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Sumitomo Corporation Group’s 

Corporate Mission Statement 
 

 Corporate Vision   

 
We aim to be a global organization that constantly stays a step ahead in dealing with 

change, creates new value, and contributes broadly to society.  
 

 Management Principles  

 
[Corporate Mission]  To achieve prosperity and realize dreams through sound business   

                    activities 
 

 
[Management Style]  To place prime importance on integrity and sound management     

                    with utmost respect for the individual 
 

 
[Corporate Culture]   To foster a corporate culture full of vitality and conducive to   

                    innovation  
 

 Activity Guidelines  

 

 To act with honesty and sincerity on the basis of Sumitomo’s business philosophy and 

in keeping with the Management Principles  

 To comply with laws and regulations while maintaining the highest ethical standards  

 To set high value on transparency and openness 

 To attach great importance to protecting the global environment 

 To contribute to society as a good corporate citizen 

 To achieve teamwork and integrated corporate strength through active communication  

 To set clear objectives and achieve them with enthusiasm  
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မာတကိာ 

 

အပိိုင ်း I-  ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်း၏ ဥကက ဋ္ဌနငှ   အမှုကဆာင အ ာရိှခ ျုပ ၏       

အမှာစကာ်း 

 

 အမအမှာစကာ်း 

စ မျ ော်န ှ [5/32] 

 
●ကျွန ိုပ တိို  ၏အပိ မက မ ာ်းအကကာင အထည ကပေါ်လာကစ န  လိုပ ကဆာင  မည မ ာ်း 

 

 
●ကျွန ိုပ တိို   မက ပာင ်းလနဲိိုင က ာအ ာ 

 

 
●ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစို၏ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုဆ ီိို   ခ ဉ်းကပ  ခင ်း 

 

   

   

အပိိုင ်း II-  ဤလိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုမူဝါဒအက ကာင ်း စ မျ ော်န ှ [10/32] 

 
●ဤလိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုမူဝါဒ ( ိို  မဟိုတ  “မူဝါဒ”) ကိို မည  တူိို         

လိိုက နာ မည နည ်း။ 

 

 
●လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုမူဝါဒ ည  ဥပကဒမ ာ်း  ိို  မဟိုတ  ကိုမပဏီစည ်းမ ဉ်းမ ာ်းနငှ   

မည  ိို  ဆက စပ ကန နည ်း။ 

 

 
●ဝန ထမ ်း၏ တာဝန မ ာ်းမှာ အဘယ နည ်း။ 

 

 
●စမံီခန   ခ ဲက ်း၏ တာဝန မ ာ်းမှာ အဘယ နည ်း။ 

 

 
●ကလ်းစာ်းလိိုက နာ ခင ်းဆိိုင  ာ  ပဿနာတစ  ပ ကိို မည ကဲ  ိို  အစ ီင ခံ မည နည ်း။ 
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အပိိုင ်း III-  လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှု စည ်းမ ဉ်းမ ာ်း စ မျ ော်န ှ [17/32] 

 
①တ ာ်းမျှတက ာ ယဉှပပိျုင မှု 

 

 
②လံို ခံျုက ်းဆိိုင  ာ ကိုန   ယ က ်းထနိ ်းခ ျုပ မှုမ ာ်းအပါအဝင  နိိုင ငတံကာ ကိုန   ယ က ်းဆိိုင  ာ 

စည ်းမ ဉ်းစည ်းကမ ်းမ ာ်း 

 

 
③ င  လိုပ ငန ်းနငှ   က ဆိိုင က ာ ဥပကဒမ ာ်း 

 

 

 
④ကိုမပဏီ၏ စာ  က စာတမ ်းမ ာ်းနငှ   မှတ တမ ်းမ ာ်း၏တကိ မှု- အခ န ကဆာင ထာ်းက ကာင ်း 

အကထာက အထာ်း 

 

 
⑤လာဘ ကပ်းလာဘ ယ ူခင ်းနငှ   အက င  ပ က  ခစာ်း ခင ်း တိိုက ဖ က မှု 

 

 
⑥ဉာဏပစစည ်း မူပိိုင ခ င  မ ာ်း 

 

 
⑦ တင ်းအခ က အလက  စမံီခန   ခ ဲမှု 

 

 
⑧ ဘာဝပတ ဝန ်းက င  ထနိ ်း မိ ်းကစာင  ကရှာက  ခင ်း 

 

 
⑨ကိုမပဏီ၏အတ င ်း တင ်းမ ာ်းကိို အ ံို်းခ ၍ စကတာ ရှယ ယာမ ာ်း က ာင ်းဝယ  ခင ်း 

 

 
⑩လူ  အခ င  အက ်းမ ာ်းကိို ကလ်းစာ်း ခင ်းနငှ   လမူ ိျု်းက ်းခ ဲ ခာ်း ခင ်း၊ စတိ အကနာှင  အယကှ ကပ်း ခင ်း 

တိို  မှ ကာက ယ  ခင ်း 

 

 
⑪ကိိုယ က ိျု်းစ်ီးပ ာ်း ပါဝင ပတ  တ မှု 

 

   

   

အပိိုင ်း IV-  "SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်း" စနစ အက ကာင ်း စ မျ ော်န ှ [30/32] 

 
●"SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်း" စနစ ဆိို ည မှာ အဘယ နည ်း။ 
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●SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်းကိို မည  အူ ံို်း ပျုနိိုင  နည ်း။ 

 

 
●SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်းတ င မည ကဲ  ိို  က ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာ ခင ်းဆိိုင  ာ 

 ပဿနာမ ာ်းကိို တိိုင  ကာ်းနိိုင  နည ်း။  

 

  

 
●SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်း ည  လက ရိှ ကိုမ ဏီတ င ်း ံို်း ကလ်းစာ်းလိိုက နာ ခင ်း 

ဆိိုင  ာ  ်ီး န   လိိုင ်းမ ာ်း၊  ပဿနာတိိုင  ကာ်း ခင ်းစနစ မ ာ်းနငှ   မည  ိို  ဆက န ယ  နည ်း။ 

 

 

 



အပိိုင ်း I- ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်း၏ ဥကက ဋ္ဌနငှ   အမှုကဆာင အ ာရိှခ ျုပ ၏ အမှာစကာ်း 
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ခ စ ခင ကလ်းစာ်း ပါက ာ ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစို ကိုမပဏီမ ာ်း၏ ဒါရိိုက တာမ ာ်း၊ အ ာရိှမ ာ်းနငှ   

ဝန ထမ ်းမ ာ်းခင ဗ ာ်း 

 

 ျွနော်ိုပော် ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေး၏ဥ က ဋ္ဌနငှ ော် အမှုကဆ ငော်အ  ရှ ချျုပော်အဖြစော် တ ဝနော်လ ွှဲကဖပ ငော်ေးယသူည ော်ကန  တငွော် 

 မဘ တဝှမော်ေးရှ  ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို  ိုမပဏမီျ ေး၏ ဒါရ ို ော်တ မျ ေး၊ အ  ရှ မျ ေးနငှ ော် 

ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးအ ေးလ ိုေးအပါအဝငော် လိုပော်ကြ ော်  ိုငော်ြ ော်အကယ  ော် 60,000 အ ေး  ျွနော်ိုပော်တ ို  အတတူ  ွပူေးကပါငော်ေးလိုပော်ကဆ ငော် နော် 

စ တော်ပ ိုငော်ေးဖြတော်ထ ေးကသ  အ ပော်မ ော်မျ ေးနငှ ော် စ တော် ေူးမျ ေးအက   ငော်ေး မ တော်ဆ ော်စ  ေး ကဖပ    ေးခွှဲ ပါသညော်။ 

 

 ဝန ထမ ်းမ ာ်း၏ဘဝမ ာ်းကိို ာမက ပိိုမိိုက ယ က ပာက ာ လူ  အ ိိုင ်းအဝိိုင ်းကိိုပါ ပိိုမိိုကကာင ်းမ န ကစ န  

လက ခ င ်းခ ိတ ၍လိုပ ကဆာင  ခင ်း 

 စတိုတထ က မာက စက မှုကတာ လနှ က ်းက ကာင   ကက်ီးမာ်းက ာ က ပာင ်းလမဲှုမ ာ်း  ဖစ ကပေါ်ကနက ာ ကျွန ိုပ တိို  ၏ 

