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ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုိက္နာေစာင္႔ထိန္းရမည္႔ အျပဳအမူက်င့္၀တ္မ်ား
ခံယူခ်က္

To be the leading conglomerate in Myanmar and be an employer of choice by focusing on people and business
excellence to ensure stakeholder return of investment
တန္ဖိုးထားရွိမႈမ်ား

Team Work, Humility, Respect, Initiative
လုိက္နာေစာင္႔ထိန္းရမည္႔ အျပဳအမူက်င္၀
့ တ္မ်ား
ဤ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုိက္နာေစာင္႔ထိန္းရမည္႔ အျပဳအမူက်င့္၀တ္မ်ား အားသိရွိလိုက္နာျခင္းႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ (

)ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဗဟန္း ျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၅၂၀) ၌ တည္ရွိေသာ

INTERNATIONAL GROUP OF ENTREPRENEUR COMPANY LIMITED) (ေနာင္တြင္ ကုမၸဏီဟု ေခၚဆိုမည္) နွင္႔ အျခားတဖက္တြင္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ----------------------ျမိဳ႔နယ္၊ ----------------------------- ရပ္ကြက္၊

---------------------- လမ္း၊

အမွတ္ ------------ တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦး/ေဒၚ---------------------------(ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးမွတ္ပံုတင္အမွတ္ -------------------------------)၊
အဘ

ဦး-----------------------

(ေနာင္တြင္ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းဟု

ေခၚဆိုမည္ျဖစ္ျပီး

အစမ္းခန္႔ကာလအပါအ၀င္)

တို႔သည္

ေအာက္ပါက်င္႔၀တ္မ်ားအား သိရွိလုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးၾကပါသည္။
၁၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုတည္ေဆာက္ရန္
ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးစီးပြား

လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္

မိမိတို႔၀န္ထမ္းမ်ား၊

အက်ိုးတူစီးပြားဖက္

လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏

ယံုၾကည္

ကိုးစားမႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအေပၚတြင္ တည္မွီေနသည္ကို သိရွိနားလည္ပါသည္။
ကုမၸဏီႏွင္႔အမ်ားက

ယံုၾကည္ကိုးစားလက္ခံမႈကို

မိမိတို႔၏

ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမႈ၊

ရိုးသားမႈႏွင့္

တည္ၾကည္

ေျဖာင့္မွန္မႈကို

ျပသျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင္႔လုပ္ေဆာင္နိုင္သည္႔ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္” တို႔ျဖင္႔ သက္ေသ ျပရမည္ကို
သိရွိပါသည္။
မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ကုမၸဏီမွ မိမိအားေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ား၊ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တိက်ေသခ်ာစြာ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈႏွင့္ အမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံမႈကို အျမင့္ဆံုးရရွိေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္
သြားပါမည္။
၂၊ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး ေလးစားသမႈျပဳရန္
မိမိတို႔သည္ အလုပ္ခြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ တစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦး အဆင္႔အတန္း ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊
လူမ်ိဳး/ဘာသာခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊

ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ

ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း၊

စိတ္အေႏွာက္အယွက္

ျဖစ္ဖြယ္ရာ

အျပဳအမူ၊

အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင္႔ ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားျပီး ရာထူးအဆင္႔၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ တို႔အလိုက္
တစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားစြာျဖင္႔ ျပဳမူ ေျပာဆို ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္။
၃။ ရိုးသားပြင့္လင္းမႈရွိသည္႔ ဆက္သြယ္၊ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရန္
ကုမၸဏီတြင္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း

မိမိတို႔၏

ရာထူး၊

လုပ္ငန္းခြင္ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာဆိုင္ရာ

ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ မေလ်ာ္ကန္သည္႔ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုမ်ားအား ေရွာင္းရွားပါမည္။
မိမိ၏ ကိုယ္က်င့္သိကၡာတရားႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး မေလ်ာ္ကန္၊ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ စိစစ္
ေတြ႔ရွိခဲ႔ပါက ျဖစ္စဥ္အလိုက္ သင့္ေတာ္သည္႔ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းခံရမည္ကို သိရွိနားလည္ပါသည္။
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၄။ လုပ္ငန္းခြင္ က်င္႔၀တ္စည္းမ်ဥ္းနွင္႔အညီ က်င့္သံုးေနထိုင္ရန္
စီမံခန္႔ခဲြမႈအလုိက္ တာ၀န္ရွိသူ အဆင္႔ဆင္႔တို႔သည္ မိမိတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားျဖင္႔ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ
အျပဳအမူမ်ားကို

