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ဝင္ပါ

ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း
မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က်င့္ထံုးနည္းလမ္း



မာတိကာဇယား

 26 အျခားသူမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ 
 27 ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တရားမွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ပါသည္ 
 28  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုန္သြယ္မႈေလးစား  

လိုက္နာမႈဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာသည္
 29 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လာဘ္စားမႈကို လက္မခံပါ
 30  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္  အတြင္းေရးသတင္းမ်ားကိ ု

အသံုးခ်၍ အျမတ္မထုတ္ပါ
 31  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာပါသည္

 32  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို 
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

 33 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားသည္ 
 35 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေလးထားေၾကာင္း ျပသသည ္

 38 ေနာက္ဆံုးအစီအစဥ္ 

 39 သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
 40  ခက္ဆစ္
 41 အရင္းအျမစ္မ်ား

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  မာတိကာဇယား ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    2

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

 3 နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ 
 4  အဘယ့္ေၾကာင့္ စည္းမ်ည္းမ်ား ရွိသင့္သည္ 
 5 စည္းမ်ည္းမ်ားက မည္သူတို႔ကို ကာကြယ္ထားသည္ 
 6 သင္ဘာလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ 
 7 မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ခ်ရမည္
 8  သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ 
 9 စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံျခင္း

 11 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို ကာကြယ္ပါ 
 12  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အမ်ားမသိသင့္သည္သတင္းကုိ 

ထိန္းသိမ္းသည္ 
 13  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါသည္ 
 15  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တိက်ေသာ စာရင္းမ်ားကို 

ထိန္းသိမ္းထားပါသည္ 
 16  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို ကာကြယ္သည္

 17 တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ
 18  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကို 

ေရွာင္ရွားသည္
 22  လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပဲြႏွင့္ ဧည့္ခံပဲြြဲတို႔အတြက္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ခံပါသည္
 25  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 

ဆက္ဆံေရးထားရွိပါသည္ 
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နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ အရာတုိင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 

အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ၿပီး 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ က်င့္ထံုးနည္းလမ္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား လမ္းျပေပးသည္

အဘယ့္ေၾကာင့္ စည္းမ်ည္းမ်ား ရွိသင့္သည္ 

စည္းမ်ည္းမ်ားက မည္သူတို႔ကို ကာကြယ္ထားသည္ 

သင္ဘာလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ 

မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ခ်ရမည္္ 

သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ

စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    3

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခုတာဝန္ယူမႈ  

တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  
ကာကြယ္ပါ
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အဘယ့္ေၾကာင့္ စည္းမ်ည္းမ်ား ရွိသင့္သည္ 

မြမ္းမံျခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ညႇာခြင့္မ်ား
စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ကိစၥအဝဝတိုင္း အထူးသျဖင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအရ ေပၚထြက္လာသည့္ ကိစၥမ်ားအားလံုးကို ၿခံဳငံုမိမည္မဟုတ္ဆိုသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သေဘာေပါက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုအပ္သလို 
မြမ္းမံျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်င့္ထုံးနည္းလမ္း၏ မည္သည့္ သက္ညႇာခြင့္ကိုမဆို ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ 
အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသူမ်ားက အတည္ျပဳရပါမည္။ သက္ညႇာခြင့္တစ္ခုကိုအတည္ျပဳသည့္ အလြန္ျဖစ္ခဲေသာ 
အေျခအေနတြင္ ဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္ေနရာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဆာလ်င္စြာ၊ သင့္ေလ်ာ္စြာ အသိေပးသြားပါမည္။

ကိုကာကိုလာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအနက္တစ္ခု အဘယ့္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေနရသနည္း။ ယင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားေၾကာင့္သာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလုပ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရိုးေျဖာင့္မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စြဲၿမဲစြာ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေသာ 
ရိုးေျဖာင့္မွန္ကန္မႈေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္း တိုးတက္ေစၿပီး၊ သာမန္ထက္ထူးျခားသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာ၊ 
မွန္ကန္သည္မ်ားကိုသာ အၿမဲလုပ္ေလ့ရွိေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဂုဏ္သတင္းကို ေက်ာ္ၾကားေစပါသည္။ 
ရိုးေျဖာင့္မွန္ကန္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာအရည္အခ်င္း ျဖစ္သည္။ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မွန္ကန္ေအာင္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္မွန္း မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို 
သင္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ ယင္းအခါမ်ိဳးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သင့္ကို ကူညီ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တန္ဖုိးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေသာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စံႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ 
သင္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အျဖစ္ အၿမဲတမ္း ရပ္တည္ေနပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေမးခြန္းတိုင္းကို 
အေျဖေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေျဖမရွင္းလင္းသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ရွိသည့္ေနရာသို ့သင့္ကို 
ျပသေပးႏိုင္ပါသည္။ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက သင့္ကို မည္ကဲ့သို႔ ကူညီေပးႏိုင္သနည္း။
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ကူညီေပးႏိုင္သည္မ်ားမွာ-

 » သင္ကိုယ္တိုင္ ႐ိုးသားစြာ၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳမူတတ္ေစသည္။ 

 »  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တန္ဖုိးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာလာေစသည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းကို 
ထိန္းသိမ္းလာေစသည္။ 

 » ကိုကာကိုလာက သင့္ထံမွ မည္သည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ကို သိရွိလာေစသည္။ 

 » ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္လာႏိုင္ေစသည္။  

 »  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား 
ကို လိုက္နာလာႏိုင္ေစသည္။

 »  သင္ေမးျမန္းလိုပါက အကူအညီ သို႔မဟုတ္  
လမ္းၫႊန္ခ်က္အတြက္ မည္သည့္ ေနရာသို႔သြားရမည္ကို သိလာေစသည္။ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အမွီအခိုကင္းစြာ၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာ၊ အစဥ္တစိုက္ လိုက္နာလာေစေရးအတြက္ 
က်င့္ဝတ္ေရးရာႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံေရးေကာ္မတီက တာဝန္ယူရသည္။ ေကာ္မတီကို က်င့္ဝတ္ခ်မွတ္ေသာ 
ကုမၸဏီ၏ အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီးမ်ား အုပ္စုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ ယင္းေကာ္မတီကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ဘ႑ာေရးအရာရွိခ်ဳပ္၊ အေထြေထြ ဥပေဒအႀကံေပးႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၏ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီတို႔က 
ႀကီးၾကပ္ေပးသည္။ 

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    4

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


စည္းမ်ည္းမ်ားက မည္သူတို႔ကို ကာကြယ္ထားသည္

ကုမၸဏီ၏ မည္သည့္ဌာနတြင္ မည္သည့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္ျဖစ္ေစ – သင္သည္ မွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ယင္းတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ 
အဆင့္တိုင္းရွိအၿမဲတမ္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ပိုင္း ဝန္ထမ္းတိုင္း အက်ံဳးဝင္သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီက 
ရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုေဆာင္ရြက္ေသာ လက္ ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ (အထက္ေဖာ္ျပပါအားလံုးကို ဤ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ 
ကုမၸဏီဟု ရည္ၫႊန္းသံုးစြဲမည္) ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရသူ 
အျခားမည္သူမဆိုတို႔သည္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီးေၾကာင္း၊ လိုက္နာရန္သေဘာတူေၾကာင္း 
ဝန္ခံကတိျပဳပါသည္။ 

ကုမၸဏီကိုယ္စားအလုပ္လုပ္သူ မည္သူမဆို (ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ အျခားစီးပြားဖက္ 
ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္) ကုမၸဏီအား ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား 
ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က်င့္ဝတ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာေစာင့္ထိန္း ရမည့္ 
ကတိကဝတ္ကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေနေသာ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ကုန္ေပးသြင္းသူ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ေပးသြင္းသူ လမ္းၫႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို 
လိုက္နာရမည္။

ဥပေဒကို လိုက္နာပါ
ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံမ်ားစြာ ကြာျခားႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုမၸဏီသည္ 
အေမရိကန္တြင္ အေျခစုိက္သျဖင့္ ကမာၻတစ္လႊားမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံမွ ဥပေဒမ်ားအျပင္ 
အေမရိကန္ ဥပေဒမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏ လုိက္နာရတတ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း 200 ေက်ာ္တြင္ 
လည္ပတ္လ်က္ရိွသျဖင့္ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိလုိက္နာရမည္ကုိ သိရန္မွာခက္ခဲသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာ တုိင္းျပည္(မ်ား)ရိွ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ သိေအာင္လုပ္ထားပါ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
ျပည္တြင္း ဓေလ့ထုံးစံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစဥ္အလာမ်ားသည္ သင္၏ က်င့္ထံုးနည္းလမ္း သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ မကုိက္ညီဘဲ 
ရိွေနႏုိင္ပါသည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏က်င့္ထံုးနည္းလမ္းကုိ လုိက္နာပါ။ ျပည္တြင္း 
ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြ႕ဲထံမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္ရယူပါ။

ဝန္ထမ္းအျဖစ္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား
သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသျဖင့္ 
ကုမၸဏီဝန္ထမ္းအျဖစ္ သင္၏ အခြင့္အေေရးမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ဥပမာ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားေျပာဆိုခြင့္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ 
အလုပ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ (လုပ္ခ ႏႈန္းထား၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ 
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန၊ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ၊ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း အပါအဝင္) 
တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္ ကုမၸဏီမူဝါဒမဆိုတြင္ ပါဝင္သည့္ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ 
ဟန္႔တားရန္ မရည္႐ြယ္ပါ။1

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒကို မလိုက္နာပါက၊ 
တစ္စံုတစ္ေယာက္က မလိုက္နာသည္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားပါက သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ တစ္စံုတစ္ေယက္ကို 
ဖိအားေပးပါက ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္။ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို 
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အားလံုးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကိုင္တြယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ပါက ခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံႏွင့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး 
အရအေရးယူပါမည္။ ယင္းတြင္ လစာမဲ့ ျဖင့္ အလုပ္ရပ္စဲထားျခင္း၊ လစာတိုးမႈ ဆံုး႐ံႈးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္တိုး၊ 
အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းအထိ အက်ံဳးဝင္သည္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက ဒဏ္ေငြ႐ိုက္မည္ သို႔မဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈအရ 
တရားစီရင္ခံရမည္။ က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ သင္၏ ဝန္ထမ္းမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္လည္း မွတ္တမ္းတင္ထားမည္။ 

ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အျပဳအမူတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အျခားမူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ခ်မွတ္ထားသည္။ စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈဟုတ္သည့့့္ မူဝါဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာမူဝါဒ သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ကိုင္တြယ္သြားပါမည္။

1  ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးအတြက္သာမက ယင္း၏ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေစေရးတို႔အတြက္ကိုပါ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ 
အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အလုပ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အလုပ္သမားဆက္ဆံမႈအက္ဥပေဒပုဒ္မ 7 (29 U.S.C. § 157) 
အရ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ဟူ ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ အေမ ရိ
ကန္အေျခစိုက္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ “ဝန္ထမ္းအခ်က္အလက္မ်ား” ဟူသည့္ ေဝါဟာရကို “ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔၏ လစာႏႈန္းထား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ အသိေပးေျပာၾကားျခင္းတို႔မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္ရန္ဟူ၍လည္းေကာင္း အနက္အဓိပၸာယ္ 
မဖြင့္ဆိုသင့္ေပ။ ယင္းသို႔ဆိုထားေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ၎တို႔ကိုအသိေပးထားသည့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ 
လူသိခံ၍မရေသာအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား၊ အစိုးရက ထုတ္ေပးထားသည့္ ကိုယ္စားျပဳနံပါတ္မ်ား၊ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈ 
အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘဏ္ေငြစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား)ကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာၾကားရ။ တရားဝင္စီးပြားေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအရ လိုအပ္လာလွ်င္မူ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလားတူစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    5

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


သင္ဘာလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္

ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ေအာက္ပါတာဝန္မ်ားရွိသည္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိရန္ႏွင့္လိုက္နာရန္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သင္၏လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
အျခားမည္သည့္မူဝါဒမ်ားမဆိုကို ဖတ္႐ႈရန္ႏွင့္လိုက္နာရန္။

မလုပ္မီႀကိဳတင္စဥ္းစားပါ။ သင္လုပ္သည့္အလုပ္တိုင္းတြင္ ေကာင္းစြာအကဲျဖတ္ပါ၊ ႐ိုးသားပါ၊ က်င့္ဝတ္ေစာင့္ထိန္းပါ။ 
သင့္ကို က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္ခိုင္းလွ်င္ပင္ မခ်ိဳးေဖာက္ပါႏွင့္။ သင္ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ 
ကိစၥမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ သတင္းပို႔ပါ။

ဥပေဒကို လိုက္နာပါ။ သင့္အလုပ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာထားပါ။ 
သင္သည္ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း တစ္ရပ္ကုိ နားမလည္ပါက ကုမၸဏီ ဥပေဒအႀကံေပး ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

အကူအညီေတာင္းပါ။ အေျဖတစ္ခုကုိ မရွင္းလင္းပါက မေဆာင္ရြက္မီ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတာင္းပါ။

ႏိုးႏုိးၾကားၾကားေနပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းကမ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို မ်က္ေျခမျပတ္ေအာင္ အာရံုစိုက္ပါ။ 

စုိးရိမ္ပူပန္စရာ ကိစၥမ်ားရွိပါက တင္ျပပါ။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈပါႏွင့္။ သင္၏ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ ကိစၥမ်ားရွိပါက 
ခ်က္ခ်င္းတင္ျပျခင္းျဖင္ ့ကုမၸဏီဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္ေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးပါ။

သင္သည္ မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္ပါက ထပ္ေဆာင္း တာဝန္ယူရမႈမ်ားရွိပါသည္။

စည္းကမ္း ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ စံျပပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါေစ။ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ရိုးသားျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းတုိ႔ကို သင္ ေျပာဆို၊ ျပဳလုပ္သမွ်တုိင္းတြင္ ျပသျခင္းအားျဖင့္ 
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈဂုဏ္ကို ျမွင့္တင္ပါ။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ရေစရန္၊ မည္သည့္ဝန္ထမ္းကိုမွ စည္းကမ္း 
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ မညႊန္ၾကားရ၊ အားမေပးရပါ။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါ။ က်င့္ထုံးနည္းလမ္းကို ဖတ္႐ႈၿပီး နားလည္ေအာင္လုပ္ထားပါ။ 
ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖရန္ အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ 
သို႔မဟုတ္ Connect တြင္ ရွိေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလးစားလိုက္နာမႈႏွင့္ ဆုိင္ေသာေနရာတြင္ ကိုးကားပါ။ 
က်င့္ဝတ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းကို သင္၏ ေန႔စဥ္အလုပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္လုပ္ပါ။ 

သင္ သိေနပါေစ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ သင္လိုအပ္ေသာအေျဖမ်ား အၿမဲမေတြ႕ႏိုင္သည္ကို သတိထားပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိလာပါက အေျဖမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွာရမည္ကို သတိျပဳပါ။

အေကာင္းဆံုးကိုေမွ်ာ္လင့္ထားပါ။ က်င့္ထုံးနည္းလမ္းႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာျခင္း၏ အေရးပါပံုကို ေဆြးေႏြးပါ၊ 
သူတို႔ အမွန္ကို အၿမဲတမ္းလုပ္မည္ဟု သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သူတို႔ကို ေျပာထားပါ။ 

တုံ႔ျပန္ပါ၊ ရဲရဲတင္းတင္းေျပာၾကားေသာ အေလ့အက်င့္ေမြးျမဴပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ေမးခြန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ကိစၥမ်ားရိွပါက သင့္ထံလာေစရန္ တုိက္တြန္းပါ။ သူတုိ႔ေျပာသည္ကုိ ဂရုတစုိက္နားေထာင္ပါ၊ သူတုိ႔ အကူအညီလုိပါက 
အစီရင္ခံႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာျပျခင္းျဖင့္ လမ္းၫႊန္ေပးပါ။ ထုိ႔ျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ကိစၥမ်ားကုိ 
ဌာနတြင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိသာ တင္ျပႏုိင္သည္ ဟူေသာ အသိမ်ိဳး ျဖစ္မလာေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။

အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါ။ အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားမႈကို သတိထားပါ၊ လက္သင့္မခံႏုိင္ဖြယ္ မွားယြင္းေသာ 
အျပဳအမူမ်ားကို ေတြ႔ရွိပါက မန္ေနဂ်ာ၊ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ၊ က်င့္ဝတ္ေရးရာႏွင့္ 
လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈ႐ုံး သို႔မဟုတ္ EthicsLine တို႔ထံ တင္ျပပါ။

ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားပါ

“ဒုိ႔ ဒီ ၃လပတ္ကိုေတာ့ လြတ္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။”

“ဒါကို ဒို႔ပဲ သိပေစ။”

“တျခားသူေတြ သိဖုိ႔ မလိုပါဘူး။”

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၾကားရေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ နားလည္မႈလြဲေစႏိုင္သည္။  
စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းစကားမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟူေသာ 
သတိေပးခ်က္ႏွင့္ တြဲထားပါ။ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ကိစၥမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
သတိလည္းေပးထားပါ။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    6

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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အမွန္ကိုလုပ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္ရမည့္ မွန္ကန္ေသာ 
အရာကိုမသိရွိပါက သင့္ကိုယ္သင္ ျပန္ေမးပါ။ 

အကယ္၍ သင္သည္ ယင္းေမးခြန္းမ်ား အားလံုးကို “မွန္”ဟု ေျဖဆိုႏိုင္ ပါက လုပ္ေဆာင္မႈမွာ အဆင္ေျပႏိုင္ေျခ 
ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ “မွား” သို႔မဟုတ္ “ျဖစ္ႏိုင္” ဟူေသာအေျဖမ်ားမွာ ရပ္ထားရန္၊ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံရန္ 
သို႔မဟုတ္ ေမးျမန္းရန္ သေကၤတျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ သင္မလုပ္မီ အထူးသျဖင့္ သင္မေသခ်ာလွ်င္ ေမးျမန္းျခင္းက 
အၿမဲပိုေကာင္းသည္။

မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မည္က့ဲသုိ႔ခ်ရမည္

သင္၏မန္ေနဂ်ာ
က်င့္ဝတ္ေရးရာႏွင့္ 
လုိက္နာက်င့္ေဆာင္  

မႈဆုိင္ရာရံုး၊

သင္၏ 
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္း 

ေရးအရာရွိ
EthicsLine

ယင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။

ယင္းသည္ တရားဝင္ပါသလား။

ယင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။

ယင္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ လူတစ္စု 
အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳပါသလား။

ကၽြႏ္ုပ္လုပ္ခဲ့သည္မ်ားကို အမ်ားတကာသိရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္ 
အဆင္ေျပပါ့မလား။ 
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ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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သင္ ေမးျမန္းလိုပါက သို႔မဟုတ္ ကိစၥတစ္ခုတင္ျပလိုပါက သင့္အတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
က်င့္ဝတ္ – ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းသူအျဖစ္ LEOကို မွတ္ယူပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ သင္မေဆာင္ရြက္မီ 
သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိိ ထံမွ စာျဖင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ LEO ခြင့္ျပဳစာ 
ရယူရန္လိုအပ္ႏိုင္ေသာနမူနာ အေျခအေနမ်ား 2 

 » ကုမၸဏီပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း

 » အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈ (သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္သေယာင္ရွိျခင္း)

