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၁။  နိဒါန္း  

၁။ (၁) ကုမၸဏီဥကၠ႒၏ အမွာလႊာ  

၁။ (၁) (၁)  ဤအမွာလႊာသည္ Asia World Co., Ltd.(A.W.C.) ၏ လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရး 

အားလုံး၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ရိုးသား 

ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တာ၀န္ယူမႈ ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း 

က်င့္၀တ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ အလုပ္ပီျပင္မႈဆ္ိုရာတို႔ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် အျမင့္ဆုံး စံထားလွ်က္ လုပ္ေဆာင္ 

ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားသည္ တာ၀န္ယူမႈ 

မ်ားအတိုင္း စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး လုပ္ငန္းက်င့္ 

၀တ္မ်ားကုိ လုိက္နာႏိုင္ေစရန္ လမ္းညႊန္ထားပါသည္။  

၁။ (၁) (၂) ယေန႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းအရ အလုပ္ျဖစ္ရံုသာမကပဲ၊ 

က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း အေလးဂရုျပဳပါ 

သည္။ မိမိတုိ ့၏၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုိ လာေရာက္အသုံးျပဳသူမ်ား ႏွင့္ တာ၀န္အရ 

ရပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္အသာမဟုတ္ဘဲ၊ အျခားတာ၀န္အရ ရပုိင္ခြင့္ 

ရိွသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ပါ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အျခားသူမ်ား 

ဆိုသည့္အထဲတြင္ ကုမၸဏီမွ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆက္စပ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ 

ကုမၸဏီအတြက္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို့ 

အလုပ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေျခခံက်င့္၀တ္မ်ားကုိ 

ယခုလုိျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္။ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးမ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ 

၀န္ထမ္းမ်ားက ဤက်င့္၀တ္မ်ားအတိုင္း စံနမူနာျပသင့္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ 

က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီသလို အားကိုးအားထားျပဳေလာက္ေသာ၊ စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ 

ေၾကာင္း ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔က အျပည့္အ၀ ဆက္လက္ပံ့ပိုးလွ်က္ပါ။  

၁။ (၂)  အက်ဳံး၀င္သူမ်ား။  

၁။ (၂) (၁)  ဤလုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္သည္ A.W.C. ၏၀န္ထမ္းမ်ားအျပင္၊ ၎၏လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ 

ဆက္စပ္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ၊ ေနာက္ဆက္တဲြဇယား(၁)ပါအတိုင္း 

သက္ဆိုင္ပါသည္။  



၁။ (၂) (၂)  က်င့္၀တ္အရအေရာ ဥပေဒအရပါ မြန္ျမတ္ေသာ လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးႏွင့္အညီ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ A.W.C. အတြက္ မရွိမျဖစ္ပါ။ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားသည္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ 

လွ်က္ရိွသလို၊ ကုမၸဏီအတြင္း အျပင္ တာ၀န္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္ရိွသူအားလံုးအတြက္ 

က်င့္၀တ္ႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။  

၁။ (၃)  ဤလုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း  

၁။ (၃) (၁)  ဤလုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားကို အေျခအေနအခ်ိန္အခါ၊ အလုပ္ျဖစ္မႈမ်ားအေပၚ 

မူတည္ၿပီး (၂)နွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက ျပန္လည္သံုးသပ္ပါမည္။  

၂။  လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား  

၂။ (၁)  စီမံေရးရာနည္းလမ္းျဖင့္ တာ၀န္ႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ၀တၱရားမ်ား။  

၂။ (၁) (၁)  ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳသူမ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ကုန္စည္ႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈေပး ေနသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ေစ်းကြက္ၿပဳိင္ဘက္မ်ား 

ကို က်င့္၀တ္အရေရာ၊ မွ်တမႈရိွစြာျဖင့္ တာ၀န္ႏွင့္ရပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ 

ရရာရေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ မွ်တသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ 

ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီဆုိင္ရာႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။  

၂။ (၂) (၁)  ႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္သိေသာစီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ 

လုပ္ကုိင္ေနပါသည္။ ကုမၸဏီကုိ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ကုန္စည္ေပးသူမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ 

ကုိအသံုးျပဳသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအက်ဳိးခံစာခြင့္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလုံး၏ 