စံနမူနာျပ

လိုက္နာ၊ က်င့္သံုး၊ ေနထိုင္ျပဳမူျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အျပဳအမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

“က်င့္၀တ္စည္မ်ည္း”ႏွင္႔အညီ ေနထိုင္ျပဳမူပါေၾကာင္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိပါသည္။
၅။ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္
မိမိ၏ကုမၸဏီအေပၚ
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

က်င္႔၀တ္သိကၡာ၊

သမာဓိရွိမႈအား

သက္ဆိုင္လွ်က္ရွိေသာ

တာ၀န္ယူသည္႔အေနျဖင္႔

တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊

ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

နည္းဥပေဒမ်ားနွင္႔

စည္းမ်ဥ္း၊

စည္းကမ္းမ်ား၊

တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင္႔သက္ဆိုင္ အက်ဳံး၀င္လိုက္နာရမည္႔ ေပၚလစီမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနွင္႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း
သိရွိလိုက္နာပါမည္။
မိမိတို႔သည္

ကုမၸဏီအတြင္းျဖစ္ေစ၊

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

ဌာနအတြင္းျဖစ္ေစ၊

သတ္မွတ္ထားေသာ

ခြင့္မျပဳထားသည္႔

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရျဖစ္ေစ၊

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ

ခ်ိဳးေဖာက္မိသည္ရွိေသာ္

တည္ဆဲ

ကုမၸဏီ၏ဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း၊ တည္ဆဲ တရားဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ခံရမည္ကို သိရွိပါသည္။
၆။ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ
မိမိတို႔သည္
ထိုက္တန္သည္႔

တရားမွ်တမႈရွိသည္႔

ဂုဏ္ရည္၊

ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို

ေကာင္းမြန္သည္႔အရည္အေသြး၊

အာရံုစိုက္၍

မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏

အသံုး၀င္မႈႏွင့္

ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္

ယွဥ္ျပိဳင္ေစ်းႏႈန္းေပၚတြင္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

အေျခခံ၍

ေစ်းကြက္တင္

ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကပါမည္။
၇။ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
မိမိတို႔ကုမၸဏီပိုင္

သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား၊

ေဆာဖ္၀ဲမ်ား၊

အျခား

လုပ္ငန္းသံုးဆိုင္ရာ

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို

တရားမ၀င္ အသံုးျပဳျခင္း၊ မိတၴဴကူးျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ၀န္ခံဂတိျပဳပါသည္။
အဆိုပါ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္မိသည္ရွိေသာ္ တည္ဆဲကုမၸဏီ၏ ဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း၊ တည္ဆဲ တရားဥပေဒမ်ား
အရလည္ေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ခံရမည္ကို သိရွိပါသည္။
၈။ သီးသန္႔ဖြင့္ဟ ထုတ္ေဖာ္မႈ
မိမိတို႔သည္

ကုမၸဏီႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္႔

အေရးၾကီးေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

အမ်ားျပည္သူႏွင့္

မသက္ဆိုင္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနမ်ား၊
လုပ္ငန္းအက်ိဳးရလာဒ္မ်ား၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို (တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အေသးစားေဆြးေႏြးမႈ၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊
အဆိုျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအေျခအေနတခုခုကို ျဖစ္ေစ) မိမိတို႔သေဘာျဖင္႔ သီးသန္႔ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ပါ။
အဆိုပါ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္မိသည္ရွိေသာ္ တည္ဆဲကုမၸဏီ၏ ဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း၊ တည္ဆဲ တရားဥပေဒမ်ားအရ
လည္ေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ခံရမည္ကို သိရွိပါသည္။
၉။ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္
မိမိတို႔သည္ ကုမၸဏီ၏ကိုယ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္
(သို႔မဟုတ္)

ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိေသာ

မ်ားေပၚေပါက္လာနိုင္သည္႔

မိမိ၏မိသားစုအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္

ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊

ပစၥည္း

(သို႔မဟုတ္)

ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည္႔ လုပ္ငန္းအေျခအေန၊
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

မိမိတို႔၏

အခြင့္အလမ္း
ပုဂိၢဳလ္ေရး

အျမတ္အစြန္းအတြက္ မည္သည့္အခါမွ် အသံုးျပဳလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါ။
ကုမၸဏီအတြင္း မိမိ၏ရာထူးအေလ်ာက္ ပတ္သက္ေတြ႔ရွိလာသည္႔ အခြင္႔အလမ္း အက်ဳိးစီပြား တစ္စံုတစ္ရာကိုလည္း မိမိ၏
ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
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ကုမၸဏီအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္႔ ေအာက္ေဖၚျပပါ
နည္းလမ္းအခ်ိဳ႔အား ပါ၀င္ပတ္သက္၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
၉.၁။ မိမိတို႔၏ျပိဳင္ဖက္ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ျပိဳင္ဖက္ကုမၸဏီမွ လူပုဂိၢဳလ္၊ ပစၥည္း ျဖည္႔တင္းေပးသူ (သို႔မဟုတ္) ကန္ထရိုက္တာ၊
တစ္ဦးဦးမွ မိမိ (သို႔မဟုတ္) မိမိ၏ အနီးကပ္ဆံုး မိသားစု၀င္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔ထားေပးျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္
တာ၀န္ေပးအပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၉.၂။ မိမိ၏ အနီးကပ္ဆံုး မိသားစု၀င္မ်ား(သို႔မဟုတ္) ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္၊ ခန္႔အပ္၊ တာ၀န္ေပးျခင္း။
၉.၃။ မိမိအေနျဖင္႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္သည္႔ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ အမႈထမ္းျခင္း။
၉.၄။ ျပဳိင္ဖက္ ကုမၸဏီ/ပုဂိၢဳလ္၊ ပစၥည္းျဖည္႔တင္းေပးသူ၊ ကန္ထရိုက္တာ စသည္တို႔ထံတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္အားျဖင္႔ မိမိ၏
အက်ိဳးစီးပြားပိုင္ဆိုင္မႈရွိျခင္း။
၉.၅။ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာတြင္

ပုဂၢိဳလ္ေရး

အက်ိဳးစီးပြား၊

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ

အက်ိဳးစီးပြား

(သို႔မဟုတ္) အလားအလာရွိေသာ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိေနျခင္း။
၉.၆။ ကုမၸဏီ၏၀န္ထမ္း (သို႔မဟုတ္) ၀န္ထမ္း၏ မိသားစုမွ ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္သည္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ ကုမၸဏီ၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနွင္႔ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ထားရွိျခင္း။
၉.၇။ မိမိတို႔လုပ္ငန္းနွင္႔ဆက္စပ္သည္႔ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ျပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ လက္ေဆာင္
ရယူျခင္း၊ ေလွ်ာ႔ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံျခင္း။
၉.၈။အထက္ေဖၚျပပါ “အကိ်ဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈ” မ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစသည္႔္ ၀န္ထမ္းကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) အကိ်ဳး စီးပြားခ်င္း
ပဋိပကၡျဖစ္မႈ

ျဖစ္ေပၚလာသည္႔

ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းတို႔အား

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၊

စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရပါက

လိုအပ္ေသာ

ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ
စစ္ေဆး၊

အေရးယူ

(သို႔မဟုတ္)

ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍

တည္ဆဲကုမၸဏီ

ဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း၊ တည္ဆဲ တရားဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းခံရမည္ကို သိရွိပါသည္။
၁၀။ လက္ေဆာင္၊ ဆုေၾကးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈမ်ား (Business Courtesies)
ကုမၸဏီ၏ကိုယ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈမ်ားဖလွယ္ျခင္းအတြက္

ျပင္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ဆက္ဆံမႈတြင္

ကုမၸဏီႏွင္႔အက်ဳိးတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေ နသည္႔ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ကိုင္မည္႔ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ လက္ေဆာင္၊ ဆုေၾကး၊
အစားအေသာက္၊ အေဖ်ာ္ယမကာ ၊ ဧည္႔ခံပြဲ (သို႔မဟုတ္) အျခား အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ဖလွယ္ျခင္းမ်ားအား ဘက္လိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မျပဳလုပ္ပါ။
မိမိတို႔သည္

