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2  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း

ချစ်ခင်ရပါသော လုပ်သော်ကိုင်ေက်များ၊

နှစ်သပါင်း 120 သကျာ်ကာလတိုင်ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ေည့် ဂုဏ်ယူ ေွယ်ရာေမိုင်းမှတ်တမ်းနှင့်အတူ၊ 
ဆူမီတိုမိုလျှပ်စစ်အုပ်စ(ု“SEG”) ေည် ဆူမီတိုမိုစိတ်ဓာတ်၏ အသြခခံေသော တရားများ နှင့်အညီ 
စီးပွားသရးလုပ်ငန်းသဆာင်ရွက်ေည့် အစဥအ္လာရှိေည်မှာ ကကာြမင့်ခဲ့ ပပီြေစ်ေည်။ ကျွန်ုပ်တို့ေည် 
အလုပ်လုပ်ရာတွင် အသကာင်းဆုံးြေစ်ရန် ကကိုးပမ်း ၍၊ စီးပွားသရးလုပ်ငန်းသဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်း ဂုဏ်ေိက္ခာရှိစွာ 
ကကိုးပမ်းလုပ်သဆာင်ေွားမည်ြေစ်ေည်။ ကျွန်ုပ်တို့ေည် ဥပသေ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသောင်အတွင်း 
ောမက၊ အြမင့်ဆုံးလူ့အကျင့်အဝတ်စံနှုန်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းများ သဆာင်ရွက်ပါေည်။

လွန်ခဲ့သော နှစ်သပါင်း 400 ခန့် မှ သပါ်သပါက်လာခဲ့ေည့်၊ ဆူမီတိုမို စိတ်ဓာတ်၏အသြခခံေသောတရားများေည်၊ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ သန့စဥစ္ီးပွားသရးလုပ်ငန်းကိစ္စများအား ဦးသဆာင်လမ်းြပပါေည်။ 
မိမိတို့၏အလုပ်လုပ်ရာတွင် ဆူမီတိုမို စိတ်ဓာတ် ထင်ရှားသစရန် ြပေေို့ လိုအပ်ပါေည်။

• Banji-nissei – လုပ်ငန်းတွင်ောမကေဲ ေဝ၏ရှုသထာင့် တိုင်းတွင် ေင်စစ်မှန်စွာအသကာင်းဆုံးလုပ်သဆာင်ပါ။
• Shinyo-kakujitsu – ေိက္ခာတရားနှင့်သကာင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှု တို့ကိုတန်ေိုးထားပါ။
• Fusu-furi – လွယ်လွယ်ရရှိေည့်အကျ ိုးအြမတ်အတွက် ေိက္ခာတရားကို ေယ်သတာ့မှ မစသတးပါနှင့်။

ဤလိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေည်၊ ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်များ သထာက်ခံအတည်ြပုထားပပီးြေစ်ကာ၊ 
ဆူမီတိုမိုစိတ်ဓာတ်အသပါ် အသြခခံ၍ တစ်ဦးချင်းစီလိုက်နာကျင့်ေုံးရန် စံနှုန်းများချမှတ်ထား ပပီး ေိက္ခာတရားရှိစွာ 
လုပ်ငန်းများလုပ်သဆာင်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ကူညီသပးပါေည်။ အသြခအသနအရပ်ရပ်တိုင်းတွင် ထိုစည်းမျဥ္းေည် အကျုံးမဝင် 
နိုင်သော်လည်း၊ လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးြေတ်ချက်များချရန် လိုအပ်ေည့်အချိန်တွင် အမှီအြငမ်းအသနအြေစ် ပံ့ပိုးသပးပါေည်။

ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဥပသေ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသောင်အတွင်း ကျင့်ေုံးလိုက်နာမှု သေချာသစရန်မှာကျွန်ုပ်တို့ SEG 
အေွဲ့ဝင်တစ်ယာက်စီတိုင်းအတွက်၊ အသရးကကီးသောအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ေည်။ စည်းမျဥ္းနှင့် ၎င်းအားမှီြငမ်းထားေည့် 
မူဝါေများအားလုံးကို ေိရန်၊ နားလည်ရန်၊ နှင့် လိုက်နာရန် ကျွန်ုပ်တို့တစ်သယာက်ချင်းစီတွင် တာဝန်ရှိေည်။

ဤလိုက်နာရမည့်စည်းမျဥ္းနှင့် ဆူမီတိုမို စိတ်ဓာတ်အတိုင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်သဆာင်ရန်အတွက် မှာကိုယ်တိုင်ကတိကဝတ်များ 
ြပုရန် ေင်တို့အသယာက်စီအား ကျွန်ုပ်သတာင်းဆိုပါေည်။ ေင်တို့အလုပ်လုပ်ရာတွင် ဤစည်းမျဥ္းအား မှီြငမ်း၍၊ 
သဝေန်ပိုင်း ြခားနိုင်စွမ်းကိုသကာင်းစွာအေုံးြပုပပီး၊ သနာက်ထပ် အကူအညီများ လိုအပ်ပါက လမ်းညွှန်မှုများ သတာင်းခံပါ။ 
သမးခွန်းများ ေို့မဟုတ် အမှုထားရမည့်ကိစ္စများကို တင်ြပချင်ပါက ေည် သနရာများစွာထံတွင် တင်ြပနိုင်ရန် 
ေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူး အပါအဝင်၊ ေင်၏စည်းမျဥ္း သလးစားလိုက်နာမှု သေေဆက်ဆံသရး တာဝန်ခံ၊ နှင့် ဥပသေသရးရာဌာန၊ 
စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာသရး နှင့် သေးအန္တရာယ်စီမံေည့်ဂျပန်ရှိရုံးအားလည်း SEG မှ ပံ့ပိုးသပး ထားပါ ေည်။

ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းများကကီးထွားလာသစသရးကို ဆက်လက်အာရုံစိုက် ေည်နှင့်အညီ၊ ေိက္ခာတရားရှိစွာလုပ်ငန်းများလုပ်
သဆာင်ရန်ကို လည်း သအာက်သမ့ေတိရရမည်ြေစ်ေည်။ SEG အတွက်လုပ်သပးသော အလုပ်များအတွက် သန့စဥ ္သကျးဇူး 
တင်ရှိပပီး၊ ဆူမီတိုမို စိတ်ဓာတ်အတိုင်း ထိုအလုပ်လုပ်သဆာင်ရန် ေင့်ကတိကဝတ်အတွက်လည်း သကျးဇူးတင်ရှိပါေည်။
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3  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း
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စည်းမျဥ္း
ကျွန်ုပ်တို ့ကတိကဝတ်ြပုထားရှိသော

ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဥ္း
စည်းမျဥ္းေည် ကျွန်ုပ်တို့၏တူညီသော တန်ေိုးများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ 
အားလုံးသလးစားလိုက်နာရန်သမျှာ်မှန်းထားေည့် စံနှုန်းများကို 
သရးထားသောသကကညာချက်တစ်သစာင်ြေစ်ေည်။ ထိုတွင် 
လုပ်ငန်းများကို မည်ေို့မည်ပုံ လုပ်သဆာင်ရန်ကို ထိန်းချုပ် 
ထားေည့် အသြခခံကျသောေသောတရားများနှင့် အဓိကကျသော 
မူဝါေများကို သော်ြပထားေည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သအာင်ြမင်မှုေည် 
ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်ဂုဏ်ေတင်းအ သပါ်မူတည်ေည်ြေစ်၍၊ 
ြေစ်စဥမ္ျားစွာတွင်၊ စည်းမျဥ္းကိုမှီြငမ်း ထားေည့် မူဝါေများေည် 
ဥပသေမှ လိုအပ်ေည်ထက် သကျာ်လွန် တတ်ေည်။

စည်းမျဥ္းကိုသေချာစွာေတ်ေင့် ပပီး 
ထိုစည်းမျဥ္းနှင့်ထိုစည်းမျဥ္း ေည် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ 
သအာင်ြမင်မှုအတွက်အသရးကကီးေည် ကိုနားလည်ရန် 
လုပ်ရမည်ြေစ်ေည်။ သမးခွန်းများတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက၊ 
ေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူး ေို့မဟုတ် ဤစည်းမျဥ္းထဲတွင် 
သော်ြပထားသော မည်ေူကိုမဆို သမးြမန်းနိုင် ေည်။

စည်းမျဥ္းေည် မည်ေူတို့အသပါ်ေက်သရာက်အကျုံးဝင်ပါေနည်း။
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ တာဝန်ခံများ၊ နှင့် ေါရိုက်တာများ၊ အဆင့် 
တိုင်းတွင်ရှိသော၊ လက်သအာက်ခံ ကုမ္ပဏီခွဲများ နှင့် လုပ်ငန်း 
လည် ပတ်သနေည့် ကုမ္ပဏီများရှိ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် 
အားလုံးအသပါ် စည်းမျဥ္း ေက်သရာက်အကျုံးဝင်ပါေည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လုပ်ငန်းများအတူ သဆာင်ရွက်ချိန်တွင် စီးပွား 
ေက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေူများအား ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဥ္းနှင့် 
တစ် ေမတ်တည်းြေစ်ေည့်နည်းလမ်းအတိုင်း 
လုပ်သဆာင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သမျှာ်လင့်ပါေည်။

ကျွန်ုပ်၏သေေဥပသေေည် မူဝါေတွင်ရှိသော 
စည်းမျဥ္းနှင့်ကွဲလွဲ သန ပါက ောျဖစ်ပျက်မည်နည်း။
ကမ္ဘာအနှံ့တွင်လုပ်ကိုင်ေည့် ကုမ္ပဏီြေစ်ေည့်အသလျာက်၊ 
သေေရှိ ဥပသေတစ်ရပ် ေို့မဟုတ် အြခားသောဥပသေလိုအပ်ချက် 
များေည် စည်းမျဥ္းတွင် ြပဌာန်းထားသော စံနှုန်းများနှင့်တူညီမှုမ
ရှိကွဲလွဲ သနြခင်း၊ ေို့မဟုတ် ဥပသေလိုအပ်ချက်များနှင့်အြငင်းပွား
မှု ြေစ်နိုင်ေွယ်ရှိေည့် အချိန်များရှိနိုင်ပါေည်။ ေက်ဆိုင်သော 
ဥပသေများကို ကျွန်ုပ်တို့ အပမဲလိုက်နာပါေည်။ ဥပသေ နှင့် 
ကျွန်ုပ်တို့စည်းမျဥ္းကကား အြငင်းပွားမှုြေစ်နိုင်ေည့် အသြခ 
အသနရှိေည်ဟု ေတိြပုမိပါက၊ အကူအညီသတာင်းခံရန်အတွက် 
ဥပသေဌာနေို့ ဆက်ေွယ်နိုင်ပါေည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာြခင်း နှင့် 
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာြခင်း နှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ 
ပရိုဂရမ်ေည် ဆူမီတိုမို စိတ်ဓာတ်နှင့်အညီ စီးပွားသရး 
လုပ်ငန်း များသဆာင်ရွက်မည်ဟု ကတိကဝတ်ြပုေည့် တြခား 
ပုံဥပမာ တစ်ခုြေစ်ေည်။ ဤပရိုဂရမ်ေည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပင်
ြေစ်သော်လည်း အသရးကကီးေည့် ပန်းတိုင်များပါဝင်ေည် — 
ကျွန်ုပ်တို့တစ်သယာက်ချင်းစီအား ဥပသေမှ လိုအပ်ေည့်အရာများ
ကိုနားလည်သစရန်နှင့် သလးစား လိုက်နာရန် အသထာက်အကူ
ြပုနိုင်သောအရင်းအြမစ်များကို ပံ့ပိုး သပးရန်ြေစ်ေည်။ SEG 
၏စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာသရးသကာ်မတီမှ စီမံညွှန်ကကား ေည့် 
စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာသရး နှင့် သေးအန္တရာယ်စီမံေည့် 
ရုံးေည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာြခင်း နှင့် 
ကျင့် ဝတ်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်အား ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲရန် အရင်းခံ 
တာဝန် နှင့်အခွင့်အာဏာရှိေည်။ ထို့အြပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကု
မ္ပဏီအုပ်စုတစ်စုစီတိုင်းတွင် စည်းမျဥ္း သလးစားလိုက်နာမှု 
သေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံတစ်ဦးရှိပပီး ပရိုဂရမ်အား ကူညီကာ၊ 
ေင်တို့တစ်သယာက်ချင်းစီကို အသထာက်အကူြပုနိုင်သောအရင်း
အြမစ်အြေစ်အကူအညီသပးမည်ြေစ်ေည်။ စည်းမျဥ္းေည် ပရိုဂရ
မ်၏အသရးကကီးသောအစိတ်အပိုင်းြေစ်၍ စီးပွားသရး ကျင့်ဝတ်ရှိရန် 
ကုမ္ပဏီ၏ကတိကဝတ်ြပုြခင်း အတွက် လည်း အသရးကကီးေည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးေည် သအာက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းအား 
ကတိကဝတ် ြပုရမည်:

• ေင်၏အလုပ်တွင် အကျုံးဝင်သော ကုမ္ပဏီ၏မူဝါေများနှင့် 
ဤစည်းမျဥ္းကိုေတ်ပပီးနားလည်ေည်။

• ကုမ္ပဏီ၏မူဝါေများ၊ ဤစည်းမျဥ္း၊ နှင့်အတူ ဥပသေ 
နှင့်စည်းမျဥ္း စည်းကမ်းများကို သလးစားလိုက်နာေည်။

• စည်းမျဥ္း၊ ေက်ဆိုင်သောဥပသေ၊ ေို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမဝါေများအား 
ချ ိုးသောက်ေည်ဟုေံေယရှိြခင်း ေို့မဟုတ် ေိရှိပါက 
ဤစည်းမျဥ္းထဲတွင် သော်ြပထားသော မည်ေူကိုမဆို ေို့မဟုတ် 
ေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူးအား အစီရင်ခံတင်ြပေည်။

• အကူအညီလိုအပ်ပါက ေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူး၊ 
ေင်၏စည်းမျဥ္း သလးစားလိုက်နာမှု သေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံ၊ 
ဥပသေသရးရာဌာန၊ လူအရင်းအြမစ်၊ ေို့မဟုတ် 
ဤစည်းမျဥ္းထဲတွင် သော်ြပထားသော မည်ေူမဆိုထံမှ 
အကကံဉာဏ်လမ်းညွှန်ချက်များ သတာင်းခံေည်။

• ကုမ္ပဏီအတွင်း စုံစမ်းစစ်သဆးြခင်းများ၊ စာရင်းစစ်များ၊ 
နှင့် အြခားသော ြပန်လည်ေုံးေပ်ြခင်းများြပု
လုပ်ရာတွင် ပူးသပါင်း လုပ်သဆာင်ေည်။

5  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



သခါင်းသဆာင်များနှင့် ကကီးကကပ်သရးမှူးများ၏ 
တာဝန်ဝတ္တရားများ
ေင်၏ကုမ္ပဏီတွင် ကကီးကကပ်သရးမှူး တစ်ဦး ေို့မဟုတ် 
သခါင်းသဆာင်တစ်ဦးြေစ်ပါက၊ ဆူမီတိုမိုစိတ်ဓာတ်နှင့် စည်းမျဥ္းတွင် 
ထင်ဟပ်သောတန်ေိုးစံနှုန်းများကို ထင်ရှားသအာင်ေရုပ်ြပရန် 
အထူးဝတ္တရားရှိပပီး ဝန်ထမ်းများအားလည်း ထို့အတူလုပ်ရန်  
အသထာက်အပံ့သပးရမည်ြေစ်ေည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ 
ကကီးကကပ်သရးမှူးများ နှင့်သခါင်းသဆာင်များ ေည် သအာက်ပါအား 
ကတိကဝတ် ြပုရမည်:

• “ပွင့်လင်းရဲတင်းစွာ ထုတ်သြပာ (speak up)” ေည့်ဓသလ့ကို 
အစြပုေန်တီးပါ။ ဝန်ထမ်းများကို သမးခွန်းများသမးရန် နှင့် 
အမှုထားစရာရှိေည့် ကိစ္စများ စိတ်ေက်သောင့်ေက်ော 
တင်ြပနိုင်ေည့် လုပ်ငန်းခွင် တစ်ရပ်အြေစ် ထိန်းေိမ်းထားရှိပါ။

• အတုယူရန်စံနမူနာထားထိုက်ေူြေစ်ပါ။ စည်းမျဥ္းနှင့် ဆူမီတိုမိုစိ
တ်ဓာတ်အတိုင်းစီးပွားသရးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ေည့်  
ပုံဥပမာတစ်ရပ်အြေစ်တည်ရှိပါ။

• စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာြခင်း နှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်ကို 
သထာက်ခံပါ။ ဝန်ထမ်းများအား စည်းမျဥ္းေို့ မှီြငမ်းကိုးကားရန် 
တိုက်တွန်းအား သပးပါ၊ ေင်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်သောေူများ
အား၎င်းတို့ အလုပ် များတွင် အကျုံးဝင်သော မူဝါေများနှင့်ရ
င်းနှီးသစရန်သေချာပါသစ၊ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်
နာြခင်းဆိုင်ရာ ေင်တန်းများနှင့် ဆက်ဆံသြပာဆိုြခင်းများကို 
အကူအညီသပးသထာက်ခံပါ၊ ထို့သနာက်ေင်တာဝန်ကျ ေည့် 
သနရာတွင် စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာြခင်း နှင့် လူ့ကျင့်ဝတ်ပရို
ဂရမ်အသကာင်အထည်သော်ြခင်း များ တွင် အကူအညီသပးပါ။

• နားသထာင်၍ လမ်းညွှန်မှုများသပးပါ။ သမးခွန်းများသမးရန် နှင့် 
အမှုထားစရာရှိေည့် ကိစ္စများ တင်ြပလာ ေည့်ဝန်ထမ်းများကို 
အချိန်သပးပါ။ ကျင့်ဝတ်ေိက္ခာဆိုင်ရာ ဆုံးြေတ်ချက်များချရာတွင် 
ဝန်ထမ်းများ အား အကူအညီ သပးပါ။

• တင်ြပလာေည့် အမှုထားရမည့်ကိစ္စများအား ေက်ဆိုင်ရာ 
ဌာန အေီးေီးေို့ ေင့်သတာ်ေည့်အတိုင်း ရည်ညွှန်းပါ။ 
လက်မခံနိုင်ေည့် အြပုအမူတစ်စုံတစ်ရာရှိေည်ဟု ေံေယရှိပါ 
က၊ ထိုအသကကာင်းအရာအား ေင်၏စည်းမျဥ္း သလးစားလိုက်နာ 
မှု သေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံ၊ ဥပသေသရးရာဌာန၊ 
လူအရင်းအြမစ်၊ ေို့မဟုတ် ဤစည်းမျဥ္းထဲတွင် 
သော်ြပထားသော မည်ေူမဆိုထံေို့ ရည်ညွှန်းပါ။

ညွှန်ကကားချက်များရှာသေွရယူြခင်း နှင့် 
အမှုထားရမည့်ကိစ္စများ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း
ညွှန်ကကားချက်များရှာသေွရယူြခင်း
ဤစည်းမျဥ္းေည် ြေစ်သပါ်လာနိုင်ေည့် ကိစ္စရပ်တိုင်းကို မသြေရှင်း 
နိုင်ပါ။ ဥပသေ ေို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမူဝါေတွင် မည်ေည့်အရာများ 
လိုအပ် ေည်ကို ေင်သေချာမေိပါက၊ ေို့မဟုတ် 
ကျင့်ဝတ်တရားဆိုင်ရာ ခက်ခဲေည့်အသြခအသနတစ်ရပ်တွင် 
ပိတ်မိသနေည်ဟု ခံစားမိပါက၊ ေင်၏ကကီးကကပ်သရး
မှူးအပါအဝင်၊ေင်၏စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာမှု 
သေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံ၊ ဥပသေသရးရာဌာန၊ ေို့မဟုတ် 
လူအရင်းအြမစ် စသောေင်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ေည့် အရင်း 
အြမစ်များထဲမှ တစ်ခုခုတွင် ညွှန်ကကားချက်များရှာသေွရယူပါ။

အမှုထားရမည့်ကိစ္စများ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း
ဥပသေ၊ စည်းမျဥ္း၊ ေို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏မူဝါေများအား 
အမှန်တကယ် ချ ိုးသောက်ြခင်းကို ေတိြပုမိပါက ေို့မဟုတ် 
ကျူးလွန်ေည်ဟု ေံေယရှိပါက၊ အစီရင်ခံတင်ြပရန် 
ေင့်တွင် ဝတ္တရားရှိေည်။ လက်မခံနိုင်ေည့် 
အြပုအမူတစ်စုံတစ်ရာရှိေည်ဟု ေံေယရှိပါက ေို့မဟုတ် 
အြခားအမှုထားစရာကိစ္စများအား အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း ေည် 
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီ၊ ေင်၏လုပ်သော်ကိုင်ေက်များ၊ နှင့် ကျွန်ုပ်
တို့၏လူမှုအေိုင်းအဝိုင်းများကို ကူညီသပးရာသရာက်ပါေည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီေည် ေင့်ထံတွင်ရှိေည့် အမှုထားစရာ ကိစ္စရပ် 
အား အစီရင်ခံတင်ြပနိုင်ရန် လမ်းသကကာင်းများစွာ ေွင့်သပးထားပါ 
ေည်၊ ထိုအထဲတွင် ပါဝင်ေည့်အရင်းအြမစ်များမှာ:

• ေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူး
• ေင်၏စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာမှု သေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံ
• ဥပသေသရးရာဌာန
• လူအရင်းအြမစ်
• အသရးသပါ်လိုင်း (အတွင်း/အြပင)်

အသမး အလုပ်ထဲတွင် ြေစ်ပျက်သနေည့်တစ်စုံတစ်ရာနှင့် 
စိတ်ကေိက သအာက်ြေစ်သနသော်လည်း၊ 
ထိုအရာေည် စည်းမျဥ္းကိုချ ိုးသောက် ေည်ဟု 
ြပနိုင်သော ေက်သေအသထာက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံ 
ကျွန်ုပ်တွင်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ောလုပ်ရမည်နည်း။

အသြေ စည်းမျဥ္းထဲတွင် သော်ြပထားေည့် အရင်းအြမစ်များကို 
အေုံးြပု ကာ၊ ေင်၏အမှုကိစ္စအား စီရင်ခံတင်ြပြခင်း၊ 
ေို့မဟုတ် ညွှန်ကကား ချက်များရှာသေွရယူေင့်ေည်။ 
ေင်သစာင့်မည်ဆိုပါက၊ ကုမ္ပဏီအား ထိခိုက်နစ်နာသစြခင်း 
ေို့မဟုတ် အြခားေူများချ ိုးသောက်ခံရြခင်းမှ 
ကာကွယ်တားဆီးရန် အလွန်ပင်သနာက်ကျေွားနိုင်ေည်။ 
ကုမ္ပဏီမှ အသကကာင်းအရာများအား သလျာ်ကန်စွာ 
စုံစမ်းစစ်သဆး ေွားမည်ြေစ်ေည်။

6  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



အသရးသပါ်လိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ လက်မခံနိုင်ေည့် အြပုအမူတစ်စုံတစ်ရာရှိ 
ေည်ဟု ေံေယရှိြခင်းကို အစီရင်ခံတင်ြပလိုပါက ေို့မဟုတ် 
ေက်ဆိုင်ရာ ဥပသေ ေို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမူဝါေဆိုင်ရာ 
ညွှန်ကကားချက်များ ရယူလို ပါက အီးသမးလ်ပို့ ြခင်း ေို့မဟုတ် 
ေုန်း သခါ်ြခင်းများြပုလုပ်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများအတွက် 
အသရးသပါ်လိုင်း ြပင်ဆင်ထားပါေည်။

သနရာအများစုတွင်၊ ဝန်ထမ်းများေည် အသရးသပါ်လိုင်းေို့ 
လျှ ို့ဝှက်စွာ ဆက်ေွယ်နိုင်ေည်။ အသရးသပါ်လိုင်းကိုစီမံေည့် 
ဥပသေများေည် တစ်ချ ို့နိုင်ငံများတွင် ကွဲြပားပပီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် 
ပိုမို၍ကျဥ္းကျပ်တတ်ေည်။ ဤကဲ့ေို့သောအသြခအသနများတွင်၊ 
လျှ ို့ဝှက်စွာတိုင်ကကားနိုင် မနိုင် စေည့်ေတင်းအချက်အလ
က်များနှင့်ပတ်ေက်၍ေင်၏ သေေရှိ ေုန်းဆက်ေွယ်သြပာ
ဆိုေည့်သနရာကွန်ယက်များ၊ ေို့မဟုတ် ေင်၏ ကုမ္ပဏီတွင်း 
လမ်းညွှန်ချက်များ၊ စည်းမျဥ္းတွင် သော်ြပထားေည့် 
အရင်းအြမစ်များနှင့် တိုင်ပင်သဆွးသနွးေင့် ပပီး၊ တိုင်ကကားနိုင်ပါက၊ 
ေင်သနထိုင်သောနိုင်ငံမှ အစီရင်ခံတင်ြပမှုတိုင်ကကားမှုတစ်စုံ
တစ်ရာ မည်ေို့မည်ပုံြပုလုပ်ရမည်ကို တိုင်ပင်ေင့်ပါေည်။

လက်တုံ့ ြပန်မှုမရှိ
ေံေယရှိေည့် လက်မခံနိုင်သော အြပုအမူတစ်စုံတစ်ရာကို 
သကာင်းမွန်သောယုံကကည်ချက်ြေင့် တင်ြပတိုင်ကကားေည့် 
ဝန်ထမ်းများအား လက်တုံ့ ြပန်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ 
တားြမစ်ထားပါေည်။ လက်တုံ့ ြပန်မှု (ေင့်အသပါ် ေို့မဟုတ် 
အြခားသော ဝန်ထမ်းအသပါ်) တစ်စုံတစ်ရာ ေတိြပုမိပါက၊ 
ဥပသေသရးရာဌာန ေို့မဟုတ် စည်း မျဥ္းထဲတွင် သော်ြပထားသော
မည်ေည့်အရင်းအြမစ်တွင်မဆို ချက်ချင်း အစီရင်ခံတိုင်ကကားပါ။ 
ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ ထိုအမှုကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်သဆးပပီး သလျာ်ကန် 
သောအသရးယူသဆာင်ရွက်မှုများ ြပုလုပ်ေွားမည်ြေစ်ေည်။

တိုင်ကကားမှု လက်ခံရရှိပပီးသနာက်
ေံေယရှိေည့် လက်မခံနိုင်သော အြပုအမူတစ်စုံတစ်ရာ 
အစီရင်ခံတိုင်ကကားမှုများကို သလျာ်ကန်စွာ စုံစမ်းစစ်သဆး၍ 
အတွင်း သရးကိစ္စ အြေစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 
လျှ ို့ဝှက်ထားေွားမည် ြေစ်ေည်။ စုံစမ်းစစ်သဆးမှုများကို 
ေင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်သဆာင်ေင့်ပါ။ စုံစမ်းစစ်သဆးမှုများတွင် 
ရှုပ်သထွးလှသော ဥပသေသရးရာကိစ္စများ 
မကကာခဏဆိုေလိုပါရှိေြေင့်၊ ေင့်နည်းေင့်ဟန်ြေင့်လုပ်ြခ
င်းေည် စုံစမ်းစစ်သဆးမှုတစ်ရပ်ကို ထိခိုက်၍ ေင်နှင့်ကုမ္ပဏီ 
နှစ်ေက်စလုံးကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်သစနိုင်ပါေည်။

ချ ိုးသောက်မှုများအတွက် ြပစ်ေဏ်များ
ေက်ဆိုင်သော ဥပသေအသပါ်မူတည်၍၊ ကုမ္ပဏီ မူဝါေများ၊ 
ဤစည်းမျဥ္း၊ နှင့် ဥပသေကိုချ ိုးသောက်ေည့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းေည် 
စည်းကမ်းထိန်းေိမ်းသရးပိုင်းဆိုင်ရာ အသရးယူမှု၊ ထိုအထိြေစ်သစ 
အလုပ်ထုတ်ြခင်းအထိြေစ်သစ အသရးယူခံရနိုင်ေည်။ ထို့အြပင်၊ 
ချ ိုးသောက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အား သထာက်ခံြခင်း ေို့မဟုတ် 
ညွှန်ကကားြခင်း၊ ေို့မဟုတ် ချ ိုးသောက်မှုတစ်ရပ်အားေိသော်
လည်း ချက်ချင်းမတင်ြပြခင်း၊ ရှိပါက စည်းကမ်းထိန်းေိ
မ်းသရးပိုင်းဆိုင်ရာ အသရးယူမှုကို ခံရနိုင်ေွယ်ရှိေည်။

7  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



ဥပသေစည်းမျဥ္းစည်းကမ်းများကို 
သလးစားလိုက်နာြခင်း
ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများေည် 
အလွန်များစွာသော ဥပသေများ၊ စည်းမျဥ္းစည်းကမ်းများ၊ 
နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ြပ ဌာန်းထားသော လုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှု
များနှင့်အညီ လုပ်သဆာင်ရ ြခင်းြေစ်ေည်။ အလွန်အမင်း 
စိန်သခါ်မှုရှိသော ဥပသေပိုင်း နှင့် လုပ်ငန်း ထိန်းေိမ်းမှု 
အာဏာအသြခအသန နယ်သြမသအာက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်သန ြခင်းြေစ်ေည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်၊ 
ေက်ဆိုင်မှုရှိသော ဥပသေအား သလးစား လိုက်နာြခင်းေည် ကျွ
န်ုပ်တို့၏လူမှုအေိုင်းအဝိုင်း တွင်လိုက်နာရမည့် အသရးကကီး
သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြေစ်ေည်ဟု နားလည်ထားပါေည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ေက်ဆိုင်သော ဥပသေများနှင့် စည်းမျဥ္းစည်းကမ်း 
များအား သလးစားလိုက်နာရန် ကတိကဝတ်ြပုထားပါေည်။

တရားမျှတ၍ပွင့်လင်းသော စီးပွားသရးဆက်ဆံမှု
ကျွန်ုပ်တို့ေည် စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများ ကို ပွင့်လင်းပပီး 
ေိက္ခာ တရားရှိ စွာလုပ်သဆာင်ပါ ေည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 
ဝယ်ယူအားသပးေူများ၊ ကုန် ေွင်းေူများ၊ ပပိုင်ေက် များ၊ 
ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစည်းကမ်းထိန်းေိမ်းေူများ၊ အြခားေူများ 
အားလုံးနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံချိန်တွင် မျှတစွာ 
ဆက်ဆံ ေည်။ တရားမမျှတသော စီးပွားသရးလုပ်ထုံးများ 
ေို့မဟုတ် မပွင့်လင်းမှု များြေင့် အြခားေူများအသပါ် 
မတရားစွာ ကျွန်ုပ်တို့ အြမတ်မထုတ် ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ေည် 
ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူသော ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်ပပီး ဝန် 
သဆာင်မှုများသပးေည်။ သရာင်းဝယ်သောက်ကားေည့်အချိ
န်တွင်၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန် သဆာင်မှုများအား တရားမျှ
တ၍မှန်ကန်သောနည်းလမ်းြေင့် ကျွန်ုပ်တို့သော်ြပေည်။

ယှဥပ္ပိုင်ေူများဥပသေကို ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါေည်
ကုမ္ပဏီမှ ၎င်း၏လုပ်ငန်းသဆာင်တာလှုပ်ရှားမှုအားလုံးတို့
တွင် အားေွန်ခွန်စိုက် ယဥှပ္ပိုင်စဥ၊္ ထိုကကိုးပမ်းမှုများေည် 
သစျး ကွက်တွင်ရှိသော ေက်ဆိုင်ေည့်ယှဥပ္ပိုင်ေူများ 
ဥပသေအတိုင်း လုပ်ငန်းများသဆာင်ရွက်ရမည်ြေစ်ပါေည်။ 
ယှဥပ္ပိုင်ေူဥပသေထဲတွင် အချ ို့ သော ကကီးသလးသောြပစ်မှုများမှာ 
ကုမ္ပဏီ၏လွတ်လပ်စွာပိုင်းြခား နိုင်စွမ်းကိုကန့်ေတ်ေည့် 
ပပိုင်ေက်များအကကား ေသော တူညီမှု များထားရှိြခင်းြေ
စ်သောကုန်နှုန်းများကိုေတ်မှတ်ြခင်း၊ ထုတ်ကုန် များကို 
ကန့်ေတ်ြခင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသေွးများကို 
ထိန်းချုပ်ြခင်း၊ ေို့မဟုတ် ဝယ်ယူအားသပးေူများ၊ သနရာသေေများ၊ 