 » လက္ေဆာင္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား

 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားအတြက္မူ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္တစ္ခါ LEO ထံမွ 
အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ရွိေသာ္၊ LEO ညြန္ၾကားသည့္အတုိင္း 
အႀကိမ္ေရပိုစိပ္၍ျဖစ္ေစ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိမွာ မည္သူနည္း။
လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို ယင္း၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး
အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔ အပ္သည္။ စာျဖင့္သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလးစားလိုက္နာမႈကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ 
လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးရန္ LEOs မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ LEO ကုိ မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြႏိုင္သနည္း။
LEO မ်ားကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္မွ စာရင္းမ်ားတြင္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။

အတည္ျပဳခ်က္ကို မည္ကဲ့သို႔ ရယူရမည္နည္း။
သင္၏ LEO ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူလုိပါက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ အြန္လိုင္း သင့္ 
LEO ထံမွအတည္ျပဳခ်က္ရယူနည္း ကို အသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အသံုးျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါက စာရြက္မိတၱဴ  
ေတာင္းခံလႊာပံုစံစာရြက္ ကုိ သင္၏ က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုးသို႔မဟုတ္ LEO ထံတြင္ 
ေတာင္းခံႏိုင္သည္။

အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရိွ ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္ပါက 
ဘာျဖစ္မည္နည္း။
LEOs မ်ားအတြက္-
LEO သည္ က်င့္ထံုးနည္းလမ္းအရ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ အကယ္၍ အတည္ျပဳထားေသာ နည္းပညာျဖင့္ 
ျပႆနာေျဖရွင္နည္း မရရွိႏိုင္ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ ၎တို႔၏အဖြဲ႕အစည္းရွိ ေနာက္တစ္ဆင့္ျမင့္ေသာ 
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ ထံမွ သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ေရးရာႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈ႐ုံး အရာရွိခ်ဳပ္ထံမွ 
ရယူရမည္။  

အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားအတြက္-
က်င့္ဝတ္ေရးရာႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈ႐ုံး အရာရွိခ်ဳပ္သည္ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားအတြက္ 
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡပံုစံမ်ားအတြက္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳခြင့္ အတြက္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ သို႔မဟုတ္ 
ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၏ခြင့္ျပဳစာ လိုအပ္သည္။

2  ဤက်င့္ထုံးနည္းလမ္းက ျပဌာန္းထားသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ ကုမၸဏီသည္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေကာင္း 
ေဖာ္ႏိုင္သည္။  ဤက်င့္ထုံးနည္းလမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ရည္ညႊန္းကုိးကားခ်က္မ်ားသည္ က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုးက ခြင့္ျပဳသည့္ 
မည္သည့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား၏ ခြင္ျပဳခ်က္မ်ားကုိမဆို ထည့္သြင္းလိမ့္မည္။

သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ (LEO)

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    8

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံျခင္း

အလုပ္တြင္ တစ္ခုခုမွားေနေၾကာင္း သင္သတိထားမိႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္ဝတ္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မူဝါဒမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အျပဳအမူတစ္ခုအေၾကာင္း သင္ျမင္ေတြ႕ သို႔မဟုတ္ ၾကားမိႏိုင္ပါသည္။ 
စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု သင္ေသခ်ာမသိလွ်င္ေတာင္မွ - သင္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္းအစီရင္ခံျခင္းျဖင့္ 
ဖြင့္ေျပာရန္ သင့္တြင္ တာဝန္ရွိသည္။ 

သင္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ဖြင့္ေျပာလုိက္ျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ 
ျပႆနာမ်ားကို မျဖစ္မီက ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ျဖစ္ၿပီးသားျပႆနာျဖစ္ပါက ကုစားႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား 
ဖန္တီးႏုိင္ရန္၊ စသည္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကူညီရာေရာက္ပါသည္။ သင္သည္ ု 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ားနွင့္ အျခားေသာ စီးပြားဖက္မ်ား ႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ကိုလည္း ကူညီရာေရာက္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ပူပန္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ဖြင့္ေျပာႏိုင္သနည္း။
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္

တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ-

 » သင္၏ မန္ေနဂ်ာ

 » သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ

 » က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုး

သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ပါ-

EthicsLine

ဤအစီရင္ခံျခင္းလုပ္ငန္းကို လြတ္လပ္ေသာအျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ေဆာင္ရြက္ၿပီး 24-7 နာရီပတ္လံုး 
အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ားကို ဥပေဒကခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္း သင္၏နာမည္ေဖာ္ျပစရာမလုိပဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
သင္သည္ ဖုန္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွ အစီရင္ခံႏိုင္သည္။ ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပးထားသည္။

EthicsLine သို႔ ေရာက္ရန္အတြက္- www.KOethics.com ကိုဝင္ပါ

သို႔မဟုတ္ 

website တြင ေတြ႕ႏိုင္ေသာ သင့္ႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ကုတ္နံပါတ္ကိုသံုး၍ 
အခမဲ့ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

ဥေရာပသမဂၢအတြက္ အထူးေဖာ္ျပခ်က္ - ဥေရာပသမဂၢရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္ သင္က်င့္ဝတ္ဖုန္းလိုင္းသို႔ 
တင္ျပႏိုင္သည့္ အစီရင္ခံစာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈဆုိင္ရာ 
ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ႏွင့္ EthicsLine ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ယင္း ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွာေဖြပါ။ 

ဥပေဒေရးရာ စုံစမ္းမႈမ်ားအတြက္-  
ကုမၸဏီတြင္းဥပေဒအႀကံေပးကို ဆက္သြယ္ပါ

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ရာဇဝတ္မႈကိစၥမ်ားအတြက္- 
ကုမၸဏီတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ လံုၿခံဳေရးကို ဆက္သြယ္ပါ

ေငြစာရင္းႏွင့္ဘ႑ာေရးမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စုံစမ္းမႈမ်ားအတြက္- 
ကုမၸဏီတြင္း အႀကီးတန္း ဘ႑ာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ကို ဆက္သြယ္ပါ။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    9

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံျခင္း အဆက္

သင္ က်င့္ဝတ္ကိစၥတစ္ခု အစီရင္ခံပါက ဘာျဖစ္သနည္း

ဥပေဒအရခြင့္ျပဳေသာ ေနရာတြင္ သင္သည္ အမည္မေဖာ္ျပဘဲထားရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ သင့္အမည္ေပးထားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီး သင္ 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို ဖံုးကြယ္ေပးရန္ တတ္ႏိုင္သမွ်အရာအားလံုးကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစီရင္ခံစာတိုင္းကို အေလးအနက္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ပူးေပါင္းစံုစမ္းေရးဌာန က်င့္ဝတ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတြင္းစီမံခန္႔ခြဲေသာ သို႔မဟုတ္ 
အျခားေသာကိစၥမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္)က ယင္းကို ေသခ်ာစြာစံုစမ္းစစ္ေဆးပါမည္၊ တတ္ႏိုင္သမွ် 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါမည္။

သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးမ ျပည္ျပည့္ဝဝ၊ ရိုးရိုးသားသား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ကမၻာတစ္လႊားေပၚေပါက္ေနေသာ ကိစၥမ်ားကို သုံးသပ္ေလ့လာရာတြင္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံေရးေကာ္မတီ (သို႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီတြင္းစီမံခန္႔ခြဲ ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ ယင္း၏ကိုယ္စားလွယ္ထံ) တင္ျပပါသည္။ 
အကယ္၍ က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိပါက တင္ျပထားေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံလ်က္ ၎က ဆံုးျဖတ္သြားပါမည္။

အကယ္၍ က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံေရးေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ပါက 
ယင္းေကာ္မတီသည္ တရားမွ်တၿပီး ကိုက္ညီေသာ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအေရးယူမႈကို တည္ဆဲ 
ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆံုးျဖတ္သြားပါမည္။

က်င့္ထံုးနည္းလမ္း ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္း 
က်င့္ထံုးနည္းလမ္းကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္လည္စစ္ေဆးခြင့္ 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

က်င့္ဝတ္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေသးစိတ္သိလိုပါက 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းက်င့္ထံုးနည္းလမ္းကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္ရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ။

လက္တံု႔ျပန္မႈမရွိျခင္း 
သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏မ်က္လံုးႏွင့္ နားျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ မွားယြင္းသည့္အျပဳအမူမ်ားကို 
ေရွာင္ရွား၊ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ သင္၏အကူအညီကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တန္ဖိုးထားပါသည္။ က်င့္ထံုးနည္းလမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ 
ကိစၥကို သေဘာရိုးျဖင့္ထုတ္ေျပာမိသူ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္သူကို မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို လက္တံု႔ျပန္ျခင္းကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္သည္။ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥကို သေဘာရိုးျဖင့္ထုတ္ေျပာမိျခင္းသည္ 
အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရသည္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ယင္းကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္မဆို လက္တံု ့ျပန္ရန္အတြက္ 
ဆင္ေျခ မည္သည့္အခါတြင္မွ မျဖစ္ေစရ။

လက္တံု႔ျပန္ျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်င့္ဝတ္အရ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ က်င့္ဝတ္ကိစၥတင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြ
င္ပါဝင္ျခင္းမွ တားျမစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းကုိ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတ္မွတ္သည္။ လက္တံု႔ျပန္မႈ 
နမူနာမ်ားတြင္ က်င့္ဝတ္ကိစၥတင္ျပျခင္း၊ က်င့္ဝတ္စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈတြင္ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ 
က်င့္ဝတ္မေဖာက္ဖ်က္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရာထူးခ်ျခင္း၊ အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း၊ လစာေလွ်ာ့ျခင္း၊ 
အလုပ္ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ 
လက္ တံု႔ျပန္မႈမဆို ပါဝင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်င့္ဝတ္၏လက္တံု႔ျပန္မႈတားဆီးေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 
အေလးအနက္ထား ေသာ္လည္း ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက သင္ကိုယ္တိုင္ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမႈေၾကာင့္ စည္းကမ္း
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာအေရးယူမႈမွ သင့္ကိုကာကြယ္မေပးပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ က်င့္ဝတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
ကုမၸဏီမူဝါဒကို သင္ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမွ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ 
က်င့္ဝတ္ကိစၥကို သင္ မတင္ျပသင့္ပါ။ 

မွားယြင္းစြာစြပ္စြဲမႈမရွိေစရ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ရိုးသားစြာအစီရင္ခံရန္ အားေပးေသာ္လည္း သိလ်က္ႏွင့္ မွားယြင္းေသာ အစီရင္ခံစာကို 
သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။ မွားယြင္းစြာစြပ္စြဲျခင္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ မွန္ကန္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို 
လမ္းလဲြေစ ႏိုင္ၿပီး အက်င့္စာရိတၱကုိလည္း ပ်က္ျပားေစသည္။ ယံုၾကည္ေလာက္ဖြယ္၊ မွန္ကန္သည္ဟု 
သင္ယံုၾကည္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ သေဘာရိုးျဖင့္ အစီရင္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း မည္သည့္အခါတြင္မွ 
သိလ်က္ႏွင့္ လိမ္လည္တုိင္ၾကားျခင္းကို မျပဳပါႏွင့္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကို လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္း (သို႔) 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္းမ်ားသည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    10

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို
ကာကြယ္ပါ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ကုိကာကုိလာဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ ရုပ ္
 ဝတၳဳ၊ ပစၥည္းအားလံုးတုိ႔ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေလးထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ားမသိသင့္သည္သတင္းကို ထိန္းသိမ္းသည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တိက်ေသာ စာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို ကာကြယ္သည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို ကာကြယ္ပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပ    11

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခုတာဝန္ယူမႈ  

တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  
ကာကြယ္ပါ
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ားမသိသင့္သည္သတင္းကို ထိန္းသိမ္းသည္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ 
ကုိကာကုိလာ ေဖ်ာ္စပ္နည္းသည္ အေကာင္းဆုံးထိန္းသိမ္းထားသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။  
 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယင္းနည္းကုိ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားၿပီး အျခားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားစြာကုိလည္း ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္သ
ည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအားသာခ်က္ကုိ 
ထိန္းထားရာတြင္ႏွင့္ ထိပ္တန္းထုတ္လုပ္သူဟူေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ 
အေထာက္အကူျပဳသည္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သေဘာေပါက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္  
အခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တာဝန္မွာ-

 »  လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဟု မည္သည့္သတင္းမ်ားကုိ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည္ ဟု သိရွိျခင္း။

 »  ယင္း သတင္းမ်ားကို မည္သုိ႔ထိန္းသိမ္းရမည္ကို 
သိရွိျခင္း။

ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးႏွင့္ 
သင္၏လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ရရိွ(ၾကည့္ႏုိုင္)ေသာ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား 
ႏွင့္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ား ၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
စသည့္တုိ႔ကုိ လွ်ိဴ ႔ဝွက္အပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျ
ဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သတ္မွတ္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ေရးသားထားျခင္း၊ 
ေျပာဆုိထားျခင္း (သုိ႔) အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း စသည့္ပုံစံမ်ားျဖင့္ တည္ရိွေနႏိုင္သည္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  
သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ အမ်ိဳးအစားခြသဲည့္နည္းကုိ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသုံးျပဳသည္။ အခ်က္အလက္ 
အမ်ိဳးအစားခြနဲည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုိ အခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းမႈ မူဝါဒတြင္ 
ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈပုိင္ခြင့္လည္းရိွၿပီး မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
သိထားရန္လည္း လုိအပ္သူမ်ားကုိသာ ေပးပါ။ ကုမၸဏီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုိကာကုိလာဝန္ထမ္းမဟုတ္သည့္ အျပင္လူမ်ား 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခ်က္အလက္မ်ား မသိရေသးမီ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရန္သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးေစျခင္း၊ 
အခ်က္အလက္ေစာင့္ထိန္းမႈမူဝါဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေစျခင္း စသည့္ 
အတန္းအစား ခြထဲားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္  လုိအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ထားပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဝမွ်ေျပာၾကားႏုိင္ျခင္း ရိွ/မရိွ သုိ႔မဟုတ္ 
မည္က့ဲသုိ႔ေျပာၾကားရမည္ စသည္တုိ႔ကုိ မသိရိွပါက သင္၏မန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီဥပေဒအႀကံေပးကုိ ေမးျမန္းပါ။

သင္အျခားဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
သင္ဘာေျပာသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ား 
သို႔မဟုတ္ မိသားစုတို႔ကို ေျပာၾကားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ကို ဓာတ္ေလွကား၊ လူထုပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ား၊ 
စားေသာက္ဆိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးလွ်င္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားသြားႏိုင္ 
(ၿပီး အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းခံရႏိုင္) သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ သင့္အပိုင္း သင္တာဝန္ယူပါ။ 
(မွတ္ခ်က္-ဥပေဒက ေပးထားသည့္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္ရန္ မရည္ရြယ္ပါ။) 
ဝန္ထမ္းအျဖစ္ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ။

သတိျပဳရန္- လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္တာဝန္ကို  
ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေတာ့သည့္တိုင္ ေစာင့္ထိန္းပါ။ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေစာင့္ထိန္းရန္ သင္၏ ကတိကဝတ္သည္ 
သင္ ကုမၸဏီသို႔ မဝင္မီက သင္လုပ္ခဲ့သည့္ 
အရင္အလုပ္အတြက္လည္း အက်ံဳးဝင္သည္။ သင္အလုပ္မွ 
ႏုတ္ထြက္ေသာအခါမ်ိဳးတြင္လည္း အက်ံဳးဝင္သည္။ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏ 
ယခင္အလုပ္ရွင္(မ်ား) – ကို မေျပာျပပါႏွင့္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားသူမ်ားကိုလည္း ယင္းသို႔မလုပ္ ခုိင္းပါႏွင့္ – သင္သည္ ကိုကာကိုလာမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့လွ်င္လည္း 
လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူမ်ားကို မေျပာျပပါႏွင့္။ 

လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္  
ပါဝင္ႏိုင္သည္မ်ားမွာ-

-  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ 
ကုန္ထုတ္လုပ္နည္းမ်ား၊ 
ေစ်းကြက္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ 
ထုတ္ကုန္သစ္မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား

-  ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ အဆိုျပဳျခင္း၊ 
ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စသည့္ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 

-  အႀကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းအေျပာင္းအလဲ
မ်ား၊ ကုမၸဏီပူးေပါင္းျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ကု
မၸဏီရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား စသည့္ 
လုပ္ငန္းသတင္းအခ်က္မ်ား။

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

သတင္းအခ်က္အလက္ ထိန္းသိမ္းမႈမူဝါဒ

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္ လူသိမခံသည့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး   ကၽြႏ္ုပ္၏ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသည္ မၾကာခဏ ခရီးသြားတတ္ၿပီး အလုပ္လည္း အလြန္မ်ားသည္။ 
သူအလုပ္ကိစၥျဖင့္ ခရီးတစ္ခုသြားေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္ၾကည့္ခြင့္မရွိသည့္ အစီရင္ခံစာအခ်ိဳ႕ကို ျပန္ယူရန္အတြက္ 
သူ၏အေကာင့္အမည္ႏွင့္ ပတ္စ္ဝပ္ဒ္ကိုအသံုးျပဳ၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားေသာ 
ကုမၸဏီ စနစ္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဝင္ခိုင္းသည္။ ယင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္ပါသလား။

ေျဖ   မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ပတ္စ္ဝပ္ဒ္ကို အသိေပးျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒႏွင့္ မကိုုက္ညီပါ။ ထို႔ျပင္ တင္းက်ပ္စြာတား 
ျမစ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ ရွိသူမ်ားသာ အသံုးျပဳေစသင့္သည္။ ယင္းမွာ 
အလြန္အေရးႀကီးသျဖင့္ သင္သည္ ယင္းသို႔မလုုပ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္သင့္ၿပီး၊ ယင္းစနစ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို မကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္း ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးကို သတိေပးသင့္ပါသည္။  ယင္းကို သင့္မန္ေနဂ်ာ၊ 
သင္၏ ကုမၸဏီတြင္း က်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈ႐ံုး သို႔မဟုတ္ 
က်င့္ဝတ္ဖုန္းလိုင္းတို႔ အနက္ ယင္းကိစၥကို သင္သင့္ေလ်ာ္စြာ ေျဖရွင္းရန္ အကူအညီေပးႏိုင္သူထံ 
ခ်က္ခ်င္းတင္ျပပါ။ အျခားသူ၏ ပတ္စ္ဝပ္ဒ္မသံုးဘဲ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္လည္းသိခြင့္ရွိသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သင့္အား သင့္ေလ်ာ္သလိုအသုံးျပဳခြင့္ ေပးရန္အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ ထားသင့္ပါသည္။
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အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သည္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလုပ္လုပ္ေသာ အေဆာက္အအံု၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အျခားသူမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္နည္းပညာ၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တို ့ေတြးေခၚ၍ ရရွိလာေသာ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အျပန္အလွန္ေပးပို႔သည့္ အီးေမးလ္မ်ား၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးသည့္ ကုမၸဏီလက္မွတ္မ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ပို႔ေဆာင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသံုးျပဳသည့္
ယာဥ္မ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသံုးျပဳသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ တက္ဘလက္မ်ား၊  
ယင္းတို႔အားလံုးႏွင့္ အျခားေသာအရာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္ ရမည့္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ယင္းတို႔ကို အသံုးျပဳရသျဖင့္ ယင္းတို႔ မပ်က္စီး၊ မဆံုး ႐ံႈးေစရန္၊ 
အလြဲသံုးစားမျပဳရန္၊ အခိုးမခံရရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ 

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္ 
 ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးပါႏွင့္-

 » ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္

 »  တရားမဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ မည္သည့္အရာမဆို (ဥပမာ ၾကည့္႐ႈခြင့္ သို႔မဟုတ္ – 
ညစ္ညမ္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေသာကိစ)

