

နည္းပညာမ်ား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးမ်ား  ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရမည္။  ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ 

၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ရွားမႈမ်ား၊  ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္  ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရမည္။  
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ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လည္ပတ္သူမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားႏွင့္  ၄င္းတုိ ႔၏  

လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ခံစားရႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊  

လံုျခံဳေရးႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးရမည္။  လံုျခံုစိတ္ခ်ရၿပီး 

သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ အလုပ္ခြင္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး လံုျခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္  အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 

တိုးျမွင့္ေပးရမည္။  ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္  လံုျခံဳေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ထူေထာင္ရန္  

တိုက္တြန္းပါသည္။ 

 

ဤက်င္ ့ဝတ္တြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ထံ ုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင ္ ့ ျပည့္မ ွ ီေသခ်ာရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊   

က်န္းမာေရးႏွင္ ့  လံ ု ျခ ံ ဳေရး အႏ ၱရာယ္မ်ားအား သံ ုးသပ္ၿပ ီး သင္ ့ေတာ္ေသာ အထိန္းအကြပ္မ်ား   

ခ်မွတ္ထားရမည္။ 

ကုမၸဏီပုိင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင္ ့ လက္တြဲစီးပြားေရးလုပ္ေနစဥ္အတြင္း  ရရွ ိေသာ 
စာျဖင့္ေရးထားေသာ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး  
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳျခင္း သို ႔မဟုတ္  အျခားမသက္ဆိုင္သူမ်ားထံလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 
မျပဳလုပ္ရ။ 
 
အကယ္၍ ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္ေရး အာဏာရသူမ်ား၊ ဥပေဒ 

သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

ျဖစ္လာပါက ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူသည္ အေျခအေနေပးပါက ကုမၸဏီထံ အလ်င္အျမန္  စာေရးသား 

အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင္ ့ ကုမၸဏီအေနႏွင့္  ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ သင့္ေတာ္ေသာ  ကုစားေျဖရွင္းမႈ၊ 

ထိုလိုအပ္ခ်က္မွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မႈတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အသိေပးရမည္။ အကယ္၍ အဆိုပါ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ 

ကုစားမႈတို ႔ မရရွိေသာအခါ သို ႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ  ေရွာင္လႊဲမႈမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါက 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ၄င္းတို ႔၏ ဥပေဒေရးရာ ေကာင္စီႏွင့္  တိုင္ပင္၍ ဥပေဒအရ မျဖစ္မေန 

လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုသာ  ေရြးခ်ယ္ဖြင့္ဟရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေဖာ္ထုတ္လုိက္ရသည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မိတၱဴမ်ားကို  ကုမၸဏီထံေပးပို ႔ရမည္။ အဆိုပါ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္  သတင္းအခ်က္အလက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈကို အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစား 

အားထုတ္ရမည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္တို ႔တြင္ စီးပြားျဖစ္သတင္းမ်ားႏွင္ ့ နည္းပညာသတင္းမ်ား 

ပါဝင္သည္။ ကုမၸဏီပိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ပံုစံက်ေစရန္ 

သင့္ေတာ္ေသာ  မေဖာ္ထုတ္လိုျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ထိမ္ခ်န္ျခင္း သေဘာတူညီခ်က္တုိ ႔ 

ျပဳလုပ္ေနၿပီး  အနာဂါတ္တြင္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ 
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အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈ 

ကုမၸဏီသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ႔ကို ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားမွ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ က်င့္ဝတ္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္  

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို ႔သူမ်ားသည္ မွီခိုမႈကင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္ကို  

နားလည္ပါသည္။ သို ႔ေသာ္ ကြ်ႏု ္ပ္တိ ု ႔၏ စီးပြားေရးလက္တြဲေဖာ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္  

အျခားသူမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ အမည္ဂုဏ္သတင္းကို  လႊမ္းမိုးႏိ ုင္ျခင္းစသည့္ 

ကုမၸဏီအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွ ိႏ ိ ုင ္ပါသည္။ ထိ ု ႔ေၾကာင္ ့  ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ 

ဤက်င့္ဝတ္ပါ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ျပည့္မွီၿပီး  ေရးဆြဲထားေသာ  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊ 

၄င္းတို ႔၏ လုပ္ရိ ုးလုပ္စဥ္ တိုးတက္ေရး  လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ 

မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတင္းပို ႔ျခင္း 

အကယ္၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ၊ ဥပေဒကို မလိုက္နာျခင္း၊ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ 

ကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားတြင္ ေမးျမန္းတင္ျပရန္ 

တာဝန္ရွ ိပါသည္။ စိုးရိမ္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာပါက ကုန္ပစၥည္းတင္ပိ ု ႔သူမ်ားသည္ ဤေနရာသို ႔ 

အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္: 

Indorama Ventures PCL. 