ေို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများတို့အတွက် သစျးကွက်ပိုင်းြခားြခင်း 
စသောေသောတူညီမှုများတို့ ြေစ်ေည်။ မည်ေည့် ပပိုင်ေက်နှင့်မျှ 
မည်ေည့်အသကကာင်းအရာကိုမဆို ေသောတူညီမှုများမထားေင့်ပါ၊ 
အေယ်သကကာင့်ဆို သော် ဤကဲ့ေို့သောေသောတူညီမှုများေည် 
အပမဲလိုလိုနီးပါး တရားမဝင်ြေစ်၍ ကုမ္ပဏီ၏မူဝါ
ေအားလည်းချ ိုးသောက်ရာ သရာက်ေည်။

တရားမဝင်သော ေသောတူညီမှုများနှင့်ပတ်ေက်၍ 
စာချုပ် သရးေားြခင်းမဆိုထားနှင့် အမူအယာနှင့်ပင် 
ေသောတူသကကာင်း မသော်ြပေင့်ပါ။ တရားဝင်မဟုတ်သော 
သဆွးသနွးမှုများအသပါ်အသြခခံပပီး ေို့မဟုတ် ပပိုင်ေက်
များအကကားေတင်းအချက်အလက်များေလှယ်ရုံတင်ပ
င် တရားမဝင်သောေသောတူညီမှုအြေစ်ေက်သရာက်နို
င်ေည့်အတွက် တရားရုံးမှ ထိုေသောတူညီမှုများေည် 
တရားမဝင်ြေစ်သကကာင်းသကာက်ချက်ချနိုင်ပါေည်။

မသပါက်ကကားေင့်သော ေတင်းအချက် အလက်များကို 
ပပိုင်ေက်များနှင့် သဆွးသနွးြခင်း ေို့မဟုတ် ေလှယ်ြခင်း 
(လုပ်ငန်းြပင်ပ သတွ့ေည့်အချိန်တွင်ပင်ြေစ်သစ) မြပုလုပ်ရန် 
ေတိထားပါ၊ ထိုေတင်းအချက်အလက်များမှာ:

• လက်ရှိ ေို့မဟုတ် အနာဂတ်သစျးနှုန်းများ၊ အြမတ်အစွန်းများ 
ေို့မဟုတ် သစျးနှုန်းေတ်မှတ်ေည့်ဗျူဟာ နှင့် သစျးနှုန်းဆိုင်ရာ 
စကားရပ်များ (အပိုသကကး၊ သလျှာ့သစျး၊ ြပန်အမ်းသငွများ)

• ကုန်ကျစရိတ်အသေးစိတ်အချက်အလက် (ဥပမာ- အသရးကကီး
သောထည့်ဝင်ေည့်အရာများနှင့်ဆိုင်သော) အထူးေြေင် ့
ကုန်ပစ္စည်းအချ ို့များ

• အချ ို့သော ဝယ်ယူေူများ၊ ပစ်မှတ်ထားေည့် 
အချ ို့ဝယ်ယူေူများ ကို ချည်းကပ်ေည့်ကုမ္ပဏီ၏နည်းလ
မ်းများ ေို့မဟုတ် တူညီသော မဟာဗျူဟာလှုပ်ရှားမှုများ 
ကိုထင်ရှားသစသော မဟာ ဗျူဟာအချက်အလက်များ

• ဝန်သဆာင်မှုအေစ်တွင်ပါဝင်ေည့်အသေး
အစိတ်အချက်အလက်များ အထူးေြေင့် 
မသပါက်ကကားရမည့်အချက်အလက်များ၊ သရာင်းဝယ်သော
က်ကားြခင်းဆိုင်ရာနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအစီအစဥမ္ျား

• ဝန်ထမ်းများ၏ နစ်နာသကကး နှင့် အကျ ိုးအြမတ်များ 
ဆိုင်ရာအချက်အလက်

လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီေည့် စီးပွား 
သရးလုပ်ငန်း သဆာင်ရွက်မှု

ကျွန်ုပ်တို ့ကတိကဝတ်ြပုထားရှိသော

8  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



တရားဝင်ြေစ်သော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များစွာကို ြေည့်ဆည်းရန် 
လုပ်သဆာင်သနသော်လည်း ပပိုင်ေက်များကို အတူတကွ 
ထားရှိြခင်းအားြေင့် ကုန်ေွယ်မှုအေင်းအေွဲ့များေည် ယဥှပ္ပိုင်ေည့် 
ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်ေက်သော အမှုထားစရာများသပါ်လာနိုင်ေည်။ 
ကုန်ေွယ်မှုအေင်းအေွဲ့ ေို့မဟုတ် မသပါက်ကကားေင့်သောေတင်း 
သခါင်း စဥမ္ျားကို သဆွးသနွးသော အစည်းအသဝးေို့မတက်သရာက်ခင် 
ေင်၏စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာမှု သေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံ 
ေို့မဟုတ် ဥပသေသရးရာဌာနေို့ ကကိုတင်အသကကာင်းကကားရပါမည်။ 
ဤကဲ့ေို့သောအသြခအသနများတွင် စီမံေည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
အသေးစိတ်များ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်ရှိေည်။ ပိုမို၍ေတ
င်းအချက်အလက်များေိလိုပါက ပပိုင်ေက် ဥပသေများတွင် 
လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကို တိုင်ပင် သဆွးသနွးပါ။

ပပိုင်ေက် ဥပသေသအာက်တွင် အမှုထားရမည့်ကိစ္စရပ်များ 
သပါ် လာနိုင်ေည့် အချ ို့သောလှုပ်ရှားမှုများမှာ:

• ကုန်ေွင်းေူနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ပပိုင်ေက်များအား သရာင်းကု
န်များသပးေွင်းမှုကန့်ေတ်မည်ဟု ေသောတူြခင်း

• ြေန့်ချိေူများ ေို့မဟုတ် စီးပွားြေစ်ကကားပွဲစားများနှင့်လုပ်ကိုင်
ကာ ထပ်ဆင့်သရာင်းချေည့်သစျးနှုန်းများအား ထိန်းချုပ်ြခင်း

• ပပိုင်ေက်၊ ကုန်ေွင်း ေူ၊ ေို့မဟုတ် ဝယ်ယူေူတစ်ဦးဦးနှင့် 
ဆက်ဆံရန် ပူးသပါင်းြငင်းဆန်ြခင်း

• မ္ပဏီမှ၎င်းကုမ္ပဏီထံတွင်ော ဝယ်ယူေူများဝယ်ရန်၊ 
ေို့မဟုတ် ကုန်ေွင်း ေူမှလည်း ထိုကုမ္ပဏီကိုောသရာင်းရန် 
စေည့် ေီးေန့်မူပိုင်ေသောတူညီချက်များရှိြခင်း

• ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူပါက သနာက်ပစ္စည်းေီးေန့်တစ်ခုကို 
ထပ်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ေည့် ေတ်မှတ်ချက်ြေင့် 
ဝယ်ယူေူ ေို့မဟုတ် သပးေွင်းေူမှြပုလုပ်ရန်လိုအ
ပ်ေည်ဟု ေသောတူညီမှုများြေင့်ချည်တုပ်ြခင်း

• “သခါင်းပုံြေတ် သစျးနှုန်း” ေတ်မှတ်ြခင်း ေည် ကုမ္ပဏီမှ 
သလျှာ့သစျးသပးသော သစျးနှုန်းြေစ်ပပီး ထိုပစ္စည်းေည်ကုန်ပစ္စ
ည်း၏ကုန်ကျစရိတ်ထက် နိမ့်သော သလျှာ့ထားေည့်ကုန်ပစ္စ
ည်း၏သစျးနှုန်းြေစ်ေည်၊ ထိုေို့ ြပုလုပ်ရြခင်း၏ရည်ရွယ်ချက်
မှာ သစျးကွက်ရှိပပိုင် ေက်များ အား နှင်ထုတ်နိုင်ေည်အထိ 
သစျးနှုန်းအား ထိန်းေိမ်းနိုင်ရန် ြေစ်ေည်။ 

လုပ်သဆာင်မှုတစ်ခုေည် ယဥှပ္ပိုင်မှုဓသလ့ကိုဆန့်ကျင်ြခင်း
ြေစ်၏ မြေစ်၏ေည် အပမဲတမ်း မရှင်းလင်းေည့်အတွက်၊ 
ေင်၏စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာမှု သေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံ၊ 
ပပိုင်ေက် ဥပသေသလးစားလိုက်နာသရးတာဝန်ခံ၊ ေို့မဟုတ် 
ဥပသေသရးရာဌာနအား ညွှန်ကကားမှုအတွက် တိုင်ပင်သဆွးသနွးပါ။

အသမး သကာလိပ်မှ ခင်မင်ရင်းနှီးရသောေူငယ်ချင်းတစ်
သယာက် ေည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပပိုင်ေက်တစ်ဦးအတွ
က် အလုပ်လုပ်သနပါေည်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်တွင်၊ 
ကျွန်ုပ်တို့၏သရာင်းအား အသကာင်းဆုံး ကုန်ပစ္စည်းများ 
ထဲမှ တစ်ခု၏ မသပါက်ကကားေင့်ေည့် အချက်အလက ်
အသကကာင်းသမးလာပါေည်။ သမးလာေည်ကိုမသြေခဲ့ပါ။ 
ေို့သော် သနာက်ထပ် ဤကဲ့ေို့ ြေစ်ရပ်များြေစ်ပျက်ပါက 
မည်ေို့ ြပုလုပ်ရမည်ကို ညွှန်ကကားချက်လိုအပ်ပါေည်။

အသြေ ကုမ္ပဏီ၏မည်ေည့် ပပိုင်ေက်များနှင့်မဆိုမ
သပါက် ကကားေင့်သော အချက်အလက်များကို 
လုံးဝမသြပာေဲ သရှာင်ရှားရပါမည်။ 
ဤေည်ကိုနားလည်သော်လည်း၊ အချ ို့သောလူမှု
သရးအသြခအသနများတွင်၊ ေင့်သလျာ်ေလို ြပန်လ
ည်တုံ့ ြပန်ရန်ခက်ေည့်အချိန်များရှိနိုင်သပေည်။ 
ထိုေို့အချိန်များတွင် ေင့်ေူငယ်ချင်းအား SEG 
၏ မူဝါေမှာ ၎င်း၏ကုန်ပစ္စည်းသစျးနှုန်း ေို့မဟုတ် 
အြခားသော သရာင်းကုန်ဆိုင်ရာစကားရပ်များအား 
ပပိုင်ေက်များနှင့်မသြပာဆိုရန် တင်းကျပ်
စွာတားြမစ်ထားသကကာင်းရှင်းြပပါ။

ကျွန်ုပ်တို့ေည် လာေ်သပးလာေ်ယူမလုပ်ပါ။
လာေ်ထိုးြခင်းေည် လူမှုအေိုင်းအဝိုင်းေို့ ြပင်းထန်စွာထိခိုက်မှု 
ြေစ်သစပပီး ကုမ္ပဏီကိုလည်း ေိောထင်ရှားစွာနစ်နာသစပါေည်။ 
လာေ်ထိုးြခင်းတွင် စီးပွားသရးအြမတ်ထုတ်မှုအား မမှန်ကန်သော 
နည်းလမ်းြေင့်ရရှိြခင်း ေို့မဟုတ် စီးပွားသရးအဆုံးအြေတ်ကို 
လွှမ်းမိုးနိုင်သော မည်ေည့်တန်ေိုးရှိသောအရာ ရရှိေည်ြေစ်သစ၊ 
သပးြခင်းြေစ်သစ၊ ပစ္စည်းလက်သဆာင်သပးြခင်းြေစ်သစ ပါဝင်ေည်။

ေင်ေည် တိုက်ရိုက် ေို့မဟုတ် ေွယ်ဝိုက်၍၊ ခွင့် ြပုြခင်း၊ 
ကမ်းလှမ်းြခင်၊ ကတိြပုြခင်း၊ သပးြခင်း၊ ေို့မဟုတ် 
သတာင်းဆိုြခင်း၊ ယူရန်ေသောတူြခင်း၊ ေို့မဟုတ် 
လာေ်ထိုးမှုကိုလက်ခံြခင်းကို လုံးဝမြပုလုပ်ရပါ။

လာေ်ထိုးြခင်းတွင် သငွေားြေင့် သငွသပးသချြခင်းများ အပမဲတမ်း 
မပါဝင်ပါ။ လာေ်ထိုးြခင်းေည် ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးြေစ်နိုင်ပပီး၊ 
ဧည့်ခံြပုစု သေျာ်သြေ တင်ဆက်ြခင်း၊ အဆမတန် သစျးသလျှာ့ ြခင်း၊ 
ေင်လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်လို ေည့်ေူ၏မိေားစုဝင်တစ်ဦးဦးအား 
အလုပ်ခန့် ြခင်း၊ ေို့မဟုတ် စီးပွားသရးအဆုံးအြေတ်တစ်ရပ်အား 
လွှမ်းမိုးနိုင်ရန် အလှူေါန ြပုြခင်းတို့ပါဝင်ပါေည်။ လာေ်ေည် 
ရယူေူအတွက်တန်ေိုးရှိေည့် မည့်ေည့်အရာ မဆို ြေစ်နိုင်ေည်။ 
ထို့အြပင်၊ လာေ်ထိုးေည့်ပမာဏအနည်းအများနှင့်မဆိုင်ပါ၊ 
လာေ်ထိုးြခင်းဟု အရာတွင်နိုင်သော တန်ေိုးရှိေည့် တစ်စုံတစ်ရာ 
ြေစ်သစ ေို့မဟုတ် သငွသချမှုတစ်ခုခုြေစ်သစ လုပ်ခိုင်းခံရပါက၊ 
ထိုအရာအား ဥပသေသရးရာဌာေို့ချက်ချင်းတင်ြပရပါမည်။

နိုင်ငံအများစုတွင် အစိုးရဝန်ထမ်းများအား လာေ်စားြခင်းမှ 
တားဆီးထားေည့် ဥပသေများ စွာတွင်ရှိေည်။ 
အစိုးရပိုင်အေွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန်ထမ်းသဆာင်သန 
သောဝန်ထမ်း (ြပည်တွင်း ေုန်းဆက်ေွယ်သရး ကုမ္ပဏီ၊ 
စွမ်းအင် ကုမ္ပဏီ၊ ေို့မဟုတ် သဆးရုံ) များေည် 
လာေ်သပးလာေ်ယူတိုက်ေျက် သရး ဥပသေများသအာက်တွင် 
အထူးတားြမစ်ြခင်းခံရသော အစိုးရဝန်ထမ်းများအြေစ်ေတ်မှတ်
ခံထားရေည်။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ ေို့မဟုတ် လူတစ်ဦးချင်းကို 

9  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



လာေ်ထိုးြခင်း များကိုလည်း နိုင်ငံအသြမာက်ြမားမှ 
တားဆီးထားပါေည်။ ကုမ္ပဏီမှ မည်ေည့်အသြခအသနမျ ိုးတွင် 
မဆို အစိုးရဝန်ထမ်း ြေစ်သစ၊ တစ်ကိုယ် တည်းြေစ်သစ၊ ေို့မဟုတ် 
အြခားကုမ္ပဏီများ ပါဝင်ေည်ြေစ်သစ၊ မည်ေည့်အရာြေစ်သနပါသစ 
လာေ်စားချင်းကို တင်းကျပ်စွာ ပိတ်ပင်ထားပါေည်။ လာေ်
သပးလာေ်ယူတိုက်ေျက်မှုဥပသေများကို ချ ိုးသောက်ြခင်းေည် 
ေင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ နာမည်ဂုဏ်ေတင်း 
ထိခိုက် နစ်နာြခင်း၊ ကကီးမားသော ေဏ်သငွသဆာင်ရြခင်း၊ နှင့် 
လူတစ်ဦးချင်း အတွက် သထာင်ေဏ်ကျြခင်းတို့အပါအဝင် 
ြပင်းထန်သော သနာက် ဆက်တွဲအကျ ိုးေက်သရာက်မှုများရှိ
ပါေည်။ မေင့်သလျာ်သော အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုညွှန်ြပေည့် 
မည်ေည့် လှုပ်ရှားမှုကိုမဆို သရှာင်ရှားေင့်ေည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားသရးနှင့်ဆက်စပ်သော သေးလူမှ 
ကျူးလွန်သော လာေ်စားမှုအတွက် ကုမ္ပဏီအား ဥပသေအရ 
တာဝန်ယူခိုင်းနိုင်ေည်။ စီးပွားသရးလုပ်သော်ကိုင်ေက်များ နှင့် 
ကိုယ်စားလှယ်များအား သေချာစွာသရွးချယ်ရမည်ြေစ်ပပီး၊ 
ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်ကို အေုံးြပုကာ လာေ်ထိုးြခင်းများမြပုလုပ်ရန် 
ေင့်သလျာ် ေလို စစ်သဆးရမည်ြေစ်ပါေည်။ တတိယလူများနှင့် 
စီးပွားဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများြပုလုပ်ချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သလးစားလိုက်နာရမည်ြေစ်ေည်။ 
ထို့သနာက်၊ မိမိစီးပွားသရးလုပ်သော်ကိုင်ေက်မှ တရားမဝင်သော 
ေို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောလှုပ်ရှားမှုများတွင် 
ပါဝင်မှုရှိေည်ဟု ေတိသပးေည့်အချက်အလက်များကို 
မည်ေည့်အခါမျှ မေိကျ ိုးကျွန်မြပုပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့ စီးပွားလုပ်သော်
ကိုင်ေက်တစ်ဦးဦးမှ၊ ေို့မဟုတ် လာေ်သပးလာေ်ယူြပုလုပ်ြခင်း၊ 
ေို့မဟုတ် ထိုေို့ ြပုလုပ်နိုင်သချရှိပါက၊ ေင်ကိုယ်တိုင်ဝင်မပါေဲ 
ေင်၏စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာမှု သေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံ၊ 
လာေ်သပးလာေ်ယူ တားဆီးသရးမန်သနဂျာ၊ ေို့မဟုတ် 
ဥပသေသရးရာဌာနေို့ အြမန်ဆုံး အသကကာင်းကကားပါ။