လူ  အ ိိုင ်းအဝိိုင ်းကိို စ်ီးပ ာ်းက ်းလိုပ ငန ်းမှတစ ဆင   ပိိုမိိုစတိ လှုပ ရှာ်းဖ ယ ကကာင ်းလာကအာင  လိုပ ကဆာင  န  

စတိ ဆနဒ ပင ်း ပ ခင ်း 

 

ဤအ ပော်မ ော်နငှ ော်စ တော် ေူးမျ ေး  ို အက  ငော်အထညော်ကြ ော်  တငွော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုသညော် ရ ိုေးရငှော်ေးစွ နငှ ော် 

တညော်ငင မော်စွ  စဉ်ဆ ော်မဖပတော် က  ျုေးစ ေးအ ေးထိုတော်ကနကသ  အြွွှဲွဲ့အစညော်ေးတစော် ပော်အဖြစော် အစဉ်အငမွှဲ ပော်တညော်န ိုငော်မညော်ဟို 

ကမ  ော်လင ော်ပါသညော်။ 

 

ကျွန ိုပ တိို  ၏ အပိ မက မ ာ်းကိို အကကာင အထည ကဖာ နိိုင  န အတ က  လိုပ ကဆာင  မည မ ာ်း 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ကဖပ ငော်ေးလွှဲမှု က ေီးက ေီးမ ေးမ ေးဖြစော်ကပေါ်ကနကသ  အချ နော်  လတငွော် ကနထ ိုငော်လျ ော်ရှ ပါသညော်။ ၎ငော်ေးသညော် 

စတိုတထ ကဖမ  ော် စ ော်မှုကတ ော်လနှော်က ေး ဖြစော်သညော်။   ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် တနော်ြ ိုေးအသစော်ြနော်တေီး နော်နငှ ော် ဤ ွှဲ သ ို  ကဖပ ငော်ေးလွှဲမှု 



အပိိုင ်း I- ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်း၏ ဥကက ဋ္ဌနငှ   အမှုကဆာင အ ာရိှခ ျုပ ၏ အမှာစကာ်း 
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ဖပငော်ေးထနော်ကသ အချ နော်  လတငွော် ဆ ော်လ ော်ရငှော်သနော် နော် လ ိုအပော်ချ ော်ဖြစော်ကသ  မ မ   ိုယော်  ိုကဖပ ငော်ေးလွှဲ နော်က  ျုေးပမော်ေး  တငွော် 

ဆမူတီ ိုမ ို၏ စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေးဆ ိုငော်   ခ ယခူျ ော်ကပေါ်အကဖခခ ထ ေးကသ   ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ က  ော်ပ ို  တော် ညော်မနှော်ေးချ ော် 

က  ည လ  သညော် အကဖခခ အိုတော်ဖမစော်အဖြစော် ဆ ော်လ ော်တညော်ရှ ကနမညော်  ို မတှော်သ ေးထ ေး ပါမညော်။ 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုသညော် အကဖပ ငော်ေးအလွှဲ  လမျ ေးတငွော် ဆ ော်လ ော်ရငှော်သနော်န ိုငော်ခွှဲ ပါသညော်။ သ ို  ကသ ော် 

ဤတစော်က  မော်  ငော်ဆ ိုငော်   ျုကတွွဲ့ မည ော် ကဖပ ငော်ေးလွှဲမှုမျ ေးသညော် အတ တော်  လတငွော်ရှ ခွှဲ ကသ အ  မျ ေးထ ော် ပ ိုမ ိုဖမနော်ဆနော်ငပီေး 

ပ ိုမ ိုက ေီးမ ေးလ မ ော်မညော်ဟို ကမ  ော်မှနော်ေးထ ေးပါသညော်။   မဘ က ေီးနငှ ော် ရ ိုေး  ဓကလ တနော်ြ ိုေးမျ ေးသညော် အလျငော်အဖမနော် 

ကဖပ ငော်ေးလွှဲကနစဉ်တငွော် က  ော်ပ ို  တော် ညော်မနှော်ေးချ ော်က  ည လ  တငွော် သတော်မတှော်ထ ေးကသ တနော်ြ ိုေးမျ ေးကပေါ်မူတညော်၍ 

ဆ ိုေးဖြတော်ချ ော်မျ ေးချမှတော်သင ော်သညော်။ ထ ို  ဖပငော် မှနော် နော်က  ငော်ေးမွနော်ကသ  စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ကဆ ငော်မှုမျ ေးမှတစော်ဆင ော် 

လူ  အသ ိုငော်ေးအဝ ိုငော်ေးနငှ ော်  ို ော်ညကီသ  တညော်ငင မော်၍ က ရညှော်တညော်တ  သညော်  ြွ ွဲ့ ငြ ျုေးတ ိုေးတ ော်မှု ရှ ကစ နော် က  ျုေးပမော်ေးသင ော်သညော်။ 

 

ကျွန ိုပ တိို  မက ပာင ်းလနဲိိုင က ာအ ာ  

ဆမူတီ ိုမ ို၏ နစှော်ကပါငော်ေး 400 က ျ ော်   လတကလ   ော်တငွော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ က  ော်ပ ို  တော် ညော်မှနော်ေးချ ော် 

က  ည လ    ိုအက  ငော်အထညော်ကပေါ်လ ကစ နော် ယခငော်ဦေးကဆ ငော်သမူျ ေး  စဉ်ဆ ော်မဖပတော်အ ေးထိုတော်ခွှဲ က   ငော်ေး  ို 

သ ဖမငော်န ိုငော်ပါသညော်။  ထ ိုမပျ ော်စေီးကသေးကသ အ ေးထိုတော်မှုမျ ေး  ို  ျွနော်ိုပော်တ ို  ဆသီ ို   "ရ ိုေးသ ေးကဖြ ငော် မတော်ဖခငော်ေး" နငှ ော် "ယ ို  ညော်မှု" 

ဟိုအဓ ပပါယော် သည ော် “ 信 用  (Shin-You)” ပ ိုစ ဖြင ော် လ ော်ဆင ော် မော်ေးလ ငပီေး ၎ငော်ေးသညော် အစ ေးထ ိုေးမ န ိုငော်ကသ  

 ျွနော်ိုပော်တ ို  လိုပော်ငနော်ေးစို၏ ပ ိုငော်ဆ ိုငော်မှုဖြစော်သညော်။  ယခို  လ ွှဲ သ ို   အကဖပ ငော်ေးအလွှဲမျ ေးသည ော်အချ နော်တငွော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ 

စ ေးသ ိုေးသမူျ ေးနငှ ော် မ တော်ြ ော်လိုပော်ငနော်ေးမျ ေးသညော်လညော်ေး မကသချ  မက   မှုမျ ေးစွ ဖြင ော် စ နော်ကခေါ်မှုမျ ေး  ို 

 ငော်ဆ ိုငော်ကန မညော်ဖြစော်သညော်။  ထ ို ွှဲ သ ို  အကဖခအကနမျ ျုေးတငွော်  ျွနော်ိုပော်တ ို    ို ရ ိုေးသ ေးကဖြ ငော် မတော်ကသ  အ ေး  ိုေးအ ေးထ ေး 

ဖပျုန ိုငော်သည ော် မ တော်ြ ော်ဖြစော်သညော်ဟကူသ ယ ို  ညော်မှု  ိုသ  ၎ငော်ေးတ ို   အ ေးထ ေးန ိုငော်မညော်ဖြစော်သညော်။  ယ ို  ညော်မှု  ိုဆ ိုေးရှု  ေးပါ  

စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေး  ိုလညော်ေး ဆ ိုေးရှု  ေးမညော်ဖြစော်သညော်။  “ 信 用  (Shin-You)” သ ို  မဟိုတော် "ရ ိုေးသ ေးကဖြ ငော် မတော်မှု" နငှ ော် 



အပိိုင ်း I- ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်း၏ ဥကက ဋ္ဌနငှ   အမှုကဆာင အ ာရိှခ ျုပ ၏ အမှာစကာ်း 

 

 
7/32 

  SC လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒ 

 

 

"ယ ို  ညော်မှု" မရှ ပါ  ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို တညော်ရှ န ိုငော်မညော်မဟိုတော်ပါ။ 

ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစို၏ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုဆ ီိို   ခ ဉ်းကပ  ခင ်း 

