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Sumitomo လျှပ် စစ်လပ
ု ် ငန််းစု
၏
ပစစည်း် မပ်းသွင်း် သူ
ကျငဝ
် တ်
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ှ ် မေလ)

မာတကာ
ဥပမေနှငအ
် ညီမ ောင်ရွက်ရန်
ကတိကဝတ်

-အကျငပ
့် ျက့်ခြစာားမှုတက
ို ဖ
့် ျက့်ရ ားဥပရေမျာားကို လက
ို န
့် ာရပား န့် ကျွနပ
့်ို ့်တရမ
ို ာ့်လငပ
့် ါသည့်။
-ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
ယှဉ်ပပြိုငမ
့် ဥ
ှု ပရေမျာားကို လက
ို န
့် ာရပား န့် ကျွနပ
့်ို ့်တို ရမ ာ့်လငပ
့် ါသည့်။
- SEG ၏ ဉာဏပစစညား့် မူပင
ို ြ
့် င
ွ က
့် ို ကာကွယ့် န့် ကျွနပ
့်ို ့်တို ရမ ာ့် လငပ
့် ါသည့်။
- နင
ို င
့် တ
ံ ကာကိုနသ
့် ယ
ွ ရ
့် ားဥပရေမျာားကို လက
ို န
့် ာ န့် ရမ ာ့်လင ့် ပါသည့်။

တောဝန်ယေ
ူ ှုရိှမသော

-ရ

ရင််းမေစ်ရှောမ ွမခင််းအတွက်

- ပဋပကခခဖစ့်ပာွ ား ာရေသရှတွငား့်

ကတိကဝတ်

-တာဝန့်ယမ
ူ ရ
ှု ှပပား ရ ရှညတ
့် ည့်တရသာ
ံ
င့်ားခမစ့်ရှာရဖွမှု ဆင
ို ့် ာ အမူအကျငမ
့် ျာား

လူပုဂိ္ိုလ်ေျော်း

င
ုိ ရ
် ော

ာက့်ပံရ ားကွငား့် ဆက့်တင
ွ ့် ပါဝင့်ရဆာင့် ွ ကခ့် ြင့်ား

-အလိုပ့်ြန ့်

က
ွ ပ
့် စစညား့် မျာား

ာားမှုဆင
ို ့် ာဥပရေမျာားကို လက
ို န
့် ာမည့်ဟို ကျွနပ
့်ို ့်တို ရမ ာ့်လငပ
့် ါသည့်။

- ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
အဓမမလပ
ို ့်သာားအသံားို ခပြိုခြင့်ားကို ဆန့်ကျင့် သည့်။

ကတိကဝတ်

- ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
ကရလားလိုပ့်သာားအသံားို ခပြိုခြင့်ားကို ဆန့်ကျင့် သည့်။
- ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
မည့်သည့်ပံစ
ို န
ံ င
ှ မ
့် ဆို လူကန
ို က
့် ားူ ခြင့်ားကို ဆန့်ကျင့်သည့်။
- ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို

ပါားရနှာငယ
့် က
ှ ခ့် ြင့်ားကို ဆနက
့် ျင့်သည့်။

- ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
ြွခွဲ ြာားဆက့်ဆခံ ြင့်ားကို ဆနက
့် ျင့်ပပား မတူ ကွခွဲ ပာားမှုကို အာားရပားသည့်။
- ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
အလိုပ့်သမာားမျာား၏ သမဂ္ဂဖွဲွဲ့ွ ပင
ို ြ
့် င
ွ မ
့် ျာားကို ရလားစာားသည့်။
- ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
ရ

ားကင့်ားလံခို ြံြိုရသာ လိုပ့်ငန့်ားဝန့်ားကျင့်မျာား ဖန့်တားရပား န့် ကတကဝတ့်ခပြိုသည့်။

-ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
ကယ
ို ရ
့် ားအြျက့်အလက့်မျာားကို အကာ အကွယရ
့် ပားပါမည့်။

လူအ ွွဲ့အစည််း

င
ုိ ရ
် ော

ကတိကဝတ်

-ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
သ

ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ကို ကာကွယရ
့် စာင ့် ရရှာက့် န့် ကတကဝတ့်ခပြိုသည့်။

-ကျွနပ
့်ို ့်တသည့်
ို
ကျွနပ
့်ို ့်တ၏
ို လိုပ့်ငန့်ားလည့်ပတ့် လိုပ့်ကင
ို ့် လျက့်ရှသည့် လူအဖွွဲွဲ့အစည့်ားမျာား
တားို တက့်လာရစ န့် ကတ ကဝတ့်ခပြိုသည့်။

မလ်းစော်းလိက
ု န
် ောေှုနင
ှ ်

-ဝန့်

လုပ်ငန််းကျငဝ
် တ် င
ုိ ရ
် ော

ပစစညား့် ရပားသွငား့် သူမျာားမှ ခပင့်ဆင့်

ကတိကဝတ်

-ပစစညား့် ရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖင ့် လိုပ့်ငန့်ားဆင
ို ့် ာ သတင့်ား အြျက့်အလက့်မျာားကို တတကျကျ

မ့်ားမျာားအရနခဖင ့် မရခပလည့်မတ
ှု စ့်စရ
ံို ှပါက တင
ို က့် ကာား တင့်ခပ န့်နည့်ားလမ့်ားမျာားကို

န့်ားသမ့်ား

ာားရှရပားရစလိုပါသည့်။

ာားရှ ရပားရစလို ပါသည့်။

-ပစစညား့် ရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖင ့် သငရ
့် တာ့်ရသာ ရလားစာား လက
ို န
့် ာမှုနင
ှ ့်
ကျငဝ
့် တ့်ဦားရဆာင့်မမ
ှု ျာားကို ကျငသ
့် ားံို ရစလပ
ို ါ သည့်။

ဤကျငဝ
် တ်နင
ှ ် သက် ုင
ိ သ
် ည်

（SEG Hotline）

ကိစစရပ် ေျော်း

（စာ င့်ားစစ့်/ခပန့်လည့်သားံို သပ့်/ အြျက့်အလက့် ရတာင့်ားြံခြင့်ား）
（ဆက့်သယ
ွ ့် န့်）
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Sumitomo ၏ စိတဓ
် ောတ်
Banji-nissei – လိုပ့်ငန့်ားတွငသ
့် ာမက သင့်