အသထွအသထွအားြေင့်၊ အသေးစားစီးပွားသရးသလာက 
ကျင့်ဝတ် များြေစ်သော စီးပွားသရးသကကညာြခင်းအလုပ်ကိစ္စ 
ေို့မဟုတ် စာချုပ် သဆာင်ရွက်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်ေက်သော 
အစားအစာအတွက် ေင့်တင့်သောကုန်ကျစရိတ်များသပးြခ
င်းတို့ကို မတားြမစ်ထားပါ။ ေို့သော်၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများအား 
သကျွးသမွးြခင်း နှင့် စီးပွားသရးသလာကကျင့်ဝတ်ြပုမူြခ
င်းတို့ဆိုင်ရာ ဥပသေများေည် ရှုပ်သထွးပပီး၊ ၎င်းတို့မှာ 
တစ်သနရာနှင့်တစ်သနရာ တူညီမှုမရှိသပ။ စည်းမျဥ္းအားလုံးသလး
စားလိုက်နာသကကာင်း သေချာသစရန်၊ အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးအား 
သကျွးသမွးြခင်း၊ လက်သဆာင်သပးြခင်း၊ ဧည့်ခံ သေျာ် သြေြခင်း၊ 
ခရီးေွားကုန်ကျစရိတ် ေို့မဟုတ် မည်ေည့်စီးပွားသရး 
သလာက့ဝတ် မြပုခင် ဥပသေသရးရာဌာန နှင့် 
ေင်၏လာေ်သပးလာေ်ယူ တားဆီးသရးမန်သနဂျာထံမှ 
ကကိုတင်ခွင့် ြပုချက်ရယူပါ။ ထိုအေုံးြပုထားေည်များကို 
မှန်ကန်စွာစာရင်းြေင့် ေိမ်းထားရမည်ြေစ်ေည်။

အသမး မိမိတို့၏စီးပွားသရးလုပ်သော်ကိုင်ေက် ေို့မဟုတ် 
ကိုယ်စားလှယ်ေည် လာေ်သပးလာေ်ယူမှုတို့ 
တွင် ပါဝင်မှုရှိေည်ကို ညွှန်ြပေည့် 
ေတိသပးသော လက္ခဏာများရှိပါေလား။

အသြေ ရှိပါေည်။ မည်ေည့်စီးပွားသရးလုပ်သော်ကိုင်ေက် 
ေို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် စီးပွားသရးဆက်စပ်ဆက်ဆံ
ေည့်အချိန်တွင် ေတိထားသစာင့် ကကည့်ရမည့် “အလံနီ 
(red flags)”တစ်ချ ို့ရှိပပီး သအာက်ပါတို့ပါဝင်ေည်။

• လာေ်သပးလာေ်ယူမှု နှင့် အကျင့်ပျက်ြခစား 
မှုတို့ ြေင့် သကျာ်ကကားသောနိုင်ငံတွင် 
စီးပွားသရးလုပ်ငန်းကိစ္စများြေစ် သပါ်ေည်။

• စီးပွားသရးလုပ်သော်ကိုင်ေက် ေို့မဟုတ် 
ကိုယ်စားလှယ်ေည် အလုပ်လုပ်ရန် နှင့် သတာ
င်းဆိုထားသောဝန်သဆာင်မှုများသပးရန် လိုအပ်
သောအရည်အချင်းအတတ်ပညာများမရှိပါ။

• စီးပွားသရးလုပ်သော်ကိုင်ေက် ေို့မဟုတ် 
ကိုယ်စားလှယ်ေည် ကကီးမားသောပမာဏ
ရှိသောကကိုတင်သငွများကို ထူးထူးြခားြခား
သငွသပးသချရန်သတာင်းဆိုြခင်း၊ ေို့မဟုတ် 
သငွသပးသချမှုအား အသကာင့်တစ်ခုထဲ ေို့မဟုတ် 
အြခားနိုင်ငံတွင်ရှိသောေူထံေို့ ပို့ခိုင်းေည်။

• စီးပွားသရးလုပ်သော်ကိုင်ေက် ေို့မဟုတ် 
ကိုယ်စားလှယ်ေည် ကျွန်ုပ်တို့၏စာချုပ်
ထဲတွင်ပါရှိသော လာေ်သပးလာေ်ယူမှုကို 
ဆန့်ကျင်သော အချက်များကို ေသောမတူပါ။

• စီးပွားသရးလုပ်သော်ကိုင်ေက် ေို့မဟုတ် 
ကိုယ်စားလှယ်ေည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနှင့်ပ
တ်ေက်၍ ဆုံးြေတ်ချက်ချရန် အာဏာရှိသော 
အစိုးရဝန်ထမ်းနှင့်ဆက်နွယ်သနေည်။

လက်သဆာင်များနှင့်သေျာ်သြေတင်ဆက်မှု
ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးြေတ်ချက်များချရန်လိုအ
ပ်ေည့်အချိန်တွင်၊ ေင်၏ဆုံးြေတ်ချက်များေည် တစ်စုံတစ်ရာ 
သကကာင့်ညှိနှိုင်းလိုက်ရြခင်းမဟုတ်ေဲ မှန်ကန်မျှတသော ဆင်
ြခင်တုံတရားအသပါ်အသြခခံရမည်ြေစ်ေည်။ လက်သဆာင်
သကကာင့်ေင်၏လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းြခားနိုင်စွမ်း ေို့မဟုတ် 
ဆုံးြေတ်ချက်များအသပါ်ေက်သရာက်ပါက ေို့မဟုတ် 
ေက်သရာက်နိုင်ေည်ဟုယူဆရပါက၊ လက်သဆာင်များ 
ေို့မဟုတ် အြခားအကျ ိုးအြမတ်များလုံးဝ လက်မခံပါနှင့်။

ကုမ္ပဏီနှင့်လုပ်ငန်းစပ်တူလုပ်သဆာင်သနသောေူများထံ
မှ လက်သဆာင်များ၊ သေျာ်သြေတင်ဆက်မှုများ၊ ေို့မဟုတ် 
အြခားသော မည်ေည့်စီးပွားသရးသလာကဝတ်များကိုမ
ဆို ေင်လုံးဝ မသတာင်း ဆိုပါနှင့်။ သရးေားထားသောကကို
တင်ခွင့် ြပုချက်မရရှိေဲ သငွေားလက်သဆာင်များ ေို့မဟုတ် 
သငွေားနှင့်တန်ေိုးတူညီသော မည်ေည့်ပမာဏမဆိုရှိသော 
လက်သဆာင်ကေ်များကို ရယူြခင်းမှ တားြမစ်ထားပါေည်။ 
လာေ်ထိုးမှု ေို့မဟုတ် မေမာေည့်ေသောအြေစ် လက်သဆာင် 
ေို့မဟုတ် သေျာ်သြေတင်ဆက်မှုမည်ေည့်အရာအားမဆို 
သပးြခင်း ေို့မဟုတ် လက်ခံြခင်းတို့ကို တားြမစ်ထားပါေည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ တစ်ဦးချင်းအား သလးစားေည့်ေသောြပေ
သောစံနှုန်းများနှင့်တစ်ေမတ်တည်းမရှိသော လက်သဆာင်များ 
ေို့မဟုတ် သေျာ်သြေတင်ဆက်မှုများကို သပးြခင်း ေို့မဟုတ် 
လက်ခံြခင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ေက်မှလည်း လုံးဝမြပုလုပ်ပါ။

10  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



အစားအသောက်သကျွးသမွးြခင်းနှင့် 
သေျာ်သြေတင်ဆက်မှုတို့အပါအဝင် မလိုလားအပ်သော 
လက်သဆာင်များ နှင့် စီးပွားသရးသလာကကျင့်ဝတ်များေည် 
ထုံးတမ်းစဥလ္ာြေစ်ပပီး စီးပွားသရးသလာက့ဝတ်အြေစ်အ
များေသောတူလက်ခံထားပါက လက်ေင့်ခံနိုင်ပါေည်၊ 
တန်ေိုးပမာဏအလွန်အကျွံြေစ်ြခင်း ေို့မဟုတ် 
မကကာခဏသပးြခင်းမျ ိုးမြေစ်ရပါ၊ လက်သဆာင်ရရှိြခင်းြေင့် 
လက်ခံရရှိေူမှ တစ်စုံတစ်ရာြပန်လုပ်သပးရမည်ဆိုေည့် နားလ
ည်မှုအေွင်သဆာင်သောအမူအရာများမပါဝင်ရပါ။ လာေ်သပး
လာေ်ယူတားဆီးသရးမန်သနဂျာထံမှ သရးေားထားသောကကို
တင်ခွင့် ြပုချက်မရရှိေဲ တန်ေိုးအလွန်ကကီးမားသော ေို့မဟုတ် 
ပုံမှန်မဟုတ်သော ေသော ပါဝင်သော လက်သဆာင်များအား 
သပးကမ်းြခင်း ေို့မဟုတ် လက်ခံြခင်းမရှိရပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်သပးေွင်းေူ နှင့် ဝယ်ယူေူများတို့တွင် လက်သဆာ
င်များနှင့်သေျာ်သြေတင်ဆက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမူဝါေများကိုယ်စီရှိကကပါ
ေည်။ အြခားသောကုမ္ပဏီ၏လက်သဆာင်များနှင့်သေျာ်သြေတင်ဆ
က်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမူဝါကို မေိေဲလက်သဆာင် ေို့မဟုတ် သေျာ်သြေ
တင်ဆက်မှုတစ်စုံတစ်ရာသပးြခင်း ေို့မဟုတ် လက်ခံြခင်းများြေင့် 
ထိုမူဝါေများကို ချ ိုးသောက်ြခင်းများမြေစ်သစရန် ေတိထားပါ။

အသမး ကျွန်ုပ်တို့၏အသကာင်းဆုံးဝယ်ယူအားသပးေူများ
ထဲမှ တစ်ဦးအား သကျးဇူးတင်ေည့်အသနြေင့် 
အထူးလက်သဆာင်သပးချင်ပါေည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ဇာ
တ်ရုံလက်မှတ်အချ ို့ရှိပပီးထိုလက်မှတ်အားေူမ 
ရရှိပါက အလွန်ပင်သကျးဇူးတင်မည်ြေစ်သော်လည်း 
ထိုလက်မှတ်များအား လက်ခံရန်မှာ ေူမကုမ္ပဏီ၏
မူဝါေကိုချ ိုးသောက်ရာကျေည်ဟု ထင်မိပါေည်။ 
ေူမေည် မူဝါေကိုချ ိုးသောက်ရန်အမှုမထားေဲ 
ဇာတ်ရုံေို့ေွားရန်ဆန္ဒရှိပါက၊ လက်မှတ်များကို 
ေူမအား သပးလို့ရပါေလား။  

အသြေ မရပါ။ လက်သဆာင်သပးြခင်းေည် လက်ခံရရှိေူ၏က ု
မ္ပဏီမူဝါေကို ချ ိုးသောက်ရာကျေည်ဟု ေင်ေိရှိပါက၊ 
ေူမကိုလက်သဆာင် မသပးေင့်ပါ။ လက်သဆာင်သပး 
ြခင်းကို ခွင့် ြပုထားမှုရှိမရှိ ေင်မသေချာပါက၊ 
သမးေင့်ပါေည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံနှုန်းများကို 
တစ်ပါးေူမှ သလးစားလိုက်နာျခင်းကို 
လိုေလိုပင် ကျွန်ုပ်တို့ေည်လည်း တစ်ပါးေူ
၏စံနှုန်းများကိုသလးစားမည်ြေစ်ေည်။

အစိုးရများနှင့်ဆက်ဆံြခင်း
လက်သဆာင်များနှင့်သေျာ်သြေတင်ဆက်မှု၊ အလုပ်ခန့်အပ်ြခင်း၊ 
နှင့် အြခားေူများနှင့်ရိုးရိုးပင်ဆက်ေွယ်သြပာဆိုေည့်
အချိန်များ အပါအဝင် စီးပွားသရးလုပ်ငန်းသနရာအများ
စုတွင် အစိုးရ ကိုယ် စားလှယ်များနှင့်ဝန်ထမ်းများတို့
ကို ဆက်ဆံေည့် အချိန်၌ ကွဲြပား ြခင်း — မကကာခဏဆို
ေလိုအလွန်ပင်တင်းကျပ်ြခင်းရှိေည့် — စည်းမျဥ္းများ 
ရှိေည်။ စီးပွားသရးသလာကတွင် လက်ေင့်ခံနိုင်ေွယ်ရှိသော 
အရာများ ေည် အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံေည့်အချိန်တွင် 
လက်ေင့်မခံနိုင်သော အရာများြေစ်နိုင်ေည်။

အစိုးရဝန်ထမ်းများနှင့်အရာရှိများအား လက်သဆာင်သပး ြခင်း၊ 
အစားအသောက်သကျွးသမွးြခင်း၊ သေျာ်သပေ်တင်ဆက်မှု ၊ 
ေွားလာစရိတ်နှင့် အြခားသောအကျ ိုးအြမတ်များဆိုင်ရာ 
သပးြခင်းတို့အတွက် ဥပသေများရှိေည်။ ဥပသေသရးရာဌာနနှင့်ေ
င်၏လာေ်သပးလာေ်ယူတားဆီးသရးမန်သနဂျာထံမှ သရးေားထား
သောကကိုတင်ခွင့် ြပုချက်မရှိေဲ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်၍ 
အစိုးရဝန်ထမ်းများ ေို့မဟုတ် အရာရှိများ ေို့မဟုတ် 
၎င်းတို့မိေားစုဝင်များအား လက်သဆာင်များ၊ သေျာ်သြေတင်ဆက်မှု၊ 
ေို့မဟုတ် တန်ေိုးရှိသောမည်ေည့်အရာကိုမျှ သပးြခင်းမ ှ
တားြမစ်ထားပါေည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင် အစိုးရအရာရှိ 
ေို့မဟုတ် ၎င်းမိေားစုဝင်တစ်ဦးဦးအား အလုပ်ခန့် ြခင်း 
နှင့်ပတ်ေက်၍လည်း အထူးစည်းမျဥ္းစည်းကမ်းများေည်လ
ည်း ေက်သရာက်အကျုံးဝင်ပါေည်။ အကယ်၍ အစိုးရအရာရှိ 
ေို့မဟုတ် အစိုးရအရာရှိတစ်ဦး၏ မိေားစုဝင်အား အလုပ်ကမ်း 
လှမ်းရန် စဥ္းစားသနပါက၊ ေက်ဆိုင်ရာ ဥပသေကို ေင်
သလးစားလိုက်နာမှုရှိသကကာင်းသေချာသစရန် ဥပသေ
သရးရာဌာနကိုအရင်ဆုံးဆက်ေွယ်ရပါမည်။

ထို့အြပင်၊ အစိုးရအရာရှိများနှင့်ဝန်ထမ်းများတို့နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် 
ထိုသြပာဆိုဆက်ဆံမှုအားလုံးေည် မှန်ကန်၊ ြပည့်စုံ၊ တိကျသော 
သြပာကကားချက်အားလုံးြေစ်ရန်မှာ အသရးကကီးေည်။ အချိန်၊ 
ကုန်ကျစရိတ်များ၊ နှင့် အေိုးအခများအားလုံးကို စနစ်တကျ 
ေင့်သတာ်သောအသကာင့် များထဲတွင် မှတ်တမ်းတင်ရပါမည်။ 
ထို့သနာက်၊ အကျုံးဝင်ပါက၊ အစိုးရ၏လျှ ို့ဝှက်ထားရှိမှုနှင့် 
ေတိထားရမည့်အချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် 
လိုအပ်ချက်များအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်ြေစ်ေည်။

