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ရာစုစီးပြားေရးအသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခု၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္ဖန္တီးထားၿပီးထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာရင္ဆိုင္မည္ဟုအား
လုံးေ႐ွ႕တြင္ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္။၎တို႔အနက္ အထင္႐ွားဆုံးအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ

ေသာဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ

ၿပီးျပည့္စုံ

ျဖင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကတိျပဳထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ဝန္ထမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္

ရုိးသားၿပီးယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ

ေသာလုပ္ငန္းအျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည့္ကမၻာအႏွံ႔ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမႈကိုကြ်ႏ္ုပ္တို႔လုပ္ကိုင္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
တိုင္းတြင္စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံမည္ျဖစ္ၿပီးသက္ေသျပရပါမည္။ကြ်ႏ္ုပ္တို ႔သည္ယခင္ကထက္ပို၍ကမၻာအႏွံ႔က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္၊စြမ္းအားပုိမုိ
ရွိစြာျဖင့္သံုးစြသ
ဲ ူမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအတုိင္းလုပ္ကုိင္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စူးစမ္း႐ွာေဖြမႈသည္ ထူးခၽြန္ျပီးယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္
စြမ္းရွိျခင္းႏွင့္ ေဖာက္သည္အေပၚ
လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

အစမွအဆံုး စိတ္ေက်နပ္မႈေပးစြမ္းေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ၿပီး လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းတစ္စုံကို

ဖန္တီးၿပီး လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္သည္လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္ေစေရးလမ္းညႊန္
ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။၎သည္ကုမၸဏီမွဝန္ထမ္းအားလံုးအေပၚထားရိွသည့္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား
ေကာင္းေစလိုသည့္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္၊အမွန္စင္စစ္တြင္ယင္းသည္အလုပ္ခန္ ႕အပ္မႈဆိုင္ရာ
သတ္မွတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ AOI ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊အရာ႐ွိမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

စံႏႈန္းျမင့္ ပေရာ္

ဖက္႐ွင္နယ္လူမႈေရးက်င့္ဝတ္၊ ဘ႑ာေရးသစၥာသမာဓိႏွင့္၊ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေရးျဖင့္ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည္ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားစြာရ႐ွိေနေသာ္လည္း CBC တြင္ပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
အခ်ိန္ယူကာ ဖတ္ရႈၿပီးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ထိုက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကို

ေရာက္မႈ႐ွိပါလိမ့္မည္။

က်င့္သုံးမွသာ ထိ

CBC ၏ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို မရွင္းလင္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေနရ

သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္လိုသည္မ်ား႐ွိလွ်င္ သင္၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို သင့္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ လူ႔စြမ္းအား
အရင္းအျမစ္ ကိုယ္စားလွယ္ (သို႔မဟုတ္) အသင္းအဖြဲ႔ေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္းေခၚခကင္းလြတ္ေသာ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုခုမွတဆင့္ Alliance One ၏ ေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ
အကူအညီေပး ဖုန္းလုိင္း အား မည္သည့္ေနရာမွမဆုိေခၚဆုိႏုိင္သည္။
ေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာသန္တန္းေပးျခင္းႏွင့္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာစီးပြားေရးအျပဳအမူတို ႔သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ "အေျခခံအက်ဆံုး"
ေအာင္ျမင္မႈကိုအေထာက္အပံ့ မျဖစ္ပါဟုဆိုသည့္ အယူအဆတိုင္းသည္မွားယြင္းပါသည္။ AOI သည္၎၏ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ဒါ႐ိုက္
တာမ်ား၊ အရာ႐ွိမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ဤညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္
ျပထားသည့္ ကိုယ္က်င္တရား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရ႐ွိရန္ သို႔မဟုတ္ ထုိထက္ သာလြန္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္လွ်င္ ထိုက်႐ႈံးမႈ
သည္ ကုမၸဏီကို ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းတြင္ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီကိုထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး

AOI ၏ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၎၏
ဂုဏ္သတင္း ကိုဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ႏိုင္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ ဤတန္ဖုိးအရွိဆံုး ပိုင္ဆိုင္မႈကုိထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုး တက္ေနေသာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး မွ်ေဝထမ္းေဆာင္သည့္ တာဝန္တစ္ခုအတြက္အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အနာဂတ္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပုိ၍မ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ေသခ်ာေပါက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔
သည္ ၎၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရပါမည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံ
အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့

ပါးသြားေစျခင္းမ႐ွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တ႔ိုသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေပ
မည္။

မာတိကာ
နိဒါန္း
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ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏မူဝါဒ
အေၾကာင္း

AOI တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ အဓိက စံႏႈန္းတစ္ခုမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြကပ
္ ံုႏွင့္ သူတပါးအေပၚ ဆက္ဆံသည့္နည္းလမ္းမ်ားက ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ
ကမၻာႀကီးအား ျပသေနပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသြင္းသူမ်ား၊
ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေနထုိင္၊ အလုပ္လုပ္သည့္ အသုိင္းအဝုိင္းျဖစ္ေသာ AOI နွင့္ သူ႔လူမ်ား၏
ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈႏွင္ ့လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စံႏႈန္းျမင့္မားမႈ ရွိေၾကာင္းကုိ လူသိမ်ားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
က်င၀
့္ တ္ဆိုင္ရာအျပဳအမႈသည္ တရားဥပေဒအားလိုက္နာျခင္းကိုဆိုလိုရံု တင္သာမက -- ယင္းသည္တရားဥပေဒျဖင့္စတင္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။
သင္၏တည္ေနရာ၊ သင္၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေသာဥပေဒမ်ား ၏ဗဟုတုတမ်ားကိုသင္မွ
လံုေလာက္စြာသိရိွနား လည္ထားရမည္။ တရားဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ သို႕မဟုတ္ အ က်င့္အ၀တ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအျပဳမအမူ
သိ႕ု မဟုတ္အေျခအေနမ်ားကို ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဥပေဒေရးရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူသင့္သည္ကိုသိရန္ျဖစ္သည္။ CBC ၏
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးအေပၚ မွ်မွ်တ တ အသံုးျပဳမႈကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ
ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းကုိ လုိက္နာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာ ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္သည္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအပုိင္း၏ တာဝန္ဝတၱရား
ျဖစ္ပါသည္။
CBC ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒအေၾကာင္းကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အထူးျပႆနာမ်ားရွိေန သည့္
ေနရာမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ သင့္ အလုပ္အ ကုိင္ႏွင့္
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီ၏ အေျခခံ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါ သည္။ CBC တြင္
လက္သင့္မခံႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ေသာ တိက်ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈအသီးသီးကုိ ေဖာ္ျပမထား ပါ။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ပံုလုပ္နည္းကုိ ေဆြးေႏြးမထားသည့္အတြက္ ထုိေဖာ္ျပမထားသည့္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ပံုကုိ
လက္ခံသည္ ႏွင့္/သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည္ဟု မဆုိလုိပါ။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ကုမၸဏီ၏ ဒါရုိက္ တာမ်ား၊ အရာ႐ွိမ်ား၊
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အားလံုးမွ AOI ၏မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ျပဌာန္းဥပေဒ၏ စာအေရး သားတင္မက ၄င္း၏စိတ္ဓာတ္ကိုပါ
သိရိွနားလည္ရန္ႏွင့္လိုက္နာက်င့္သံုး ရန္စိတ္ရင္းမွန္ ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ႏွင့္အညီ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊
အရာရွိမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ CBC ကုိ ေလးစား လုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
အေထာက္အထားျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။
CBC အားခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုစြပ္စြဲတုိင္ၾကားခံရပါကကုမၸဏီကျပဌာန္းဥပေဒႏွင့္လုပ္ငန္းက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အညီသင့္
ေလ်ာ္ေသာအေရးယူမႈကုိခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ဤ CBC မွျပဌာန္းထားေသာအေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကုိလုိက္နာရန္ပ်က္
ကြက္ပါကသင္၊သင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ကုမၸဏီအေပၚအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစႏုိင္ၿပီးအလုပ္မွရပ္စဲသည္အထိစည္းကမ္းလုိက္နာမႈဆုိ
င္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိခံယူရမည္ျဖစ္သည္။အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ဤ CBC ကုိလုိက္နာရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက၊ယင္းကိစၥရပ္အားသက္ဆိုင္ရာအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားထံလႊဲအပ္ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
သင္ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္အေျခအေနတုိင္းကုိေဖာ္ျပရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။အဆံုးစြန္အားျဖင့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိနည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္လုပ္ေ
ဆာင္ရန္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ကတိျပဳထားခ်က္အတုိင္းအခ်င္းခ်င္းပံ့ပုိးကူညီရန္ျဖစ္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမွန္ကုိကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔မေသခ်ာမေရရာျ
ဖစ္သည့္အခါလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏အၾကံဥာဏ္ကုိရယူသင့္ပါသည္။အခ်ိဳ႕
ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ေနာက္ထပ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားလုိအပ္ေလာက္ေအာင္အေျခအေနက႐ႈပ္ေထြးေကာင္း႐ႈပ္ေထြးႏုိင္ပါသည္။
ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာေလးစားလုိက္နာမႈဒါရုိက္တာ ("CCD") ကအကူအညီေပးရန္အသင့္ရွိေနပါသည္။ CBC ထဲတြင္ေဖာ္ျပ
မထားေသာအေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာပါကသူ/သူမ၏ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ Alliance One Compliance Helpline (ဤလက္စြဲ
စာအုပ္ထဲရွိ “ေလးစားလုိက္နာမႈအကူအညီေပးရန္ဖုန္းလုိင္း” ကုိၾကည့္ပါ) (သု႔)ိ CCD ထံခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ရန္သည္လူတုိင္း
၏တာဝန္ျဖစ္သည္။
CBC သည္AOI ေလးစားလုိက္နာမႈပ႐ုိဂရမ္၏အေျခခံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ CCD မွစီမံခန္႕ခြဲမည္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္အသင္းအ
ဖြ႕ဲ ဆုိင္ရာေလးစား လုိက္နာမႈဌာနသည္ ဘ႑ာေရး၊ ဥပေဒ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္၊ အသင္းအဖြ႕ဲ ဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္ဝန္ေဆာင္မႈ ုစသည့္
အျခားဌာနမ်ားႏွင့္အတူ အခ်ိန္မေရြး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။
ေနာင္တြင္ရည္ညႊန္းကုိးကားႏုိင္ရန္ CBC ကုိသင္လက္လွမ္းမွီႏုိင္မည့္ေနရာတြင္ထားရွိပါ။မိတၱဴမ်ားကုိ AOI ၏ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ ေသာ
(www.aointl.com) သု႔မ
ိ ဟုတ္ AOI အင္ထရာနက္တြင္ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။
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မည္သည့္ဥပေဒမ်ား
သက္ဆုိင္ပါသလဲ။

AOI ကုိ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမည့္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္
(သိ႔မ
ု ဟုတ္)တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေစကာမႈ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒမ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၎၏လုပ္ငန္းလႈပ္ ရွား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈရွိပါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ AOI
သည္ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း
ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထု႔အ
ိ ျပင္ကုမၸဏီ၏ အဓိကလုပ္ငန္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံ၊ ခ႐ုိင္၊
ျပည္နယ္ႏွင္ ့ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၏ဥပေဒ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ရံဖန္ရံခါတြင္ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံ(သု႔မ
ိ ဟုတ)္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာ၏ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။ထုိသုိ႔ ေသာ
ပဋိပကၡႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက ၎ကုိမွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္စြာ မည္သ႔ေ
ုိ ျဖရွင္းရမည္ကုိ နားလည္ရန္ကုမၸဏီ၏ ဥပေဒဆုိင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္
(သု႔)ိ CCD ႏွင့္တုိင္ပင္ရန္အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

ပလပ္ေပးမႈမ်ား

ကန္႔သတ္ထားၿပီးသင့္ေလ်ာ္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ CCD သည္ဤ CBC ၏ျပဌာန္းခ်က္ကုိပလပ္ေပးႏုိင္သည္။ CBC
မွဒါ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားအတြက္ CBC အားပလပ္ေပးမႈကုိ ဒါ႐ုိက္တာအဖြ႕ဲ (သုိ႔မဟုတ္)
ဘုတ္အဖြ႕ဲ ေကာ္မတီကသာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ျပဌာန္းဥပေဒ(သု႔မ
ိ ဟုတ)္ စည္းမ်ဥ္းအရလုိအပ္သလုိ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေဖာ္ပါမည္။
CBC ကုိဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ သင့္မွာေမးခြနး္ ရိွျခင္း(သိ႕ု မဟုတ္)ၿပီးျပည့္စံုျခင္းမရိွဟုထင္ျမင္ယူဆသည့္အေျခအေနမ်ဳိးကို သင္ႀကံဳ

Alliance One
International
ႏွင့္သင္

ေတြ႕ႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ား(သု႔မ
ိ ဟုတ)္ လုပ္ငန္းက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေၾကာင္း စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး
ေမးျမန္းလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရရွိလုိလွ်င္ျဖစ္ေစ သင့္အထက္အရာရွိ၊ ျပည္တြင္းေလးစားလုိက္နာမႈမန္ေနဂ်ာထံ
ဆက္သြယ္သင့္သည္(သု႔မ
ိ ဟုတ္)CCD ထံတုိက႐
္ ုိက္ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ မည္သည့္ဝန္ထမ္း၊ အရာရွိ၊ ဒါ႐ုိက္တာ(
သု႔မ
ိ ဟုတ)္ ကုိယ္စားလွယ္မဆုိၾကားခံစံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို မလုိအပ္ဘ(ဲ သု႔မ
ိ ဟုတ)္ အထက္စီမံခန္႔ခြဲမႈပုိင္းထံ
တင္ျပျခင္းႏွင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မလုိအပ္ပါဘဲ CCD ထံတုိက႐
္ ုိက္ဆက္သြယ္ပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အသင္းအဖြ႕ဲ ဆုိင္ရာေလးစားလုိက္နာမႈဒါ႐ုိက္တာ

။

Alliance One International, Inc.
ဖုန္း- 919-379-4300
အီးေမးလ္- compliance@aointl.com

သင္သိပါသလား။
စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေလးစားလုိက္
နာမႈကုိအရွိန္ျမႇင့္တင္ရာ၌သင့္အားကူညီေပး
ႏုိင္သည့္၊ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာစာရြက္
စာတမ္းမ်ားကုိအဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ေဒ
သသံုးဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည့္
ေဒသခံဝန္ထမ္းတစ္ဦးရွိပါသည္။

ေဒသတြင္းေလးစားလုိက္နာမႈမန္ေနဂ်ာသည္ေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိေမး
ျမန္းႏုိင္ေသာ၊ေလးစားလုိက္နာမႈအားဘာသာျပန္ဆုိထားၿ႔ပီးအေၾကာင္းအရာမ်ားအပါအဝင္သင့္ေလ်ာ္သည့္ကုမၸဏီရင္းျမစ္မ်ားရရွိ
ေစရန္သင့္အားလမ္းညႊန္ေပးႏုိင္သည့္ေနရာတုိင္းရွိေဒသခံဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ား၊အရာ႐ွိမ်ား၊ဒါ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုးသည္ဥပေဒသုိ႔မဟုတ္ AOI CBC အားခ်ိဳးေဖာက္ေန
သည္ကုိသတိမူမိပါကသတင္းေပးတင္ျပရန္လုိအပ္သည္။စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိစိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္တုိင္ၾကား သည့္အတြက္လက္
တံ႕ု ျပန္ျခင္းမွသင့္အားကာကြယ္ေပးေသာလက္တ႕ံု မျပန္ေရးမူဝါဒ AOI တြင္ရွိပါသည္။

သင့္ေဒသတြင္းေလးစားလုိက္နာေရးမန္ေနဂ်ာ
ထံဆက္သြယ္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္
AOI အင္ထရာနက္ေပၚတြင္ရွိသည္။
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လက္တံု႕မျပန္ေရး

စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနသ၍သင့္ဂုဏ္သိကၡာကုိထိခုိက္ရန္သုိ႔မဟုတ္သင့္အလုပ္ကုိထိခုိက္ရန္ေၾကာက္ရြံ႕စ
ရာမလုိဘဲမည္သည့္ဥပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ၊က်င့္ဝတ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာျပႆနာကုိတင္ျပႏုိင္သည္၊ေမးခြန္းမ်ားေမး
ျမန္းႏုိင္သည္ကုိကုမၸဏီကသင့္အားသိရွိေစလုိပါသည္။ “စိတ္ရင္းမွန္” ဟုဆိုရာ၌သင္သည္မွန္ကန္ရမည္ဟုကို
ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ – သု႔ေ
ိ သာ္သင္နားလည္ထားသလုိအမွန္အတုိင္းေျပာၾကားသင့္ုေၾကာင္းကိုဆုိလုိပါသည္။ဥပေဒ
အားခ်ိဳးေဖာက္ရန္သင့္အားတုိက္တြန္းေနသည္သုိ႔မဟုတ္ဖိအားေပးေနသည္ဟုခံစားရပါကသုိ႔မဟုတ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈဟုသင္ထင္ျမင္
ယူဆသည့္တစ္စံုတစ္ရာကုိသင္သိရွိခဲ့ပါက၎ကုိကုမၸဏီမွသတိထားသိရွိရန္ခ်က္ခ်င္း္တင္ျပရပါမည္။ CBC
အားခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိစိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္တုိင္ၾကားသူအားလက္တံု႕ျပန္ျခင္းသု႔မ
ိ ဟုတ္အျခားဆုိးရြားေသာအေရးယူမႈမ်ားကုိ
ျပဳလုပ္သည့္ဒါ႐ုိက္တာ၊အရာရွိ၊ဝန္ထမ္းသုိ႔မဟုတ္ကုိယ္စားလွယ္သည္ CBC ကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ျပႆနာ
ကုိတုိင္ၾကားသည့္သူမ်ားအားလက္တုန္႔ျပန္သည့္ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊အရာရွိမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားရာထူးမွ
ဖယ္ရွားျခင္းအပါအဝင္ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုခံရလိမ့္မည္။ကုမၸဏီ၏လက္တ႕ံု မျပန္ေရးမူဝါဒ
ကုိဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္သံသယရွိသည့္လက္တံု႕ျပန္မႈကုိခ်က္ခ်င္းတုိင္ၾကားပါ။

