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သတင္းေပးသူ မူဝါဒ 

1. ရည္ရြယ္ခ်က္ 

1.1. Indorama Ventures PCL (“IVL”) သတင္းေပးသူမူဝါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္က်င့္ဝတ္ႏွင့္    

ကုိက္ညီမႈမရွိေသာ လုပ္ရပ္(ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ျဖစ္ေစ၊ မခ်ိဳးေဖာက္သည္ျဖစ္ေစ)တုိ႔ကုိေတြ႔ရွိလွ်င္ 

အလုပ္သမားမ်ားသည္မိမိတုိ႔၏လုိင္းမန္ေနဂ်ာ မလုိအပ္လွ်င္ အသိမေပးပဲ သတင္းေပးေကာ္မတီကုိ   

အမည္မေဖာ္ပ ဲအေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

1.2. ဤမူဝါဒသည္ မသင္ ့ေတာ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ စြပ္စ ြ ဲခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံ ျခင္းႏွင ္ ့  

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ကြပ္ကဲသည္။ ျဖစ္စဥ္အားလံုးတြင္ မည္သည့္အေျခအေန၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 

ျပဳလုပ္ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္ ့အညီ  သင့္ေတာ္ေသာ 

စံ ုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားခ်မွတ္ရန္ ဆံ ုး ျဖတ္ျခင္းကိ ု  သတင္းေပးေကာ္မတီသာ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ 

2. အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား 

2.1. ကုမၸဏီ: Indorama Ventures အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြမဲ်ားအားလံုး 

2.2. ဝန္ထမ္း: IVL ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြမဲ်ားမွ ဒါရိုက္တာမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး 

2.3. သတင္းေပးသူ: က်င့္ဝတ္ႏွင့္ မညီေသာ လုပ္ရပ္ကို ေတြ ႔ရွိ၍ ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈ  

ျပဳလုပ္သည့္ ဝန္ထမ္း 

2.4. စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား: အဖြဲ႔တြင္းစစ္ေဆးမႈ ဌာန အပါအဝင္ သတင္းေပးေကာ္မတီမွ  လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

ေပးထားေသာ၊ ခန္႔အပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ တုိင္ပင္ေသာ မည္သူမဆို 

2.5. သတင္းေပးေကာ္မတီ: သတင္းေပးသူမွ ျပဳလုပ္သည့္ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္  

ေကာ္မတီ။ သတင္းေပးေကာ္မတီတြင္ ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊  ေကာ္ပိုရိတ္ 

ဆက္သြယ္ေရး ေခါင္းေဆာင္၊ ကမာၻလံ ုးဆိ ုင္ရာ လူသားရင္းျမစ္ ေခါင္းေဆာင္၊  ကုမၸဏီ 

အတြင္းဝန္ႏွင့္ အဖြဲ ႔တြင္း စစ္ေဆးေရးဌာန ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး  ဘန္ေကာက္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ 

ရံုးထိုင္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္  ေကာ္ပိုရိတ္ ဆက္သြယ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ 

သည္ ဦးစီးညွိႏႈိင္းေရးမႉးျဖစ္ပါသည္။ 

2.6. ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈ:  စိုးရိမ္ပူပန္စရာ အေၾကာင္းကိစၥလံုေလာက္ပါက  က်င့္ဝတ္ 

ေဖာက္ဖ်က္ေသာ၊ မသင့္ေတာ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို  သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္တကြ 
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ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္စြာျဖင့္ ျပဳလုပ္လာေသာ မည္သည့္ ဆက္သြယ္မႈမဆို။   ကုမၸဏီႏွင့္ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးသည္ သတင္းေပးသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊  ရာထူးေနရာ 

ေျပာင္းလဲျခင္း ၊ တာဝန္ဝတၱရားႏ ွင ္ ့  အလုပ္ခ ြင ္ ေရြ ႕ေျပာင္း ျခင္း ၊ အလုပ္မ ွ ဆိ ုင ္ းင ံ ့ ျခင ္း ၊ 

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သို ႔မဟုတ္ သတင္းေပးသူအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း စေသာ 

မမွ်တသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

2.7. ျပဳလုပ္သူ: ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္သူ သိ႔ုမဟုတ္ ပါဝင္ပက္သက္သူ 

3. ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈ 

3.1.  ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏို္င္သည္။ 

a. ကုမၸဏီ၏ က်င္ ့ဝတ္စည္းမ်ဥ္းႏွင္ ့ ေကာ္ပိ ုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ၊  

ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဆိုးရြားစြာ ထိခို္က္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ လုပ္ရပ္မဆို။ 

b. ကုမၸဏီ၏ အစုအဖြဲ ႔ ဖြ ဲ ႔စည္းခြင္ ့ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင္ ့ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊  

ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာ မည္သည့္ လုပ္ရပ္မဆို။ 

c. ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ တရားမဝင္ေသာ မည္သည့္ လုပ္ရပ္မဆို 

4. အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

ေဖာ္ထုတ္မႈကို သတင္းေပးေကာ္မတီထံသို ႔ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားမွ မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမဆို  

အသံုးျပဳ၍ အမည္မေဖာ္ပ ဲသတင္းပို႔ႏုိင္သည္။ 

4.1. အီးေမးလ္ျဖင့္: ethics@indorama.net သို႔မဟုတ္ 

independentdirectors@indorama.net(သတင္းေပးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္(မ်ား)ကိုတိုင္ၾကားရန္) 

4.2. စာျဖင့္: စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈကို ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။  

The Whistleblower Committee 

c/o Mr. Richard Jones 

Head of Investor Relations and Corporate Communications 

Indorama Ventures PCL. 

