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ဥပမေနငှ အ်ညမီ ောငရွ်ကရ်န် 

ကတကိဝတ ်

-အကျင ့်ပျက့်ခြစာားမှုတ ိုက့်ဖျက့်ရ ားဥပရေမျာားက ို လ ိုက့်နာရပား  န့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ရမ ာ့်လင ့်ပါသည့်။ 

-ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် ယဉှ်ပပ ြိုင့်မှုဥပရေမျာားက ို လ ိုက့်နာရပား န့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို   ရမ ာ့်လင ့်ပါသည့်။ 

- SEG ၏ ဉာဏပစစည့်ားမပူ ိုင့်ြငွ ့်က ို ကာကယွ့် န့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို   ရမ ာ့် လင ့်ပါသည့်။  

- န ိုင့်ငတံကာကိုန့်သယွ့်ရ ားဥပရေမျာားက ို လ ိုက့်နာ န့် ရမ ာ့်လင ့် ပါသည့်။ 

တောဝန်ယေူှုရိှမသော 

ရင််းမေစ်ရှောမ ွမခင််းအတကွ ် 

ကတကိဝတ ်

- ရ ာက့်ပံ ရ ားကငွ့်ားဆက့်တငွ့် ပါဝင့်ရဆာင့် ွက့်ခြင့်ား 

- ပဋ ပကခခဖစ့်ပာွား ာရေသရှ တငွ့်ား ကွ့်ပစစည့်ားမျာား 

-တာဝန့်ယမူှုရှ ပပ ား ရ ရှည့်တည့်တံ ရသာ  င့်ားခမစ့်ရှာရဖွမှု ဆ ိုင့် ာ အမအူကျင ့်မျာား 

လပုူဂိ္ိုလေ်ျော်း ိငုရ်ော 

 ကတကိဝတ ်

-အလိုပ့်ြန  ့် ာားမှုဆ ိုင့် ာဥပရေမျာားက ို လ ိုက့်နာမည့်ဟို ကျွန့်ိုပ့်တ ို   ရမ ာ့်လင ့်ပါသည့်။ 

- ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် အဓမမလိုပ့်သာားအသံိုားခပြိုခြင့်ားက ို ဆန့်  ကျင့် သည့်။ 

- ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် ကရလားလိုပ့်သာားအသံိုားခပြိုခြင့်ားက ို ဆန့်  ကျင့် သည့်။ 

- ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် မည့်သည့် ပံိုစနံငှ ့်မဆ ို လကူိုန့်ကာူးခြင့်ားက ို ဆန့်  ကျင့်သည့်။ 

- ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့်   ပါားရနာှင ့်ယကှ့်ခြင့်ားက ို ဆန  ့်ကျင့်သည့်။ 

- ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် ြွွဲခြာားဆက့်ဆခံြင့်ားက ို ဆန  ့်ကျင့်ပပ ား မတ ူကွွဲခပာားမှုက ို အာားရပားသည့်။ 

- ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် အလိုပ့်သမာားမျာား၏ သမဂ္ဂဖွွဲွဲ့ ပ ိုင့်ြငွ ့်မျာားက ို  ရလားစာားသည့်။ 

- ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် ရ ားကင့်ားလံိုခြြံိုရသာ လိုပ့်ငန့်ားဝန့်ားကျင့်မျာား ဖန့်တ ားရပား န့်  ကတ ကဝတ့်ခပြိုသည့်။ 

-ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် က ိုယ့်ရ ားအြျက့်အလက့်မျာားက ို အကာ အကယွ့်ရပားပါမည့်။ 

လူ  အ ွ ွဲ့အစည််း ိငုရ်ော 

ကတကိဝတ ်

-ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် သ ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်က ို ကာကယွ့်ရစာင ့် ရရာှက့် န့် ကတ ကဝတ့်ခပြိုသည့်။ 

-ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ လိုပ့်ငန့်ားလည့်ပတ့် လိုပ့်က ိုင့် လျက့်ရှ သည ့် လူ  အဖွွဲွဲ့အစည့်ားမျာား 

တ ိုားတက့်လာရစ န့် ကတ  ကဝတ့်ခပြိုသည့်။ 

မလ်းစော်းလိကုန်ောေှုနငှ  ်

လပ်ုငန််းကျင ဝ်တ ်ိငုရ်ော 

ကတကိဝတ ်

-ဝန့် မ့်ားမျာားအရနခဖင ့် မရခပလည့်မှုတစ့်စံိုရှ ပါက တ ိုင့်ကကာား တင့်ခပ န့်နည့်ားလမ့်ားမျာားက ို 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားမ ှခပင့်ဆင့်  ာားရှ ရပားရစလ ိုပါသည့်။ 

-ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့် လိုပ့်ငန့်ားဆ ိုင့် ာ သတင့်ား အြျက့်အလက့်မျာားက ို တ တ ကျကျ 

  န့်ားသ မ့်ား ာားရှ  ရပားရစလ ို ပါသည့်။  

-ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့် သင ့်ရတာ့်ရသာ ရလားစာား လ ိုက့်နာမှုနငှ ့် 

ကျင ့်ဝတ့်ဦားရဆာင့်မှုမျာားက ို ကျင ့်သံိုားရစလ ိုပါ သည့်။ 

ဤကျင ဝ်တန်ငှ  ်သက ်ိုငသ်ည  ်

ကစိစရပ် ေျော်း 

（SEG Hotline） 

（စာ င့်ားစစ့်/ခပန့်လည့်သံိုားသပ့်/ အြျက့်အလက့် ရတာင့်ားြခံြင့်ား） 

（ဆက့်သယွ့် န့်） 

မာတ ကာ 
 



2021.06(၂၀၂၁ ခုနစှ ်မေလ) 

 
 

3 
 

 

 

Sumitomo လျှပ်စစလ်ပ်ုငန််းစ ု

ပစစည််းမပ်းသငွ််းသ ူကျင ဝ်တ ်

Sumitomo လ ပ့်စစ့်လိုပ့်ငန့်ားစို (“SEG”) က ို ရ ို ားသာားရခဖာင ့်မတ့်မှုနငှ ့် လိုပ့်ငန့်ားကျင ့်ဝတ့်မျာားရပေါ် 