 ျွနော်ိုပော်တ ို   တစော်ဦေးတ ိုငော်ေးတစော်ကယ  ော်တ ိုငော်ေးသညော် ကန  စဉ်အလိုပော်မျ ေး  ို "အဖမင ော်ဆ ိုေး  ျင ော်ဝတော်စ နှုနော်ေးမျ ေးအ ေး ျင ော်သ ိုေးငပီေး 

ဥပကဒ၊ စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးနငှ ော်အည ီ လိုပော်ကဆ ငော် နော်" ကြ ော်ဖပထ ေးသည ော် လိုပော်ကဆ ငော်ချ ော်လမော်ေးည နော်အတ ိုငော်ေး 

ကဆ ငော် ွ ော်ပါ  သမ ိုငော်ေး  လရညှော်တကလ   ော် လ ော်ဆင ော် မော်ေးယကူဆ ငော်လ ကသ ယ ို  ညော်မှု  ို    ယွော်ကနဖခငော်ေးဖြစော်ငပီေး 

ဤကန  စဉ်အ ေးထိုတော်မှုသညော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်  အစအီစဉ်၏တ ထ ွော် အတ အ ျပငော်ဖြစော်သညော်။ 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်  ရှုကထ င ော်မှ  ည ော်ပါ  သ သယဖြစော်ြယွော်   မညော်သည ော်လိုပော်ကဆ ငော်မှုတငွော်မ ှ

ပါဝငော်ပတော်သ ော်ဖခငော်ေးမဖပျုဘွှဲ "ကလ်းစာ်းလိိုက နာ ခင ်း ည  ပထမဦ်းစာ်းကပ်း" ဟကူသ  စညော်ေးမျဥော်ေးမျ ေးနငှော်  

ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန ဖြစော်ကပေါ်ပါ  ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးသညော် ၎ငော်ေးတ ို  ၏မနော်ကနဂျ မျ ေး သ ို  မဟိုတော် သ ော်ဆ ိုငော်သမူျ ေး 

သ ို  မဟိုတော် ဌ နမျ ေးသ ို   ကန ှင ော်ကနေှးမှုမရှ ကစပွှဲ "ခ က ခ င ်းတိိုင  ကာ်းပါ" ဟကူသ   နွော်ိုပော်တ ို  ၏စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေး  ို 
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ဆ ော်လ ော်လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်သညော်။ 

"ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးသညော် ပထမဦေးစ ေးကပေး" ဟသူည ော် စညော်ေးမျဉ်ေးနငှ ော်ပတော်သ ော်၍  ျွနော်ိုပော်၏လိုပော်ကြ ော်  ိုငော်ြ ော်မျ ေး 

အ ေးလ ိုေး  ို န ေးလညော်ကစလ ိုသညော် အ  တစော်ခို ရှ ပါသညော်။  စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေးမျ ေး လိုပော်ကဆ ငော်သည ော်အခါ  ိုမပဏ၏ီ 

အ ျ ျုေးအဖမတော်နငှ ော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးနစှော်ခိုတငွော် တစော်ခိုအ ေးက ွေးချယော် မည ော် အကဖခအကနမျ ျုေး    ျုကတွွဲ့ န ိုငော်ပါသညော်။  

ထ ို ွှဲ သ ို  အကဖခအကနမျ ျုေးတငွော် အ ျ ျုေးအဖမတော် ရှ ကစ နော်အလ ို  င ှ ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေး  ို မညော်သည ော်အခါမ  

မချ ျုေးကြ  ော်ပါနငှော် ။  ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုတငွော်  မဘ အနှ  မှ  ိုမပဏမီျ ေးပါဝငော်ငပီေး ၎ငော်ေးတ ို  သညော် 

လိုပော်ငနော်ေးနယော်ပယော်ကပါငော်ေးစ ိုမ ှ အြွွှဲွဲ့ဝငော်မျ ေးဖြစော်သညော်။  သ ို  ကသ ော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  အ ေးလ ိုေးရှ  ဘ ိုတညူခီျ ော်မှ  

 ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေးမျ ေးသညော် ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုအကပေါ်ထ ေးရှ သည ော် လူ  အြွွှဲွဲ့အစညော်ေး၏ 

ယ ို  ညော်မှုကပေါ်အကဖခခ ထ ေးငပီေး လူ  အြွွှဲွဲ့အစညော်ေး၏ ကမ  ော်မှနော်ေးချ ော်မျ ေးအတ ိုငော်ေး ဖပည ော်မီကစ နော် စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေး  ို 

ဂိုဏော်သ  ခ ရှ ရှ  လိုပော်ကဆ ငော် မညော်ဖြစော်ပါသညော်။  "ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးသညော် ပထမဦေးစ ေးကပေး" ဟကူသ စညော်ေးမျဉ်ေးသညော် 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ က  ော်ပ ို  တော် ညော်မှနော်ေးချ ော်က  ည လ  ၏ မရှ မဖြစော်အစ တော်အပ ိုငော်ေးဖြစော်ငပီေး ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို 

 ိုမပဏမီျ ေးတငွော် အလိုပော်လိုပော်ကသ   ျွနော်ိုပော်တ ို  အ ေးလ ိုေးအတ ွော် လ ို ော်န  နော် ျင ော်ဝတော်ဖြစော်ပါသညော်။ 

"ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်ေး   ေးပါ" ဟသူည ော်စညော်ေးမျဉ်ေးသညော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန   ို တ ိုငော်   ေးရ ို ဖြင ော် 

လ ိုကလ  ော်ငပီဟို မဆ ိုလ ိုကပ။ ဤစညော်ေးမျဉ်ေး၏ ညော် ွယော်ချ ော်သညော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန မျ ေး  ို 

စမီ ခန  ော်ခွွှဲက ေးသ ို   ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်   ေးဖခငော်ေးဖြင ော် သ ော်ဆ ိုငော်  ဌ န၏  ျွမော်ေး ျငော်သ ူ ို စိုကဝေးန ိုငော်ငပီေး အကဖခအကန  ို အက  ငော်ေးဆ ိုေး 

  ိုငော်တယွော်ကဖြရငှော်ေးကစန ိုငော် နော်ဖြစော်သညော်။  ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ချ ျုေးကြ  ော်မှုမျ ေး သ ို  မဟိုတော် ထ ိုချ ျုေးကြ  ော်မှုမျ ေး 

ဖြစော်ကပေါ်ကစန ိုငော်ကသ  အကဖခအကနမျ ေး  ို ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်   ေး နော် အက ေးက ေီးသညော်။ 

ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးသညော် လူ  အြွွှဲွဲ့အစညော်ေး၏ယ ို  ညော်မှု  ို  ရှ  နော်အတ ွော် မညော်သည ော်စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ကဆ ငော်ချ ော် 

အတ ွော်မဆ ို က  ျုတငော်ရှ ထ ေး မည ော် အဓ  အ  တစော်ခိုဖြစော်သညော်။  ထ ိုယ ို  ညော်မှု  ို ဆ ော်လ ော်ထ နော်ေးသ မော်ေး နော်အတ ွော် 

လူ  အြွွှဲွဲ့အစညော်ေး၏တနော်ြ ိုေးမျ ေးကဖပ ငော်ေးလွှဲမှု  ို ပ ိုမ ိုန ေးစွင ော်ငပီေး အဖမင ော်ဆ ိုေး ျင ော်ဝတော်စ နှုနော်ေးမျ ေး  ို ဆ ော်လ ော်ထ နော်ေးသ မော်ေး 
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 မညော်ဖြစော်ပါသညော်။  သ သယရှ ပါ  သ ို  မဟိုတော် ြ အ ေးကပေးခ  ပါ  ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးသညော် တ ို  ဆ ိုငော်ေးမှုမရှ ဘွှဲ 

၎ငော်ေးတ ို  ၏မနော်ကနဂျ မျ ေးသ ို   တ ိုငော်   ေး သ ို  မဟိုတော် ကဆေွးကနေွး မညော်ဖြစော်ငပီေး မနော်ကနဂျ မျ ေးသညော် မ မ ၏အြွွှဲွဲ့ဝငော်မျ ေးအကပေါ် 

အဖပည ော်အဝအ ရ ိုစ ို ော် မညော်ဖြစော်ပါသညော်။  ထ ို ွှဲ သ ို   ခ ော်ခွှဲကသ အကဖခအကနမျ ေး  ို က ျ ော်လ  ေး နော် အသငော်ေးအြွွှဲွဲ့ နငှ ော် 