မိမိတုိ႔ေဒသ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္အခ်ိဳ႕ ကုမၸဏီပစၥည္းမ်ားကုိ 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္သံုးစြဲ ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏သံုးစြဲမႈသည္ သင့္ေလ်ာ္ရမည္၊ တစ္ခါတစ္ရံသာ 
ျဖစ္ရမည္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရမည္၊ သင္ သို႔မဟုတ္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္၊ ပင္ကိုစြမ္းရည္ႏွင့္ 
စိတ္ထက္သန္မႈကို မထိခိုက္ေစရ။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္သံုးစြဲလိုပါက 
LEO ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုပါသည္။

ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား - ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္း တိုင္းသံုးႏိုင္ေသာ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္း 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို သင္ထိန္းသိမ္းပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႀကီးပြား၊ 
တိုးတက္ႏိုင္စြမ္းရည္ကို သင္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အခြင့္မရွိပါက ယင္းတို႔ကို မည္သည့္အခါမွ မငွား၊ မေရာင္း 
သို႔မဟုတ္ မေပးကမ္းပါႏွင့္။ 

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား - ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား (ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဟာ့ဒ္ဝဲယား၊ 
ေဆာ့ဖ္ဝဲယား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ တက္ဘလက္မ်ား၊ အျခားမီဒီယာမ်ား အပါအဝင္)ကို သင့္ေလ်ာ္စြာသံုးစြဲမည္ဟု 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မူဝါဒမ်ားကိုလိုက္နာျခင္း၊ ေကာင္းစြာ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သင့္တာဝန္ 
သင္ ေက်ပြန္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္ အလုပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ဖန္တီး၊ ေပးေဝေသာ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ 
systems မ်ားထဲသို႔ download ခ်ထားေသာ မည္သည့္ အခ်က္အလက္ကိုမဆို ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ 
ဥပေဒကခြင့္ျပဳေသာ အတိုင္းအတာအထိ ယင္းစနစ္ကို အခ်ိန္မေရြး ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရွိသည္။ 

ဥာဏ္ျဖင့္ဖန္တီးထားေသာအရာ (IP) - မွတ္ပံုတင္မူပိုင္၊ မူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္အမွတ္တံ ဆိပ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလွ်ိဳ႕ဝက္ခ်
က္တို႔သည္လည္း ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ IP ကို စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ 
ဥပေဒကခြင့္ျပဳေသာ အတိုင္းအတာအတြင္း သင္က လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
တီထြင္ဆန္းသစ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ပံုစံထုတ္လုပ္ထားေသာ မည္သည့္ ပစၥည္းမဆို (ဥပမာ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ား၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တီထြင္မႈမ်ား) ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ သင္ကုမၸဏီမွ ထြက္သြားၿပီးျဖစ္လွ်င္ပင္ 
ယင္းပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို ကာကြယ္ပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    13

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သည္ အဆက္

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
ေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးအစဥ္အလာမ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းပါ။  သင့္အား ထုတ္ေပးထားသည့္ ပစၥည္းတုိင္း (ဥပမာ ေသာ့ 
သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အအုံ ဝင္ခြင့္ကတ္ျပား)ကုိ ဂရုတစုိက္အသုံးျပဳပါ။ အလြသုံဲးစားျခင္း၊ အခြင့္မရိွဘဲ အသုံးျပဳျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အေဆာက္အဦမ်ားသုံးစြခဲြင့္ တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ သင့္အပုိင္း သင္ေက်ပြန္ပါ။ 

လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈေထာင့္

သင္၏ ကုမၸဏီတာဝန္မ်ားျပင္ပတြင္ မည္ 
သည့္ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမဆိုကို အသံုးျပဳ ျခင္း ဥပမာ 
ကုမၸဏီပိုင္ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စာသင္ျခင္း၊ ကိရိယာတစ္ခုကို 
အိမ္အတြက္ သံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီလက္မွတ္ကို 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔အတြက္ 
သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ ထံမွ  
စာျဖင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ရယူရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
လက္မွတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာသတ္မွတ္၍ 
ရရွိေသာ လက္မွတ္မ်ားမွာမူ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ 
သင္သည္ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းျပင္ပတြင္ 
ဆက္လက္သံုးစြဲမည္ဆိုပါက ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္ကို ႏွစ္စဥ္ 
အသစ္လဲလွယ္ရမည္။

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

လက္ခံႏိုင္ေသာ အသံုးျပဳမႈမူဝါဒ

ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူနည္း

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး။   ဆင္းရဲသားမ်ားအား လွဴဒါန္းရန္ ရန္ပံုေငြျမႇင့္တင္ေရး ေလလံပြဲငယ္ က်င္းပေရးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ 
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ကၽြႏ္ုပ္ထံမွ အကူအညီေတာင္းသည္။ ယင္းပြဲကို သူကေထာက္ပံ့ေသာ္လည္း 
ကုမၸဏီက ေထာက္ပံ့ျခင္းမဟုတ္။ သူက ဌာနမွ ဝန္ထမ္းတိုင္းကို တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီ 
အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဧည့္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳျခင္း 
ျဖစ္ပါသလား။

ေျဖ   မျဖစ္ပါ။ ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းကို 
အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္၏ ရရွိထားေသာေနရာကုိ အသုံးျပဳ၍ အျခားကုမၸဏီမူဝါဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေနအထားတြင္ သင္က မကူညီႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေခါင္းေဆာင္ကို ေျပာၾကားသင့္သည္။ 
မကူညီႏိုင္ဟု ေျပာရန္ အားနာပါက သင္သည္ သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ သို႔မဟုတ္ 
က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုးႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

ေမး   ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျဖန္႔ေဝေရးဌာနတြင္လုပ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တိုက္ခန္းထဲမွ ပရိေဘာဂအခ်ိဳ႕ကို ေရႊ႕ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ကုမၸဏီတြင္ ဘီးတပ္တြန္းလွည္းငယ္ရွိသည္။ ယင္းျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေရႊ႕ရလြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။  
ယင္း တြန္းလွည္းကို ကၽြႏ္ုပ္တစ္ေန႔မွ် ဌားရမ္းႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ   အေျခအေနေပၚ မူတည္သည္။ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက သင္၏ 
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုပါသည္။ 

ေမး   ကၽြႏု္ပ္သည္ ေငြစာရင္းမန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ကျပေနသည့္ နာမည္ႀကီးကပြမွဲာ လက္မွတ္ကုန္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး 
ေဖာက္သည္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္ သြားၾကည့္ရန္ ကုမၸဏီပုိင္ လက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ ရရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
ကၽြႏု္ပ္၏ေဖာက္သည္က သူ မၾကည့္ ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ကုိေျပာသည္။ ယင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ 
ကၽြႏု္ပ္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ သုံးစြႏုိဲင္ပါသလား။

ေျဖ   ပထမဦးစြာ ယင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းအတြက္သာ အသုံးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သလုိႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ သင္၏ 
မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္စြာအသုံးျပဳရန္ ေဆြးေႏြးပါ။  သုိ႔မဟုတ္ပါက 
သင္သည္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ရိွသလား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ အျခားနည္းျဖင့္ 
ရွင္းသင့္သလား၊ မရွိမျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္လိုပါသလား ဆိုသည္တို႔ကို သိရွိရန္အတြက္ သင္၏  ဌာေနက်င့္ဝတ္ 
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ အၿမဲသတိထားရမည္ ့အခ်က္မွာ လက္မွတ္မ်ားအသုံးျပဳ
မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရုိးသားရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ လုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
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အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တိက်ေသာ စာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ 
တိက်ေသာ စာရင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဥပေဒႏွင့္ အပ္ႏွင္းထားေသာ 
အာဏာမ်ားကို အျပည့္အဝ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေထာက္ကူေပးသည္။ 
ဘ႑ာေရးစာရင္းမ်ားကို ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ အမ်ားယံု 
ၾကည္စိတ္ခ်မႈတို႔ကို အျပဳသေဘာလည္း ထင္ဟပ္ေစပါသည္။ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ား 
ျပည့္စံုတိက်စြာရွိေစရန္ ဌာနေပါင္းစံုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ 

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္  
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ား၊ အလုပ္ခ်ိန္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္ေတာင္းခံလႊာမ်ား၊ 
အရည္အေသြး အာမခံမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဘက္ဂ်က္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈေရးရာဖိုင္တြဲမ်ားအစရွိေ
သာ ကုမၸဏီ မွတ္တမ္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တိုု႔ ကိုင္တြယ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး တိက်
မွန္ကန္စြာပါရွိေစရန္အလို႔ငွာ ကုမၸဏီတြင္း အားလံုးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ ေယဘုယ်လက္ခံထားေသာ 
ေငြစာရင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။ သင္မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ရိုးသားပါ၊  တိက်ပါေစ၊ ၿပီးစီးပါေစ။ 

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
လုပ္ငန္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အတန္း 
အစားခြဲပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္လုပ္ငန္း၏ 
သေဘာသဘာဝကိုမဆို မဖ်က္ဆီးမိေစရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ သင္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာစာရင္းႏွင့္ 
ဌာနတြင္သာ အၿမဲ မွတ္တမ္းတင္ပါ၊ အတန္းအစားခြဲပါ။ 
အခြန္အခ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီရန္ အတြက္ မည္သည့္အခါတြင္မွ ျမန္လြန္း၊ 
ေႏွးလြန္းျခင္း မရွိပါေစႏွင့္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျမင့္မားေသာစံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းပါ။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္မွတ္တမ္း၊ ေငြစာရင္း 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကိုမွ် မလိမ္ပါ သို႔မဟုတ္ 
အမွားမလုပ္ပါ။ ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ 
ေဖာ္ျပမထားေသာ၊ မွတ္တမ္းမတင္ထားေသာ 
သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းမဟုတ္ေထာ ေငြစာရင္းမ်ားကို 
မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆို မေရးသြင္းႏိုင္ပါ။ 
အကယ္၍ သင္သည္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးမႈမ်ားအတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား တင္ျပပါက သို႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီကိုယ္စားေငြေပးေခ်ပါက လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္၊ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ပါေစ။  ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းမွစာရင္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား 
ပူးတြဲပါရွိရမည္၊ ယင္းတို႔သည္ သင္၏အေကာင္းဆံုးအကဲျဖတ္မႈကို အေျခခံရမည္။

စာရင္းကိုက္ညႇိရာတြင္ ရိုးသားပါ။ အကယ္၍ သင္၏ လုပ္ငန္းသေဘာအရ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားကို အသိေပးရန္ လုိအပ္ပါက သင္ေပးအပ္သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံု၊ မွ်တ၊ 
တိက်၊ အခ်ိန္မွန္ၿပီး နားလည္လြယ္ပါေစ။ 

မွတ္တမ္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲပါ။ မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ၊ သိမ္းဆည္းမႈ၊ စြန္႔ပစ္မႈတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
မူဝါဒမ်ားကို သိေအာင္လုပ္ထားပါ၊ လိုက္နာပါ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ စာရင္းစစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 
လိုအပ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္အခါတြင္မွ မဖ်က္ဆီး သို႔မဟုတ္ မစြန္႔ပစ္ပါႏွင့္။ သင္သည္ 
ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရရွိပါက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ပါရွိေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာပါ။ ထို႔ျပင္ ဘာလိုအပ္သည္ကို မသိပါက ဥပေဒ အႀကံေပးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာထိန္းသိမ္းမႈမူဝါ
ဒတို႔ႏွင့္ စစ္ေဆးပါ

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး   ယခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသင္း သည္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံ ကိန္းဘတ္ဂ်က္မ်ားအားလံုးကို အကုန္လံုး 
အသံုးမျပဳခဲ့ပါ။ အနာဂတ္တြင္ ဤ ရန္ပံုေငြအဆင့္ကို ထိန္းသိမ္းရန္အလို႔ငွာ လက္ရွိႏွစ္အဝယ္အမွာစာကို 
ကိုးကားလ်က္ ေနာက္ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ေပးသြင္းသူကို ေငြႀကိဳတင္ေပးေခ်ခိုင္းလွ်င္ 
သင့္ေတာ္ပါမည္လား။

ေျဖ   မသင့္ေတာ္ပါ။ ေငြႀကိဳတင္ ေပးေခ်ခိုင္းပါက အမွန္တကယ္သံုးစြဲမႈအခ်ိန္ကို မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မွားယြင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒအရ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မွန္ကန္ေသာစာရင္းမ်ား ကို ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ရန္၊ 
ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္ တိက်ေသာဘ႑ာ ေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို ထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္ဝတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ေပမည္။

ေမး   ကၽြႏ္ုပ္သည္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ အလုပ္ အလြန္မ်ားေသာအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ 
အခ်ိဳ႕ကို ၿပီးစီးေအာင္ မစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့ရသည္ဟု မွတ္တမ္းေရးသြင္းခဲ့သည္။ 
စစ္ေဆးမႈမွာ ေကာင္းမြန္ေလ့ရွိသျဖင့္ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္မႈမွာ အလြန္နည္းပါးသည္။ ယင္းမွာ 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ပါသလား။

ေျဖ   မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အျခားဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္ သည့္အခါတြင္မွ ျဖတ္လမ္းမလုိက္သင့္ သုိ႔မဟုတ္ ရလဒ္မ်ားကုိ 
မွားယြင္းစြာ မေဖာ္ျပသင့္ေပ။ ယင္းသုိ႔ စာရင္းလိမ္လည္ျခင္းသည္ က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေမး   ကၽြႏ္ုပ္သည္ အေရာင္းဌာန တြင္လုပ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္ 
က်ဆင္းေနသည္။ ဤသုိ႔ေဖာက္သည္ကို ေဖာက္သည္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔မလိုေသးသည့္ကုန္ပစၥည္း
မ်ားကို ဝယ္ယူခိုင္းမည္၊ ရာသီပိတ္ၿပီးေနာက္ ယင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ျပန္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာမည္ဟု 
ႀကံစည္ေနခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါသလား။

ေျဖ  မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ အခြန္မွတ္တမ္း ေရးသြင္းျခင္းကုိ ကစားျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ က်င့္ဝတ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ 
ေဖာက္သည္ကုိ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းသည္ ၎ကုိ ဒုကၡေရာက္ႏုိင္သည့္ အေနအထားသုိ႔ တြန္းပုိ႔လုိက္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ 
ဆက္ဆံေရးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။ 

ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားပါ

“နံပါတ္မ်ား အလုပ္ျဖစ္ပါေစ။”

“ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လာမည့္ ၃လပတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို 
ျပည့္မီနိုင္ရန္အတြက ္
 အေရာင္းကို ေနာက္လအထိ ဆြဲထားပါ။”

“ ကၽြႏ္ုပ္ နည္းနည္းေနာက္က်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ timecard ကို ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္စား 
ရိုက္ထားေပးပါ။”

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကား 
ပါသလား။ ရပ္ထားၿပီး အကူအညီ 
ေတာင္းပါ။ ယင္းသည္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
က်င့္ဝတ္ကိုဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ ယင္းမွာ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။
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အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ 
ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားနည္းလမ္းကို သိလ်က္ႏွင့္ 
မည္သည့္အခါတြင္မွ ရွာမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္လုပ္ေ
ဆာင္မႈမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း သိသာျခင္းမရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္ထားပါသည္။ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိပါက - 
ရဲရဲတင္းတင္းေျပာၾကားပါ - နားလည္သေဘာေပါက္မႈသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို တုိက္ဖ်က္ရန္ ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္  
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈဟူသည္ မူလရာဇဝတ္မႈ 
က်ဴးလြန္ျခင္းကို ဖံုးကြယ္ရန္အလို႔ငွာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ 
မူးယစ္ေဆးေရာင္း ဝယ္ျခင္း၊ အခြန္ေရွာင္ျခင္း၊ 
လူကုန္ကူးျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း – စသည့္ 
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ရွာေဖြ 
ထားသည့္ေငြမ်ားကို တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲသို႔ 
ထည့္သြင္းထုတ္ယူအသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အလြဲသံုးစားလုပ္လာ ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားက ယင္းသုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားကို 
လိုက္နာပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ အျခား 
စီးပြားဖက္မ်ားက ဥပေဒကုိ ေလးစားလိုက္နာရန္ လံု႔လျပဳ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကို 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ၄င္းတို႔၏ 
နာမည္၊ ဂုဏ္သတင္းကို သိရွိႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
အခ်ိန္ေပးၾကသည္။

ျပႆနာရွိေနႏိုင္ေသာ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ျမင္ေတြ ့ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ 
ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ဘက္ ေရာက္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႕လွ်င္ သို႔မဟုတ္ 
သံသယျဖစ္လွ်င္ သင္၏စိုးရိမ္ပူပန္မွူကို တင္ျပပါ။ 

သင္အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
သတိဝီရိယရွိပါ။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ား ႏွင့္ မ်ားျပားေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုံမွန္ထက္မ်ားေသာ 
ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးပို႔/ရယူ ေနရပါသလား။ မျပည့္စံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပး သည့္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းထိ
န္းသိ္မ္းရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားေသာ ေဖာက္သည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေပးသြင္းသူမ်ားလား။ ယင္းတို႔သည္ 
သတိေပးလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိိေသာ၊ ပိုမိုေစာင့္ ၾကည့္ရန္လိုအပ္ေသာ သင္၏ 
ဌာနရွိ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို သိထားပါ။ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ကို ေတြ႕ရွိရပါက 
သင္၏မန္ေနဂ်ာ၊ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ၊ က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုး သို႔မဟုတ္ 
က်င့္ဝတ္ဖုန္းလိုင္း တို႔ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားပါ

အလံနီမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား 
ပါဝင္လာႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းႏွင့္ မဆက္စပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ား ထံသို႔ သို႔မဟုတ္ ထံမွ 
ေငြလႊဲျခင္း

ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း

ေငြေတာင္းခံလႊာအေသးမ်ားစြာကို 
အႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ လဲလွယ္ျခင္း

ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္း

အလံနီမ်ားမွာ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ေမးခြန္းမ်ားပိုမိုေမးရမည့္ 
သေကၤတ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိပါက ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို 
တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ရဲရဲတင္းတင္းေျပာၾကား၍ 
သတိေပးႏႈိးေဆာ္ျခင္းသည္ အဓိကက်သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို ကာကြယ္သည္

လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈေထာင့္

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမွကာကြယ္ရန္အေကာင္း ဆံုးနည္းမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏  
မွန္ကန္ေသာစစ္ေဆးေရး လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖစ္သည္။ 

တတိယႏိုင္ငံေငြေပးေခ်မႈအတြက္ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္- အျခားသူမ်ားက အခြန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးဆို
င္ရာဥပေဒမ်ားကို ေရွာင္ရွားလာႏိုင္ေစသည့္ ေပးေခ်မႈမ်ိဳးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မလုပ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ေပးသြင္းသူက စီးပြားေရးလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီအား ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ေသာ သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈ အမွန္တကယ္ေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီကိုသာ ေပးေခ်သင့္သည္။ ယင္းမူဝါဒရွိ ျခြင္းခ်က္မ်ားကို က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈ႐ံုးက 
အတည္ျပဳေပးရမည္။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို ကာကြယ္ပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    16

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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တာဝန္ယူမႈ
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အမည္သည္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ အနက္တူျဖစ္ၿပီး  

ထုိနည္းလမ္းအတုိင္း ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အေပၚ မူတည္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည္

လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြတဲို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ခံပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဆက္ဆံေရးထားရွိပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပ    17