အရလားအနက့် ာားလျက့် Sumitomo စ တ့်ဓာတ့်ခဖင ့်    န့်ားရကျာင့်ားလမ့်ားညွှန့်လာသည့်မှာ နစှ့်ရပါင့်ား 

၁၂၀ ရကျာ့်ပပ ခဖစ့်သည့်။ မ တ၍ ရ ရှည့်တည့်တံ ရသာ လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွက့်မှုမျာားမှတဆင ့် လူ  အဖွွဲွဲ့ 

အစည့်ားတွင့် ပါဝင့်အာားခဖည ့် န့်နငှ ့် ရ ို ားသာားရခဖာင ့်မတ့်မှုနငှ ့် လိုပ့်ငန့်ားကျင ့်ဝတ့်မျာားအရပေါ် ကတ ကဝတ့် 

ခပြိုရသာ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားနငှ ့် လက့်တွွဲလိုပ့်ရဆာင့် န့် SEG က အပမွဲရှာရဖွလျက့်ရှ သည့်။   

ဤပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသကူျင ့်ဝတ့် (“ကျင ဝ်တ”်) တွင့် ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသ၊ူ တဆင ့်ြံကန့် ရ ိုက့်၊ ရအားဂ္ျင ့်၊ 

အတ ိုင့်ပင့်ြံ၊ ခဖန့်  ြျ သမူျာား သ ို  မဟိုတ့် ၎င့်ား၏ ိုတ့်ကိုန့် သ ို  မဟိုတ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာားအတွက့် SEG  မံှ 

ရငရွပားရြျမှုလက့်ြံ ရှ သည ့် အခြာားစာြျြိုပ့်ဝင့်တ ို  ပါဝင့်သည ့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို   SEG ၏ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ား 

သမူျာားအရပေါ်  ာားရှ သည ့်ရမ ာ့်မှန့်ားြျက့်မျာားက ို သတ့်မှတ့်ရဖာ့်ခပ ာားသည့်။ 

SEG တွင့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ အလံိုားစံိုရအာင့်ခမင့်မှုအတွက့် ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့်လည့်ား 

အရ ားကက ားရသာ အြန့်ားကဏ္ဍမှပါဝင့်ရကကာင့်ား ကျွန့်ိုပ့်တ ို   နာားလည့်သ ရှ ပါသည့်။  

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ လိုပ့်ငန့်ားတငွ့် ပါဝင့်အာားခဖည ့်သည့်မျာားအတွက့် 

 

Sumitomo ၏ စတိဓ်ောတ ်

Banji-nissei – လိုပ့်ငန့်ားတွင့်သာမက သင ့် ဝ၏အရခြအရနတ ိုင့်ားတွင့် အရ ို ားသာားဆံိုား လိုပ့်က ိုင့် 

ရဆာင့် ွက့်ပါ။ 

Shinyo-kakujitsu – ရ ို ားသာားရခဖာင ့်မတ့်ခြင့်ားနငှ ့် ရကာင့်ားမွန့်ရသာစ မံြန  ့်ြွွဲမှုအတွက့် ဦားစာားရပား 

ရဆာင့် ွက့်ပါ။ 

Fusu-furi – အခမတ့်အစွန့်ားလွယ့်လွယ့် ရှ ရစ န့်အတွက့် ရ ို ားသာားရခဖာင ့်မတ့်မှုက ို မစရတားပါနငှ ့်။ 
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ကျွန့်ိုပ့်တ ို  အရနခဖင ့် ရကျားဇူားတင့်အသ အမှတ့်ခပြိုပါသည့်။  ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် ရ ို ားသာားရခဖာင ့်မတ့် န့်နငှ ့် 

လိုပ့်ငန့်ားက ို ဥပရေနငှ ့်အည လိုပ့်ရဆာင့် န့် ကတ ကဝတ့်ခပြို ရသာ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားနငှ ့် 

လက့်တွွဲလိုပ့်ရဆာင့် န့် ရ ွားြျယ့်ပါသည့်။  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာား အရနခဖင ့် 

ရအာက့်တွင့်ရဖာ့်ခပ ာားရသာ စည့်ားမျဉ်ားမျာားနငှ ့်အည  လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွက့် န့်နငှ ့် မ မ တ ို  ၏ 

ရ ာက့်ပံ ရ ားကငွ့်ားဆက့်မျာားတွင့် အလာားတူရမ ာ့်မနှ့်ားြျက့်မျာားြျမှတ့်ရဆာင့် ွက့် န့် SEG မှ ရတာင့်ားဆ ို 

ပါသည့်။  

ဥပမေနငှ အ်ညလီပ်ုမ ောငရ်န် ကတကိဝတ ် 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့် သက့်ဆ ိုင့် ာဥပရေမျာား၊ စည့်ားမျဉ်ားစည့်ားကမ့်ားမျာား အာားလံိုားနငှ ့်အည  

လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွက့်ြျက့်မျာား လိုပ့်ရဆာင့် န့် SEG မှ ရမ ာ့်လင ့်ပါသည့်။ 

အကျင ပ်ျကမ်ခစော်းေှုတိကု ်ျကမ်ရ်း ဥပမေေျော်းကိ ုလိကုန်ောရန်  

လာ ့်ရပားလာ ့်ယူမှုမျာားသည့် လူ  အသ ိုင့်ားအဝ ိုင့်ားမျာားအရပေါ် မျာားစွာရ ားခဖစ့်ရစပပ ား SEG အတွက့် 

ကက ားမာားရသာ  ြ ိုက့်မှုလည့်ား ခဖစ့်ရစန ိုင့်သည့်။ ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့် သက့်ဆ ိုင့် 

 ာ အကျင ့်ပျက့်ခြစာားမှုတ ိုက့်ဖျက့်ရ ားဥပရေအာားလံိုားက ို လ ိုက့်နာ န့် SEG မှ ရမ ာ့်လင ့်ပါသည့်။    ို  ခပင့် 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသတူစ့်ဦားသည့် SEG က ိုယ့်စာား အစ ိုား အ ာရှ တစ့်ဦားနငှ ့် ရခပာဆ ိုရဆာင့် ွက့်ရသာအြါ 