ေလးစားလုိက္
နာမႈအကူအညီ
ေပးရန္ဖုန္းလုိင္း

ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားကုိျဖစ္ေစ၊စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေစဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္တစ္ခုေသာနည္းလမ္းမွာတစ္ေန႔လွ်င္
24 နာရီ၊တစ္ပတ္လွ်င္ (7) ရက္လံုးဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ Alliance One ေလးစားလုိက္နာမႈအကူအညီေပး
ရန္ဖုန္းလုိင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။အကူအညီေပးေရးဖုန္းလုိင္းသည္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းႏုိင္ေသာေငြစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္
ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊႐ံုးတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္စာရင္းစစ္ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ CVC တြင္အက်ံဳးဝင္သည့္ျပႆနာအား
လံုးကုိရွင္းလင္းရန္သင့္အတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီးသင္ဆႏၵရွိပါကေမးခြန္းမ်ားသုိ႔မဟုတ္ျပႆနာမ်ားကုိအမည္မေ
ဖာ္ထုတ္ဘဲေဖာ္ျပႏုိင္သည္။
ေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပႆနာမ်ားကုိကုမၸဏီမွသတိထားသိရိွေစလိုပါကသင့္အမည္ကုိမေဖာ္ထုတ္ဘဲလုပ္ေဆာင္
ႏုိင္ပါသည္။သင္ေခၚဆုိသည့္နံပါတ္ကုိသိရွိႏုိင္သည့္သုိ႔မဟုတ္ေျခရာခံႏုိင္သည့္မွတ္တမ္းသုိ႔မဟုတ္ပစၥည္းကိရိယာ
တစ္ခုမွ်ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ေလးစားလုိက္နာမႈအကူအညီေပးေရး ဖုန္းလုိင္းထံဖုန္းေခၚသည့္အခါ ယင္းဖုန္းလုိင္း အား
စီမံေဆာင္ရြက္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ျပင္ပအဖြ႕ဲ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပါလိမ့္မည္။ Alliance One အတြက္မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏအ
ီ တြက္
အလုပ္လုပ္ေနေသာဆက္သြယ္ေရးအထူးပညာရွင္ကသင့္ဖုန္းေခၚဆုိမႈကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေနရာအမ်ားစုတြင္
ေဒသခံဘာသာစကားကုိေျပာဆုိႏုိင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးပညာရွင္ရွိပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရးပညာရွင္ကသင့္အားႏႈတ္ခြန္းဆက္သၿပီးေနာက္၎အေနျဖင့္မည္သုိ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မည္ကုိေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။
သင္ဖုန္းေခၚဆုိရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိသိထားပီးေနာက္၊ဖုန္းေခၚရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိအျပည့္အဝနားလည္ေစရန္ဆက္သြယ္
ေရးပညာရွင္မွအခ်က္အလက္မ်ားကုိစုစည္းလိမ့္မည္။သင့္အားအမႈတန
ြဲ ံပါတ္ေပးၿပီးႏွစ္ဦးႏွစ္
ဖက္သေဘာတူေသာဖုန္းျပန္ေခၚရမည့္ရက္စြဲကုိေျပာပါမည္။
ေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရးဖုန္းလုိင္းကုိအသံုးျပဳၿပီး သင့္စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားကုိတင္ျပရန္တုိက္
တြန္းပါသည္။Alliance One အေနျဖင့္သင္၏ကူညီမႈႏွင့္ပံ့ပုိးမႈမရွိဘဲ ဤလုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကုိရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

။
သင္သိပါသလား။
ေလးစားလုိက္နာမႈအကူအညီေပးရန္ဖုန္း
လုိင္းကုိလြတ္လပ္ေသာျပင္ပအဖြ႕ဲ မွထိန္း
သိမ္းထားေသာေၾကာင့္သင္ႏွစ္သက္သ
လိုဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းအင္တာ
နက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းအမည္မေဖာ္
ထုတ္ဘဲသတင္းပု႔တ
ိ ုိင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ရွိေသာေလးစားလုိက္နာမႈအကူအညီေပးရန္ဖုန္းနံပါတ္မွာ 1-800-268-4670 ျဖစ္သည္။
ဖုန္းေခၚရန္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ေဒသတြင္းအကူအညီေပးရန္ဖုန္းနံပါတ္ကုိAlliance One ႐ံုးမ်ားႏွင့္စက္႐ံုမ်ားအား
လံုးရွိေၾကာ္ညာဘုတ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားၿပီးေဒသခံေလးစားလုိက္နာမႈမန္ေနဂ်ာမ်ားထံမွအဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ေဒသခံဘာသာ
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စကားျဖင့္ရရွိႏုိင္ပါသည္။ထုိ႔အျပင္ေလးစားလုိက္နာမႈအကူအညီေပးရန္ဖုန္းလုိင္းကုိ aoicompliancehelpline.alertline.com
မွတဆင့္ရယူအသံုးျပဳႏုိင္သည္
အကူအညီေပးရန္ဖုန္းလုိင္းကုိစီမံသည့္လြတ္လပ္သည့္ကုမၸဏီကတုိင္ၾကားစာကုိျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ၿပီးထုိတုိင္ၾကားစာကုိ Alliance
One CCD ထံသ႔ထ
ို ပ္ဆင့္ေပးပုိ႔ပါမည္။ CCD က ထုိျပႆနာကုိျပန္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စံုစမ္း
စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ပါမည္။ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ားကုိသင္ေဖာ္ျပထားလွ်င္ CCDသည္လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္
သင့္ထံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ သင့္ကုိယ္သင္ အမည္မေဖာ္ထုတ္ဘဲ တုိင္ၾကားထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အကူ
အညီေပးေရးဖုန္းလုိင္းကုိ စီမံသည္လ
့ ြတ္လပ္ေသာအဖြ႕ဲ မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ရလဒ္မ်ားအေၾကာင္းကို အေၾကာင္း ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး
သေဘာတူထားသည့္ေနာက္ဆက္တေ
ြဲ မးျမန္းရမည့္ရက္စြဲတြင္ဖုန္းျပန္ေခၚသည့္အခါ သင့္ထံျပန္လည္ ေျဖဆုိေပးပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကုမၸဏီအတြက္အလုပ္လုပ္ျခင္း

ကုိယ္ေရးကုိယ္
တာလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိကာကြယ္ရန္သည္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒျဖစ္သည္။ထုိအတြက္ေၾကာင့္

သင္သည္ျပဌာန္းထားေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ႏွင့္အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈဥပေဒ မ်ားသည္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ၊ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာႏွင့္အသံုးျပဳသူဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
ႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိကာကြယ္ရန္အထူးသတ္မွတ္ထားေပးပါသည္။ဥေရာပသမဂၢလွ်ိဳ႕
ဝွက္ထားရွိမႈညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ေဆးကုသမႈႏွင့္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊လူမ်ိဳးသုိ႔မဟုတ္လူမ်ိဳး
စုမူရင္းကုိေဖာ္ထုတ္ေသာအခ်က္အလက္၊ႏုိင္ငံေရးထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာမ်ားသုိ႔မဟုတ္ခံယူခ်က္
ဆုိင္ရာယံုၾကည္မႈမ်ား၊အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္သုိ႔မဟုတ္လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေနထုိင္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
အခ်က္အလက္အတြက္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကာကြယ္ထားမႈမ်ားပါဝင္သည္။



လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈကုိကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာဥပေဒမ်ားသည္အလြန္အေသးစိတ္က်ၿပီး႐ႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္လူပု
ဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏အခ်က္အလက္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ေငြေၾကး၊က်န္းမာေရးသုိ႔မဟုတ္ေဆးကုသမႈ၊လူမ်ိဳးသုိ႔မဟုတ္လူမ်ိဳးစုမူရင္း၊ႏုိင္ငံ
ေရးထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာသုိ႔မဟုတ္ခံယူခ်က္ဆုိင္ရာယံုၾကည္မႈမ်ား၊အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္သ႔ုိ
မဟုတ္လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေနထုိင္မႈဘဝအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားသုိ႔မဟုတ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းအမ်ားမသိေစ
လုိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိကုမၸဏီမွစုစည္း၊အသံုးျပဳသုိ႔မဟုတ္ေဖာ္ထုတ္သည့္ေဒတာေဘ့စ္သ႔မ
ုိ ဟုတ္အျခားစနစ္ကုိတ
ည္ေထာင္ျခင္း၊ျဖန္႔ေဝျခင္းသုိ႔မဟုတ္ျပင္ဆင္ ျခင္းမျပဳမီဥပေဒေရးရာအရာရွိခ်ဳပ္သုိ႔မဟုတ္ CDD ႏွင့္တုိင္ပင္ရမည္



ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းအရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိကုမၸဏီမွရယူသံုးစြခ
ဲ ြင့္ရွိသည့္အတုိင္းအ
တာအထိထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိကန္႔သတ္ထားေသာခြင့္ျပဳထားသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာအသံုးျပဳရန္၊ဥပေဒေရ
းရာအရာရွိခ်ဳပ္သုိ႔မဟုတ္ CCD ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ဥပေဒႏွင့္အညီမွတပါးထုိအ ခ်က္အ
လက္မ်ားကုိမထုတ္ေဖာ္ရန္သည္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒျဖစ္သည္။သုိ႔မဟုတ္ကုမၸဏီ၏ကိရိယာမ်ားႏွင့္စနစ္မ်ား
ကုိအသံုးျပဳၿပီးဖန္တီးထားေသာအီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္သီးသန္႔မဟုတ္ပါ။ AOI
သည္ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီ၏ရင္းျမစ္မ်ားကုိအသံုးျပဳၿပီးဖန္တီးထားေသာလႊဲေျပာင္းထား
ေသာ၊သိမ္းထားေသာအခ်က္အလက္အားလံုးကုိျပဌာန္းဥပေဒအရအသံုးျပဳပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ကုမၸဏီ၏ IS မူဝါဒ
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိအင္ထရာနက္တြင္ရရွိႏုိင္ပါသည္။



အင္တာနက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးအသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေစ၊အျခားနည္းျဖင့္အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေစလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိမႈမူဝါဒကုိမဖြဲ႔
စည္းမီဥပေဒေရးရာအရာရွိခ်ဳပ္သုိ႔မဟုတ္ CCD ႏွင့္တုိင္ပင္ရမည္၊သုိ႔မဟုတ္ပါကသတ္မွတထ
္ ားေသာမူဝါဒကုိ
ေလးစားလုိက္နာရန္လံုေလာက္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္

ပပပပကကကၡျဖစ္မွဳ

-

တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအက်ိဳးအျမတ္ကဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္သည့္အခါ-

သု႔မ
ိ ဟုတ္ေႏွာင့္ယွက္ပံု

4

ရသည့္အခါအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားပါသည္။ဒါ႐ုိက္တာ၊အရာရွိ၊ဝန္ထမ္းသုိ႔မဟုတ္ကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္အေရးယူေ
ဆာင္ရြက္လွ်င္သုိ႔မဟုတ္သူ

(သု႔)ိ

သူမ၏အလုပ္ကုိရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖင့္ေဆာင္

ရြက္ရန္

ခက္ခဲႏုိင္သည့္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရွိလွ်င္ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုိင္ေသာအေျခအေနျဖစ္ပြားပါသည္။ဒါ႐ုိက္တာ၊အရာရွိ၊
ဝန္ထမ္း၊ကုိယ္စားလွယ္

(သုိ႔)

သူ

(သု႔)ိ

သူမ၏မိသားစုဝင္သည္ကုမၸဏီရွိသူ

(သု႔)ိ

သူမ၏ရာထူးေၾကာင့္မေလ်ာ္

ကန္ေသာကုိယ္ေရးကုိယ္တာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိလက္ခံရရွိလွ်င္အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည္။အစုရွယ္ယာလက္မွ
တ္မ်ားအေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္း၊ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ျပင္ပကုမၸဏီတြင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေပးျခင္း၊လုပ္ငန္းအ
က်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားသည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္သင္ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္အဓိကျပႆနာျဖစ္ပြာ
းရာဥပမာနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခႏွင့္ဆက္စပ္အလႊဲအေျပာင္းျပဳလုပ္မႈမ်ားကုိစာျဖင့္ေရးသား၍ CCD သု႔မ
ိ ဟုတ္ CLO
ထံထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီးကုမၸဏီ၏မူဝါဒအတုိင္းေလ်ာ္ကန္စြာမွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။အက်ိဳး
စီးပြားအတြက္ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ကုိေသခ်ာေပါက္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ေသာ္
လည္းထုတ္ေဖာ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းကခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

AOI

၏လုပ္ငန္းကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ရင္းႏွီးျမႇပၤႏွံမႈျပဳလုပ္သည့္ျပည္သူမ်ားထံထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိသည့္ကုမၸဏီသုိ႔မ

ျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလက္ဝယ္ရရွိေကာင္းရရွိႏုိင္ပါသည္

("အမ်ားျပည္

ဟုတ္အ
သူထံ

ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာအေရးႀကီးအခ်က္အလက္")။ထုိသုိ႔ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာအေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ား
၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိသင္ကထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီးကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ထုိအခ်က္အ
လက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာအျခားအဖြဲ႕အစည္း၏အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကုိဝယ္ယူျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ထုိအခ်က္အလ
က္မ်ားအေၾကာင္းကုိအျခားတစ္ေယာက္ထံေျပာျပရန္၎ကုိအသံုးျပဳျခင္းတုိ႔မျပဳလုပ္ရ။
ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ဥပေဒမ်ားအထူးသျဖင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ဥပေဒသည္အမ်ားျပည္သူထံထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာထုိအေရးႀ
ကီးအခ်က္အလက္မ်ားကုိသင္လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားစဥ္ကုမၸဏီ၏စေတာ့ကုိျဖစ္ေစအျခားအစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကုိျဖစ္ေစဝ
ယ္ယူျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္းမွတားျမစ္ထားသည္။ကုမၸဏီမူဝါဒႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ဥပေဒ
မ်ားအရေအာက္ပါအေျခအေနမမ်ဳိးျဖစ္ေပၚပါက

အစုရွယ္ယာလက္မွတမ
္ ်ားကုိ အလုိက္ေပး၍လဲလွယ္ရန္ လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္ျပီး
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူက

ထုိအခ်က္အလက္ကုိ

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ

အေရးႀကီးသည္ဟုယူဆႏုိင္သည့္

အမ်ားျပည္သူသိေအာင္

ေဈးႏႈန္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏိုင္သည္။

5

ထုတ္ျပန္ပါက

အေျခအေနမ်ိဳး

ကုမၸဏအ
ီ စုရွယ္ယာ

လက္

(သု႔မ
ိ ဟုတ)္
မွတ္မ်ား၏

ယင္းအခ်က္လက္သည္အနာဂတ္၊ေဈးကစားေသာသုိ႔မဟုတ္ျဖစ္ႏိုင္စရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနလွ်င္၊၎အခ်က္အလက္ကုိအ
မ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ထုတ္ျပန္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္လိုက္ပါကထူးျခားသည္ဟုယူဆလွ်င္ယင္းအခ်က္အ
လက္အားအေရးႀကီးသည္ဟုယူဆသည္။အေရးႀကီးအခ်က္အလက္သည္အျပဳသေဘာေဆာင္

။
သင္သိပါသလား။
သင္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္

ျခင္းသုိ႔မဟုတ္အပ်က္သေဘာေဆာင္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

အေၾကြးမေက်ေသးေသာ

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား

လူသိရွင္ၾကားေရာင္းဝယ္သည့္
အလက္မ်ားသည္

လက္မ်ားကုိထိေတြ႕ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။

ဘဏ္မွေငြေခ်းထားျခင္းမ်ားရွိသည့္

ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႔

လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္မထားေသာ

အေရးႀကီးႏုိင္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္အေျခအေနမ်ားကုိအေျခခံၿပီး

အခ်က္

အေရးႀကီး၊မႀကီး

ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ၿပီး ကန္႔သတ္မထားပါအလားအလာ႐ွိေသာ(သိ႔မ
ု ဟုတ)္ အမွန္တကယ္

ကုမၸဏီစေတာ့ကုိဝယ္ယူရန္၊ေရာင္းခ်ရန္ဆံုး
ျဖတ္ရာ၌သင္မွအသံုးျပဳခြင့္မရွိေသာအခ်က္အ

(သုိ႔မဟုတ္)

စေတာ့မရွိေသာကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္တုိင္



ဝင္ေငြမ်ားေၾကညာခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားသို႔မဟုတ္ယခင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကညာ
ခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုခန္႕မွန္းျခင္း

"အတြင္းေရးကုန္သြယ္ျခင္း"



ဘ႑ာေရးရလဒ္မ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္



ေၾကြးဆံုးအတြက္သီးသန္႔ေငြမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ထပ္ျဖည့္ျခင္း၊

မ်ားကုိသိရွိရန္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ေလးစားလုိက္နာမႈ



လုပ္ငန္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊



ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ား၊တီထြင္မႈအသစ္မ်ားသို႔မဟုတ္႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိမႈအသစ္မ်ား၊



အႀကီးစားအမႈကိစၥမ်ား(သိ႔မ
ု ဟုတ္) အစုိးရ၏အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊



ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းျခင္းမ်ား၊ အျခားကုမၸဏီကုိ၀ယ္ယူျခင္း၊ တင္ဒါေခၚျခင္း၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား (သိ႔မ
ု ဟုတ)္

ဆုိင္ရာအင္ထရာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေတြ႕ရွိႏုိင္
သည့္ကုမၸဏီအတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ဖလွယ္ျခင္းမူဝဒါကုိရည္ညႊန္းကိုးကားပါ။

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚမႈမ်ား၊


အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈဆုိင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္အေၾကြးဆပ္ႏုိင္မႈအေပၚအကဲျဖတ္ႏႈန္းတြင္အ
ေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္မႈ၊



ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား(ဥပမာ
ျပန္အဖတ္ဆယ္ရန္

-

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားျပန္စုစည္းမႈ၊

အုပ္စုခြဲျခင္းမ်ား၊

ေဝစုပုိင္းတြင္အေျပာင္းအလဲမ်ား၊

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

(သု႔မ
ိ ဟုတ)္

စီနီယာအစုရွယ္ယာမ်ားပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား၊
ျပန္လည္ဝယ္ယူမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ေရာင္းရန္ပစၥည္း

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူ၏

ေနာက္ထပ္အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကုိသီးသန္႔ျဖစ္ေစ၊

ရပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္

အမ်ားျပည္သူသိေအာင္

ထုတ္ျပန္၍ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်မႈမ်ား)။


ကုမၸဏီအားထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္အေျပာင္းအလဲမ်ားသို႔မဟုတ္သာမန္မဟုတ္ေသာစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈပုိင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊



သာမန္ထက္လြန္ကဲေသာေခ်းငွားမႈ၊



ေငြေပၚလြယ္မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္



ကုမၸဏီသည္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာအား ေနာက္ထပ္အမွီျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သည့္ စာရင္းစစ္မ်ား (သု႔မ
ိ ဟုတ)္
စာရင္းစစ္၏ေၾကညာခ်က္တြင္အေျပာင္းအလဲမ်ား။

အစုရွယ္ယာလက္
မွတ္မ်ားအေရာင္း
အဝယ္လုပ္ျခင္း

အမ်ားျပည္သူထံထုတ္ျပန္မထားေသာအေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားကုိလက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားခ်ိန္တြင္ကုမၸဏီ၏စေတာ့ကုိျဖစ္
ေစ၊အျခားအစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားကုိျဖစ္ေစအေရာင္း၊အဝယ္မျပဳလုပ္ရ။ဤတားျမစ္ခ်က္မ်ားတြင္ AOI စေတာ့အေရာင္း၊အ ဝယ္ျပဳလုပ္မႈ
(ရည္ရြယ္၍ျဖစ္ေစ၊မရည္ရြယ္ဘဲျဖစ္ေစ)

ကုိျဖစ္ေစသည့္တည္႐ွိၿပီးသားျဖစ္ေသာအေကာင့္လက္က်န္ေငြမ်ားကို

ျပန္လည္စုစည္းရန္သို႔မဟုတ္အနာဂတ္တြင္ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုျပန္လည္ညြန္ျပရန္အတြက္ေရြးေကာက္ျခင္းမ်ားစသည့္ကုမၸဏီ၏

401(k)