အက်ဳိးကုိ ေရွးရႈရမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔သိထားပါသည္။ ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားသည္ သမာသမတ္က်ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ 

သိရိွႏိုင္ရန္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။  

၂။ (၁) (၂)  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ တာ၀န္သိ၊ တာ၀န္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသား 

တစ္ဦးကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ သြားလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ တာ၀န္ယူ၊ 

ရပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ားတြင္ ကုမၸဏီကုိ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္စည္ပ့ံပိုးေပးသူမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ 



၀န္ေဆာင္မႈကုိအသုံးျပဳသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအက်ဳိးခံစာခြင့္ရိွသူမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္း 

မ်ား အားလုံးပါ၀င္ပါသည္ ဟု ေကာင္းစြာနားလည္ထားပါသည္။ ကုန္စည္ႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ လူအမ်ားအတြက္ အလုပ္ကုိင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္း၊ 

အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းတို႔အျပင္ အျခား တာ၀န္ယူမႈမ်ားလည္း ကုမၸဏီတြင္ ရွိပါသည္။ 

ႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရးအရ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားကို 

အေထာက္အပ့ံေပးရမည့္ တာ၀န္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူထားပါသည္။  

၂။ (၂)  ေငြေရးေၾကးေရးအရ မက္လုံးမ်ား  

၂။ (၂) (၁)  ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏ္ိုင္ေသာေစ်းႏႈန္း၊ လုိအပ္ခ်က္အတိုင္း ျပည့္စံု 

ေစမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အရည္အေသြးရွိထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ မွ်တစြာ ကုမၸဏကီ 

ယွဥ္ၿပိဳင္သြားေနပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္အေပၚ ၾကားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က မေလွ်ာ္ၾသဇာ မသုံးမိေစရန္ တုိက္ရုိက္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြေၾကးေပးယူမႈ မရွိပါ။ 

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေငြေပးေငြယူသည္ က်င့္၀တ္အရေရာ ဥပေဒေၾကာင္းအရပါ 

ညီညြတ္မႈမရွိပါ။ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ မညီညြတ္သူ မည္သူ႔ကုိမဆို စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ယင္းသို႔ မဟုတ္ပါ 

ကလည္း တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ ေရးယူပါမည္။  

၂။ (၃)  ဥပေဒႏွင့္ ညီညႊတ္ျခင္း  

၂။ (၃) (၁)  ေအာက္ပါဥပေဒမ်ားအရအျပင္၊ ယင္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း မကန္႔သတ္ပဲ၊ သက္ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားမ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီသည္ ညီညြတ္ပါ၏။  

 အကတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃)  

 ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံး ဥပေဒ (၁၈၉၈)  

 ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (၂၀၀၂)  

 ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ိဳ႕၀ွက္ အက္ဥပေဒ (၁၉၂၃)  

 ရာဇသတ္ႀကီး (၁၈၆၁)  

၂။ (၄)   အက်ဳိးစီးပြား အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္အားၿပိဳင္မႈ  



၂။ (၄) (၁)  ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားလုပ္ငန္းစုႏွင့္ မစပ္ဆိုင္ဘဲ၊ ကုမၸဏီ၀န္းထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

ကိုယ္ပုိင္အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိသားစုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေစ၊ 

နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြႏွင့္ ျဖစ္ေစရရွိႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားလုပ္ငန္းစုသည္ 

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ တာ၀န္ႏွင့္ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို နားလည္ၿပီး၊ ေလးစားပါသမႈရွိပါ၏။ 

သို႔ရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေရွာင္က်ဥ္ရမႈ အပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

စီးပြားလုပ္ငန္းစု၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ၊ ဆန္႔က်န္လာႏုိင္ေသာ 

လုပ္ရပ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားလုပ္ငန္းစု၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ 

ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားဟုဆိုရာမွာ --  

 (က)  အျပင္အလုပ္ဆုိသည္မွာ  

ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားလုပ္ငန္းစု၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းစု၏ အေကာင္းဆုံး အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေစရာကုိသာေရွ႕တန္းတင္ရန္ 