မမှန့်ကန့်ရသာ လိုပ့်ငန့်ားအြွင ့်အရ ား ရှ ရစ န့်အတွက့် တန့်ဖ ိုားရှ သည ့် တစ့်စံိုတစ့် ာက ို 

တ ိုက့်ရ ိုက့်ခဖစ့်ရစ၊ သယွ့်ဝ ိုက့်၍ခဖစ့်ရစ ကမ့်ားလှမ့်ားခြင့်ား၊ ရပားအပ့်ခြင့်ား သ ို  မဟိုတ့်  ယူခြင့်ားမျာား 

ခပြိုလိုပ့်ခြင့်ားအာား လံိုားဝ တာားခမစ့်သည့်။   

ယဉှ်ပပိိုငေ်ှုဥပမေေျော်းကိ ုလိကုန်ောရန်  

SEG သည့် ယှဉ်ပပ ြိုင့်မှုနငှ ့် လက့်ဝါားကက ားအိုပ့်မှု အကာအကွယ့်ရပားရ ား ဥပရေမျာားက ို လ ိုက့်နာ န့် 

ကတ ကဝတ့်ခပြိုပပ ား ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့်လည့်ား အလာားတူ ကတ ကဝတ့်ခပြို န့် 

ရမ ာ့်လင ့်သည့်။ 
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SEG ၏ ဉောဏပစစည််းေူပုိငခွ်င က်ိ ုကောကယွရ်န်  

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  နငှ ့် ပတ့်သက့်ဆက့်န ွှယ့်စဉ်အတငွ့်ား ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားမှ  ရှ ရသာ SEG ၏ 

ဉာဏပစစည့်ားမူပ ိုင့်ြွင ့်တစ့် ပ့် ပ့်က ို ကာကွယ့် န့် SEG မှ ရမ ာ့်လင ့်သည့်။ 

နိငုင်တံကောကန်ုသယွမ်ရ်းဥပမေေျော်းကိ ုလိကုန်ောရန်  

SEG သည့် ကမ္ာ လံိုားဆ ိုင့် ာကိုမပဏ တစ့်ြိုခဖစ့်ပပ ား ကမ္ာအနှံ  အခပာားတည့်ရှ သည ့် ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာား 

ပ ိုင့်ဆ ိုင့် ာားခြင့်ားအတွက့် ဂ္ိုဏ့်ယူပါသည့်။  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့် သက့်ဆ ိုင့် ာ သငွ့်ားကိုန့်၊ 

 ိုတ့်ကိုန့်ဥပရေမျာား၊ စည့်ားမျဉ်ားစည့်ားကမ့်ားမျာားနငှ ့် အခြာား န ိုင့်ငတံကာကိုန့်သယွ့်ရ ားလ ိုအပ့်ြျက့်မျာားက ို 

ရလားစာားလ ိုက့်နာ န့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  မှ ရမ ာ့်လင ့်ပါသည့်။ 

တောဝန်ယေူှုရိှမသော ရင််းမေစရှ်ောမ ွမခင််းအတကွ ်ကတကိဝတ ်

မ ောကပံ် မရ်းကငွ််း ကတ်ငွ ်ပါဝငမ် ောငရွ်ကမ်ခင််း 

ရ ာက့်ပံ ရ ားကငွ့်ားဆက့်မျာားက ို ရ ရှည့်တည့်တံ ရစ န့် စ မံြန့်  ြွွဲခြင့်ားသည့် ဝယ့်ယူသနူငှ ့်  င့်ားနှ ားခမ ြိုပ့်နှသံ ူ

မျာားအပါအဝင့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  လိုပ့်ငန့်ားတငွ့် ပါဝင့်ပတ့်သက့်သမူျာားအတွက့် တခဖည့်ားခဖည့်ား အရ ားကက ား 

လာသည့်။  ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအတွက့် လူမှုရ ား ာနငှ ့် သ ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ဆ ိုင့် ာ 

လ ိုအပ့်ြျက့်မျာားက ို သတ့်မှတ့် ာားသည့်မှာ နစှ့်ရပါင့်ားမျာားစွာ ကကာပပ ခဖစ့်သည့်။  

ရ ာက့်ပံ ရ ားကငွ့်ားဆက့် တွင့် ရ ရှည့်တည့်တံ ရသာ စွမ့်ားရဆာင့်န ိုင့် ည့်မျာား တ ိုားတက့်ရစ န့်အတွက့် 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် ပစစည့်ား ရပားသငွ့်ားသမူျာားနငှ ့် ဆက့်လက့်ပူားရပါင့်ားရဆာင့် ွက့်သာွားမည့်ခဖစ့်ပပ ား 

မဟာဗျျူဟာကျရသာ ရန ာမျာား တငွ့် ပါဝင့်ရဆာင့် ွက့်မှုက ို တ ိုားခမ င ့်လိုပ့်ရဆာင့်ပါမည့်။ 

ပဋပိကခမ စပွ်ော်းရောမေသရိှတငွ််း ကွပ်စစည််းေျော်း 

အ ာူးသခဖင ့် SEG ၏ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့်  ိုတ့်ကိုန့်မျာားတငွ့် ပဋ ပကခခဖစ့်ပွာား ာရေသရှ  

တွင့်ား ကွ့်ပစစည့်ားမျာား (သခံဖျူ၊ တန့်တလန့်၊ တန့်စတင့်နငှ ့် ရ ွှ) ပါဝင့်ခြင့်ားရှ ၊ မရှ  ဆံိုားခဖတ့် န့် 

သင ့်ရတာ့်ရသာအဆင ့်မျာားခဖင ့် လိုပ့်ရဆာင့် မည့်ခဖစ့်ပပ ား ၎င့်ားတ ို  ပါဝင့်ပါက   ိုတွင့်ား ကွ့်ပစစည့်ားမျာား၏ 
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 င့်ားခမစ့်က ို ရဖာ့် ိုတ့်သ ရှ န ိုင့် န့်အတွက့် လိုပ့်ငန့်ားစဉ်မျာား ရဖာ့်ရဆာင့် န့်နငှ ့်   ိုသ ို  မဟိုတ့်ပါက 