ဥပေဒ၊

စည္းမ်ဥ္း

ဥပေဒ

(သို႔မဟုတ္)

ကုမၸဏီ၏အမည္

(သို႔မဟုတ္)

စီးပြားဖက္မ်ား၏

ေပၚလစီမ်ားကို

ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္းကို အစြန္းအထင္း ျဖစ္ေစျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေစေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေသြးေဆာင္
ျဖားေယာင္းမႈမ်ားျဖင္႔ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါ။
၁၁။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈကို လက္ခံျခင္း
မ္ိမိတို႔အားကမ္းလွမ္းသည္႔

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္

ကုမၸဏီတြင္

မိမိ၏ရာထူးတာ၀န္ေၾကာင့္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ မိမိ၏အက်ဳိးစီးပြား တစ္စံုတစ္ရာအတြက္

တာ၀န္ယူထားရေသာ

ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္

ရမည္ကို သိရွိပါသည္။
မိမိတို႔သည္

ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

လိုအပ္ခ်က္အရ

ဆက္သြယ္မႈ

(သို႔မဟုတ္)

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္

အလားအလာရွိသည္႔ စီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္သည္႔ လုပ္ငန္းဆက္ဆံမႈႏွင့္ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ဆက္ဆံေရးကို တုိးျမွင့္ေစမည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိနားလည္ပါသည္။
ကုမၸဏီအား ပစၥည္း ျဖည့္တင္းေပးသူ (သို႔မဟုတ္) ကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ (သို႔မဟုတ္) အက်ိဳးတူစီးပြားဖက္ လုပ္ကိုင္သူ
(သို႔မဟုတ္) ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ၊ ဘက္လိုက္မႈကို ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား
အတြက္ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္းကို ဆန္႔က်င္ထိခိုက္ေစသည္႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
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၁၂။ အစားအေသာက္၊ အေဖ်ာ္ယမကာႏွင့္ ဧည္႔ခံပြဲ
မိမိတို႔အေနျဖင့္
အေနျဖင္႔လည္ေကာင္း၊

ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ဆက္သြယ္မႈအရလည္ေကာင္း၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ယဥ္ေက်းပ်ဳငွာမႈ

အစားအေသာက္ (သို႔မဟုတ္) အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဧည့္ခံပြဲႏွင့္ အလားတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို

ကုမၸဏီ၏တရား၀င္ခြင္႔ျပဳခ်က္ရယူျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိရွိနားလည္ပါသည္။
၁၃။ လက္ေဆာင္မ်ား
ကုမၸဏီ၏၀န္ထမ္းအေနျဖင႔္

ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္

မိမိတို႔၏

ကိုယ္က်င္႔တရားမ်ားကို

ေစာင္႔ထိန္းလိုက္နာေသာအားျဖင္႔ ေငြေၾကးမွအပ အျခားျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္မႈမွ်မပါသည္႔ လက္ေဆာင္မ်ားကိုသာ လက္ခံႏိုင္သည္ကို
သိရွိပါသည္။


အထူးအခမ္းအနားအားျဖင္႔ က်င္းပသည့္ ပန္းမ်ား၊ ပန္းျခင္း၊ သစ္သီးျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသင္႔ေတာ္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ား။



ျပကၡဒိန္၊ မွင္တန္၊ မတ္ခြက္၊ ဦးထုပ္ႏွင့္ တီရွပ္ အကၤ်ီမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ တန္ဖိုးနည္းသည့္ အလွအပ ပစၥည္းမ်ား၊
(ေၾကာ္ျငာ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းကုန္ျမွင့္ ပစၥည္းမ်ား)၊

ကုမၸဏီ၏၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ မိမိတို႔နွင္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ကိုင္မည္႔ အဖဲြဲ႔အစည္း
မ်ားထံမွ ေပးအပ္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင္႔၊ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင္႔ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အလားတူ တန္ဖိုးေငြတစ္ရပ္ရပ္ကို လက္ခံျခင္းမ်ားမျပဳရပါ။
၁၄။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈကို ကမ္းလွမ္းျခင္း
ကုမၸဏီ၏၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင႔္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈတစ္ရပ္ကို