အစီအစဥ္ထဲတြင္အသြင္းအထုတ္ျပဳလုပ္မႈမ်ားပါဝင္သည္။ထို႔အျပင္၊လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္မထားေသာအေရးႀကီး
အခ်က္အလက္မ်ားကုိလက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားစဥ္စေတာ့ဝယ္သူအတြက္အခြင့္အေရးေပးျခင္းကုိက်င့္သံုးျခင္းအားတားျမစ္ထား ပါသည္။
လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္မထားေသာအေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားတြင္

အျခားေသာကုမၸဏမ
ီ ်ားပါဝင္၍

(ဥပမာအားျဖင့္

ပူးေပါင္းမႈအေျခအေနတစ္ခုတြင္)ထိုကုမၸဏီ၏ စေတာ့အားအေရာင္း၊အဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း (သိ႔မ
ု ဟုတ္) အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္မည့္
တစ္စုံတစ္ေယာက္အား

အခ်က္အလက္ထုတ္ေျပာျခင္းတို႔ကို

အခ်က္အလက္ကိုလက္ခံရ႐ွိသူသည္

မျပဳလုပ္ရန္

သင့္အား

ယုံၾကည္အပ္ႏွံရသူတစ္ဦး(သိ႔မ
ု ဟုတ)္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုစသည့္

တားျမစ္ထားသည္။
အတြင္းလူတစ္

ဦးဦး၊အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊သင္သည္ထိုလက္ခံရယူသူထံမွေငြေၾကးဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္
တစ္ခုခုကိုရ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ၊မရရွိသည္ျဖစ္ေစ ဤအခ်က္ႏွင့္သက္ဆုိင္ပါသည္။ ဤဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သူ မည္သူ မဆို
ရယူထားသည္ကုိျပန္လည္ေပးအပ္ရျခင္း၊ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္ကိုသက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီအရာ႐ွိတစ္ဦးမွလူသိ႐ွင္ၾကားထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီးေနာက္သံုးရက္အၾကာတြင္ထိုအခ်က္အ
လက္သည္

"လူသိရွင္ၾကား"

ျဖစ္သည္ဟုယူဆပါမည္။

6

AOI၊၎၏ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊အရာ႐ွိမ်ား၊ဝန္ထမ္း

မ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားဆုိင္ရာ

ထမ္းဆိုင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိခံယူရပါမည္။

ဤမူဝါဒကိုခ်ိဳး

ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ပါကျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ဝန္
ေဖာက္သည့္အရာ႐ွိမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကိုယ္

စားလွယ္မ်ားသည္ အလုပ္မွရပ္စဲျခင္းအပါအဝင္ ေလးစားလုိက္နာမႈအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိ ခံယူရလိမ့္မည္။ အလားတူပင္
ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးသည္လည္း ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရႏုိင္ပါသည္။
ပို၍အေသးစိတ္က်ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္ကုမၸဏီ၏အတြင္းပိုင္းကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒကုိကုိးကားပါသို႔မဟုတ္ကုမၸဏီ၏ဥပ
ေဒေရးရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

အသင္းအဖြ႔ဆ
ဲ ိုင္ရာ
အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အရာ႐ွိမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြ႔၏
ဲ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ လုပ္ငန္း ပုိင္ပစၥည္း၊
အခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ရာထူးကုိ အသံုးခ်ၿပီး ရရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျခားသူမ်ားထံလႊဲေပး ျခင္း သို႔မဟုတ္
မိမိတ႔အ
ို က်ိဳးအတြက္

ရယူျခင္းမ်ားကို

သိ႕ု မဟုတ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားပါသည္။

မထိုက္သင့္ေသာ

သို႔မဟုတ္

ဒါရိုက္တာ၊

ကိုယ္က်ဳိးရရိွေရးအတြက္

ရာထူးကိုအသံုးခ်ျခင္းမျပဳရ၊

အရာရိွ၊

၀န္ထမ္း

အသင္းအဖြဲ႕၏ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား၊

၎ျဖင့္တိုက္ရိုက္

သို႕မဟုတ္

သြယ္၀ိုက္ၿပီး

ကုမၸဏီႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းလည္း မျပဳရပါ။ ထုိသုိ႔ လုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အ႐ွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမင့္မားလာေသာအခါ ကုမၸဏီ၏
တရားဝင္အျမတ္အစြန္းမ်ားကို တုိးျမွင့္ရန္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အရာ႐ွိမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္ ကုမၸဏီအတြက္
တာဝန္တစ္ခုကို ယူရပါသည္။

အလားအလာရွိေသာ ပဋိပကၡမွန္သမွ်ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ညႊန္ ၾကားခ်က္မ်ား ရယူရန္ CCD

ႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

လာဘ္စားမႈႏွင့္အ
က်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ

အစိုးရအရာ႐ွိ

(အစိုးရဌာနအဂတိလိုကစ
္ ားျခင္း)

သိ႔မ
ု ဟုတ္ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီသ႕ို ႏိုင္ငံသားမွ

(ပုဂၢလိကဌာနအဂတိ

လိုက္စားမွဳ)လာဘ္စားျခင္းသည္တရားဥပေဒအားခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။၎သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္အသိုင္း
အဝုိင္းကိုထိခိုက္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လာဘ္စားမႈ(အဂတိလိုက္စားမွဳ)ကို တားျမစ္သည့္အားစိုက္ ေဆာင္ရြကမ
္ ႈမ်ားကို
တက္ၾကြစြာေထာက္ပံ့ ကူညီၾကရပါမည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ျပည္တြင္း၊ျပည္ပရွိလာဘ္စားမႈပေပ်ာက္ေရးဥပေဒအားလုံးကိုတင္းက်ပ္စြာလိုက္နာက်င့္သုံးရပါမည္။ျပည္ပ
ရွိလာဘ္စားမႈဆန္႔က်င္သည့္ဥပေဒမ်ားသည္အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွလာဘ္စားမႈကိုတားျမစ္ပိတ္ပင္ေစသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားပ
င္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္မည္သည့္ပုံစံျဖင့္မဆုိလာဘ္မထုိးရ

နည္းပါးေသာပမာဏပင္ျဖစ္ေစ -“မသမာေၾကးေငြ” ေပးအပ္မႈမ်ား



ေလးစားလုိက္နာမႈေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊မ်က္ႏွာသာေပးေသာအခြန္သို႔မဟုတ္အေကာက္ခြန္ေပးေဆာင္မႈ
မ်ား၊လိုင္စင္မ်ား၊ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားသိ႔မ
ု ဟုတ္အျခားေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကိုမမွန္မကန္ရယူရန္ေငြေပးမႈမ်ား။



လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားဖလွယ္ျခင္းအတြက္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထံေငြေပးမႈမ်ား။



အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေတာင္းဆုိေသာသို႔မဟုတ္ျပဳလုပ္ေသာပုံမွန္မဟုတ္သည့္ေကာ္မရွင္ ေၾကးမ်ား။



သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္မႈမ႐ွိေသာေဖာက္သည္အတြက္မက္လုံးမ်ား။



ဘဏ္မ်ားစသည့္အေၾကြး႐ွင္မ်ားထံမွမ်က္ႏွာသာေပးမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ေငြေပးမႈမ်ား
။

လာဘ္ထိုးမႈကိုအစိုးရအရာ႐ွိတစ္ဦးထံကမ္းလွမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၊ေဖာက္သည္သို႔မဟုတ္ပံ့ပိုးသူထံကမ္းလွမ္းသည္ျဖ
စ္ေစယင္းသည္တရားမဝင္ျဖစ္ၿပီးကုမၸဏီ၏မူဝါဒကိုဆန္႔က်င္သည္။သုိ႔ေသာ္ျဖစ္စဥ္တုိင္းတြင္ Alliance One
ဝန္ထမ္းမ်ားသတိထားသင့္သည္အခ်က္မ်ားရွိေနပါသည္။
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။

အစုိးရက႑တြင္လာဘ္စားမႈျပႆနာမ်ား
ကုမၸဏီႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုအရာရွိကလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္သို႔မဟုတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်
က္၊ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးသို႔တန္ဖိုး႐ွိသည့္
ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ

သင္သိပါသလား။
လာဘ္ထိုးမႈကိုကမ္းလွမ္းျခင္းခံရသည့္သို
မဟုတ္လက္ခံရယူသည့္ပုဂိၢဳလ္သည္အစိုး
ရအရာ႐ွိတစ္ဦးသိုမဟုတ္သီးသန္ႏိုင္ငံ
သားတစ္ဦးမည္သူပင္ျဖစ္ေစလာဘ္ထိုးမႈ
ကမ္းလွမ္းခ်က္သိုမဟုတ္ပုံစံမွန္သမွ်ကို
ကုမၸဏီမူဝါဒအရတားျမစ္ပါသည္။

အရာတစ္ခုခုကိုေပးရန္ကတိျပဳျခင္းသို႔မဟုတ္

AOI၊သိ႔မ
ု ဟုတ္၎၏ကမၻာအႏွံ႔အျပားမွလက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ကိုယ္စား

လွယ္မ်ား၊အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔မဟုတ္အျခားၾကားခံမ်ားႏွင့္ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးမွဝန္ထမ္းမ်ားကျပဳလုပ္ပါကယင္းသ
ည္

U.S

ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္

U.S

ႏိုင္ငံျခားအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈက်င့္သံုးမႈအက္ဥပေဒ

("FCPA")

ကုိခ်ိဳး

ေဖာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။၎တြင္လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကိုရယူျခင္း၊႐ွိၿပီးသားလုပ္ငန္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျခင္းသို႔မဟုတ္အက်ိဳး
ေက်းဇူးအခ်ိဳ႕ကုိရယူျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။
FCPA

ကိုအေမရိကန္တရားမွ်တမႈေရးရာဌာန

("JOD")

ကရာဇဝတ္ျပစ္မႈသေဘာအရႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ဖလွယ္မႈေကာ္မ႐ွင္ ("SEC") ကတရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္စြာျဖင့္အတည္ျပဳထားပါသည္။ ထို FCPA
တြင္အဓိကအပိုင္းက႑ႏွစ္ခုပါဝင္ပါသည္

-

(က)

လာဘ္ထိုးမႈဆန္႔က်င္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

(ခ)

စာ

ရင္းအင္းဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား။
(a) FCPE

၏လာဘ္ထိုးမႈဆန္႔က်င္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္အစိုးရအရာရွိထံမေလ်ာ္မကန္ေငြေပးေခ်မႈကုိျပစ္မႈ

ေျမာက္သည္ဟုသတ္မွတ္သည္။ FCPE ၏လာဘ္ထိုးမႈဆန္႔က်င္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏အေျခခံအေၾကာင္းအ ခ်က္မ်ားမွာ

တန္ဖုိးရွိသည့္အရာတစ္ခုခုကုိေပးကမ္းျခင္း၊ကမ္းလွမ္းျခင္း(သု႔မ
ိ ဟုတ)္ ေပးမည္ဟု

ကတိျပဳျခင္းေပးေခ်မည့္

(သု႔မ
ိ ဟုတ္) ေပးရန္ကတိျပဳထားသည့္အရာသည္ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးဦး၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွ မဟုတ္ေသာ
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု(သိ႔မ
ု ဟုတ္)ပါတီဝင္၊

ႏိုင္ငံျခားႏုိင္ငံေရး႐ုးံ

အတြက္ကိုယ္စားလွယ္တစ္

ေယာက္ေယာက္(သိ႔မ
ု ဟုတ)္ အျခားပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးသို႔ေပးမည္ကုိသိလ်က္ႏွင့္ေပးကမ္းျခင္း၊


သူ(သု႔)ိ သူမ၏တာဝန္ကုိခ်ိဳးေဖာက္၍

တစ္စံုတစ္ရာကုိလုပ္ေဆာင္ရန္(သု႔မ
ိ ဟုတ)္ မလုပ္ေဆာင္ရန္

ေဆာင္ျခင္း၊အစုိးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္(သု႔မ
ိ ဟုတ္)
သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုကုိ

လႊမ္းမုိးရန္သုိ႔မဟုတ္၎အေပၚ

ႏုိင္ငံျခားအစုိးရႏွင့္သူ၏ခ်ိတ္ဆက္လႊမ္းမုိးမႈကုိအသံုးျပဳရန္ထုိပုဂၢိဳလ္အားဆြေ
ဲ ဆာင္

ျခင္းအပါအဝင္အရာရွိတစ္ဦးဦး၏တစ္ခုခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္(သု႔မ
ိ ဟုတ)္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွဳကုိလႊမ္းမုိး

မွန္းခ်က္အတြက္အက်င့္ပ်က္ခ်စားရန္ရည္ရြယ္ျခင္း၊


ေသြး

ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦးသို႔မဟုတ္ကုမၸဏတ
ီ စ္ခုခုအတြက္လုပ္ငန္းကုိလက္ဝယ္အပုိင္ထိန္းသိမ္းရန္သုိ႔မဟုတ္ထုိ
လုပ္ငန္းကုိရယူရန္လမ္းညႊန္ျခင္းတုိ႔တြင္ကူညီေပးျခင္း။
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ရန္ရည္

လာဘ္စားမႈႏွင့္
အက်င့္ပ်က္ခ်စား

"အဖုိးတန္ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ"
ဟုဆုိရာ၌က်ယ္ျပန္႔စြာသတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ေငြသားအျပင္၊၎တြင္မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္အ
ျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ညႊန္ျပႏုိင္စြမ္းအပါအဝင္အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပး
သည့္ပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ပါသည္။ဥပမာမ်ားတြင္ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ပါသည္ -

မႈ



ေငြသား၊ေငြသားႏွင့္ညီမွ်သည့္ပစၥည္းမ်ား၊သို႔မဟုတ္အျခားအက်ိဳးအျမတ္မ်ား
(ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္၊ခရီးစဥ္စီစဥ္ေပးျခင္း)၊



ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား -



အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္ကမ္းလွမ္းျခင္း၊



အရာရွိတစ္ေယာက္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ပရဟိတပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊



ႏိုင္ငံေရးပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္



ကုမၸဏီ၏ထုတ္ကုန္မ်ားသို႔မဟုတ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း၊လက္ေတြ႔ျပသျခင္းသို႔မဟုတ္
႐ွင္းလင္းျပျခင္းတုိ႔အတြက္မဟုတ္ဘဲအျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္အစိုးရအမႈေဆာင္မ်ားသို႔မဟုတ္၎တိ႔၏
ု ဝန္ထမ္းမ်ား
ကကုမၸဏီ၏အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို (ေလယာဥ္၊အိမ္မ်ား၊ယာဥ္မ်ား၊သေဘၤာမ်ား၊စ

။

သည္တို႔အပါအဝင္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ႐ွိေသာအရာမ်ား) အသုံးမျပဳရ။

(ခ)

FCPA

၏စာရင္းအင္းဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရကုမၸဏီမ်ား၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကိုတိက်မွန္

ကန္စြာႏွင့္မွ်တစြာမွတ္သားထားသည့္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္စာအုပ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ထုိရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္႐ံုးတြင္းစာရင္းအင္း

သင္သိပါသလား။
လာဘ္စားမႈသည္တရားမ၀င္
သည့္အျပင္ကုမၸဏီ၏စာရင္းႏွင့္
မွတ္တမ္းမ်ားထဲရွိေငြအဝင္အ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။အျခားအရာမ်ားအနက္ယင္းုျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္လာဘ္
ေပးျခင္းႏွင့္ေငြေပးရသည့္သဘာဝကိုဖုံးကြယ္ျခင္းတိုကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည့္

"တရားမဝင္သံုးရန္"

မဟုတ္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္မမွန္ကန္ေသာအသံုးစရိတ္မ်ားေဖာ္ျပမႈတုိ႔ကုိကာကြယ္ဟန္႔တားရန္ရည္ရြယ္ပါ သည္။
FCPA

သိ႔မ
ု ဟုတ္အျခားျပည္တြင္းလာဘ္စားမႈကုိဆန္႔က်င္ေသာဥပေဒမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ပါကအက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ဒဏ္ေငြ

ေဆာင္ရျခင္းႏွင့္အျခားေသာဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမႈမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ဥပမာအေနျဖင့္လာဘ္စားမႈဆန္႔က်င္သည့္

ထြက္မ်ားကိုလမ
ြဲ ွားစြာေဖာ္ျပ

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္သူသည္

ျခင္းသည္လည္းသီးျခားျဖစ္

က်ဥ္းဒဏ္ခံရလိမ့္မည္၊သို႔မဟုတ္စာရင္းအင္းဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္သူသည္

တည္ေနေသာအလားတူျပစ္မႈ
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ရန္ပုံေငြမ်ား၊ေငြသားျဖင့္

$250,000

USD

အထိဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရႏိုင္သည္သို႔မဟုတ္
$5
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ႏွစ္အထိအ

မီလီယံအထိဒဏ္ေငြ

ေပးေဆာင္ရႏိုင္သည္(သိ႔မ
ု ဟုတ)္ ႏွစ္ 20 အထိအက်ဥ္းဒဏ္ခံရလိမ့္မည္။ထို႔အျပင္ကုမၸဏီကိုယ္တိုင္သည္လည္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ
စြဲခ်က္တင္ျခင္း၊ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဒဏ္ေၾကးမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရပါသည္။
ထုိက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလ်စ္လ်ဴ႐ႈသည့္သ႔မ
ို ဟုတ္အေလးမထားသည့္ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက်င့္သံုးေဆာင္
ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ေခ်ပခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ဤမူဝါဒကိုခ်ိဳးေဖာက္၍လက္ေဆာင္ေပးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေပးရန္စီစဥ္ျခင္း၊တန္ဖိုး႐ွိသ
ည့္အရာတစ္ခုခုကိုေပးရန္ကမ္းလွမ္းျခင္းသုိ႔မဟုတ္ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းျပဳလုပ္သည့္ဝန္ထမ္းမည္သူမဆိုသည္အလုပ္
ထုတ္ပစ္ခံရျခင္းအပါအဝင္ကုမၸဏီမွျပင္းထန္ေသာအေရးယူမႈကုိခံရလိမ့္မည္။
FCPA သည္ ကုမၸဏီမွအလုပ္ခန္႔အပ္မထားေသာတစ္စုံတစ္ေယာက္မွတဆင့္ျဖစ္ေစသို႔မဟုတ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွျဖစ္ေစ တိုက႐
္ ုိက္
ျပဳလုပ္ေသာကတိမ်ား၊ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္လက္ေဆာင္မ်ားအတြက္လည္းတူညီစြာအက်ံဳးဝင္ပါသည္။ထုိအတြက္ေၾကာင့္ျပင္ပပါ
တီအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုကကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စားတရားမဝင္ေသာလက္ေဆာင္မ်ား၊ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္ကတိမ်ားေပးေနသည္
ကိုအက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္အၾကံျပဳသည့္အေျခအေနမ်ားသို႔မဟုတ္အခ်က္မ်ားကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသို႔မဟုတ္
"အျခားတစ္နည္းျဖင့္႐ႈျမင္ျခင္း" သည္ FCPA အရတရားမဝင္ပါ။ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းသည္မ သင့္ေလ်ာ္ မမွန္ကန္ေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
တရားမဝင္ေသာလက္ေဆာင္မ်ား၊ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္ကတိမ်ားျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟူသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သို႔မဟုတ္
ယုၾံ ကည္မႈျဖင့္(သိ႔မ
ု ဟုတ)္ လုပ္ငန္းမ်ား၏အခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ဆႏၵျဖင့္ျပင္ပအဖြဲ႔အစ
ည္းသိ႔မ
ု ဟုတ္ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုထံေငြေၾကးမ်ားထပ္မံေပး ျခင္းသည္တရားမဝင္ပါ။
အစုိးရအရာရွိဟူသည္မွာအဘယ္နည္း။

လာဘ္စားမႈ
(အဂတိ လိုက္စားမွဳ)ႏွင့္
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ

ကုမၸဏီမူဝါဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္၊ "အစိုးရအရာရွိ" ၏အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္သည္အလြန္က်ယ္ျပန္႔သည္ဟု
နားလည္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီးအေကာက္ခြန္ႏွင့္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမ်ား၊လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊အစိုးရဝန္ႀကီးမ်
ားႏွင့္အျခားအစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာအရာရွိမ်ား၊ကုလသမဂၢ၊ကမၻာ့ဘဏ္သို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံတကာေငြေ
ရးေၾကးေရးရန္ပုံေငြစသည့္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အရာရွိမ်ားသိ႔မ
ု ဟုတ္ဝန္ထမ္းမ်ား -

9

စိုက္ပ်ိဳးေရးစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားကဲ့သုိ႔အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာေဆးရြက္ႀကီးစက္႐ုံကိုဥပေဒျဖင့္ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးပါတီအမႈေဆာင္မ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္ႏိုင္ငံေရး႐ုံးအတြက္ေရြးေကာက္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအဝင္ကန္႔သတ္မထားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာပါဝင္သည္။
အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးမွာႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္သို႔မဟုတ္ႏုိင္ငံေတာ္မွထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားအားမည္
သည့္ရာထူး၊အေနအထားတြင္ျဖစ္ေစလုပ္ကုိင္ေနသည့္ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္အစိုးရအရာရွိမ်ားျဖစ္ပါသည္။၎တြင္
ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ကန္႔သတ္မထားေသာကုမၸဏီ၏ေဖာက္သည္မ်ားစြာလည္းပါဝင္ပါသည္

Global Tobacco Ltd.