ဝ၏အရခြအရနတိုငား့် တွင့် အရို ားသာားဆံားို လိုပ့်ကိုင့်

ရဆာင့် ွ က့်ပါ။
Shinyo-kakujitsu – ရို ားသာားရခဖာငမ
့် တ့်ခြင့်ားနှင့် ရကာင့်ားမွနရ
့် သာစမံြနြ
့် ွွဲမှုအတွက့် ဦားစာားရပား
ရဆာင့် ွ က့်ပါ။
Fusu-furi – အခမတ့်အစွနား့် လွယ့်လွယ့် ရှရစ န့်အတွက့် ရို ားသာားရခဖာငမ
့် တ့်မက
ှု ို မစရတားပါနှင။့်

Sumitomo လျှပ် စစ်လပ
ု ် ငန််းစု
ပစစည်း် မပ်းသွင်း် သူ ကျငဝ
် တ်
Sumitomo လ ပ့်စစ့်လပ
ို ့်ငန့်ားစို (“SEG”) ကို ရို ားသာားရခဖာငမ
့် တ့်မန
ှု င
ှ ့် လိုပ့်ငန့်ားကျငဝ
့် တ့်မျာားရပေါ်
အရလားအနက့်

ာားလျက့် Sumitomo စတ့်ဓာတ့်ခဖင့်

န့်ားရကျာင့်ားလမ့်ားညွှနလ
့် ာသည့်မှာ နှစ့်ရပါင့်ား

၁၂၀ ရကျာ့်ပပခဖစ့်သည့်။ မ တ၍ ရ ရှည့်တည့်တံရသာ လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွ က့်မှုမျာားမှတဆင့် လူအဖွွဲွဲ့
အစည့်ားတွင့် ပါဝင့်အာားခဖည့် န့်နင
ှ ့် ရို ားသာားရခဖာငမ
့် တ့်မှုနင
ှ ့် လိုပ့်ငန့်ားကျငဝ
့် တ့်မျာားအရပေါ် ကတကဝတ့်
ခပြိုရသာ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားနှင့် လက့်တွွဲလိုပ့်ရဆာင့် န့် SEG က အပမွဲရှာရဖွလျက့်ရှသည့်။
ဤပစစည့်ားရပားသွငား့် သူကျငဝ
့် တ့် (“ကျငဝ
် တ်”) တွင့် ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူ၊ တဆငြ
့် ံကန့်
အတိုငပ
့် င့်ြံ၊ ခဖန့်ြျသူမျာား သမဟို
ို
တ့် ၎င့်ား၏

ရို က၊့် ရအားဂ္ျင၊့်

တ
ို ့်ကိုန ့် သမဟို
ို
တ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမျာားအတွက့် SEG

မ
ံ ှ

ရငွရပားရြျမှုလက့်ြံ ရှသည့် အခြာားစာြျြိုပ့်ဝင့်တိုပါဝင့်သည့် ကျွနပ
့်ို ့်တို SEG ၏ ပစစည့်ားရပားသွငား့်
သူမျာားအရပေါ်
SEG

တွင့်

အရ ားကကားရသာ

ာားရှသညရ
့် မ ာ့်မှနား့် ြျက့်မျာားကို သတ့်မှတ့်ရဖာ့်ခပ
ကျွနပ
့်ို ့်တို၏

အလံိုားစံိုရအာင့်ခမင့်မှုအတွက့်

အြန့်ားကဏ္ဍမှပါဝင့်ရကကာင့်ား

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့်

ကျွနပ
့်ို ့်တို၏

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့်လည့်ား

ကျွနပ
့်ို ့်တို

လိုပ့်ငန့်ားတွင့်
3

ာားသည့်။

နာားလည့်သရှပါသည့်။

ပါဝင့်အာားခဖည့်သည့်မျာားအတွက့်

2021.06(၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မေလ)
ကျွနပ
့်ို ့်တအရနခဖင
ို
့် ရကျားဇူားတင့်အသအမှတ့်ခပြိုပါသည့်။
လိုပ့်ငန့်ားကို

ဥပရေနှငအ
့် ညလိုပ့်ရဆာင့် န့်

လက့်တွွဲလိုပ့်ရဆာင့် န့်
ရအာက့်တွငရ
့် ဖာ့်ခပ
ရ

ာားရသာ

ကျွနပ
့်ို ့်တိုသည့် ရို ားသာားရခဖာငမ
့် တ့် န့်နင
ှ ့်

ကတကဝတ့်ခပြို

ရ ွ ားြျယ့်ပါသည့်။
စည့်ားမျဉ်ားမျာားနှငအ
့် ည

ရသာ

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားနှင့်

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာား

အရနခဖင့်

လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွ က့် န့်နင
ှ ့်

မမတို၏

ာက့်ပံရ ားကွငား့် ဆက့်မျာားတွင့် အလာားတူရမ ာ့်မန
ှ ား့် ြျက့်မျာားြျမှတ့်ရဆာင့် ွ က့် န့် SEG မှ ရတာင့်ားဆို

ပါသည့်။

ဥပမေနှငအ
် ညီလပ
ု ် မ ောင်ရန် ကတိကဝတ်
ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖင့် သက့်ဆင
ို ့် ာဥပရေမျာား၊ စည့်ားမျဉ်ားစည့်ားကမ့်ားမျာား အာားလံိုားနှငအ
့် ည
လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွ က့်ြျက့်မျာား လိုပ့်ရဆာင့် န့် SEG မှ ရမ ာ့်လငပ
့် ါသည့်။
အကျငပ
် ျက်မခစော်းေှုတက
ို ် ျက်မရ်း ဥပမေေျော်းကို လိက
ု န
် ောရန်
လာ

ရ
့် ပားလာ

ကကားမာားရသာ

ယ
့် ူမှုမျာားသည့် လူအသင
ို ား့် အဝိုငား့် မျာားအရပေါ် မျာားစွာရ

ားခဖစ့်ရစပပား SEG အတွက့်

ြိုက့်မှုလည့်ား ခဖစ့်ရစနင
ို သ
့် ည့်။ ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖင့် သက့်ဆင
ို ့်