ပဋ ပကခခဖစ့်ပွာား ာရေသရှ တွင့်ား ကွ့်ပစစည့်ားမျာားက ို  ိုတ့်ယူခြင့်ားနငှ ့် အသံိုားခပြိုခြင့်ားအာား   န့်ားြျြိုပ့်သည ့် 

အကျံြိုားဝင့်ရသာ ဥပရေ၊ စည့်ားမျဉ်ားမျာားအာားလံိုားက ို လ ိုက့်နာ မည့်ခဖစ့်သည့်။  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားက 

ကွန့်ဂ္ ို ေ မ ိုက က့်တစ့် သမမတန ိုင့်င ံ(“DRC”) နငှ ့် ယင့်ားနငှ ့်  စပ့်ရနရသာန ိုင့်ငမံျာားက ို – တ ိုက့်ရ ိုက့်ခဖစ့်ရစ၊ 

သယွ့်ဝ ိုက့်၍ခဖစ့်ရစ – ရငရွကကားပံ ပ ိုားရသာ သ ို  မဟိုတ့် အကျ ြိုားခဖစ့် နွ့်ားရစရသာ   ိုပဋ ပကခတွင့်ား ကွ့် 

ပစစည့်ားမျာားက ို အသံိုားမခပြို န့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။ 

တောဝန်ခံေှုရိှပပီ်းမရရှည်တည်တံ မသော ရင််းမေစရှ်ောမ ွေှု ိငုရ်ော အေူအကျင ေ်ျော်း 

DRC သည့် ကမ္ာ အကက ားဆံိုား က ိုရ ာ သတတ ြို ိုတ့်လိုပ့်သလူည့်ားခဖစ့်သည့်။ က ိုရ ာ သတတ ြို တူားရဖာ့်ခြင့်ား 

သည့် ပဋ ပကခခဖစ့်ပွာား ာရေသရှ တွင့်ား ကွ့်ပစစည့်ားမျာားနည့်ားတူ ခပဿနာရှ ပပ ား စ ိုား  မ့် သည ့်အ ာ ခဖစ့်လာ 

သည့်။  

က ိုရ ာ နငှ ့် အခြာားတွင့်ား ကွ့်ပစစည့်ားမျာား အပါအဝင့် ကိုန့်ကကမ့်ားအာားလံိုားက ို  င့်ားခမစ့်ရှာရဖွ ာတငွ့် 

တာဝန့်ယူမှုရှ ပပ ား ရ ရှည့်တည့်တံ ရသာ အမူအကျင ့်မျာားကျင ့်သံိုား န့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာား 

က ို တ ိုက့်တွန့်ားသည့်။ အ ာူးသခဖင ့် ပဋ ပကခသက့်ရ ာက့်၍ အနတ ာယ့်ခဖစ့်န ိုင့်ရခြမျာားရသာ ရန ာမျာားရှ  

သ ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ဆ ိုင့် ာ ခပဿနာမျာား၊ လူ  အြွင ့်အရ ား၊ အခြာားလူမှုခပဿနာမျာားနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ 

ရခပာင့်ားလွဲသတ့်မှတ့်သည ့် န ိုင့်ငတံကာစံြျ န့်စံညွှန့်ားနငှ ့် ဖံွွဲ့ ပဖ ြိုားတ ိုားတက့်မှုမျာားအာား  ည ့်သငွ့်ား စဉ်ားစာား န့် 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသအူာားလံိုားက ို တ ိုက့်တွန့်ားသည့်။ 

လပုူဂိ္ိုလေ်ျော်း ိငုရ်ောကတကိဝတ ်

SEG သည့် လူ  အြွင ့်အရ ားမျာားက ို ရလားစာားလ ိုက့်နာ န့် ကတ ကဝတ့်ခပြို ာားသည့်။  ကတ ကဝတ့်တွင့် 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  လိုပ့်ရဆာင့်ြျက့်မျာားရကကာင ့်ခဖစ့်သည ့် ဆ ိုား ွာားရသာ လူ  အြွင ့်အရ ားသက့်ရ ာက့်မှုမျာားက ို 

ရှာရဖွရဖာ့် ိုတ့်ခြင့်ား၊ တာားဆ ားကာကွယ့်ခြင့်ားနငှ ့် ရလျာ ပါားသက့်သာရစ န့်လိုပ့်ရဆာင့်ခြင့်ားတ ို   

ပါဝင့်သည့်။  ရယ ိုယျအာားခဖင ့် အသ အမှတ့်ခပြို ာားရသာ န ိုင့်ငတံကာ လူ  အြွင ့်အရ ား 



2021.06(၂၀၂၁ ခုနစှ ်မေလ) 

 
 

7 
 

စံြျ န့်စံညွှန့်ားမျာားက ို ကတ ကဝတ့်ခပြိုခြင့်ားအပါအဝင့် ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် လူ  အြွင ့်အရ ားမျာားက ို 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  နငှ ့်တန့်ားတူ ရလားစာား န့် ရမ ာ့်လင ့်သည့်။   

အလပ်ုခန  ် ော်းေှု ိငုရ်ောဥပမေေျော်းကိ ုလိကုန်ောရန် ကျွန်ပ်ုတို  က မေျှေ်ာလင သ်ည် 

သက့်ဆ ိုင့်မှုရှ ပါက အလိုပ့်ြန  ့် ာားမှုဆ ိုင့် ာစာြျြိုပ့်မျာားအပါအဝင့် အလိုပ့်လိုပ့်ြျ န့်၊ လိုပ့်အာားြ၊ 

ြံစာားြွင ့်နငှ ့် အခြာား ဝန့် မ့်ားြန  ့်အပ့်ခြင့်ားဆ ိုင့် ာ စည့်ားမျဉ်ားသတ့်မှတ့်ြျက့်မျာားက ို စည့်ားကကပ့်သည့်  

သက့်ဆ ိုင့် ာ ဥပရေအာားလံိုားက ို ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားမျာားက လ ိုက့်နာ န့် SEG က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။  