ကမ္းလွမ္းရာတြင္

တရားမွ်တမႈ

မရွိေသာ

စီးပြားေရး အခြင္႔အလမ္းအေနျဖင္႔ ရရွိရန္ၾကိဳးပမ္းမႈ (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီအေပၚတြင္ ဆန္႔က်င္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို
မျပဳရပါ။
ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင္႔ ပုဂိၢဳလ္ေရးကိစၥရပ္ တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ ရန္ပံုေငြ (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို မည္သည့္အခါတြင္မွ် မျပဳလုပ္ရပါ။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းႏွင့္ အညီသာလွ်င္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာက်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္

အဖြဲ႔အစည္း၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာမ်ားသည္ ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (သို႔မဟုတ္)
လက္ခံက်င္႔သံုးလ်က္ရွိေသာ

အျပဳအမူဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

နည္းလမ္းတက်

ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖင္႔

ေဖာက္ဖ်က္မႈမရွိျခင္း၊

အဖြဲအစည္းမွ

ေငြေၾကးျဖဳန္းတီးမႈကို

မျဖစ္ေစျခင္း။၊


ကုမၸဏီ၏မွတ္တမ္းမ်ားတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာမႈမ်ား၏

ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစျခင္း။
၁၅။ မွန္ကန္တိက်သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဖြင့္ဟေျပာဆိုမႈမ်ား
ကုမၸဏီ၏ကုိယ္စားေျပာဆိုမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးဆို္င္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား၊
အခ်က္အလက္မ်ားသည္

ျပည္႔စံုမႈရွိျခင္း၊

မွန္ကန္တိက်မႈရွိျခင္း၊

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ သတင္း

အခ်ိန္မီမႈရွိျခင္းနွင္႔

နားလည္ရလြယ္ကူမႈရွိေစျခင္းတို႔အတြက္

မိမိတို႔အေနျဖင့္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
အစီရင္ခံစာမ်ားဆိုင္ရာ
ယင္းတြင္ပါရွိသည့္

တာ၀န္ရွိမႈအေနျဖင္႔

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား

ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ
ေရးဆဲြျခင္း၊

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအပါအ၀င္

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔သည္လည္း အက်ံဳး၀င္သက္ဆိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္စံုတစ္ရာသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္)
အထင္အျမင္မွားေစႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ႔ပါက ကုမၸဏီ၏ “အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔” ႏွင့္ HR ဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား၍ အခ်ိန္မီ
အေရးယူ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
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၁၆။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း
ကုမၸဏီ၏ေပၚလစီႏွင့္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေနျဖင္႔သာမက

ဥပေဒေၾကာင္း

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖန္တီး၊ ထိန္းသိမ္း၍ စီမံခန္႔ခြဲထားရမည္ကို သိရွိနားလည္ပါသည္။
ကုမၸဏီႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ မွန္ကန္၊ တိက်၊ ျပည္႔စံုစြာ ျပင္ဆင္ထားရွိရမည္႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊
ေငြစာရင္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အက်ံဳး၀င္သက္ဆိုင္သည့္

မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို

အခ်ိန္နွင္႔တေျပးညီ

တိက်စြာေရးသြင္းထားရွိရမည္ကို

သိရွိ

နားလည္ပါသည္။
မိမိတို႔သည္ တရား၀င္ စစ္ေဆးရန္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပါဘဲ ကုမၸဏီႏွင္႔သက္ဆိုင္သည္႔ စာအုပ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
ဌာနတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားကို လႊမ္းမိုးျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အထင္အျမင္မွားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုျဖင္႔

ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအား

ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္ရွိေသာ္

တည္ဆဲကုမၸဏီ၏

ဥပေဒမ်ားအရျဖစ္ေစ၊

တည္ဆဲ

ဥပေဒမ်ားအရျဖစ္ေစ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ခံရမည္ကို သိရွိပါသည္။
၁၇။ ပံုသ႑ာန္ထက္ အေျခအျမစ္ကို ဦးစားေပးရန္
ကုမၸဏီအတြက္