75/102 Ocean Tower 2, 37th Fl., 

Soi Sukhumvit 19, Asoke Road, 

Klongtoey Nua, Wattana, 

Bangkok 10110, Thailand 

Tel: +662 661-6661 Ext.556 

Email: independentdirectors@indorama.net  

မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ရိုးသားပြင့္လင္းစြာ အစီရင္ခံျခင္းေၾကာင့္ 

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဆက္ဆံေရးကို မထိခိုက္ေစႏိုင္ပါ။ 
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ကုမၸဏီအမည္: 

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လိပ္စာ: 

ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္: 

 

ေန႔စြဲ: 

အတည္ျပဳစာ - Indorama Ventures ၏ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏  က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအား 

လိုက္နာက်င့္သုံးမည့္အေၾကာင္း လက္ခံျခင္း 

Indorama Ventures – Indorama Ventures ၏ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအားလံုး 

ကုိယ္စား (ေပါင္းစည္း၍ ကုမၼဏီ ဟုသတ္မွတ္သည္) အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္  

ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ၊ လူ ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင္ ့ က်င့္ဝတ္အဆင့္အတန္းမ်ားကို  

ေလးစားလိုက္နာၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ 

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ဤစာတမ္းတြင္ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ “ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ 

က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း”(“က်င့္ဝတ္”)ပါ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္  

လိုလားပါသည္။ အဆင့္အတန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်င့္ဝတ္တြင္  

ဖတ္ရႈႏို္င္ပါသည္။ 

 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ဤစာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး  လူႀကီးမင္း၏ 

က ုမ ၸဏ ီအေန ျဖင ္ ့  စာတမ ္ းပ ါ  အဆင ္ ့အတန ္ းမ ် ာ းအတ ိ ု င ္ း  စည ္ းမ ်ဥ ္ းစည ္ းကမ ္ းမ ် ာ းအာ း  

လိုက္နာသြားမည့္အေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေစလိုပါသည္။ 

 

ထို႔ျပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီအတြက္ ေထာက္ပံ့ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္  ပါဝင္ပက္သက္ 

ေသာ ထပ္ဆင့္ကန္ထရိုက္တာမ်ားအား ဤက်င့္ဝတ္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ႏွင့္ 

“ထပ္ဆင့္ကန္ထရိုက္တာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားလိုက္နာမႈရန္ အတည္ျပဳသည့္ပံ ုစံ” မ်ားျဖည့္စြက္ 

စုေဆာင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ ထိုစာတမ္းမ်ားကို ဖိုင္တြဲမ်ားျဖင့္  ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ကုမၸဏီ၏ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္းဆိုပါက ဖတ္ရႈခြင့ ္ျပဳရမည္။  ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ျဖန္ ႔ခ်ိေရး 

ကြင္းဆက္အတြင္း အေျပာင္းအလဲတစ္စံ ုတစ္ရာရွ ိပါက  ကုမၸဏီအားအေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖန္ ႔ခ် ိေရး 

ကြင္းဆက္အား က်င့္ဝတ္တြင္ပါေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို   ျပည့္မွီေက်ာ္လြန္ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ 

 



ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း  9 
 

ဤစာခြ်န္လႊာသို ႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ ေမးခြန္းတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္တို ႔ထံ  

ဆက္သြယ္ရမည့္ပုဂၢိဳလ္၏လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္ေပးရန္ ေမတၱရပ္ခံပါသည္။ 

 

ေလးစားစြာျဖင္,့ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔သည္ က်င့္ဝတ္တြင္ပါဝင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း  

အေၾကာင ္ းအရာမ်ာ းက ိ ု  သ ိရ ွ ိနားလည္ ၿပ ီ း  က်င ္ ့ဝတ ္ပ ါ  

အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ လိုက္နာမည့္ အေၾကာင္း ဤေနရာတြင္  

ခံဝန္ကတိ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ 

 

ေနရာ: 

 

 

ရက္စြဲ: 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 

လက္မွတ္ 

 

 

အမည္နာမ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းခ်က္ 

 

 

ရာထူး 

 

  



ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း  10 
 

ထပ္ဆင့္ ကန္ထရုိက္တာ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလုိက္နာမႈရိွမရိွ အတည္ျပဳသည့္ ပုံစံ 

ကုန္ပစၥည္းတုိက္ရုိက္  တင္သြင္းေသာ  

ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးအမည္: 

 

ထပ္ဆင့္  ကန္ထရုိက္တာ ကုမၸဏီ၏ 

စီးပြားေရးအမည္: 

 

မွတ္ပုံတင္ထားေသာလိပ္စာ:  

ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္:  

အီးေမးလ္:  

ဖုန္းနံပါတ္:  

ဖက္စ္ နံပါတ္:  

 

ကုန္ပစၥည္းအမည္ စည္းမ်ဥ္းမလုိက္နာမႈ အမ်ိဳးအစား 
စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္  

ျပဳလုပ္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား 

   

   

   

   

 

 .................................... ၏ကိုယ္စား, ကုမၸဏီမွတင္ျပေသာ က်င့္ဝတ္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား 

ဖတ္ရ ႈ ၿပ ီ း   လက္ခ ံပ ါသည္။ ................................. သည္ သိထားသ၍ က်င ္ ့ဝတ္ပ ါ 

စည္းကမ္းမ်ားအား  မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မွ် ခ် ိဳးေဖာက္ပ်က္ကြက္မႈ ရွ ိေၾကာင္း သတိမျပဳမိပါ။ 

.............................သည္ အကယ္၍  အေျခအေနမ်ာ းေ ျပာင ္ းလ ဲသ ြာ း ၿပ ီ း  က ုမ ၸဏ ီသည္  

က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လုိက္နာမႈမရွိၾကာင္း ျပသေနသည့္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက  

အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားပါမည္ဟု သေဘာတူပါသည္။ 

ပုိင္ရွင္ / လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ၏ လက္မွတ္: ............................................................................ 

ပုိင္ရွင္/ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ၏ အမည:္ ................................................................................. 

(ေက်းဇူးျပဳ၍ ပံုႏွိပ္ေပးပါရန္) 

ရက္စြဲ: ....................................................... 