အဓေမလပ်ုသော်းအသံ်ုးမပိုမခင််းကိ ုကျွန်ပ်ုတို  က  န်  ကျငသ်ည် 

ကျွန့်လိုပ့်သာား သ ို  မဟိုတ့် အဓမမ၊ အတင့်ားအကျပ့် သ ို  မဟိုတ့် စ တ့်အလ ိုကျမဟိုတ့်ရသာ 

လိုပ့်သာားတစ့်မျ ြိုားမျ ြိုားက ို – တ ိုက့်ရ ိုက့်ခဖစ့်ရစ၊ သယွ့်ဝ ိုက့်၍ခဖစ့်ရစ – အသံိုားခပြိုသည ့် ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသူ 

မျာားနငှ ့် SEG သည့် အလိုပ့်တွွဲလိုပ့်မည့် မဟိုတ့်ပါ။  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် ဝန့် မ့်ား သ ို  မဟိုတ့် 

လိုပ့်သာားအဖွွဲွဲ့ဝင့်တစ့်ဦားဦား၏ န ိုင့်ငကံူားလက့်မှတ့်၊ အစ ိုား မှတ ာားဝင့် ိုတ့်ရပား  ာားရသာ 

မှတ့်ပံိုတင့်စာ ွက့်စာတမ့်ားမျာား သ ို  မဟိုတ့် အလိုပ့်ပါမစ့်တ ို  က ို ရပားအပ့် ာား န့် အလိုပ့် ြန့်  အပ့်မှု၏ 

စည့်ားမျဉ်ားအရနနငှ ့် မည့်သည့် အြါမ  ရတာင့်ားဆ ိုခြင့်ားမခပြို ။ 

ကမလ်းလပ်ုသော်းအသံ်ုးမပိုမခင််းကိ ုကျွန်ပ်ုတို  က  န်  ကျငသ်ည် 

လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွက့် ာတငွ့် – တ ိုက့်ရ ိုက့်ခဖစ့်ရစ၊ သယွ့်ဝ ိုက့်၍ခဖစ့်ရစ – တ ာားမဝင့်ရသာ 

ကရလားလိုပ့်သာားအသံိုားခပြိုသည ့် ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားနငှ ့် SEG သည့် အလိုပ့်တွွဲလိုပ့်မည့် မဟိုတ့်ပါ။  

  ို ည့် ွယ့်ြျက့်မျာားအတကွ့် “ကရလား” ဟိုဆ ို ာတငွ့် လိုပ့်ငန့်ားရန ာရှ  ဥပရေကသတ့်မှတ့် ာားရသာ 

အန မ့် ဆံိုားအသက့်ရအာက့်ရှ သမူျာားက ို  ည့်ညွှန့်ားရသာ့်လည့်ား မည့်သည ့်အရခြအရနတွင့်မဆ ို ၁၅ 

နစှ့်ရအာက့်ရှ  (၁၅နစှ့်မခပည ့်ရသားရသာ) ကရလားသငူယ့်မျာား၏လိုပ့်အာားက ို တ ိုက့်ရ ိုက့်ခဖစ့်ရစ၊ 

သယွ့်ဝ ိုက့်၍ခဖစ့်ရစ အသံိုားခပြို ရသာ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားမျာားနငှ ့် SEG သည့် အလိုပ့်တွွဲလိုပ့်မည့်မဟိုတ့်ပါ။ 
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ေည်သည် ပုံစနံငှ ေ် ိ ုလကူန်ုက်ူးမခင််းကိ ုကျွန်ပ်ုတို  က  န်  ကျငသ်ည်  

တ ိုက့်ရ ိုက့်ခဖစ့်ရစ၊ သယွ့်ဝ ိုက့်၍ခဖစ့်ရစ လူကိုန့်ကူားခြင့်ားတွင့် ပါဝင့်ပတ့်သက့်ရသာ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာား 

နငှ ့် SEG က အလိုပ့်တွွဲလိုပ့်မည့်မဟိုတ့်ပါ။  

ကျွန်ပ်ုတို  သည်  ပိါ်းမနေှာင ယ်ကှမ်ခင််းကိ ု န  ်ကျငသ်ည် 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် ၎င့်ားတ ို  ၏လိုပ့်အာားစိုမျာားက ို လူသာားအာားလံိုား ြံစာားြွင ့်ရှ ရသာ ဂ္ိုဏ့်သ ကခာ၊ 

ရလားစာားမှုတ ို  နငှ ့် ဆက့်ဆမံည့်ဟို SEG က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် ဝန့် မ့်ားမျာားက ို 

  ပါားရနာှင ့်ယှက့်ခြင့်ား သ ို  မဟိုတ့် အခြာား အန ိုင့်အ က့်ခပြိုခြင့်ားတ ို  အာား ြွင ့်မခပြိုသည ့် အလိုပ့် ပ့်ဝန့်ား 

တစ့်ြိုက ို ဖန့်တ ားသင ့်သည့်။ 

ကျွန်ပ်ုတို  သည် ခွ မခော်း က ်မံခင််းကိ ု န  ်ကျငပ်ပီ်း ေတကူွ မပော်းေှုကိ ုအော်းမပ်းသည် 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် လူမျ ြိုား၊ တ ိုင့်ား င့်ားသာားခဖစ့်မှု၊ မူလန ိုင့်င၊ံ က ိုားကွယ့်သည ့် ာသာ၊ အသက့်၊ 

ကျာား/မ၊ လ င့်ြံယူြျက့်၊ လ င့်စ တ့်တ မ့်ားညတွ့်မှု၊ မသန့်စွမ့်ားခဖစ့်မှု သ ို  မဟိုတ့် ဥပရေမျာားက အကာအကယွ့် 

ရပား ာားရသာ အခြာားစရ ိုက့်လကခဏာမျာားရပေါ် အရခြြံ၍ ဥပရေနငှ ့်မည ရသာ ြွွဲခြာားဆက့်ဆခံြင့်ားမရှ  ွဲ 

ဝန့် မ့်ားနငှ ့် ရလ ာက့် ာားသမူျာားက ို အလိုပ့်ြန့်  အပ့်ခြင့်ားဆ ိုင့် ာအြငွ ့်အလမ့်ား တူည စွာရပားအပ့် န့် SEG 