ကဖပ ဆ ိုဆ ော်ဆ ပါ။  

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို၏ ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   အနစှော်သ    ို အက  ငော်ေးပ တ အတ ိုငော်ေး 

လ ော်ဆင ော် မော်ေးလ ခွှဲ ငပီေး အန ဂတော်မျ ျုေးဆ ော်မျ ေးဆသီ ို  လညော်ေး ထ ိုအတ ိုငော်ေး လ ော်ဆင ော် မော်ေး မညော်ဖြစော်သညော်။  

ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးသညော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  အ ေး အတငော်ေးအ ျပော်ကစခ ိုငော်ေး၍ လ ို ော်န ခ ိုငော်ေးသညော် အ  မျ ျုေးမဟိုတော်ပါ။  

ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးသညော် စညော်ေးမျဉ်ေးနငှ ော် ျင ော်ဝတော်မျ ေး  ိုကလ လ ငပီေး ရ ိုေးသ ေးကဖြ ငော် မတော်ဖခငော်ေး  ို 

ဆ ော်လ ော်ထ နော်ေးသ မော်ေးထ ေးစဉ်တငွော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ စေီးပွ ေးြ ော်မျ ေး၊ လိုပော်ကြ ော်  ိုငော်ဘ ော်မျ ေး၊ လူ  အြွွှဲွဲ့အစညော်ေးတ ို  နငှ ော် 

အဖပနော်အလနှော်ဆ ော်သယွော်  တငွော် တစော်ဦေးတစော်ကယ  ော်ဆတီ ိုငော်ေးမှ ကန  စဉ်ကန  တ ိုငော်ေး မ မ စ တော်ဆနဒအကလ   ော် ရ ိုကသကလေးစ ေးစွ  

လ ို ော်န  ျင ော်သ ိုေးကသ အ  ဖြစော်ပါသညော်။ 

ဤ "ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်  မဝူါဒ" သညော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို 

 ိုမပဏမီျ ေးတငွော် အလိုပော်လိုပော်ကသ  လတူ ိုငော်ေးအတ ွော် လမော်ေးည နော်ဖြစော်သညော်။   ျွနော်ိုပော်၏လိုပော်ကြ ော်  ိုငော်ြ ော်မျ ေးအ ေး ဤမဝူါဒ  ို 

ကန  စဉ်လိုပော်ငနော်ေးတ ဝနော်မျ ေး ကဆ ငော် ွ ော်စဉ် သတ တ ရှ  နော် ကတ ငော်ေးဆ ိုအပော်ငပီေး ဤသ ို  ဖြင ော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ 

က  ော်ပ ို  တော် ညော်မှနော်ေးချ ော်က  ည လ  တငွော်ပါရှ ကသ   ညော်မှနော်ေးချ ော်ပနော်ေးတ ိုငော်မျ ေး  ို လ ော်ကတွွဲ့လိုပော်ကဆ ငော်န ိုငော်ငပီေး 

အ ပော်မ ော်မျ ေး  ို အတတူ အွက  ငော်အထညော်ကြ ော်န ိုငော်မညော်ဖြစော်ပါသညော်။ 

Masayuki Hyodo 

ကိိုယ စာ်း ပျု ဒါရိိုက တာ 

ဥကက ဋ္ဌနငှ   အမှုကဆာင အ ာရိှခ ျုပ  

ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်း 

2019 ခိုနစှ ၊ မတ လ 
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ဤလိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုမူဝါဒအက ကာင ်း 
 

 ဤလိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုမူဝါဒ ( ိို  မဟိုတ  “မူဝါဒ”) ကိို မည  တူိို   

လိိုက နာ မည နည ်း။  

 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို၏ ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုဆသီ ို   ချဉ်ေး ပော်ဖခငော်ေးနညော်ေးလမော်ေးအ ေး ကြ ော်ဖပ နော်အတ ွော် 

ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမူဝါဒ  ို ချမှတော်ထ ေးငပီေး ၎ငော်ေးသညော်  မဘ အနှ  ရှ  ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေး 

လိုပော်ငနော်ေးစိုရ ို ေးမျ ေးတငွော် အလိုပော်လိုပော်ကန  ကသ  ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးအ ေးလ ိုေးအတ ွော် လမော်ေးည နော်ချ ော်ဖြစော်သညော်။   ျွနော်ိုပော်တ ို   

မညော်သည ော်ကန  တငွော် က   ော်ရှ ကနသညော်ဖြစော်ကစ ဤမဝူါဒသညော် ဖပဌ နော်ေးထ ေးကသ  ဥပကဒမျ ေး၊ စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေးနငှ ော် 

 ျင ော်ဝတော်စ နှုနော်ေးမျ ေး  ို အချ နော်တ ိုငော်ေး အဖပည ော်အဝလ ို ော်န ကစ နော် အ ေးထိုတော်မှုတငွော်  ညူကီပေးကသ  လမော်ေးည နော်ချ ော်အဖြစော် 

သ ော်က   ော်မညော်ဖြစော်သညော်။ 

လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒ  ို ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုအတငွော်ေးရှ   ိုမပဏ၏ီ ဒါရ ို ော်တ ၊ 

အ  ရှ ၊ ဝနော်ထမော်ေး၊ စ ချျုပော်နငှ ော် ဝနော်ထမော်ေး၊ အချ နော်ပ ိုငော်ေး ဝနော်ထမော်ေး၊ လိုပော်ငနော်ေးစိုဖပငော်ပရှ   ိုမပဏမီျ ေးသ ို   ယ ယတီ ဝနော်ချထ ေးကသ  

ဝနော်ထမော်ေးနငှ ော် ယ ယဝီနော်ထမော်ေးမျ ေး ("ဝနော်ထမော်ေးမျ ေး") အ ေးလ ိုေး လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်သညော်။  ဤမူဝါဒတငွော် ကြ ော်ဖပထ ေးကသ  

"ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို" သ ို  မဟိုတော် "လိုပော်ငနော်ေးစို" သညော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးနငှ ော် ၎ငော်ေး၏ တ ို ော်ရ ို ော် သ ို  မဟိုတော် 

သယွော်ဝှ  ော်ကသ  လိုပော်ငနော်ေးခွွှဲမျ ေး  ို ဆ ိုလ ိုသညော်။ လိုပော်ငနော်ေးခွွှဲမျ ေးဆ ိုသညော်မ ှ ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးမှ 

တ ို ော်ရ ို ော်ကသ ော်လညော်ေးက  ငော်ေး၊ သယွော်ဝှ  ော်၍ကသ ော်လညော်ေးက  ငော်ေး မွှဲကပေးခွင ော် 50   ခ ိုငော်နှုနော်ေးအထ ော် ပ ိုငော်ဆ ိုငော်ကသ  သ ို  မဟိုတော် 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးမ ှ ထ နော်ေးချျုပော်ပ ိုငော်ခွင ော်ရှ ကသ  သေီးဖခ ေးအြွွှဲွဲ့အစညော်ေးအ ေးလ ိုေး  ို ဆ ိုလ ိုပါသညော်။  

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုအတငွော်ေးရှ  မညော်သည ော် ိုမပဏမီဆ ို "ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို ိုမပဏ"ီ ဖြစော်သညော်။ 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  အ ေးလ ိုေးသညော် ဤမူဝါဒ  ို န ေးလညော်သကဘ ကပါ ော် နော်နငှ ော် ကန  စဉ်လိုပော်ငနော်ေးမျ ေး ကဆ ငော် ွ ော်  တငွော် 

လ ော်ကတွွဲ့ ျင ော်သ ိုေး နော် လ ိုအပော်သညော်။  
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လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုမူဝါဒ ည  ဥပကဒမ ာ်း  ိို  မဟိုတ  ကိုမပဏီစည ်းမ ဉ်းမ ာ်းနငှ   

မည  ိို   ဆက စပ ကန နည ်း။ 

လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုမူဝါဒနငှ   ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစို ကိုမပဏီတိိုင ်း၏ မူဝါဒမ ာ်းနငှ   

စည ်းမ ဉ်းမ ာ်း၏ဆက စပ မှု- 

ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒတငွော် လိုပော်ငနော်ေးစိုအနှ  ရှ  ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးအ ေးလ ိုေး လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်ကသ  

ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုနငှ ော် သ ော်ဆ ိုငော်သည ော် အဓ  စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေး  ို ရငှော်ေးဖပကြ ော်ဖပထ ေးပါသညော်။ ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   

ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒတငွော် ဝနော်ထမော်ေးတစော်ဦေးချငော်ေးစအီတ ွော် သ ော်ဆ ိုငော်  မူဝါဒမျ ေး၊ စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေး သ ို  မဟိုတော် 

အဖခ ေးစ နှုနော်ေးမျ ေး ပါဝငော်ဖခငော်ေးမရှ ကပ။  ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို  ိုမပဏတီ ိုငော်ေး၏ မူဝါဒမျ ေးနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေး  ို 

ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒကပေါ်တငွော် အကဖခခ သင ော်ငပီေး ကဒသတငွော်ေးနငှ ော် လိုပော်ငနော်ေးနယော်ပယော်ဆ ိုငော်   

သေီးသန  ော်ဥပကဒမျ ေးနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး  ို ထည ော်သငွော်ေး၍ အကသေးစ တော်ကြ ော်ဖပသင ော်သညော်။  

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို  ိုမပဏတီ ိုငော်ေး၏ မဝူါဒမျ ေးနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးသညော် လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   

ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒနငှ ော် တညူမီှု ရှ  မညော်ဖြစော်သညော်။  ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို  ိုမပဏတီစော်ခိုသညော် 

ထ ို ွှဲ သ ို  မဝူါဒမျ ေးနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေး  ို ဖပဌ နော်ေးငပီေးပါ  အဆ ိုပါ ိုမပဏ၏ီဝနော်ထမော်ေးမျ ေးသညော် ထ ို ွှဲ သ ို   

 ိုမပဏ၏ီမဝူါဒမျ ေးနငှ ော်စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေး  ို ဆ ော်လ ော်လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်သညော်။ 

 

လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုမူဝါဒနငှ   နိိုင င ံ  ိို  မဟိုတ  ကဒ အလိိုက  ဥပကဒနငှ   စည ်းမ ဉ်းစည ်းကမ ်းမ ာ်း၏ 

ဆက စပ မှု- 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုသညော်  မဘ အနှ  တငွော် စပီွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေးမျ ေး လိုပော်  ိုငော်ကဆ ငော် ွ ော်ကနပါသညော်။  

ထ ို  က   င ော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးသညော် န ိုငော်င နငှ ော် ကဒသအမျ ျုေးမျ ျုေးတ ို  ၏ ဥပကဒနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး  ို 

လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်သညော်။   
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 ကဒသတငွော်ေး ဥပကဒ သ ို  မဟိုတော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးတငွော် ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးမဝူါဒထ ော် 

ဖမင ော်မ ေးကသ  စ နှုနော်ေးလ ိုအပော်ပါ  ထ ိုဥပကဒ သ ို  မဟိုတော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေး  ို လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်သညော်။ 

 ကဒသတငွော်ေးဥပကဒ သ ို  မဟိုတော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးသညော် ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးမဝူါဒထ ော် 

န မ ော် ျကသ စ နှုနော်ေးရှ ပါ  ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးမဝူါဒ စ နှုနော်ေးအတ ိုငော်ေး  ျင ော်သ ိုေး မညော်ဖြစော်သညော်။ 

 

ဝန ထမ ်း၏ တာဝန မ ာ်းမှာ အဘယ နည ်း။ 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို  ိုမပဏဝီနော်ထမော်ေးမျ ေးအ ေးလ ိုေး ကအ  ော်ပါတ ဝနော်မျ ေး  ို ထမော်ေးကဆ ငော် မညော်ဖြစော်သညော်။  

သငော်သညော်- 

 ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမူဝါဒ  ို န ေးလညော် မညော် (သ ို  မဟိုတော် သင ော် ိုမပဏတီငွော် သင ော်ကတ ော်ကသ  

မဝူါဒ နငှ ော်/သ ို  မဟိုတော် စညော်ေးမျဉ်ေးရှ ပါ  ထ ိုမဝူါဒ နငှ ော်/သ ို  မဟိုတော် စညော်ေးမျဉ်ေး  ို န ေးလညော် မညော်) ဖြစော်ငပီေး 

သင ော်ကန  စဉ်လိုပော်ငနော်ေးမျ ေး ကဆ ငော် ွ ော်စဉ်တငွော် လ ော်ကတွွဲ့ ျင ော်သ ိုေး မညော်ဖြစော်သညော်။  သင ော်တ ဝနော်  ို 

ထမော်ေးကဆ ငော်စဉ်တငွော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးနငှ ော် ပတော်သ ော်၍ သ သယရှ ပါ  ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   

ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးမဝူါဒ  ို   ိုေး  ေး မညော်ဖြစော်သညော်။ 

 အဖမင ော်ဆ ိုေး  ျင ော်ဝတော်စ နှုနော်ေးမျ ေး  ို ထ နော်ေးသ မော်ေးလိုပော်ကဆ ငော်ငပီေး  ျွနော်ိုပော်တ ို   လိုပော်ငနော်ေးနငှ ော်သ ော်ဆ ိုငော်ကသ  ဥပကဒမျ ေး၊ 

စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးနငှ ော် အစ ိုေး အမ န  ော်စ မျ ေးအ ေးလ ိုေး  ို လ ို ော်န  မညော်။ 

 ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန တစော်ခို  ို သတ ထ ေးမ ပါ  မညော်မ ကသေးငယော်သညော်ဖြစော်ကစ 

"ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်   ေး" မှု ဖပျုလိုပော် မညော်။  ("ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်   ေး" ဖခငော်ေးနငှ ော်ဆ ိုငော်ကသ  အကသေးစ တော်ရငှော်ေးလငော်ေးချ ော်မျ ေး 

ကအ  ော်တငွော် ကြ ော်ဖပပါရှ ပါသညော်။)  ဖပဿန နငှ ော်ပတော်သ ော်၍  ိုမပဏ ီ သ ို  မဟိုတော် လိုပော်ငနော်ေးစိုမှ ကဆ ငော် ွ ော်ကသ  

စစော်ကဆေးမှုမျ ေး သ ို  မဟိုတော် စ  ငော်ေးစစော်မှုမျ ေး  ို သကဘ ရ ိုေးဖြင ော် ပါဝငော်ပူေးကပါငော်ေး မညော်။ 
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စမံီခန   ခ ဲက ်း၏ တာဝန မ ာ်းမှာ အဘယ နည ်း။ 

ဝနော်ထမော်ေး၏တ ဝနော်မျ ေးအဖပငော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို  ိုမပဏတီ ိုငော်ေး၏ စမီ ခန  ော်ခွွှဲက ေးသညော် ကအ  ော်ပါတ ဝနော်မျ ေး  ို 

ထမော်ေးကဆ ငော် မညော်ဖြစော်သညော်။ 

သငော်သညော်- 

  ိုမပဏ၏ီပထမဦေးစ ေးကပေးမှ  ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုဖြစော်က   ငော်ေး  ို သင ော် ိုမပဏသီ ို   ရငှော်ေးလငော်ေးဖပတော်သ ေးကသ  

သတငော်ေးစ  ေး  ို မ   ခဏကပေးပ ို   မညော်ဖြစော်သညော်။ 

 ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှု  ို ဦေးစ ေးကပေး မညော်ဖြစော်က   ငော်ေး  ို အလိုပော်နငှော် က   အကဖပ နငှ ော်ပါ ရငှော်ေးလငော်ေးစွ  

လိုပော်ကဆ ငော်ဖပ မညော်ဖြစော်သညော်။  အ ျ ျုေးအဖမတော်နငှ ော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုတ ို  အန ော်မှ တစော်ခိုခို  ို က ွေးချယော် မည ော် 

အကဖခအကနဖြစော်လ ပါ  သင ော်ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးအ ေး ဆ ိုေးဖြတော်ချ ော်မချကစဘွှဲ ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှု  ို ဦေးစ ေးကပေး နော် 

လ ိုအပော်ကသ အဆင ော်မျ ေးလိုပော်ကဆ ငော်ပါ။  

 သင ော် ိုမပဏ၏ီဝနော်ထမော်ေးမျ ေးသညော် ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမူဝါဒ  ို န ေးလညော် မညော် (သ ို  မဟိုတော် 

သင ော် ိုမပဏတီငွော် သင ော်ကတ ော်ကသ မဝူါဒနငှ ော်/သ ို  မဟိုတော် စညော်ေးမျဉ်ေးရှ ပါ  ထ ိုမဝူါဒ နငှ ော်/သ ို  မဟိုတော် စညော်ေးမျဉ်ေး  ို 