ခက္ခဲသည့္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

မိမိတုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္

ေျဖရွင္းနိုင္ေသာ

စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင္႔

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သကဲ႔သို႔ေသာ

မွန္ကန္သည့္

စိတ္ဓာတ္ျဖင္႔

လုပ္ရပ္ကုိ

မိမိတို႔၏ေန႔စဥ္

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။
၁၈။ တာ၀န္ယူျခင္း
မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ဤ ”က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း” တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ “တန္ဖိုးထားရွိသည့္ အရာမ်ား” ႏွင့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားကို
သိရွိျပီး၊ လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ အျပင္၊ မိမိတို႔အေနျဖင္ “ကုမၸဏ၏
ီ တည္ဆဲ မူ၀ါဒမ်ား” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေသခ်ာစြာနားလည္
သေဘာေပါက္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ကို သိရွိပါသည္။
ကုမၸဏီမွျပဌာန္းထားသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိပါက အလုပ္တာ၀န္မွ
ရပ္စဲျခင္းအပါအ၀င္

တည္ဆဲကုမၸဏီ၏ဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း၊

တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း

အေရးယူ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းခံရမည္ကို သိရွိပါသည္။
၁၉။ သစၥာရွိမႈ
၁၉.၁ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရွိျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္
လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရွိျခင္းႏွင့္

ကုမၸဏီ၏ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုသည္မွာ

ကုမၸဏီ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္း

အခ်က္

အလက္မ်ား (ေစ်းႏႈန္းနွင္႔ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လက္ရွိ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ပစၥည္းျဖည္႔တင္းေပးသူႏွင့္
ေရာင္းခ်သူမ်ား၊

စီးပြားဖက္အမည္မ်ား၊

လိပ္စာမ်ား

(သို႔မဟုတ္)

အမ်ားျပည္သူႏွင့္

မသက္ဆုိင္ေသာ

အျခားကုမၸဏီမ်ား၏

သတင္းအခ်က္မ်ား)၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားထံမွ ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံထားသည့္ အမ်ား
ျပည္သူႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
မိမိတို႔သည္

ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊

အမ်ားျပည္သူႏွင့္

မသက္ဆိုင္သည္႔

သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကို တရား၀င္ခြင္႔ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။
၁၉.၂။ ကုမၸဏီ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
အခ်ိန္၊ ပစၥည္း၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ ကုမၸဏီ၏ အရင္းအႏွီးမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏
အက်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္အသံုးျပဳရန္သာ ျဖည္႔ဆည္းေပးထားသည္ကို သိရွိပါသည္။
၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီအားကိုယ္စားျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႔လည္ေကာင္း ကုမၸဏီ၏ အရင္းအႏွီးမ်ားကို
ေခၽြတာရန္၊ တာ၀န္သိသိျပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္
အပ္ႏွံထားရွိသည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔

သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအတြက္

သတ္မွတ္ေပးထားသည့္

အရင္းအျမစ္မ်ား

အေပၚတြင္

တာ၀န္ရွိ၍

စနစ္တက် အသံုးျပဳၾကရန္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္႔ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းရန္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သိရွိပါသည္။
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ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင္႔ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး နွင္႔ အျခားျပင္ပလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ အေထာက္အပ့ံအေနျဖင္႔
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုမၸဏီပိုင္

ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိတၲဴကူးစက္ ႏွင့္ ဖက္စ္စက္မ်ားအပါအ၀င္ ကုမၸဏီ၏ အျခား အသံုးအေဆာင္

ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခြင္႔မရွိေၾကာင္း သိရွိနားလည္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ကြန္ယက္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အကိ်ဳးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးရန္အလို႔ငွာ၊ ကုမၸဏီအေနျဖင္႔
၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္အသံုးျပဳရန္ ထုတ္ေပးထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္း၊
ကုမၸဏီ၏ ဌာနတြင္းကြန္ယက္ကိုအသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည္႔စစ္ေဆးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ၾကည့္ရႈျခင္းတို႔ကို ကုမၸဏီအေနျဖင့္
ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳလွ်က္ လုပ္ငန္းခြင္နွင္႔ သင္႔ေလ်ာ္မႈမရွိေသာ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကာအိေျႏ ႔
ပ်က္ျပားေအာင္ေႏွာက္ယွက္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)

အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ တိုက္ခိုက္ ရန္လိုျခင္းမ်ားအား

ကုမၸဏီအေနျဖင္႔ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ႔ပါက လိုအပ္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ကို သိရွိပါသည္။
အလုပ္မွရပ္စဲနိုင္ေသာျပစ္မႈမ်ားအေနျဖင္ ႔
ျပဳလုပ္ျခင္း၊

သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ

ကုမၸဏီ၏တရား၀င္ခြင္႔ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ

မိတၲဴကူးယူျခင္း

စသည္တို႔ကို

ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းခိုးယူျခင္း၊

က်ဴးလြန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိရပါက

အလြဲသံုးစား

တည္ဆဲကုမၸဏီ၏

ဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း၊ တည္ဆဲတရားဥပေဒမ်ားအရလည္ေကာင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းခံရမည္ကို သိရွိပါသည္။
၂၀။ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းအေပၚ ေျဖဆုိျခင္းကိစၥ
အခါအားေလ်ာ္စြာ

သတင္းေထာက္မ်ား၊

မီဒီယာမွအျခားပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ

ခ်ဥ္းကပ္၍

ကုမၸဏီႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ တရား၀င္ အတည္ျပဳခြင္႔ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ ေျဖဆိုျခင္း၊ သတင္း
ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင္႔ မရွိေၾကာင္းသိရွိပါသည္။
၂၁။ မွန္ကန္သည္႔အရာကိုျပဳလုပ္ပါ
ကုမၸဏီ၏

၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္

မိမိတို႔၏ကိုယ္က်င့္တရားကို

ပ်က္ယြင္းေစသည္႔

ျပဳမူေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွ

ေရွာင္ၾကဥ္ပါမည္။ မိမိတို႔သည္ 

မိမိ၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားသည္

ကုမၸဏီ၏

လမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ား၊

“က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္း”

ႏွင့္

ကုမၸဏီမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီမႈရွိေစပါမည္။


သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

မွားယြင္းစြာေဖာ္ျပျခင္း

(သို႔မဟုတ္)

သမားရိုးက်

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွ

ေသြဖီ

ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ပါမည္။


လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ

၀န္ထမ္းအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္

မိမိ၏မွန္ကန္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

တိက်ေသခ်ာစြာ

ေဖာ္ျပညွိႏိႈင္း

ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။


မိမိ၏ကုမၸဏီနွင့္ မိမိကိုယ္ကို သစၥာရွိစြာ ေစာင္႔ထိန္းကာကြယ္ပါမည္။

၂၂။ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္႔သူမ်ား
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္႔ အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ အတည္ျပဳရမည္႔သူမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစု၏
CEO, MD, Director, General Manager (သို႔မဟုတ္) ၀န္ထမ္းေရးရာဌာနမွ အစရွိသည္႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင္႔ ကုမၸဏီမွ
အထူးတာ၀န္လႊဲအပ္ထားသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
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လုိက္နာေစာင္႔ထိန္းရမည္႔ ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူက်င့္၀တ္မ်ားဆိုင္ရာ ေလစားလိုက္နာမႈ ကတိ၀န္ခံခ်က္
ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မ -------------------------------------------၊ (၀န္ထမ္း၏ရာထူး)၊ (ဌာန၊ ကုမၸဏီ) သည္ အထက္ေဖၚျပပါ ---------------Co.,

မွ

လိုက္နာေစာင္႔ထိန္းရမည္႔

ကိုယ္က်င့္တရား

ႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ

အျပဳအမူက်င့္၀တ္မ်ားအား

ေသခ်ာစြာ

ဖတ္ရႈနားလည္ျပီး လိုက္နာ၊ က်င္႔သံုး၊ ေစာင္႔ထိန္းသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းနွင္႔ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည္ရွိေသာ္ တည္ဆဲဥပေဒနွင္႔အညီ
အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္ကိုလည္း သိရွိနားလည္ပါေၾကာင္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တိုက္တြန္းခ်က္မွ မပါ၀င္ဘဲ
ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ကတိျပဳအပ္ပါသည္။

_______________________

_______________________

၀န္ထမ္း၏လက္မွတ္

Co.,ကိုယ္စား ၀န္ထမ္းေရးရာဌာန တာ၀န္ခံ၏လက္မွတ္

_______________________

_______________________

၀န္ထမ္း၏အမည္

၀န္ထမ္းေရးရာဌာန တာ၀န္ခံ၏အမည္

_______________________

_______________________

ရက္စြဲ

ရက္စြဲ
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