က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။  

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် ၎င့်ား၏ လိုပ့်ငန့်ားြွင့်အတွင့်ား မတူကွွဲခပာားမှုက ို အာားရပား န့်နငှ ့် 

အာားလံိုားပါဝင့်၍ လူမျ ြိုားရပါင့်ားစံိုရသာ ယဉ်ရကျားမှုက ို ပျ ြိုားရ ာင့် န့် SEG က တ ိုက့်တွန့်ားသည့်။ 

ကျွန်ပ်ုတို  သည် အလပ်ုသေော်းေျော်း၏ သေဂ္ ွ ွဲ့ ပုိငခွ်င ေ်ျော်းကိ ုမလ်းစော်းသည် 

အကျံြိုားဝင့်ရသာ ဥပရေနငှ့် အည  သမဂ္ဂဖွွဲ ွဲ့ န့် သ ို  မဟိုတ့် သမဂ္ဂမဖွွဲ ွဲ့ န့် အလိုပ့်သမာားမျာား၏ 

အြွင ့်အရ ားမျာားက ို ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့် ရလားစာား န့် SEG က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။ 

ကျွန်ပ်ုတို  သည် မ ်းကင််းလံမုခံိုမသော လပ်ုငန််းရပ်ဝန််းေျော်း န်တ်ီးမပ်းရန် ကတကိဝတမ်ပိုသည် 
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ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် ၎င့်ားတ ို  ၏ ဝန့် မ့်ားမျာား၊ ဧည့် သည့်မျာားနငှ ့် ၎င့်ားတ ို  ၏ လိုပ့်ရဆာင့်ြျက့်မျာား 

ရကကာင ့် သက့်ရ ာက့်န ိုင့်ရခြရှ ရသာ အခြာားသူမျာား၏ ကျန့်ားမာရ ား၊ ရ ားကင့်ားလံိုခြံြိုရ ားနငှ ့် 

လူမှု ဝဖူလံိုရ ားတ ို  က ို အကာအကွယ့်ရပား န့် SEG က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် 

သက့်ဆ ိုင့် ာ လိုပ့်ငန့်ားြွင့် ကျန့်ားမာရ ားနငှ ့် ရ ားကင့်ားလံိုခြံြိုရ ားဆ ိုင့် ာ ဥပရေ၊ စည့်ားမျဉ်ားစည့်ားကမ့်ားမျာား 

အာားလံိုားက ို လ ိုက့်နာ မည့်။  

ကိယုမ်ရ်းအချကအ်လကက်ိ ုကောကယွမ်စောင မ်ရှောကရ်န် 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် ဝန့် မ့်ားမျာား၊ ဝယ့်ယသူနူငှ ့် အခြာားသက့်ဆ ိုင့်သမူျာား၏ က ိုယ့်ရ ားအြျက့် 

အလက့်က ို ကာကွယ့်ရစာင ့်ရရှာက့် န့် လ ိုအပ့်သည ့် သက့်ဆ ိုင့် ာဥပရေမျာားအာားလံိုားက ို ရလားစာား 

လ ိုက့်နာ န့် SEG က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။    ို  ခပင့် က ိုယ့်ရ ားအြျက့်အလက့်လံိုခြံြိုမှုဥပရေက ို ပစစည့်ား 

ရပားသငွ့်ားသကူ သ ို  မဟိုတ့် SEG ရပေါ် သက့်ရ ာက့်မှုရှ သည့်  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသနူငှ ့် လိုပ့်ငန့်ားတွွဲလိုပ့်သည ့် 

အဖွွဲွဲ့က တစ့်နည့်ားနည့်ားခဖင ့် ြျ ြိုားရဖာက့်ခြင့်ားရှ ပါက ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် SEG အာား ြျက့်ြျင့်ား 

အသ ရပား မည့်။ 

လူ  အ ွ ွဲ့အစည််းနငှ သ်က ်ိငုမ်သော ကတကိဝတ ်

ကျွန်ပ်ုတို  သည် သ ောဝပတဝ်န််းကျငက်ိ ုကောကယွမ်စောင မ်ရှောကရ်န် ကတကိဝတမ်ပိုသည် 

SEG သည့် သ ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်က ို   န့်ားသ မ့်ားရစာင ့်ရရှာက့် န့်နငှ ့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ လိုပ့်ရဆာင့်ြျက့်မျာား 

ရကကာင ့် သ ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ရပေါ် သက့်ရ ာက့်သည့်မျာားက ို ရလ ာ ြျ န့် ကတ ကဝတ့်ခပြိုသည့်။  

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့်လည့်ား ၎င့်ားတ ို  ၏ လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွက့်ြျက့်မျာားရကကာင ့် 

သ ာဝပတ့်ဝန့်ား ကျင့်ရပေါ် သက့်ရ ာက့်မှုက ို ရလ ာ ြျ န့်၊ သ ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ဆ ိုင့် ာ 

ရ ားခဖစ့်န ိုင့်ရခြမျာားက ို စ မံြန  ့်ြွွဲ  န့်နငှ ့် သက့်ဆ ိုင့် ာ သ ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ဆ ိုင့် ာ ဥပရေ၊ 

စည့်ားမျဉ်ားစည့်ားကမ့်ားမျာားအာားလံိုားက ို လ ိုက့်နာ  န့် ကျွန့်ိုပ့်တ ို  က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။  အ ာူးသခဖင ့် 

ဖန့်လံိုအ မ့်အာန သင့်ဓာတ့်ရငွွဲ့မျာားက ို ရလ ာ ြျခြင့်ား၊ စွမ့်ားအင့်အရလအလွင ့်နည့်ားရစခြင့်ား၊ 

ခပန့်လည့်ခပည ့်ပဖ ြိုားပမွဲစွမ့်ားအင့်မျာားက ို အသံိုားခပြိုခြင့်ား၊ စွမ့်ားအင့်၊ ရ နငှ ့် ကိုန့်ကကမ့်ားပစစည့်ားမျာားက ို 
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အကျ ြိုားရှ ရှ အသံိုားခပြိုခြင့်ားနငှ ့် ရ ရှည့်တည့်တံ ရသာ  င့်ားခမစ့်မျာားစ မံြန့်  ြွွဲခြင့်ားနငှ ့် 