န ေးလညော် မညော်) ဖြစော်ငပီေး ၎ငော်ေးတ ို  ၏လိုပော်ငနော်ေးကဆ ငော်တ မျ ေးတငွော်  ျင ော်သ ိုေးန ိုငော် မညော်ဖြစော်သညော်။  ဤအချ ော်  ို 

အက  ငော်အထညော်ကြ ော်န ိုငော် နော် ဝနော်ထမော်ေးမျ ေး  ို လ ိုအပော်သလ ို သငော်   ေးဖပသပါ။ 

 "ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်   ေး"မှု တစော်ခိုတ ိုငော်ေးဆမီှ တ ော်လ ကသ  ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုဆ ိုငော်   ဖပဿန တ ိုငော်ေး  ို မှနော် နော်စ ွ 

တ ို  ဖပနော်၍   ိုငော်တယွော်ကဖြရငှော်ေး မညော်ဖြစော်သညော်။  ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုဆ ိုငော်   ဖပဿန သညော် မညော်မ ကသေးငယော်ကစ  မ ူ

လျစော်လျျူမရှု  သ ို  မဟိုတော် ကပါ ကပါ  တနော်တနော် မလိုပော် ပါ။ 

  ိုမပဏ၏ီ ဝနော်ထမော်ေးအ ေးလ ိုေး   ေးတငွော် ထ က   ော်ကသ  ဆ ော်သယွော်က ေးပ ိုစ ရှ ငပီေး  ျင ော်ဝတော်စ နှုနော်ေးမျ ေး  ို လ ို ော်န သည ော် 

လိုပော်ငနော်ေးခွငော်ပတော်ဝနော်ေး ျငော်  ို ဖပျုစိုပျ ျုေးကထ ငော် မညော်ဖြစော်သညော်။  
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ကလ်းစာ်းလိိုက နာ ခင ်းဆိိုင  ာ  ပဿနာကိို မည  ိို  တိိုင  ကာ်း င   နည ်း။ 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို၏ ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးအ ေးလ ိုေးသညော် "ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်   ေးမှုမျ ေး" ဖပျုလိုပော် နော် 

လ ိုအပော်သညော်။  သငော်သညော် အမှနော်တ ယော် သ ို  မဟိုတော် သ သယဖြစော်ြွယော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်  ဖပဿန   ို 

သ ရှ ထ ေးပါ  ကအ  ော်တငွော်ကြ ော်ဖပထ ေးကသ  လမော်ေးည နော်ချ ော်အတ ိုငော်ေး သင ော်အထ ော်လကူ ေီးနငှ ော် သ ော်ဆ ိုငော်  ဌ န သ ို  မဟိုတော် 

သင ော် ိုမပဏရီှ  တ ဝနော်ရှ သထူ သ ို   တ ိုငော်   ေး နော်လမော်ေးက   ငော်ေးအတ ိုငော်ေး ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်   ေး မညော်ဖြစော်သညော်။ 

တ ိုငော်   ေး နော်အတ ွော် ဖပဿန ၏အကသေးစ တော်အချ ော်အလ ော်မျ ေး  ို သ ရှ သညော်အထ  ကစ င ော်ဆ ိုငော်ေး နော် မလ ိုအပော်ပါ။  

ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်   ေးဖခငော်ေးဖြင ော် အလျငော်အဖမနော်တ ို  ဖပနော်န ိုငော်ငပီေး ဖပဿန   ို ပ ိုမ ိုဆ ိုေး ွ ေးကစဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် ပျ ွဲ့ နှ  ကစဖခငော်ေးမဖြစော်ကအ ငော် 

   ယွော်န ိုငော်မညော်ဖြစော်ပါသညော်။  ယငော်ေး ွှဲ သ ို  လိုပော်ကဆ ငော်ဖခငော်ေးဖြငော်  လိုပော်ငနော်ေးစိုနငှ ော် ၎ငော်ေး၏ဝနော်ထမော်ေးမျ ေး  ို ပ ိုမ ို   ယွော်မှု 

ကပေးန ိုငော်မညော်ဖြစော်သညော်။  

သငော်သညော် မနော်ကနဂျ တစော်ဦေးဖြစော်ငပီေး ချ ော်ချငော်ေးတ ိုငော်   ေးမှု  ို လ ော်ခ  ရှ ပါ  သင ော်အထ ော်လကူ ေီးနငှ ော် 

သ ော်ဆ ိုငော်  ဌ နမျ ေး  ို ချ ော်ချငော်ေးအစ ီငော်ခ ၍ တ ိုငော်ပငော်ကဆေွးကနေွးငပီေး ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန   ို 

မှနော် နော်စွ ကဖြရငှော်ေး နော် အ   ဉ ဏော် သ ို  မဟိုတော် ည နော်   ေးချ ော် ကတ ငော်ေးခ ပါ။ 
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* "ကခါင ်းကဆာင အဖ ဲ ွဲ့အစည ်း"  ည  ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းအတ င ်းရိှ အဖ ဲ ွဲ့အစည ်း (ပံိုမှန အာ်း ဖင   လိုပ ငန ်းတစ ခို)  ိို  မဟိုတ  

လိုပ ငန ်းစိုကိုမပဏီတစ ခိုကိို ကထာက ပံ  ာတ င  ဦ်းကဆာင  ည  အခန ်းကဏ္ဍမှပါဝင က ာ ၎င ်း၏ကဒ ဆိိုင  ာရံို ်းမ ာ်း ဖစ  ည ။  

"မိတ ဖက အဖ ဲ ွဲ့အစည ်း"  ည  ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်း အတ င ်းရိှ အဖ ဲ ွဲ့အစည ်း  ိို  မဟိုတ   ည   ယ ခ က တညူီ ည   

ဦ်းကဆာင  ည  အခန ်းကဏ္ဍရိှက ာ ၎င ်း၏ကဒ ဆိိုင  ာရံို ်းမ ာ်း  ဖစ  ည ။ 

* က ဆိိုင  ာဌာန”  ည  ဥပမာအာ်း ဖင   ကလ်းစာ်းလိိုက နာ ခင ်းဆိိုင  ာ ပဿနာတ င  HR ကစိစ ပ မ ာ်း ပါဝင ပါက HR 

ဌာန ဖစ  ည ။ 

 

 
ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစိုကိုမပဏီ၏ ခ က  ခင ်းတိိုင  ကာ်းက ်း လမ ်းက ကာင ်း  

   ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်း   

   လိုပ ငန ်းစိုကိုမပဏီ 

၀န ထမ ်း 

မန ကနဂ ာ 
 က ဆိိုင  ာဌာနမ ာ်း  ိို  မဟိုတ  

တာ၀န ရိှ မူ ာ်း 

  ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်း 

ဥ်ီးကဆာင အဖ ဲ ွဲ့အစည ်း  ိို  မဟိုတ  မိတ ဖက အဖ ဲ ွဲ့အစည ်း 

ကလ်းစာ်းလိိုက နာ ခင ်းဆိိုင  ာ အ ာရိှခ ျုပ  နငှ   အမှုကဆာင  

ကကာ ပိို ိတ လိုပ ငန ်းစို၏ 

ဥပကဒဌာနနငှ    က ဆိိုင  ာ ဌာနမ ာ်း 

စီမံခန  ခ ဲက ်း  
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အက   ငော်ေးဖပချ ော်တစော်ခိုခိုက   င ော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန   ို ပ ိုမနှော်တ ိုငော်   ေးဖခငော်ေးနညော်ေးလမော်ေးအတ ိုငော်ေး 

တ ိုငော်   ေး နော်အဆငော်မကဖပပါ  ဖပဿန   ိုတ ိုငော်   ေး နော် သင ော် ိုမပဏ၏ီ ဖပဿန မျ ေးတ ိုငော်   ေးဖခငော်ေးစနစော် (ရှ ပါ ) သ ို  မဟိုတော် 

SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေးစနစော်  ို အသ ိုေးဖပျုပါ။  SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေးစနစော် 

အက   ငော်ေး အကသေးစ တော်အချ ော်အလ ော်မျ ေး  ို ဤလိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမူဝါဒ ကန  ော်ဆ ိုေးအပ ိုငော်ေးတငွော် 

  ည ော်ပါ။ 
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လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှု စည ်းမ ဉ်းမ ာ်း 
 

 လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှု စည ်းမ ဉ်းမ ာ်းတ င  ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှုနငှ    က ဆိိုင က ာ 