တာ၀န္ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေၾကာင္းကိစၥအားလုံးနီးပါးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

စီးပြားလုပ္ငန္းစု၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ေနာက္အလုပ္တစ္ခုကုိ 

လက္ခံလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ လက္မခံႏိုင္စရာ။  

(ခ)  ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ရသည့္ စီးပြားေရးေလာကမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းစုသည္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ 

ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ဆက္ဆံရပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားစုမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းဆက္ဆံရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ မွ်တမႈကုိ 

အၿမဲေရွးရႈလွ်က္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းစု၏ အေကာင္းဆံုး အက်ဳိးစီးပြားကုိ 

ဦးစားေပးရပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုရိွ 

၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးဦးသည္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

ေရာင္းခ်သူ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ သို႔မဟုတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ 

တစ္ဦးဦးႏွင့္ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း 

ေငြေရးေၾကးေရး အက်ဳိးစပ္ဆိုင္ေနျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းစု 

အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေၾကာင္း မွတ္ယူပါသည္။  

(ဂ) ပုံမွန္လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးလုပ္ကုိင္ရာတြင္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ 

သင္ေလ်ာ္ေသာ တန္စုိးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ဧည့္ခံ ေၾကြးေမြးျခင္းႏွင့္ 



ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ားကို ဤက်င့္၀တ္ျပ႒ာန္းခ်က္က ခြင့္ျပဳပါသည္။ ယင္းသို႔ 

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အက်ဳိးစီးပြားအျပန္အလွန္ အေပးအယူလုပ္ေရးအတြက္ 

အတိအလင္းေဖာ္ျပ၍ သို႔မဟုတ္ သေဘာသက္ေရာက္ေစ၍၊ လုပ္ငန္း 

ဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအက်ဳိးတစ္ရပ္ရပ္ကိုရရိွေစျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းျဖင့္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ၾသဇာသက္ 

ေရာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစုက 

လိုက္နာက်င့္သုံးေနသည့္ အကတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ မတရားသျဖင့္ 

အက်ဳိးစီးပြားရယူေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ မူ၀ါဒကို ၾကည့္ရႈေစခ်င္ပါသည္။  

၂။ (၄) (၂)  ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ႏုိင္မည့္၊ ဆန္႔က်င္လာႏုိင္ဟန္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး 

ဆက္ဆံမႈ၊ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ျပင္ပအသုိင္း အ၀န္းႏွင့္ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ 

မ်ားအားလုံးကို ကုမၸဏီ၏က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသို႔ ကုမၸဏီ၏၀န္ထမ္းအားလုံးက 

အသိေပးသင့္ပါသည္။  

၂။ (၅)  လုပ္ငန္းစု၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလဲြသုံးစားျခင္း၊ သတင္းအခ်က္ 

အလက္ဆိုင္ရာ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ လွ်ဳိ႕ထားရျခင္းမ်ား။  

၂။ (၅) (၁) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားရျခင္းႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရျခင္းသည္ 

ကၽြန္ေတာ္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အားသာခ်က္ရရိွထားျခင္း 

ျဖစ္သလို၊ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါက္ၾကားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အလြဲအသုံးျပဳျခင္းကုိ အၿမဲတမ္းေရွာင္က်ဥ္ သင့္ပါသည္။ ယင္းသတင္းအခ်က္ 

အလက္ဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူသို႔ မေပါက္ၾကားေစရမည့္၊ ဥပမာအားျဖင့္ 

လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရမည့္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ 

ဘက္မ်ားကို အေထာက္ပံ့ျဖစ္ေစမည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအပါအ၀င္ 

ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ကုန္စည္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယံုၾကည့္စြာျဖင့္ေပးလာသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ဆုိလုိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား 

ပိုင္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေလးစားသမႈရိွၿပီး၊ အျခားသူမ်ား၏ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရယူျခင္း လုပ္ေဆာင္ 

မႈမ်ားကိုလည္း ဖံုးကြယ္ထားမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစုမွ အလုပ္ႏႈတ္ 



ထြက္သြားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ပိုင္ဆုိင္မႈကုိ 

ကာကြယ္ေစာင့္ရန္ တာ၀န္ယူပါသည္။  

၂။ (၅) (၂)  ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစု၏ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာစနစ္၊ အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာႏွင့္ 