အီရန္ေဆးရြက္ႀကီးကုမၸဏီ



Imperial Vina Danang



Regie Libanaise des Tabacs et Tombacs



Japan Tobacco, Inc.



လစ္ရန္ေဆးရြက္ႀကီးကုမၸဏီ LTC



Khanh Hoi စီးကရက္စက္႐ုံ



ထိုင္ဝမ္ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္အယ္ကိုေဟာေကာ္ပိုေရး႐ွင္း



Tian Li ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာကုမၸဏီလီမီတက္



ထိုင္းႏိုင္ငံေဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္း



ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသားေဆးရြက္ႀကီးေကာ္ပိုေရး႐ွ



Regie National des Tabacs et des Alumettes

င္း



Manufacture des Tabacs de Kairouan

Fabrika Dunhana Sarajevo, Bosnia &



ဗီယက္နမ္ေဆးရြက္ႀကီးတင္သြင္းျခင္းႏွင့္တင္ပို႔ျခင္းကုမၸ



Herzegovina

ဏီ

Societe Nationale des Tabacs et



အမ်ိဳးသားစီးကရက္ႏွင့္မီးျခစ္စက္႐ုံလီမီတက္မ်ား

Allumettes



ဆိုင္ဂြန္ေဆးရြက္ႀကီးကုမၸဏီ



China Tobacco International Inc.



Thang Long ေဆးရြက္ႀကီးကုမၸဏီ



အေ႐ွ႕ပိုင္းကုမၸဏီ S.A.E.



Saigon စက္႐ုံေကာ္ပိုေရး႐ွင္း



အမ်ိဳးသားေဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္း



Khatoco



Sekap, S.A.



Korea Tomorrow and Global Corp.



၎သည္မည္သည္ကိုဆိုလိုသနည္း။ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွအစျပဳ၍စာပို႔ဝန္ထမ္းအထိအစိုးရအတြက္အလုပ္လုပ္ေနေသာပုဂိၢဳလ္မွန္သမွ်သ
ည္ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ားအရ

"အစိုးရအရာရွိ"

တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူသည္။တရားသူႀကီးမ်ား၊႐ုံးစားေရးမ်ားစ

သည္တ႔အ
ို ပါအဝင္တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမွန္သမွ်သည္ဤမူဝါဒမ်ားအရ

"အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား"

ျဖစ္ပါသည္။တန္ဖိုး႐ွိသည့္အ

ရာတစ္ခုခုကိုမိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးသုိ႔မဟုတ္အျခားခန္႔အပ္ထားသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံကမ္းလွမ္းျခင္းသည္အစုိးရအ
ရာရွိအားအက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစရန္အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ထုိတန္ဖုိးရွိသည့္အရာတစ္ခုခုကုိလက္ခံေသာအစုိးရအဖြဲ႕
ဝင္မ်ား၏မိသားစုဝင္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ထုိအစုိးရအဖြ႕ဲ ဝင္မွခန္႔အပ္ထားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ "အစုိးရအရာရွိမ်ား" တြင္ပါဝင္သည္။
လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ပါဝင္သည့္ပုဂိၢဳတစ္ဦးသည္သက္ဆိုင္ရာအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈဆန္႔က်င္သည့္ဥပေဒမ်ားတြင္အက်ံဳးဝင္ေနျခင္းရွိမ
ရွိသင္ေမးျမန္လိုပါက၊ CDD ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။
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အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ခရီးႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း
FCPA မွနယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွတပါးႏုိင္ငံျခားအရာရွိမ်ားထံ "တန္ဖုိးရွိသည့္အရာတစ္ခုခုကုိ"
ေပးအပ္ျခင္းအားတားျမစ္ထားပါသည္။
လက္ေဆာင္မ်ားေပးကမ္းမႈသုိ႔မဟုတ္လက္ေဆာင္သည္ကုမၸဏီအတြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုခုကုိျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟူေသာေမွ်
ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္အစုိးရအရာရွိထံလက္ေဆာင္ေပးရန္ကမ္းလွမ္းျခင္းသုိ႔မဟုတ္ေပးအပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။အစုိးရအရာရွိထံလက္ေဆာင္
တစ္ခုခုေပးအပ္ရာတြင္ဤမူဝါဒကုိတင္းက်ပ္စြာလုိက္နာရမည္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ေအာက္ပါ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအက်ံဳးဝင္ပါသည္(ii)

(i) အစိုးရအမႈေဆာင္မ်ားသို႔ေငြသားလက္ေဆာင္ေပးျခင္းကိုမည္သည့္အခါ မွခြင့္မျပဳပါ၊

ကုမၸဏီ၏အမွတ္တံဆိပ္ပါ႐ွိသည့္လက္ေဆာင္ငယ္မ်ားကိုေလးစားျမတ္ႏိုးမႈသို႔မဟုတ္ယဥ္ေက်းမႈ

အရသိ႔မ
ု ဟုတ္ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈအတြက္အျပန္အလွန္သေဘာအရအစိုးရအမႈေဆာင္တစ္ဦးသို႔ပံ့ပိုးႏိုင္ပါမည္၊

i

(iii)

ထိုလက္ေဆာင္သည္မဆိုစေလာက္ေသာတန္ဖိုးသာ႐ွိသင့္သည္၊သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ဓေလ့ထုံးတမ္းျဖစ္ရ
မည္ျဖစ္ၿပီးအခါသမယအတြက္သင့္ေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္၊ႏွင့္

(iv)ထိုလက္ေဆာင္သည္ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္သက္

ဆိုင္ရအစိုးရကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ရမည္။ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြဲ
ေဖာက္သည္မ်ား၏အလုပ္သမားမ်ားအပါအဝင္အစိုးရအမႈေဆာင္တစ္ဦးသို႔လက္ေဆာင္တစ္ခုေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ကမ္းလွမ္းျခင္းမ
တိုင္ခင္ကုမၸဏီ၏

CCD

ထံမွေရးသားေထာက္ခံခ်က္ရ႐ွိရမည္။္ကုမၸဏီ၏ကမၻာ့လက္ေဆာင္ကုန္က်စရိတ္

ဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ညီညႊတ္ေစရန္အတြက္လက္ေဆာင္မ်ားအားသင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ၿပီးစာရင္း

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္
မ်ားပုိမုိသိရွိလုိပါက
ဤအပိုင္းက႑သည္အစိုးရအရာရွိမ်ား
အတြက္ခရီးႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈတို႔အတြက္
ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ္လည္းကုမၸဏီ
၏ကမၻာ့ခရီးႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ
မ်ားသည္လည္းအလုပ္သမားေျဖေဖ်ာ္မႈ
အတြက္ႏွင့္သင့္ကိုယ္ပိုင္ခရီးအတြက္
က်သင့္မည့္စရိတ္မ်ားကို႐ွင္းလင္းျပ
ပါသည္။

အင္းျပဳလုပ္ထားရမည္။
ခရီးသြားစရိတ္မ်ားေယဘူယ်အားျဖင့္ခရီးႏွင့္ေျဖေဖ်ာ္မႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ကုမၸဏီ၏ခရီးသြားႏွင့္ေျဖေဖ်ာ္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ဆက္ႏြ
ယ္ပါသည္။မည္သ႔ပ
ို င္ျဖစ္ေစကာမူအစိုးရအရာရွိမ်ား(လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေဖာက္သည္
အတြက္ခရီးစဥ္၊

တည္းခိုစရိတ္ႏွင့္ေန႕စဥ္ခရီးသြားေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကို

အတည္ျပဳခ်က္ကိုႀကိဳတင္ရယူထားရမည္ျဖစ္သည္။
မ်ားပါဝင္ပါသည္-

ေယဘူယ်

တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္)

ကုမၸဏီမွေပးျခင္းမ်ား

အတြက္

အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုအေနျဖင့္၊

CDD

ထံမွ

ေအာက္ပါနိယာမ

(i) ကုမၸဏီစီးပြားေရး၏အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္

သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသာျပန္ေပးလိမ့္မည္၊
ကိုသာျပန္လည္ေပးလိမ့္မည္၊

(ii)

အက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာေလယာဥ္ခ

(iii)ကုမၸဏီသည္ခရီးသြားရမည့္

(၎ထက္၊အစိုးရကိုယ္စားလွယ္သို႔မဟုတ္

AOI

သတ္မွတ္ထားေသာအမႈေဆာင္မ်ား၏

သီးျခား

အစိုးရအမႈေဆာင္

ေဖာက္သည္မ်ားသည္လည္း

(ပထမတန္းစားမ

မ်ားကို

ထိုသ႔ို

ျပဳလုပ္ရမည္)၊ႏွင့္

ခရီးအတြက္သာျပန္လည္ေပးမည္၊

ဟုတ)္

ေရြးခ်ယ္မည္မဟုတ္ပါ၊
(iv)

အမႈေဆာင္မ်ား၏

မိသားစုဝင္မ်ားမွကုန္က်ေသာစရိတ္မ်ား မပါဝင္ပါ။
စီးပြားေရးဆိုင္ရာေျဖေဖ်ာ္မႈ -ထိုေျဖေဖ်ာ္မႈသည္ (သိ႔မ
ု ဟုတ္ေျဖေဖ်ာ္မႈအတြက္ကမ္းလွမ္းခ်က္) ကုမၸဏီအား
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းေသာအက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုခုျဖင့္ပံ့ပိုးလိမ့္မည္ဟူသည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္အစိုးရအမႈေဆာင္ မ်ားကိုေျဖ
ေဖ်ာ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္ဝါးႀကီးအုပ္စနစ္မဟုတ္ေသာ(တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ဘဲ)ေဖာက္
သည္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္မည့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာေလာကဝတ္ျပဳမႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေျဖေဖ်ာ္မႈတို႔သည္
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေဖာက္သည္ (တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္)မ်ား (အစိုးရအမႈေဆာင္မ်ား)ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ရာတြင္ မသင့္ ေလ်ာ္ပါ။
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ကုန္က်စရိတ္သည္

(i)

ကုမၸဏီစီးပြားေရး၏အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း၊သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသျခင္းသို႔မဟုတ႐
္ ွင္းလင္းတင္ျပျခင္းတို႔

ႏွင့္တိုက္႐ုိက္ဆက္ႏြယ္သည့္အခါ၊
သည့္ပမာဏ႐ွိသည့္အခါ၊

(ii)အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၏

(iii)

တြင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ွိထားသည့္အခါ၊

စုစုေပါင္းၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္စဥ္အရသင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္

ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အမႈေဆာင္မ်ား၏
(iv)မမွန္ကန္ေသာအမႈ၏ျဖစ္ေပၚမႈတို႔ကို

အလုပ္႐ွင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေအာက္
ေ႐ွာင္ၾကဥ္သည့္အခါစသည့္

ျဖစ္စဥ္တို႔

တြင္သာအစိုးရအမႈေဆာင္မ်ား၏ေျဖေဖ်ာ္မႈကိုခြင့္ျပဳပါသည္။ထိုသို႔ေသာေျဖေဖ်ာ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္မႈ
႐ွိမ႐ွိသင္သံသယ႐ွိပါကကုမၸဏီ၏ CCD သိ႔ဥ
ု ီးစြာဆက္သြယ္ရပါမည္။
ေဒသဆိုင္ရာဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားသို႔မဟုတ္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစအစုိးရအရာရွိမ်ားထံေ

i
ေနာက္ထက္အခ်က္အလက္
မ်ားပုိမုိသိရွိလုိပါက
လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ေငြေပး

ပးကမ္းသည့္လက္ေဆာင္မ်ား၊ခရီးစဥ္စီစဥ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားသည္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားအားလုံးႏွင့္အျပည့္အဝညီညႊ
တ္မႈ႐ွိေၾကာင္းကိုအစဥ္ၿမဲတိက်ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္သ႔မ
ို ဟုတ္ "လာဘ္ထုိးရန္" ေငြေပးမႈမ်ား အခ်ိဳ႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္သည့္အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျမန္ဆန္ေစရန္သို႔မဟု
တ္ပုိမုိအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အနည္းငယ္မွ်ေငြေပးေခ်ရန္ေတာင္းဆိုၾကပါသည္။ထိုသို႔ေသာေငြေပးမႈမ်ားကိုေအာက္ပါအေျခအ
ေနမ်ားတြင္သာခြင့္ျပဳထားပါသည္ -

မႈမ်ားႏွင့္အျခားေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ



ေပးေခ်ရသည့္ပမာဏသည္အလြန္နည္းပါးရမည္။

ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုသိရိွနား



အဆုိပါေငြေပးမႈသည္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္သည့္အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုပံ့ပုိးေပးရန္ျဖစ္ၿပီး

လည္လိုပါကေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ

ကုမၸဏီသည္ထိုအစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကိုတစ္နည္းအားျဖင့္

အင္ထရာနက္စာမ်က္ႏွာရွိဗီဒီယိုျပသခ်

ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ရမည္။လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ေသာအစိုးရႏွင့္ဆိုင္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္စီးပြားေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္မိမိဘ

က္မ်ားကိုၾကည့္ရႈပါ။ AOI

ာသာဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္႐ွိေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမပါဝင္ပါ။

အင္ထရာနက္ပင္မစာမ်က္ႏွာတြင္ေလး



ထိုေငြေပးမႈသည္တူညီေသာေငြေပးမႈျဖစ္စဥ္တသီတန္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမဟုတ္ရ။

စားလုိက္နာမႈစာမ်က္ႏွာသို႔သြားေရာက္



ထိုေငြေပးမႈသည္ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ကိုက္ညီရမည္သို႔

ရန္လင့္ခ္တစ္ခုကို႐ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

မဟုတ္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ေသာအစိုးရႏွင့္ဆိုင္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုပံ့ပိုးကူညီရန္အျခားနည္းလမ္းမ႐ွိပါ။

အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားအနက္အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာအေျခအေနမ်ား၌ထိုေငြေပးမႈမ်ားကုိ

FCPA

ေအာက္တြင္

ခြင့္ျပဳႏိုင္ေလာက္ေသာ္လည္းေငြေပးမႈကိုျပဳလုပ္သည့္ႏိုင္ငံအပါအဝင္အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ဥပေဒမ်ား၊

UK

လာဘ္စားမႈ

ဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ၊

O.E.C.D

တိ႔ေ
ု အာက္တြင္၎သည္တရားမဝင္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။လာဘ္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး

သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အျခားအရာမ်ား။သို႔ျဖစ္၍ထိုသို႔ေသာေငြေပးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရန္ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္ေသာေ႐ွာင္လႊဲ၍မရေသာအေျခ
အေနမ်ားတြင္သာလွ်င္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္သင့္တြင္ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာရွိလွ်င္

CCD

ထံမွစာျဖင့္ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရ႐ွိသင့္သည္။
ထု႔ျိ ပင္ထိုသို႔ေသာေငြေပးမႈတစ္ခုကိုမေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္သည့္ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲအေျခအေနမ်ားတြင္ထိုေငြေပးမႈကိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏သက္ဆိုင္ရ
ာကုမၸဏီလုပ္ငန္း၏စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္တိက်မွန္ကန္စြာမွတ္တမ္းတင္၍ျပည့္စုံစြာ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ဥပေဒအရ
လိုအပ္ပါသည္။မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစထိုသို႔ေသာေငြေပးမႈမွန္သမွ်ကိုကၽြႏု္ပ္တို႔၏စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ာ
းတြင္ဖုံးကြယ္ထိန္ခ်န္ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား႐ွိပါ
က AOI ၏ CCD ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

12

လာဘ္စားမႈႏွင့္အ
က်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္မိမိတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းျဖင့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိအားေပးပါသည္။သုိ႔
ေသာ္သင္သည္သီးျခားပုဂိၢဳလ္တစ္ဥိးသို႔မဟုတ္ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိေထာက္ပံ့ရန္ကုမၸဏီ၏ပိုင္ဆိုင္မႈကိုငွားရမ္းျခင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးကို
လုံးဝေ႐ွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာပါဝင္လႈပ္႐ွားမႈျဖင့္ဆက္စပ္ၿပီးကုမၸဏီ၏တံဆိပ္ပါေသာ
စာရြက္စာတမ္းကိုမည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆုိအသံုးမျပဳရ။ထို႔ျပင္မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆုိဝန္ထမ္းမ်ားကုိယ္ေရး
ကုိယ္တာအရႏိုင္ငံေရးတြင္ပံ့ပုိးကူညီထားမႈအတြက္ကုမၸဏီကကုန္က် စရိတ္ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
ကုမၸဏီ၏ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္သင္သည္အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မွအထူးညႊန္ၾကားသည့္အထူးဦးစား
ေပးႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္သာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ျဖစ္ေစေငြေရးေၾကးေရးမပါဝင္ဘဲျဖစ္ေစ၊ႏို
င္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းသို႔မဟုတ္၎၏လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ကိုယ္စားသို႔

i

မဟုတ္ကုမၸဏီကုိယ္တုိင္မွႏိုင္ငံေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားပါဝင္လွ်င္၊သင္သည္ကုမၸဏီ၏

CCD

ထံမွခြင့္ျပဳခ်က္ကိုအ

လ်င္ရယူရပါမည္။သင္သည္ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားကိုကုမၸဏီ၏စာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ
မွတ္တမ္းတင္ထားရပါမည္။ထို႔အျပင္သင္သည္ဥပေဒေျပာင္းလဲရန္မဲဆြယ္ျခင္းဟုယူဆရသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
တြင္မပါဝင္ရန္ဂ႐ုစိုက္ရပါမည္။အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဖက္ဒရယ္၊ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအရမဲဆြယ္ျခင္းကုိထိန္းခ်ဳပ္္
ထားသည္၊ဥပေဒမ်ားအရအစီရင္ခံရန္လုိအပ္ပါက