အဓိကစည ်းမ ဉ်း (၁၁) ခ က ပါဝင ပပီ်း လိုပ ငန ်းစိုတစ ခိုလံို်းရိှ ဝန ထမ ်းမ ာ်းအာ်းလံို်း လိိုက နာ မည ။ 

 ကအာက တ င  လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှု စည ်းမ ဉ်း (၁၁) ခ က ကိို 

ထပ ကဆာင ်းရှင ်းလင ်းခ က မ ာ်းနငှ  တက  ကတ ွဲ့ ရိှနိိုင ပါ ည ။ 

 ဤမူဝါဒကိို နာ်းလည  န  လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှု စည ်းမ ဉ်း (၁၁) ခ က နငှ   

အဓိပပါယ ရှင ်းလင ်းခ က မ ာ်း ကိို က ခ ာစ ာ ဖတ ရှုပါ။ 

 

1. မျှတက ာ ယဥှ ပပိျုင မှု 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

ယ ို  ညော်မှုပျ ော်ဖပ ေးကစဖခငော်ေး၊ မ တကသ ယဥှော်ငပ ျုငော်မှုတ ို  နငှ ော်သ ော်ဆ ိုငော်သည ော် ဥပကဒနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး  ို 

အငမွှဲတမော်ေးလ ို ော်န ငပီေး  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေးကဆ ငော် ွ ော်မှုမျ ေးတငွော် မ တကသ ယဉှ်ငပ ျုငော်မှု  ို 

အ ေးကပေး မညော်ဖြစော်သညော်။ 

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

 လက ဝါ်းကက်ီးအိုပ ထာ်းမှုမရိှ ခင ်း၊  ယံို ကည မှုပ က  ပာ်းကစ ခင ်းနငှ   ယဉှပပိျုင နိိုင စ မ ်းမရိှကစက ာ 

 ကဘာတစူာခ ျုပ မ ာ်းကိို တာ်း မစ  ခင ်း 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် မမှနော် နော်ကသ  လ ော်ဝါေးက ေီးအိုပော်ထ ေးမှုမျ ေး  ို မဖပျုလိုပော်  သ ို  မဟိုတော် ပါဝငော်ပတော်သ ော်မှုမဖပျု ပါ။  

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ငပ ျုငော်ဘ ော်မျ ေးနငှ ော် ကလလ ကအ ငော်န ိုငော်က ေး သကဘ တစူ ချျုပော်မျ ေး သ ို  မဟိုတော် အဖခ ေးယဉှ်ငပ ျုငော်န ိုငော်စမွော်ေး 

မရှ ကစကသ  သ ို  မဟိုတော် လ  ျုွဲ့ ဝှ ော်   စညော်ထ ေးကသ  သကဘ တစူ ချျုပော်မျ ေး မချျုပော်ဆ ို ပါ သ ို  မဟိုတော် က ေး  ွော်ရှ  
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  SC လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒ 

 

 

ထငော်ကပေါ်ကသ အကနအထ ေးတစော်ခို  ို အလွွှဲသ ိုေးစ ေး မဖပျုလိုပော် ပါ။   ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် က ေးနှုနော်ေးမျ ေး သ ို  မဟိုတော် အက  ငော်ေးပမ ဏ 

ဖပျုဖပငော်ကဖပ ငော်ေးလွှဲဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် စ ေးသ ိုေးသမူျ ေး သ ို  မဟိုတော် အက  ငော်ေးနယော်ကဖမမျ ေး  ို ကန  ချထ ေးဖခငော်ေးအက   ငော်ေး 

ငပ ျုငော်ဘ ော်မျ ေးနငှ ော် မကဆေွးကနေွး ပါ။ ထ ို  ဖပငော် ထ ို ွှဲ သ ို   မမှနော် နော်ကသ  ကဆေွးကနေွးမှုပ ိုစ သ ော်က   ော်ကစန ိုငော်သည ော် 

ဆ ော်သယွော်မှုပ ိုစ မျ ေး  ို ကရ ှငော်ရ ှေး မညော်ဖြစော်သညော်။  ငပ ျုငော်ဘ ော်သညော် ထ ို   ွှဲ သ ို   ယဉှ်ငပ ျုငော်မှုမရှ က ေး သကဘ တညူခီျ ော်တငွော် 

ပါဝငော်ပတော်သ ော် နော် ကဖပ ဆ ိုလ ပါ   ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ရငှော်ေးလငော်ေးဖပတော်သ ေးစွ နငှ ော် တ  ေးဝငော် ဖငငော်ေးပယော် မညော်ဖြစော်သညော်။  အစ ိုေး  

သ ို  မဟိုတော် ပိုဂဂလ  တငော်ဒါမျ ေးအဖပငော် ကန  တဓ၀ူလိုငော်ငနော်ေးစဥော်မျ ေးတငွော်လညော်ေး ထ ို ွှဲ သ ို  စစီဉ်ထ ေးမှုမျ ေး  ို မညော်သည ော်အခါမ  

ခွင ော်မဖပျု ပါ။  

 

  ပဌာန ်းထာ်းက ာ ဥပကဒနငှ   စည ်းမ ဉ်းစည ်းကမ ်းမ ာ်းအာ်းလံို်းကိို လိိုက နာ ခင ်း 

န ိုငော်င  ပော်ဖခ ေးမှငပ ျုငော်ဘ ော်နငှ ော် လ  ျုွဲ့ ဝ ှော်   စညော်ထ ေးကသ  သကဘ တစူ ချျုပော်သညော် "န ိုငော်င တ   ပူေးကပါငော်ေး   စညော်၍ 

က ေးနှုနော်ေးထ နော်ေးချျုပော်ဖခငော်ေး" ဖပဿန အထ  ဖြစော်သ ွေးန ိုငော်က   ငော်ေး သတ ချပော်ပါ။  ဥပမ အ ေးဖြင ော် လ  ျုွဲ့ ဝ ှော်   စညော်ထ ေးကသ  

သကဘ တစူ ချျုပော်သညော် အကမ   နော်ဖပညော်ကထ ငော်စို သ ို  မဟိုတော် ဥက  ပက ေး  ွော်မျ ေးသ ို   သ ော်က   ော်မှုရှ ပါ  

ထ ိုသကဘ တစူ ချျုပော်  ို အကမ   နော်ဖပညော်ကထ ငော်စို သ ို  မဟိုတော် ဥက  ပဖပငော်ပတငွော် ချျုပော်ဆ ိုကစ  မူ အကမ   နော်ဖပညော်ကထ ငော်စို 

က ေးနှုနော်ေးဆ ိုငော်    စစ ပော် ဥပကဒမျ ေးနငှ ော် ဥက  ပ ယဉှ်ငပ ျုငော်မှုဥပကဒမျ ေး အ ျ ျုေးဝငော်န ိုငော်ပါသညော်။  

 

2. လံို ခံျုက ်းဆိိုင  ာ ကိုန   ယ က ်းထနိ ်းခ ျုပ မှုမ ာ်းအပါအဝင  နိိုင ငတံကာ 

ကိုန   ယ က ်းဆိိုင  ာ စည ်းမ ဉ်းစည ်းကမ ်းမ ာ်း 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ဖပဌ နော်ေးထ ေးကသ ဥပကဒမျ ေးနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးအဖပငော် ပ ို   ိုနော်၊ သငွော်ေး ိုနော် ထ နော်ေးချျုပော်မှု၊ 
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  SC လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒ 

 

 

လ ိုဖခ ျုက ေးဆ ိုငော်    ိုနော်သယွော်က ေးထ နော်ေးချျုပော်မှု၊ အက   ော်ခွနော်မျ ေးနငှ ော် သ ော်ဆ ိုငော်သညော် န ိုငော်င တ   သကဘ တညူခီျ ော်မျ ေး  ို 

လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်သညော်။  

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် သ ော်ဆ ိုငော်ကသ ဥပကဒနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးအဖပငော် ပ ို   ိုနော်၊ သငွော်ေး ိုနော် ထ နော်ေးချျုပော်မှု၊ လ ိုဖခ ျုက ေးဆ ိုငော်   

 ိုနော်သယွော်က ေးထ နော်ေးချျုပော်မှု၊ အက   ော်ခွနော်မျ ေးနငှ ော်သ ော်ဆ ိုငော်သညော်  န ိုငော်င တ  သကဘ တညူခီျ ော်မျ ေး  ို လ ို ော်န  နော် 