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခုတာဝန္ယူမႈ  

တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  
ကာကြယ္ပါ
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ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး 
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးစီးပြားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ကုမၸဏီကိုယ္စား 
ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မည္သည့္အခါမွ လႊမ္းမိုးမႈ မရွိေစျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္တိုင္းသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ရမည္၊ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းအက်ိဳးကို ဦးတည္ရမည္။ 

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္  
အလုပ္ခြင္တြင္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္လုပ္ 
ငန္းအက်ိဳးစီးပြားအၾကား အလြယ္တကူ 
ေရာေထြးလာႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ပုဂၢိဳ လ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ျပင္ပအလုပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္လာပါက ယင္းႏွစ္ခုကုိ 
ခြျဲခားရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲသည္။ 

သင္သည္ ကုမၸဏီကုိယ္စား မေဆာင္ရြက္မီ၊ 
ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွသည့္ အက်ိဳးစီးပြား ေရာေထြးမႈမ်ားကုိ 
သတိျပဳမိႏုိင္၊ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္လုိသည္။ သင္က 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ႏွင့္ ခ်မွတ္ေသာလုပ္ငန္း
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ သင္၏အက်ိဳးစီးပြားက 
လႊမ္းမုိးမႈမ်ားရိွလာပါက ေရာေထြးမႈ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 
ေရာေထြးမႈအသြင္ေပၚလာျခင္းသည္ပင္ မသင့္ေလ်ာ္ဘဲ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဂုဏ္သတင္းကုိ 
ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္လာႏုိင္ေသာ 
အေျခအေနအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ သိေအာင္ လုပ္ထားပါ။ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသင္ 
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရိွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူနည္း ျဖင့္ အတည္ျပဳပါ။

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို သတိထားပါ။ အေျခအေနတစ္ခုသည္ အက်ိဳးစီးပြားေရာေထြးမႈျဖစ္ေနႏိုင္သည္ကို 
သင္ခ်က္ခ်င္းမသိႏိုင္ပါ။ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာမၾကာ ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္
မ်ားမွာ။

ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အ လမ္းမ်ား။ သင္ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားစြာ ေတြ႕ရပါမည္။ ယင္းရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ကုမၸဏကီုမၸဏီ၏ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
ေဖာက္သည္မ်ား၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား (သို႔) အျခား စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနလွ်င္၊ အထူးသျဖင့္ အကယ္၍ 
သင္သည္ သင္၏ အလုပ္သေဘာအရ ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေနရလွ်င္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိေၾကာင္း 
သတိျပဳပါ။ ယင္းသည္ ပဋိပကၡျဖစ္လာေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို သင္၏အလုပ္မွတစ္ဆင့္ ရွာယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 

သင္သိခဲ့ပါသလား။

 »  အကယ္၍ သင့္တြင္ ကုန္ေပးသြင္းသ၊ူ ေဖာက္သည ္သို႔မဟုတ္ အျခားေသာစီးပြား ဖကႏ္ွင့္ တစ္ဦးတည္းဆံုး 
ျဖတ္ပိုင္ခြင္ရ့ွိပါက သင္သည္ သင္၏ LEO၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ယင္းကုမၸဏီတြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ခြ
င့္ မရွိပါ။ အကယ္၍ ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ သင့္တြင္ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါက သင္သည္ 
ယင္းကုမၸဏီ စေတာ့ရွယ္ယာ၏ 1 ရာႏႈန္းအထိ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီ၏ စေတာ့ရွယ္ယာ၏ 1 
ရာႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။

 »  အကယ္၍ သင့္တြင္ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ ပိုင္ခြင့္မရွိပါက သင္၏ LEO၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သင္သည္ 
မည္သည္ေဖာက္သည္၊ ေပးသြင္းသူ၊ အျခားစီးပြားဖက္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္စေတာ့ရွယ္ယာ၏ 1 
ရာႏႈန္းေက်ာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။ 

 »  ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အမ်ားတကာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေသာ၊၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည္၊ 
သို႔ေသာ္ ယင္းကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ သင္ထိန္းခ်ဳပ္မထားႏုိင္ေသာ၊ ကုမၸဏီ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ 
အျပန္အလွန္ရန္ပံုေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။

 »  သင္သည္ စေတာ့ကို ဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္ ထားဆဲျဖစ္ပါက ဤပုဒ္မႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို 
နွစ္စဥ္ သက္တမ္းတိုးရမည္။

ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားပါ

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာလာလွ်င္-

“သင္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ အႀကံေကာင္း ေပးႏုိင္ပါသလား”

“သင္အလုပ္ကုိ အားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
လုပ္ႏုိင္သည္ကုိ မည္သူမွ် သိရန္မလုိပါ”

“ကၽြႏု္ပ္၏တူသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုဖြင့္ထားသည္”

သတိထားပါ။ ယင္းတို႔မွာ ပဋိပကၡျဖစ္လာ 
ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သတိေပးလကၡဏာမ်ား 
ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည္

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    18

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


အလုပ္ခြင္ျပင္ပ။ ေနာက္ အလုပ္တစ္ခုရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျခားအလုပ္အခြင့္အလ
မ္းရွိျခင္းသည္ ကုမၸဏီရွိ သင္၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို မထိခိုက္လွ်င္ ယင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။ 

သင္သိပါသလား။

ဒုတိယအလုပ္္မဝင္မီ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္၊ ကုန္ေပးသြင္းသူ၊ အျခားစီးပြားဖက္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္မွ 
အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ကိုလက္မခံမီ သင္သည္ LEO ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။ 

ျပင္ပမိန္႔ခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တင္ျပခ်က္မ်ား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို ့ တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရင္း အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိလာေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ သို႔မဟုတ္ တင္ျပရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မၾကာခဏ ေစခိုင္းခံရတတ္သည္။ အကယ္၍ 
ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး သင့္အား ေငြေပး သို႔မဟုတ္ ေငြျပန္ထုတ္ေပးပါက ေရာေထြးမႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

သင္သိပါသလား။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ 
ဥာဏ္ပူေဇာ္ခမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ တားျမစ္ထားပါသည္၊ လက္မခံ သင့့္ပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ဥာဏ္ပူခကို 
မျငင္းပယ္ႏိုင္ပါက သင့္ကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕အား လွဴေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုသင့္သည္။ 

သင္၏ျပင္ပမိန္႔ခြန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးေသာ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခမ်ား၊ 
အျခားေသာေပးေခ်မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမႈမ်ားကို လက္မခံမွီ သင္သည္ 
သင္၏ LEO ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

 » သင္၏ မိန္႔ခြန္း သို႔မဟုတ္ တင္ျပခ်က္သည္ ကုမၸဏီအတြက္ သင့္အလုပ္၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။

 » ယင္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ သင္အလုပ္လုပ္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။

 » သင့္ကိုသင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ မိတ္ဆက္ပါ။

အကယ္၍ သင္၏ မိန္႔ခြန္း သို႔မဟုတ္ တင္ျပခ်က္တြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါက 
သင္၏ မန္ေနဂ်ာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ၊ ကုမၸဏီ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခႏံွင့္ သင္၏အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
အျခားသူမ်ားထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္လည္း လိုအပ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည္ အဆက္

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    19
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တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။  အျခားအဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုအတြက္ ဒါ႐ုိက္တာ၊ အႀကံေပးအဖြ႕ဲဝင္ 
သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွအျဖစ္ လက္ခံျခင္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ သင့္တာဝန္မ်ားကုိ ထိခုိက္ေစၿပီး အက်ိဳးစီးပြားေရာေထြးမႈကုိ 
ျဖစ္ေစပါသည္။  ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈရုံး ထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္လုိပါသည္။  သင္၏အလုပ္၏ အစိတ္အပုိင္း အျဖစ္ ေဖာက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ေပးသြင္းသူႏွင့္ 
ဆက္ဆံရာတြင္ သင့္တြင္ တစ္ဦတည္းဆုံးျဖတ္ခြင့္ရိွပါက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ေပးသြင္းသူ၏ 
ဘုတ္အဖြ႕ဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းကုိ ကုမၸဏီက အားမေပးပါ။

အျမတ္အစြန္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္-  သင္သည္ စီးပြားျဖစ္ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္တာ အႀကံေပးအဖြ႕ဲဝင္ 
သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါက ယင္းသုိ႔ထမ္းေဆာင္ေနမႈကုိ က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ 
လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈရုံး ကုိ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရပါမည္။  အသိေပးျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ရမည္။ 
ကုမၸဏီအတြက္ သင့္အလုပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ပုလင္းသြတ္စက္႐ုံ သုိ႔မဟုတ္ ရွယ္ယာ တန္ဖုိးရင္းႏီွးျ
မႇဳ ပ္ႏံွမႈဘုတ္အဖြ႕ဲတြင္ ပါဝင္ ေပးရန္ ကုမၸဏီက ေမတၱာရပ္ခံေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွာမူ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ DOA အရ ခန္႔ထားခံရေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္သာ လိုအပ္သည္။  

အျမတ္အစြန္းမယူသည့္လုပ္ငန္း အကယ္၍ သင္သည္ အျမတ္အစြန္းမယူသည့္ကုမၸဏီတြင္ 
ဒါရုိက္တာ အႀကံေပးအဖြ႕ဲဝင္ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ေငြ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာအေထာက္အပ့ံကုိ ကုမၸဏီကုိယ္စား ယင္းအျမတ္အစြန္းမယူ သည့္ကုမၸဏီေပးရန္အတြက္ 
တစ္ဦးတည္းဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရိွေနပါက က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈရုံး ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွစ္စဥ္ 
ရယူရန္လုိပါသည္။

မိသားစုပုိင္လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ အသင္း /အဖဲြ႔အစည္း- ႏွစ္ပတ္လည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ 
က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈရုံး မိသားစုပုိင္လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈအသင္းအား 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါက အဆုိပါမိသားစုပုိင္လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ အသင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ 
ေဖာက္သည္၊ ကုန္ေပးသြင္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္မွသာလွ်င္ က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈရုံး၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္လုိသည္။

သင္သိပါသလား။

 »  အကယ္၍ သင္၏ဝန္ေဆာင္မႈ ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ သင့္အား လစာ ေပးထားပါက သင္သည္ ယင္းလစာကုိ 
ဆက္လက္ထားရိွႏုိင္သည္။

 »  အကယ္၍ သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ပုလင္းသြတ္စက္႐ုံ သုိ႔မဟုတ္ ေငြအရင္းအႏီွး 
လက္ခံရရိွသူတုိ႔၏ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္အခါ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈသည္ 
သင့္အလုပ္သဘာဝျဖစ္ပါက က်င့္ဝတ္ေရး¸ရာ ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈရုံး ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ၎တုိ 
ရွ့ယ္ယာ၏ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရိွသည္။

 »  အကယ္၍ သင္သည္ ပုလင္းသြတ္စက္႐ုံ သုိ႔မဟုတ္ ေငြအရင္းအႏီွးလက္ခံရရိွသူတုိ ့၏ ဒါရုိက္တာမဟုတ္ပါက 
သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအတြက္ တရားဝင္ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသည္ဟု  သတ္မွတ္ျခင္းခံရပါက 
အျခားအဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ လုပ္အားကုိကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ သေဘာထားသည္။ 
ယင္းသည္ ကုမၸဏီ အတြက္ သင့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ထိခုိက္ျခင္း မရိွေစရ။ ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ျပင္ပသို႔ ေရာက္ရိွေနခ်ိန္မ်ားကုိ ပိတ္ရက္ႏွင့္အားလပ္ရက္ မူဝါဒမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္။

 »  ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီ ၏ ဒါရုိက္တာ၊ အႀကံေပးအဖြ႕ဲဝင္ သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ပါက 
က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈရုံး ထံမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ႏွစ္စဥ္ရယူရမည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
အျခားစီးပြားဖက္မ်ား  သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား အတြက္ အလုပ္လုပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ထည့္ဝင္ထားေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားသုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ား မ်ားစြာရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္အလုပ္အတူလုပ္ေသာ 
တတိယအဖြဲ႕ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈရွိပါက သင္သည္ သင္၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိသားစုအား 
ဦးစားေပးသည္ဟု အျခားသူမ်ားက ထင္သြားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင္က တတိယအဖြဲ႕ကိုယ္စား 
ကုမၸဏီႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈရွိပါက သို႔မဟုတ္ ယင္း တတိယအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သင့္တြင္ 
တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါက အက်ိဳးစီးပြားေရာေထြးမႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ သင္၏ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းသည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ကုမၸဏီ 
ကိုယ္စားျပဳလုပ္သည့္ သင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

သင္သိပါသလား။

 »  အကယ္၍ သင္၏ ေဆြမ်ိဳးသည္ ေဖာက္သည္၊ ကုန္ေပးသြင္းသူ သို႔မဟုတ္ အျခားစီးပြား ဖက္အတြက္ 
အလုပ္လုပ္ပါက သို႔မဟုတ္ ယင္းတို ့တြင္ အရင္းအႏွီးထည့္ဝင္ထားပါက သင္သည္ LEO ထံမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္သည္။

 » တတိယအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သင့္တြင္ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ သို႔မဟုတ္ 

 » သင္၏ ေဆြမ်ိဳးသည္ ့ တတိယအဖြဲ႕ကိုယ္စား ကုမၸဏီႏွင့္ဆက္ဆံသည့္အခါ။  

 »  ၿပိဳင္ဘက္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ သင့္ေဆြမ်ိဳး အလုပ္လုပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ ထုိကုမၸဏီတြင္ မည္သည့္ 
အရင္းအႏွီးမဆုိရွိပါက သင့္ LEO ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကုိလည္း သင္လုိအပ္သည္ – အကယ္၍ 
ထုိကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူေရာင္းဝယ္ႏိုင္ပါက ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္သည္ ၿပိဳင္ဘက္ 
ကုမၸဏီတစ္ခု၏ 1% ထက္နည္းေသာ အစုရွယ္ယာကုိ LEO ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္သည္။

 »  ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္သည္ ဇနီး ခင္ပြန္း၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ၊ အဘုိးအဘြား၊ ကေလး၊ 
ေျမး၊ ဇနီး ခင္ပြန္းဘက္မွ ေတာ္စပ္ရသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အတူေန လိင္တူ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ကဲြ 
ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ က်င့္ထုံးနည္းလမ္းဆုိင္ရာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္သည္ မိသားစု ဆက္ႏႊယ္ေတာ္စပ္မႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ 
သင္ႏွင့္အတူေနသူ တစ္စုံတစ္ေယာက္၊ ေငြေရးေၾကးေရးအရ သင္အေပၚမွီခုိသူ သုိ႔မဟုတ္ 
ေငြေရးေၾကးေရးအရ သင္က မွီခုိသူတစ္စုံတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

 »  အထက္ပါ ေဆြမ်ိဳးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ အျပင္ အျခားမိသားစုဝင္မ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ 
သင့္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီကုိယ္စား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ကုိ 
ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေစရန္ သတိျပဳပါ။ အေၾကာင္းမွာ အျခား နီးစပ္သည့္ ဤဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡတစ္ခုကုိလည္း ဖန္တီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 »  ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡတစ္ခု၏ အသြင္အျပင္ကုိ ဖန္တီးႏိုင္သလားဆုိသည္ကုိ 
သင္ မေသခ်ာပါက သင့္ မန္ေနဂ်ာ၊ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွ၊ိ က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ 
လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုး သုိ႔မဟုတ္ EthicsLine ကုိဆက္သြယ္ပါ။ မွားခ်င္းမွားလွ်င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ 
သေဘာျဖင့္ အၿမဲမွားပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည္ အဆက္

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    20

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


ယင္းသည ္
ပဋိပကၡလား။ 
သင့္ကိုယ္သင္ေမးပါ။

အျခားတစ္ေယာက္မွလည္း 
ထိုသို႔လႊမ္းမုိးမႈရွိသည္ဟု 
ထင္ျမင္ႏိုင္ပါသလား။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား 
သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေရးသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို 
လႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ပါသလား။

အကယ္၍ ထုိသုိ႔ထင္ျမင္ႏိုင္ပါက 
ယင္းသည္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။ 
သင္မေသခ်ာပါက 
လမ္းၫႊန္ခ်က္ရယူပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည္ အဆက္

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

ဒါ႐ိုက္တာခ်မွတ္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

အာဏာလႊဲအပ္ျခင္း

ေဆြမ်ိဳးမ်ားအလုပ္ခန္႔ထားမႈမူဝါဒ

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး။   ဆင္းရဲသားမ်ားအား လွဴဒါန္းရန္ ရန္ပံုေငြျမႇင့္တင္ေရး ေလလံပြဲငယ္ က်င္းပေရးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီ၏ 
ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ကၽြႏ္ုပ္ထံမွ အကူအညီေတာင္းသည္။ ယင္းပြဲကို သူကေထာက္ပံ့ေသာ္လည္း 
ကုမၸဏီက ေထာက္ပံ့ျခင္းမဟုတ္။ သူက ဌာနမွ ဝန္ထမ္းတိုင္းကို တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီ 
အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ဧည့္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳျခင္း 
ျဖစ္ပါသလား။

ေျဖ   မျဖစ္ပါ။ ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းကို 
အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္၏ ရရွိထားေသာေနရာကုိ အသုံးျပဳ၍ အျခားကုမၸဏီမူဝါဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေနအထားတြင္ သင္က မကူညီႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေခါင္းေဆာင္ကို ေျပာၾကားသင့္သည္။ 
မကူညီႏိုင္ဟု ေျပာရန္ အားနာပါက သင္သည္ သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ သို႔မဟုတ္ 
က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုးႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါသည္။

ေမး   ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျဖန္႔ေဝေရးဌာနတြင္လုပ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တိုက္ခန္းထဲမွ ပရိေဘာဂအခ်ိဳ႕ကို ေရႊ႕ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ကုမၸဏီတြင္ ဘီးတပ္တြန္းလွည္းငယ္ရွိသည္။ ယင္းျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေရႊ႕ရလြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။  
ယင္း တြန္းလွည္းကို ကၽြႏ္ုပ္တစ္ေန႔မွ် ဌားရမ္းႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ   အေျခအေနေပၚ မူတည္သည္။ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက သင္၏ 
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုပါသည္။ 

ေမး   ကၽြႏု္ပ္သည္ ေငြစာရင္းမန္ေနဂ်ာ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ကျပေနသည့္ နာမည္ႀကီးကပြမွဲာ လက္မွတ္ကုန္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး 
ေဖာက္သည္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္ သြားၾကည့္ရန္ ကုမၸဏီပုိင္ လက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ ရရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ 
ကၽြႏု္ပ္၏ေဖာက္သည္က သူ မၾကည့္ ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ကုိေျပာသည္။ ယင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ 
ကၽြႏု္ပ္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ သုံးစြႏုိဲင္ပါသလား။

ေျဖ   ပထမဦးစြာ ယင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းအတြက္သာ အသုံးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သလုိႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ သင္၏ 
မန္ေနဂ်ာႏွင့္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္စြာအသုံးျပဳရန္ ေဆြးေႏြးပါ။  သုိ႔မဟုတ္ပါက 
သင္သည္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအတြက္ အသုံးျပဳခြင့္ရိွသလား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းလက္မွတ္မ်ားကုိ အျခားနည္းျဖင့္ 
ရွင္းသင့္သလား၊ မရိွမျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္လုိပါသလား ဆုိသည္တုိ႔ကုိ သိရိွရန္အတြက္ သင္၏  ဌာေနက်င့္ဝတ္ 
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရိွႏွင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ အၿမဲသတိထားရမည့္ အခ်က္မွာ လက္မွတ္မ်ားအသုံးျပဳ
မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရုိးသားရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ လုိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈေထာင့္