CCD

ထံမွႀကိဳတင္ေထာက္ခံခ်က္ကိုလုိအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သင့္တြင္ေမးျမန္းစရာမ်ား႐ွိလွ်င္၊ကုမၸဏီ၏ CCD ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ေနာက္ထက္အခ်က္အလက္
မ်ားပုိမုိသိရွိလုိပါက
လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္၏ဤအပိုင္းက႑ႏွင့္
ကုမၸဏီ၏ CCD
တိ႔သ
ု ည္လက္ေဆာင္မ်ားေပးရန္သင့္

ပုဂၢလိကက႑လာဘ္စားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား
ပုဂၢလိကေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ေထာက္ပံ့ေပးသြင္းသူမ်ားထံလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္း/လက္ခံယူျခင္း
AOI

သည္စီးပြားေရးဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းမ်ားကိုမမွန္မကန္အသုံးခ်မႈၿပီးရရွိလာသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုအ

လိုမ႐ွိပါ။သင္သည္ထိုျပႆနာကိုလုံးဝဆန္႔က်င္သင့္ပါသည္။ဒါ႐ိုက္တာ၊အမႈေဆာင္၊ဝန္ထမ္းသို႔မဟုတ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေ
နျဖင့္ကုမၸဏီအတြက္အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးအျမတ္ကုိျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္သင့္တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္

ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္ကိုသင့္အားနားလည္

သင့္ပါသည္။ဆိုလိုသည္မွာကုမၸဏီ၏အေကာင္းဆုံးေသာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအက်ိဳးစီးပြားကိုပဋိပကၡမျဖစ္

ေအာင္ကူညီမည့္ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါ

ေစရန္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းမ်ားသည္သင့္ေလ်ာ္ညီညြတ္မႈရွိသည္ကုိသင့္ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္အေကာ

သည္။လက္ေဆာင္မ်ားကုိမည္သုိ႔မည္ပံု
ေပးကမ္းရမည္ကိုသိရွိနားလည္ရန္ကမၻာ့
လက္ေဆာင္စရိတ္မူဝါဒကိုကိုးကားပါ။

င္းဆုံးစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၿပီးမွအသုံးျပဳပါ၊သို႔ေသာ္ေအာက္ပါအေျခခံသ ေဘာတရားမ်ားကိုစိတ္ထဲတြင္မွတ္သားထားပါ။
ပုဂၢလိကဆိုင္ရာေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္၊သင္သည္တန္ဖိုးပမဏနည္းပါးေသာလက္ေဆာင္မ်ားကို႐ိုေသ
ေလးစားမႈႏွင့္ခင္မင္မႈ၏ျပယုဂ္မ်ားအေနျဖင့္ေပးကမ္းသို႔မဟုတ္လက္ခံႏိုင္ပါသည္။သင္သည္လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏တ
န္ဖိုးကိုသာမဟုတ္ဘဲအခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔မဟုတ္အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုထံေပး
ထားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား၏စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကိုလည္းသတိျပဳရပါမည္။ေငြသားကိုမည္သည့္အခါမွခြင့္မျပဳပါ။အျခား
လက္ခံ၍မရေသာအရာမ်ားတြင္ေအာက္ပါတိ႔ပ
ု ါဝင္ပါသည္ 

သာမန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမွစာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာေခ်းေငြမ်ားမွလြဲ
၍အျခားေသာေခ်းေငြမ်ား၊



ပံ့ပုိးေပးသူကုိယ္တုိင္ရွိေနၿပီးထုိေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္လုပ္ငန္းႏွင့္တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ေနသည့္အေျခအ
ေနမ်ိဳးမွလြ၍
ဲ အစားအေသာက္မ်ား၊အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား၊ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ခရီးစဥ္သို႔မဟုတ္တည္းခိုရန္စီစဥ္
ေပးမႈသို႔မဟုတ္ထိုအရာမ်ားအတြက္ေငြေပးမႈမ်ား၊

သင္သည္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလက္ေဆာင္မ်ားကိုလက္ခံရာတြင္သာဂ႐ုျပဳရမည္မဟုတ္ဘဲသင္ႏွင့္စီးပြားေရးအတူလုပ္ကိုင္သူမ်ား
ထံကိုယ္ေရးကိုယ္တာလက္ေဆာင္မ်ားသို႔မဟုတ္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီသည္သင့္အားခိုင္မာေသာေဖာက္သည္ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုပ်ိဳးေထာင္ေစလိုပါသည္။၎သည္ကိုယ္ပိုင္အာ႐ုံစိုက္မႈႏွင့္ဝန္ေ
ဆာင္မႈတ႔လ
ို ိုအပ္ပါသည္။သင္သည္ပုဂၢလိကေထာက္ပံ့ေပးသြင္းသူမ်ား၊ေဖာက္သည္မ်ားသိ႔မ
ု ဟုတ္သင္
ႏွင့္အတူစီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သည့္အျခားသူမ်ားသို႔ေစ်းႀကီးေသာလက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားအႀကီးအ
က်ယ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတုိ႔မျပဳလုပ္သင့္ဘဲ၎တိ႔သ
ု ည္လည္းသင့္ထံမွထိုသို႔ေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ိဳးကိုမ
ေမွ်ာ္လင့္သင့္ပါ။ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ရွိလွ်င္လက္ေဆာင္မ်ား၊အကူအညီမ်ားႏွင့္ေျဖေဖ်ာ္မႈမ်ားကုိပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည္

လက္ခံထားေသာလုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္ကုိက္ညီလွ်င္။
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တန္ဖုိးမႀကီးဘဲလာဘ္ (သုိ႔) လာဘ္ထုိးျခင္းအျဖစ္အဓိပၸါယ္မေကာက္ယူႏုိင္လွ်င္၊



ဤက်င့္ဝတ္ႏွင့္က်င့္သုံးေသာဥပေဒႏွင့္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ကိုက္ညီလွ်င္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလာဘ္စားမႈဆန္႔က်င္သည့္ဥပေဒမ်ားသည္ပုဂၢလိကဆိုင္ရာလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ျခင္းကုိလႊမ္းမုိးထားသ
ည့္အတြက္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုလက္ခံသို႔မဟုတ္ေပးသည့္အခါတုိင္းကုမၸဏီ၏ CDD သို႔ဆက္သြယ္ ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

ပရဟိတဆိုင္ရာပံ့ပိုး
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အ
သင္းအဖြ႕ဲ ဆိုင္ရာက
မကထျပဳျခင္း
ျပင္ပကိုယ္စားလွယ္မ်ား
နွင့္

စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည့္တုိင္ပရဟိတသို႔မဟုတ္ကမကထျပဳမႈကုိလက္ခံသူႏွင့္အစိုးရအရာရွိတုိ႔အၾကားဆက္
ႏြယ္မႈရွိေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာပရဟိတေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားႏွင့္အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာကမကထျပဳျခင္း
မ်ားသည္အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။အစိုးရပိုင္/အစိုးရမွထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ပုဂၢလိကမွေဆာင္ရြက္ထားသည္ျဖ
စ္ေစေဖာက္သည္တစ္ဦးသို႔မဟုတ္အစိုးရ၏အမိန႔အ
္ ရျပဳလုပ္သည့္ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ားႏွင့္ကမကထျပဳျခင္း
မ်ားသည္လည္းထိုနည္းတူအခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္၍အသင္းအဖြ႔ဆ
ဲ ိုင္ရာပရဟိတကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအား

CDD

မွႀကိဳတင္၍ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရမည္။

အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ကုမၸဏီ၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္

လွယ္တစ္ဦးပါဝင္ေကာင္းပါဝင္လာႏုိင္သည္။

ကုမၸဏီသည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

CBC

ကူညီရန္ျပင္ပအဖြ႕ဲ ကိုယ္စား

ႏွင့္အျခားေသာမူဝါဒမ်ား

အပါအ

ဝင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုံးကုိေလးစားလုိက္နာမႈ႐ွိသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုမေဆာင္ရြက္ေသာကိုယ္စားလွ

လုပင
္ န္းေဆာင္ရြက္မဳွ ။
ျပင္ပကုမၸဏီတြင္
ဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္
ကုိင္ျခင္း၊စီးပြားေရး
ဆိုင္ရာအက်ိဳးစီးပြား
မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
မ်ား

ယ္မ်ားႏွင့္ႏွီးႏြယ္လုပ္ကိုင္ရန္ဆႏၵမ႐ွိပါ။

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္သင့္သည္ကုမၸဏီ၏ျပင္ပမွအလုပ္အကိုင္၊စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ပါ
ဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အခြင့္အလမ္း႐ွိလာႏိုင္ပါသည္။ထုိသုိ႔ရွိလာလွ်င္သင္သည္ေအာက္ပါညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရ
ေပမည္။
ဒါ႐ိုက္တာ၊အမႈေဆာင္၊ဝန္ထမ္းသို႔မဟုတ္အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းသို႔မ
ဟုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအပါအဝင္ကုမၸဏီႏွင့္မဆက္ႏြယ္သည့္ျပင္ပအလုပ္အကိုင္သို႔မဟုတ္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ာ
းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ကုမၸဏီအတြက္သင္၏တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားအားအေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစလွ်င္သုိ႔မဟုတ္ပဋိပကၡမျဖစ္လွ်
င္၎ကုိခြင့္ျပဳပါသည္။ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးႏွင့္အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္၎တု႔ႏ
ိ ွင့္
သိ႔မ
ု ဟုတ္၎တုိ႔ထံမွျပည့္စံု

ျပင္ပစီးပြားေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးရွိျခင္း
ကံုလံုေသာေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းရယူျခင္း၊

ကုမၸဏီ၏ေဖာက္သည္၊ပံ့ပိုးသူသို႔မဟုတ္ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္

CCD

ထံသ႔ခ
ို ်က္ခ်င္းထုတ္ေဖာ္ေျပာရမည္ျဖစ္ၿပီးကုမၸဏီ၏မူဝါဒအရေလ်ာ္ကန္စြာမွတ္တမ္းျပဳစုထားရပါမည္။
"ျပည့္စုံကုံလုံေသာေငြေၾကးအျမတ္အစြန္း"

ဟုဆုိရာ၌သင္၏အကဲျဖတ္မႈကိုလႊမ္းမိုးမည့္ပုံေပၚသည့္သို႔မဟုတ္လႊမ္း

မိုးမည့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအျမတ္အစြန္းမွန္သမွ်ကိုဆိုလိုပါသည္၊သို႔ေသာ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးအေနျဖင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

မ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ကိစၥရပ္အေပၚမည္သည္မွ်ေျပာပုိင္ခြင့္မရွိသည့္အခါလူသိ႐ွင္ၾကားကုန္သြယ္သည့္ႏွစ္ဦးဆိုင္ရန္ပုံေငြမ်ား၊ႏႈိင္း
ယွဥ္ႏိုင္ေသာေငြေၾကးမ်ားႏွင့္အစုရွယ္ယာလက္မွတ္မ်ားအားေဝစုညီတူညီမွ်ပိုင္ဆိုင္ထားမႈမ်ားမပါဝင္ပါ။
သင့္အားပရဟိတဆိုင္ရာ၊ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ဆိုင္ရာႏွင့္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ဆိုင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္အားေပးပါ
ေသာ္လည္း၎သည္

AOI

အတြက္သင့္တာဝန္မ်ားကိုေႏွာင့္ယွက္မႈမျပဳမွသာလွ်င္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ထိ႔အ
ု ျပင္သင္သည္ကုမၸဏီမွအက်ိဳးအျမတ္တစ္ခု႐ွိႏိုင္မည့္ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုခုမွအက်ိဳးအျမတ္ရရိွခံစားရန္စဥ္စားေနပါက

CDD

ထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

ေဆာ့ဖ္ဝဲ အသံုးျပဳမႈ

သင့္ေလ်ာ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲေဆာ့ဖ္ဝဲကိုကူးျခင္းသို႔မဟုတ္လိုင္စင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ေဆာ့ဖ္ဝဲကိုအသုံးျပဳျခင္းသ
ည္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒႏွင့္တိက်ေသခ်ာေသာအေျခအေနမ်ားတြင္မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္
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ၿပီးေဆာ့ဖ္ဝဲထုတ္ေဝသူမ်ားအေပၚကုမၸဏီ၏တာဝန္ရွိမႈအား

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ဤတားျမစ္ခ်က္သည္

ႏိုင္ငံ၊တည္ေနရာႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ေဒသဆိုင္ရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုမစဥ္းစားဘဲလူတိုင္းအတြက္အက်ဳံးဝင္ပါသည္။

ကုမၸဏီပုိင္ပစၥည္းမ်ား
ႏွင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကုိ
ကာကြယ္ျခင္း

လွ်ိဳ႔ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ကုမၸဏီ၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ထိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအားတရားဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသ
ာကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အတြက္သာအသုံးျပဳေၾကာင္း ႏွင့္အလြသ
ဲ ုံးစားသို႔မဟုတ္ျဖဳန္းတီးျခင္းတို႔မျပဳ
လုပ္ေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးတြင္တာဝန္႐ွိပါသည္။သင္သည္သင့္ေလ်ာ္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲကုမၸဏီ၏
စီးပြားေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ကုမၸဏီ၏အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊၊ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊စက္ပစၥည္း
မ်ား၊ဥာဏ္ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈသို႔မဟုတ၀
္ န္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါ။
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားသာမကအျခားအရာမ်ားလည္းပိုမိုပါဝင္
ပါသည္။သင့္အလုပ္၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္သင္ဖန္တီးသည့္အခ်က္အလက္အမ်ားစုသည္ပိုင္ဆိုင္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္ --၎သည္တန္ဖိုး႐ွိေသာကုမၸဏီပုိင္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ထိုသုိ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္အထိအခုိက္မခံေသာ
နည္းဗ်ဴဟာ၊ေငြေၾကး၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားသို႔မဟုတ္ေဒတာေဘ့စ္အခ်က္အ
လက္မ်ားပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မွန္သမွ်၊လွ်ိဳ႔ဝွက္/ထုတ္ေဖာ္မေျပာရေသ
ာသေတာတူစာခ်ဳပ္တြင္အက်ံဳးဝင္သည့္အခ်က္အလက္မွန္သမွ်တို႔သည္ပိုင္ဆိုင္မႈပင္ျဖစ္ၿပီးလွ်ိဳ႔ဝွက္အေနျဖင့္မွတ္ယူသင့္သည္။ကၽြ
ႏု္ပ္တ႔၏
ို လွ်ိဳ႔ဝွက္အခ်က္အလက္အမ်ားစုကိုအီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္းကိုမွတ္သားထားပါ။သင္သည္စာရြ
က္စာတမ္းမ်ားကိုကာကြယ္သလိုပင္အီလက္ထေရာနစ္ေဒတာတို႔ကိုလည္းဂရုတစုိက္ျဖင့္ကာကြယ္သင့္ပါသည္။
တရားဥပေဒႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုအတြက္သိ႐ွိရန္မလိုအပ္လွ်င္ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္သည့္အခ်က္
အလက္ကိုအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူမေဝမွ်ရန္ဂ႐ုျပဳသင့္ပါသည္။ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲထုတ္ေဖာ္ေျပာမႈသ
ည္၎၏တန္ဖိုးကိုဖ်က္ဆီးႏိုင္ၿပီးကုမၸဏီျပင္ပမွအျခားသူမ်ားအတြက္မမွ်တေသာအက်ိဳးအ ျမတ္မ်ားကိုေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မရည္ရြယ္ပဲထုတ္ေဖာ္ေျပာမိျခင္း (ဥပမာ - ဖုန္းေျပာစဥ္ျဖစ္ေစ၊ ေလယာဥ္မ်ား၊စက္
ေလွခါးမ်ား၊အိမ္သာမ်ားသို႔မဟုတ္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားစသည့္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္စကားစပ္မိ၍ျဖစ္ေစႏႈတ္ဖြာေျပာ
ဆုိမႈမ်ား) သည္ပင္ကုမၸဏီကုိထိခိုက္ေစႏုိင္သည္။
သင္သည္ကုမၸဏီမွထြက္သြားသည့္အခါမည္သည့္လွ်ိဳ႔ဝွက္အခ်က္အလက္ကုိမွ်ယူေဆာင္မသြားရပါသို႔မဟုတ္ထသ
ို ႔ို
ေသာအခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကုိၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦး၊အလုပ္႐ွင္အသစ္၊သို႔မဟုတ္အျခားေသာျပင္ပပုဂၢိဳလ္သို႔မဟုတ္အဖြ႔အ
ဲ စည္းသိ႔ထ
ု ု
တ္မေျပာရပါ။
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ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္
ရာအစီရင္ခံစာမ်ား
တင္ျပရာတြင္တိက်မွ
န္ ကန္မႈ

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္မိမိတို႔၏အလုပ္တာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ေဖာ္ျပခ်က္အခ်ိဳ႕၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိမွတ္တမ္းတင္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကပါသည္။ေယဘူယ်ဥပမာအခ်ိဳ႔မွာေငြေၾကးဆိုင္ရာထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ား၊စာရင္းအင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ာ
း၊လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္မ်ား၊စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ကုန္က်
စရိတ္အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ကုမၸဏီအတြင္းႏွင့္ျပင္ပမွလူအမ်ားအျပားသည္ထိုအခ်က္အလက္မ်ား၏စစ္မွန္မႈႏွင့္တိက်မွန္က
န္မႈအေပၚတြင္မွီတည္ေနရပါသည္။ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလိုက္နာရန္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာ၊တိက်
မွန္ကန္ေသာ၊ျပည့္စုံေသာ၊ဓမၼဒိဌာန္က်ေသာ၊သက္ဆိုင္မႈရွိေသာ၊အခ်ိန္ႏွင့္ညီညြတ္ၿပီးနားလည္ႏိုင္ေသာအခ်က္အ
လက္ကိုသာလွ်င္ပံ့ပိုးရန္မွာသင့္တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီသည္ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရးမပါဝင္ေသာအခ်က္အလက္တို႔၏တိက်မွ
န္ကန္မႈႏွင့္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတို႔ကိုေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္႐ံုးတြင္းစာရင္းအင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအပါအဝင္စာရင္းအင္းျဖစ္စဥ္မ်
ားကိုသတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္လူတိုင္းအတြက္အ က်ံဳးဝင္ပါသည္

လွ်ိဳ႔ဝွက္၍မွတ္တမ္းမတင္ထားေသာမည္သည့္ရန္ပုံေငြမ်ား၊ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊သို႔မဟုတ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွထိန္းသိမ္းထားမည္မဟုတ္ပါ။



ကုမၸဏီရန္ပုံေငြ၊ပိုင္ဆိုင္မႈသို႔မဟုတ္ကုန္က်စရိတ္မွန္သမွ်တို႔ကိုသင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာမွတ္တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ထုတ္ေဖာ္ျပရ
န္မပ်က္ကြက္ပါႏွင့္။