နိုင်ငံတကာ ကုန်ေွယ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီေည် ကမ္ဘာအနှံ့လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပပီး၊ 
မည်ေို့မည်ပုံ ကုန်များေွင်းြခင်း နှင့် နိုင်ငံြခားတင်ပို့ ြခင်းအပါအဝင် 
နယ်စပ်များတွင် လုပ်ငန်းများမည်ေို့ လုပ်ကိုင်ရမည်ကို 
ထိန်းချုပ်ထားေည့် ေက်ဆိုင်သောဥပသေများနှင့်စည်းမျဥ္းစ
ည်းကမ်းများအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့သလးစားလိုက်နာပါေည်။ 
တစ်ချ ို့သောနိုင်ငံများ ေို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်အချ ို့ ေို့မဟုတ် 
အေွဲ့အစည်းတစ်ချ ို့နှင့် စီးပွားသရးဆက်စပ်လုပ်ကိုင်မှုမှ 
တားြမစ်ထားေည့် ဥပသေများနှင့်စည်းမျဥ္းစည်းကမ်းများကို
လည်း လိုက်နာရပါမည်။ ေင်၏လုပ်ငန်းတာဝန်များေည် 
နိုင်ငံများအကကားတွင် နည်းပညာ၊ ဝန်သဆာင်မှုများ၊ 
ကုန်များလွှဲသြပာင်းသပးြခင်း၊ ေို့မဟုတ် သရာင်းဝယ်မှုများပါဝင်ပါက၊ 
SEG လက်သအာက်ခံကုမ္ပဏီခွဲများ အကကားပင်ြေစ်သစကာမူ၊ 
ထိုသနရာတွင်ရှိသော ကုမ္ပဏီ၏မူဝါေနှင့် တည်ရှိဆဲဥပသေ
များကိုေိရှိရမည်ြေစ်ပပီး သမးခွန်းများတစ်စုံ တစ်ရာရှိပါက 
ဥပသေသရးရာဌာနနှင့် သေချာသစရန် စစ်သဆး သမးြမန်းပါ။

11  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



အတွင်းလူကုန်ေွယ်မှု
ေက်ဆိုင်သောအစုရှယ်ယာဆိုင်ရာဥပသေများအားလုံး
ကို ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာပါေည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်ေက်သော 
လူေိရှိကကားမထုတ်သော်ေည့် အသကာင်အထည်ြပနိုင်သော 
အချက်အလက်များ (တစ်ခါတစ်ရံတွင် “လူအများ 
ေိရှိသအာင်မထုတ်ြပန်ေည့် ကုမ္ပဏီအတွင်းသရး 
အချက်အလက်များ” ဟုသခါ်ပပီး) လက်ဝယ်တွင်ရှိပါက 
ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ရာအား ဝယ်ယူ ြခင်း ေို့မဟုတ် သရာင်းြခင်းများ 
မြပုလုပ်ရပါ။ ဤအြပုအမူအား “အတွင်းလူကုန်ေွယ်မှု” 
ဟု သခါ်ပပီး တရားမဝင်ေည့်လုပ်သဆာင် ချက်ြေစ်ေည်။ 
ကုမ္ပဏီအတွင်းသရးအချက်အလက်ေည်  ရင်းနှီးြမှုပ်နှံေူမှ 
အစုရှယ်ရာအား သရာင်းြခင်း ေို့မဟုတ် ဝယ်ြခင်းဆုံးြေတ်ချက်
ချေည့်သနရာတွင် အသရးကကီးသောအချက်အလက်ြေစ်ေည်။ 
ဥပမာအသနြေင့် ေဏ္ဍာအသြခအသနရလေ်များ၊ 
စာချုပ်အေစ်များ ေို့မဟုတ် မြေည့်ဆည်းရေည့်စာချုပ်များ၊ 
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များ၊ သရာင်းအားရလေ်များ၊ နှင့် 
အသရးကကီးသော ဝန်ထမ်းများအသြပာင်းအလဲ စေည်တို့ ြေစ်ေည်။ 
ထိုေတင်းအချက်အလက်များကို အစုရှယ်ယာသရာင်းချင်ေူ 
ေို့မဟုတ် ဝယ်ချင်ေူထံေို့ သပးပါက၊ “ေတင်းသပးြခင်း” 
ဟု သခါ်ပပီး ဤအရာေည်လည်းတရားမဝင်ြေစ်ေည်။ 
အြခားကုမ္ပဏီများ၏ လူေိရှင်ကကားမထုတ်သော်ေည့် 
အသကာင်အထည်ြပနိုင်သော အချက်အလက်များ 
(ကျွန်ုပ်တို့၏ သပးေွင်းေူများ ေို့မဟုတ် ဝယ်ယူေူများ 
စေြေင့်တို့၏အချက်အလက်များ) ကို SEG တွင် တာဝန်ရှိစဥ ္
ကာလတစ်သလျှာက်လုံးတွင် ေိရှိပါက ဤတားြမစ်ချက်ေည် 
SEG အစုရှယ်ယာများနှင့် အြခားသော ကုမ္ပဏီများ၏
အစုရှယ်ယာအားလုံးတို့အတွက် အကျုံးဝင်ပါေည်။

အသမး ေင့်အလုပ်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီေည် 
လာမည့်လအနည်းငယ်အကကာတွင် စိတ်ဝင်စား 
ေွယ်သကာင်းသော နည်းပညာကုမ္ပဏီဝယ်ယူရန် 
ေင်ေိရှိရေည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်
များကိုေူ့အားမသြပာြပေဲ၊ ေင်၏အစ်ကိုအား 
နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတွင်စသတာ့သငွအချ ို့
ဝယ်ယူရန် အကကံဥာဏ်သပးလိုက်ေည်။ 
ဤေည်မှာြပဿနာရှိပါေလား။ 

အသြေ ဟုတ်ကဲ့၊ ျပဿနာရှိပါေည်။ ေင်၏အစ်ကိုအား 
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမသြပာ
ြပခဲ့သော်လည်း၊ နည်း ပညာကုမ္ပဏီတွင်
စသတာ့ဝယ်ယူရန်အကကံသပးြခင်းအားြေင့် 
“ေတင်းသပးြခင်း” ဟုသခါ် သောတရားမဝင်
အြပုအမူတွင်ေင်ပါဝင်သနခဲ့ ပပီြေစ်ေည်။

အသမး ကျွန်ုပ်တို့၏သကာ်ပိုသရးရှင်းအေွဲ့ဝင်ဝယ်ယူေူတစ်ဦး
မှ ကန်ထရိုက်အကကီးစား တစ်ခုရလိမ့်မည်ဟုမကကာမီ
အချိန်တွင်းတွင်သကကညာမည်ြေစ်သကကာင္း 
အလုပ်လုပ်သနစဥ္ကာလတစ်သလျှာက်တွင် ကကား 
ေိရပါေည်။ ေူတို့၏ကုမ္ပဏီတွင်စသတာ့ရှယ် 
ရာဝယ်ယူ၍ရပါေလား။

အသြေ ဟင့်အင်း၊ အေယ်သကကာင့်ဆိုသော် ေင်ကျွနု္ပ်တို့ 
ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်လုပ်သနစဥ္ ကာလ တစ်သလျှာ
က်တွင်ထိုေတင်းအချက်အလက်အားလက်ခံရရှိ
ပပီးထိုအထဲတွင်ဝယ်ယူေူ၏အတွင်းေတင်းအချ
က်အလက်များပါဝင်သနြခင်းသကကာင့်ြေစ်ေည်။

နိုင်ငံသရးဆိုင်ရာပံ့ပိုးသထာက်ခံြခင်း နှင့် လှုပ်ရှားမှု
ကျွနုပ္်တို့ေည် အစိုးရ၏လုပ်သဆာင်ချက်များကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ရ
န် လုပ်သဆာင်ြခင်း နှင့် နိုင်ငံသရးကိုယ်စားလှယ်များ ေို့မဟုတ် 
ပါတီများကို အသထာက်အပံ့သပးမည် ဆိုပါကမည်ေို့သပးရမ
ည်ဆိုေည်ကျပဌာန်းထားသောဥပသေများအပါအဝင် ကျွနု္
ပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏နိုင်ငံသရးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင်ဝင်သရာ
က်ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုကိုြပဌာန်းထားသောဥပသေအားလုံးကို 
ကျွနုပ္်တို့သလးစားလိုက်နာပါေည်။ ဤနိုင်ငံသရးပိုင်းဆိုင်ရာ
နှင့်ပတ်ေက်ေည့်ဥပသေများေည်ရှုပ်သထွးလှပပီး၊ ကုမ္ပဏီ 
လုပ်ငန်းများလုပ်သဆာင်သနသော ကွဲြပားသောသနရာသေေများ
အသပါ်မူတည်ကာ ဥပသေများကွာြခားပါေည်။ ကုမ္ပဏီ၏အရ
င်းအြမစ်များအားအေုံးြပုပပီး နိုင်ငံသရးကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 
ေို့မဟုတ် ပါတီတစ်ခုအားမပံ့ပိုးမီ၊ အစိုးရ၏လုပ်ရပ်များအသပါ် 
ေို့မဟုတ် ဥပသေ သရးဆွဲမှုအသပါ်အကျ ိုးေက်သရာက်မှုရှိရ
န် ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ြပည်ေူ့ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဦးနှင့် တိုက်ရို
က်ေို့မဟုတ်ေွယ်ဝိုက်၍အြပန်အလှန်မဆက်ေွယ်မီအချိ
န်တွင် ေင်၏ စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာေည့်သေေဆက်
ဆံသရးတာဝန်ခံ၊ လာေ်သပးလာေ် ယူ တားဆီးမှုမန်သနဂျာ၊ 
နှင့်ဥပသေသရးရာဌာနတို့နှင့် ေင်အရင်တိုင်ပင်သဆွးသနွးရပါမည်။

အသမး မန်သနဂျာတစ်ဦးမှ နိုင်ငံသရးကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးအားသထာက်ခံခိုင်းပါေည်။ ကုမ္ပဏီမှ 
“ေင့်အားြပန််သပးမည်” ဟုကျွန်ုပ်အားသြပာပါေည်။ 
ဤေို့သြပာခွင့်ရှိပါေလား။

အသြေ ဟင့်အင်း၊ ဤေို့သြပာခွင့်မရှိပါ။ 
သတာင်းဆိုချက်အား ြငင်းဆိုပပီး ဤကိစ္စအား
စည်းမျဥ္းထဲတွင်သော်ြပထား သော အရင်း 
အြမစ်များကိုအေုံးြပုပပီး တိုင်ကကားနိုင်ပါေည်။

12  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



ကုမ္ပဏီစာအုပ်များနှင့်မှတ်တမ်းများ
ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီ၌ ခရီးေွားနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အစီရင်ခံစာများ
အပါအဝင် စီးပွားသရး ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုတိ
ကျစွာ၊မှန်ကန်စွာ၊ နှင့်အချိန်မီပပီးစီးသအာင် လုပ်သဆာင်ပါေည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ေည် ပုံမှန်ေဏ္ဍာအစီရင်ခံစာများအပါအဝင် 
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စည်း မျဉ်း ထိန်းေိမ်းသောအစိုးရထံေို့သပး
ပို့ေည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုလည်း ြပည့်စုံ၊
မျှတ၊မှန်ကန်၍အချိန်မီစွာ ထုတ်သော်ြပေပါေည်။ အပ်စပ်ပါက၊ 
စာရွက်စာတမ်းများေည် ေင့်သလျာ်စွာ ခွင့်ြပုမိန့်များ ပါဝင်ရမည် 
ြေစ်ပါေည်။ ကျွန်ုပ်တို့ေည် ေက်ဆိုင်ရာ ဥပသေများနှင့် စာရ
င်းကိုင်အသလ့အကျင့်များတို့နှင့် အညီ ကုမ္ပဏီ၏ေဏ္ဍာဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ထားပါေည်။ ကျွန်ုပ်တို့ေည် 
ကုမ္ပဏီ၏မှတ်တမ်းများတွင် မှားယွင်းသော ေို့မဟုတ် အထင်မှား 
သစနိုင်သော ထည့်ေွင်းမှုများကိုမလုပ်ရပါ၊ ထို့အြပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ 
မှတ်တမ်းများသပါ် တွင် မှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်ေည့်အရာ
များအားလုံးကို မည်ေည့်အခါမျှ မထိန်ချန် ထားရပါ။

ကျွနုပ္်တို့ေည် ဥပသေနှင့်ကုမ္ပဏီ၏မူဝါေလိုအပ်ချက်အရ 
ကုမ္ပဏီ၏မှတ်တမ်းများ အားလည်း နည်းလမ်းမှန်စွာအချိန်
အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိေိမ်းဆည်းထားရပါ မည်။

အသမး လွန်ခဲ့သောအပတ်ေည်ေုံးလပတ်အစီရင်ခံ စာတင်ေွင်း 
ရေည့် အချိန်ကာလ အပိုင်း အြခားြေစ်ပါေည်။ 
ကျွနု္ပ်၏ေူသညးမှ ေုံးလပတ်အတွက် 
ေတ်မှတ်ထားေည့်ပစ်မှတ်နံပါတ် အတိုင်း 
သရာက်ရှိသစရန်အတွက် မှတ်တမ်းတင်ထားမှုများ
ပပီးြပည့်စုံြခင်းမရှိသေးသော်လည်း ကျွနု္ပ်အားသရာ
င်းအားကိုမှတ်တမ်းတင်ခိုင်းခဲ့ပါေည်။ မည်ေူ့
ကိုမျှထိခိုက်နစ်နာမည်မဟုတ်ဟုထင်သောသကကာ
င့် — ေူခိုင်းေည့်အတိုင်း လုပ်ေင့်ပါေလား။

အသြေ ဟင့်အင်း၊ ေူခိုင်းေည့်အတိုင်းေင်မလုပ်ေင့်ပါ။ 
မူဝါေမှအြခားနည်းလမ်းရှိေည်ဟု မသြပာေသရွ့၊ 
သရာင်းအားေည် စာချုပ် အပပီး ေတ်ေည့် သနာက်
ပိုင်းတွင်ောအစီရင်ခံတင်ြပေင့်ပါေည်။ 
ဤကိစ္စနှင့်ပတ်ေက်၍ ဥပသေသရးရာဌာန၊ 
စာရင်းကိုင်ဌာနခွဲ၊ ေို့မဟုတ် ဤစည်းမျဥ္း ထဲတွင်
သော်ြပထားေည့်အြခားသောမည်ေည့်အရင်းအ
ြမစ်များမှတစ်ဆင့်ေွား၍တိုင်ကကားနိုင်ပါေည်။

အသမး လုပ်သော်ကိုင်ေက်တစ်ဦးမှေူေည်တရား
အစွဲခံရေွယ်ရှိပပီးအီးသမးလ်များေည်အခ
က်သတွ့သစနိုင်ေည်ဟုယုံကကည်သောသကကာ
င့် တစ်ချ ို့အီးသမးလ်များ အားေျက်ပစ်ရန် 
ေင့်အားခိုင်းေည်၊ ေျက်ရမည်သလာ။

အသြေ ဟင့်အင်း။ ဤအရာေည်ကျွနု္ပ်တို့၏မူဝါေ — နှင့် 
တရားသရးရာ အြငင်းပွားေွယ်ရာ တစ်စုံတစ်ခုရှိပါက 
ဆက်စပ်သောမှတ်တမ်းများကိုထားရှိရန်လိုအပ်
ေည့် ဥပသေကို ေင်ချ ိုးသောက်ရာသရာက်သပမည်။ 
ဤစည်းမျဥ္းတွင်သော်ြပထားေည့် လု
ပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအေုံးြပုကာ 
ကိစ္စအား တင်ြပတိုင်ကကားရပါမည်။

