
Fujifilm 
လုပ္ငန္းစု၏ေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ ေၾကျငာခ်က္



Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ေကာ္ပိုရိတ္ခံယူခက်္

ယဥ္ေက ်းမႈ၊ သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔ အဆင့္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ အေထာက္

 အကူျဖစ္ေစရန္အျပင္ ကန်္းမာေရးႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းကင်္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ပါ အရည္အေသြးေကာင္း

မြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွါ ေခတ္ေရွ႕ေျပးၿပီး ထူးျခား

သာလြန္ေသာနည္းပညာမ ်ားကုိ အသံုးျပမဳည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ အဓိကဦးတည္ခက္်မွာ 

ကမာၻတဝွမ္းရွိလူသားမ ်ား၏ဘဝအရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
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Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏သေဘာထားအျမင္

ပြင့္လင္းျမင္သာကာ သင့္ေလ်ာ္ ၿပီး ျပတ္သားထင္ရွားေသာေကာ္ပိုရိတ္ယဥ္ေကး်မႈႏွင့္ေခတ္

ေရွ႕ေျပးၿပီးထူးျခားသာလြန္ေသာနည္းပညာမ ်ားကို အေျချပ ဳ၍ ထုတ္ကုန္သစ္မ ်ားတီထြင္ကာ 

တန္ဖိုးအသစ္ကုိဖန္တီးရန္ ရရဲရဲင့္ရင့္ ရင္ဆုိင္စိန္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီအျဖစ္ 

ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ Fujifilm မွ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါသည္။
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Fujifilm လုပ္ငန္းစု ၏ေကာ္ပိုရိတ္ခံယူခက်္၊ 
သေဘာထားအျမင္ႏွင့္

 ေကာ္ပိုရိတ္ ျပ ဳမူေဆာင္႐ြက္ခက်္ႏွင့္ကင့်္ဝတ္မ ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ  
Fujifilm  

လုပ္ငန္းစု၏ေကာ္ပိုရိတ္ခံယူခက်္ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္

 ေကာ္ပိုရိတ္ခံယူခက်္  

Fujifilm လုပ္ငန္းစု -
 ေကာ္ပုိရိတ္ျပ ဳမူေဆာင္႐ြက္ခက္်ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပေဳၾကျငာခက္်

Fujifilm  
လုပ္ငန္းစု - ကင့်္ဝတ္

သေဘာထားအျမင္
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Fujifilm လုပ္ငန္းစု ေကာ္ပိုရိတ ္
ျပ ဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ ပဋိဉာဥ◌နွ္င့္ ကင့္်ဝတ္အ  ေၾကာင္း

Fujifilm လုပ္ငန္းစု စီမံေရးရာ၏နွလုံးသားတြင္ လူမႈေရးစိန္ေခၚမႈမ ်ားကုိ ၎၏လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခက္်မ ်ားျဖင့ေ္ျဖရွင္းရန္ သနၷဌိာန္ကိန္း
 ေအာင္းေနပါသည္။ လူမ ်ား၏  ေနထုိင္မႈဘဝမ ်ားတုိးတက္ေရးကုိ ထိပ္တန္း ထုတ္ကုန္နည္းပညာျဖင့္ ပ့ံပုိးေပးရန္ဟူေသာ ၎၏ေကာ္ပုိရိတ္ အယူ
အဆ ေပၚတြင္အေျခခံကာ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းထံမွရရိွလာေသာ "ယုံၾကည္မႈ" နွင့္လုပင္န္းစတင္တည္ေထာင္ခ်န္ိမွစတင္၍ လူမႈအသုိင္းအဝုိငး္နွင့္အတူ
ရရိွလာေသာ "ေျဖာင့္မတ္မႈ" တုိ႔ကုိအေျခခံ၍ကုမၸဏီသည္ ၎၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္လက္်ရိွပါသည္။ မၾကာေသးမီနွစ္မ ်ားက 
ကုမၸဏီမ ်ားသည္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္ရန္လုိအပလ္ာခဲေ့သာ္လည္း Fujifilm လုပ္ငန္း
စုသည္ ေကာ္ပုိရိတ္ လူမႈတာဝန္ကုိ သတိျပဳမိၿပီး ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္မွာ ကာလရွည္ၾကာေနျပျီဖစ္သည္။

Fujifilm လုပ္ငန္းစုသည္ ကုိရိုနာကပ္ေဘးေၾကာင့္ ကမာၻတဝွမ္းရိွ လူမ ်ား၏ေနထိုင္မႈဘဝမ ်ား ႀကီးႀကီးမားမားေျပာင္းလေဲနၿပီး လူမႈအသိုက္အဝန္း၏
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ဖြံျဖိ ဳးတုိးတက္မႈတြင္ အကပ်္အတည္းမ ်ားနွင့္ ၾကံေဳတြြ႕ေနရေသာအခ်ိန္၌ပင္ အမ်် ိဳ းမ်် ိဳ းေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ ်ားနွင့္ ဝန္
ေဆာင္မႈမ ်ားေပးျခင္းျဖင့္ လူမ ်ား၏ေနထိုင္မႈဘဝနွင့္ လူမႈအသုိက္အဝန္းကုိ ဆက္လက္ကူညီေပးေနပါသည္။ Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္စီတုိင္းသည္ လူမႈအသုိက္အဝန္း၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျပာင္းအလမဲ ်ားနွင့္ လိုက္ေလ ်ာညီေထြျဖစ္ကာ အမွီလိုက္နိုင္ျပီး ေကာ္ပုိရိတ္ 
အယူအဆနွင့္ "ပြင့္လင္းျမင္သာျပီး၊ မွတ်ကာ ျပတ္သားထင္ရွားေသာ " ယဥ္ေကး်မႈအေပၚထားရိွထားေသာ ကတိကဝတ္နွင့္အတူ ၎တုိ႔၏တာဝန္ 
ဝတၱရားမ ်ားကုိ ေက်ပြန္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Fujifilm လုပ္ငန္းစု ေကာ္ပုိရိတ္ ျပဳမူေဆာငရ္ြက္ခက္်အတြက္ ပဋိဉာဥ္နွင့္ ကင့်ဝ္တ္သည္ ကြ်နုပ္္တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ပင္
ျဖစ္သည္။ ေကာ္ပုိရိတ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခက္်အတြက္ ပဋိဉာဥတ္ြင္ ေကာ္ပုိရိတ္ လုပ္ေဆာငခ္က္်မ ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခခံမူဝါဒမ ်ားကုိ သတ္မွတ္
ေဖာ္ျပထားျပီး ကင့္်ဝတ္တြင္ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ပုံစံကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။၎ကုိ ကမာၻတဝွမ္းရိွ Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ ဝန္ထမ္းမ ်ား
အားလုံးနွင့္ မွေ်ဝထားပါသည္။ ကင့္်ဝတ္လုိက္နာျပီး ေျဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကြ်န္ုပ္တုိ႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတုိင္းျဖင့ ္Fujifilm လုပ္
ငနး္စုသည္ လူမႈအသုိက္အဝန္းထံမွ ယုံၾကည္မႈပုိမုိရရိွေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တုိးတက္ေအာင ္ဆက္လက္လုပ္ေဆာငသ္ြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ုပ္တုိ႔သည္ Fujifilm လုပင္န္းစု ေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခက္်အတြက္ ပဋိဉာဥနွ္င့္ကင့္်ဝတ္တုိ႔နွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
Fujifilm Holding ၏ နာယကနွင့ ္ဥကၠဌ/CEO ျဖစ္ေသာ ကြ်န္ုပ္တုိ႔က ေၾကညာအပပ္ါသည။္ Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ ဝန္ထမ္းမ ်ားျဖစ္ေသာ သင္တုိ႔သည ္
အဆုိပါနိယာမမ ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး လက္ေတြ႕ကင့္်သုံးမည္ဟု ေမွ ်ာ္လင့္မိပါသည္။ လူမႈေရးစန္ိေခၚမႈမ ်ားကုိ ဆက္လက္ေက ်ာ္လႊားၿပီး
ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းခက္်တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္သြားမည့္ အနာဂတ္ကုိ ဖနတီ္းရန္အလုိ႔ငွာ "All-Fujifilm" အျဖစ္
 အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။

၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဇူလုိင္လ
FUJIFILM Holdings Corporation

Kenji Sukeno 
နာယက၊ ကုိယ္စားျပဳဒါရုိက္တာနွင့္ ဘုတ္အဖြ႕ဲနာယက

Teiichi Goto
ဥကၠဌနွင့္ CEO၊ ကုိယ္စားျပဳ ဒါရိက္ုတာ

နွင့္
နာယက၊ ESG ေကာ္မတီ
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အေထြေထြေဖာ္ျပခက်္မ ်ား -

1. သက္ဆုိင္သည့္အတုိင္းအတာ

ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပမဳူဆာင္႐ြက္ခက်္ႏွင့္ကင့်္ဝတ္မ ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခက်္သည္ FUJIFILM Holdings Corporation ၏အမႈေဆာင္အရာရိွမ ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ ်ားအားလံုးအျပင္ လုပ္ငန္းစုအတြင္းရိွ ကုမၸဏီမ ်ားအားလံုးအေပၚပါ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ ်ား၊ ေနရာအႏွံ႔တြင္
 ေစလႊတ္ထားေသာဝန္ထမ္းမ ်ား၊ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ ်ားအျပင္ Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ထုတ္ကုန္မ ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ ်ားဆုိင္ရာေဖာ္ျပခက်္မ ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းစီးပြားဖက္မ ်ားမွလည္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူ ေဆာင္႐ြက္ခက္်ႏွင့္ကင့်္ဝတ္မ ်ားဆုိင္ရာ သေဘာ
တူညီခက္်ကုိ ေလးစားလုိက္နာပါရန္ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

2. စတင္ျပစဳုျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ ်ား

ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပမဳူေဆာင္႐ြက္ခက္်ႏွင့္ကင့်္ဝတ္မ ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခက္်အား စတင္ျပစဳုျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ FUJIFILM Holdings 
Corporation ၏ ESG ေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပမဳူေဆာင္႐ြက္ခက်္ႏွင့္ ကင့်္ဝတ္မ ်ားဆုိင္ရာ ခြင့္ျပေဳၾကျငာခက္်ႏွင့္ ျပင္
ဆင္မႈတုိင္းသည္ FUJIFILM Holdings Corporation မွအသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္အခ်ိန္၌ လုပ္ငန္းစုရွိကုမၸဏီတစ္ခုစီတုိင္းအေပၚ သက္ေရာက္
မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

3. စည္းမဥ်္းမ ်ား၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခက်္

ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပမဳူေဆာင္႐ြက္ခက္်ႏွင့္ ကင့်္ဝတ္မ ်ားဆိုင္ရာခြင့္ျပေဳၾကျငာခက်္တြင္ FUJIFILM Holdings Corporation ႏွင့္၎၏ လုပ္ငန္းစုကုမၸဏီ
မ ်ားမွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ ်ားႏွင့ဝန္ထမ္းမ ်ားအားလံုးမွ လုိက္နာကင့်္သုံးရန္ အေထြေထြစည္းမဥ်္းမ ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္မ ်ားႏွင့္
ဝန္ထမ္းမ ်ားအားလံုးသည္ အဆုိပါစည္းမဥ်္းမ ်ားကုိလုိက္နာ႐ံုသာမက ၎တုိ႔၏လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝိုင္း၊ ပတ္ဝန္းကင်္ေဒသမွေမွာ်္လင့္ထားသည့္အ
တုိင္း စာရိတၱပိုင္း၊ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာပိုင္း ရည္ရည္မြန္မြန္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္ျပဳမူရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။

4. လုိက္နာေၾကာင္း ေသခာ်ေစျခင္း

ကုမၸဏီမ ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ ်ားသည္ ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပမဳူေဆာင္႐ြက္ခက္်ႏွင့္ ကင့်္ဝတ္မ ်ားဆုိင္ရာ ခြင့္ျပေဳၾကျငာခက္်ႏွင့္အညီ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္
ျဖစ္သည္။ က႑တစ္ခုစီမွ တာဝန္ရွိ အႀကီးတန္းအရာရိွမ ်ား၊ FUJIFILM Holdings Corporation ႏွင့္ လုပ္ငန္းစုအတြင္းရိွ ကုမၸဏီတစ္ခုစီတုိင္းမွ ဌာန
ခြ ဲအေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ ်ားအပါအဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရးဝန္ထမ္းမ ်ားသည္ ၎တုိ႔ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အဖြ႕ဲ
အစည္းအတြင္း ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပမဳူေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ကင့်္ဝတ္မ ်ားဆုိင္ရာ ခြင့္ျပေဳၾကျငာခက်္ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြရဲန္ တာဝန္ရွိ
သည္။

5. ခြင့္ျပခဳက်္မ ်ားႏွင့္ ေဖာက္ဖက္်မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ ်ား

အႀကီးတန္းအရာရိွ (သုိ႔) ဝန္ထမ္းမွ ေဖာ္ျပပါကင့်္ဝတ္ကုိေဖာက္ဖက်္ပါက စည္းကမ္းပုိင္း (သုိ႔) Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ကုမၸဏီစည္းမဥ်္းမ ်ားအရ အျခား
ေသာအက်ိ ဳးဆက္မ ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာက္ဖက်္ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ထိခိုက္နစ္နာသြားပါက ကုမၸဏီမွ ထိခိုက္မႈမ ်ားအတြက္
ေလာ်္ေၾကးေတာင္းခံျခင္း အပါအဝင္ တရားဥပေဒအရအေရးယူျခင္းမ ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
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Fujifilm လုပ္ငန္းစု - ေကာ္ပိုရိတ္ျပမဳူေဆာင္႐ြက္ခက်္ဆိုင္ရာ 
ခြင့္ျပေဳၾကျငာခက်္ -

သင့္တင့္ေသာၿပိငဳ္ဆုိင္မႈမ ်ားမွတဆင့္ အက်ိးဳအျမတ္မ ်ားရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအျပင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ ်ားသည္ လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝိုင္းအေပၚ 
ႀကီးႀကီးမားမားအက်ိးဳျပရဳမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမဥ်္းေျခာက္ရပ္ႏွင့္အညီ ဂပ်န္ႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ
မ ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ Fujifilm  လုပ္ငန္းစုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ ်ားကုိေလးစား႐ံုသာမက တရားဥပေဒမ ်ား၊ စည္းမဥ်္းစည္းကမ္းမ ်ားႏွင့္ အျပည္
ျပည္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခက္်မ ်ားကုိစိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေရာ လက္ေတြ႕တြင္ပါ ေလ့လာကင့်္သံုးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တုိ႔လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ား
၏အက်ိးဳသက္ေရာက္မႈမ ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အဓြန္႔ရွည္ တည္တ့ံေသာလူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝိုင္းတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ေစရန္ ေမွာ်္မွန္းေဆာင္
႐ြက္လက္်ရွိပါသည္။