75/102 Ocean Tower 2, 28th Fl., Soi Sukhumvit 19, Asoke Road, 

Klongtoey Nua, Wattana,  

Bangkok 10110, Thailand. 

mailto:ethics@indorama.net
mailto:independentdirectors@indorama.net
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4.3. ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈကို (စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္မႈမ်ား မရွိပါက) နီးစပ္ရာ  

လိ ုင ္ းမန ္ေနဂ်ာထံ သတင္းပ ိ ု ႔ႏ ိ ုင ္သည္။ ထိ ုအခါ လု ိင ္ းမန ္ေနဂ်ာသည္ သတင္းေပးသူ၏  

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို  ဖံ ုးဖိရန္ သင္ ့ေတာ္ေသာ ဂရုျပဳမႈျဖင္ ့  သတင္းေပးေကာ္မတီထံ  

အစီရင္ခံရမည္။ 

4.4. ကာကြယ္ထားေသာေဖာ္ထုတ္မႈကို အီးေမးလ္သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္စာေရးသားေပးပို႔ျခင္းကို 

လိုလားပါသည္။ အကယ္၍ ေဒသခံဘာသာစကားျဖင္ ့ ေရးသားထားပါက အဂၤလိပ္ဘာသာသို ႔  

ျပန္ဆိုၿပီးမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္။ 

 

5. ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

5.1. သတင္းေပးေကာ္မတီသည္ ေဖာ္ထုတ္မႈကို ရရွိသည့္ေန႔မွ အလုပ္ရက္၇ရက္အတြင္း အမွန္တကယ္  

က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ အကယ္၍ သတင္းေပးေကာ္မတီ အဖြဲ ႔ဝင္တစ္ဦးဦးကို  

တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ပါက စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌမွ အလားတူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး  တိုင္ၾကားေသာ 

လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီး  စံုစမ္းမႈ စတင္ပါမည္။ 

5.2. အကယ္၍ ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း သတင္းေပး ေကာ္မတီမွ  

ဆံုးျဖတ္ပါက ထုိေဖာ္ထုတ္မႈ၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈကို ေရြးေကာက္ျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင္ ့  

ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(NCCG) ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ လိုအပ္ပါက 

NCCG ေကာ္မတီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရုပ္သိမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

5.3. အကယ္၍ သတင္းေပးေကာ္မတီမွ ေဖာ္ထုတ္မႈသည္ တရားဝင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက အဖြဲ႔တြင္း  

စစ္ေဆးေရး ဌာန ေခါင္းေဆာင္မွ ဦးေဆာင္၍ စြပ္စြဲထားေသာ ေဖာက္ဖ်က္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးပါမည္။ 

5.4. ျပဳလုပ္သူသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တရားဝင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးစတင္ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား  

အသိေပးထားၿပီး စံုစမ္းမႈျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ခုခံကာကြယ္ခြင့္ရရိွပါမည္။ 

5.5. ျပဳလုပ္သူသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကို မေႏွာင့္ယွက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ သက္ေသပစၥည္းမ်ားကို  

လက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းသို ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သက္ေသခံမ်ားအား  

လႊမ္းမိုးျခင္း၊ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ေျခာက္လွန္ ႔ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ ထိုအျပဳအမူမ်ားကို  စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

5.6. ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈရရွိသည့္ ေန႔မွစ၍ တစ္လအတြင္း အဖြဲ ႔တြင္း စစ္ေဆးေရးဌာန  

ေခါင ္းေဆာင္သည္ စ ံ ုစမ ္းမ ႈတြင္ ေတြ ႔ရ ွ ိခ ်က္မ်ားကိ ု သက္ေသအေထာက္အထားႏွင ္ ့တကြ  
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သတင္းေပးေကာ္မတီထံ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္။ စံုစမ္းမႈ ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါက  

သတင္းေပးေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္သာ  တုိးျမွင့္ႏိုင္သည္။ 

6. ကာကြယ္ထားေသာ ေဖာ္ထုတ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲလုပ္ငန္းမ်ား 

6.1. ျပဳလုပ္သူသည္ စံ ုစမ္းမႈ၏ ရလဒ္ကို သိရွ ိပိ ုင ္ခြင္ ့ရွ ိသည္။ စြပ္စြ ဲခ်က္မ်ားသည္ မခိ ုင္ ျမဲပါက 

ျပည္သူလူထုအား စံုစမ္းမႈရလဒ္ကို ဖြင့္ခ်ရန္ သို ႔မဟုတ္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ ျပဳလုပ္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး 

ျပဳလုပ္သူႏွင ္ ့  ကုမ ၸဏီ ႏွစ ္ဥ ီ ္ းႏ ွစ ္ဖက္လံ ုးအတြက္ အေကာင္းဆံ ုး ျဖစ္မည္ ့ လုပ ္ေဆာင္မ ႈကိ ု 

ျပဳလုပ္သြားပါမည္။  

6.2. အကယ္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္သူသည္ မသင့္ေတာ္ေသာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင္ ့ 

မညီေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ထင္ရွားပါက သတင္းေပးေကာ္မတီသည္ သင့္ေတာ္ေသာ 

ျပင ္ဆင္ေရးလုပ ္ရပ ္မ်ား သိ ု ႔မဟုတ္ စည္းကမ္း ထိန ္ းသိမ ္ းေရး လုပ ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိ ု 

လုိအပ္သည့္အတိုင္း အၾကံျပဳသြားပါမည္။ 

                                                                      

ဤမူဝါဒတြင္ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျငိစြန္းမႈမ်ားရိွပါက အဆုိပါတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသာ 
အတည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 