ာ အကျငပ
့် ျက့်ခြစာားမှုတက
ို ့်ဖျက့်ရ ားဥပရေအာားလံိုားကို လိုက့်နာ န့် SEG မှ ရမ ာ့်လငပ
့် ါသည့်။

ခပင့်
ို

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူတစ့်ဦားသည့် SEG ကိုယ့်စာား အစိုား အ ာရှတစ့်ဦားနှင့် ရခပာဆရ
ို ဆာင့် ွ က့်ရသာအြါ
မမှနက
့် န့်ရသာ

လိုပ့်ငန့်ားအြွငအ
့် ရ ား ရှရစ န့်အတွက့်

တိုက့်ရို က့်ခဖစ့်ရစ၊

သွယ့်ဝိုက့်၍ခဖစ့်ရစ

ကမ့်ားလှမ့်ားခြင့်ား၊

တန့်ဖိုားရှသည့်
ရပားအပ့်ခြင့်ား

တစ့်စံိုတစ့် ာကို

သမဟို
ို
တ့်

ယူခြင့်ားမျာား

ခပြိုလိုပ့်ခြင့်ားအာား လံိုားဝ တာားခမစ့်သည့်။
ယှဉ်ပပိ ိုင်ေှုဥပမေေျော်းကို လိက
ု န
် ောရန်
SEG သည့် ယှဉ်ပပြိုငမ
့် ှုနင
ှ ့် လက့်ဝါားကကားအိုပ့်မှု အကာအကွယ့်ရပားရ ား ဥပရေမျာားကို လိုကန
့် ာ န့်
ကတကဝတ့်ခပြိုပပား ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖငလ
့် ည့်ား အလာားတူ ကတကဝတ့်ခပြို န့်
ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။
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2021.06(၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မေလ)
SEG ၏ ဉောဏပစစည််းေူပိုငခ
် ွ ငက
် ို ကောကွယရ
် န်
ကျွနပ
့်ို ့်တနှ
ို င့် ပတ့်သက့်ဆက့်န ွှယ့်စဉ်အတွငား့် ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားမှ

ရှရသာ SEG ၏

ဉာဏပစစည့်ားမူပိုငြ
့် ွငတ
့် စ့် ပ့် ပ့်ကို ကာကွယ့် န့် SEG မှ ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။
နိင
ု င
် တ
ံ ကောကုန်သယ
ွ မ
် ရ်းဥပမေေျော်းကို လိက
ု န
် ောရန်
SEG သည့် ကမ္ာလံိုားဆင
ို ့် ာကိုမပဏတစ့်ြိုခဖစ့်ပပား ကမ္ာအနှအခပာားတည့်
ံ
ရှသည့် ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာား
ပိုငဆ
့် င
ို ့်

ာားခြင့်ားအတွက့် ဂ္ိုဏယ
့် ူပါသည့်။

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖင့် သက့်ဆင
ို ့် ာ သွငား့် ကိုန၊့်

တ
ို ့်ကိုနဥ
့် ပရေမျာား၊ စည့်ားမျဉ်ားစည့်ားကမ့်ားမျာားနှင့် အခြာား နင
ို င
့် တ
ံ ကာကိုနသ
့် ယ
ွ ရ
့် ားလိုအပ့်ြျက့်မျာားကို
ရလားစာားလိုက့်နာ န့် ကျွနပ
့်ို ့်တိုမှ ရမ ာ့်လငပ
့် ါသည့်။

တောဝန်ယေ
ူ ှုရှိမသော ရင််းမေစ်ရှောမ ွမခင််းအတွက် ကတိကဝတ်
မ

ောက်ပံမရ်းကွင်း် က်တင
ွ ် ပါဝင်မ

ောင်ရွက်မခင််း

ရ

ာက့်ပံရ ားကွငား့် ဆက့်မျာားကို ရ ရှည့်တည့်တံရစ န့် စမံြန့်ြွွဲခြင့်ားသည့် ဝယ့်ယူသန
ူ င
ှ ့် င့်ားနှားခမြိုပ့်နသ
ံှ ူ

မျာားအပါအဝင့် ကျွနပ
့်ို ့်တလို
ို ပ့်ငန့်ားတွင့် ပါဝင့်ပတ့်သက့်သမ
ူ ျာားအတွက့် တခဖည့်ားခဖည့်ား အရ ားကကား
လာသည့်။ ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားအတွက့် လူမှုရ ား ာနှင့် သ
လိုအပ့်ြျက့်မျာားကို
ရ

သတ့်မှတ့်

ာားသည့်မှာ

ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ဆင
ို ့် ာ

နှစ့်ရပါင့်ားမျာားစွာ

ကကာပပခဖစ့်သည့်။

ာက့်ပံရ ားကွငား့် ဆက့် တွင့် ရ ရှည့်တည့်တံရသာ စွမ့်ားရဆာင့်နင
ို ့် ည့်မျာား တိုားတက့်ရစ န့်အတွက့်

ကျွနပ
့်ို ့်တိုသည့်

ပစစည့်ား

ရပားသွငား့် သူမျာားနှင့်

ဆက့်လက့်ပူားရပါင့်ားရဆာင့် ွ က့်သာွ ားမည့်ခဖစ့်ပပား

မဟာဗျျူဟာကျရသာ ရန ာမျာား တွင့် ပါဝင့်ရဆာင့် ွ က့်မှုကို တိုားခမငလ
့် ိုပ့်ရဆာင့်ပါမည့်။
ပဋိပကခမ စ်ပွော်းရောမေသရှိ တင
ွ ်း်
အ
တွငား့်

က
ွ ပ
် စစည််းေျော်း

ားူ သခဖင့် SEG ၏ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့်

တ
ို ့်ကိုနမ
့် ျာားတွင့် ပဋပကခခဖစ့်ပွာား ာရေသရှ

က
ွ ့်ပစစည့်ားမျာား (သံခဖျူ၊ တန့်တလန့်၊ တန့်စတင့်နင
ှ ့် ရ ွှ) ပါဝင့်ခြင့်ားရှ၊ မရှ ဆံားို ခဖတ့် န့်