စွန့်  ပစ့်ပစစည့်ားရလ ာ ြျခြင့်ား လိုပ့်ငန့်ားစဉ်မျာားက ို ြျမှတ့်ခြင့်ားစသည ့် အြျက့်မျာားက ို ပစစည့်ားရပားသငွ့်ား 

သမူျာားအရနခဖင ့် အဓ ကဂ္ရိုခပြို န့် SEG မှ တ ိုက့်တွန့်ားလ ိုပါသည့်။ 

ကျွန်ပ်ုတို  သည ် ကျွန်ပ်ုတို  ၏ လပ်ုငန််းလည်ပတ ် လပ်ုကိငု ် လျကရိှ်သည ် လူ  အ ွ ွဲ့အစည််းေျော်း 

တိ်ုးတကလ်ောမစရန် ကတ ိကဝတမ်ပိုသည်။  

SEG လိုပ့်ငန့်ားစို ၏ လိုပ့်ငန့်ားမူတစ့် ပ့်မှာ ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ လူမှုရ ားတာဝန့်ယမူှုက ို ြ ိုင့်ြ ိုင့်မာမာသ ရှ ၍ 

ပ ိုမ ိုရကာင့်ားမွန့်ရသာ လူ  အဖွွဲွဲ့အစည့်ားနငှ ့် ပတ့်ဝန့်ားကျင့်တစ့်ြို တည့်ရဆာက့် ာတငွ့် ပါဝင့်ကညူ  

အာားခဖည ့် န့်ခဖစ့်သည့်။  ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ လိုပ့်ငန့်ားမူအတ ိုင့်ား ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့်လည့်ား 

အလာားတူ ကတ ကဝတ့် ာားရှ  န့် ရမ ာ့်လင ့်သည့်။ 

မလ်းစော်းလိကုန်ောေှုနငှ  ်လပ်ုငန််းကျင ဝ်တ ်ိငုရ်ော ကတကိဝတ ်

ပစစည််းမပ်းသငွ််းသေူျော်းအမနမ င  ် ဝန် ေ််းေျော်းအတကွ ် ေမမပလည်ေှုတစစ်ံုတစရ်ောရိှပါက တိငုက်ကော်း 

တငမ်ပရန်အတကွ ် နည််းလေ််းေျော်း မပင ်င ်ော်းရိှမပ်းရန်  

ဥပရေြျ ြိုားရဖာက့်ရကကာင့်ား သသံယရှ ပါက သ ို  မဟိုတ့် မရခပလည့်မှုတစ့်စံိုတစ့် ာရှ ပါက တန့်ခပန့် 

သက့်ရ ာက့်မှုအတွက့် ရကကာက့် ံွ ွဲ့ ခြင့်ားမရှ  ွဲ ဝန့် မ့်ားမျာားက တ ိုင့်ကကာားန ိုင့်သည ့်ရန ာမျာားက ို ပစစည့်ား 

ရပားသငွ့်ားသမူျာားက  ာားရှ ရပား န့် SEG က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။  တ ိုင့်ကကာားလာသည ့် မရခပလည့်မှု မျာားက ို 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားက သင ့်ရတာ့်စွာ တံို  ခပန့်မည့်ဟိုလည့်ား ကျွန့်ိုပ့်တ ို  က ရမ ာ့်လင ့်သည့်။ 

ပစစည််းမပ်းသငွ််းသေူျော်းအမနမ င  ် လပ်ုငန််း ိငုရ်ောအချကအ်လကေ်ျော်းကိ ု တတိကိျကျ  န်ိ်းသေ်ိ်း 

 ော်းရိှရန်  

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် လိုပ့်ငန့်ားဆ ိုင့် ာ စာ ွက့်စာတမ့်ားအာားလံိုား (အ ည့်အရသာွးဆ ိုင့် ာ 

စာ ွက့်စာတမ့်ားမျာား အပါအဝင့်) က ို တ ကျစွာ၊ ယံိုကကည့်စ တ့်ြျစွာနငှ ့် အြျ န့်မှန့် ပပ ားရခမာက့်ရအာင့် 

ခဖည ့်စွက့်ရပားရစလ ိုပါသည့်။  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် ပံိုမှန့် တင့်သငွ့်ား ရသာ  ဏ္ဍာရ ား အစ  င့်ြ ံ
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စာမျာားအပါအဝင့် အစ ိုား အဖွွဲွဲ့အစည့်ားမျာား  ံတင့်သငွ့်ား သည ့် အစ  င့်ြံစာနငှ ့် စာ ွက့်စာတမ့်ားမျာားတွင့် 

အြျက့်အလက့်ခပည ့်စံို၍ မှန့်ကန့်တ ကျရသာ တင့်ခပြျက့်မျာား ခဖစ့်ရစ န့် လ ိုအပ့်သည့်။ လ ိုအပ့်ပါက 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာား၏ စာ ွက့်စာတမ့်ားမျာားက ို မှန့်ကန့်စွာ ြွင ့်ခပြိုြျက့် ယူ ာား မည့်ခဖစ့်သည့်။  

  ို  ခပင့် ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာား၏  ဏ္ဍာရ ားလိုပ့်ရဆာင့်ြျက့်မျာားက ို မှတ့်တမ့်ားတင့် ာတွင့် သက့်ဆ ိုင့် ာ 

ဥပရေမျာား၊ စာ င့်ားဆ ိုင့် ာကျင ့်သံိုားလ ိုက့်နာ န့်မျာားက ို  လ ိုက့်နာ မည့်။  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် 

၎င့်ားတ ို  ၏ စာ ွက့်စာတမ့်ားနငှ ့် မှတ့်တမ့်ားမျာားတွင့် မာှားယွင့်ားရသာ သ ို  မဟိုတ့် လွွဲမှာားရစရသာ အြျက့် 

ခဖည ့်သငွ့်ားခြင့်ားမျာားမခပြိုလိုပ့် ၊ မှတ့်တမ့်ားတင့် န့်လ ိုအပ့်ရသာ အြျက့်အလက့်က ို မည့်သည့် အြါတငွ့် 