အင္တာနက္ (WWW.) အသုံးမ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရပါ 

မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစုသည္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ 

ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားသမႈရိွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လုံၿခံဳေရးအေၾကာင္းကို ေထာက္ရႈ 

လွ်င္၊ လုပ္ငန္းစုသည္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ အားလုံးကုိ 

ေစာင့္ၾကည့္၊ စစ္ေဆးသြားမည့္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။  

၂။ (၅) (၃)  ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစု၏ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆုံးရံႈးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ အလဲြသုံးခံရျခင္းႏွင့္ 

ခုိးယူခံရျခင္းတို႔မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးတြင္ တာ၀န္ရိွသည္။ လုပ္ငန္း၏ 

ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္သာ ရယူထားၿပီး၊ ရည္ရြယ္သည့္ 

အတိုင္းသာ အသုံးျပဳသြားပါမည္။  

၂။ (၆)  ပဲြတစ္ခုခုအတြက္ တာ၀န္ယူေပးျခင္း။  

၂။ (၆) (၁) လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးတြင္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက အခါအားေလ်ာ္စြာ ပဲြတစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

စီစဥ္ျခင္း၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပ့ံပုိးရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစုသည္ ေငြေၾကး 

အရ တာ၀န္ယူေပးႏိုင္ပါသည္။ ေငြေၾကးအရတာ၀န္ယူမႈေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာေသာ 

သူက တာ၀န္အတိုင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ပ်က္ကြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးတာ၀န္ယူေပး 

လာသည့္အတိုင္း အျပန္အလွန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစုကို လုပ္ငန္းအပ္ႏံွျခင္း မရွိႏုိင္ 

ဟု ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုင္ပါက ေငြေၾကးတာ၀န္ယူမႈ လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ေငြေၾကး 

တာ၀န္ယူေပးရန္ေတာင္ဆိုမႈ အားလုံးကုိ ကုမၸဏီ၏က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီသုိ႔ 

တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုမၸဏီ ဥကၠ႒၏ အဆုံးျဖတ္အတိုင္းျဖစ္ေစရမည္။  

၂။ (၇)  ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ ကူညီျခင္း။  

၂။ (၇) (၁) ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစု၏ အမည္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းစု၏ ေငြေၾကး 

ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္ပုံစံႏွင့္မွ် ႏုိင္ငံေရးတြင္ 

ပါ၀င္ကူညီျခင္း မရိွေစရ။  



၂။ (၈)  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး။  

၂။ (၈) (၁)  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အေလးဂရုျပဳေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ လုံၿခံဳစိတ္ခ် 

ရမႈကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ငန္းစုသည္ တာ၀န္ယူပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ကုန္မ်ား 

ကို သုံးစဲြေနသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိုလည္း တာ၀န္ 

ယူပါသည္။ သို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို တိက်ေသာ အရည္အေသြး 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း အလုပ္ျဖစ္ေစရပါမည္။  

၂။ (၉)  အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ေလာင္းကစား။  

၂။ (၉) (၁)  အရက္ႏွင့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းပိုင္ေျမႏွင့့္ အေဆာက္ 

အဦး ဥပစာတြင္ထားရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ စက္ယႏၲရားမ်ားကို အသုံးျပဳထုတ္လုပ္ 

ျခင္းအားတားျမွစ္သည္။ အရက္ႏွင့္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးပစၥည္း တစ္ခုခုကုိ 

သုံးစဲြလွ်က္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစု၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစု၏ 

စက္ယႏၲရားမ်ားကို အသုံးျပဳသည္က္ို ေတြ႔ရိွရပါက စည္းကမ္္းအတိုင္းအေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္သြားမည္။  

၂။ (၉) (၂)  ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းကို သတ္မွတ္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစုပိုင္ 

ေနရာဥပစာ ျပင္ပတြင္သာ ခြင့္ျပဳေစမည္။  

၂။ (၉) (၃) ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစု၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္စဥ္၊ လုပ္ငန္းစု၏ စက္ယႏၲရား 