အကျ ိုးအြမတ်စိတ်ဝင်စားမှုကွဲလွဲြခင်း
ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီ၌ ကျွနုပ္်တို့အားလုံးေည် အြပင်ေက်လွှမ်းမိုးမှုမှ 
လွတ်ကင်းကာ ကုမ္ပဏီ၏အသကာင်းဆုံးအကျ ိုးအြမတ်အ
သပါ်မူတည်၍ ကုမ္ပဏီကို ေက်သရာက် နိုင်သော ဆုံးြေတ်ချ
က်များချရန်တာဝန်တစ်ရပ်ရှိပါေည်။ ေင်၏ကိုယ်သရးကိုယ်
တာစိတ်ဝင်စားေည့်အကျ ိုးအြမတ်ေည် ကျွနုပ္်တို့၏ကုမ္ပဏီ 
တွင် မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်ထိထိသရာက်သရာက်လုပ်ကိုင်နို
င်သောေင်၏စွမ်းရည်ကို ဝင် သရာက်စွက်ေက်ေည့်အ
လားအလာရှိေည့်အချိန်တွင် အကျ ိုးအြမတ်စိတ်ဝင်စားမှု 
ကွဲလွဲမှုစတင်ြေစ်သပါ်ပါေည်။ ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားသရးလု
ပ်ငန်းများကို ပွင့်လင်း၍ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသော အြပု အမူြေင့် လု
ပ်ကိုင်ရန်ကျွန်ပ်တို့၏ဝတ္တရားတွင် အကျ ိုးအြမတ်စိတ်ဝင်စားမှု
ကွဲလွဲမှုကို ျဖစ်သပါ်သစသော ေို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုြေစ်နိုင်ေည်ဟု 
အြခားေူများကကားတွင် ထင်ြမင်မှုများကိုြေစ်သပါ်သစပါက 
ထိုအသြခအသနများကို သလျာ်ကန်စွာ ကိုင်တွယ် 
သြေရှင်းရန်ြေစ်ေည်။ ေင့်တွင်ကွဲလွဲမှုရှိေည်ဟုယုံကကည်
ပါက ေို့မဟုတ် ကွဲလွဲမှုြေစ်နိုင်သချရှိေည်ဟုေိထားပါက 
ေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူး၊ ေင်၏စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာ
မှုသေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံ၊ ေို့မဟုတ် ဥပသေသရးရာဌာ
နေို့သနှာင့်သနှးကကန့်ကကာမှုမရှိသစေဲ ေွင့်ဟသြပာဆိုပါ။

အကျ ိုးအြမတ်စိတ်ဝင်စားမှုကွဲလွဲြခင်းျဖစ်သပါ်သစနိုင်ေည့်အ
သြခအသနအားလုံးကိုသော်ြပရန်မြေစ်နိုင်သော်လည်း၊သအာက်
သော်ြပပါအသြခအသနအမျ ိုးအစးာများေည် ကွဲလွဲမှု များကိုြေ
စ်သပါ်သစနိုင်ေည့်အတွက်ထိုအရာများကိုေွင့်သြပာရပါမည်။

ကုမ္ပဏီ
ကျွနု္ပ်တို ့ကတိကဝတ်ထားရှိသော

13  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



• သငွသကကးဆိုင်ရာအကျ ိုးအြမတ်များက ဝယ်ယူေူများ 
နှင့်တင်ေွင်းေူများ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှ
င့်လုပ်ကိုင်သနသော ေို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ရန်ကကိုး 
ပမ်းသနသောကုမ္ပဏီများ ေို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပပိုင်ေက်
များထံတွင်ရှိေည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သငွသကကးရင်းနှီးြမှုပ်
နှံမှုများေည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်
လပ်စွာသဝေန်ပိုင်းြခားနိုင်စွမ်းကို လွှမ်းမိုးြခင်း ေို့မဟုတ် လွှ
မ်းမိုးြခင်းရှိေည်ဟုသပါ်လွင်သကကာင်း ခွင့်မြပုရပါ။ ဤအရာ
ေည်နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးတွင်ြေစ်သပါ်နိုင်ပါေည်၊ ေို့သော် 
ေင်၏ရင်းနှီး ြမှုပ်နှံမှုေည် ပပိုင်ေက်၊ ကုန်ေွင်းေူ၊ 
ေို့မဟုတ် ဝယ်ယူေူတစ်ဦး ထံတွင်ရှိေည့် အချိန်ေည် ကွဲ
လွဲမှုများအြေစ်သပါ်နိုင်ဆုံးအချိန်ြေစ်ပပီး ကုမ္ပဏီကိုယ်စား 
ေင့်အဆုံး အြေတ်များေည် ကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက် 
ပတ်ေက်မှုမရှိသောေက်ကို အကျ ိုးြပုနိုင် မည်ြေစ်ပါေည်။

• ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ပပိုင်ေက်များ၊ ကုန်ေွင်း ေူ၊ 
ဝယ်ယူေူ၊ ေို့မဟုတ်အြခားသော စီးပွားသရးလုပ်
သော်ကိုင်ေက်များတို့တွင် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ြေစ်ြခင်း 
ေို့မဟုတ် ထိုေူတို့ထံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ြခင်း။

• ေင်၊ ေင်၏မိေားစုဝင်၊ ေို့မဟုတ်ရင်းနှီးသောေူငယ်ချ
င်းများမှ တိုက်ရိုက် ေို့မဟုတ် ေွယ်ဝိုက်၍ပိုင်ဆိုင်သော 
ေို့မဟုတ် ကကီးကကပ်သော ကုန်ေွင်းေူ၊ ကိုယ်စားလှယ်၊ 
ျဖန့်ချိေူ၊ ေို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်တာ တို့အားကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီ၏ 
စီးပွားသရးလုပ်ငန်းများအသကကာင်းလမ်းညွှန်သပးြခင်း။

• အေင်းအေွဲ့ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ ဆိုေည်မှာ 
ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီ၌ အလုပ်လုပ်သောသကကာင့်ေိလာ
သောစီးပွားသရးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအား ကိုယ်ပိုင်
အကျ ိုးအြမတ်ထုတ်ရယူြခင်းကိုဆိုလိုပါေည်။

• ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီ၌ မိေားစုဝင် တစ်ဦးအား အလုပ်ခန့်ြခင်း၊ 
ရာထူးြမှင့်ြခင်း ေို့မဟုတ် ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲသပးြခင်း။

• ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ေွင်း ေူ၊ ဝယ်ယူေူ၊ ေို့မဟုတ် 
ပပိုင်ေက်အေွဲ့အစည်းတွင် အကကံသပးအေွဲ့ဝင် 
ေို့မဟုတ် ေုတ်ေါရိုက်တာအေွဲ့ဝင်အသနြေင့် 
အမှုထမ်း လုပ်သဆာင်သနြခင်း။

အသမး ကျွနု္ပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ေွင်း ေူအြေစ် ြေ
စ်ချင်သောကုမ္ပဏီကိုကျွန်ုပ်ခယ်မပိုင်ေည်။ 
ေူတို့ေည် သစျးနှုန်းအသကာင်းဆုံးြေင့်အသကာ
င်းဆုံးဝန်သဆာင်မှုအားသပးပပီး ေူမ ကုမ္ပဏီအား 
ပါဝင်သစချင်ပါေည်။ ဤေည်မှာအကျ ိုးအ
ြမတ်စိတ်ဝင်စားမှုကွဲလွဲြခင်းျဖစ်ပါေလား။

အသြေ ြေစ်နိုင်ပါေည်။ ေင့်ခယ်မကုမ္ပဏီေည် ၎င်း၏ 
ပပိုင်ေက်များ ထက်ပိုမိုသကာင်း မွန်သောသစျးကိုသပး
ေည်ဟုေင်ခံစားရေည့်တိုင် ဤေည်မှာအကျ ိုး 
အြမတ်စိတ်ဝင် စားမှုကွဲလွဲြခင်းြေစ်နိုင်ပါေည်။ 
ဤအသြခအသနကိုေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူး ေို့မဟုတ် 
စည်းမျဥ္းသလးစား လိုက်နာမှု သေေဆက်ဆံသရး 
တာဝန်ခံထံတွင်ေွင့်သြပာြပေင့်ပါေည်။ ေင့်ခယ်မ၏  
ကုမ္ပဏီနှင့်စီးပွားသရးလုပ်ေည်၊ မလုပ်ေည်နှင့်ပတ်ေ 
က်သော ဆုံးြေတ်ချက်ကို ေင်ဝင်သရာက်ပါဝင်ြခင်း 
ေို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးြခင်း များမြပုေင့်ပါ။ ထို့သနာက်၊ 
ေင့်ခယ်မ၏ကုမ္ပဏီေည ်ကုန်ေွင်း ေူတစ်ဦးြေစ် 
လာပါက ကုန်ေွင်း ေူ နှင့်ဆိုင်သော ကကီးကကပ်သရး 
ရာထူး ေို့မဟုတ် ဆုံးြေတ်ချက်ချနိုင်သောရာထူးကို 
လက် ဆုပ်ကိုင်မရယူေင့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့် 
ကုန်ေွင်း ေူ အကကားတွင်ရှိသော ဆက်ဆံ 
သရးကို မည်ေည့်လွှမ်းမိုးမှုတစ်စုံတစ်ရာကို
မျှအေုံးြပုြခင်းမှ သရှာင်ကကဥ္ရ ပါမည်။

ကာကွယ်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီ၏တန်ေိုးရှိသော ပစ္စည်းများကိုမှန်ကန်
စွာအေုံးြပုြခင်းနှင့် လိမ်လည်ခံရမှုမှကာကွယ်တားဆီးြခင်း
ကျွနုပ္်တို့တစ်ဦးချင်းစီေည် ကုမ္ပဏီ၏တန်ေိုးရှိသောပစ္စည်းများကို
ကာကွယ်ရန်နှင့် ခိုးမှုနှင့်လိမ်လည်မှုတို့ကိုတားဆီးပပီးတိုင်ကကားရ
န်တာဝန်ရှိပါေည်။ လိမ်လည်မှု၊ ခိုးမှု၊ သပါ့သလျာ့မှု၊ နှင့် ြေုန်းတီးမှု 
တို့ေည် ကျွနုပ္်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ အကျ ိုး ြမတ်ရရှိမှုအသပါ်တိုက်ရိုက်
ေက်သရာက်မှုရှိပါေည်။ ခွင့်ြပုမိန့်ရရှိြခင်းမှလွဲ၍ ကုမ္ပဏီအချိန်၊ 
ကိရိယာတန်ဆာပလာ၊ ပစ္စည်းများ၊ အရင်း အြမစ်များ၊ နှင့်မူပို
င်ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များပါဝင်သော ကုမ္ပဏီ၏တန်ေိုးရှိ 
သောပစ္စည်းများေည် လုပ်ငန်းေုံးရည်ရွယ်ချက်ြေင့်ောအေုံး
ြပုရပါမည်။ ကုမ္ပဏီမှထွက်ခွါေည့်အချိန်တွင်ကုမ္ပဏိပိုင်ပစ္စည်း
အားလုံးအားကုမ္ပဏီေို့ ြပန်လည် သပးအပ်ရမည်ြေစ်ပါေည်။

အသမး ကျွန်ုပ်အမျ ိုးေမီး၏သကျွးသမွးဧည့်ခံေည့်
စီးပွားသရးနှင့်ပတ်ေက်သောေတင်းကို 
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ေွင်း ေူများကိုသပး၍ရပါေလား။ 

အသြေ ဟင့်အင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ေွင်း ေူများကို ေင့်အမျ ိုး 
ေမီး၏ သကျွးသမွးဧည့်ခံ ေည့်စီးပွား သရး နှင့်ပတ်ေ 
က်သောေတင်းကိုသပးရန်ခွင့်ြပု၍ မရြခင်း အသကကာင်း 
အရင်းမှာ ကုမ္ပဏီအရင်းအြမစ်များ (ကျွန်ုပ်တို့ကုန်ေွင်း 
 ေူများစာရင်း) ကိုအေုံးြပုပပီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားသရးရ
ည်မှန်းချက်အတွက်အေုံး ြပုသောသကကာင့်ြေစ်ေည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ေွင်းေူများမှ ေင့်အမျ ိုးေမီးကုမ္ပဏီနှင့် 
စီးပွားသရးလုပ်ရန် ဝတ္တရား ရှိေည်ဟုခံစားမိပါလိမ့်မည်၊ 
ထိုအရာေည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ေွင်း ေူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ 
ကမု္ပဏ၏ီဆကဆ်သံရးကိေုကသ်ရာကသ်စနိငုပ်ါေည။် 

14  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



လျှ ို့ဝှက်ရမည့်ေတင်းအချက်အလက်နှင့်အြခားသော
မူပိုင်ခွင့်
ကျွနုပ္်တို့အားလုံးတွင် ဝယ်ယူေူများအပါအဝင် 
ကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက် မေက်ဆိုင် သောေူများနှင့် ကျွနုပ္်တို့
ကုမ္ပဏီ၏လျှ ို့ဝှက်ထားရမည့် ေတင်းအချက် အလက်များ ကို 
ထိန်းေိမ်းရန်တာဝန်ရှိကကပါေည်။ ဥပသေမှမလိုအပ်ေသရွ့ 
နှင့် ေင့်သလျာ်သောခွင့်ြပုချက်မရှိပါက ကျွနုပ္်တို့ေည် 
ကုမ္ပဏီအတွင်းေို့ မဟုတ် အြပင်မှ မည်ေူနှင့်မဆို လျှိဝ့ှက်ေတင်း 
အချက်အလက် ကိုထုတ်သော်မသြပာဆိုပါ။ ထိုေို့သောေတင်းအချ
က်အလက်များကိုခိုးယူမှုနှင့်အလွဲေုံးစားြပုလုပ်ြခင်းတို့မှကာကွယ်
ရန် ကျွနုပ္်တို့ေည်ကုမ္ပဏီမူဝါေများကိုလိုက်နာပါေည်။ လျှ ို့ဝှက်
သောေတင်းအချက်အလက်များတွင် အများြပည်ေူမေိရှိသော 
ပပိုင်ေက် များအေုံးြပုနိုင်ေည့် အချက်အလက်များ၊ 
ေို့မဟုတ် ထိုအရာများကို ေွင့်ချ ြပပါကကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ 
ေို့မဟုတ် ဝယ်ယူေူများ ေို့မဟုတ် အြခားသောကုမ္ပဏီနှင့်တို
က်ရိုက်မေက်ဆိုင် သောေူများကို ထိခိုက်နစ်နာသစနိုင် သော 
အရာများပါဝင်နိုင်ပါေည်။ လျှ ို့ဝှက်ေတင်းအချက်အလက်ဥ
ပမာတစ်ချ ို့တွင်သအာက်ပါအသကကာင်းအရာများပါဝင်ပါေည်

• ေဏ္ဏာသရးအချက်အလက်
• ကုန်ေွယ်မှုလျှ ို့ဝှက်ချက်များနှင့်လက်

သတွ့ကျသောအေိပညာများ
• ကုမ္ပဏီဝယ်ယူြခင်း နှင့် သရာင်းြခင်းအခွင့်အလမ်းများ
• ဝယ်ယူေူနှင့် ကုန်ေွင်း ေူအချက်အလက်များ
• ကျွနုပ္်တို့ဝန်ထမ်းများ၏အချက်အလက်များ
• သစျးကွက်ထိုးဝင်မှုအစီအစဥမ္ျား

ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်ေက်တမ်းပပီးေည့်သနာက်ပိုင်း
ကာလအထိ ေတင်းအချက် အလက်များကို လျှ ို့ဝှ
က်စွာထားရန်ဝတ္တရားရှိပပီး ေင့်အရင်အလုပ်ရှင်၏ 
လျှ ို့ဝှက် ေတင်းအချက်အလက်များအားလည်း ကျွနု္
ပ်တို့ကုမ္ပဏီေို့ေွင့်ဟြခင်းများမြပုလုပ်ရ ပါ။ ထို့အြပင်၊ 
ကျွနုပ္်တို့ေည် တရားမဝင်သော ေို့မဟုတ် လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့် 
မကိုက်ညီ သောနည်းလမ်းများ (ခိုးမှု၊ ေူလျှ ိုထားရှိမှု, 
ေို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အသယာင် အသဆာင်ထားမှုစေြေင့)် ကို
တြခားေူများ၏ေတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်မလုပ်ယူပါ။

ကျွနုပ္်တို့ေည်လည်း အြခားကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွနုပ္်တို့၏ 
ကုမ္ပဏီမူပိုင်ခွင့်များကို သလးစားပပီးကာကွယ်ေွားမည်ြေစ်ေည်။  
မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်များ၊မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းမူလအမ ှ
တ်တံဆိပ်များ နှင့် အြခား သောမူပိုင်ခွင့်ပုံစံများကို မချ ိုး
သောက်ေဲမူပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ရန် ေင့်သလျာ်သော 
နည်းလမ်းများကိုယူရမည်ြေစ်ပါေည်။ မူပိုင်ခွင့်နှင့်ပ
တ်ေက်ပပီးသမးခွန်းများရှိပါက ဥပသေသရးရာဌာနနှင့် 
မူပိုင်ခွင့်ဌာနတို့က ကူညီသပးပါလိမ့်မည်။