ခဖစ့်ရစ မှတ့်တမ့်ားမှ ြျန့်လှပ့် ာားခြင့်ားမခပြို ။  

ပစစည််းမပ်းသငွ််းသေူျော်းအမနမ င  ် သင မ်တေ်ာမသော မလ်းစော်းလိကုန်ောေှုနငှ  ် ကျင ဝ်တဦ််းမ ောငေ်ှုေျော်းကို 

ကျင သ်ံ်ုးလိကုန်ောရန် 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားအရနခဖင ့် ၎င့်ားတ ို  လိုပ့်ငန့်ားမျာား၏ အ ွယ့်အစာား၊ လိုပ့်ငန့်ားသ ာဝတ ို  နငှ ့် 

အတတ့်န ိုင့်ဆံိုား က ိုက့်ည မှုရှ သည ့် အတ ိုင့်ားအတာအရလျာက့်   ရ ာက့်ရသာရလားစာားလ ိုက့်နာမှုနငှ ့် 

မ မ တ ို  က ိုယ့်ပ ိုင့်ကျင ့်ဝတ့်အစ အစဉ်မျာားက ို (ရဖာ့်ရဆာင့်)ကျင ့်သံိုား န့် SEG မှ ရမ ာ့်လင ့်သည့်။  ပစစည့်ား 

ရပားသငွ့်ားသမူျာားသည့် ၎င့်ားတ ို  ြျမှတ့် ာားသည ့် က ိုယ့်ပ ိုင့်ကျင ့်ဝတ့်စည့်ားမျဉ်ားမျာားအတ ိုင့်ား အရကာင့် 

အ ည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွက့် န့်နငှ ့် ၎င့်ားတ ို  ၏ အဖွွဲွဲ့အစည့်ားမျာားအတငွ့်ား က ိုယ့်ကျ ြိုားစ ားပွာား ပါဝင့်ပတ့်သက့် 

မှုမျာား အပါအဝင့် ရလားစာားလ ိုက့်နာမှုနငှ ့် လိုပ့်ငန့်ားကျင ့်ဝတ့် ယဉ်ရကျားမှုတစ့် ပ့်အာား ပျ ြိုားရ ာင့် န့် SEG 

မှ တ ိုက့်တွန့်ားလ ိုပါသည့်။ 

ဤကျင ဝ်တစ်ည််းေျဉ််းနငှ  ် ကစ်ပ်သည  ်မပဿနောေျော်း 

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာား (သ ို  မဟိုတ့် ၎င့်ားတ ို  ၏ ဝန့် မ့်ားမျာားသည့်) ဤကျင ့်ဝတ့်စည့်ားမျဉ်ားက လွှမ့်ားမ ိုား 

  န့်ားြျြိုပ့်ရသာ ခပဿနာမျာားနငှ ့် ပတ့်သက့်သည ့် မရခပလည့်မှုမျာားက ို SEG သ ို   အသ ရပားန ိုင့်သည့်။  

ဤကျင ့်ဝတ့်စည့်ားမျဉ်ားနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ မရခပလည့်မှုတစ့်စံိုတစ့် ာရှ ပါက သင့်၏ အဓ ကလိုပ့်ငန့်ား 

အဆက့်အသယွ့် သံ ို   အသ ရပားရခပာကကာားရစလ ိုပါသည့်။ ယင့်ားကွဲ သ ို   ဆက့်သယွ့်ရခပာကကာား န့် 
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အဆင့်မရခပပါက https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines က ို ရကျားဇူားခပြို၍ 

ဆက့်သယွ့်ပါ။  

ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသ၏ူလိုပ့်ငန့်ားမှာ ဤကျင ့်ဝတ့်စည့်ားမျဉ်ားနငှ ့် က ိုက့်ည မှုရှ ရကကာင့်ား ရသြျာရစ န့် SEG 

တွင့် စာ င့်ားစစ့်ပ ိုင့်ြငွ ့် သ ို  မဟိုတ့် စစ့်ရဆားပ ိုင့်ြွင ့်ရှ သည့်။   

ဥပရေက ိုလ ိုက့်နာ၍ ကျင ့်ဝတ့်ရှ ရသာ၊ တာဝန့်ယမူှုရှ ရသာ လိုပ့်ငန့်ားပ ိုင့်ားဆ ိုင့် ာအရလ အ မျာားက ို 

လ ိုက့်နာ န့် ကတ ကဝတ့်ခပြို ာားသည ့် ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာားနငှ ့်သာ SEG မှ လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွက့် 

လ ိုရသာရကကာင့်  ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသသူည့် ဥပရေက ို ြျ ြိုားရဖာက့်ရကကာင့်ား သ ို  မဟိုတ့် ဤကျင ့်ဝတ့် 

စည့်ားမျဉ်ားက ို လ ိုက့်နာ န့် ပျက့်ကွက့်ရကကာင့်ား သ ရှ ပါက ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ လိုပ့်ငန့်ားလက့်တွွဲ လိုပ့်ရဆာင့်မှု 

ဆ ိုင့် ာစည့်ားမျဉ်ားမျာားက ို ခပန့်လည့်သံိုားသပ့်ပါမည့်။  သ ို  ခဖစ့်ပါ၍ ကျွန့်ိုပ့်တ ို  ၏ ပစစည့်ားရပားသငွ့်ားသမူျာား၏ 

ဤကျင ့်ဝတ့်စည့်ားမျဉ်ားက ိုလ ိုက့်နာရကကာင့်ားဆ ိုင့် ာအြျက့်အလက့်မျာားက ို SEG က ရတာင့်ားဆ ိုန ိုင့်သည့်။ 

ဤကျင ့်ဝတ့်စည့်ားမျဉ်ားနငှ ့်ပတ့်သက့်၍ တစ့်စံိုတစ့် ာသ ရှ ရမားခမန့်ားလ ိုပါကscoc-

queries@info.sei.co.jp က ို ရကျားဇူားခပြို၍ဆက့်သယွ့်ပါ။ 

file:///C:/Users/s050078/AppData/Local/Temp/scoc-queries@info.sei.co.jp
file:///C:/Users/s050078/AppData/Local/Temp/scoc-queries@info.sei.co.jp