သငရ
့် တာ့်ရသာအဆငမ
့် ျာားခဖင့် လိုပ့်ရဆာင့် မည့်ခဖစ့်ပပား ၎င့်ားတိုပါဝင့်ပါက
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တ
ို ွငား့်

က
ွ ့်ပစစည့်ားမျာား၏

2021.06(၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မေလ)
င့်ားခမစ့်ကို

ရဖာ့်

တ
ို ့်သရှနင
ို ့် န့်အတွက့်

ပဋပကခခဖစ့်ပွာား ာရေသရှတွငား့်

လိုပ့်ငန့်ားစဉ်မျာား

က
ွ ့်ပစစည့်ားမျာားကို

ရဖာ့်ရဆာင့် န့်နင
ှ ့်

သ
ို မဟို
ို
တ့်ပါက

တ
ို ့်ယူခြင့်ားနှင့် အသံားို ခပြိုခြင့်ားအာား

န့်ားြျြိုပ့်သည့်

အကျံြိုားဝင့်ရသာ ဥပရေ၊ စည့်ားမျဉ်ားမျာားအာားလံိုားကို လက
ို ့်နာ မည့်ခဖစ့်သည့်။ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားက
ကွနဂ္
့် ို ေမိုက က့်တစ့် သမမတနင
ို င
့် ံ (“DRC”) နှင့် ယင့်ားနှင့်

စပ့်ရနရသာနင
ို င
့် မ
ံ ျာားကို – တိုက့်ရို က့်ခဖစ့်ရစ၊

သွယ့်ဝိုက့်၍ခဖစ့်ရစ – ရငွရကကားပံပိုားရသာ သမဟို
ို
တ့် အကျြိုားခဖစ့်

န
ွ ား့် ရစရသာ

ပ
ို ဋပကခတွငား့်

က
ွ ့်

ပစစည့်ားမျာားကို အသံားို မခပြို န့် ကျွနပ
့်ို ့်တက
ို ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။
တောဝန်ခံေှုရိှ ပပီ ်းမရရှည်တည်တမသော
ံ
ရင််းမေစ်ရှောမ ွ ေှု င
ုိ ရ
် ော အေူအကျငေ
် ျော်း
DRC သည့် ကမ္ာအကကားဆံားို ကိုရ

ာသတတြို

သည့် ပဋပကခခဖစ့်ပွာား ာရေသရှတွငား့်

တ
ို ့်လိုပ့်သလ
ူ ည့်ားခဖစ့်သည့်။ ကိုရ

ာသတတြို တူားရဖာ့်ခြင့်ား

က
ွ ့်ပစစည့်ားမျာားနည့်ားတူ ခပဿနာရှပပား စိုား မ့် သည့်အ ာ ခဖစ့်လာ

သည့်။
ကိုရ

ာနှင့် အခြာားတွငား့်

က
ွ ့်ပစစည့်ားမျာား အပါအဝင့် ကိုနက့် ကမ့်ားအာားလံိုားကို

င့်ားခမစ့်ရှာရဖွ ာတွင့်

တာဝန့်ယူမှုရှပပား ရ ရှညတ
့် ည့်တံရသာ အမူအကျငမ
့် ျာားကျငသ
့် ားံို န့် ကျွနပ
့်ို ့်တ၏
ို ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာား
ကို တိုက့်တွနား့် သည့်။ အ
သ

ားူ သခဖင့် ပဋပကခသက့်ရ ာက့်၍ အနတ ာယ့်ခဖစ့်နင
ို ရ
့် ခြမျာားရသာ ရန ာမျာားရှ

ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ဆင
ို ့် ာ ခပဿနာမျာား၊ လူအြွငအ
့် ရ ား၊ အခြာားလူမှုခပဿနာမျာားနှငပ
့် တ့်သက့်၍

ရခပာင့်ားလွဲသတ့်မှတ့်သည့် နင
ို င
့် တ
ံ ကာစံြျန့်စံညွှနား့် နှင့် ဖွံွဲ့ ပဖြိုားတိုားတက့်မှုမျာားအာား

ည့်သင
ွ ား့် စဉ်ားစာား န့်

ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူအာားလံိုားကို တိုကတ
့် ွနား့် သည့်။

လူပုဂ္ိိုလ်ေျော်း င
ုိ ရ
် ောကတိကဝတ်
SEG သည့် လူအြွငအ
့် ရ ားမျာားကို ရလားစာားလိုကန
့် ာ န့် ကတကဝတ့်ခပြို
ကျွနပ
့်ို ့်တိုလိုပ့်ရဆာင့်ြျက့်မျာားရကကာငခ့် ဖစ့်သည့်
ရှာရဖွရဖာ့်
ပါဝင့်သည့်။

တ
ို ့်ခြင့်ား၊
ရယ

ဆားို ွ ာားရသာ

တာားဆားကာကွယ့်ခြင့်ားနှင့်
ိုယျအာားခဖင့်

အသအမှတ့်ခပြို

6

ာားသည့်။ ကတကဝတ့်တွင့်

လူအြွငအ
့် ရ ားသက့်ရ ာက့်မှုမျာားကို

ရလျာပါားသက့်သာရစ န့်လိုပ့်ရဆာင့်ခြင့်ားတို
ာားရသာ

နင
ို င
့် တ
ံ ကာ

လူအြွငအ
့် ရ ား

2021.06(၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မေလ)
စံြျန့်စံညွှနား့် မျာားကို ကတကဝတ့်ခပြိုခြင့်ားအပါအဝင့် ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့် လူအြွငအ
့် ရ ားမျာားကို
ကျွနပ
့်ို ့်တနှ
ို ငတ
့် န့်ားတူ ရလားစာား န့် ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။
အလုပ်ခန်

ော်းေှု

င
ုိ ရ
် ောဥပမေေျော်းကို လိက
ု န
် ောရန် ကျွန်ပ
ု ် တက
ို မေျှော်လငသ
် ည်

သက့်ဆင
ို မ
့် ှုရှပါက

အလိုပ့်ြန ့်

ြံစာားြွငန
့် င
ှ ့် အခြာား ဝန့်

ာားမှုဆင
ို ့် ာစာြျြိုပ့်မျာားအပါအဝင့်

အလိုပ့်လိုပ့်ြျန့်၊

လိုပ့်အာားြ၊

မ့်ားြနအ
့် ပ့်ခြင့်ားဆင
ို ့် ာ စည့်ားမျဉ်ားသတ့်မှတ့်ြျက့်မျာားကို စည့်ားကကပ့်သည့်