သင္သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အက်ိဳးစီး 
ပြားေရာေထြးမႈ သို႔မဟုတ္ ေရာေထြးမႈတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေနသည္ဟု ထင္ပါက  
LEO ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံနည္းလမ္း 
သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလးစားလိုက္
နာမႈ႐ံုးက ခြင့္ျပဳသည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ 
ေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး 
အရာရွိကို  ခ်က္ခ်င္းတင္ျပပါ။ ေရာေထြး 
မႈကိုတင္ျပရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ အျပစ္ႀကီးသျဖင့္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအရ အေရးယူခံရႏိုင္ပါသည္။ 

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    21

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ 
ဆက္ဆံေရးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တန္ဖိုးထားပါသည္။ ယင္းဆက္ဆံေရးသည္ ဆက္လက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနေစရန္ – 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေနေစရန္၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံမႈမ်ား၊ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားက လႊမ္းမိုးမႈမရွိေစရန္ 
အေရးႀကီးသည္။ 

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္ 
လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံမႈမ်ားေပးျခင္းသည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အထူးအဆန္း မဟုတ္ေပ။ ဤနည္းျဖင့္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ သမား႐ိုးက်နည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္ အလြန္အကၽြံ ရက္ေရေသာ လက္ေဆာင္သည္ လက္ခံသူက အျပန္အလွန္အားျဖင့္ 
ေပးကမ္းသူအား – မ်က္ႏွာသာေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးျဖစ္ေစၿပီး၊ အက်ိဳးစီးပြားေရာေထြးမႈ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးစီးပြား 
ေရာေထြးမႈဟုယူဆစရာ ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံသူကခ်ရန္ ဖိအားျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ 

ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမွာ ႐ိုးရွင္းပါသည္။ လုပ္ငန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မသင့္မေလ်ာ္ လႊမ္းမိုးေစရန္ရည္ရြယ္သည့္ လက္ 
ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ဧည့္ခံမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္မခံပါ။ သင္သည္ ေပးသူျဖစ္ေစ၊ လက္ခံသူျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မူဝါဒအရ 
မည္သို႔ေသာ ေပးကမ္းမႈသည္ ပိုလြန္ေနသည္ကို သင္သိရန္လိုသည္။ 

လက္ေဆာင္တစ္ခုသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေက်ာ္မေက်ာ္ကို ေျပာရန္မွာ ခက္ခဲလွၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဥပေဒမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားမွာ မ်ားစြာကြဲျပားပါသည္။ ယင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ေဆာင္၊ 
စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲဆိုင္ရာ အေနအထားက အေထာက္အကူေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည္ကို လက္ခံရမည္၊ 
မည္သည္ကို လက္မခံရမည္ ဆိုသည္ကို ေကာင္းစြာသိရန္ ဤအခန္းရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈပါ။ 

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
“လက္မခံပါ” ဟုသာ ေျဖပါ။ လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ အလားအလာရွိေသာ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊  ေဖာက္သည္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အျခားစီးပြားဖက္ မ်ားထံမွ တန္ဖိုးႀကီးလက္ေဆာင္သည္ အက်ိဳးစီးပြားေရာေထြးမႈျဖစ္ေပၚလာေစ 
ႏိုင္ပါက ယင္းတို႔ကို ျငင္းပယ္ပါ။ ယင္း တတိယအဖြဲ႕မ်ား – ထံမွ လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲ သို႔မဟုတ္ 
မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို မည္သည့္အခါမွ မေတာင္းခံပါႏွင့္။ ယင္းသို႔ေတာင္းခံျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္ဝတ္ကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။

လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲတို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ခံပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္ 
လက္ေဆာင္လက္ခံႏိုင္ပါသလား။

ေအာက္ပါ အေျခအေနတြင္သာ 
လက္ခံပါ။ 

 » တန္ဖိုးနည္း

 »  ေဘာလ္ပင္၊ တီရွပ္ သို႔မဟုတ္ လိုဂိုတံဆိပ္ 
ပါေသာပစၥည္း

 »  တန္ဖိုးသင့္ေသာ၊ ကမၸည္းထိုးထားေသာ 
ဆုဖလား သို႔မဟုတ္ ရုပ္တုကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္း

 »  ဝန္ထမ္းမ်ားစြာအတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ

ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္သာ လက္မခံပါႏွင့္။ 

 » တစ္ခုခုကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ေပးျခင္း

 »  ေငြသား သို႔မဟုတ္ ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာ လက္ေဆာင္ကတ္ျပား 
သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပား

 » စေတာ့ရွယ္ယာ သို႔မဟုတ္ အစုရွယ္ယာ လက္မွတ္မ်ား

 » ပံုမွန္ထက္တန္ဖိုးပိုႀကီးပါက

 »  အထူးေလွ်ာ့ေစ်းကဲ့သို႔ေသာ အျခားသူမ်ားကိုမေပးသည့္အရာ

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    22

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲ တို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ခံပါသည္ အဆက္

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လက္ေဆာင္သည္ တန္ဖိုးႀကီးလြန္းေန  
မေနကို သင္မေသခ်ာပဲ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ နမူနာအားျဖင့္

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္ လက္ေဆာင္လက္ခံရရွိပါက တစ္ခုခုလုပ္ရန္ လိုပါသလား။ သင္သည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္ 
လြန္ေသာလက္ေဆာင္တစ္ခု လက္ခံရရွိပါက သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိကို ဆက္သြယ္၍ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံပါ။ စေတာ့/ရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ား၊ ေငြသား သို႔မဟုတ္ ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္ေသာ 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စသည့္ သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိက ခြင့္မျပဳေသာ 
လက္ေဆာင္အခ်ိဳ႕ရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။  

သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေပးသူကို ေစာ္ကားသလို ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အထူးသျဖင့္ ေပးသူကို 
ေစာ္ကားသလိုျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္ပါက၊ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ သင့္အား လက္ေဆာင္ေပးလာပါက 
ျငင္းပယ္ရန္ ခက္ခဲသြားႏိုင္ပါသည္။ ျငင္းပယ္၍ မရႏိုင္ပါက လက္ခံလိုက္ပါ။ သို႔ေသာ္ သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္
ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။ ထို႔ျပင္ ေနာင္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကို 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေပးသူ၏ လက္ေဆာင္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ေပးသူကိုေျပာျပေပးပါ။

ထမင္းစားပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲအတြက္ မည္သုိ႔နည္း။ လက္ေဆာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္က်င့္ သံုးသကဲ့သို႔ပင္ 
အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္ ေမွ်ာ္ကိုး၍စီစဥ္ေသာ ထမင္းစားပြဲ သို႔မဟုတ္ ဧည့္ခံပြဲကို လက္မခံပါႏွင့္။ 
ထမင္းစားပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲတို႔မွာ စီးပြားေရးတြင္ ထံုးစံျဖစ္ေနသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ားပါ တက္ေရာက္သည့္အျပင္ ကုန္က်စရိတ္မွာ 
မမ်ားလွပါက သင္သည္ ထမင္းစားပြဲကို အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။  

ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အပိုအသံုးစရိတ္ကိစၥမ်ား။ အကယ္၍ သင္သည္ ေငြေပးသြင္းထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပင္ပခရီးစဥ္ 
သို႔မဟုတ္ အပိုအသံုးစရိတ္ကိစၥ ဥပမာ အိုလံပစ္၊ ကမၻာ့ဖလား၊ Super Bowl ရက္ဘီပြဲ သို႔မဟုတ္ ဆုေပးပြဲ 
တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ၾကားခံရပါက ဦးစြာ သင္၏ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ ထိုအခါ မည္သည့္ ပြဲက 
စီးပြားေရးရည္ရြယ္ခ်က္ အရ တက္သင့္ မသင့္ကို အတူတကြ  ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါမည္။ တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသင့္ 
သည့္ပြဲျဖစ္ပါက သင္၏ခရီးစဥ္အတြက္ အနည္းဆံုးအသံုးစရိတ္(ေလယာဥ္ခ ႏွင့္ တည္းခုိခ)ႏွင့္ သင္၏ 
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိ က သင့္တင့္သည္ဟု ယူဆေသာ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးရမည္။ 
ခရီးစဥ္ သို႔မဟုတ္ အပိုအသံုး စရိတ္လက္မွတ္မ်ား၏ ေငြရေျပစာကို သင္၏ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိက 
ခြင့္ျပဳရမည္။

အဆင္ေျပေနေသာအခါ အဆင္မေျပေသာအခါ

ကုန္ေပးသြင္းသူ 
အသစ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေန႔လယ္စာ 
ထြက္စားရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ခု

ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းမရိွသည့္ 
ကုန္ေပးသြင္းသူက 

အကုန္အက်ခံေသာ သင့္ 
မိသားစုတစ္ခုလံုးအတြက္ 

ခမ္းခမ္းနားနား စားေသာက္မႈတစ္ခု

သေရစာမ်ားႏွင့္ အလွျပင္ 
ပစၥည္းငယ္မ်ားျဖည့္ထားသည့္ 
ကုန္ေပးသြင္းသူ၏  ညီလာခံမွ 

လက္ေဆာင္အိတ္တစ္လံုး

ကုန္ေပးသြင္းသူထံ  မွေပးပို႔ေသာအ 
ျခားပစၥည္းမ်ားအၾကား ေစ်းႀကီးသည့္ 

အီလက္ထရြန္းနစ္ က်န္းမာေရး 
စစ္ေဆးကိရိယာမ်ား ထည့္ထားသည္ 

လက္ေဆာင္ျခင္းတစ္လံုး

ေဂါက္႐ိုက္ထြက္ကာ ေဒသဆိုင္ရာ 
ေဂါက္ကြင္း၌ ကုန္ေပးသြင္းသူ 
တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေန႔ လယ္စာ

ေလယာဥ္ လက္မွတ္ခႏွင့္ 
ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာတစ္ခုမွ 

ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား

ကုန္ေပးသြင္းသူ တစ္ေယာက္ႏွင့္ 
အရက္ေသာက္ရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ခု

၀ိုင္ေကာင္းေကာင္း  
တစ္ေသတၲာ

ကုန္ေပးသြင္းသူ၏  
ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ပါ စားပဲြတင္ 

နာရီငယ္တစ္လံုး

ေစ်းႀကီးေသာ  
နာရီတစ္လံုး
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အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲ တို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ခံပါသည္ အဆက္

လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲ တုိ႔ကုိ ကုိယ့္ဘက္ကေပးျခင္းတို႔အတြက္ မည္သုိ႔နည္း။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
လုပ္ငန္း အဆက္အသြယ္အတြက္ သင္သည္ လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲ တို႔အတြက္ ေပးခ်င္ 
ေပးမည္။ သို႔ျဖစ္ပါက ယင္း လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲတို႔သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ခုိင္လံုျပီး၊ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအေျခအေနတစ္ခုတြင္၊ တရားဥပေဒႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားကလည္း လက္ေဆာင္၊ စားေသာက္ပြဲႏွင့္ ဧည့္ခံပြဲ 
လက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိသည္ကို အစဥ္သတိျပဳပါ။ သူတို႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ 
ေရာက္ေသာ၊ စီးပြားဖက္ကို စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေစေသာ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ မူဝါဒ

ကုမၸဏီတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈေထာင့္

သင္မည္သည့္ေနရာတြင္ 
လုပ္သည္ဆို သည္ကို မူတည္၍ 
ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႕ဲသည္ – က်င့္ဝတ္ေရးရာ 
ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈရုံး – ႏွင့္တုိင္ပင္လ်က္ 
သင္ ဘာကိုလက္ခံႏိုင္သည္ဆိုသည့္အေပၚ 
ပိုမိုတိက်ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ 
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက က်င့္ဝတ္ႏွင့္ 
ေလးစားလိုက္နာမႈ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္တြင္ 
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး   ကၽြႏ္ုပ္သည္ ႏွင္းေလ်ာစီးျခင္းကို အင္မတန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း  
ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္တြဲလုပ္ေနေသာ ေအဂ်င္စီက သိထားသည္။ ကၽြႏ္ုပ္မိသားစုအပန္းေျဖ ခရီးတြင္သံုးရန္ ႏွင္းေလွ်ာစီး 
ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ဝတ္စံုမ်ားကို အားလပ္ရက္မ်ားမတိုင္မီက ကၽြႏ္ုပ္အား ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ယင္းေအဂ်င္စီသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုမၸဏီႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ သည္မွာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ ေကာင္းမ်ားရရွိထားၿပီး လူတိုင္းက 
ယင္းေအဂ်င္စီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေစလိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယင္းလက္ေဆာင္ကို 
လက္ခံႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ   လက္မခံသင့္ပါ။ ယင္းလက္ေဆာင္မ်ိဳးမွာ တန္ဖုိးႀကီးလွၿပီး လက္ခံသင့္သည္ထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ ကုမၸဏီအတြက္ အေကာင္းဆုံးကုိ အေျခမခံဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ပုဂၢိဳ လ္ေရးအရ 
ေပးသည္ကုိသာ အေျခခံသည္ဟု ထင္ျမင္သြားႏုိင္ဖြယ္ရာရိွေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းလက္ေဆာင္ကုိ 
ျပန္ေပးရပါမည္။

ေမး   ကုန္ေပးသြင္းသူတစ္ေယာက္က  လက္မွတ္ေရာင္းကုန္သြားေသာ ကပြတဲစ္ပြသုိဲ႔ သူႏွင့္အတူသြားၾကည့္ရန္ 
ကၽြႏု္ပ္ကုိဖိတ္ထားသည္။  ကပြဲမတိုင္မီ ၂ရက္အလိုတြင္ အစီအစဥ္ေျပာင္းသြားၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္ဇနီးႏွင့္ 
ၾကည့္ရန္အတြက္ သူက ကၽြႏ္ုပ္အား လက္မွတ္မ်ားကိုေပးသည္။ လက္မွတ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ လက္ခံႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ   လက္မခံသင့္ပါ။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ေပးသြင္းသူထံမွ လက္မွတ္မွာ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ သူက ကပြသုိဲ႔ 
သင္ႏွင့္သြားမွသာ ယင္းျဖစ္ရပ္ကုိ ဧည့္ခံမႈဟု ယူဆႏုိင္ပါမည္။ လက္မွတ္မ်ားသည္ ထုိက္သင့္သည့္တန္ဖုိးထက္  
ေက်ာ္လြန္ေနသျဖင့္ သင္သည္ LEO ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လက္မခံသင့္ပါ။
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အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဆက္ဆံေရးထားရွိပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ား ႏွင့္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ားသည ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို မ်ားစြာ ယံုၾကည္အားထားသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၎တို႔ မည္သည့္ အခါတြင္မွ 
စိတ္ပ်က္မသြားေစရဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၎တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္၏ကုမၸဏီ တိုးတက္ – ေအာင္ျမင္ရန္ 
လိုအပ္ေသာစီးပြားဖက္ အစစ္မ်ားဟု ႐ႈျမင္ထားပါသည္။

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ 
မွ်တရမည္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ရမည္၊ အက်ိဳးရွိရမည္၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈကို အၿမဲအေျခခံရမည္။ 
ယင္း ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ အၿမဲတမ္းျပဳလုပ္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ရန္ 
စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္၏ ျမင့္မားေသာစံႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္း တတိယအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈတိုင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႐ိုးသားမႈ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စံႏႈန္းထိန္းသိမ္းမႈတို႔ကို ျပသရမည္။ 

လွည့္ျဖားေသာ သို႔မဟုတ္ မရိုးေျဖာင့္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုတည္းသည္ပင္ ဆက္ဆံေရးကို 
ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို နားလည္ထားပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ အၿမဲမွ်မွ်တတ ဆက္ဆံပါ။ 

ဂုဏ္သိကၡာသည္ တစ္ဖက္တည္း၏ တာဝန္မဟုတ္ပါ – ယင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ 
အျခား စီးပြားဖက္မ်ားကပါ လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ေပးသြင္းသူလုပ္ငန္း 
က်င့္ဝတ္ သူလုပ္ငန္း ကို လိုက္နာေစရပါမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေပးသြင္းသူ ဆက္ဆံေရးအတြက္ တာဝန္ရွိလွ်င္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပးသြင္းသူလမ္းၫႊန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳစာရင္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အပါအဝင္ မွန္ကန္သည္မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေသာ၊ လိုက္နာရန္ 
သႏၷိ႒ာန္ခ်ေသာ ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္သာ လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေနရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို 
ေသခ်ာေစပါ။

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
အမွန္ကို ေျပာပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္မႈမ်ားအပါအဝင္  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ား ႏွင့္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ားကိ ု
ေျပာေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စကားမ်ားသည္ မွန္ကန္ရပါမည္။ မည္သည့္ မတရားေသာ၊  
လွည့္ျဖားေသာ သို႔မဟုတ္ အထင္လြဲသြားေစေသာ အလုပ္မ်ားကို မလုပ္ပါႏွင့္။ 

သူတို႔ကို မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ။ သင္သည္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ 
အျခားစီးပြားဖက္မ်ားကို ဆက္ဆံရာတြင္ မွ်တပါ၊ ႐ိုးသားပါ။ အက်ိဳးစီးပြား ေရာေထြးျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အရာတိုင္းကို 
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးရရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ယင္း စီးပြားဖက္မ်ားအား မည္သည့္ပစၥည္းကိုမွ် 
မကမ္းလွမ္း သို႔မဟုတ္ မေပးပါႏွင့္။ 

သူတို႔က တာဝန္ခံမႈ ရွိပါေစ။ အကယ္၍ သင္သည္ ေဖာက္သည္၊ ကုန္ေပးသြင္းသူ၊ သံုးစြဲသူ သို႔မဟုတ္ 
အျခားစီးပြားဖက္ တစ္ဦးႏွင့္ ဆက္ဆံရပါက သူတို႔လည္း သူတို႔၏ ကုန္ေပးသြင္းသူ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္ အျခား 
မည္သည့္ မူဝါဒမဆိုကို သိရွိပါေစ။ လိုက္နာပါေစ။ သင္ေတြ႕ျမင္သမွ် သို႔မဟုတ္ သံသယရွိေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမဆို 
အတြက္ သူတုိ႔က တာဝန္ယူခိုင္းပါ။

ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ားကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ပါ။ အကယ္၍ ကုမၸဏီအတြက္ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား 
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သင္ပါဝင္ပါက သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈသည္ မွ်တပါေစ။ ၎တို႔ကမ္းလွမ္းသည့္ ေစ်းႏႈန္း၊ 
အရည္အေသြးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ရွာေဖြဝယ္ယူမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို လိုက္နာပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစိုးရဌာနမ်ားကိုလည္း ေလးစားပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ အစိုးႏွင့္ဆက္္္ဆံမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အစိုးရစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းအတြက္ ေတာင္းခံေသာအခါ ျပည့္ျပည့္ဝဝ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ – သင္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္ထားပါ၊ ကုမၸဏီကိုယ္စား 
သင္တင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိက်၊ မွန္ကန္ပါေစ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အကယ္၍ သင္၏အလုပ္သည္ 
အစိုးရထံ ေရာင္းခ်မႈမ်ားပါဝင္ပါက အေရာင္းအဝယ္၊ ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္း ႏိုင္သူရွာေဖြျခင္း၊ ထိုက္သင့္ေသာ 
ဝရိယႏွင့္ သင့္အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို သိရွိထားပါ၊ လိုက္နာပါ။ အကယ္၍ 
သင္၏အလုပ္သည္ အစိုးရ စာခ်ဳပ္ကို စီမံခန္႔ခြဲရျခင္းျဖစ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး   ေဖာက္သည္တစ္ဦး ဖုန္းဆက္စဥ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးက မတိက်ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားေျပာလိုက္သည္။ ၎တို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုမရိုးသားဟု အထင္မခံလိုေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္က 
သူတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ဘာလုပ္သင့္သနည္း။