1. ယုံၾကည္ကိုးစားႏိုင္ေသာကုမၸဏီ

ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ အဆင့္ျမင့္၊ မူရင္းနည္းပညာမ ်ားကုိ ေဘးကင္းၿပီး တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိေသာပံုစံျဖင့္ အသံုးျပကဳာ လူမႈေရးပုိင္းအရအက်ိးဳရိွေသာ
ထုတ္ကုန္မ ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ ်ားကုိ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ကာ ေပးစြမ္းလက္်ရွိပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး မွတ်ကာျပတ္သားထင္
ရွားေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ယဥ္ေကး်မႈအေပၚအေျခခံ၍ သင့္ေလာ်္ေသာၿပိငဳ္ဆုိင္မႈ၊ မွတ်ေသာေရာင္းဝယ္မႈစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အက်ိဳးေကး်ဇူးသစ္ရရွိလာေစရန္ 
ဖန္တီးပါသည္။ ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါဝင္ေနသူမ ်ား စိတ္ေကန်ပ္မႈရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈမ ်ားရရွိလာေအာင္ပါ အစဥ္တစိုက္ ႀကိးဳပမ္း
ေဆာင္႐ြက္လက္်ရွိပါသည္။
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2. လူမႈေရးတာဝန္ဝတၱရား

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည ္ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္မ ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ ်ား၊ ေဒသခအံသငး္အဖြ႕ဲမ ်ား၊ အစုိးရ႐ုးံမ ်ား၊ အစုရွယ္ယာဝင္မ ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမပ္ဳႏံွသူမ ်ား၊ 
NGO မ ်ားႏွင့္ NPO မ ်ားကဲသုိ့႔ေသာ ဆက္စပ္ပါဝင္ေနသူအမ်ိးဳမ်ိးဳႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံၿပီး ေကာ္ပုိရိတ္အခက္်အလက္မ ်ားကုိ သင့္ေလာ္်ၿပီး မွတ်စြာ ထုတ္ေဖာ္
 ေၾကျငာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ တရားဥပေဒ၊ စည္းမဥ္်းမ ်ား၊ အျခားေသာစညး္ကမး္ခက္်မ ်ားကုိ လုိက္နာကာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ထုတ္ျပန္ထားေသာ
အမိန္႔မ ်ားႏွင့္ ကင့္်ဝတ္မ ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံပါသည္။ ေကာ္ပုိရိတ္ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံယဥ္ေကး်မႈမ ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ ်ားကုိ မွန္မွန္
ကန္ကန ္နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေလးစားတနဖုိ္းထားႏုိင္ရန္ ႀကိးဳစားလက္်ရိွၿပးီ အသင္းအဖြ႕ဲလုိက္ခ်တ္ိဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားကုိပါ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ 
ေဆာင္႐ြက္လက္်ရိွပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္အကုိငအ္ခြင့္အလမ္းမ ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသခအံသင္းအဖြ႕ဲမ ်ား စိတ္အားတက္ၾကြလာေစရန္အျပင္ အဓြန္႔
ရွည္တညတ့ံ္ေသာ လူ႔ဘာင္အသုိင္းအဝုိင္း ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

3. လူ႔အခြင့္အေရးမ ်ားကုိေလးစားျခင္း

ႏုိင္ငံတကာတြင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေသာ လူ႔အခြင့အ္ေရးမ ်ားအေပၚ ေလးစားလုိက္နာပါသည။္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခက္်ရိွသူမ ်ားကုိလညး္ ထည့္သြင္းစဥး္စားၿပီး မည္
သည့္ပံုစံႏွင့္ျဖစ္ေစ အဓမၼခုိင္းေစျခင္း (သုိ႔) ကေလးလုပသ္ားမ ်ားအသံုးျပ ဳျခင္းတုိ႔ကုိ ကန္႔ကြက္ကာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသအသီးသီး၏ သတ္မွတ္ထားေသာအနည္းဆံုး
လုပ္အားခအတုိင္း ေပးေဆာင္ကာ ကန္်းမာစြာအသက္ရွင္ေနထုိငႏုိ္င္ၿပီး ယဥ္ေကး်မႈေလာ္်ညေီသာ လူမႈဘဝမ ်ားပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ လူေနမႈစရိတ္မ ်ား
ကာမိေစရန္အလုိ႔ငွါ သင့္ေလာ္်ေသာလုပ္အားခမ ်ား သတ္မွတ္ေပးေဆာငရ္နအ္ေရးႀကီးပုကုိံလည္း သတိခပ္်မိပါသည္။ 

4. ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းကင္်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး

ပတ္ဝန္းကင္်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ျခင္းသည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏လူမႈေရးက႑ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားအနက္  အေရးႀကီး 
သည့္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ဇီဝမ်် ိဳ းကြမဲ ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခငး္၊ စီးပြား
 ေရးသံသရာကုိတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ ်ားေဘးကငး္လံုၿခဳေံစေရးကဲသုိ့႔ေသာ အမ်် ိဳ းမ်် ိဳ းေသာ ပတ္ဝန္းကင်ဆုိ္င္ရာစိန္ေခၚမႈမ ်ားကုိ ေစတနာျဖင့္
လက္ဦးမႈရယူကာ ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

5. သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ခြင္မ ်ား

ဝနထ္မ္းမ ်ားအားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံ ၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရိွေသာအလုပ္ခြင္မ ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏မတူကြျဲပားမႈ၊ လူမႈဆက္
ဆံေရးႏွင့္ ပင္ကုိလကၡဏာမ ်ားကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားေစရနအ္လုိ႔ငွါ ဝန္ထမ္းမ ်ားအားလံုး၏ စြမ္းရည္မ ်ားကုိပ် ိးဳေထာင္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႀကိးဳစားလက္်ရိွပါ 
သည္။

6. အမ်် ိ ဳးမ်် ိဳ းေသာေရးရာျပ ႆ     နာရပ္မ ်ားကုိ စမီခံန္႔ခြျဲခင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈမ ်ားႏွင့္ အကြက္ခ်ထားေသာရာဇဝတ္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈဘဝႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ ်ားအေပၚတံု႔ျပန္ရာတြင္ ေရးရာျပသႆ  နာကုိ စနစ္တက ်စီမံခန္႔ခြဲေၾကာင္းေသ
ခာ်ေအာင္   ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

ဤခြင့္ျပေဳၾကျငာခက္်၏စိတ္ဓာတ္ေရးရာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ၏တာဝန္ကို နားလည္သတိခပ်္ၿပီး Fujifilm  လုပ္ငန္းစု အႀကီး
တန္းအရာရွမိ ်ားသည္ ဥပမာေပးထားသည့္အတုိင္း ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပၿဳပီး လုပ္ငန္းစုအတြင္းရွိ ကုမၸဏမီ ်ားႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္မ ်ားအၾကား ဤခြင့္ျပဳ
 ေၾကျငာခက္်အေပၚ ပိုမို၍ ေသခာ်စြာသေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစုအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ အျမငမ္ ်ားကုိ အစဥ္တ
စိုက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စနစမ္ ်ားတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ကင့်္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျမင့္မားေသာစံႏႈန္းမ ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္
ရန္ ၎တုိ႔မွ ႀကိးဳပမ္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ ဤခြင့္ျပေဳၾကျငာခက္်ကို ေဖာက္ဖက္်သည့္အေျခအေနမ ်ားတြင္ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ၌ အဆုိပါ အေျခအေန
ကုိေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစုအတြင္းေရာ ျပင္ပတြင္ပါ ခည်္းကပ္စုံစမ္းရန္ ထင္ရွားျပတ္သားစြာေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ ်ားကို
ခြျဲခားသတ္မွတ္ကာ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိတဳင္ကာကြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ သတင္းအခက္်အလက္မ ်ား
အား ခက္်ခင်္းလက္ငင္း၊ သင့္ေလာ်္စြာထုတ္ ေဖာ္ရန္တုိ႔ပါဝင္သည္။ 
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Fujifilm လုပ္ငန္းစု - ကင့်္ဝတ္-