သက့်ဆင
ို ့် ာ ဥပရေအာားလံိုားကို ပစစည့်ားရပားသွငား့် မျာားက လိုက့်နာ န့် SEG က ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။
အဓေမလပ
ု ် သော်းအသံ်းု မပိုမခင််းကို ကျွန်ပ
ု ် တက
ို
ကျွနလ
့် ိုပ့်သာား

သမဟို
ို
တ့်

အဓမမ၊

န်ကျင်သည်

အတင့်ားအကျပ့်

သမဟို
ို
တ့်

စတ့်အလိုကျမဟိုတ့်ရသာ

လိုပ့်သာားတစ့်မျြိုားမျြိုားကို – တိုက့်ရို က့်ခဖစ့်ရစ၊ သွယ့်ဝက
ို ့်၍ခဖစ့်ရစ – အသံားို ခပြိုသည့် ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူ
မျာားနှင့် SEG သည့် အလိုပ့်တွွဲလိုပ့်မည့် မဟိုတ့်ပါ။ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့် ဝန့်
လိုပ့်သာားအဖွွဲွဲ့ဝင့်တစ့်ဦားဦား၏

နင
ို င
့် က
ံ ူားလက့်မှတ၊့်

အစိုား မှတ ာားဝင့်

မှတ့်ပံိုတင့်စာ ွ က့်စာတမ့်ားမျာား သမဟို
ို
တ့် အလိုပ့်ပါမစ့်တိုကို ရပားအပ့်

မ့်ား သမဟို
ို
တ့်

တ
ို ့်ရပား

ာားရသာ

ာား န့် အလိုပ့် ြန့်အပ့်မှု၏

စည့်ားမျဉ်ားအရနနှင့် မည့်သည့်အြါမ ရတာင့်ားဆခို ြင့်ားမခပြို ။
ကမလ်းလုပ်သော်းအသံ်းု မပိုမခင််းကို ကျွန်ပ
ု ် တက
ို
လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွ က့် ာတွင့်

–

န်ကျင်သည်

တိုက့်ရို က့်ခဖစ့်ရစ၊

သွယ့်ဝိုက့်၍ခဖစ့်ရစ

–

တ ာားမဝင့်ရသာ

ကရလားလိုပ့်သာားအသံားို ခပြိုသည့် ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားနှင့် SEG သည့် အလိုပ့်တွွဲလိုပ့်မည့် မဟိုတ့်ပါ။
ို ည့် ွ ယ့်ြျက့်မျာားအတွက့် “ကရလား” ဟိုဆို ာတွင့် လိုပ့်ငန့်ားရန ာရှ ဥပရေကသတ့်မှတ့်
အနမ့်ဆံားို အသက့်ရအာက့်ရှသူမျာားကို
နှစ့်ရအာက့်ရှ

ည့်ညွှနား့် ရသာ့်လည့်ား

(၁၅နှစ့်မခပည့်ရသားရသာ)

ာားရသာ

မည့်သည့်အရခြအရနတွငမ
့် ဆို

ကရလားသူငယ့်မျာား၏လိုပ့်အာားကို

၁၅

တိုက့်ရို က့်ခဖစ့်ရစ၊

သွယ့်ဝိုက့်၍ခဖစ့်ရစ အသံားို ခပြို ရသာ ပစစည့်ားရပားသွငား့် မျာားနှင့် SEG သည့် အလိုပ့်တွွဲလိုပ့်မည့်မဟိုတ့်ပါ။
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ေည်သည်ပံုစန
ံ င
ှ ေ
်

ုိ လူကန
ု ်က်းူ မခင််းကို ကျွန်ပ
ု ် တက
ို

န်ကျင်သည်

တိုက့်ရို က့်ခဖစ့်ရစ၊ သွယ့်ဝက
ို ့်၍ခဖစ့်ရစ လူကိုနက
့် ူားခြင့်ားတွင့် ပါဝင့်ပတ့်သက့်ရသာ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာား
နှင့် SEG က အလိုပ့်တွွဲလိုပ့်မည့်မဟိုတ့်ပါ။
ကျွန်ပ
ု ် တသည်
ို

ပ
ိ ါ်းမနှောငယ
် က
ှ မ် ခင််းကို

န်ကျင်သည်

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့် ၎င့်ားတို၏လိုပ့်အာားစိုမျာားကို လူသာားအာားလံိုား ြံစာားြွငရ
့် ှရသာ ဂ္ိုဏသ
့် ကခာ၊
ရလားစာားမှုတိုနှင့် ဆက့်ဆမ
ံ ည့်ဟို SEG က ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့် ဝန့်
ပါားရနှာငယ
့် ှက့်ခြင့်ား သမဟို
ို
တ့် အခြာား အနင
ို အ
့်

မ့်ားမျာားကို

က့်ခပြိုခြင့်ားတိုအာား ြွငမ
့် ခပြိုသည့် အလိုပ့် ပ့်ဝန့်ား

တစ့်ြိုကို ဖန့်တားသငသ
့် ည့်။
ကျွန်ပ
ု ် တသည်
ို
ခွမခော်း က် မံ ခင််းကို

န်ကျင်ပပီ ်း ေတူကမပော်းေှု
ွ
ကို အော်းမပ်းသည်

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့် လူမျြိုား၊ တင
ို ား့် င့်ားသာားခဖစ့်မှု၊ မူလနင
ို င
့် ၊ံ ကိုားကွယသ
့် ည့်

ာသာ၊ အသက့်၊

ကျာား/မ၊ လင့်ြံယူြျက့်၊ လင့်စတ့်တမ့်ားညွတ့်မှု၊ မသန့်စွမ့်ားခဖစ့်မှု သမဟို
ို
တ့် ဥပရေမျာားက အကာအကွယ့်
ရပား
ဝန့်