ကုမၸဏီ၏စာရင္းစာအုပ္သို႔မဟုတ္မွတ္တမ္းတိုင္းတြင္မွားယြင္းေသာသို႔မဟုတ္အတုအေယာင္ျဖစ္ေသာစားရင္းသြင္းမႈ
မွန္သမွ်ကိုမွတ္တမ္းမတင္ပါႏွင့္။



ကုမၸဏီ၏ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားအားစစ္ေဆးေသာစားရင္းစစ္မွတ္တမ္းတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္လြတ္လပ္ေသာအ
မ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသို႔မဟုတ္တရားဝင္လက္မွတ္ရစားရင္းကိုင္အားမမွန္မကန္စြာျဖင့္လႊမ္းမိုးရန္၊အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္း
ရန္၊ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ရန္သို႔မဟုတ္လည
ွ ့္စားရန္မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုမွမ ျပဳလုပ္မေဆာင္ရြက္ရပါ။



ထိုရန္ပုံေငြမ်ားကိုေဖာ္ျပထားေသာရည္ရြယ္ခ်က္ထက္အျခားေသာတစ္ခုခုအတြက္အသုံးလိမ့္မည္သို႔မ
ဟုတ္အသုံးျပဳမည္ကိုနားလည္လ်က္ကုမၸဏီကိုယ္စားမည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈကိုမွ်မျပဳလုပ္ရပါ။



စာရင္းအင္းသို႔မဟုတ္စာရင္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သင့္တြင္႐ွိလာႏိုင္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို
CDD၊စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊သို႔မဟုတ္ေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရးဖုန္းလုိင္းသို႔
(သင္ဆႏၵရွိလွ်င္အမည္မေဖာ္ထုတ္ဘဲျဖစ္ေစ၊လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ျဖစ္ေစ) အစီရင္ခံစာတင္ပါ။

အခ်က္အလက္၏ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကိုအခိုင္အမာေျပာႏိုင္ရန္၊၎ကိုအစိုးရအရာရွိမ်ားအပါအဝင္႐ံုးတြင္းႏွင့္႐ံုးျပင္ပ
စာရင္းစစ္မ်ားမွျပန္လည္စိစစ္ႏိုင္ပါသည္။သင္သည္တိက်မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္ကိုစုစည္းအစီရင္ခံစာတင္ရာ
တြင္ကုမၸဏီ၏ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတည္ျပဳထားေသာက်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွေသြဖည္၍မျပဳလုပ္သင့္ပါ။သင့္အားထိုကဲ့သို႔ျပဳလု
ပ္ရန္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသို႔မဟုတ္အဖြ႔ဝ
ဲ င္ဝန္ထမ္းကခုိင္းေစျခင္းကုိလည္းခြင့္မျပဳသင့္ပါ။စစ္မွန္ေသာအစီရင္ခံစာတင္ျခင္းကိုခ်ိဳးေဖာ
က္ပါကထုတ္ပယ္ျခင္းအပါအဝင္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိခံ
ရႏုိင္ပါသည္။စာရင္းစစ္ရန္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္သည္ဝန္ထမ္းတုိင္း၏တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္
ဆက္သြယ္ဆက္ဆံ
ျခင္း

အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္သို႔မဟုတ္၎မွသတ္မွတ္တာဝန္ေပးအပ္ထားသူသည္ AOI ကိုယ္စားေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ရွိၿပီး AOI
၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈအတြက္စီစဥ္ခြင့္ရွိသည္။ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ၊အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္
သူမ်ားသိ႔မ
ု ဟုတ္အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားထံမွကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိေတာင္းဆုိပါကကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးအ
ရာရွိခ်ဳပ္ထံသို႔လႊဲေျပာင္းတင္ျပသင့္ပါသည္။ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈသို႔မဟုတ္လူမႈေရးတာဝန္
စသည့္အခ်က္အလက္မွန္သမွ်ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္မီဒီယာသို႔မဟုတ္အျခားေသာရင္းျမစ္မ်ားမွေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုအသင္းအဖြဲ႔
ဆိုင္ရာဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာထံလႊဲေျပာင္းတင္ျပသင့္ပါသည္။အသင္းအဖြ႔ဆ
ဲ ိုင္ရာအခ်က္အလက္တို႔ကိုအျခား႐ုပ္သံလို
င္းမ်ားမွတဆင့္ထုတ္လႊင့္ျခင္းသည္ကုမၸဏီမူဝါဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္ခ်ိန္နာရီ၊လစာေပးမႈမ်ား၊အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရ႐ွိမႈ၊သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းဆိုင္ရာတာဝန္ယူမႈမ်ား

နစ္နာေၾကး၊
ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္

ႏွင့္အေၾကာင္းၾကားရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚလႊမ္းမုိးမႈရွိသည့္ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္လိုက္ေလ်ာ
ညီညြတ္ေစရန္ကုမၸဏီ၏လစာစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအတြက္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္အက်ိဳးအျမတ္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ား
ကိုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ရႈပ္ေထြးၿပီးအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္သည့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ားအၾကားကြျဲ ပားမႈရွိသည္။ကုမၸဏီ၏လူ႔စြမ္း

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား
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အားရင္းျမစ္ဆိုင္ရာဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းမျပဳဘဲကုမၸဏီ၏လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊အစီအစဥ္မ်ား
ႏွင့္မူဝါဒမ်ားကုိေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈမ႐ွိျခင္း၊
အခြင့္အေရး တန္း
တူညမ
ီ ်ွ ေပးအပ္ျခင္း
ႏွင့္အေႏွာင့္အယွက္
ေပးမႈမ႐ွိျခင္း

ကုမၸဏီသည္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ႐ွိဘဲသာတူညီမွ်ရွိေသာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကိုေပးအပ္မည္ဟုကတိျပဳပါ
သည္။အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းအားလုံးအားသက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားအားလုံးႏွင့္အညီမ်ိဳးႏြယ္စု၊လူမ်ိဳး၊အသားအေ
ရာင္၊ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊က်ား၊မကြျဲ ပားမႈ၊လိင္စိတ္ကျြဲ ပားမႈ၊အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန၊လိင္စိတ္အသား
ေပးမႈ၊မူရင္းေနရပ္ႏုိင္ငံ၊အသက္အရြယ္၊စစ္မႈထမ္းဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္၊မသန္စြမ္းမႈသို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈတို႔ကိုအေျခခံၿပီးခြျဲ ခားဆ
က္ဆံျခင္းသို႔မဟုတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းတိ႔မ
ု ႐ွိဘဲျပဳမူဆက္ဆံသင့္သည္။ဤမူဝါဒသည္အလုပ္ခန္႔
ျခင္း၊ရာထူးတိုးျခင္းမ်ား၊ဌာနေျပာင္းျခင္းမ်ား၊စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း၊၊ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊လုပ္ခႏွင့္လစာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အျခာ
းေသာအလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာက႑မ်ားအားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္တိက်ေသခ်ာေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ကုမၸဏီကို "ဖက္ဒရယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုသ"ူ
အျဖစ္မွတ္ယူထားေသာေၾကာင့္ကုမၸဏီသည္အစိုးရစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ျပဌာန္းထားေသာအခြင့္အေရးသာတူညီမွ်ရွိ
မႈဆုိင္ရာပုဒ္မမ်ားႏွင့္ခြျဲ ခားထားျခင္း မ႐ွိသည့္ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိအျပည့္အဝလိုက္နာ
ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။
အဖြ႔ဝ
ဲ င္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေပၚခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈသို႔မဟုတ္လမ
ြဲ ွားေသာျပဳမူဆက္ဆံမႈကုိလက္မခံပါ။႐ွိၿပီးသားႏွင့္ေနာင္ျဖစ္လာႏိုင္ေသ
ာေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းအားပံ့ပိုးသူမ်ားကဲ့သုိ႔ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးသည္လည္းတူညီ
ေသာအျပဳအမူမ်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈကိုတားျမစ္ထားၿပီးသီးခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။၎တြင္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားအ
ေပၚမူတည္၍ရာထူးတိုးျခင္းမ်ား၊ေျမႇာက္စားျခင္းမ်ား၊ဆႏၵအေလ်ာက္အလုပ္ခေ
ြဲ ဝျခင္းမ်ားသို႔မဟုတ္အျခားခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေသာအလု
ပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သ႔မ
ို ဟုတ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကိုလက္ခံမႈ၊လိုလားျခင္းမ႐ွိသည္႐
့ ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိေတြ
႕မႈ၊လိင္မႈကိစၥပါေသာညစ္ညမ္းမွတ္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊
ရန္လိုေသာ၊သို႔မဟုတ္ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ေသာအလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ဦးတည္ေနသည့္အျခားေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္စကားလုံးမ်ားအပါအဝင္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာသေဘာသက္ေရာက္မႈတစ္ခုခုျဖင့္အေႏွာင့္အယွက္ေပးသ
ည့္ပုံစံမွန္သမွ်တို႔ပါဝင္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအေပၚလႊမ္းမုိးမႈရွိသည့္ျပဌာန္းအလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆုိင္ရာအတ
ည္ျပဳျပဌာန္ခ်က္မ်ား

အားလုံးကို

အျပည့္အဝလိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါလိမ့္မည္။

တားျမစ္ထားေသာခြျဲ ခား

ဆက္ဆံမႈသို႔မဟုတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ပါဝင္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ထိုက္သင့္ေသာဒဏ္ေပးမႈကိုခံရလိမ့္မ
ည္။မိမိသည္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရသည္ဟုယူဆသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္၎တိ႔၏
ု လူ႔စြမ္းရင္းျမစ္ကိုယ္စားလွယ္သို႔တိုင္ၾကားသင့္ၿပီး
AOI

၏လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ဆုိင္ရာဒုတိယဥကၠဌသို႔အခ်ိန္မေရြးလြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္သင့္

ပါသည္။သင့္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိလည္းေလးစားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာ
အကူအညီေပးေရးဖုန္းလိုင္းသို႔သတင္းပု႔တ
ိ ုိင္ၾကားသင့္ပါသည္

(သင္ဆႏၵ႐ွိလွ်င္အမည္မေဖာ္ထုတ္ဘဲတုိင္

ၾကားႏုိင္သည္)။ကုမၸဏီ၏လက္တ႕ံု မျပန္ေရးမူဝါဒသည္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအားတုိင္ၾကားျခင္းအတြက္လည္းသက္ဆိုင္ပါသည္။

မမွန္မကန္ျပဳလုပ္မႈကုိစံု
စမ္းစစ္ေဆးရာတြင္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ျခင္း

ျပစ္မႈဆိုင္ရာသို႔မဟုတ္မမွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်အတြက္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွစုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆ
ာင္ရြက္ရန္သည္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒပင္ျဖစ္ပါသည္။စုံးစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ဥပေဒေရးရာေရွ႕ေနမ်ားပါဝင္မႈလိုအပ္သည့္ဥပေဒဆိုင္
ရာအေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ကုမၸဏီ၏ဥပေဒေရးရာေရွ႕ေနမေရာက္လာမခ်င္းမည္
သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစအစိုးရ၏ဥပေဒျပဌာန္းေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္အေရးႀကီးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးစက
ားစျမည္ေျပာျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ဥပေဒျပဌာန္းေရးအရာရွိမ်ား၏အေထာက္အထားကုိေတာင္းသင့္ၿပီးထိုအမႈေဆာင္တြင္လိုအပ္သ
ည့္တရား႐ုံးမိန္႔တစ္ခုမပါ႐ွိသ၍ကုမၸဏီအခ်က္အလက္တို႔ကိုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္တရား႐ုံးအမိ
န္႔ပါမွသာ (ဆိုလိုသည္မွာရွာေဖြမိန္႔)
မွတ္တမ္းမ်ားသုိ႔ဟုတ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းဝင္ေရာက္ရွာေဖြေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။အစိုးရစုံစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးသ
ည္ထိုသ႔ေ
ို သာအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုရယူလွ်င္၎ရယူသည့္စာရြက္စာတမ္း
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မ်ား၏မိတၱဴမ်ားသုိ႔မဟုတ္အညႊန္းမ်ားကုိရယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ပင္သင္သည္ဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္သ႔မ
ို ဟု
တ္ CCD ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ပါသည္။
မည္သ႔တ
ို ႔ျုံ ပန္ရမည္ဆုိသည့္အေပၚညႊန္ၾကားခ်က္ကို၎တို႔ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ကုမၸဏီ၏ဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိအရာရွိခ်ဳပ္သ႔မ
ို ဟုတ္ CCD
အားအေၾကာင္းၾကားၿပီးမွသာလွ်င္ကုမၸဏီမွပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုဥပေဒေလးစား
လိုက္နာေစေရးအရာရွိသို႔မဟုတ္အခ်က္အလက္႐ွာေဖြသည့္အျခားအစိုးရကိုယ္စားလွယ္အားအသိေပးအေၾကာင္း
ၾကားသင့္ပါသည္။
အစိုးရ၏စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအျပင္၊အသင္းအဖြဲ႕ဆုိင္ရာေလးစားလိုက္နာမႈဌာနကလည္း၎၏ကိုယ္ပိုင္စုံစမ္းစစ္ေဆး
ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ကုမၸဏီမွ႐ံုးတြင္းေလးစားလိုက္နာျခင္းဆိုင္ရာစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္သည့္အခါဝ
န္ထမ္းမ်ားအားလံုးမွအျပည့္အဝပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိသိရွိရန္ကမၻာ့႐ံုး
တြင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမူဝါဒကုိကိုးကားပါ။
ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမွန္သမွ်၏ျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိေသာလုပ္ငန္းသို႔မဟုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စစ္မွန္ေသာအခ်က္အလက္မွန္
သမွ်ကိုဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိထံပံ့ပိုးေပးျခင္းအတြက္ကုမၸဏီ၏မည္သည့္ဒါ႐ိုက္တာ၊အမႈေဆာင္၊ဝန္ထမ္းသို႔မဟုတ္ကိုယ္စား
လွယ္ကမွထုိပုဂၢိဳလ္ကုိလက္တုံ႔ျပန္မည္မဟုတ္ပါ။ထိ႔အ
ု ျပင္ဥပေဒဆိုင္ရာသို႔မဟုတ္က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာျပႆနာမွန္သမွ်ႏွင့္ပတ္သက္
၍စိတ္ရင္းမွန္းျဖင့္တင္ျပသည့္ဝန္ထမ္းကုိလက္တု႔ံျပန္ျခင္းသည္ကုမၸဏီ၏လက္တံု႔မျပန္ေရးမူဝါဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္တမ္းမ်ား
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

ကုမၸဏီ၏မွတ္တမ္းမ်ားကိုအစီအစဥ္တက်ႏွင့္နည္းစနစ္က်က်ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ကု
မၸဏီသည္မွတ္တမ္းမ်ားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္တစ္ခုကိုလက္ခံက်င့္သုံးထားပါသည္။ဥပေဒအရလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာရန္
၊

ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာသို႔မဟုတ္

ဥပေဒဆိုင္ရာလိုအပ္မႈမ်ားကိုျဖည့္ဆည္းရန္၊

သိ႔မ
ု

ဟုတ္ဥပေဒအရလိုအပ္သည့္မွတ္တမ္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းထား႐ွိရန္အတြက္ကုမၸဏီ၏မွတ္တမ္းမ်ားကုိဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရပ
ါမည္၊အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎တို႔သည္သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားဖ်က္သိမ္းမႈကိုအကန္႔အသတ္မရွိဆုိင္းငံ့သည့္ႀကိဳတင္တြက္
ဆထားေသာသို႔မဟုတ္မၾကာမည္ျဖစ္လာမည့္တရားစြဆ
ဲ ိုျခင္း၊

အစိုးရစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊

တရား႐ုံးမွဆင့္ေခၚစာမ်ား၊ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္အလားတူေသာတရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိသိရွိရန္ႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားထိန္းသိမ္းရမည့္အစီအစဥ္ကုိသံုးသပ္ရန္မွတ္တမ္းစီမံခန္႔ခြဲ
မႈဆိုင္ရာမူဝါဒကုိကုိးကားပါသို႔မဟုတ္ကုမၸဏီ၏ဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္ထံဆက္သြယ္ပါ။
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ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ပတ္ဝန္းက်င္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း

မူးယစ္ကင္းစင္
လုပ္ငန္းခြင္

ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္လုပ္ငန္းခြင္၌ဥပေဒႏွင့္မညီေသာမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လႈပ္ရွားမႈကုိေ႐ွာင္ၾကဥ္
ေၾကာင္းကုမၸဏီကအာမခံရပါသည္။ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လႈပ္ရွားမႈကုိေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းဆုိသ
ည္မွာတရားမဝင္ေသာမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအသုံးျပဳမႈႏွင့္ေဆးစာမ့ဲဝယ္ႏိုင္ေသာေဆးမ်ားသို႔မဟုတ္ေဆးညႊန္းကိုလမ
ြဲ ွားစြာသံုးစြမ
ဲ ႈႏွစ္
မ်ိဳးစလံုးပါဝင္ပါသည္။ဤရည္မွန္းခ်က္ကိုရ႐ွိရန္ကုမၸဏီသည္မူးယစ္ကင္းစင္ဂ႐ုျပဳအစီအစဥ္တစ္ခုကိုစတင္ဖန္တီးထားပါသည္။
ကုမၸဏီမွမူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေသာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကိုထိန္းသိမ္းေၾကာင္းႏွင့္ထိုလိုအပ္ခ်က္အားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္အစီ
အစဥ္မ်ားကို

သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္းလိုအပ္သည့္

မူးယစ္ကင္းစင္လုပ္ငန္းခြင္အက္ဥပေဒ

ကုိကုမၸဏီကလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါသည္။

DFWA

1988

(“‘DFWA”‘)

သည္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာပစၥည္းမ်ား

ကိုတရားမဝင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ေပးေဝျခင္း၊လက္ဝယ္ထား႐ွိျခင္းသို႔မဟုတ္အသုံးျပျခင္းတို႔ကိုအထူးတားျမစ္ပါသည္။
DFWA

၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္တိက်ေသခ်ာေသာဖက္ဒရယ္အစိုးရစာခ်ဳပ္မ်ား

ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍အလုပ္အကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ကုမၸဏီအတြက္စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ကုမၸဏီသည္ဤမူဝါဒကို
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ဝန္ထမ္းမွန္သမွ်ကို

ထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္းအပါအဝင္

သင့္ေလ်ာ္ေသာစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအေရးယူ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။
သင့္ေလ်ာ္သည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီမွအျပည့္အဝဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာအေျခအေနမ်ားတြင္မူးယစ္ေဆးဝါးအလြသ
ဲ ံုမႈအား
အကူအညီေပးေရးသို႔မဟုတ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ပါဝင္ရန္ထုိအလုပ္သမားကုိကုမၸဏီက
ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။
လုပ္ငန္းခြင္၌ျဖစ္ပြားသည့္ျဖစ္ရပ္ကုိအရင္းခံ၍

---

မိမိကုိယ္တုိင္သ႔မ
ို ဟုတ္အျခားအလုပ္သမားအားမူးယစ္ေဆးဝါး

ျပဌာန္းခ်က္ေၾကာင့္ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားစြဆ
ဲ ုိျခင္းခံယူရမႈတုိင္းအားသိရွိသည့္ရက္မွစ၍ငါးရက္အတြင္းလူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ဆိုင္ရာကို
ယ္စားလွယ္သို႔မဟုတ္

AOI

၏ရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာဒုတိယဥကၠဌထံတင္ျပရန္ဝန္ထမ္းတုိင္းတြင္တာဝန္ရွိ