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမာၻႀကီး၌ မေရတြက္ႏိုင္ေသာစိန္ေခၚမႈမ ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ ကႂြယ္ဝၿပီး ေတာက္ပထင္ရွားေသာလူ႔ေဘာင္အသုိင္းအ
ဝိုင္းတစ္ရပ္ကုိ အနာဂတ္မ်ိးဳဆက္သစ္မ ်ားထံသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိးဳတုိးတက္ေအာင္ႀကိးဳပမ္းေနစဥ္အခ်ိန္အ
တြင္း ပတ္ဝန္းကင်္၊ စြမ္းအင္၊ အစားအစာ၊ ကန်္းမာေရးႏွင့္ေဆးဝါး၊ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ိးဳမ်ိးဳေသာလူမႈ
 ေရးစိန္ေခၚမႈမ ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ ်ားကုိ ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ ်ားသည္ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈမ ်ားတြင္ ပံ့ပိုးကူညီ
ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူအမ်် ိဳ းမ်် ိဳ းႏွင့္ အတူလက္တြ၍ဲ ဆန္းသစ္တီထြင္ကာ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝိုင္းတစ္ရပ္ကို ဖန္
တီးႏုိင္ရန္ ေမွာ်္လင့္လက္်ရွိသည္။

အခ်ဳပ္ေျပာရလွင်္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခက္်မ ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ပုံသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ ်ားႏွင့္
 လက္တြညဲီညီေဆာင္႐ြက္ကာ (ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖင့္) အျပန္အလွန္ေျပာဆုိဆက္ဆံႏိုင္သည့္အျပင္ ဘက္မလိုက္ေသာပံုစံျဖင့္ (မွမ်ွတ်တ) စည္း
ကမ္းမ ်ားကိုလုိက္နာကာ ကုိယ္ပိုင္ခမ်ွတ္လုိက္ေသာဆံုးျဖတ္ခက်္မ ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ ်ားအတြက္ တာဝန္ယူၿပီး ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ (ရွင္းရွင္းလင္း
လင္း) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေၾကာင္း စိတ္ခေ်သခာ်ေစရမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္းရိွ အမ်ိးဳမ်ိးဳေသာ တရားဥပေဒမ ်ားႏွင့္ စည္း
ကမ္းခက္်မ ်ား စီးပြားေရးကမာၻထတဲြင္လည္း လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝိုင္းထမဲွ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ေန႔စဥ္ဘဝမ ်ားအတုိင္းပင္ အဆုိပါဥပေဒမ ်ား၊ စည္းမဥ်္းမ ်ား
ကုိလုိက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝိုင္းတန္ဖိုးကုိ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း၌လုိအပ္ၿပီး ယံုၾကည္ကုိးစားခံရသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ဆက္လက္ရွိေနေစရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔အားထုတ္မႈမ ်ားအားလံုး၏ အေျခခံအေန
ၿဖင့္လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ၿပီးေရရွည္တည္တ့ံေသာလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္ကုိဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Fujifilm လုပ္ငန္းစု ေလးစားလိုက္နာျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကျငာခက်္
Fujifilm လုပ္ငန္းစုသည္ ေလးစားလုိက္နာျခင္းဟူသည္ကုိ တရားဥပေဒအား မခ်ိးဳေဖာက္ျခင္းဟု ႐ိုး႐ုိးရွင္းရွင္း အဓိပၸါယ္မဖြင့္ေပ - ေလး
စားလုိက္နာျခင္းတြင္ အေျခခံအသိ၊ ကင့်္ဝတ္မ ်ားျဖင့္ မွန္ကန္စြာျပမဳူေဆာင္႐ြက္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔
၏ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားအားလံုးတြင္ ေလးစားလုိက္နာရန္ အေလးေပးၿပီး တန္ဖိုးအသစ္တစ္ခုဖန္တီးႏုိင္ေစရန္အတြက္
ႀကိးဳပမ္းအားထုတ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေလးစားလုိက္နာရန္လိုအပ္ခက်္မ ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအက်ိးဳအျမတ္မ ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား
သူမ ်ား၏ေတာင္းဆုိခက်္မ ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေနပါက ေလးစားလုိက္နာမႈကုိ ဦးစားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာကာ မွတ်ၿပီးျပတ္သား
ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ယဥ္ေကး်မႈသည္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားအားလံုး၏အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။

မိတ္ဆက္
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ကြၽန္ုပ္တို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတုိင္းအတြက္ အေျခခံအကဆံု်းႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥရပ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္
ေယာက္စီ၏ဂုဏ္သိကၡာသည္ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ ်ား၏ ပင္မျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအခြင့္အေရးမ ်ားကုိ ေလးစားျခင္းမျပပဳါက ကုမၸဏီတုိးတက္မႈအ 
တြက္ အေရးပါေသာ ဝန္ထမ္းမ ်ားသည္ အလားအလာေကာင္းအတုိင္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဘ ဲလူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းမွလုိအပ္ၿပီး 
တန္ဖိုးထားေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခက္်မ ်ားကုိ ေလ့လာမွတ္သားျခင္းျဖင့္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔
၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခက္်မ ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္၊ သြယ္ဝိုက္၍ သက္ေရာက္မႈရွိသူမ ်ားအားလံုး၏ အနာဂတ္အလားအလာကုိ ျမႇင့္တင္
 ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတန္ဖိုးကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ေစရန္ ကြၽနု္ပ္တို႔အတြက္ အေျခခံမူတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။  

(1) လူ႔အခြင့္အေရးမ ်ားကို ေလးစားျခင္း
ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အၿမတဲေစမွန္ကန္သည့္ေၾကျငာခက္်၊ အျခားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေၾကျငာခက်္မ ်ား၊ သေဘာတူညီခက္်
မ ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခက္်မ ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတရားဥပေဒမ ်ား၊ စည္းမဥ်္းမ ်ားအျပင္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာအေလးေပးထားသည့္အခက်္မ ်ား၌ ခြင့္ျပေဳပး
ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး မခ်ိးဳေဖာက္ပါ။

(2) မတူကြျဲပားမႈကုိ ေလးစားၿပီး တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း 
တန္ဖိုးသစ္တစ္ခုဖန္တီးရန္အတြက္ မတူကြျဲပားမႈကုိ ေလးစားၿပီး ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္စီ၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ၊ ဗီဇအားျဖင့္ ေလးစားၿပီး လက္ခံကာ 
လႈံ႕ေဆာ္တုိက္တြန္းျခင္းျဖင့္ ပိုမိုခမ်္းသာကႂြယ္ဝေသာလူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာရန္ အေၾကာင္းဖန္ေစၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ သို႔မ
ဟုတ္ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈမ ်ား မတူကြျဲပားျခင္းေၾကာင့္ အဓမၼေစခိုင္းျခင္းမျပပဳါ။ 

1. လူ႔အခြင့္အေရးမ ်ားအေပၚ ေလးစားျခင္း
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(3) ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္ျခင္း 

ကြၽန္ပ္တုိ႔သည္ ျဖစ္တည္မႈမ ်ားအတြက္ အခင်္းခင်္းေလးစားၿပီး ႏုိင္ငံသား၊ အသက္အ႐ြယ္၊ လိင္အမ်ိးဳအစား၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာခံယူခက္် သို႔မဟုတ္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္တည္မႈ၊ လူမ်ိးဳ၊ လူမ်ိးဳစု၊ ဘာသာတရား၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ အေတြးအေခၚအယူအဆမ ်ား၊ အမ်ိးဳသားေရး သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးအေျခခံ၊ 
မသန္စြမ္းမႈ အစရွိသည္တုိ႔အားျဖင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမျပဘဳ ဲငွါးရမ္းျခင္း၊ ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အက်ိးဳေကး်ဇူး
မ ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ ်ားႏွင့္စပ္လဥ်္း၍ အဆုိပါအခက္်မ ်ား ေပၚတြင္မူတည္ကာ ဆံုးျဖတ္ခက္်မ ်ား ခမ်ွတ္ပါသည္။

(4) ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပျဳခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းတို႔ကုိ တားျမစ္ျခင္း

ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလာ့်ပါးသြားေစမည့္ပုံစံျဖင့္ ေျပာဆုိ၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပေဳပ၊ သို႔မဟုတ္ လိင္အမ်ိးဳအစား၊ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ ရာထူး (လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖိအားေပး၍ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားျခင္း) ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အခက်္မ ်ား ေပၚမူတည္၍လူမ ်ားအား အက်ိးဳယုတ္ေအာင္မျပလဳုပ္ေပ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမျပေဳပ၊ အျခားေသာႏုိင့္ထက္စီးနင္းျပျဳခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းလည္း မလုပ္ေဆာင္ပါ။

(5) ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိုကာကြယ္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္သို႔တာဝန္မ ်ားထမ္းေဆာင္ရင္းရရွိလာေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဘဝေနထုိင္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခက္်အလက္မ ်ားကုိ ၎၏ျပတ္
ၿပတ္သားသားခြင့္ျပခဳက္်မရရွိဘ ဲကြၽနု္ပ္တုိ႔ မမွေ်ဝပါ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပပဳါ။ ကြၽနု္ပ္တို႔လက္ခံရရွိေသာကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခက်္အလက္
မ ်ားကုိသက္ဆိုင္ရာတရားဥပေဒမ ်ား၊ စည္းမဥ်္းစည္းကမ္းမ ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလာ်္ေအာင္ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(6) ဘဝတစ္သက္တာဟန္ခက္်ညီမႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း

ဝန္ထမ္းမ ်ားအလုပ္ခြင္၊ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအေျခအေနမ ်ားႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ ်ားတြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အလုိ႔ငွါ ပံ့ပိုးေပးရန္
ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ လူမ ်ား၏လုိအပ္ခက်္မ ်ားကို ေလးစားကာ ကေလးျပစဳုေစာင့္ေရွာက္ေရး
ႏွင့္ သူနာျပ ဳၿဖင့္ျပစဳုေစာင့္ေရွာက္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ မိသားစုအား ျပစဳုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတာဝန္မ ်ားအပါအဝင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအေျခအေနမ ်ားကုိ
နားလည္သေဘာေပါက္သည့္အျပင္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္၊ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ ်ားႏွင့္ ကြၽနု္ပ္တို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ ်ားအတြင္း ဆက္ဆံခဲ့
သူမ ်ား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္တုိးတက္လာေစရန္ အတူတကြႀကိးဳပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(7) အဓမၼခိုင္းေစျခင္း/ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ တားျမစ္ခက္်

ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ အလုပ္သမားအားကြၽန္ျပ ဳၿခင္း၊ အလုပ္သမားအား ခံဝန္ခ ်ဳပ္ေရးထုိးခုိင္းထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးျခင္းအပါအဝင္ အတင္းအ
ဓမၼခိုင္းေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကေလးလုပ္သားမ ်ားကဲ့သို႔ေသာကိစၥရပ္မ ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ သင့္ေလာ်္ေသာအလုပ္ခန္႔အ
ပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ ်ားမွတဆင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈတြင္ လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခယ္်ခြင့္ျပထဳားၿပီး အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ ်ားကုိခိုင္းေစျ
ခင္းမလုပ္ေဆာင္ေစရန္ လုိအပ္ေသာစစ္ေဆးမႈမ ်ား ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 

(8) အလုပ္အကုိင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ကန္်းမာေရးတုိ႔ကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ ်ားမွကာကြယ္ရန္ေရးဆြဲထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္ခြင္တြင္းကန္်းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး ဥပေဒမ ်ားႏွင့္စည္း
မဥ်္းမ ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိ၏႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကန္်းမာေရး၊ ကြၽနု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအတူတကြလုပ္ကုိင္သူမ ်ား၏ မိမိ၏႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာကန္်းမာေရးအတြက္ သင့္ေလာ္်ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ၿပီး
 ေဘးကင္းလံုၿခဳံကာ ကန္်းမာေရးအတြက္သင့္ေလာ္်ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ဝန္းကင္်မ ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပုိမုိတုိးတက္လာေစ
ရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

(9) အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ ်ားကို ေလးစားျခင္း

အလုပ္သမားမ ်ား၏အခြင့္အေရးမ ်ားကို စုေပါင္း၍စီမံျပင္ဆင္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းျခင္းအပါအဝင္ ေဒသဆုိင္ရာတရားဥပေဒမ ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းထားေသာ လုိက္နာ
ရန္အခ်က္မ ်ားႏွင့္အညီ ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ ်ားကုိ ေလးစားၿပီး ခ်ိးဳေဖာက္ျခင္းမျပပဳါ။
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ကြၽန္ုပ္တို႔ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး မွ်တကာ သိသာထင္ရွားေၾကာင္း စိတ္ခေ်သခာ်ရေစ
 ရန္ ႀကိးဳပမ္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္အခက္်မ ်ားကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိးဳေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာပိတ္ဆုိ႔မႈ
မ ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္႐ုံသာမက ကုမၸဏီ၏ယံုၾကည္မႈကုိလည္းဆံုးရႈံးသြားႏုိင္သည္။ ကြၽနု္ပ္တို႔သည္ အဆိုပါအခက္်မ ်ားကုိလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကင့်္ဝတ္
ပိုင္း၌ ျမင့္ျမင့္ကင့်္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ေကာ္ပုိရိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ ်ားကုိ မန္ေနဂာ်မ ်ားမွတဆင့္ မဆုိင္းမတြျဖင့္ တိတိကက်အ်စီရင္ခံ
တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ ်ားပါအဆင့္မ ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(1) တက္ၾကြစြာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္း

လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္း၏ေတာင္းဆုိမႈမ ်ားကုိတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္႐ုံးတြင္း႐ံုးျပင္ ဆက္သြယ္သည့္နည္းလမ္းႏွစ္မ်် ိဳ းကိုဦးစားေပး
ေဆာင္႐ြက္ၿပီးလူမႈဝန္းကင်္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ ်ားရိွလာေစရန္ ႀကိးဳပမ္းေဆာင္႐ြက္လက္် ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွား
 ေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပြင့္လင္း၊ မွ်တၿပီး ျမင္သာထင္သာရိွေသာ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခက်္တုိ႔ကုိ ထိန္း
သိမ္းထားရိွပါသည္။

(2) သတင္းအခက်္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္း

ကြၽန္ုပ္တို႔၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈေပၚလစီႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခက္်မ ်ားအပါအဝင္  ေကာ္ပုိရိတ္အခ်က္အလက္မ ်ားကုိဝယ္ယူအားေပးသူမ ်ား၊  စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္
မ ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ ်ား၊ ေဒသခံလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ ်ား၊ အစုိးရ႐ုံးမ ်ား၊ ရွယ္ယာဝင္မ ်ား၊ အျခားေသာရင္းႏီွးျမပဳ္ႏွံသူမ ်ား၊ NGO မ ်ားႏွင့္ NPO မ ်ားကဲ့သုိ႔
 ေသာပူးေပါင္းပါဝင္သူမ ်ားထံသုိ႔ တက္တက္ၾကြၾကြျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကုိ စတင္ေမြးျမ ဴပါသည္။

2. မွတ်ေသာေကာ္ပိုရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ား
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(3) မွတ်ေသာၿပိငဳ္ဆိုင္မႈ

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာေဈးကြက္ၿပိငဳ္ဆုိင္မႈကို သတိျပမဳိၿပီး က်ိးဳေၾကာင္းမဆီေလာ်္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္ခက်္မ ်ားကုိ မခမ်ွတ္ပါ သို႔မ
ဟုတ္ မွတ်ေသာၿပိငဳ္ဆိုင္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ မမွတ်ေသာကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ ်ားကုိ အသုံးမျပပဳါ။