ာားရသာ အခြာားစရို က့်လကခဏာမျာားရပေါ် အရခြြံ၍ ဥပရေနှငမ
့် ညရသာ ြွွဲခြာားဆက့်ဆခံ ြင့်ားမရှ
မ့်ားနှင့် ရလ ာက့်

ွဲ

ာားသူမျာားကို အလိုပ့်ြန့်အပ့်ခြင့်ားဆင
ို ့် ာအြွငအ
့် လမ့်ား တူညစွာရပားအပ့် န့် SEG

က ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။
ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့်

၎င့်ား၏

လိုပ့်ငန့်ားြွငအ
့် တွငား့်

အာားလံိုားပါဝင့်၍ လူမျြိုားရပါင့်ားစံိုရသာ ယဉ်ရကျားမှုကို ပျြိုားရ

မတူကွွဲခပာားမှုကို

အာားရပား န့်နင
ှ ့်

ာင့် န့် SEG က တက
ို ့်တွနား့် သည့်။

ကျွန်ပ
ု ် တသည်
ို
အလုပ်သေော်းေျော်း၏ သေဂ္ ွွဲ့ ပိုငခ
် ွငေ
် ျော်းကို မလ်းစော်းသည်
အကျံြိုားဝင့်ရသာ

ဥပရေနှငအည
့်

သမဂ္ဂဖွဲွွဲ့ န့်

သမဟို
ို
တ့်

သမဂ္ဂမဖွွဲွဲ့ န့်

အလိုပ့်သမာားမျာား၏

အြွငအ
့် ရ ားမျာားကို ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖင့် ရလားစာား န့် SEG က ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။
ကျွန်ပ
ု ် တသည်
ို
မ ်းကင််းလံမု ခံိုမသော လုပ်ငန််းရပ် ဝန််းေျော်း န်တ်းီ မပ်းရန် ကတိကဝတ်မပိုသည်
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ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့် ၎င့်ားတို၏ ဝန့်
ရကကာင့်
လူမှု

သက့်ရ ာက့်နင
ို ရ
့် ခြရှရသာ

မ့်ားမျာား၊ ဧည့်သည့်မျာားနှင့် ၎င့်ားတ၏
ို လိုပ့်ရဆာင့်ြျက့်မျာား

အခြာားသူမျာား၏

ကျန့်ားမာရ ား၊

ရ

ားကင့်ားလံိုခြံြိုရ ားနှင့်

ဝဖူလံိုရ ားတိုကို အကာအကွယ့်ရပား န့် SEG က ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့်

သက့်ဆင
ို ့် ာ လိုပ့်ငန့်ားြွင့် ကျန့်ားမာရ ားနှင့် ရ

ားကင့်ားလံိုခြံြိုရ ားဆင
ို ့် ာ ဥပရေ၊ စည့်ားမျဉ်ားစည့်ားကမ့်ားမျာား

အာားလံိုားကို လိုက့်နာ မည့်။
ကိယ
ု မ
် ရ်းအချက်အလက်ကို ကောကွယမ
် စောငမ
် ရှ ောက်ရန်
ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့် ဝန့်

မ့်ားမျာား၊ ဝယ့်ယသ
ူ န
ူ င
ှ ့် အခြာားသက့်ဆင
ို သ
့် မ
ူ ျာား၏ ကိုယ့်ရ ားအြျက့်

အလက့်ကို ကာကွယ့်ရစာငရ
့် ရှာက့် န့် လိုအပ့်သည့် သက့်ဆင
ို ့် ာဥပရေမျာားအာားလံိုားကို ရလားစာား
လိုက့်နာ န့် SEG က ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။

ခပင့်
ို
ကိုယ့်ရ ားအြျက့်အလက့်လံိုခြံြိုမှုဥပရေကို ပစစည့်ား

ရပားသွငား့် သူက သမဟို
ို
တ့် SEG ရပေါ် သက့်ရ ာက့်မှုရှသည့် ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူနင
ှ ့် လိုပ့်ငန့်ားတွွဲလိုပ့်သည့်
အဖွွဲွဲ့က တစ့်နည့်ားနည့်ားခဖင့် ြျြိုားရဖာက့်ခြင့်ားရှပါက ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့် SEG အာား ြျက့်ြျင့်ား
အသရပား မည့်။

လူအ ွွဲ့အစည််းနှငသ
် က် င
ုိ မ
် သော ကတိကဝတ်
ကျွန်ပ
ု ် တသည်
ို
သ ောဝပတ်ဝန််းကျင်ကို ကောကွယမ
် စောငမ
် ရှ ောက်ရန် ကတိကဝတ်မပိုသည်
SEG သည့် သ
ရကကာင့်

သ

ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ကို
ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ရပေါ်

န့်ားသမ့်ားရစာငရ
့် ရှာက့် န့်နင
ှ ့် ကျွနပ
့်ို ့်တ၏
ို လိုပ့်ရဆာင့်ြျက့်မျာား
သက့်ရ ာက့်သည့်မျာားကို

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖငလ
့် ည့်ား
သ
ရ

ာဝပတ့်ဝန့်ား

ကျင့်ရပေါ်

ားခဖစ့်နင
ို ရ
့် ခြမျာားကို

၎င့်ားတို၏

သက့်ရ ာက့်မှုကို

စမံြနြ
့် ွွဲ

န့်နင
ှ ့်

ဖန့်လံိုအမ့်အာနသင့်ဓာတ့်ရငွွဲ့မျာားကို
ခပန့်လည့်ခပည့်ပဖြိုားပမွဲစွမ့်ားအင့်မျာားကို

ကတကဝတ့်ခပြိုသည့်။

လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွ က့်ြျက့်မျာားရကကာင့်
ရလ ာြျ န့်၊

သက့်ဆင
ို ့် ာ

စည့်ားမျဉ်ားစည့်ားကမ့်ားမျာားအာားလံိုားကို လိုက့်နာ

ရလ ာြျ န့်

သ

သ

ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ဆင
ို ့် ာ

ာဝပတ့်ဝန့်ားကျင့်ဆင
ို ့် ာ

န့် ကျွနပ
့်ို ့်တိုက ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။

ရလ ာြျခြင့်ား၊
အသံားို ခပြိုခြင့်ား၊
9

စွမ့်ားအင့်၊

အ

ဥပရေ၊
ားူ သခဖင့်

စွမ့်ားအင့်အရလအလွငန
့် ည့်ားရစခြင့်ား၊
ရ နှင့်

ကိုနက့် ကမ့်ားပစစည့်ားမျာားကို

2021.06(၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မေလ)
အကျြိုားရှရှအသံားို ခပြိုခြင့်ားနှင့်