အသမး လုပ်သော်ကိုင်ေက်သဟာင်းတစ်ဦးမှ ေူမ 
ကျွနု္ပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်သနစဥ္ 
အတွင်းကူညီြပင်ဆင်ခဲ့ေည်လျှ ို့ဝှက်သော
အစီရင်ခံစာမိတ္တူတစ်သစာင်အားသတာ
င်းလာပါေည်။ သပးလို့ရပါေလား။

အသြေ ဟင့်အင်း။ ေင်၏လုပ်သော်ကိုင်ေက်သဟာင်းမှ 
ကျွနု္ပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်လုပ် သနစဥ္ အသတာ အတွင်း 
အစီရင်ခံစာသရးရာတွင်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ေည်ဆို
သောအချက်ေည် ယခုအချိန် တွင်ထိုမိတ္တူတ
စ်သစာင်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဤသတာင်းခံလာချ
က်နှင့်ပတ်ေက်၍မည်ေို့ ြပန်လည်တုံ့ ြပန်ရမည်
ကိုေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူးနှင့်စကားသြပာပါ။

အင်တာနက်နှင့်ေတင်းအချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ဆက်ေွယ်မှုနည်းပညာကို အေုံးြပုြခင်း
ကျွနုတ္ို့အများစုေည် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများနှင့်ေုန်းများ 
ေို့မဟုတ် အလုပ်မှ အင်တာနက်ကိုရရှိေုံးကကေည်။ အလုပ်တွင်န
ည်းပညာနှင့်ဆိုင်သောကိရိယာများအားအခါအားသလျာ်စွာေုံးရန်
ခွင့်ြပုထားစဥတ္ွင်၊ ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်ေတင်းနှင့်စီးပွားသရး 
အချက်အလက်များ ကို ကာကွယ်ရန်ေတိြပုရပါမည်။ 
လူမှုကွန်ယက်အပါအဝင် အင်တာနက်သပါ်တွင် အြခားေူအား 
အသေရေျက်ြခင်း၊ ထိပါးသနှာင်ယှက်ြခင်း၊ ေို့မဟုတ်ပခိမ်းသြခာက်ြခ
င်းများကို မည်ေည့်အခါမျှ မသရးပါ နှင့်။ ေင့်အားအထူးခွင့ ်
ြပုချက်မသပးထားေသရွ့ကာလပတ်လုံး ကုမ္ပဏီကိုယ်စား 
မည်ေည့် မှတ်ချက်မျှမသရးပါနှင့်။

ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာအရင်းအြမစ်များကိုအေုံးြပုစဥတ္ွင်ကျွ
နုပ္်တို့ကုမ္ပဏီ၏မူဝါေ များအားလုံးကိုသလးစားလိုက်နာေင့်ပါ
ေည်။ ေင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်အြခားသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်
ရာအရင်းအြမစ်များအားလုံပခုံသစရန်လိုအပ်ေည့်တိုင်းတာ
မှုအားလုံးကိုလုပ်သဆာင်ရန် အလွန်ပင်အသရးကကီးပါေည်။ 
ေင်၏စကားဝှက်ေို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ကွန်ပျူတာ၊တယ်
လီေုန်းနှင့်အြခားသောနည်းပညာအရင်းအြမစ်များေည်
မလုံပခုံသတာ့ဟုေင်ယုံကကည်ပါက ေင်၏စကားဝှက်အား 
ချက်ချင်းသြပာင်းရမည်ြေစ်ပပီး ျဖစ်စဥအ္ားတင်ြပရပါမည်။ 
ဂျပန်တွင် ြေစ်ပါက လုံပခုံ သရးမန်သနဂျာချုပ် ေို့မဟုတ် ဆိုင်ဗာ
လုံပခုံသရးြေစ်စဥက္ိုကူညီသပးသောသကာင်တာေို့ တင်ြပပပီး ဂျ
ပန်တွင်မဟုတ်ပါကေက်ဆိုင်သောအချက်အလက်နည်းပ
ညာပိုင်း ဆိုင်ရာ ဌာနေို့ေွားသရာက်အသကကာင်းကကားပါ။

ကုမ္ပဏီ၏ကွန်ပျူတာများသပါ်တွင်ေိမ်းထားသော 
ကိုယ်သရးကိုယ်တာေိုင်များေည် ကုမ္ပဏီပိုင်ြေစ်ပါေည်။ ေက်
ဆိုင်သောဥပသေ၏အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခွင့်ြပုချက်အရ၊ 
ကုမ္ပဏီေည် ၎င်း၏ကွန်ပျူတာထဲတွင်ေိမ်းထားသောေိုင်များ
ေို့မဟုတ် ထိုမှတစ်ဆင့် ထွက်ေွား၍ လက်ခံရရှိသောေိုင်များ 
နှင့်အီးသမးလ်စာသစာင်များအပါ အဝင်ဆက်ေွယ်သရး ဆိုင်ရာ 
အရင်းအြမစ်များကိုြပန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်ပါေည်။

15  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



အသမး ကျွနု္ပ်ေည်အားလပ်ရက်ခရီးေွားမည်ြေစ်သော
သကကာင့် ကျွနု္ပ်၏ကကီးကကပ်သရးမှူးမှ ကျွနု္ပ်ကွန်ပျူ
တာစကားဝှက်အားသတာင်းပါေည်။ 
 ဤေည်မှာခွင့်ြပုထားပါေလား။

အသြေ ဟင့်အင်း။ ေင်၏ကွန်ပျူတာစကားဝှက်လိုအပ်သော 
လုပ်ငန်းေုံး အသကကာင်း ြပချက်များမရှိေည့်အတွက 
ေင့်စကားဝှက်အားေင့်ကကီးကကပ်သရးမှူး 
ထံေို့သပးစရာ မလိုပါ။

မီေီယာနှင့်အြခားတို့တွင်ထိသတွ့ဆက်ဆံြခင်း
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီေည်မီေီယာ၊ သငွသကကးဆိုင်ရာဆန်းစစ်သဝေန်ေူ၊ 
နှင့်အြခားေူများ တို့မှေတင်းအချက်အလက်များကို 
မကကာခဏသတာင်းဆိုခံရပါေည်။ ကျွနုပ္်တို့၏ပန်းတိုင်ေ
ည်အစုရှယ်ရာဥပသေများနှင့်အညီ အများပိုင် ကုမ္ပဏီများနှင့် 
ပတ်ေက်သောေတင်းအချက်အလက်များအားထုတ်
သောေ်ျပာဆိုေည့်အချိန်တွင် မှန်ကန်တိကျစွာ နှင့်တစ်
ေမတ်တည်းကျစွာဆက်ဆံသြပာဆိုရန်ြေစ်ေည်။

အကယ်၍ေင်ေည်ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်သြပာသရးဆိုခွင့်ရှိေူမဟု
တ်ပါက လူမှုကွန်ရက်သပါ်နှင့်အြခားသနရာများတွင်ကုမ္ပဏီ၏ကို
ယ်စားလှယ်တစ်ဦးအြေစ်မီေီယာ၊ အစုရှယ်ရာဆန်းစစ်သဝေန်ေူ၊ 
အစုရှယ်ရာရှင်များတို့နှင့် သတွ့ဆုံြခင်းအား အများြပည်ေူနှင့်ဆ 
က်ဆံသရးဌာနမှ ထိုေို့သြပာဆိုရန်အထူးသြပာခွင့်မသပးထား
ေသရွ့ သြမပာဆိုဆက်ဆံရပါ။ အသြေများကိုေင်ေိေည်
ဟုထင်သော်လည်း မီေီယာမှသမးလာသောအသြေများကို 
တစ်သယာက်ထဲကိုယ်တိုင် ကကိုးစား၍မသြေပါနှင့်။ ေဏ္ဏာသရး
နှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်ေက်သောေတင်းအချက်အလက်များကို 
မီေီယာ၊ ေဏ္ဏာသရးလူမှုအေိုင်းအဝိုင်း၊ အစုရှယ်ရာရှင်များ၊ 
ေို့မဟုတ် အများြပည်ေူများ ကသတာင်းဆိုလာပါက 
အများြပည်ေူနှင့်ဆက်ဆံသရးဌာနေို့ ရည်ညွှန်းေင့်ပါေည်။ 
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်စည်းကမ်းထိန်းေိမ်းသောေူများ ေို့မဟုတ် 
အစိုးရမှသတာင်းဆို သောအချက်အလက်များအတွက် ဥပ
သေသရးရာဌာနနှင့်ေင်၏စည်းမျဥ္းသလးစား လိုက်နာမှုသေ
ေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံကိုရည်ညွန်းေင့်ပါေည်။

အသမး အွန်လိုင်းသဆာင်းပါးတစ်သစာင်မှကျွန်ုပ်
တို့လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်ေက်၍ မှားယွင်းသော 
ေတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သနပါေည်။ 
ထိုသဆာင်းပါးကိုြပန်လည်တုံ့ ြပန်
ချင်ပါေည်။ ရပါေလား။

အသြေ အများြပည်ေူနှင့်ဆက်ဆံသရးဌာနမ ေင့်
အားြပန်တုံ့ ြပန်ရန်ခွင့်ြပုချက်မသပးသေး 
ေသရွ့ ထိုသဆာင်းပါးအားမတုံ့ ြပန်ေင့်ပါ။ 
တုံ့ ြပန်မည့်အစား ကုမ္ပဏီကိုယ်စားြပန်
လည်တုံ့ ြပန်နိုင်သော အများြပည်ေူနှင့် 
ဆက်ဆံသရးဌာန ေို့မဟုတ် ဥပသေသရးရာဌာန 
ေို့ထိုသဆာင်းပါးအား ရည်ညွှန်း ေင့်ပါေည်။ 

16  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



တစ်ဦးအသပါ်တစ်ဦးသလးစားြခင်း
တစ်ဦးအသပါ်တစ်ဦးြပုမူဆက်ဆံပုံေည် ကျွနုပ္်တို့အလုပ်
လုပ်ေည့်ပုံစံကို ေက်သရာက်မှုရှိပါေည်။ ကျွနုပ္်တို့အား
သလးစားမှုနှင့်ဆက်ဆံသော လုပ်ငန်းခွင်ကိုကျွနုပ္်တို့အား
လုံး ရရှိထိုက် ေလိုကျွနုပ္်တို့အားလုံးေည်လည်းထိုေို့
သော လုပ်ငန်းခွင်ကိုလိုချင်ကကပါေည်။ ထိုေို့လုပ်ငန်းခွင်တ
စ်ရပ်ြေစေ်ျမာက်လာရန် ကျွနုပ္်တို့တစ်ဦးချင်းစီက ပံ့ပိုးကူညီ 
သပးရန်တာဝန်ရှိပပီး၊ကကီးကကပ်သရးမှူးများေည် ရိုးေားမှု၊ 
တည်ကကည်မှု၊ သလးစားမှု၊ နှင့်ယုံကကည်မှုတို့ရှိသောလုပ်င
န်းခွင်ြေစ်သစရန်ပျ ိုးသထာင်ေို့အထူးတာဝန်ရှိသပေည်။

ခွဲြခားဆက်ဆံမှုနှင့်ထိပါးသနှာင်ယှက်မှုကိုဆန့်ကျင်ြခင်း
ကျွနုပ္်တို့၏ကုမ္ပဏီ၌ ကွဲြပားြခားနားမှုနှင့်အားလုံးပါဝင်မှု
ကို တန်ေိုးထားြခင်း၊ သထာက်ခံြခင်း၊နှင့်သလးစားမှုရှိြခင်းေ
ည် သအာင်ြမင်သောကမာၻက့ုမ္ပဏီြေစ်လာေည့် သော့ချက်ြေစ်
ြခင်းြေစ်သကကာင်းခံယူထားပါေည်။  ထို့သကကာင့်ကျွန်ုပ်တို့ေည် 
ေက်ဆိုင်ရာ ဥပသေမှကာကွယ်သပးထားသော အြခား 
ပင်ကိုထူးြခားစွာရှိသော လက္ခဏာ များနှင့်မေန်စွမ်း၊ 
လူမျ ိုး၊ မျ ိုးနွယ်စု၊ နိုင်ငံ ေား၊ောော၊အေက်၊ကျားမ
ြေစ်မှု၊ကျားမခံယူမှု၊ လိင်အားေန်မှု၊စေည်တို့ အသပါ် 
မူတည်၍ခွဲြခားဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်အသနှာင့်အယှက်ြေစ်
သစေည့်တစ်ချ ို့သောြပက်လုံးများ၊ မှတ်ချက်များ၊ ဓါတ်ပုံ များ၊အ
ြပုအမူများ၊ေို့မဟုတ်ထိကိုင်ြခင်းများေည် ထိပါးသနှာင့်ယှက်ြခင်း 
အရာ သြမာက်ပပီးထိုအရာကိုကုမ္ပဏီမှေည်းခံမည်မဟုတ်သပ။

အသမး ကျွန်ုပ်၏အုပ်စုထဲတွင်တစ်ချ ို့သောဝန်ထမ်းများေ
ည်ကျွန်ုပ်၏ ပုံပန်း ေဏ္ဏာန်နှင့်ပတ်ေက်၍ျပက်လုံး
သောက်ကကေည်။ ေူတို့ေည် ကျွနု္ပ်အားထိခိုက်သစ
ရန်ရည်ရယ်ြခင်းမဟုတ်ေည်ကိုေိသောြငားလည်း 
ထိုြပက်လုံးေည် စိတ်အသနှာင့်အယှက်ြေစ်သစေြေင့် 
ေူတို့အားမစသတာ့ရန် သြပာပါေည်။ ၎င်းတို့က 
ကျွနု္ပ်၏ဟာေဉာဏ်ကိုပိုမိုရွှင်လာသစရန်ြပုလုပ်ေို့
သြပာကကားလာပါေည်။ ကျွနု္ပ်ောလုပ်ရမည်နည်း။

အသြေ လူအရင်းအြမစ်၊ ဥပသေသရးရာဌာန၊ ေို့မဟုတ် 
စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာေည့် သေေခံဆက်
ဆံသရးတာဝန်ခံကိုထိုအသြခအသနအားအေိသပး
ပါ။ ေင်သော်ြပသော “ပျက်လုံး” ေည်ကျွနု္ပ်တို့
ကုမ္ပဏီအတွက်ရယ်စရာဟာေမဟုတ်ပါ။ ထိုအ
စားကျွနု္ပ်တို့၏တရားမျှတမည်၊ သလးစားမည်နှင့် 
ေိက္ခာရှိမည် ဆိုသော ကျွနု္ပ်တို့၏ကတိကဝတ်
ြပုြခင်းကိုချ ိုးသောက်လိုက်ြခင်းြေစ်ပါေည်။

အသမး ကုမ္ပဏီ၏အြခားတစ်စိတ်တစ်သေေတွင်အလု
ပ်တစ်ခုသလျှာက်ချင်ေည်၊ ေို့သော်ထိုရာထူးကို 
ငယ်ရွယ်သောလူငယ်ဝန်ထမ်းသလးမှ ျဖည့်လျှ
င်ပိုသကာင်းမည်ဟုထိုရာထူးကိုကကီးကကပ်ေူမှ
သြပာေည်။ ဤေည်မှာခွင့်ြပုထားပါေလား။  

အသြေ ဟင့်အင်း။ အလုပ်ခန့်အပ်ေည့်သနရာတွင် 
ဆုံးြေတ်ချက်အား မလွှမ်းမိုးသစ ရန် ကုမ္ပဏီေ
ည်ဥပသေမှကာကွယ်ထားေည့်အြခားသောပ
င်ကို ထူးြခားသော လက္ခဏာများ ေို့မဟုတ် 
အေက်၊ ကျားမြေစ်တည်မှုဆိုင်ရာ နှင့်ပတ်ေက်၍ 
ခွဲြခား ဆက်ဆံသောစိတ်ဓါတ်ရှိြခင်းကိုခွင့်မြပု
ထားပါ။ ဤစည်းမျဥ္းထဲတွင်သော်ြပထားသော
မည်ေည့် အရမ်းအြမစ်ထံေို့မဆိုဤကိစ္စအား 
တိုင်ကကား၍ရပါေည်။