သည္။ဤတာဝန္ကိုခ်ိဳးေဖာက္ပါကအလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းအပါအဝင္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ
ခံယူရႏုိင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး

အလုပ္သမားမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးတို႔သည္ကုမၸဏီအတြက္ပဓာနက်ေသာ

အေၾကာင္းကိစၥျဖစ္ၿပီး

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ႀကိမ္းဝါးမႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားကိုလက္သင့္ခံမည္မဟုတ္ေပ။ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးက
င္းလုံျခံဳေရးကိုကာကြယ္ရန္ဥပေဒထုတ္ျပန္ထားသည့္

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေဒသအလုိက္ဥပေဒမ်ား

ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ညီညြတ္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကိုပံ့ပိုးရန္သည္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။
ဤဥပေဒမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္၏

က်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးကိုသာမကအျခားဝန္

ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးကိုပါထိခိုက္ေစပါသည္။ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ဤဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြ
က္သူတိုင္းသည္ကုမၸဏီ၏စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိခံရႏုိင္သည္။

ကုမၸဏီ

ဝန္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးကိုကာကြယ္ရန္ဥပေဒထုတ္ျပန္ထားသည့္သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေဒသအလုိ
က္ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ညီညြတ္သည့္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကိုပံ့ပိုးရန္သည္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။
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ထိုဥပေဒမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္၏က်န္းမာေရး

ကေလးလုပ္သား၊
အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္း

ေသာလုပ္သားႏွင့္အျခား
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုင
ိ ရ
္ ာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ႏွင့္လုံျခံဳေရးကိုသာမကအျခားဝန္

ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးကိုပါထိခိုက္ေစပါသည္။ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ဤဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြ
က္သူတိုင္းသည္ကုမၸဏီ၏စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိခံရႏုိင္သည္။

Alliance

One

သည္ကေလးလုပ္သား၊အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစေသာလုပ္သားႏွင့္အျခားအလားတူညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ

မ်ားကိုေတြ႔႐ွိသည့္ေနရာတုိင္းတြင္ဖယ္႐ွားရန္ႏွင့္၎၏ပံ့ပိုးမႈကြင္းဆက္တေလွ်ာက္လံုးတြင္
ေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးရန္ကတိျပဳထားပါသည္။

ေဘးကင္းလုံျခံဳ၍မွ်တမႈ႐ွိ

ကုမၸဏီ၏ကတိျပဳခ်က္ကုိ

ကုမၸဏီ၏အင္ထရာ

နက္ႏွင့္ကုမၸဏီ၏ဝဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ေသာwww.aointl.comတြင္ေတြ႔႐ွိႏိုင္သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈက်င့္ဝတ္ႏွင့္
ကေလးလုပ္သားမူဝါဒတြင္ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္း၊ကာကြယ္ရန္အတြက္သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္သည္
ကုမၸဏီ၏မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။ထို႔အျပင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ကုမၸဏီကမိမိသေ
ဘာဆႏၵအေလ်ာက္ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိစတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။သင့္အေနျဖင့္ျပဌာန္း
ဥပေဒအားလံုးကုိအျပည့္အဝလုိက္နာရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိေလးစားလုိက္နာမႈ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားရွိပါက၊သုိ႔မဟုတ္စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိပါက CCD ထံဆက္သြယ္သင့္သည္။

ေဈးကြက္ထဲတြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း
AOI

သည္ကမၻာအႏွံ႔အျပားတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၌လုပ္

ေဆာင္ထားသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္အျခားႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္၊အထူးသျဖင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ား
ေအာက္တြင္ဥပေဒေၾကာင္းအရမညီညြတ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

အလုပ္မလုပ္ဘဲ
သပိတေ
္ မွာက္မက
ႈ ို
ဆန္႔က်င္ျခင္း

ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၊အုပ္စုတစ္စုသို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္တိက်ေသခ်ာေသာအျခားပုဂၢိဳလ္သ႔မ
ို ဟုတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္စီးပြား
ေရးလုပ္ကိုင္ရန္ျငင္းဆိုပါကသပိတ္ေမွာက္ျခင္းျဖစ္ပြားပါသည္။အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွအတည္ျပဳေထာက္ခံထားျခင္းမ႐ွိ
ပါက

(ဥပမာအားျဖင့္ကုလသမဂၢမွသတ္မွတ္သည့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား)

အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စု၏သပိတ္ေမွာက္မႈကုိဆန္႔က်င္သည့္ဥပေဒမ်ားသည္အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္၎တို႔၏တစ္ကမၻာလုံးမွလုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ာ
းကိုႏိုင္ငံတကာသပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားတြင္
ေထာင္စုကုမၸဏီမ်ားႏွင့္၎တို႔၏

ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ပါသည္။
ကမၻာအႏွံ႔အျပားမွလုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ားသည္

အေမရိကန္ျပည္

သပိတ္ေမွာက္မႈတစ္ခုတြင္ဝင္ေရာက္လုပ္

ေဆာင္ရန္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိလက္ခံရရွိပါကအေမရိကန္အစိုးရသို႔အစီရင္ခံစာတင္ျပရပါမည္။သပိတ္ေမွာက္မႈတစ္ခုကိုပံ့ပိုးရန္သို႔မ
ဟုတ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ကမ္းလွမ္းခံရတိုင္း CCD သိ႔ဆ
ု က္သြယ္ပါ။

20

လိမလ
္ ည္မႈအတြက္

သင္သည္ပစၥည္းတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္အျခားပုဂိၢဳလ္သို႔မဟုတ္လုပ္ငန္းအားရည္ရြယ္ခ်က္႐ွိစြာျဖင့္

ဖက္ဒရယ္မွ ခ်မွတ္

ဟုတ္ပါကအမ်ားစု၏ဥပေဒမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္မွာေသခ်ာသေလာက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ဥပမာေဖာက္သည္မ်ားထံကမ္းလွမ္းခ်

ထားေသာျပစ္မႈဆုိင္ရာ
ဥပေဒမ်ား

လိမ္လည္သို႔မဟုတ္လွည့္ဖ်ားလွ်င္သင္သည္

AOI

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သည့္တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အားလံုးမ

က္မ်ားသိ႔မ
ု ဟုတ္ေငြေတာင္းလႊာမ်ားတြင္ေဆးရြက္ႀကီးအရည္အေသြး၊ပါဝင္မႈသို႔မဟုတ္တန္ဖိုး၊အစုိးရထံအစီရင္ခံစာမ်ားသုိ႔မဟုတ္
ပစၥည္းတင္ပုိ႔ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ဘဏ္လုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍မွားယြင္းစြာတင္ျပထားျခင္းသည္
ေမးလ္သို႔မဟုတ္ေၾကးနန္းျဖင့္လိမ္လည္မႈ၊တရားမဝင္လုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ေမြးမႈသို႔မဟုတ္အျခားေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္တာဝန္႐ွိျခ
င္းကိုျဖစ္ေပၚေစပါလိမ့္မည္။အလားတူပင္တယ္လီဖုန္း၊ဖက္စ္၊အီလက္ထေရာနစ္ေမးလ္သို႔မဟုတ္စာပို႔
သည့္ေမးလ္တို႔ကိုအသုံးျပဳၿပီးထိုမွားယြင္တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ေမးလ္သို႔မဟုတ္ေၾကး
နန္းျဖင့္လိမ္လည္မႈဆိုင္ရာဖက္ဒရယ္ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
လိမ္လည္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ဖက္ဒရယ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ေနရာအႏွံ႔တြင္ရွိၿပီးထို
ဥပေဒမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္သူတုိင္းသည္ဒဏ္ေၾကးအမ်ားအျပားေပးေဆာင္ရျခင္းႏွင့္အက်ဥ္းခ်ခံရျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ AOI
သည္ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုတားျမစ္ၿပီးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားကိုအျပည့္အဝလိုက္နာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ျပည္သူတစ္ဦး၏

ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအျပင္ကုမၸဏီသည္လုပ္ငန္းႏွင့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊အျခားသူမ်ာ

တာဝန္

ဖ်က္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ကန္႔သတ္မထားဘဲတိက်ေသခ်ာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ျပည္သူတစ္ေယာက္၏တာဝန္ကုိအျပည့္အ

း၏လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္ျဖင့္ေငြအလြသ
ဲ ုံးစားလုပ္ျခင္း၊အျခားကုန္ပစၥည္း၏အရည္အေသြးကိုမွားယြင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္အေသေရ
ဝထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ကုမၸဏီ၊အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အျခားသူမ်ား အေပၚသရုပ္
ေဖာ္တင္ျပရာတြင္အျမဲစစ္မွန္မႈရွိရန္ႏွင့္ကုမၸဏီကိုယ္စားအျခားသူမ်ား၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုမည္သည့္အခါမွမခ်ိဳးေဖာက္ရန္မွာအေရး
ႀကီးပါသည္။

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ

ျပစ္မႈမေျမာက္ေသာစြန္႔စားရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္တရားဝင္သည္ဟုယူဆပံုရသည့္ျပစ္မႈမ်ားကုိေရြးထုတ္ၿပီးအ
ျမတ္အစြန္းရရန္ႀကိဳးစားသည့္အခါေငြမည္းမွေငြျဖဴေျပာင္းျခင္းျဖစ္ပြားပါသည္။ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိဥပေဒမ်ားအရျပစ္မႈေျမာက္ေသာလုပ္ေ
ဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ရရွိလာေသာအျမတ္အစြန္းမ်ားအားအသံုးျပဳျခင္းသိ႔မ
ု ဟုတ္လက္ခံျခင္းကိုတားျမစ္ပါ သည္။


သင္သည္သက္ဆိုင္ရာေငြျဖဴလုပ္ျခင္းဥပေဒမ်ားအားလုံးႏွင့္ေငြသားႏွင့္အျခားသံသယျဖစ္ဖြယ္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္
မႈမ်ားအားသတင္းပုိ႔ရန္လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ားအားလုံးကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။



ေဖာက္သည္မ်ား၊ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္သင္ႏွင့္စီးပြားေရးဆက္ဆံေရး႐ွိသည့္အျခားသူမ်ား၏ေငြမ်ားသည္တရား
ဝင္စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွရ႐ွိေၾကာင္းကိုေသခ်ာေစသည့္လုံေလာက္ေသာအခ်က္အလက္တို႔ကို
ရ႐ွိရန္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈကုိျပဳလုပ္ရမည္။



သင္သည္လက္ခံႏိုင္ေသာေငြေပးမႈပုံစံမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုံးကိုလိုက္နာက်င့္သုံးရပါမ
ည္။ေငြေတာင္းခံလႊာကုိေငြသားျဖင့္လက္ခံျခင္းသည္ကုမၸဏီမူဝါဒကိုဆန္႔က်င္ပါသည္။

CCD

၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာမန္ထက္ပိုေသာအေျခအေနမ်ားမွလ၍
ြဲ မသိကၽြမ္းေသာျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွခ်က္
လက္မွတ္မ်ားကိုလက္ခံျခင္းသို႔မဟုတ္ေငြလႊဲျခင္းမ်ားသို႔မဟုတ္ခရီးသြားခ်က္လက္မွတ္မ်ားစသည့္ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေ
သာေပးေခ်မႈမ်ားကုိလက္ခံျခင္းသည္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒကိုဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေငြသားသို႔မ
ဟုတ္အလားတူေပးေခ်မႈကုိေရွာင္ၾကဥ္၍မရလွ်င္သင္သည္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပည္တြင္းဝင္ေငြဝန္
ေဆာင္မႈမွသတ္မွတ္သည့္တာဝန္မ်ားအပါအဝင္ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အေသးစိတ္ၿပီးရႈပ္ေထြးေသ
ာအစီရင္ခံရန္တာဝန္မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဂ႐ုျပဳရပါမည္။


ေဖာက္သည္မ်ား၊ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္သင္ႏွင့္လုပ္ငန္းဆက္ဆံမႈ႐ွိသူမ်ားအားလုံးသည္မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းဆိုင္ရာတာဝ
န္မ်ားအားလုံးကိုအျပည့္အဝလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္၏
က႑အားလုံးကိုတိက်မွန္ကန္စြာအစီရင္ခံလိုေသာဆႏၵ႐ွိေၾကာင္းတတ္ႏိုင္သမွ်ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရပါ မည္။
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လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ေအာက္ပါတို႔က့ဲသ႔ေ
ို ငြျဖဴေျပာင္းလဲထားသည့္ဝိေသသလကၡဏာတစ္ခုသို႔မဟုတ္
တစ္ခုထက္ပို၍႐ွိေသာအခါသင္သည္အထူးသတိဝီရိယရွိရပါမည္o

ထူးျခားေသာေငြေပးေခ်မႈပံုစံမ်ား၊မလိုအပ္ဘဲရႈပ္ေထြးသည့္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈပံုစံမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္တမူထူးျခားစြာအေလးေပးသည့္ေငြေပးေခ်မႈစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊

o

ေငြျဖဴလုပ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္သို႔မဟုတ္ဝင္ေငြခြန္သက္သာသည့္ႏိုင္ငံမ်ားဟုသိၾကသည့္တည္ေနရာမ်
ားထံမွသ႔မ
ို ဟုတ္ထံသ႔ေ
ုိ ငြအလႊဲအေျပာင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

o

မသိကၽြမ္းေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုသို႔မဟုတ္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာအေကာင့္သို႔ေငြလႊဲရန္ေတာင္းဆိုမႈ
မ်ား။

လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိ
ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္
မွ်တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ

ကမၻာ့အႏွံ႔တြင္

AOI

၏စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ႏိုင္ငံမ်ားစြာ၏လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိကာကြယ္ေသာဥပေဒ

ႏွင့္မွ်တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ကုမၸဏီ၏ေဆာင္ရြက္

ခ်က္အေပၚလႊမ္းမုိးသည့္လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိကာကြယ္ေသာဥပေဒသည္
ႀကီးအုပ္မႈကုိကာကြယ္ေသာဥပေဒမ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္ပါက

႐ွာမန္အက္ဥပေဒျဖစ္ၿပီးယင္းသည္လက္ဝါး
ျပစ္မႈဆိုင္ရာဒဏ္ေၾကးမ်ားႏွင့္ျပည္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္

တာဝန္ယူမႈႏွစ္ရပ္စလုံးကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။႐ွာမန္အက္ဥပေဒႏွင့္ကမၻာအႏွံ႔အျပားမွႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိကာကြ
ယ္ေသာဥပေဒမ်ားေအာက္မွျပစ္မႈဆိုင္ရာအေရးယူမႈမ်ားသည္ျပင္းထန္ပါသည္။
ေဖာက္ျခင္းသည္ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီးတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္

႐ွာမန္အက္ဥပေဒကိုခ်ိဳး
US$1,000,000

ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ဆယ္ႏွစ္

အထိအက်ဥ္းခ်ခံရႏုိင္သည္။ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္းျပစ္မႈေျမာက္ေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုအတြက္သန္းေပါင္း

US$100

႐ွိသည့္ဒဏ္ေၾကးကုိေပးေဆာင္ရႏုိင္သည္။
လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိကာကြယ္ေသာဥပေဒမ်ားသည္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။၎တို႔သည္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခ
င္းသို႔မဟုတ္ကုန္သြယ္မႈအားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစသည့္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအၾကားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္စုေပါင္းေဆာင္ရြ
က္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကိုတားျမစ္ပါသည္။
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လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိ
ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္မွ်

ေအာက္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္၎တို႔၏အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈရလဒ္မ်ား
ႏွင့္မသက္ဆုိင္ဘဲတရားမဝင္ဟုယူဆရေလာက္ေအာင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚအလြန္ထိခိုက္ေစပါသည္။


ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း ၿပိဳင္ဘက္အခ်င္းခ်င္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ပံ့ပုိးသူမ်ားထံေပးသြင္းရေသာသုိ႔မဟုတ္ေဖာက္
သည္မ်ားထံမွေကာက္ခံေသာေဈးႏႈန္းမ်ားကုိသတ္မွတ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ေဈးႏႈန္းအေပၚသက္

တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ

ေရာက္မႈရွိမည့္နည္းလမ္းျဖင့္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိကန္႔သတ္ရန္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္အတူသေဘာတူညီခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း
အပါအဝင္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသုိ႔မဟုတ္အေျခအေနမ်ား

(အဆက္)

(အေၾကြးေပးျခင္းဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသို႔မဟုတ္ပ႔ေ
ို ဆာင္ခမ်ားစသည္) ကုိဆုိလုိသည္။


ေလလံပြဲျပဳလုပ္ျခင္း - ေလလံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအၾကားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊



ေရျပင္ညီေစ်းကြက္သို႔မဟုတ္ေဖာက္သည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားထုတ္ကုန္မ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ပိုင္နက္မ်ား၊ေဖာက္သည္မ်ားသို႔မဟုတ္ေစ်းကြက္မ်ားကိုၿပိဳင္ဘက္မ်ားအ
ၾကားခြေ
ဲ ဝခ်ထားျခင္း (သုိ႔)



အုပ္စုလိုက္သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ား အခ်ိဳ႕ေသာပံ့ပိုးသူမ်ားသို႔မဟုတ္ေဖာက္သည္မ်ားကိုသပိတ္ေမွာက္ရန္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္
ျပဳလုပ္ျခင္း။

လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိကာကြယ္ေသာဥပေဒမ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္ထားသည့္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအၾကားသေတာတူညီခ်က္မ်ားကုိသ
ေဘာတူညီခ်က္မ်ားအျဖစ္ေဖာ္ျပရန္မလုိေသာ္လည္း

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာအေထာက္အထားႏွင့္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတုိင္းအတုခုိးလုပ္ေဆာင္မႈကိုဆုိလုိေသာထုတ္ေျပာရန္မလိုေသာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းမွတ္သားထားသင့္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္သြယ္ဝိုက္ညႊန္းဆိုေသာ

ေရာင္းခ်သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အေျခအ

ေနမ်ား၊ေရာင္းခ်ရန္ပိုင္နက္မ်ား၊ေဖာက္သည္မ်ား၊ပံ့ပိုးသူမ်ား၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားသို႔မဟုတ္ထိုအေသးစိတ္အေထာက္အထားျဖစ္ႏုိင္
သည့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျခားအစိတ္အပုိင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆုိ
ျခင္းအားေ႐ွာင္ၾကဥ္ရသည့္လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိကာကြယ္ေသာဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္မွာအလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ၿပိဳင္ဘ
က္တစ္ဦးႏွင့္ေစ်းႏႈန္းသို႔မဟုတ္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္တို႔ကိုဖလွယ္မႈမွန္သမွ်ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းပါကလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိ
ကာကြယ္ေသာဥပေဒမ်ားအရအလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။သို႔ေသာ္ထိုသ႔ေ
ို သာဖလွယ္မႈတစ္ခက
ု ိုလက္သင့္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာတိက်ေသ
ခ်ာသည့္ကန္႔သတ္ထားေသာအေျခအေနမ်ားလည္း႐ွိပါလိမ့္မည္။ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးႏွင့္သို႔မဟုတ္ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးထံေစ်းႏႈန္းသို႔မဟုတ္ေစ်း
ႏႈန္းသတ္မွတ္သည့္အခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကိုပ့ံပိုးျခင္းသို႔မဟုတ္ဖလွယ္
ျခင္းမျပဳလုပ္မီထိုလုပ္ေဆာင္ရသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္အေျခအေနမ်ားကိုျပည့္စုံစြာ