ရ ရှည့်တည့်တံရသာ

င့်ားခမစ့်မျာားစမံြန့်ြွွဲခြင့်ားနှင့်

စွနပစ့်
့် ပစစည့်ားရလ ာြျခြင့်ား လိုပ့်ငန့်ားစဉ်မျာားကို ြျမှတ့်ခြင့်ားစသည့် အြျက့်မျာားကို ပစစည့်ားရပားသွငား့်
သူမျာားအရနခဖင့် အဓကဂ္ရိုခပြို န့် SEG မှ တိုက့်တွနား့် လိုပါသည့်။
ကျွန်ပ
ု ် တသည်
ို

ကျွန်ပ
ု ် တ၏
ို

လုပ်ငန််းလည်ပတ်

လုပ်ကင
ို ်

လျက်ရိှသည်

လူအ ွွဲ့အစည််းေျော်း

တိ်းု တက်လောမစရန် ကတိ ကဝတ်မပိုသည်။
SEG လိုပ့်ငန့်ားစို ၏ လိုပ့်ငန့်ားမူတစ့် ပ့်မှာ ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ လူမှုရ ားတာဝန့်ယမ
ူ ှုကို ြိုငြ
့် ိုငမ
့် ာမာသရှ၍
ပိုမိုရကာင့်ားမွနရ
့် သာ

လူအဖွွဲွဲ့အစည့်ားနှင့်

အာားခဖည့် န့်ခဖစ့်သည့်။
အလာားတူ ကတကဝတ့်

ကျွနပ
့်ို ့်တို၏

ပတ့်ဝန့်ားကျင့်တစ့်ြို
လိုပ့်ငန့်ားမူအတိုငား့်

တည့်ရဆာက့် ာတွင့်

ပါဝင့်ကည
ူ

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖငလ
့် ည့်ား

ာားရှ န့် ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။

မလ်းစော်းလိက
ု န
် ောေှုနင
ှ ် လုပ်ငန််းကျငဝ
် တ် င
ုိ ရ
် ော ကတိကဝတ်
ပစစည််းမပ်းသွင်း် သူေျော်းအမနမ င် ဝန်

ေ််းေျော်းအတွက် ေမမပလည်ေှုတစ်စုတ
ံ စ်ရောရှိပါက တိင
ု က် ကော်း

တင်မပရန်အတွက် နည််းလေ််းေျော်း မပင် င်

ော်းရှိမပ်းရန်

ဥပရေြျြိုားရဖာက့်ရကကာင့်ား

သမဟို
ို
တ့်

သံသယရှပါက

သက့်ရ ာက့်မှုအတွက့် ရကကာက့် ွ ံ ွဲ့ ခြင့်ားမရှ
ရပားသွငား့် သူမျာားက

ွဲ ဝန့်

မရခပလည့်မှုတစ့်စံိုတစ့် ာရှပါက

တန့်ခပန့်

မ့်ားမျာားက တိုငက့် ကာားနင
ို သ
့် ည့်ရန ာမျာားကို ပစစည့်ား

ာားရှရပား န့် SEG က ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။ တိုငက့် ကာားလာသည့် မရခပလည့်မှု မျာားကို

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားက သငရ
့် တာ့်စွာ တံိုခပန့်မည့်ဟိုလည့်ား ကျွနပ
့်ို ့်တိုက ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။
ပစစည််းမပ်းသွင်း် သူေျော်းအမနမ င်

လုပ်ငန််း င
ုိ ရ
် ောအချက်အလက်ေျော်းကို

တိတက
ိ ျကျ

န
ိ ််းသိေ််း

ော်းရှိရန်
ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့်

လိုပ့်ငန့်ားဆင
ို ့် ာ

စာ ွ က့်စာတမ့်ားအာားလံိုား

(အ ည့်အရသွားဆင
ို ့် ာ

စာ ွ က့်စာတမ့်ားမျာား အပါအဝင့်) ကို တကျစွာ၊ ယံိုကကည့်စတ့်ြျစွာနှင့် အြျန့်မှန ့် ပပားရခမာက့်ရအာင့်
ခဖည့်စွက့်ရပားရစလိုပါသည့်။ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့် ပံိုမှန ့် တင့်သင
ွ ား့် ရသာ
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ဏ္ဍာရ ား အစ င့်ြံ

2021.06(၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မေလ)
စာမျာားအပါအဝင့် အစိုား အဖွွဲွဲ့အစည့်ားမျာား

ံ တင့်သင
ွ ား့် သည့် အစ င့်ြံစာနှင့် စာ ွ က့်စာတမ့်ားမျာားတွင့်

အြျက့်အလက့်ခပည့်စံို၍ မှနက
့် န့်တကျရသာ တင့်ခပြျက့်မျာား ခဖစ့်ရစ န့် လအ
ို ပ့်သည့်။ လိုအပ့်ပါက
ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာား၏

စာ ွ က့်စာတမ့်ားမျာားကို

ခပင့်
ို
ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာား၏

မှနက
့် န့်စွာ

ြွငခ့် ပြိုြျက့် ယူ

ာား မည့်ခဖစ့်သည့်။

ဏ္ဍာရ ားလိုပ့်ရဆာင့်ြျက့်မျာားကို မှတ့်တမ့်ားတင့် ာတွင့် သက့်ဆင
ို ့် ာ

ဥပရေမျာား၊ စာ င့်ားဆင
ို ့် ာကျငသ
့် ားံို လိုကန
့် ာ န့်မျာားကို

လိုက့်နာ မည့်။

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားသည့်

၎င့်ားတို၏ စာ ွ က့်စာတမ့်ားနှင့် မှတ့်တမ့်ားမျာားတွင့် မှာားယွငား့် ရသာ သမဟို
ို
တ့် လွွဲမှာားရစရသာ အြျက့်
ခဖည့်သင
ွ ား့် ခြင့်ားမျာားမခပြိုလပ
ို ့် ၊ မှတ့်တမ့်ားတင့် န့်လအ
ို ပ့်ရသာ အြျက့်အလက့်ကို မည့်သည့်အြါတွင့်
ခဖစ့်ရစ မှတ့်တမ့်ားမှ ြျန့်လှပ့်