ေျဖ   အေရးႀကီးသည့္ သတင္းမ်ားကုိ ခ်န္လွပ္ျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ က်င့္ဝတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ 
သင္ႏွင့္ သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္သည္ ယင္းေဖာက္သည္ကို ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ၿပီး အမွားမ်ားကို 
အမွန္ျပင္ေပးသင့္သည္။ ေဖာက္သည္သည္ သတင္း အမွားၾကားရစဥ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေသာ္လည္း၊ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ သင္၏႐ိုးသားမႈကို ေဖာက္သည္ႏွင့္ ကုမၸဏီက အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေရး မူဝါဒမ်ား

ကုန္ေပးသြင္းသူ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    25

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

အရာတုိင္း မွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္  
ဂုဏ္သတင္းတစ္ရပ္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တရားမွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ပါသည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုန္သြယ္မႈေလးစား လိုက္နာမႈဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လာဘ္စားမႈကို လက္မခံပါ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အတြင္းေရးသတင္းမ်ားကို အသံုးခ်၍ အျမတ္မထုတ္ပါ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ  
ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  အျခားသူမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပ    26

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခုတာဝန္ယူမႈ  

တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  
ကာကြယ္ပါ
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တရားမွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တရားဥပေဒေဘာင္ အတြင္းတြင္ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါသည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ေစ်းကြက္မွ လူတိုင္း 
အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ 
ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ ယံုၾကည္မႈ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒတို႔ကို လိုက္နာပါ 
သည္။ အျခားကုမၸဏီက ကၽြႏ္ုပ္တို ့ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ယင္္္္္းတို ့အေပၚတရားမွ်တမႈကင္းစြာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိသည္ဟု 
ထင္ေယာင္ထင္မွားပင္ မျဖစ္ေစရပါ။   

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုတင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဝစုႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို တည္ေဆာက္ပါသည္။ မတရားေသာ သို႔မဟုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို 
အသံုးမျပဳပါ။ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ား ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ 
စာခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕တြင္ လြတ္လပ္၍ ျမင္သာေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈ 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒတို႔ပါဝင္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား 
အတြက္ သင္တာဝန္ယူထားရပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ (သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံမ်ား) အတြင္း မည္ကဲ့သို႔ 
က်င့္သံုးရမည္ကို သိေအာင္လုပ္ထားပါ။ 

မည္သည့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (သို႔) နားလည္မႈစာခၽြန္ (ေဘာင္မဝင္သည့့္ နားလည္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ေစကာမူ) မ်ားကို 
မည္သည့့္အခါတြင္မွ ျပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ မခ်ဳပ္ဆိုပါႏွင့္။

 » ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္ 

 » နယ္နိမိတ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားကို ခြဲျခားထားရန္

 » အျခားမည္သည့္ကုမၸဏီမဆို ေစ်းကြက္ထဲ ဝင္မလာေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္

 » လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ မည္သည့္ ေလလံဆြဲပြဲမ်ားတြင္မဆိုတြင္ ပါဝင္ရန္

 »  မဟုတ္မွန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာက္သည္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ေပးသြင္းသူတစ္ေယာက္ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးကို ျငင္းပယ္ရန္

 » အျခားကုမၸဏီကို သပိတ္ေမွာက္ရန္

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္၊ 
အေရာင္းစည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္း၊ ေစ်းကြက္ေဝစု၊ ေဖာက္သည္ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္နည္းဗ်ဴဟာ 
စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား (သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ား)ႏွင့္ 
မေဆြးေႏြးပါႏွင့္။ သတင္းမဖလွယ္ပါႏွင့္။ အကယ္၍ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြက္  ထိခိုက္ႏိုင္စရာ 
အေၾကာင္းအရာအၿဖစ္သို ့ေျပာင္းလာပါက စကားဝင္းကို ရပ္လိုက္ပါ၊ယင္းအေျခအေနမွ ေရွာင္ထြက္လိုက္ပါ၊ 
ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို ကုမၸဏီအႀကံေပးကို ခ်က္ခ်င္း တင္ျပပါ။

ၿပိဳင္ဘက္သတင္းမ်ားကိ ုက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ စုေဆာင္းပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ 
သတင္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ပံုမွန္လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းျဖစ္လာေစရန္ 
ယင္းသတင္းလိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္မွန္မွန္ကန္ကန္သာ ရွာေဖြသင့္သည္။ လူမ်ားစု 
သို႔မဟုတ္ အျခားခြင့္ျပဳထားသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်ပါ။ သင္မည္သူျဖစ္သည္၊ သင္မည္သည့္ 
ကုမၸဏီအတြက္လုပ္ေနသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရိုးသားပါ။ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ သို႔မဟုတ္ 
လူ႔စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအသံုးျပဳ၍ သတင္းမရွာပါႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ကို 
မရွာခိုင္းပါႏွင့္။ လူ႔စည္းကမ္းခ်ိဳး ေဖာက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ၏ အဓိပၸာယ္ကို သိလိုလွ်င္ ၿပိဳင္ဘက္သတင္းမူဝါဒ တြင္ 
ၾကည့္႐ႈပါ။ သင္သည္ ၿပိဳင္ဘက္သတင္းကို ကုမၸဏီအတြင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္ဘက္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိပါက 
သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းခံရပါက ၿပိဳင္ဘက္သတင္းမူ ဝါဒတြင္ ပါရွိေသာအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

လုပ္ငန္းသည္မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ပါေစ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို ႐ိုးသားစြာ၊ 
တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ။ အျမင္မွားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လွည့္ျဖားျခင္း စသည့္နည္းမ်ားသံုးၿပီး 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မည္သည့္အခါတြင္မွ အခြင့္အေရးကို မယူပါႏွင့္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီအေၾကာင္း၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ – ေရာင္းကုန္အေၾကာင္း အမွန္ေျပာပါ။ သင္ သက္ေသမျပႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို မေျပာပါႏွင့္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မမွန္ကန္ေသာမွတ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထုတ္ကုန္မ်ားအၾကား မမွန္မကန္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပျခင္းမ်ား မလုပ္ပါႏွင့္။

ဥပေဒအႀကံေပးႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ မည္သည့္အျပဳအမူသည္ ဥေပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္သည္ စသည့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒကို 
ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဥပေဒအၾကံေပးကို ကုမၸဏီမွ ခန္႔အပ္ေပးထားပါသည္။  သင္မလုပ္မီ ၎တို႔ထံမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
ရယူပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသတင္းမူဝါဒ

လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈေထာင့္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသတင္းမူစုေဆာင္းရာတြင္ သင္သည္-

 »  သတိထားရေသာ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဟု အမွတ္အသားျပထားေသာ သတင္း ဟုတ္မဟုတ္ကို သံုးသပ္ပါ။

 »  တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ယင္းသတင္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ တာဝန္ရွိသလား ဆိုသည္ကို ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။

 » လိုအပ္ပါက ကုမၸဏီဥပေဒအႀကံေပးႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

 » သတင္းကို သင္မည္ကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ 

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  အျခားသူမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    27

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုန္သြယ္မႈေလးစား လုိက္နာမႈဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာသည္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကမၻာတစ္လႊား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ 
ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းကို ဂ႐ုတစိုက္လိုက္နာသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
နားလည္သိရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ အျပားရွိ စားသံုးသူမ်ားလက္ထဲ ေရာက္ရန္ အလို႔ငွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ကိုင္လ်
က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလံုးကို 
လိုက္နာပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခံထားရသည့္ႏိုင္ငံမ်ား 
သို႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္မရွိေသာ ကုန္သြယ္မႈ မလုပ္ပါ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္ေသာ 
ကုမၸဏီျဖစ္သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက မေထာက္ခံေသာ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ပါ။ 

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။ အကယ္၍ သင္သည္ ကုမၸဏီထုတ္ကုန္မ်ား (ပါဝင္ေဖာ္စပ္ရေသာပစၥည္းမ်ား၊ 
ကုန္ေခ်ာပစၥည္း၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ကိရိယာမ်ား 
စသည္တို႔ အပါအဝင္)၊ လူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ နည္းပညာ၊ ေငြ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္မ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္၍ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ တာဝန္က်ပါက သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပါက သင္
အလုပ္လုပ္ေနသည့္တိုင္းျပည္မ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလ့လာထားပါ၊ လိုက္နာပါ။  
တစ္ခုထက္မကေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား က်င့္သံုးႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုန္သြယ္မႈမ်ား၏ 
ေနာက္ဆံုးအသံုးခ်မႈႏွင့္ သံုးစြဲသူကို သိထားပါ။ အေကာက္ခြန္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကို သိထားပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈ မူဝါဒ

သပိတ္ေမွာက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒ

သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ မူဝါဒ

လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈေထာင့္

အေမရိကန္၏ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၊ အေမရိကန္အျပင္ 
အျခား အစုိးရမ်ားက ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ သင္၏တာဝန္ဝတၱရားဆုိင္ရာ 
သတင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးအုပ္စု ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ေနရာတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္ ေရးသားမည္ဆုိပါက  
သင္သည္ စံခ်ိန္မီ သြင္းကုန္ /ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး 
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား အပုိဒ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ၊ အကူအညီလုိပါက 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးအုပ္စုႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး   ကၽြႏု္ပ္သည္ အေမရိကန္တြင္ အေျခမစို္က္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္အႏွစ္ေပးသြင္းသည့္ အလုပ္ရံုတြင္  
ကုန္ၾကမ္းသြင္းသူရွာေဖြေရးအဖြဲ႔မွျဖစ္ၿပီး အီရန္ႏုိင္ငံကုန္ပို႔သူထံမွ ခ်ယ္ရီအခ်ဥ္ေဖ်ာ္ရည္အႏွစ္ မွာယူရန္ 
ေျပာၾကားျခင္းခံရသည္။ ကုန္ပုိ႔သူမွာ ပိတ္ဆို႔ခံထားရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး အေမရိကန္အစိုးရက 
အထူးသတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားစာရင္းတြင္ပါေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အလုပ္ရံုသည္ 
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္တည္ရွိေနၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေပ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ယင္းကုန္ပုိ႔သူထံမွ ထုတ္ကုန္ဝယ္ယူရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါ မည္လား။ 
လြတ္လပ္ေသာအျခားကုမၸဏီတစ္ခုကို ထိုပစၥည္းအား ကုမၸဏီကိုယ္စား ဝယ္ခိုင္းႏုိင္ပါသလား။ အကယ္၍ 
မသင့္ေလ်ာ္ပါက ကၽြႏ္ုပ္သည္ တတိယအဖြဲ႕ကို ကုမၸဏီကိုယ္စား ကုန္ၾကမ္းေပးသြင္းသူ ရွာခိုင္းႏိုင္ပါသလား။ 

ေျဖ   မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈမူဝါဒ ႏွင့္ ဥပေဒအရ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးသည္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
လိုက္နာရ ပါမည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားဟူသည့္ အဓိပၸာယ္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီႏွင့္ 
မည္သည့္ေနရာမဆို တာဝန္ေပးထားသည့္ ယင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
၏က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ယင္းပစၥည္းဝယ္ယူေပးရန္ တတိယအဖြဲ႕ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ဥပေဒကို 
ေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္သည္။

ေမး   ယင္း၏ႏိုင္ငံတြင္ အေကာက္ခြန္မ်ား ေရွာင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွ 
ထြက္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ မူရင္းေၾကညာခ်က္ သို႔မဟုတ္ မူရင္းအေထာက္အထား စာရြက္ေပၚတြင္ 
လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာေဖာက္သည္က ကၽြႏ္ုပ္ကို ခိုင္းသည္။ ယင္းထုတ္ကုန္မွာ မကၠဆီကိုတြင္ 
ပုလင္းသြင္းေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို မသိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ 
ယင္းေၾကညာခ်က္ / စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ပါသလား။ 

ေျဖ   ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေရးထိုးႏိုင္သည္။ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားက မူရင္းေၾကညာခ်က္ သို႔မဟုတ္ မူရင္းအေထာက္အထား 
စာရြက္တို႔အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းအစံုအရ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို 
အေသးစိတ္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္။ မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပပါက ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို 
လိမ္ညာ လိမ္လည္ေၾကညာရာေရာက္သည့္အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တင္သြင္းသူ သို႔မဟုတ္ တင္ပို႔သူမဟုတ္သ
ည့္အခ်ိန္တြင္ပင္လွ်င္ ကုမၸဏီသည္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရႏို္င္ပါသည္။
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အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လာဘ္စားမႈကို လက္မခံပါ

မိမိ၏ကိစၥလြယ္ကူေခ်ာေမာစြာၿပီးစီးေ
စရန္ ေငြေပးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 
လြယ္ကူေစရန္ေပးေသာေငြ (သို႔) 
လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးျခင္းဆိုသည္ မွာ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ 
ေမးလ္ေပးပို႔ျခင္း၊ ဖုန္းလိုင္းတပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မီးတပ္ဆင္ျခင္း စသည့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား 
ျမန္ဆန္ေစရန္ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးကို ေငြအနည္း 
ငယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ပမာဏ မည္မွ်ပင္ျဖစ္ေစ၊ 
ယင္းႏိုင္ငံတြင္ မည္သို႔က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ ၎တို႔အား 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိုကဲ့သို ့မေပးပါ။ 

ကုမၸဏီကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အတြက္မွာ အဘယ္နည္း။ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ေဆာ
င္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသလို အျခားသူမ်ား၏ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္လည္း 
တာဝန္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ 
သင္သည္ တတိယအဖြဲ႕မ်ားငွားရမ္းရာတြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။ အကယ္၍ 
သင္သည္တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္အတြက္ တာဝန္ရွိပါက သူတို႔၏အလုပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ၊ 
ကာကြယ္ရပ္တည္ပါ၊ လာဘ္စားမႈကို သင္ျမင္ေတြ႕ သို႔မဟုတ္ သံသယရွိတိုင္း က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ 
လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုး ကို တင္ျပပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေပၚတြင္ တည္မီွေနပါသည္၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ 
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေသာအျပဳအမူေပၚတြင္ မတည္မီွပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လာဘ္စားမႈ သို႔မဟုတ္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို လက္မခံပါ။ ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းရရွိရန္၊ စီးပြားေရးထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ 
မတရားေသာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္ကိုးသည့္ မည္သည့္တန္ဖိုးရွိပစၥည္းကိုမွ် ေပးကမ္းမည္ (သို႔) 
လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ 

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေစေရး အစီအစဥ္တြင္ လာဘ္ထိုးရန္ သို႔မဟုတ္ လာဘ္ယူရန္ ေစခိုင္းသည္မ်ား 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ မလုပ္ပါႏွင့္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ျပစ္ဒဏ္သည္ သင္ႏွင့္ သင့္ကုမၸဏီအတြက္ 
ႀကီးေလး –  ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေရာင္းခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္ၿမဲေစရန္ လာဘေ္ပးရန္နည္းတစ္မ်ိဳးတည္းရွိပါ
က – ေက်ာခိုင္းလိုက္ပါ။ ဤနည္းျဖင့္ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တန္ဖိုးထားေသာ သို႔မဟုတ္ အလိုရွိေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ 

သင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ စီးပြားလုပ္သည္ျဖစ္ေစ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာပါ။ ျပည္တြင္းဥပေဒ က ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစကာမူ သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ 
လုပ္ေဆာင္မႈကို မသင့္မေလ်ာ္လႊမ္းမိုးရန္ မည္သည့္ တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမဆိုကို တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္၍ ေပးရန္ 
သို႔မဟုတ္ လက္ခံရန္ မည္သည့္အခါတြင္မွ မကမ္းလွမ္း၊ မေပး၊ ကတိမေပးပါႏွင့္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒမ်ားသည္ အစိုးရ အရာရွ ိကိုလာဘ္ထိုးျခင္းႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမဟုတ္သူကို 
လာဘ္ထိုးျခင္းတို႔အၾကားတြင္ ျခားနားမႈ ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္မူ ျခားနားမႈ မရွိေပ။ မည္သူ႔ကိုမဆို – 
လာဘ္ေပးျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ သင္ယူပါ။ လာဘ္မ်ားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ 
အၿမဲတမ္းေတာ့ မသိသာေပ။ အကယ္၍ မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာသာရရန္အလို႔ ငွာ ေပးကမ္းပါက 
လက္ေဆာင္၊ အလုပ္ခန္႔ရန္ကတိ၊ ခရီးသြားရန္ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ အလွဴထည့္ဝင္ျခင္း  – အားလံုးကို လာဘ္မ်ားအျဖစ္ 
ယူဆႏိုင္သည္။

ဦးစြာ ခြင့္ေတာင္းပါ၊ လိုအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူပါ။ တန္ဖုိးရွိပစၥည္းတစ္ခုခုကို သင္မေပးမီ သို႔မဟုတ္ မယူမီ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မူဝါဒမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍ သင္ ဘာလုပ္ရမည္ကို မသိပါက အကူအညီ ေတာင္းခံပါ။ 
အစိုးရအရာရွိအား တန္ဖိုးရွိပစၥည္းေပးမည္ဆိုပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ 
လိုသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မူဝါဒအရ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုကို ခြင့္ျပဳပါက ေပးကမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ကို 
တိတိက်က် ျပည့္ျပည့္စံုစံု မွတ္တမ္းေရးပါ။

ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားပါ

“ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ ယင္းမွာ ဤႏိုင္ငံတြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
နည္းလမ္းသာျဖစ္သည္။”

“ ဤေငြေပးေခ်မႈသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မလိုပါ။”

“ ႏိုင္ငံေရးအေထာက္အကူျပဳမႈသည္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ျမန္ဆန္စြာ ၿပီးစီးေစပါသည္။”

ယင္းကဲ့သို႔ေသာမွတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကား 
ပါသလား။ ရပ္ထားၿပီး အကူအညီ ေတာင္းပါ။ 
ယင္းသည္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ကို 
ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ ယင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါသည္။

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒ

ေပးသြင္းသူ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္

လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈေထာင့္

အစိုးရအရာရွိတစ္ေယာက္အား 
တန္ဖိုုးရွိပစၥည္းေပးမည္ဆိုပါက 
ကုမၸဏီဥပေဒအတိုင္ပင္ခံထံမွ စာျဖင့္ 
ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္လိုၿပီး၊ ယင္းကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ 
သင့္ေလ်ာ္စြာ မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  အျခားသူမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    29

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အတြင္းေရးသတင္းမ်ားကို အသံုးခ်၍ အျမတ္မထုတ္ပါ

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
မည္သည့္သတင္းမ်ိဳးသည္ ကုမၸဏီ အတြင္းသတင္းျဖစ္သည္ကို သိထားပါ။ နမူနာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ 
အခ်က္ အလက္ကုန္ၾကမ္း၊ အမ်ားအတြက္မဟုတ္ေသာ သတင္းမ်ား ျဖစ္သည့္-

 » ကုမၸဏီပူးေပါင္းျခင္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွင့္ ကုမၸဏီရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား 

 » ရိုးသားေသာ သို႔မဟုတ္ မရိုးသားေသာ ဝင္ေငြမ်ား၏ သတင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းအားပမာဏ

 »  ျဖဳန္းအားေကာင္းသည့္ အေရးပါေသာ ေဖာက္သည္ (သို႔) ကုန္ေပးသြင္းသ ူတစ္ေယာက္၏ အျမတ္ေငြ 
(သို႔) ဆံုးရႈံးေငြ

 » အႀကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား 

 »  ထိန္းခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ အႀကီးတန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား အေျပာင္းအလဲ 

 » တရားတေပါင္အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္မႈ 

 » ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား စသည္    

စိတ္ခ်ရပါေစ။ အကယ္၍ သတင္းသည္ အခ်က္အလက္ 
ကုန္ၾကမ္းဟုတ္၊ မဟုတ္၊ ယင္းသည္ အမ်ားအတြက္မဟုတ္ေသာ 
အတြင္း သတင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ သင္မေသခ်ာပါက 
ယင္းသတင္းကုိ အတြင္းသတင္းဟု သတ္မွတ္ထားပါ၊ 
ယင္းကုိမထုတ္ျပန္မီ ကုမၸဏီ ဥပေဒအႀကံေပး သုိ႔မဟုတ္ 
အတြင္းေရးမွဴး ႐ံုး ကုိ ေမးျမန္းပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ 
ကုမၸဏီတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလုပ္လုပ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းမ်ားမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိိ ႏိုင္ေသာ 
အခ်က္အလက္ကုန္ၾကမ္း၊ အမ်ားအတြက္မဟုတ္ေသာ (အတြင္း)သတင္းကိ ုအေျခခံ၍ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ား 
ဝယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းျခင္းမွာ တရားမမွ်တပါ၊ အမွန္တကယ္တြင္ တရားမဝင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ဥပေဒကိုလိုက္နာၿပီး၊ လူတိုင္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုအေျခခံၿပီး 
ခ်သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အတြင္းသတင္းမ်ားကို ေရာင္းမစားပါ သို႔မဟုတ္ 
အျခားသူမ်ားေရာင္းစားႏိုင္ေစရန္ အသိေပးျခင္းလည္းမရွိပါ။ ကုမၸဏီတြင္းတြင္ သတင္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းမွာ 
မတရားပါ။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသို ့လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အတြင္းလူမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးကို အတြင္းသူမ်ား၏ ယံုၾကည္ရမႈ 
အေပၚ အားကိုးေနရသူမ်ား၏ အက်ိဴးထက္ ေရွ႕တန္းတင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္  
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ စီးပြား အတူလုပ္ေနသည့္အျခားအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူအမ်ားမသိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားသိေနရေပသည္။ 
သို႔ေသာ္ အကယ္၍ယင္းသို႔ျဖစ္ပါက ဤသို႔ၾကားသိထားျခင္းသည္ ႏွိဳင္းခ်င့္တတ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံွံသူ၏ 
ကုမၸဏီစေတာ့ရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားဝယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ သိထားမႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အတြင္းလူမ်ားျဖစ္လာေစၿပီး၊ 
ထိုသို ့ကုမၸဏီအတြင္းသတင္းကိုသိ၍ ေရာင္းဝယ္ျခင္းသည္ ဥပေဒကိုဆန္႔က်င္သည္။

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

အတြင္းလူ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒ

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး   ကုမၸဏီသည္ လူသိရွင္ၾကား ေရာင္းဝယ္သည့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ကုမၸဏီငယ္တစ္ခုကို 
ဝယ္ယူရန္စဥ္းစားေနေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ ၾကားသိခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ညီသည္ အလုပ္ျပဳတ္သြားခဲ့ၿပီး သူ၏မိသားစုကို 
ေထာက္ပ့ံရန္ ေငြအမွန္တကယ္လိုအပ္ ေနသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို တုိက္ရိုက္အက်ိဴးမျပဳ 
ေသာေၾကာင့္၊ ဤကုမၸဏီ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္း သတင္းကိုသံုး၍ ကၽြႏု္ပ္၏ညီ စေတာ့ရွယ္ယာ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ 
ဤကိစၥကို ေျပာႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ   မေျပာျပႏိုင္ပါ။ ကုမၸဏီ၏ စေတာ့ရွယ္ယာကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားကုမၸဏီ၏ စေတာ့ရွယ္ယာကို ျဖစ္ေစ 
အခ်က္အလက္ကုန္ၾကမ္းကိုသိၿပိီး ေရာင္းဝယ္ျခင္းသည္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ၿပီး၊ က်င့္ဝတ္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ကိုယ္တိုင္ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ျခင္းကို 
တားျမစ္သည္သာမက အျခားသူမ်ားကို ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အရိပ္အျမြက္ေျပာျခင္းကိုလည္း တားျမစ္ထားသည္။ 
ယင္းသတင္းကို သင့္ ညီ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သူ႔ကိုမွ် မေျပာပါႏွင့္။ အကယ္၍ သင္ေမးျမန္းလိုပါက  
ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွ၊ိ က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုး၊ EthicsLine သို႔မဟုတ္ 
အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးကို ဆက္သြယ္ပါ။ 

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  အျခားသူမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    30

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

http://www.KOethics.com


ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ
ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတုိင္းတြင္ ယံုၾကည္မႈသည္ အေျခခံျဖစ္သည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား 
ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းအတူလုပ္ေနပါက သူတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႕၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသတင္းမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ အပ္ႏွံၾကသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ကုမၸဏီကိုဝင္ေသာအခါ ယင္းသို႔အပ္ႏွံ ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္ကုိမဆိုကို တရားဝင္လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေကာက္ယူ၊ အသံုးျပဳ၊ ေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာဆံုးရွံးမွုူ၊ အလြဲသံုးစားမႈ သို႔မဟုတ္ ေပါက္ၾကားမႈမွကာကြယ္ရန္ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ ကတိျပဳပါသည္။

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္
ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳ စြာထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္း၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဂုဏ္သတင္းအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ မည္သူ မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း 
သို႔မဟုတ္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ PI ဟုလည္းသိထားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလးစားလိုက္နာပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ PI မ်ားသည္ မေပါက္ၾကားရန္ အလြန္ သတိထားရသည့္အျပင္၊ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ အျမင့္မားဆံုး 
အကာအကြယ္ေပးရန္၊ သာမန္ထက္ပို၍ တာဝန္ယူရန္လိုအပ္သည္။ 

ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ သူတုိ႔အလုပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ PI (မေပါက္ၾကားရန္ အလြန္သတိထားရေသာ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားအပါအဝင္) ကုိ တာဝန္ယူ၍ လုပ္ၾကသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ၎ 
တုိ႔အနက္တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ၊ လႊေဲျပာင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။  PI တြင္ ေအာက္ပါတို႔က့ဲသို႔ေသာ မည္သူႏွင့္မဆို 
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။

 » အီးေမးလ္လိပ္စာ  
 (လုပ္ငန္း အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား အပါအဝင္)

 » ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

 » ဝန္ထမ္းသက္ေသခံကတ္ျပားအမွတ္

 » IP လိပ္စာမ်ား

 » အေၾကြးဝယ္ခြင့္ကတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

 » ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ PI တစ္ခုခုကို ကိုင္ တြယ္ေနသလား သို႔မဟုတ္ သင္၏အသံုးျပဳမႈသည္ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ား၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသလားဆိုသည္ကို မသိပါက သင္၏မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္႐ံုးကို 
ေမးျမန္းပါ။

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း။
အကယ္၍ သင္သည္ ယင္းကို အသံုးျပဳရမည္ဆိုပါက ဂ႐ုတစိုက္သံုးပါ။ PI ကို တရားဝင္ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္သာ အသံုးျပဳပါ၊ ေကာက္ယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္သာ အသံျပဳပါ။ သင္၏အလုပ္ကို 
လုပ္ရန္လိုေသာ PI ၏ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပမာဏကိုသာ အသံုးျပဳပါ။ အလုပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ 
အခ်က္အလက္လည္းလိုအပ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသူမ်ားႏွင့္ သိရန္လိုအပ္မႈကို အေျခခံ၍သာ 
ေပးေဝပါ။ ကုမၸဏီျပင္ပမွ အခြင့္မရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားမလိုအပ္သည့္ ကုမၸဏီတြင္းမွ မည္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုမဆို မည္သည့္အခါတြင္မွ မေပးပါႏွင့္။ 

သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ကာကြယ္ပါ။ သင္၏ PI ေပါက္ၾကားသြားမည္ ကိုသင္ မည္သည့္အခါမွ လိုလားမည္ 
မဟုတ္ပါ။ သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ PI သည္လည္း ထိုနည္းအတူပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ PI မ်ားကို သင္၏ 
PI ကဲ့သို႔သေဘာထားၿပီး ေစာင့္ထိန္းပါ။ တမင္တကာ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ေပါက္ၾကားသြားျခင္းမွ ကာကြယ္ပါ။ 
သင္သည္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္အလုပ္လုပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ျမင္ေတြ႕သည္ျဖစ္ေစ 
ယင္းတို႔ကို သင့္ေလ်ာ္သလိုကိုင္တြယ္ရန္ တတ္ႏိုင္သမွ်ႀကိဳးစားပါ၊ သင္ဘယ္ ေနရာတြင္လုပ္လုပ္ အခ်က္အလက္ 
မေပါက္ၾကားေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာပါ။

သင္၏ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားကို ကာကြယ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ 
အျခားတတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ PI မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကတိကဝတ္ ျပဳထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
ကုမၸဏီအႏွံ႔ အျပားတြင္ PI အသံုးျပဳမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လြတ္လပ္ခြင့္မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ PI 
မ်ားကို အခြင့္မရွိဘဲ ထုတ္ေျပာျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ PI ၏ မွန္ကန္မႈႏွင့္ ရရွိႏိုင္မႈတို႔ကို ေစာင့္ထိန္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာလ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ထပ္တစ္ငံုစာ

ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္မူဝါဒ

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး   အမည္မ်ား၊ အစိုးရ အေထာက္ အထားကတ္ျပားမ်ား၊ 
ပတ္စ္ပို႔နံပါတ္မ်ား ပါဝင္သည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က 
ကြ်ႏု္ပ္ဆီသို႔ မေတာ္တဆ အီးေမးလ္ပို႔မိခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ 
ယင္းအီးေမးလ္ကို ျပန္ပိတ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ျမင္ခဲ့သမွ်ကို 
ေမ့လိုက္သင့္ပါသလား။ 

ေျဖ   ထုိသုိ ့မလုပ္သင့္ပါ။ အကယ္၍ ယင္းအီးေမးလ္ ကုိ သင္ရရိွပါက 
ၾကည့္ခြင့္မရိွသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သိရန္မလုိအပ္သူမ်ားလည္း 
ယင္းကုိ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္မႈမ်ား 
ခ်မွတ္ႏုိင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ 
privacypolicy@coca-cola.com, ကုမၸဏီဥပေဒ အႀကံေပး 
သုိ႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ႀကံမႈရုံး တုိ႔မွ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

 » ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

 » မိသားစုဝင္မ်ား၏ အမည္မ်ား

 »  အမည္ႏွင့္ အစုိးရ သက္ေသခံနံပါတ္

 »  စာသုံးသူ အေလ့အထႏွင့္ လူဦးေရ 
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အခ်က္အလက္ ေပါင္းစပ္မႈ

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  အျခားသူမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    31

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို 

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီျခင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေနထုိင္ေသာ ကမ႓ာေပၚတြင္ 

တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာလကၡဏာမ်ား ခ်န္ထားခဲ့ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ 
အသင္းအဖဲြ႕တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားသည္ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေလးထားေၾကာင္း ျပသသည္

သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပ    32

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခုတာဝန္ယူမႈ  

တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  
ကာကြယ္ပါ
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ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားသည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္သည္မွာ
လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈမွာ ကုမၸဏီ၏ အဓိကက်ေသာ တန္ဖုိးမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ပုလင္းသြတ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ လုိက္နာၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လုပ္ေဆာင္သည့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခံစားႏိုင္မႈမ်ား 
ပုိမုိတုိးပြားလာေစရန္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတေလွ်ာက္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကည္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 
ပုလင္းသြတ္ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား အားလံုးထံမွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ စည္းကမ္းေဘာင္မွာ  
ကုိကာကုိလာကုမၸဏီ၏ လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
အကံ်ဳးဝင္သည္။

 » လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈ

 » လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ

 » ကဲြျပားမႈႏွင့္ ပါဝင္ျခင္း 

 » လြတ္လပ္စြာအသင္းအပင္း ဖဲြ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္း ညွိႏႈိင္း အေရးဆုိမႈ

 » ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အလုပ္ခြင္

 » အလုပ္ခြင္ လုံၿခံဳေရး

 » အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း

 » ကေလးလုပ္သား

 » အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

 » ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား

 » က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဘဝေနထုိင္မႈ ပုံစံမ်ား 

 » ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္ 
 »  သင္ အလုပ္လုပ္ပုံ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားပါ။ သင့္ကုိယ္ပုိင္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ဗဟုိထား၍ 
“႐ုိေသေလးစားျခင္း” ဆိုသည္မွာ မည္သုိ႔မည္ပုံရွိသည္ကုိ ျပသပါ။ 

 »  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
စားသုံးသူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ အျခားအုပ္စုႏွင့္မဆုိ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေသာအခါ 
သင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအေပၚ သင္ ထားရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ထားရွိပါ။ 

 »  အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္မ်ား၊ ကုမၸဏီရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အခါ သင္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေပတံကုိ အသုံးျပဳပါ။  

 »  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံသည့္ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ကုန္ေပးသြင္းသူ လမ္းညႊန္ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ လုိက္နာသည္မွာ ေသခ်ာပါေစ။

 »  ႀကိဳတင္ သတိရွိပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ မည္သည္ ႏိုင္ငံ မည္သည့္ 
အေနအထားတြင္မဆုိ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္အသစ္ သုိ႔မဟုတ္ ထြက္ေပၚလာေသာ 
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ သိရွိနားလည္ေအာင္လုပ္ထားပါ။  ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုကုိ သင္ သတိထားမိလွ်င္ ၎ကုိ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပုိ႔ပါ။ သင္သည္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၏ 
အဆင့္ျမင့္ဌာနမ်ားသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ သတင္းပုိ႔ႏိုင္သည္၊ လူအရင္းအျမစ္မ်ားဌာန၊ ကုမၸဏီ၏ဥပေဒေရးရာ 
အႀကံေပး သို႔မဟုတ္ EthicsLine။
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အျခားသူမ်ားႏွင့္  
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တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ
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ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားသည္ အဆက္

သင္ အျခား ဘာမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။
လမ္းညႊန္ကုိ ရွာေဖြပါ။ အခြင့္အေရးတစ္ခုသည္ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ မည္သုိ႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္ကုိ သင္ 
မေသခ်ာပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမျပဳမီ humanrights@coca-cola.comတြင္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္ခြင္ အခြင့္အေရး 
အဖဲြ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။ One More Sip တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကုမၸဏီ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳပါ။ 
လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟုစြပ္စဲြမႈမ်ားကုိ က်င့္ထုံးနည္းလမ္းမွ သီးျခား စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး စီရင္ႏုိင္သည္။

ေနာက္ထပ္ တစ္ငုံစာ

လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ

ကုန္ေပးသြင္းသူ လမ္းညႊန္ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္ဝတ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းဆုိင္ရာ 
အေသးစိတ္ စစ္ေဆးရန္ဇယား

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

အျခား အရင္းအျမစ္မ်ား Journey တြင္ ရွိသည္

ေမးခြန္း
ေမးပါ

ေမး   လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ 
မည္သုိ႔ အသုံးျပဳရမည္နည္း။ 

ေျဖ   သင့္ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ရင္း သင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
သင့္ အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ သင့္အလုပ္က 
လူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ပံုကို စဥ္းစားပါ။ 
ကုမၸဏီ၏ အတြင္းမွ သုိ႔မဟုတ္ အျပင္မွ 
မည္သူကုိမဆုိ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ 
မည္သည့္ သက္ေရာက္မႈမဆုိ ရွိေကာင္း 
ရွိလိမ့္မည္ဟု သင္ယူဆပါက သင္သည္ 
ကုမၸဏီအား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
ျဖစ္ေစေၾကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အထက္တြင္ 
အၾကမ္းဖ်င္း လမ္းညႊန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ 
အျပည့္အစုံကုိ ရွာေဖြပါ။
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တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေလးထားေၾကာင္း ျပသသည္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယံုၾကည္သည္မွာ
မည္သည့္အရာက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏီအား တစ္မူထူးျခားေစသနည္း။ ၎မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဖန္တီးသည့္ အရာထက့္ 
ပို၍အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ – ၎မွာ ထုိအရာကုိ ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဖန္တီးသည့္ 
အရာကုိ ႏွစ္သက္ခံစားၾကသည့္ စားသုံးသူမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေနရာတုိင္းမွ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးကုိသာ ျဖန္႔ေဝေပးပုိ႔ရန္ အေလးထားၾကသည့္သူမ်ားက ထုတ္လုပ္သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ က်င့္ထံုးနည္းလမ္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ားအားလုံးကုိ မလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ္လည္း 
လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒႏွွင့္ ကုန္ေပးသြင္းသူ လမ္းညႊန္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား စသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏အျခားေ
သာအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ျပဌာန္းသည့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ လူသားမ်ားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလးစားရမည့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိေစသည္။ 

ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔လိုက္နာမည္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ အာ႐ံုျပဳယင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႐ႈျမင္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေနရာတိုင္းရိွ ျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခု အၿမဲရိွရန္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ 
အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနၿဖင့္ သင္သည္ ဤကုမၸဏီကို ကမ႓ာသို႔ ကိုယ္စားျပဳသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျမင့္မားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက အျခားသူမ်ားအား သက္ေရာက္ထိခိုက္ႏုိင္သည္ကို သတိမူျခင္းျဖင့္ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာဝန္သိႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈကို သင္မွကူညီသ႐ုပ္ျပႏုိင္သည္။

သင္ အျခား ဘာလုပ္ႏိုင္သနည္း

တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ေလးစားပါ။
တရားမွ်တမႈ၊ ကဲြျပားမႈႏွင့္ ပါဝင္မႈတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ပါ။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္စီသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဖဲြ႔တြင္ 
အေရးပါသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ကာ ေလးစားမႈ ရထုိက္သည္။ အျခားသူမ်ား၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ ေနာက္ခံမ်ား၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ သင္နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ျပသပါ။ အျပဳသေဘာ 
မေဆာင္ေသာ ျပဳမူမႈျဖင့္ မည္သူ႔ကုိမွ် မဆက္ဆံပါႏွင့္။ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးတြင္ 
တရားမွ်တပါ။ သင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ အေျခခံပါ – ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 
ပင္ကုိယ္လကၡဏာမ်ားအေပၚတြင္ မည္သည့္အခါမွ် အေျခမခံပါႏွင့္။ 

အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈကုိ သတိထားပါ။ ၎သည္ ပုံစံမ်ားစြာရွိကာ သေဘာသဘာဝ အားျဖင့္ ႏႈတ္ျဖင့္၊ 
ကုိယ္ထိလက္ေရာက္၊ ပုံရိပ္ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ၎သည္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးစြပ္စဲြေျပာၾကားမႈမ်ား၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ ပစၥည္းမ်ားမွ်ေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ပ်က္လုံးမ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

၎သည္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ – ယခု ကၽြႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ရမည္လဲ။ အကယ္၍ သင္သည္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကုိ ေတြ႔ျမင္၊ ေတြ႔ႀကံဳ သုိ႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ပါက သင္သည္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိပုဂၢိဳလ္သုိ႔ 
တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ သင့္မန္ေနဂ်ာမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားဌာန၊ ဝန္ထမ္းဆက္ဆံေရး၊ 
ကုမၸဏီ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး သုိ႔မဟုတ္ EthicsLine သုိ႔ (အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
အညီ) ပြင့္ပြင့္လင္းေျပာျပႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ဤအျပဳအမူကုိ ေလးနက္စြာ လက္ခံယူၿပီး သေဘာ႐ုိးျဖင့္ 
အစီရင္ခံသည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းကုိ သည္းမခံပါ။ 