(4) မွတ်ေသာ အေရာင္းပိုင္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ား

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခသူ်မ ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အေရာင္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ ်ားျဖင့္ တရားမွတ်စြာ ေရာင္းခလ်ုပ္
ကိုင္ပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ဝယ္ယူသံုးစြသဲူမ ်ားႏွင့္ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္အေရာင္းပုိင္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ ်ား
ကို စာရင္းလိမ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ မသင့္ေလာ်္သည့္ အေရာင္းပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခက္်မ ်ားကုိ မေဆာင္႐ြက္သည့္အျပင္ ဝယ္ယူသံုးစြသဲူမ ်ား၊ 
အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလိမ္လည္သည္ဟု သကၤာမကင္းျဖစ္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။

(5) မွတ်ေသာ ဝယ္ယူမႈ

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ပံ့ပိုးေပးသြင္းသူမ ်ားႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ဆက္ဆံေရး၌ မွတ်စြာလုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ကိုယ္က်ိးဳရွာျခင္း (ေငြ၊ ကုန္ပစၥည္းမ ်ား၊ ဝန္
 ေဆာင္မႈမ ်ား အစရွိသည္) ကဲ့သုိ႔ေသာ ပ့ံပိုးေပးသြင္းသူမ ်ားႏွင့္မွတ်ေသာဆက္ဆံေရးအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ ်ားတြင္ ပါဝင္
ပတ္သက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၾသဇာအာဏာအသံုးျပ၍ဳ ေဈးႏိွမ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလြသံုဲးစားမႈမ ်ား မလုပ္ေဆာင္ပါ။

(6) အကင့်္ပက္်ျခစားမႈမွကာကြယ္ျခင္း

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ေဒသခံအစိုးရအရာရိွမ ်ား၊ အျခားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚၿပီး ေစ့စပ္ေသခာ်
စြာသတိထားကာ လုပ္ေဆာင္မည့္အျပင္ အကင့်္ပက်္ျခစားသည့္လုပ္ရပ္မ ်ားတြင္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။

(7) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ တားျမစ္ခက္်ႏွင့္ လက္ေဆာင္ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ္်ေျဖေပးျခင္းဆုိင္ရာ 
       ကန္႔သတ္ခက္်

ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခသူ်မ ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္မ ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးမ ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေစရန္ တရားမွတ်မႈကိုထိခိုက္ေစမည့္ သုိ႔မ
ဟုတ္ စာခ်ဳပ္မ ်ားအတြက္ လာဘ္ထုိးသည့္အေနျဖင့္ လက္ေဆာင္လလဲွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ်္ေျဖေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပုိင္းတြင္ ပံ့ပိုးကူညီ
ေပးျခင္း၊ လႉဒါန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စပြန္စာေပးျခင္းမ ်ားကုိ မလုပ္ေဆာင္ဘ ဲႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ေဒသခံအစိုးရအရာရိွမ ်ား၊ အျခားေသာျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း
မ ်ားၿဖင့္ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ/႐ုိးသားေသာ ဆက္ဆံေရးကုိသာ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(8) အႀကီးတန္းအရာရွိမ ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ ်ားအေနျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ရာထူးမ ်ားကုိအသံုးျပ ဳ၍
       ႏိုင္ငံေရး/ဘာသာေရးတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအား တားျမစ္ျခင္း

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီ၏အႀကီးတန္းအရာရိွမ ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ ်ားအျဖစ္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ရာထူးအဆင့္မ ်ားကုိအသံုးျပၿဳပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြ႕ဲ 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြ႕ဲကုိ ပံ့ပိုးေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔ကင်္ျခင္းမျပပဳါ။

(9) အကြက္ခထ်ားေသာရာဇဝတ္မႈကုိ ရႈံ႕ချ်ခင္း 

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ ်ား (သုိ႔) ျပည္သူလူထုအေပၚထုတ္ျပန္ထားေသာအမိန္႔ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာအဖြ႕ဲ 
မ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းကုိ ရႈံ႕ခၿ်ပီး ေငြေၾကးခဝါခေ်ပးျခင္းအပါအဝင္ အဆုိပါအဖြဲ႕မ ်ားအတြက္ အက်ိးဳရိွေစမည့္နည္းလမ္းမ ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပး
ၿခင္းမျပပဳါ။

(10) ကုန္သြယ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစည္းမဥ်္းမ ်ားကုိ လိုက္နာျခင္း 

ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ကုန္ပစၥည္းမ ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပို႔ျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝလ္ဲတို႔အျပင္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအခက်္အလက္မ ်ား (နည္း
ပညာပုိင္းဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္အပါအဝင္) ကုိ ျပင္ပသုိ႔ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုန္သြယ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစည္းမဥ်္းမ ်ားကုိ လိုက္နာၿပီး
ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခမ်္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ႀကိးဳပမ္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
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(11) ဘ႑ာေရးပိုင္းတြင္ တိတိကက်တ်င္ျပျခင္းႏွင့္ သင့္ေလာ္်ေသာ အခြန္ေပးေခမ်ႈမ ်ား

ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားတြင္ ေငြစာရင္းပုိင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးပုိင္းကုိ တိတိကက်တ်င္ျပႏိုင္ေစရန္ ႀကိးဳစားၿပီး စာရင္းလိမ္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းလိမ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္ခက္်တစ္စုံတစ္ရာတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ ်ားမလုပ္ေဆာင္ပါ။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ကြၽနု္ပ္တို႔လုပ္ငန္း
လည္ပတ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ ်ားႏွင့္ ေဒသမ ်ားရိွ အခြန္ဥပေဒမ ်ားအျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအခြန္စည္ကမ္းမ ်ားကုိလုိက္နာၿပီး ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္
ရမည့္ သင့္ေလာ်္ေသာအခြန္မ ်ားကုိလည္း ေပးေဆာင္ပါသည္။  

(12) အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း/ထုတ္ကုန္မ ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ်ား ေဘးကင္းေရး

ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ ်ားကုိ ေဈးကြက္၌ေပးစြမ္းရာတြင္ ၎တုိ႔သည္ေဘးကင္းၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေၾကာင္း အကႂြင္းမဲ့
စိတ္ခရ်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္မ ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ်ားကုိ ဘာသာစကားမေ႐ြး၊ ယဥ္ေကး်မႈမေ႐ြး၊ အသက္အ႐ြယ္၊ 
ကာ်း၊ မ မေ႐ြး သုိ႔မဟုတ္ သန္စြမ္းသူ၊ မသန္စြမ္းသူမေ႐ြးအသုံးျပႏဳိုင္ေၾကာင္း စိတ္ခေ်သခာ်ေစမည့္ လူတုိင္းအသံုးျပဳႏိုငမ္ည့္ဒီဇိုင္း၏အေရးႀကီးပံုကုိ
 သတိခပ်္မိပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ ထုတ္ကုန္မ ်ားႏွင့္ အသုံးျပပဳုံမ ်ားဆုိင္ရာ အၫႊန္းမ ်ားႏွင့္ေဖာ္ျပခက္်မ ်ားကုိ တိတိကက်ႏ်ွင့္ နားလည္သေဘာ
 ေပါက္ရလြယ္ကူေအာင္ ေပးေဆာင္ထားသည့္အျပင္ မေတာ္တဆမႈမ ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္လည္း ႀကိးဳပမ္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြား
ပါက ခက်္ခင်္း သင့္ေလာ်္စြာ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

(13) တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိေသာ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း