ာားခြင့်ားမခပြို ။

ပစစည််းမပ်းသွင်း် သူေျော်းအမနမ င် သငမ
် တော်မသော မလ်းစော်းလိက
ု န
် ောေှုနင
ှ ် ကျငဝ
် တ်ဦ်းမ

ောင်ေှုေျော်းကို

ကျငသ
် ်းံု လိက
ု န
် ောရန်
ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားအရနခဖင့်

၎င့်ားတိုလိုပ့်ငန့်ားမျာား၏

အ ွ ယ့်အစာား၊

အတတ့်နင
ို ဆ
့် ားံို ကိုက့်ညမှုရှသည့် အတိုငား့် အတာအရလျာက့်

လိုပ့်ငန့်ားသ

ာဝတိုနှင့်

ရ ာက့်ရသာရလားစာားလိုက့်နာမှုနင
ှ ့်

မမတိုကိုယ့်ပိုငက
့် ျငဝ
့် တ့်အစအစဉ်မျာားကို (ရဖာ့်ရဆာင့်)ကျငသ
့် ားံို န့် SEG မှ ရမ ာ့်လငသ
့် ည့်။ ပစစည့်ား
ရပားသွငား့် သူမျာားသည့်
အ

၎င့်ားတိုြျမှတ့်

ာားသည့်

ကိုယ့်ပိုငက
့် ျငဝ
့် တ့်စည့်ားမျဉ်ားမျာားအတိုငား့်

အရကာင့်

ည့်ရဖာ့်ရဆာင့် ွ က့် န့်နင
ှ ့် ၎င့်ားတို၏ အဖွွဲွဲ့အစည့်ားမျာားအတွငား့် ကိုယ့်ကျြိုားစားပွာား ပါဝင့်ပတ့်သက့်

မှုမျာား အပါအဝင့် ရလားစာားလိုက့်နာမှုနင
ှ ့် လိုပ့်ငန့်ားကျငဝ
့် တ့် ယဉ်ရကျားမှုတစ့် ပ့်အာား ပျြိုားရ

ာင့် န့် SEG

မှ တိုက့်တွနား့် လိုပါသည့်။

ဤကျငဝ
် တ်စည််းေျဉ််းနှင ်

က်စပ် သည် မပဿနောေျော်း

ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာား (သမဟို
ို
တ့် ၎င့်ားတို၏ ဝန့်

မ့်ားမျာားသည့်) ဤကျငဝ
့် တ့်စည့်ားမျဉ်ားက လွှမ့်ားမိုား

န့်ားြျြိုပ့်ရသာ ခပဿနာမျာားနှင့် ပတ့်သက့်သည့် မရခပလည့်မှုမျာားကို SEG သို အသရပားနင
ို သ
့် ည့်။
ဤကျငဝ
့် တ့်စည့်ားမျဉ်ားနှငပ
့် တ့်သက့်၍
အဆက့်အသွယ့်

သ
ံ ို

မရခပလည့်မှုတစ့်စံိုတစ့် ာရှပါက

အသရပားရခပာကကာားရစလိုပါသည့်။
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ယင့်ားကွဲသို

သင့်၏

အဓကလိုပ့်ငန့်ား

ဆက့်သယ
ွ ့်ရခပာကကာား န့်

2021.06(၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မေလ)
အဆင့်မရခပပါက

https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines

ကို

ရကျားဇူားခပြို၍

ဆက့်သယ
ွ ့်ပါ။
ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူ၏လိုပ့်ငန့်ားမှာ ဤကျငဝ
့် တ့်စည့်ားမျဉ်ားနှင့် ကက
ို ့်ညမှုရှရကကာင့်ား ရသြျာရစ န့် SEG
တွင့် စာ င့်ားစစ့်ပိုငြ
့် င
ွ ့် သမဟို
ို
တ့် စစ့်ရဆားပိုငြ
့် ွငရ
့် ှသည့်။
ဥပရေကိုလိုက့်နာ၍

ကျငဝ
့် တ့်ရှရသာ၊

လိုက့်နာ န့် ကတကဝတ့်ခပြို

တာဝန့်ယမ
ူ ှုရှရသာ

လိုပ့်ငန့်ားပိုငား့် ဆင
ို ့် ာအရလအ

မျာားကို

ာားသည့် ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာားနှငသ
့် ာ SEG မှ လိုပ့်ငန့်ားရဆာင့် ွ က့်

လိုရသာရကကာင့် ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူသည့် ဥပရေကို ြျြိုားရဖာက့်ရကကာင့်ား သမဟို
ို
တ့် ဤကျငဝ
့် တ့်
စည့်ားမျဉ်ားကို လိုက့်နာ န့် ပျက့်ကွက့်ရကကာင့်ား သရှပါက ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ လိုပ့်ငန့်ားလက့်တွွဲ လိုပ့်ရဆာင့်မှု
ဆင
ို ့် ာစည့်ားမျဉ်ားမျာားကို ခပန့်လည့်သားံို သပ့်ပါမည့်။ သခဖစ့်
ို ပါ၍ ကျွနပ
့်ို ့်တို၏ ပစစည့်ားရပားသွငား့် သူမျာား၏
ဤကျငဝ
့် တ့်စည့်ားမျဉ်ားကလ
ို ိုက့်နာရကကာင့်ားဆင
ို ့် ာအြျက့်အလက့်မျာားကို SEG က ရတာင့်ားဆန
ို င
ို သ
့် ည့်။
ဤကျငဝ
့် တ့်စည့်ားမျဉ်ားနှငပ
့် တ့်သက့်၍

တစ့်စံိုတစ့် ာသရှရမားခမန့်ားလိုပါကscoc-

queries@info.sei.co.jp ကို ရကျားဇူားခပြို၍ဆက့်သယ
ွ ့်ပါ။
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