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသိုက္အဝန္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ  ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    35

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေလးထားေၾကာင္း ျပသသည္ 
အဆက္

အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေစ
ျပည္သူမ်ားကုိ ဂ႐ုစုိက္ပါ။ သင္၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ့မ်ား 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈကုိ ကာကြယ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္သည့္ 
ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ားသည္လည္း 
အလားတူလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ကူညီပါ။ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိတာဝန္သိစြာ အသုံးျပဳလ်က္၊ 
ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားရန္ကူညီကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
လုိက္နာလ်က္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေရရွည္တည္တ့ံႏိုင္မႈ၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းမႈဆုိင္ရာ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ သင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အပုိင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

ရပ္ရြာလူအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္သည့္ ရပ္ရြာလူအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ 
ေလးစားၿပီး အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေထာက္ပံ့ပါ၊ ၎တုိ႔ထံမွ သင္ယူပါ။ ရပ္ရြာလူအဖဲြ႕အစည္း
မ်ားကကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးအေပၚတြင္ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈကဲ့သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္းကို 
သေဘာေပါက္ပါေစ။ ကုမၸဏီမွပါဝင္ေနေသာ ရပ္ေရးရြာေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကို ရယူလုိက္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ မည္သုိ႔နည္း။ တည္ဆဲ 
ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီေနသေရြ႕ ကုမၸဏီသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
တုိက္တြန္းေပးသည္၊ သုိ႔ရာတြင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ သင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 
ေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။  သင္၏ ကုိယ္ပုိင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးကုိ တုိးျမွင့္ရန္အတြက္ 
ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား (အလုပ္ခြင္မွ သင့္အခ်ိန္အပါအဝင္) ကုိ သင္ အသုံးမျပဳသင့္ေပ။ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ႏိုင္ငံေရး အျမင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သင့္အႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ထည့္ဝင္ပါဝင္မႈမ်ားသည္ 
သင့္အလုပ္အေပၚတြင္ ထိခုိက္ျခင္း မျဖစ္ေစရပါ။ အစုိးရရာထူး ရယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရန္ သင္စီစဥ္လွ်င္ 
သင္သည္ ကုမၸဏီ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး ထံမွ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုသုိလ္ျဖစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သင္ ပံ့ပုိးေထာက္ကူမည္လား။ ဤ ကုမၸဏီသည္ 
၎၏ ကုသုိလ္ျဖစ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ လူသိမ်ားၿပီး အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ပံ့ပုိးေထာက္ကူသည့္ ကုသုိလ္ျဖစ္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သင့္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
အျခား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိက္တြန္းပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
သင္၏ထိုသို ့လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါဝင္လာရန္ ကုမြဏီမွ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့ႏွင့္ 
လက္တြဲအလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအား ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ ကုမြဏီ၏ 
ေငြေၾကး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳ၍ မရပါ။ ကုမၸဏီ၏ ေထာက္ပံ့မႈကို ေတာင္းခံလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရေပသည္။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသိုက္အဝန္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ  ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    36
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တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေလးထားေၾကာင္း ျပသသည္ 
အဆက္

တာဝန္သိစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိပါ
လူမႈ မီဒီယာကုိ အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ အသုံးခ်ပါ။ သင္ လူမႈ မီဒီယာကုိ အသုံးျပဳေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ 
အေၾကာင္းအရာ တက္လာပါက သင္သည္ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သင့္ အျမင္မ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္ 
ယူဆခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း – သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စား ေျပာဆုိေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သင္တင္သည့္ 
ပုိ႔စ္မ်ားတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပပါ။ ကုမၸဏီ၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စားသုံးသူမ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
ၿပိဳင္ဘက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားစီးပြားေရးဖက္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မည္သည့္အခါမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။  ႀကိမ္းဝါးမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ 
သုိ႔မဟုတ္ အႏိုင္က်င့္မႈတစ္ခုကုိ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေပၚေစမည့္ မည္သည့္အရာကုိမွ် မတင္ပါႏွင့္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စား ေျပာဆုိၿပီးျဖစ္လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ ပို႔စ္တစ္ခုတြင္ သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ 
ကုိယ္စား ေျပာဆုိေနခဲ့သည့္ ပုံစံေပါက္ေနခဲ့ေၾကာင္း သင္ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ သိရွိခဲ့လွ်င္ သင့္မန္ေနဂ်ာ 
သုိ႔မဟုတ္ EthicsLine ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေကာင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးသည့္ 
မည္သည့္ ထိခုိက္နစ္နာမႈကုိမဆုိ အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ငုံစာ

ညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လူနည္းစုဘက္မွ 
ရပ္တည္ေပးျခင္းမူဝါဒေဖာ္ျပခ်က္

ကုန္ေပးသြင္းသူ စီးပြားေရးက်င့္ထံုးနည္းလမ္းမ်ား

ေတာင္းခံမႈ မျပဳရျခင္း မူဝါဒ

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပါဝင္ကူညီျခင္း 
မူဝါဒ

လူမႈမီဒီယာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား 
(Journey တြင္ ရွိသည္)

ကုန္ေပးသြင္းသူ လမ္းညႊန္ 
အေျခခံသေဘာတရားမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ

လုပ္ငန္းစဥ္႐ႈေထာင့္

သင့္အား ကုမၸဏီ ျပင္ပတြင္ မီဒီယာ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားမည္သူမဆုိ ဆက္သြယ္လာပါက 
ထုိေမတၲာရပ္ခံခ်က္အား ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စား 
တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိရန္ ခြင့္ျပဳထားသူမ်ားထံသုိ႔ ရည္ညႊန္းပါ။ 
ဥပမာ မီဒီယာ ေမတၲာရပ္ခံခ်က္မ်ားသည္ မီဒီယာ 
ဆက္ဆံေရးသုိ႔ သြားသင့္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ 
ရွယ္ယာ ပုိင္ရွင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ သြားသင့္သည္။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသိုက္အဝန္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ  ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    37

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ

တာဝန္ယူမႈ  
တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  

ကာကြယ္ပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
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ေနာက္ဆံုးအစီအစဥ္

ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကိုလာကိုလာကုမၸဏီေပၚတြင္ ထားရွိေသာ 
သင္၏ကတိကဝတ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ကိုကာကိုလာ၏ ဂုဏ္သတင္းကို အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေစရန္ သင့္ကဲ့သို႔ေသာ ေန႔စဥ္ လုပ္သမွ်၊ ေျပာသမွ်အရာအားလံုးကို 
မွန္ကန္စြာလုပ္ေသာ၊ စိတ္ႏွစ္ျမွပ္ၿပီး အလုပ္ႀကိဳးစားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ိဳးဆက္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တက္ၾကြပါေစ။ အျခားသူမ်ားပါ မိမိကိုအားက်ၿပီး  တက္ၾကြလာေအာင္ ေန႔စဥ္ 
အလုပ္လုပ္ပါ။ 
သင့္အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ က်င့္ဝတ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုသာ 
မက သင္၏ ပိုင္းျခားေတြးေတာတတ္သည့္စိတ္ကိုလည္း လိုက္နာပါ။ တစ္စံုတစ္ခုသည္ မမွန္ကန္ 
ျဖစ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ေပးေနသူမ်ားအတြက္ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ပါက သင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပပါ။ သင္တင္ျပပါက သင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
နာမည္ေကာင္းႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းကို ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ကိုကာကိုလာ၏ ခရီးစဥ္ကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လမ္းျပေပးရာ ေရာက္သည္။

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခုတာဝန္ယူမႈ  

တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  
ကာကြယ္ပါ

ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    38ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  ေနာက္ဆုံး တစ္စက္
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သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု
အဓိက ေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏  

က်င့္ထုံးနည္းလမ္း အတုိင္း ေနထုိင္ႏိုင္ေရးအတြက္  
သင့္အား ကူညီရန္ ရရွိႏိုင္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ဤေနရာတြင္ စစ္ေဆးပါ။

ခက္ဆစ္

အရင္းအျမစ္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပ    39

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခုတာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈကို  

ျပသပါ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  

ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို ကာကြယ္ပါ
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ခက္ဆစ္

ကုန္ေပးသြင္းသူ
အတိုင္ပင္ခံ၊ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ ေအးဂ်င့္ တို႔အပါအဝင္ ကုမၸဏီအား ထုတ္ကုန္ 
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ မည္သည့္ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးသူမဆို။ ဤေဝါဟာရသည္မည္သည့္ အလုပ္ကိုမွ် မအပ္ရေသးသည့္တိုင္ 
အလုပ္အပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီက စိတ္အားထက္သန္စြာစဥ္းစားေနသည့္ 
မည္သည့္ေပးသြင္းသူမဆိုကိုလည္း ရည္ၫႊန္းသည္။

ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္း
ကုမၸဏီ၏ ေငြ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ရွိေနခ်ိန္၊ 
လုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္၊ ကြန္ပ်ဴစနစ္မ်ားႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲယား၊ အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား၊ မိတၱဴကူးစက္မ်ား၊ ကပြဲ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ 
အားကစားပြဲမ်ား၊ ကုမၸဏီယာဥ္မ်ား၊ ကုမြဏီပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္မ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီကပိုင္ဆိုင္သည့္ အရာအားလံုးကို 
ရည္ၫႊန္းေသာ ေဝါဟာရတစ္ခု။ 

က်င့္ဝတ္ေရးရာႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈေကာ္မတီ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္း 
က်င့္ဝတ္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားပါဝင္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားစီးပြားဖက္မ်ား
အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္အတိုင္း ေဖာက္သည္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ားမဟုတ္သည့္ မည္သည့္ အျခား စီးပြားဖက္မ်ားမဆို။ ယင္းတို႔တြင္ 
ကုန္သြယ္မႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္စိုက္ထုတ္ေပးသည့္ 
စီးပြားဖက္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။

ေဆြမ်ိဳး
အိမ္ေထာင္ဖက္၊ မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ ႏွမ၊ ဘိုးဘြား၊ သားသမီး၊ ေျမး၊ အိမ္ 
ေထာင္ဖက္၏ မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ လိင္တူ သို႔မဟုတ္ ကြဲေသာ အိမ္တြင္းအေဖာ္၊ 
သင္ႏွင့္အတူေနထိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္အေပၚ မွီခိုေနေသာ သို႔မဟုတ္ သင္က 
မီွခိုေနရေသာ အျခားေသာ မိသားစုဝင္တို႔ အက်ံဳးဝင္သည့္ ေဝါဟာရ။

ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရိွ (LEO)
လုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေထာက္ခံၿပီး၊ က်င့္ဝတ္ေရးရာႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈေကာ္ 
မတီကခန္႔အပ္ကာ၊ အက်ိဳးစီးပြား ေရာေထြးမႈႏွင့္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ား နယ္ပယ္ရွိ 
က်င့္ဝတ္အရ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စာျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးခြင့္ေပးခံထားရသည့္ 
အုပ္စု၊ လုပ္ငန္းအစု သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဘူးသြတ္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဆင့္မွ 
ဝန္ထမ္းမ်ား။ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရး အရာရွိမ်ားစာရင္းကို က်င့္ဝတ္ေရးရာႏွင့္ 
လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈဆိုင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရွိရႏိုင္ပါသည္။

တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ေပးသြင္းသူ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ 
လက္ရွိေဖာက္သည္ သို႔မဟုတ္ ေပးသြင္းသူႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို လႊမ္းမိုးရန္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

တန္ဖိုးရွိပစၥည္းတစ္ခုခု
ေငြသား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ ထမင္းစားပြဲ၊ ဧည့္ခံပြဲ၊ လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ 
ကုမၸဏီထုတ္ကုန္၊ အလုပ္ကမ္းလွမ္းမႈ၊ ပိုမိုေသာ – တို႔ကို ရည္ၫႊန္း ႏိုင္ေသာ 
ေဝါဟာရတစ္ခု၊ ယင္းေဝါဟာရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ အနည္းဆံုး သို႔မဟုတ္ 
အမ်ားဆံုးပမာဏဟူ၍ မရွိ။

ၿပိဳင္ဘက္
အက်ိဳးစီးပြားေရာေထြးမႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ သတင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္သာ 
ျဖစ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္- မည္သို႔ေသာ အရက္မဟုတ္သည့္ 
အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား သို႔မဟုတ္ အေဖ်ာ္ယမကာ အဆီမ်ားကို လက္ကား 
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ လုပ္ကိုင္ရန္ တက္တက္ၾကြၾကြ 
စဥ္းစားေနသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီခြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ပုလင္းသြတ္စက္႐ံုမ်ားမွတစ္ပါး မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဆို။

မိမိ၏ကိစၥ လြယ္ကူေခ်ာေမာစြာၿပီးစီးေစရန္ ေငြေပးျခင္းမ်ား  
သာမန္လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ 
တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ သို႔မဟုတ္ 
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအား အနည္းငယ္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈ။

ေဖာက္သည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ – သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကုမၸဏီခြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ပုလင္းသြတ္စက္႐ံုမ်ားအနက္ တစ္ခုက ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္ထား သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ 
ယူထားသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ပါ ကုန္သန္႔ သို႔မဟုတ္ ကုန္ေခ်ာေရာင္းခ်ေသာ 
မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသတင္း
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ သတင္း။

လာဘ္
မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ 
တန္ဖိုးရွိပစၥည္းတစ္ခုခုေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း။

အစိုးရအရာရွိမ်ား
ကမၻာတစ္လႊားရွိ မည္သည့္အစိုးရ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမဆို၊ ရာထူးငယ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား။ ယင္း 
ေဝါဟာရတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပါတီအရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအစိုးရဖြဲ႕ရန္ 
ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူမ်ား၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားမွ ဆရာဝန္မ်ား၊ 
စစ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး တာဝန္ယူထားသည့္ 
အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မရိွသည့္သတင္းမ်ား
ကုမၸဏီက အမ်ားျပည္သူမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ျပန္မထားေသာ သို႔မဟုတ္ 
ခ်ျပမထားေသာ မည္သည့္ သတင္းကုိမဆို လွ်ိဳ႕ဝက္သတင္းအျဖစ္ ယူဆရမည္။

အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မရိွသည့္ အေရးႀကီးသတင္းမ်ား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးက ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကို ဝယ္ယူ 
သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ အမ်ားျပည္သူ 
သိခြင့္မရွိသည့္ သတင္းမ်ား။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူမသိေသးေသာ 
သတင္းမ်ားကို အေျခခံလ်က္ အတြင္းလူက အေရာင္း အဝယ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ယင္းအား 
မမွ်တစြာ အျမတ္ထုတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

EthicsLine 
တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက စီမံခန္ ့ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစီရင္ခံမႈဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ေလးစား လိုက္နာမႈကိစၥမ်ား ေမးျမန္း 
သို႔မဟုတ္ တင္ျပႏိုင္သည္။ EthicsLine သည္လည္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို 
လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္  
ဝန္ထမ္းဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ခံေပးသည္။ တူညီေသာ 
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာကို အသံုးျပဳလ်က္ ကိစၥမ်ား အားလံုးကိုလက္ခံရရွိေနစဥ္ 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ဝန္ထမ္းဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကို 
က်င့္ဝတ္လုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ပမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    40

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခုတာဝန္ယူမႈ  

တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  
ကာကြယ္ပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
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အရင္းအျမစ္မ်ား အကယ္၍ သင္အႀကံဥာဏ္လုိပါက သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥတစ္ခုတင္ျပလုိပါက သင္၏မန္ေနဂ်ာ – ႏွင့္အတူ စတင္ပါ။ ၎သည္ 
နားလည္ရန္၊ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေကာင္းဆုံးအေနအထားတြင္ ရိွသည္။အကယ္၍ သင္သည္ သင္၏မန္ေနဂ်ာကို 
ေျပာျပရန္ အဆင္မေျပပါက ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားအနက္ တစ္ဦးဦးကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

အတြက္ အရင္းအျမစ္ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းက်င့္ထံုးနည္းလမ္း ဆုိင္ရာ 
ပူပန္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံျခင္း

ဥပေဒေရးရာ ေမးခြန္းမ်ား

က်င့္ဝတ္ေရးရာႏွင့္ လုိက္နာက်င့္ေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က်င့္ထံုးနည္းလမ္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

စာရင္းအင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး မူဝါဒႏွင့္  
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေမးခြန္းမ်ား

HR ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ မူဝါဒႏွင့္  
လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေမးခြန္းမ်ား

အတြင္းလူ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္  
ပတ္သက္သည့္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ  
ေမးခြန္းမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရး မူဝါဒ ေမးခြန္းမ်ား

EthicsLine၊ သင့္ မန္ေနဂ်ာ၊ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ သုိ႔မဟုတ္ 
က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုး

ကုမၸဏီ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး

သင့္ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ (LEO)

က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈရံုး၊  
သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ သုိ႔မဟုတ္ (LEO)

မဟာဗ်ဴဟာ လုံၿခံဳေရး

အႀကီးတန္း ဘ႑ာေရး ဝန္ထမ္း

လူ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း  
ဆက္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

အတြင္းေရးမႈး ႐ုံး

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္ခြင္ အခြင့္အေရး အဖဲြ႔

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္ခြင္ အခြင့္အေရး အဖဲြ႔

www.KOethics.com မွ က်င့္ဝတ္ေရးရာ အြန္လုိင္းမွ သတင္းပု႔ိရန္၊ သို႔မဟုတ္ 
www.KOethics.com တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ေသာ ဝင္ခြင့္ ကုတ္သေကၤတမ်ားႏွင့္ 

ဖုန္းနံပါတ္ကို အသံုးျပဳ၍ အခမဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။

သင္၏ ေဒသဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ပံ့ပုိးဌာနကုိ ဆက္သြယ္ပါ

သင့္ လုပ္ငန္းအား ပံ့ပုိးေပးသည့္ ဌာေနက်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိ အတြက ္
က်င့္ဝတ္ေရးရာ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္ႀကံမႈ အင္ထရာနက္ ဆုိက္ ကုိ ၾကည့္ပါ။

အီးေမးလ္- compliance@coca-cola.com
ဖက္စ္၊ 1-404-598-5579

စာပုိ႔လိပ္စာ၊ Ethics & Compliance Office
        The Coca-Cola Company

        One Coca-Cola Plaza
        Atlanta, GA  30313 USA

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ စင္တာ
KOC@coca-cola.com

800-515-2022

သင္၏ ေဒသဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ပံ့ပုိးဌာနကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

သင္၏ ေဒသဆုိင္ရာ HR ပံ့ပုိးဌာနကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

အတြင္းေရးမႈး ႐ုံးကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

အီးေမးလ္- humanrights@coca-cola.com

အီးေမးလ္၊ humanrights@coca-cola.com

ကုိကာ ကုိလာ ကုမၸဏီ • ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း - မရွိမျဖစ္ေသာ အရာ  •  သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခု ေမးျမန္းစရာ သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိပါသလား၊ EthicsLine @ www.KOethics.comကုိ ဝင္ေရာက္ပါ    41

အျခားသူမ်ားႏွင့္  
ညီညႊတ္မွ်တစြာ ဆက္ဆံပါ သတင္းဘဏ္တိုက္တစ္ခုတာဝန္ယူမႈ  

တာဝန္ခံမႈကို ျပသပါမာတိကာဇယား နားလည္သေဘာေပါက္ပါေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်ိဳးကို  
ကာကြယ္ပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ  
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
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