အသံုးျပသဳူမ ်ား၊ ဝယ္ယူအားေပးသူမ ်ားထံ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခက္်အလက္မ ်ားကုိ တိတိက်က၊် စိတ္
ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားကုိလည္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ကုမၸဏီမ ်ားတြင္ ပိုင္ဆုိင္မႈအမ ်ားအျပားရိွၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ပိုင္ ေကာ္ပိုရိတ္ပိုင္ဆုိင္မႈမ ်ားကုိသာမက 
ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ ်ား၏အခက္်အလက္မ ်ားအပါအဝင္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖက္မ ်ားႏွင့္ တြဖဲက္လုပ္ကုိင္သူမ ်ားႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္
မ ်ားမွတဆင့္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ထံအပ္ႏွံထားေသာ ျဒပ္ရွိ၊ ျဒပ္မရွိပိုင္ဆုိင္မႈမ ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈအမ ်ားအျပားကုိ အသံုးျပပဳါသည္။ ကုမၸဏီမ ်ားသည္ 
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္၊ အကြက္ခထ်ားေသာ ရာဇဝတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈမ ်ားအပါအဝင္ အမ်ိးဳမ်ိးဳေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ ်ားကုိ
တုိး၍သာ ရင္ဆုိင္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္ပိုင္ဆုိင္မႈမ ်ားႏွင့္အျခားသူမ ်ား၏ပုိင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ ်ားကုိယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ ်ားမွကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္လုပ္ငန္းမ ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ကုိင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ အခက္်အ
လက္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေသာအခါ၌ သတိထားရန္ႏွင့္၎တုိ႔ မထိခိုက္သြားေအာင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ႀကိတဳင္ကာကြယ္စစ္ေဆးျခင္း
မ ်ားေဆာင္႐ြက္ကာ မသင့္ေလာ်္ေသာအခ်က္အလက္ဖြင့္ဟမႈမ ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ပိုမို၍လိုအပ္လာသည္။

(1) ေကာ္ပိုရိတ္ပိုင္ဆုိင္မႈမ ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးျပ ဳျခင္း

မူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ထိပ္တန္းနည္းပညာမ ်ားကုိ အသုံးျပထဳားေသာ ထုတ္ကုန္မ ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ ်ားကုိ ေပးစြမ္းရာတြင္ အဓိကစီမံခန္႔ခြမဲႈအရင္းအ
ျမစ္ၿဖစ္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္၏ ျဒပ္ရွိသည့္၊ ျဒပ္မရွိသည့္ပိုင္ဆုိင္မႈမ ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပပဳါသည္။

3. ေကာ္ပိုရိတ္၏ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အခက်္အလက္မ ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း/ 
    ထိန္းသိမ္းျခင္း
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(2) ေကာ္ပိုရိတ္ပိုင္ဆုိင္မႈမ ်ားကုိ မသင့္ေလာ္်စြာအသုံးျပမဳႈမွ တားျမစ္ျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ထုတ္ကုန္မ ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ ်ား၊ ကိရိယာမ ်ား၊ အခ်က္အလက္မ ်ားႏွင့္ intellectual property မ ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ျဒပ္ရွိသည့္၊ 
ျဒပ္မရွိသည့္ ေကာ္ပုိရိတ္၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ ်ားကုိ သင့္ေလာ္်စြာစီမံခန္႔ခြဲၿပီး အသံုးျပပဳါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔ကုိ ကုိယ္က်ိးဳရွာရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား
 ေသာမေလာ္်ကန္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ ်ားအတြက္အသံုးမျပဳဘဲ ၎တုိ႔ကုိ ပ်က္စီးေစမည့္ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖုိးေလာ့်ကေ်စမည့္ပံုစံမ ်ားလည္း မလုပ္
 ေဆာင္ပါ။

(3) အျမတ္အစြန္းဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တားျမစ္ျခင္း

ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ ကုမၸဏီ၏အျမတ္အစြန္းမ ်ားထမဲွ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာအက်ိးဳအျမတ္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုမ ်ား၊ သူငယ္ခင်္းမ ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသိအ
ကြၽမ္းမ ်ား၏အက်ိးဳအျမတ္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ပုံစံျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္ပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ ကုမၸဏီ၏စီးပြားလုပ္ငန္းမ ်ားႏွင့္ ၿပိငဳ္
ဆုိင္ျခင္းမျပဘဳ ဲယင္းကဲ့သို႔ေသာ အၿပိငဳ္အဆိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿပိငဳ္ဖက္မ ်ား၏ အက်ိးဳအျမတ္ရွိေစမည့္အလုပ္မ ်ားတြင္ 
ပါဝင္ျခင္းမျပပဳါ။

(4) အတြင္းလူထား၍ အေပးအယူလုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း

ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ ်ားထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ရရွိလာေသာသုိ႔မဟုတ္ အထူးသျဖင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္ မ ်ားထံမွရရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အႀကီး
တန္းအရာရိွမ ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ ်ားမွအေနျဖင့္ ရာထူးမ ်ားကုိအသုံးျပ၍ဳ အျခားသူမ ်ားထံမွရရွိေသာ (အတြင္းလူကုန္သြယ္ေရး) လွ်ိ႕ဳဝွက္အသိ
ပညာမ ်ားကုိအေျခခံ၍ အစုရွယ္ယာမ ်ား၊ ကတိကဝတ္မ ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာလံုၿခဳံေရးမ ်ားကုိ အေပးအယူလုပ္ျခင္း မျပပဳါ။

(5) ထိပ္တန္းလွ်ိ႕ဳဝွက္အခက္်အလက္မ ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း

ေကာ္ပုိရိတ္ထိပ္တန္းအခက္်အလက္မ ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ပိုင္ဆိုင္မႈမ ်ားျဖစ္သည္ကုိ သတိျပမဳိၿပီး လွ်ိ႕ဳဝွက္သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ရန္အ
တြက္ ၎တုိ႔ကုိ အထူးသတိထားကာ စီမံေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

(6) အျခားသူမ ်ား၏ intellectual property ကို ကာကြယ္ျခင္း

ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ အျခားသူမ ်ား၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခက်္အလက္မ ်ားကုိ မသင့္ေလာ်္ေသာနည္းျဖင့္ ရယူျခင္း (သုိ႔) အသုံးျပျဳခင္း မျပပဳါ။ ထုိ႔အျပင္ 
မူပိုင္ခြင့္ (သုိ႔) မူပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားသူမ ်ား၏ intellectual property အခြင့္အေရးမ ်ားကုိလည္း မခ်ိးဳေဖာက္ပါ။

(7) ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခက်္အလက္မ ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း

ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခက္်အလက္မ ်ား၏အထိခိုက္မခံမႈကုိ သတိခပ်္ကာ ၎တုိ႔ကုိ သင့္ေလာ်္စြာ ကုိင္တြယ္ၿပီး အထိခိုက္မခံေသာ
အခက်္အလက္မ ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ အသုံးျပျဳခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခမ်ွတ္ထားေသာတရား
ဥပေဒမ ်ားႏွင့္ စည္းမဥ်္းစည္းကမ္းမ ်ားကုိ လိုက္နာပါသည္။

