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အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ 

မိတ္ဆက္  

IVL ကုမၸဏီသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ၊ မွ်တစြာ၊ အဂတိကင္းရွင္းစြာျဖင့္ 

တာ၀န္ခံမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ IVL သည္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ 

ဤမူ၀ါဒတြင္ပါ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုစီတြင္ရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 

အစြမ္းကုန္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က ္ 

ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တားျမစ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို IVL ၏ 

လုပ္ငန္းခြမဲ်ားအားလံုးတြင္ လိုက္နာရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အခန္းက႑ 

ဤမူ၀ါဒသည္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား၊ ၀န္ထမ္း 

မဟုတ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီကို ကိုယ္စားျပဳသည့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကုမၸဏီႏွင့္ဖက္စပ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊1 လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား အားလံုး လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထပ္မံျပီး ဤမူ၀ါဒသည္ ျပည္တြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား သို႕မဟုတ္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို 

ဆန္႕က်င္တိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤမူ၀ါဒသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားခ့ဲလွ်င္ 

ျပည္တြင္း ဥပေဒကို အသံုးျပဳလိုက္နာရန္ျဖစ္သည္။ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

အဂတိလိုက္စားမႈ ဆိုသည္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း၊ ေျခာက္လွန္႕ေတာင္းယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ 

လွည့္စားျခင္း၊ အာဏာကို အလြသဲံုးျခင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း ႏွင့္ အလားတူအျပဳအမူမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း ဆိုသည္မွာ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ရာေပးရန္ကတိျပဳျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ 

တစ္စံုတစ္ရာကိုလက္ခံရန္ သေဘာတူျခင္း၊ ေငြေၾကးသို႕မဟုတ္ အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုခုကို 

မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုဆိုသည္။ 
                                                           
1
 Associated companies are those IVL owns 20%-50% of the voting shares. 
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ဤအေၾကာင္းအရာထဲတြင္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမာျပီး လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္ ၊ 

ျပည္သူ႕ေရးရာတရား၀င္ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ရန္ သို႕မဟုတ္ 

လွ်င္ျမန္ ေစရန္ ပါ၀င္ပါသည္။  ဤမူ၀ါဒတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အျခားပိုမိုေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

ရရိွေစရန္မဟတုပ္ါ။ 

ဆက္စပ္သည့္ နယ္ပယ္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆိုရာတြင္ ျပည္သူ႕သဘာ၀နယ္ပယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ 

သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုး၊ အလုပ္ခန္႕အပ္သည့္ က႑တြင္ရွိသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လူတစ္ဦးကိုယ္စား 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အာလံုးပါ၀င္သည္။ 

တာ၀န္ယူမႈမ်ား 

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕သည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒကို ထိေရာက္သည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 

တာ၀န္ရွိသည၊္ ဘုတ္အဖြဲ႕သည ္ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္လႊဲအပ္ႏုိင္သည္။ 

မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မဆို အဆိုပါမူ၀ါဒကို အျပည့္အ၀နားလည ္လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ယူဆႏိုင္သည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ထိေရာက္သည့္ 

စနစ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ဌာနတြင္းစစ္ေဆးေရးဌာနသည္ စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္ျပီး 

စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကို တင္ျပရမည္။ 

ကုမၸဏီသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကုမၸဏီအားဆန္႕က်င္ျပီး အတည္ျပဳထား 

သည္ ့အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ဘ႑ာေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေျခလွမ္းအစျပဳရန္မည္။ 

စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းဌာနတြင္းစစ္ေဆးေရးမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အဂတိလိ္ ုက္စားမႈ 

တိုက္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒကုိ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ လိုအပ္လ်င္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဘုတ္အဖြဲ႕ကို 

အၾကံျပဳ ရမည္။ 

မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ကုမၸဏီသည္ တိုက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ပံုစံလာဘ္ေပးလာဘ္ယူပံုစံကိုမဆို အတိ 

အလင္းတားျမစ္သည္။ ကတိျပဳျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေအးဂ်င့္မ်ာသို႕ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 

စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားတတိယအုပ္စုမ်ားကို  

အဂတိလိုက္စားမႈျပဳလုပ္ရန္အလို႕ငွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းမက်ဘဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ 
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လက္ေဆာင္ ႏွင့္ ဧည့္ခံျခင္း 

ကုမၸဏီသည္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ဧည့္၀တ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ကြဲျပားသည့္အျမင္ႏွင့္ ကြဲျပားသည့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလက္ခံသည္။ 

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ IVL သည ္ျပည္တြင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 

ဧည့္၀တ္ျပဳျခင္းမ်ားကို လက္ခံနားလည္ေသာ္လည္း တရားမ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ 

ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားကို ေပးကမ္း ရယူျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။ 

ယခုကဲ့သို႕ အေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ 

ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားကို ခြင္ ့ ျပဳပါသည္။ သို႕ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသီးသီးသည္ 

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ျပီး လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ဧည့္၀တ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္။ 

လက္ေဆာင္ေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) ဧည့္ခံျပဳစုမႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) လက္ခံရယူျခင္းမ်ား 

သည ္ဘတ ္၃၀၀၀ ထက္မပုိေစရ။2 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

၀န္ထမ္းခန္႕အပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ကာလအတြင္း အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခ်ိန္တြင္ 

ဤမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန ္အကဲျဖတ္ရမည္။ 

၀န္ထမ္းအသစ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီလက္စြ ဲပါ အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာသိရွ ိေစရန္ ႏွင္ ့ 

အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ၏ အေရးပါမႈကို သိရွိေစရန ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရႈပ္အရွင္းမရွိေစေၾကာင္း ေၾကညာရန္ 

လိုအပ္သည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ ရႈပ္ေထြးသည့္ ျပသနာျဖစ္မလာေစရန္ 

ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိအုပ္သည္။ 

သင္တန္း 

ကုမၸဏီသည ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုအသီးသီးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 

ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးရမည္။ အလုပ္သစ္ခန္႕အပ္ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း သတိျပဳရမည္။ 

ပုံမွန္အားျဖင့္လည္း ဤမူ၀ါမ်ားအေပၚ မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုသင္တန္းေပးရန္လိုုအပ္ပါသည္။ 

                                                           
2
 Local exchange rate to applied as required 
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သတင္းပို႕ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

ကုမၸဏီသည ္က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတင္းေပးပို႕ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ထားရွိသည္။ 

တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ျပသနာတစ္စံုတစ္ရာ သို႕မဟုတ္ အက်င့္ သို႕မဟုတ္ ဤမူ၀ါဒကို က်င့္သံုးရာတြင္ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါသူမ်ားကို ခ်က္ျခင္းသတင္းေပးပို ႕ရန္လိုအပ္သည္- လိုင္းမန္ေနဂ်ာ သို႕မဟုတ္ 

ethics@indorama.net သို႕မဟုတ္ independentdirectors@ indorama.net တစ္စံုတစ္ေယာက္က 

တင္ျပလာလွ်င္ မည္သူဟုမသိရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားေပးမည္။ 

စည္းကမ္း  

မည္သည္၀့န္ထမ္းမဆို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္း၊ အဂတိလိုက္စာျခင္း စသည္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ 

အေႏွာက္အယွက္ျပဳသူမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားနွင့္အညီအေရးယူမည္။ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမွ 

ခ်မွတ္သည့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရမည္။ 

ဤမူ၀ါဒကို ကၽြႏ္ု္ပ္တို႕ႏွင့္အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးမည္သူမဆို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိ 

ခဲ့လွ်င္ စာခ်ဳပ္ရပ္စဲျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည္။  

ေဒသဆုိင္ရာဥပေဒႏွင္ ့ ဤမူ၀ါဒ မညီညြတ္မႈျဖစ္ေပၚလာခဲ ့လွ်င္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒကို 

လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္။ 

file:///C:/Users/Thamonwan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L29YTRGF/ethics@indorama.net
mailto:independentdirectors@indorama.net