႐ွင္းလင္းျပရန္ႏွင့္ထိုအခ်က္အလက္

ဖလွယ္မႈသ႔မ
ို ဟုတ္ေထာက္ပံ့မႈမလုပ္မီဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္၏ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုရ႐ွိရန္အတြက္သင္သည္၎ထံဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိကာကြယ္ေသာဥပေဒမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔အခ်ိဳ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္တရားမဝင္ျဖစ္ၿပီး႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းတားျမစ္ထားလင့္ကစားအခ်ိဳ႕
ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာမူ၎တို႔၏ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈဆန္႔က်င္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြက္ျဖစ္ေပၚေစမည့္
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုအေလးသာေစမွသာလွ်င္၎သည္ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ပါသည္။သင္သည္လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိကာကြယ္ေသ
ာဥပေဒမ်ားအရျပႆနာျဖစ္လာႏုိင္သည့္ေအာက္ပါစပ္တူလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္မလုပ္ေဆာင္မီ CCD
သိ႔မ
ု ဟုတ္ဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါမည္။


ဝယ္သူတစ္ဦးသည္၎၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ေရာင္းအားကိုျမႇင့္တင္ရန္ဝယ္လုိအားကိုအသုံးျပဳသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေပၚ
သည့္အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မႈ၊



ဝယ္သူတစ္ဦးသည္ေရာင္းသူတစ္ဦးတည္းထံမွသီးသန္႔ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္၎၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကိုဝယ္ယူရ
န္သေဘာတူသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္အထူးသီးသန္႔ဆက္ႏြယ္မႈ၊

လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိ
ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္မွ်
တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
(အဆက္)



လက္က်န္ကုန္ပစၥည္းသို႔မဟုတ္ဝန္ေဆာင္မႈအားဝယ္ယူမႈအေပၚေရာင္းသူမွေစ်းကြက္အင္အား႐ွိသည့္ကုန္ပစၥည္းတစ္
ခုသို႔မဟုတ္ဝန္ေဆာင္မႈအားေရာင္းခ်ရန္ေရာင္းသူကပုံစံသတ္မွတ္သည့္အခါတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း
အစီအစဥ္မ်ား၊
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အဆိုတင္သြင္းထားေသာကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္းျခင္း၊အျခားကုမၸဏီကုိဝယ္ယူျခင္းမ်ားႏွင့္အျခားလုပ္ငန္း
ေပါင္းစည္းျခင္းမ်ား၊



အျခားကုမၸဏီတစ္ခု၏ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြ႔တ
ဲ ြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ရာထူးကိုလက္ခံျခင္းသို႔မဟုတ္
ကုမၸဏီ၏အျခားအလုပ္သမားသို႔မဟုတ္အမႈေဆာင္အားအျခားကုမၸဏီ၏ရာထူးတာဝန္တစ္ရပ္ကိုလက္ခံ ေစျခင္း၊



ေဖာက္သည္မ်ားအားပူးတြက
ဲ ုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဝယ္ေစလိုျခင္းသို႔မဟုတ္ပူးတြက
ဲ ုန္ပစၥည္းသို႔မဟုတ္ဝ
န္ေဆာင္မႈဝယ္ယူျခင္းအားအေျခခံၿပီးေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားေပးျခင္း၊ႏွင့္



အထူးသီးသန္႔လိုင္စင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္လိုင္စင္ရ႐ွိသူႏွင့္လိုင္စင္ေပးသူတို႔၏လြတ္လပ္ခြင့္ကိုကန္႔သတ္ထားသည့္အျခားန
ည္းပညာဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ား။

ေစ်းႏႈန္းခြျဲ ခားသတ္မွတ္ျခင္း
ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္သည္မိမိမႏွစ္သက္သည့္ေဖာက္သည္၏ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကိုထိခိုက္ေစပါကဖက္ဒရယ္ေစ်းႏႈန္းခြျဲ ခားသတ္မွတ္ျ
ခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအရတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ဝယ္သူမ်ားအားတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္မတူညီေသာေစ်းႏႈးမ်ားျဖင့္ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္
ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းသည္တရားမဝင္ပါ။မွ်တမႈမ႐ွိေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေၾကာ္ျငာစရိတ္မ်ားအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္
ေပးျခင္းသည္မိမိမႏွစ္သက္သည့္ေဖာက္သည္၏ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကိုထိခိုက္ေစပါကထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းကုိလည္းတားျမစ္ထားပါသည္။
ေစ်းႏႈန္းမွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားလွ်င္သို႔မဟုတ္ၿပိဳင္ဘက္၏ေစ်းႏႈန္း

ႏွင့္တူညီေအာင္

(သို႔ေသာ္ထိခိုက္ျခင္းမ႐ွိ)

ေဆာင္ရြက္ထားလွ်င္အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ေဈးႏႈန္းကြာဟခ်က္
မ်ားကုိညႇိႏႈိင္းႏိုင္ပါသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးႏွင့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုႏိႈင္းယွဥ္ရန္
ဘယ္ေတာ့မွနည္းလမ္းမ႐ွာပါႏွင့္။

လက္ဝါးႀကီးအုပ္ျခင္း
ေစ်းကြက္တြင္ကုမၸဏီသည္ "ေစ်းကြက္စြမ္းအား" ရွိသည္အထိခုိင္မာစြာရပ္တည္ေနႏုိင္လွ်င္ ဆုိလုိသည္မွာေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းသို႔မဟုတ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကိုဖယ္ၾကဥ္ႏိုင္သည့္စြမ္းအားရွိလွ်င္ထိုစြမ္းအားကုိမည္သို႔ရ႐ွိ
ပုံႏွင့္၎အားမည္သို႔အသုံးျပဳပုံတ႔က
ို ိုဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ကုမၸဏီ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိနီးစပ္စြာစိစစ္

i

ၾကည့္ရႈပါမည္။အင္အားႀကီးမားေသာေဆးရြက္ႀကီးဝယ္သူသို႔မဟုတ္ပံ့ပိုးသူျဖစ္ျခင္းကဲ့သုိ႔သင္တည္ေနရာတြင္ေစ်း
ကြက္စြမ္းအား႐ွိပါကၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးအားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွပထုတ္လိုေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္
ျခင္းကဲ့သုိ႔ေစ်းႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္သို႔မဟုတ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုဖယ္ၾကဥ္သည့္အျပဳအမူမ်ိဳးကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။သင့္တြင္ေစ်း
ကြက္စြမ္းအား႐ွိသည္ဟူေသာခံစားခ်က္သ႔မ
ို ဟုတ္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား႐ွိပါက CCD
သိ႔မ
ု ဟုတ္ဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္ထံဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

သင္သိပါသလား။
ကုန္သြယ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္အခ်ိဳ႕ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္မွန္
ေသာ္လည္းထုိအဖြဲ႕အစည္းတြင္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားပါ

ႏွစ္ခုသ႔မ
ို ဟုတ္ႏွစ္ခုထက္ပိုေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကိုဖယ္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္၎တို႔
၏စုေပါင္းေစ်းကြက္စြမ္းအားကိုျမႇင့္တင္ရန္ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့္အခါလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈျဖစ္ပြားပါ
သည္။ေစ်းကြက္စြမ္းအားကုိလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္စပ္တူလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍စုိးရိမ္သည္မ်ားရွိလွ်င္ထုိသုိ႔မလုပ္ေဆာ
င္မီ CDD သို႔မဟုတ္ဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္သိရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဝင္ျခင္းႏွင့္ေဈးကြက္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚဆုိး
က်ိဳး သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည့္အခ်က္အလက္
မ်ားကုိထုတ္ေဖာ္ႏုိင္သည့္အႏၱရာယ္ရွိျခင္း
ေၾကာင့္၎အဖြဲ႕အစည္းသည္သူမတူေသာ
အႏၱရာယ္မ်ားကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ကုန္သြယ္
ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုတြင္မပါဝင္မီ CCD သိ႔႕ု
မဟုတ္ဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္
ပင္ျခင္းကအျမဲအေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

ကုန္သြယ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
စပ္တူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါကထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းကုိမ
တားဆီးထားပါ။ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ပါဝင္သည့္အခါတုိင္းအထူးသတိထားျပဳမူသင့္ၿပီးၿပိဳင္ဘက္မ်ားထံေျပာဆိုျခင္း
အတြက္အထက္တြင္သတ္မွတ္ထားေသာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိအထူးအေလးထားလုိက္နာပါ။ထို႔အျပင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္တရားဥပ
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ေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္တိုက္႐ုိက္ပါဝင္သည္ျဖစ္ေစမပါဝင္သည္ျဖစ္ေစ
တာဝန္ယူမႈအားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသို႔ခြဲေဝသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆန္႔က်င္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္သည့္ကုန္သြ
ယ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။သင္သည္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိဆန္႔က်င္သည့္သို႔မ
ဟုတ္တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္အားေဆြးေႏြးသည့္ကုန္သြယ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းအစည္းအေဝးတြင္ပါဝင္တက္ေရာ
က္ခဲ့ပါကခ်က္ခ်င္းႏႈတ္ထြက္ၿပီးသင္႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိခ့ဲသည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို CDD သိ႔မ
ု ဟုတ္ဥပေဒဆိုင္ရာ
အရာ႐ွိခ်ဳပ္ထံသို႔အစီရင္ခံစာတင္ပါ။
ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားဖလွယ္မႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ကုန္သြယ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခု
တြင္သင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနလွ်င္ CCD သိ႔မ
ု ဟုတ္ဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္ထံဆက္သြယ္ပါ၊ထိုသ႔အ
ို ားျဖင့္ကုန္က်
စရိတ္မ်ား၊ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ား၊ေဈးႏႈန္းမ်ား၊စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဒတာမ်ားသို႔မဟုတ္အလားတူအခ်က္အလက္တို႔ကို
စက္႐ုံတစ္ခု၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားနားလည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္အမ်ားသိေအာင္ထုတ္ျပန္ေ
ပးပါသည္။ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္တိက်ေသာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈတို႔ကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္သည့္အေလ်ာက္
တရားဝင္လည္းျဖစ္ပါသည္။

တရားမွ်တေသာဆက္ဆံမႈ
ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္သင္သည္ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္တရားမွ်တစြာဆက္ႏြယ္ဆက္ဆံရန္အခ်ိန္တိုင္းႀကိဳ
းပမ္းအားထုတ္သင့္ၿပီးႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္း၊ဖုံးကြယ္ျခင္း၊အမႈကိစၥဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းတို႔ကိုအလြသ
ဲ ုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း၊အေရးႀကီ
းေသာအခ်က္အလက္တို႔ကိုမွားယြင္းေဖာ္ျပျခင္းသို႔မဟုတ္အျခားမွ်တမႈမ႐ွိေသာဆက္ဆံမႈ
မ်ားကုိက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္အက်ိဳးအျမတ္တို႔ကိုမရယူသင့္ပါ။

ကုန္သြယ္ေရး
ပိတ္ဆုိ႔့႕မႈမ်ား

ရံဖန္ရံခါတြင္အစိုးရသည္ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔တင္ပို႔ျခင္းမ်ားသို႔မဟုတ္ႏုိင္ငံျခားတုိင္ျပည္မ်ားမွတင္သြင္းျခင္းမ်ားအတြက္ကုန္
သြယ္ေရးႏွင့္/သို႔မဟုတ္ခရီးသြားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ဥပမာ၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုန္သြယ္
ေရးတားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား၊အေမရိကန္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမွန္သမွ်ႏွင့္အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္၎တို႔၏ျပည္ပလုပ္
ငန္းခြမ
ဲ ်ားကိုပါပိတ္ဆို႕ထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းသို႔မ
ဟုတ္၎ႏုိင္ငံမ်ားမွကုန္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္း၊ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွထိုႏိုင္ငံမ်ားသို႔အေမရိကန္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုျပန္လည္တင္ပို႔ျခ
င္းႏွင့္ပိတ္ဆို႕ထားသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏အစိုးရမွပိုင္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ပိတ္ဆို႕ထားသည့္ႏို
င္ငံမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားေယဘုယ်အားျဖင့္ပိတ္ဆို႕ထားပါသည္။အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ကု
န္သြယ္ျခင္းကိုကန္႔သတ္ရန္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ဥပေဒမ်ားအားလုံးကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္သည္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။စီးပြ
ားေရးကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာတားျမစ္ခ်က္႔မ်ားအားေလးစားလိုက္နာ
ျခင္းအတြက္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒကိုကိုးကားၿပီးပို၍အေသးစိတ္သိရွိရန္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုစီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈဆိုင္
ရာခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိကိုးကားပါ၊သင့္တြင္စီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာပိတ္ဆုိ႔ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေမး
ျမန္းစရာမ်ားသို႔မဟုတ္ပူပန္မႈမ်ား႐ွိပါက CCD ကိုဆက္သြယ္ပါ။

ကုန္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ား/
အေကာက္ခြန္မ်ား

သင္သည္သင့္ေလ်ာ္ေသာသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဥပေဒမ်ားကဲ့သုိ႔ပစၥည္း
သယ္ယူပ႔ေ
ုိ ဆာင္မႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းႏွင့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလုံးကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။အထူးသျဖင့္ CCD
၏ႀကိဳတင္ေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားသို႔မဟုတ္အေကာက္ခြန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္တရားမ
ဝင္ေသာေငြေပးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းကုိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားခြင့္ျပဳမထားပါ။
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္အထူးသတိဝီရိယရွိရန္လုိအပ္ပါသည္-
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အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေနာက္ဆုံးဝယ္ယူသူအတြက္ မူလႏိုင္ငံကိုၫႊန္ျပရန္
ကုန္ပစၥည္းေပၚတြင္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ဥပေဒမ်ား႐ွိပါသည္။ကုန္ပစၥည္းအားအၫႊန္း
တပ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အျခားဥပေဒမ်ားအားလုံးကုိဂ႐ုျပဳၿပီးလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။



ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရသတ္မွတ္ထားေသာအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူ၍ေန
ာက္ပိုင္းတြင္ျပန္လည္တင္ပို႔သည္အခါတြင္တင္သြင္းခြန္ႏွင့္အျခားအခြန္မ်ားကုိကုမၸဏီကေပး
ရန္တာဝန္ရွိသည္။ထုိအခြန္အတြက္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္မွားယြင္းေသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမပါဝင္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။



သင္သည္တရားမဝင္ေသာျပန္အမ္းေငြမ်ားႏွင့္မသမာေၾကးမ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ေပး
ျခင္းတို႔မျပဳရပါ။



ေရာင္းရေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုတိက်မွန္ကန္စြာျပသျခင္းမ႐ွိသည့္ကုမၸဏီမွအေရာင္းေငြ
ေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိမျပင္ဆင္ရ။



တင္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ဘဏ္မွအေၾကြးအာမခံစာရြက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ျငင္းပယ္ထားျခင္းခံရေသာ
သို႔မဟုတ္ အမည္မဲ၊နာမည္ပ်က္ စာရင္း၀င္ေသာ လက္မွတ္မ်ားပါရွိသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။



ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဖာကိုင္ဖက္မ်ားမွေတာင္းဆိုသည္မမွန္ကန္ေသာသို႔မဟုတ္အထင္အျမင္မွား
ယြင္းေစေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား။



ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားႏွင့္အျခားတရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ထင္ဟပ္ျပသျခင္းမ႐ွိသည့္တန္ဖိုးဖလွယ္မႈမ်ား။



ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အသစ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ဆက္ဆံျခင္းမ်ား။
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ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏မူဝါဒအေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဤက်င့္ဝတ္တြင္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ကုမၸဏီ၏စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းပ့ံပိုးရန္ AOI
ကသင့္အေပၚမွီတည္ေနပါသည္။ဤက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီအလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္တာဝန္ေက်ပြန္စြာမည္သုိ႔
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပထားပါသည္-

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုသိနားလည္ၿပီးလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားအတိုင္းကြၽႏု္ပ္တို႔၏အဓိကစံႏႈန္းမ်ားကိုသ႐
ိ ွိျခင္း၊
နားလည္၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အားလံုးသည္ စံျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပေဒကိုသိ႐ွိနားလည္ၿပီးခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္းပါ။
သင္၏အလုပ္တာဝန္ႏွင့္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္အတုိင္းအတာႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒမ်ားကုိရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ေ
နရပါမည္။ဥပေဒတစ္ခုသုိ႔မဟုတ္ကုမၸဏီမူဝါဒသည္အက်ံဳးဝင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ(သု႔မ
ိ ဟုတ္) ၎တည္ရွိေနျခင္းရွိ၊
မရွိမေသခ်ာလွ်င္ကုမၸဏီ၏ဥပေဒဆိုင္ရာအရာ႐ွိခ်ဳပ္သ႔မ
ို ဟုတ္ CCD အားေမးျမန္းပါ။

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအပုိင္းမွယင္းျပႆနာတစ္ခု

သိ႔မ
ု ဟုတအ
္ ေျခအေနတစ္ခုကိုသ႐
ိ ွိၿပီးျဖစ္သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းမ႐ွိဟု မယူဆ ပါႏွင့္။
ထိ႔အ
ု တူမည္သည့္အေရးယူမွဳကိုမွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟုလည္းမယူဆပါႏွင့္။ AOI စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္
ဥပေဒ၊က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာအျပဳအမူပုိင္းဆုိင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းကို
ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အထူးအာရံုစုိက္ထားသည္။တစ္စုံတစ္ခုမွားယြင္းခ့ဲလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တို႔အားေျပာျပရပါမည္။

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုလ်စ္လ်ဴမရႈပါႏွင့္၊
၎တိ႔အ
ု ားအစီရင္ခံပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးသည္ဥပေဒႏွင့္ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ားကိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိသည္။တစ္စုံတစ္ေယာက္ကဥ
ပေဒသို႔မဟုတ္မူဝါဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟုသင္ယူဆလွ်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ CCD၊သင္၏
ေဒသဆိုင္ရာေလးစားလိုက္နာေရးမန္ေနဂ်ာ၊ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြ႔၏
ဲ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊သို႔မဟုတ္ေလး
စားလိုက္နာမႈဆိုင္ရာအကူအညီဖုန္းလိုင္းသို႔အစီရင္ခံျခင္းျဖင့္ (သင္ဆႏၵ႐ွိလွ်င္အမည္ကိုထိန္ခ်န္လ်က္)
အေျခအေနကိုရည္ညႊန္းသည့္နည္းလမ္းအဆင့္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ပါ။

စိတ္ဖိစီးမႈမျဖစ္ပါႏွင့္။ဥပေဒသုိ႔မဟုတ္မူါဒကုိခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအားမည္သည့္အခါမွလက္သင့္ခံ
မည္မဟုတ္သကဲ့သ႔ထ
ုိ ုိသုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္ေအာက္ေျခအဆင့္ကုိတိုးျမင့္ေစလိမ့္မည္သို႔မဟုတ္စြမ္း
ေဆာင္ရည္ပန္းတိုင္တစ္ခုသုိ႔ေရာက္႐ွိဖို႔ကူညီလိမ့္မည္ဟုသင္ထင္ထားသည့္တုိင္ထုိသုိ႔ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကုိလည္းဖိအား
ေပးျခင္းသို႔မဟုတ္အားေပးျခင္းကိုလည္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ။
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