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မွတ္ခ်က္ 
ဤမူဝါဒတြင ္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းမႈမ်ားရိွပါက 

အဆုိပါတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာ အတည္ျဖစ္သည္။ 
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ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား ဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

Indorama Ventures သည္ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သူ၊ ပိုင္ဆိုင္ထားသူလည္းျဖစ္ၿပီး 

အျခားသူမ်ား၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားဆိုင္ရာ ရပုိင္ခြင့္(IPR)ကို ေလးစားျခင္းကုိ ေကာ္ပိုရိတ္ မူဝါဒတြင္ 

ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသကဲ့သို ႔ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ ရပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ျပန္လည္ေလးစားရန္ လိုလားပါသည္။ 

ဥာဏ္စြမ္းျဖင္ ့ ဖန္တီးမႈမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင္ ့ ကူးယူမႈတားျမစ္ခြင္ ့ ၊ မူပိ ုင္ခြင္ ့ ၊ 

ကုန္သြယ္အမွတ္အသား၊ ကုန္သြယ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား စသည့္ပံုစံတုိ ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ World 

Intellectual Property Organization၏ အဆိုအရ တရားဝင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ “စိတ္၏ 

ဖန္တီးပံုေဖာ္မႈမ်ား” ျဖစ္ပါသည္။ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားတြင္ တီထြင္မႈမ်ား၊ ဖန္တီးမႈမ်ား၊ 

ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၊ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တိုးတက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမ်ား၊ 

တိုးတက္မႈရရွိျခင္းမ်ား၊ ရယူထားျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ၄င္းတို႔၏ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကူးယူမႈတားျမစ္ခြင့္မ်ား၊ 

ကုန္သြယ္ အမွတ္အသားမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္စီးပြားေရး 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ု္ပ္တို ႔၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား မူဝါဒသည္ ထိုဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလ့လာရန္၊ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားကို 

ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အည ီထိန္းသိမ္းရန္၊ အဆိုပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ရန္၊ တတိယပါတီမ်ား၏ 

တရားဥပေဒႏွင့္ ညီေသာ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေလးထားရန္တို ႔ 

ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္သြယ္အမွတ္အသားမ်ားႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ 

မွတ္ပံုတင္သည့္ စနစ္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဝယ္ယူထားေသာ သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းထားေသာ ဟာ့ဒ္ဝဲ 

သို႔မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တတိယ ပါတီမ်ား၏ IPR ကိုသိလ်က္ႏွင့္ ျငိစြန္းေစမည္ 

မဟုတ္ပါ။ 

 

ေဆာ့ဖ္ဝမဲ်ား အသံုးျပဳျခင္း 

ေကာ္ပိုရိတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားအသံုးျပဳရာတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တရားဝင္အသံုးျပဳခြင့္ရရန္ တရားဝင္ေသာ 

ထုတ္လုပ္သူထံမွ ဝယ္ယူအသံုးျပဳပါမည္။ 

လုိင္စင္ရယူထားေသာေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို လုိင္စင္တြင္ပါေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အသံုးျပဳရန္မွာ 

ကြ်ႏ္ု ္ပ္တုိ ႔ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒျဖစ္သည္။ ထုိလုိင္စင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ 

တရားမဝင္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ တရားစြဲဆိုျခင္းခံရမည္ျဖစ္ကာ မ်ားျပားေသာ 

ေငြေၾကးျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားကို IT 

ဌာနေခါင္းေဆာင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ မျပဳလုပ္ရ။ 
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 ကုမၸဏီပိုင္ မဟုတ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ကုမၸဏီ ေဆာ့ဖ္ဝ ဲထည့္သြင္းျခင္း; 

 မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရိွပဲ မည္သည္ ့ကုမၸဏီပိုင္ ေဆာ့ဖ္ဝကဲိုမဆို ကူးယူျခင္း; 

 ကုမၸဏီပိုင္ မည္သည့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္မဆို ေဆာ့ဖ္ဝမဲ်ား ထည့္သြင္းျခင္း; 

ဤမူဝါဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ကုမၸဏီပိုင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ကုမၸဏီသည္ မည္သည့္ 

အခ်ိန္တြင္မဆို စစ္ေဆးမႈျပဳႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီအတြင္း ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

မွားယြင္းအသံုးခ်ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားေတြ ႔ရွ ိပါက ၄င္းတုိ ႔၏ ဌာနဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို 

အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 

 

ကုမၸဏီ၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား 

ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြမူဝါဒသည္ “ငွားရမ္းမႈအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္” မဟုတ္ပဲ အလုပ္တစ္ခုကို 

ကိုယ္တိုင္သီးသန္႔ ဖန္တီးသူသည္သာ ဖန္တီးသူျဖစ္သည္။ “ငွားရမ္းမႈအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္” 

ဆိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ သူ႔အားခန္႔အပ္ထားေသာ နယ္ပယ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ ျပင္ဆင္ထားေသာ 

အလုပ္၊ သီးသန္႔မွာယူထားေသာ အလုပ္၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အလုပ္တြင္ ေကာ္မရွင္ယူ၍ 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ထားေသာ အလုပ္တုိ ႔ကို ဆိုလိုပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္၍ 

အလုပ္လုပ္ရန္ အခေၾကးေငြ ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားတြင္ တည္ေထာင္ထားသည္ျဖစ္ေစ 

တည္ေထာင္ထားျခင္းမရွိသည္ျဖစ္ေစ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ စနစ္မ်ား ဖန္တီးရန္ႏွင္ ့ တိုးတက္မႈျပဳရန္ 

ပါဝင္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင္ ့ကုမၸဏီသည ္ဝန္ထမ္းမ်ား ဖန္တီးထားသည့္ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ားအားလံုး၏ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး 

ထိုဝန္ထမ္းမ်ား ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ထြက္သြားသည့္တိုင္ ဖန္တီးမႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီပိုင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ ဆက္လက္ 

တည္ရိွပါမည္။ 

ကုန္သြယ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ဖန္တီးမႈ ပိုင္ဆို္င္မႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္ျဖစ္ၿပီး 

အေကာင္အထည္ျပႏိုင္သလို အေကာင္အထည္မျပႏို္င္ျခင္းလည္းရွိႏိုင္သည္၊ ဥပမာ။ ။ အလုပ္သမားမ်ား 

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာ။ လက္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအားလံုး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ 

ကုန္သြယ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

အကယ္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားေသာ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္ မျပဳလုပ္ထားလွ်င္ အက်ိဳးေဆာင္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ ကန္ထရိုက္တာမွ 

ေဆာင္ရြက္ သည့္ တာဝန္ေပးထားေသာအလုပ္၏ ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈ ရပိုင္ခြင့္ကို ကုမၸဏီသည္ 

မပိုင္ဆိုင္ပါ။ 
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သတင္းအခ်က္အလက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျခင္း 

ကုမၸဏီႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ပါတီအားလံုးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အပါအဝင္ 

ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ ဖန္တီးမႈမ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို ေလးစားရမည္။ 

ကြ်ႏ္ု ္ပ္တို ႔အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြဲမွားစြာ 

အသံုးျပဳျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင္ ့ ကုန္သြယ္ေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္ရွာေဖြရန္ 

အသံုးျပဳေနသည္ဟု ယံုၾကည္ပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သံုးရန္ ဥပေဒေရးရာ အေရးယူမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိပါသည္။ 