(8) ျပ ႆ     နာမ ်ား စီမံခန္႔ခြျဲခင္း 

ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ ်ား၊အၾကမ္းဖက္မႈမ ်ားႏွင့္ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈမ ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ ်ားကုိ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ရန္
ျပင္ဆင္ရာတြင္ စနစ္ကေ်သာ ျပ ႆ     နာမ ်ားစီမံခန္႔ခြမဲႈအတုိင္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ ်ားျဖစ္ပြားလာပါကကြၽန္ုပ္
တုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ ်ား ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးကုိဦးစားေပး၍ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ ်ားအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ နည္းႏုိင္သမွ ်နည္း
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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4. သဘာဝပတ္ဝန္းကင်္ဆိုင္ရာျပ ႆ     နာရပ္မ ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
     စစ္ေဆးမႈမ ်ား
သဘာဝပတ္ဝန္းကင်္ဆုိင္ရာျပ ႆ     နာရပ္မ ်ားသည္ ေဒသတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ သီးျခားမေျဖရွင္းႏုိင္ပ ဲလူသားဆန္ဆန္မွေ်ဝကူညီရမည့္
အဓိကစိန္ေခၚမႈမ ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ်ား၊ ေဒသခံလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ ်ားႏွင့္ အမ်် ိဳ းမ်် ိဳ း ေသာပူးေပါင္း
ပါဝင္သူမ ်ားမွ အတူေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ ်ားႏွင့္ စည္းမဥ်္းစည္းကမ္းမ ်ားကုိ လုိက္နာသည့္အျပင္ ကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူမႈမွ
သည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းချ်ခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းချ်ခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ဝယ္ယူသံုးစြသဲူက အသံုးျပျဳခင္း
တုိ႔မွ ထုတ္ကုန္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသည္အထိ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရသည့္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလံုး၌ သဘာဝပတ္ဝန္းကင်္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဝန္
ထုပ္ဝန္ပိုးေလာ့်ပါးေစရန္အတြက္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏သဘာဝပတ္ဝန္းကင်္စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထိပ္တန္း
နည္းပညာမ ်ား၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ ်ားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းကင်္ပိုင္းဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာ၌ ပ့ံပိုးကူညီႏိုင္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 
အစားထုိးမရေသာကမာၻေျမႀကီးကုိ အနာဂတ္မ်် ိဳ းဆက္သစ္မ ်ားထံသုိ႔ လက္လႊေဲပးရန္အတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၌အသိတရားရိွၿပီး ဝန္ထမ္း
တုိင္းမွ ေစတနာျဖင့္ပါဝင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

(1) ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈအေပၚ တံု႔ျပန္ျခင္း

လူသားမ ်ားေၾကာင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ ပိုမိုႀကီးမားလာသည္မွာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ုပ္တို႔ သတိျပမဳိၿပီး ကာဗြန္ကင္းစင္
 ေသာလူ႔ေဘာင္ဝန္းကင်္ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္လက်္ရွိပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကိုေလွာ့်ခႏ်ိုင္ေစရန္
အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ ်ားကုိ လက္ဦးမႈ ရယူကာ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္မႈမ ်ားအားလံုးမွတဆင့္ ရာသီ
ဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၏ အက်ိးဳဆက္ကုိ ႀကိးဳပမ္းထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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(2) စီးပြားေရးသံသရာအေပၚ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း

အရင္းအျမစ္မ ်ားတြင္အကန္႔အသတ္ရွိေၾကာင္း ကြၽန္ုပ္တုိ႔သတိျပမဳိၿပီး အဆိုပါအရင္းအျမစ္မ ်ား သံုးစြမဲႈကုိေလွာ့်ချ်ခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပျဳခင္းႏွင့္ ျပန္
လည္ဖန္တီးသံုးစြျဲခင္းတုိ႔ကုိျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးသံသရာတစ္ခုေပၚေပါက္လာေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္လက်္ရွိပါသည္။   

(3) ဓာတုပစၥည္းမ ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရးႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးျပ ဳျခင္း

လူသားမ ်ား၏ကန်္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းကင်္အေပၚ ဆုိးက်ိးဳမ ်ားမသက္ေရာက္ေစရန္အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ ်ားကုိဖန္တီးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အသံုး
ၿပ ဳၿခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတုိ႔တြင္ လုိအပ္ေသာစစ္ေဆးမႈမ ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်် ိဳ းမ်် ိဳ း ေသာ လူမႈေရးျပ ႆ     နာမ ်ားကုိကူညီေျဖ
ရွင္းရန္အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ ်ား၏ထိေရာက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္လည္း ႀကိးဳပမ္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(4) ေဒသခံပတ္ဝန္းကင်္ကုိကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံအသင္းအဖြ႕ဲမ ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ ေဒသခံအသင္းအဖြ႕ဲမ ်ား၏အဖြ႕ဲဝင္အေနျဖင့္ ေလ၊ ေျမႏွင့္ ေရတုိ႔ကိုကာကြယ္ရန္၊ ဆူညံမႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ တုန္ခါမႈႏွင့္အနံ႔အသက္မ ်ား
ကုိေလွာ့်ခရ်န္အျပင္ ဇီဝမ်ိးဳကြမဲ ်ားကုိထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အမ်် ိဳ းမ်် ိဳ း ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ ်ားႏွင့္ လက္တြေဲဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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လွ်ိ႕ဳဝွက္တိုင္ၾကားနိုင္ေသာစနစ္အား အသုံးျပ ဳျခင္း

ကင့်္ဝတ္နွင့္စပ္လဥ်္းသည့္ ေမးခြန္းမ ်ား ေပၚေပါက္လာပါက သ့ုိမဟုတ္ ကင့်္ဝတ္ခ်ိးဳေဖာက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိပါက 
အရာရိွမ ်ားနွင့္ ဝန္ထမ္းမ ်ားသည္ အမႈထားဖြယ္ရာကိစၥကုိ လွ်ိ႕ဳဝွက္တိုင္ၾကားနုိင္ေသာစနစ္ထံ ေပးပ့ုိေဆြးေႏြးနုိင္ပါ
သည္ သ့ုိမဟုတ္ အစီရင္ခံတုိင္ၾကားနုိင္ပါသည္။ လွ်ိ႕ဳဝွက္တုိင္ၾကားနုိင္ေသာစနစ္၏ ရည္ရြယ္ခက္်မွာ သင့္အလုပ္
ခြင္ရွိ ျပ ႆ     နာငယ္မ ်ားက ဆိုးရြားေသာကိစၥမ ်ားအျဖစ္ မၾကီးထြားလာေစရန္ တားဆီးေပးျပီး ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ကုမၸဏီပတ္ဝန္းကင်္ကို ဖန္တီးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံသေဘာတရားမွာ သင့္အလုပ္ခြင္အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ 
ျပ ႆ     နာမ ်ားကုိ အလုပ္ခြင္အတြင္း၌သာ ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သ့ုိေသာ္ ျပ ႆ     နာတစ္ခုကို သင္
ကုမၸဏီရွိ ေလးစားလုိက္နာေရးဌာနခြျဲဖင့္ သ့ုိမဟုတ္ သင္စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ကိစၥမ ်ားအား အထက္လူၾကီးထံသ့ုိ အစီ
ရင္ခံရန္ ခက္ခေဲသာအခါတြင္ လွ်ိ႕ဳဝွက္တုိင္ၾကားနုိင္ေသာစနစ္ထံ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ အစီရင္ခံတုိင္ၾကားၿပီး အကူ 
အညီရယူနိုင္ပါသည္။ 

・ဝန္ထမ္းမ ်ားသည္ လွ်ိ႕ဳဝွက္တုိင္ၾကားနုိင္ေသာစနစ္ထံသ့ုိ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အစီရင္ခံတိုင္ၾကားျခင္းအ
    တြက္ လက္တ့ုံျပန္ျခင္းခံရမည္မဟုတ္ပါ သို့မဟုတ္ ဒဏ္ခတ္ခံရမည္မဟုတ္ပါ။

・မမွန္ကန္ေသာ၊ အသေရဖက်္သည့္ သို့မဟုတ္ မလုိမုန္းထား တုိင္ၾကားခက္်မ ်ား ျပလုဳပ္ျခင္းကုိ တားျမစ္အပ္ပါ
    သည္။

လွ်ိ႕ဳဝွက္တုိင္ၾကားနုိင္ေသာစနစ္ဆုိင္ရာ ထပ္ေလာင္းအခက္်အလက္မ ်ားကုိ သိရွိနိုင္ေစရန္အတြက္ ကုမၸဏီ ဝဘ္
ဆုိက္ သ့ုိမဟုတ္ သင့္ကုမၸဏီနွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ရံုးခ်ဳပ္မ ်ားက ေပးအပ္ေသာ ေလးစားလုိက္နာေရး ပုိစတာမ ်ားကုိ
ကုိးကားၾကည့္ရႈပါ။
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