မ်ားကို အသုံးျပဳေနစဥ္ ေလာင္းကစားလုပ္ျခင္းကို ေတြ႔ရွိရပါက စည္းကမ္္းအတိုင္း 

အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္။  

၂။ (၁၀)  လူ႔အခြင့္အေရး။  

၂။ (၁၀(၁)  ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစုသည္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကုိ လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။ ဥပမာ၊ ႏိုင္ငံေရးယံု 

ၾကည္ခ်က္၊ လူမ်ဳိးေရး၊ က်ား/မ၊ အိမ္ေထာင္ရွိျခင္း မရွိျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔အေပၚ 

အေၾကာင္းျပဳၿပီး ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရ။  

၂။ (၁၀) (၂)  ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစုသည္ အဓမၼခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ ကေလးလုပ္သား အသုံးျပဳျခင္း 

မရွိေၾကာင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာေစသည္။  



၃။  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း။  

၃။ (၁)  က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာေကာ္မတီ  

၃။ (၁) (၁)  ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစုသည္ က်င့္၀တ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 

က်င့္၀တ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖဲြ႔စည္းသြားပါမည္။ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္လုပ္ရာမွာ ၀န္ထမ္းမ္းမ်ားကို က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီက အကူအညီ 

ေပးရန္တာ၀န္ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းစု၏ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးေသာ္လည္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အမွန္လုပ္ရမည္ကို အေသအခ်ာ 

မခြဲျခားႏိုင္ေသးပါ။ က်င့္၀တ္ဆုိ္င္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုခုကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းရွိမရိွ 

သိလုိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အၾကံအဥာဏ္ရယူလိုျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်င့္၀တ္ 

ဆ္ိုင္ရာေကာ္မတီကုိ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားက လိုအပ္သည့္ 

အတိုင္း စာျဖင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လာပါက လွ်ဳိ႕၀ွက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။  

၃။ (၂)  သင္တန္းေပးျခင္းကို တက္ေရာက္ရန္ တာ၀န္ရွိမႈ။  

၃။ (၂) (၁)  က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ၀န္ထမ္းအားလုံးနားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ 

သင္တန္းေပးျခင္းကို လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။  

၃။ (၃)  က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီျခင္းကို အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း။  

၃။ (၃) (၁)  က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ ခဲြျခား 

ဆက္ဆံျခင္း၊ လက္စားေခ်လိုျခင္းအေၾကာင္းမ်ားအေပၚ သေဘာရုိးျဖင့္ အသိေပး 

လာသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ဤလုပ္ငန္းစုသည္ 

တာ၀န္ယူပါ၏။  

၃။ (၃) (၂)  ဤလုပ္ငန္းစုသည္ ဤက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းအေပၚ 

သည္းခံခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ဘဲ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ 

ျပျခင္းႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လက္စားေခ်လုိျခင္းအေၾကာင္းမ်ားအေပၚ သေဘာ 

ရိုးျဖင့္ အသိေပး လာသူမ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လက္စားေခ်လိုျခင္းတို႔ကုိလည္း 

သည္းခံခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူကိုေတြ႔ရိွရပါက စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္။  



၃။ (၄)  က်င့္၀တ္ႏွင့္ အညီလုပ္ငန္းဆက္ဆံျခင္းမျပဳသည့္ အက်ဳိးဆက္။  

၃။ (၄) (၁)  ဤက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခ်က္မ်ား 

အေပၚ ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔တြင္တာ၀န္ရွိမည္။ 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ဆိုရာတြင္ ဆိုင္ရာ 

၀န္ထမ္းအား အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။  

၄။  အမ်ားအားျဖင့္ ေမးတတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား။  

၄။ (၁)  ဤက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္သိလုိသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးႏိုင္ 

မလား။  

၄။ (၁) (၁)  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈသည္ သင့္အား 

မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားဆီသုိ႔ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။ 

သို႔ရာတြင္ ဤက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ သင့္စိတ္ကူးတြင္ေပၚလာသည့္ 

ေမးခြန္းအတိုင္း အေျဖထြက္ေအာင္ လုပ္ထားေပးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ရန္ မရည္ 

ရြယ္ပါ။ ဤက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတစ္စံုတစ္ရာရွိလာပါက 