ဝန်ထမ်းအတွင်းသရးနှင့်ကိုယ်သရးကိုယ်တာအချက်အ
လက်များ
ကျွနုပ္်တို့ေည် တစ်ဦးချင်းစီ၏အတွင်းသရးနှင့်ဂုဏ်ေိက္
ခာကိုသလးစားပါေည်။ ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီေည်ေင်၏ခံစား
ခွင့်နှင့်သဆးေက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပါအဝင် 
ေင်၏အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်ေက်သော ကိုယ်သရးကိုယ်တာ 
အချက်အလက် များကိုသကာက်ခံပပီးေိမ်းဆည်းထားပါေည်။ လူ
တစ်ဦးချင်းစီ၏နာမည်များ၊သနရာလိပ်စာများနှင့်အြခားသောအ
သကကာင်းအရာများေည် “ကိုယ်သရးကိုယ်တာအချက်အလက်” 
များြေစ်ပပီးနိုင်ငံအများစုကလည်း ကုမ္ပဏီများေည်မည်ေို့သကာက်
ခံြခင်း၊ေိမ်းဆည်းြခင်း၊နှင့်အေုံးြပုြခင်းတို့ကို ျပဌာန်းထားပါေည်။ 
တရားဝင်လိုအပ်သောစီးပွားသရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အ
တွက် ထိုေို့သော ေတင်းအချက်အလက်များကိုေိရန်လိုအပ်ေ
ည့်အသနြေင့် ကုမ္ပဏီအရာရှိ အားကိုယ်သရးကိုယ်တာအချက်အ
လက်များကိုအကန့်အေတ်ြေစ်ောရရှိရန်အထူးအစီအစဥတ္စ်
ရပ်အသနြေင့်ရှိေည်။ ကုမ္ပဏီ၏မူဝါေများနှင့်ဆက်စပ်သောဥပသေ
များကိုချ ိုးသောက်မှုမရှိသစရန် ကိုယ်သရး ကိုယ်တာအချက်အလက်
များေိမ်းဆည်းေူနှင့်ထိုအချက်အလက်များရရှိေူေည် ထိုအတွ
င်းအချက်အလက်များကိုထုတ်သော်မသြပာရန်တာဝန်ရှိသပေည်။

ေင်၏အလုပ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောစည်းမျဥ္းစည်းကမ်းများ၊  
ဆက်စပ်သောဥပသေများ ကုမ္ပဏီမူဝါေများနှင့် ရင်းနှီးအကျွမ်း 
တဝင်ြေစ်ကာ သလးစားလိုက်နာရန် လိုအပ် ပါ ေည်။ ဉာဏ်

ကျွန္ုပ်တ့ုိ၏ဝန်ထမ်းများ နှင့် 
ကျွန္ုပ်တ့ုိ၏ေောဝပတ်ဝန်း 
ကျင်အတွက်ထားရိှသော

ကျွန်ုပ်တို ့ကတိကဝတ်ြပုထားရှိသော 
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အသမး ေင်၏လုပ်သော်ကိုင်ေက်တစ်ဦးေည် 
လူမှုအေိုင်းအဝိုင်းတွင် ကျင်းပသောပွဲ တစ်ခု 
အားအြခားသောဝန်ထမ်းများကိုေိတ်ရန်အတွက် 
အြခားသောဝန်ထမ်းများ၏ အိမ်သန ရပ်လိပ်စာများ
နှင့်ေုန်းနံပါတ်များကိုရရှိရန်လုပ်သဆာင်သနေည်ဟု
ေင်ေိရပါေည်။ ေင်တစ်ခုခုလုပ်ေင့်ပါေလား။

အသြေ ဤေို့သောရည်ရွယ်ချက်များြေင့် အချက်အလက်များ 
ရရှိရန် ေို့မဟုတ် အေုံးြပုရန်မရသကကာင်းကို 
ေင့်လုပ်သော်ကိုင်ေက်အားရှင်းြပေင့်ပါေည်။ 
မည်ေို့ပင်ဆိုသစကာမူ ေူမေည်နားမဝင်ေဲ 
ထိုအချက်အလက်များကို ရရှိရန်ဆက် လက်ကကိုးစား  
သနေည်ဟုေင်ယုံကကည်ပါကဤကိစ္စရပ်အားေင်၏ 
ကကီးကကပ်သရးမှူး၊ လူအရင်းအြမစ်၊ ေို့မဟုတ်စည်းမျဥ္း 
 တွင်ပါရှိသော အြခားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
များကို အေုံးြပု၍တိုင်ကကားေင့်ပါေည်။

လုပ်ငန်းခွင်လုံပခုံသရး
ကုမ္ပဏီေည် ကျွနုပ္်တို့၏ဝန်ထမ်းများကျန်းမာသရးသကာင်းမွန်
သစရန်နှင့် လုံပခုံသော လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဝန်ထမ်းများသပျာ်ရွှင်စွာ
လုပ်ကိုင်ရနိုင်သစရန်နှင့်၊ ထိုတာဝန်ကို ကျွနုပ္်တို့အားလုံးသဝမျှ
ြခင်းြေစ်ပါေည်။ လုံပခုံမှုလမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးကိုရင်းနှီး
စွာေိကာ လိုက်နာေင့်ပပီး လုပ်ငန်းခွင် မသတာ်တဆြေစ်စဥမ္ျား 
ေို့မဟုတ် သေးအန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ငန်း အသြခအသနများ 
တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အသကကာင်းကကားေင့်ပါေည်။ 
တစ်ြခားေူတစ်ဦးအသပါ်နှုတ်ြေင့် ေို့မဟုတ် ကိုယ်ထိလက်သရာက် 
အကကမ်းေက် ေည့် မည်ေည့်အြပုအမူ ေို့မဟုတ် 
ျခမိ်းသြခာက်မှုများ ေို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းများ ကိုအလွဲ
ေုံးစားြပုြခင်းတို့ရှိပါက လုံပခုံသရး၊ ေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူး၊ 
ေို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ေင့်သလျာ်သောအြခားသောအရင်းအြမ
စ်များကိုသနှာင့်သနှးြခင်းမရှိ အသကကာင်းကကားေင့်ပါေည်။

အရက်သေစာသောက်စားြခင်း ေို့မဟုတ် ခွင့်ြပုချက်မရရှိသော 
ေို့မဟုတ် တရားမဝင်သောသဆးများလွှမ်းမိုးမှုသအာက်တွင 
အလုပ်လုပ်ြခင်း ေို့မဟုတ် အလုပ်ေို့လာြခင်းများ မလုပ်ရပါ။ 
မည်ေည့်ဝန်ထမ်းမှ လုပ်ငန်းခွင်ေို့ လက်နက်များ မေယ်လာရပါ 
(ေက်ဆိုင်ရာ ဥပသေသအာက်တွင် ခခွင်းချက်များသော်ြပထားေည်မှလွဲ၍)။

အသမး အလုပ်လုပ်ရန်ေတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလ
အတွင်းအလုပ်ပပီးသြမာက်နိုင်ရန်ကျွနု္ပ်၏ကကီးကက
ပ်သရးမှူးေည် လိုအပ်ေည့် အချ ို့သောလုံပခုံသရး
ဆိုင်ရာစစ်သဆးမှုများ အားသကျာ်ေွားခိုင်းပါေည်။ 
ကျွနု္ပ်ောလုပ်ရမည်နည်း။

အသြေ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မသကျာ်ေွားပါနှင့်။ 
ခိုင်းသောအရာတစ်ခုေည်မှားေည်ဟုေ
င်ေိသနပါက၊ မည်ေူခိုင်းေည်ြေစ်ပါသစ 
မလုပ်ပါနှင့်။ ဤကိစ္စအားေင်၏ကကီးကကပ်သရး
မှူးနှင့်သဆွးသနွးရန်ေက်သောင့်ေက်ောမြေစ်
ပါက၊ေင့်ကကီးကကပ်သရးမှူး၏ကကီးကကပ်သရးမှူး၊ 
ဥပသေသရးရာဌာန၊ ေို့မဟုတ်ဤစည်းမျဥ္း ထဲတွ
င်သော်ြပခံထားရသေ်အြခားသောမည်ေည့်အ
ရင်းအြမစ်များကိုမဆိုဆက်ေွယ်၍ရပါေည်။

အရည်အသေွး
ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီေည် အရည်အသေွးြမင့်မားသောကုန်ပစ္စည်း 
နှင့်ဝန်သဆာင်မှု များအား တစ်စိုက်မတ်မတ်ေယ်ယူလာရန်ကတိ
ကဝတ်ြပုထားပါေည်။ အရည်အသေွးနှင့်ဆိုင်သောဤကတိေည် 
အဖြဲအ့စည်းတစ်ခုလုံး၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီေို့ပါရှိပပီး — 
လုပ်ငန်းတစ်ခုစီတိုင်းနှင့်သနရာတိုင်းအထိ အကျုံးဝင်ပါ ေည်။

အသမး ကျွနု္ပ်တို့ေည်စည်းကမ်းနှင့်အညီစွန့်ပစ်ရမည့်အ 
ရာပစ္စည်းများကို ပစ်ထုတ်ရန် ကန်ထရိုက်တာကိုအေုံး 
ြပုထားပါေည်။ ၎င်းတို့၏ဝန်ထမ်းများသြပာခဲ့သော
တစ်ချ ို့မှတ်ချက်ချများကိုကကားရေည့်အသပါ်မူတ
ည်၍ ၎င်းတို့ေည် တရားဝင်စွာထိုပစ္စည်းများကို 
စွန့်ပစ်မည်မဟုတ်ဟု ေင်ထင်မိပါ ေည်။ ဤေ
ည်မှာကန်ထရိုက်တာေည်ောစည်းမျဥ္းစည်းက
မ်းမသလးစားလိုက် နာေည့်ေူြေစ်သောသကကာင့် 
ကျွနု္ပ်တို့အတွက်အသရးကကီးပါေလား။

အသြေ ဟုတ်ကဲ့၊ အသရးကကီးပါေည်။ ကန်ထရိုက်တာြပုလုပ်ေ 
ည့်အရာေည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ အသနြေင့် တာဝန် 
ရှိရန်ေန်တီးသနြခင်း ြေစ်ပပီး၊ ဥပသေအရတာဝန်ယူရြခ
င်းမရှိသစသော်ကာမူ ဤကိစ္စေည်အသရးကကီးဆဲပင် 
ြေစ်ပါေည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားသရးလုပ်သော်ကို
င်ေက်တစ်ဦးဦးမှ စည်းကမ်းသလးစား လိုက်နာမှု 
မရှိ ေည့် အသကကာင်းြပချက်ရှိေည်ဟုထင်လျှင် 
လျစ်လျူမရှုပါနှင့်။ ေင်၏ကကီးကကပ်သရးမှူး၊ ေင်၏စည်း 
မျဥ္းလိုက်နာမှု သေေဆက်ဆံသရးတာဝန်ခံ၊ ဥပသေသရး 
ရာဌာန၊ေို့မဟုတ် ဤစည်းမျဥ္းထဲတွင်သော်ြပထားသော 
အြခားသော မည်ေည့်အရင်းအြမစ်များနှင့်မဆိုသြပာဆိုပါ။

ေောဝပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာသလးစားလိုက်နာမှု
ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီေည်ေောဝပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ကကီးကကပ်မှုနှင့် ကျွနုပ္်တို့ လုပ်ငန်းများ သကကာင့်ေောဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများကို သလျာ့နည်း 
လာသစရန်ကတိကဝတ်ထားရှိပါေည်။ ေက်ဆိုင်သောေ
ောဝပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပသေများအားလုံးကိုကျွနုပ္်
တို့လိုက်နာပါေည်။ ကျွနုပ္်တို့၏လုပ်ငန်းများတွင်အကျုံးဝ
င်သောေောဝပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်များကိုေိ
ရှိပပီးထိုတာဝန်များနှင့်အညီလုပ်ငန်းများလုပ်သဆာင်ရာတွ
င် ကျင့်ေုံးရန် ကျွနုပ္်တို့တစ်ဦးချင်းစီတွင်တာဝန်ရှိပါေည်။

လူ့အခွင့်အသရး
ကျွနုပ္်တို့ကုမ္ပဏီေည် ကျွနုပ္်တို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်သနသော 
လူမှုအေိုင်းအဝိုင်း များ တွင် လူ့အခွင့်အသရးများပိုမိုတိုးတက်
လာသစသရး နှင့်ပံ့ပိုး သရးတို့ကို ကတိကဝတ် ြပုထားပါေည်။ 
ကျွနုပ္်တို့ေည်ကသလးလုပ်ေားနှင့်ကျွန်ြပုြခင်းတို့ကိုဆန့်
ကျင်ပပီး လူေား အားလုံးကို သလးစား၍ဂုဏ်ေိက္ခာနှင့်အညီ 
ဆက်ဆံပါေည်။ ကျွန်ုပ်တို့ေည်လည်းကျွန်ုပ်တို့ေည်ကန်ထ
ရိုက်တာများနှင့် ကုန်ေွင်းေူများအား လူအခွင့်အသရးကိုသထာ
က်ခံရန်နှင့်ပိုမိုတိုးတက်လာသစရန် လုပ်သဆာင်ေည့် သနရာတွင် 
ပါဝင်ရန်အားသပးတိုက်တွန်းပါေည်။ ကျွနုပ္်တို့ေည်ကုမ္ပဏီ
၏တန်ေိုးစံနှုန်းများကိုတက်ကကွစွာသထာက်ခံ၍တူညီသောသော
သောထားများရှိေည့်ေူများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ပိုနှစ်ပခိုက်ေည်။

18  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



သမးခွန်းများသမးရန်နှင့်ညွှန်
ကကားချက်များကိုရှာသေွရန် 

အားသပးတိုက်တွန်းခံရပါေည်။ 
ကျွနုပ္်တို့ယုံကကည်ထားေည့် 

တရားမဝင်၊ မလုံပခုံ၊ ေို့မဟုတ် 
ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောအြပုအမူကို 

ကျယ်သလာင်စွာသြပာပပီးအစီရင်ခံ
တင်ြပရန် ကျွနုပ္်တို့အားလုံးတွင် 
တာဝန်ရှိပါေည်။ အမှုထားစရာ
ရှိေည့်ကိစ္စရပ်များကိုတင်ြပြခင်း

ေည် ကုမ္ပဏီနှင့်ကျွနုပ္်တို့ဝန်ထမ်း 
နှစ်ေက်စလုံးကို ကာကွယ်ရာသရာ 

က်ပါေည်။ ညွှန်ကကားချက်များသတာ
င်းခံရန်ေို့မဟုတ် အမှုထား 

စရာရှိေည့်ကိစ္စရပ်များတင်ြပရန် 
နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးရှိပါေည်။ 

သကာင်းမွန်သောယုံကကည်ချက်ြေင့် 
သမးခွန်းများေယ်ယူလာေူများနှင့် 

အမှုကိစ္စရပ် များ တင်ြပေူမည်
ေူမဆိုအသပါ်လက်တုံ့ ြပန်မှုကို
ကုမ္ပဏီမှတားြမစ်ထားပါေည်။

ထိသတွ့ဆက်ဆံမှုတို့ကို 
လူအရင်းအြမစ်တို့ 

နှင့်ြပုလုပ်ပါ

ညွှန်ကကားချက်များ 
ကိုသေချာရယူရန်အတွက်  
စည်းမျဥ္းလိုက်နာမှု 

သေေဆက်ဆံ 
သရးတာဝနခွံ

ေို့ေွားပါ

အဆက်အေွယ်ြပုြခင်းကိ ု
ဥပသေသရးရာဌာန

နှင့်ြပုလုပ်ပါ

စကားသြပာဆိုြခင်းကိ ု
ေင်၏ကကီး ကကပ်သရးမှူး 

နှင့်သြပာကကားပါ

တင်ြပရန်စာအား အွန်လိုင်း တွင်တင်ေွင်းြခင်း၊  
အသရးသပါ်လိုင်း အားသခါ်ဆိုြခင်း၊ 

ေို့မဟုတ်အီးသမး လ်အားသရးပို့ ြခင်းတို့ ြပုလုပ်ပါ:

http://global-sei.com/company/
compliance-hotlines.html

ကျွန်ုပ်ေည် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်အတ
ည်းကို ရင်ဆိုင်သနရပါေည်။

ကျွန်ုပ်မည်ေည့် သနရာေို့ 
ေွားရပါမည်နည်း။

19  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း

http://global-sei.com/company/compliance-hotlines.html
http://global-sei.com/company/compliance-hotlines.html


မှတ်ချက်များ

20  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



မှတ်ချက်များ

21  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း



ဆူမီတိုမိုလျှပ်စစ်အုပ်စု၏လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း (Code of Conduct)

စည်းမျဥ္းသလးစားလုိက်နာသောအုပ်စု၊ ဆူမီတုိမုိလျှပ်စစ်အုပ်စု လုပ်ငန်းများ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
(ရုံး: စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာသောအုပ်စု၊ စည်းမျဥ္းသလးစားလိုက်နာ၍သေးအန္တရယ်ကိုစီမံ
ခန့်ခွဲသောရုံး)
ဧပပ ီ2018, ပထမဆုံးပုံနှိပ်, လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း (Code of Conduct)

22  ဆူမီတိုမို လျှပ်စစ်၏ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ္း
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