သင့္ကုိ ႀကီးၾကပ္သူ၊ မန္ေနဂ်ာကိုဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ 

သို႔ဆက္သြယ္ေစလိုပါသည္။  

၄။ (၂)  ကၽြႏု္ပ္၏အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ပူပင္ေၾကာင့္က်မႈျဖစ္သင့္ပါသလဲ။  

 သင္တစ္ခုခု လုပ္သင့္သည္ကို လုပ္မိသလား၊ မလုပ္မိသလား အေသအခ်ာစဥ္းစားၿပီး၊ 

သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အေျခအေနအရ အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္း 

ျဖစ္ရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ႀကိဳးစားရွာေဖြသလားဆိုသည္တုိ႔ကို သင္သိသည္ႏွင့္၊ လိုအပ္ 

သလို လုပ္ငန္းခြင့္မွာသင့္ကို ႀကီးၾကပ္သူ၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ 

ေကာ္မတီကုိဆက္သြယ္ပါ။  

၄။ (၃)  အကူအညီလိုလာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ဘာလုပ္ရမည္နည္း။  

 သင္ဘာလုပ္မလဲဆိုသည္ကို မေသခ်ာလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင့္မွာသင့္ကို ႀကီးၾကပ္သူ၊ 

မန္ေနဂ်ာ ကိုဆက္သြယ္ပါ။ သူတို႔ကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စိတ္ထ ဲ စႏိုးစေနာင့္ 

ျဖစ္ေနလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း၏ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီသုိ႔ 



ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္မေလးပါႏွင့္။ စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သမွ်သည္ 

အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈကုိ အေလးထားသည္။ ယင္းသုိ႔ လုိအပ္မႈေတာင္းဆိုလွ်င္ 

သင္ဘယ္သူလဲဆိုသည္ကိုပင္ မသိေအာင္ ကာကြယ္ထားပါမည္။  

၄။ (၄)  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္လာသည့္သူမ်ားကိုသိရိွ 

လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ဘာလုပ္ရမည္လဲ။  

၄။ (၄) (၁)  ယင္းသုိ႔သံသယရွိလာလွ်င္ ကုမၸဏီ၏ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပပါ။ တဖန္ 

စာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သမွ်သည္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈကို အေလးထား 

သည္။ ယင္းသို႔ လုိအပ္မႈေတာင္းဆိုလွ်င္ သင္ဘယ္သူလဲဆိုသည္ကုိပင္ မသိေအာင္ 

ကာကြယ္ထားပါမည္။  

၄။ (၅)  က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီသုိ႔ ကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္လဲ။  

၄။ (၅) (၁)  က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၏တာ၀န္ရွိိသူမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ 

ဖုန္းနံပါတ္၊လိပ္စာမ်ားကို ၀န္ထမ္းေရးရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမွတစ္ဆင့္ အသိေပးပါမည္။ 

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပါ။  

၄။ (၆)  ဘယ္သူလဲဆိုသည္ကိုပင္ မသိေအာင္ ဘယ္လုိ ကာကြယ္ထားေပးႏိုင္သလဲ။  

၄။ (၆) (၁)  ဆက္သြယ္လာသည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မည္သူ မည္၀ါကို မေပါက္ၾကားေစရန္ 

က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၏တာ၀န္ရိိွသူမ်ားသည္ စည္းကမ္းၾကပ္မွတ္မႈမ်ားေအာက္ 

တြင္ အလုပ္လုပ္ရပါသည္။  

က။  ေနာက္ဆက္တဲြ - အမွတ္ (၁) -- လုပ္ငန္းစုတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား။  

- Asia World Co., Ltd.  
- Asia Mega Link Co., Ltd.  
- Asia Mega Link Services Co., Ltd.  
- Asia World Industries Ltd.  
- Asia World Port Management Co., Ltd.  
- Global World Insurance Co., Ltd.  
- Global Asia Services Co., Ltd.  
- Green Luck Trading Co., Ltd.  



- Pioneer Aerodorme Services Co., Ltd.  
- Shwe Nar War Co., Ltd.  
- Virtue Land Co., Ltd.  
- Yadanar Taung Tann Gems Co., Ltd.  