ဖပဌ နော်ေးထ ေးသည ော်  ိုနော်စညော်နငှ ော်နညော်ေးပည  တငော်သငွော်ေး၊ တငော်ပ ို  ဖခငော်ေးနငှ ော်သ ော်ဆ ိုငော်ကသ  လိုပော်ငနော်ေးစိုတငွော်ေး စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေး  ို 

အငမွှဲလ ို ော်န  မညော်ဖြစော်သညော်။   ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော်  ိုနော်သယွော်မှုလိုပော်ကဆ ငော်ကနကသ   ိုနော်စညော် သ ို  မဟိုတော် နညော်ေးပည   ို 

အငမွှဲန ေးလညော် မညော်ဖြစော်ငပီေး ဝယော်ယသူအူကထ  ော်အထ ေး၊ ပ ို  ကဆ ငော် မည ော်ကန  ၊ စ ေးသ ိုေးသနူငှ ော် စ ေးသ ိုေးမှုမျ ေး  ို 

ထ ို ိုနော်သယွော်မှုမလိုပော်ခငော် အငမွှဲအတညော်ဖပျု မညော်ဖြစော်သညော်။   ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် သ ော်ဆ ိုငော်  အ ဏ ပ ိုငော်မျ ေးထ မှ လ ိုအပော်ကသ  

လ ိုငော်စငော်နငှ ော် ခွင ော်ဖပျုချ ော်မျ ေးအ ေးလ ိုေး  ရှ ငပီေးဖြစော်ကအ ငော် လိုပော်ကဆ ငော် မညော်ဖြစော်သညော်။   ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် 

န ိုငော်င တ  ငင မော်ေးချမော်ေးက ေးနငှ ော် လ ိုဖခ ျုက ေး  ို ငခ မော်ေးကဖခ  ော်မှုဖြစော်ကစန ိုငော်ကသ  သ ို  မဟိုတော် ထ ို   ွှဲ သ ို  ပ ိုကပေါ်ကသ  

မညော်သည ော်စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေးတငွော်မ  ပါဝငော်ပတော်သ ော်ဖခငော်ေး မဖပျု ပါ။   

 

3．  င  လိုပ ငန ်းနငှ    က ဆိိုင က ာ ဥပကဒမ ာ်း 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏လိုပော်ငနော်ေးနငှ ော်သ ော်ဆ ိုငော်ကသ  ဥပကဒမျ ေးနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး  ို ကလ လ မှတော်သ ေး  ၊ 

အဖပည ော်အဝန ေးလညော်ငပီေး လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်ပါသညော်။ 
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  SC လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒ 

 

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏  ိုယော်ပ ိုငော်လိုပော်ငနော်ေး  ို န ေးလညော်သကဘ ကပါ ော်ကသ  အစ တော်အပ ိုငော်ေးတစော် ပော်အဖြစော် လိုပော်ငနော်ေးအတ ွော် 

ဖပဌ နော်ထ ေးကသ  ဥကပဒနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးအ ေးလ ိုေး  ို ကလ လ မှတော်သ ေးငပီေး န ေးလညော် မည ော်အဖပငော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် 

အငမွှဲတမော်ေး ဥပကဒကဘ ငော်အတငွော်ေးရှ က   ငော်ေးကသချ ကစ နော်အတ ွော် ဥကပဒနငှ ော်အည ီ သ ို  မဟိုတော် ဥပကဒသစော်ဖပဌ နော်ေးပါ  

သ ော်ဆ ိုငော်  ဥပကဒနငှ ော်အည ီ ကဖပ ငော်ေးလွှဲ နော် အ ရ ိုစ ို ော် မညော်ဖြစော်သညော်။  လိုပော်ငနော်ေးနယော်ပယော်တစော်ခိုချငော်ေးစတီ ိုငော်ေးတငွော် ဥပကဒနငှ ော် 

စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး အမျ ေးအဖပ ေးရှ က   ငော်ေး  ို ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးမှ န ေးလညော် မညော်ဖြစော်သညော်။ ဥပမ အ ေးဖြင ော် 

သဘ ဝပတော်ဝနော်ေး ျငော် ထ နော်ေးသ မော်ေးကစ င ော်ကရ ှ ော်ဖခငော်ေး၊ ဓ တိုပစစညော်ေးမျ ေးနငှ ော် အနတ  ယော်ရှ ကသ   ိုနော်စညော်မျ ေး၊ 

ကထ  ော်ပ  ပ ို  ကဆ ငော်က ေးတ ို  နငှ ော်သ ော်ဆ ိုငော်ကသ  ဥပကဒမျ ေးရှ သညော်။  ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးသညော် ထ ိုဥပကဒမျ ေးနငှ ော် 

စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး  ို ကလ လ  နော် သ ော်ဆ ိုငော်  ဌ နမျ ေး သ ို  မဟိုတော် တ ဝနော်ရှ သမူျ ေးနငှ ော် လ ိုအပော်သည ော်အချ နော်တ ိုငော်ေး 

တ ိုငော်ပငော်ကဆေွးကနေွးပါ။   ထ ို  ဖပငော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ဥပကဒမျ ေး သ ို  မဟိုတော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးရှ  အဓ ပပါယော်နစှော်ခွဖြစော်မှုမျ ေး 

သ ို  မဟိုတော် ယ ိုကပါ ော်မျ ေးအကပေါ် အခွင ော်အက ေးယ ူနော် မညော်သည ော်အခါမ  မလိုပော်ကဆ ငော် ပါ။ 

 

4. ကိုမပဏီ၏စာ  က စာတမ ်းမ ာ်းနငှ  မှတ တမ ်းမ ာ်း၏တကိ မှု- အခ န ကဆာင ထာ်းက ကာင ်း 

အကထာက အထာ်း 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် မှနော် နော်တ  ျကသ  စ  ွ ော်စ တမော်ေးမျ ေးနငှ ော် အကထ  ော်အထ ေးမျ ေး  ို အချ နော်နငှော် တကဖပေးည ီ

ထ နော်ေးသ မော်ေး မညော်ဖြစော်ငပီေး ဆ ော်စပော်အကထ  ော်အထ ေးမျ ေးအ ေးလ ိုေး  ို မှနော်မှနော် နော် နော် ပူေးတွွှဲထ ေး ပါမညော်။  

အခွနော်မျ ေးကပေးကဆ ငော် မညော်ဖြစော်ငပီေး  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ အခွနော်အစ ီငော်ခ ဖခငော်ေး  တ  ဝတော်  ို ဖပဌ နော်ေးထ ေးကသ  ဥပကဒမျ ေး၊ 

စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးနငှ ော် ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို အခနွော်ဆ ိုငော်   စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေးနငှ ော်အည ီ
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  SC လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒ 

 

 

လိုပော်ကဆ ငော် မညော်ဖြစော်ပါသညော်။ 

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော်  ိုမပဏ၏ီဘဏ္ဍ က ေးအကဖခအကန  ို မနှော် နော်စွ သ ရှ န ိုငော် နော်နငှ ော်  ိုမပဏ၏ီပ ိုငော်ဆ ိုငော်မှုမျ ေး  ို    ယွော် နော် 

မှနော် နော်တ  ျကသ  စ  ွ ော်စ တမော်ေးမျ ေး၊ အကထ  ော်အထ ေးမျ ေးနငှ ော် ဆ ော်စပော်အချ ော်အလ ော်မျ ေး  ို အချ နော်နငှော် တကဖပေးည ီ

ထ နော်ေးသ မော်ေး မညော်ဖြစော်သညော်။   ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော်  ိုမပဏ၏ီပွင ော်လငော်ေးဖမငော်သ မှုအ ေးကြ ော်ဖပ နော် လ ိုအပော်ကသ  

အချ ော်အလ ော်မျ ေး  ို ဥပကဒမျ ေး၊ စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးနငှ ော်အည ီ မနှော်မနှော် နော် နော်နငှ ော် ကစ လျငော်စွ  ထိုတော်ဖပနော် မညော်။  

မှတော်တမော်ေးတငော်ထ ေးကသ  အကထ  ော်အထ ေးနငှ ော် ထိုတော်ဖပနော်ထ ေးကသ အချ ော်အလ ော်မျ ေးတငွော် အမှ ေး သ ို  မဟိုတော် 

အဓ ပပါယော်လွွှဲမှ ေးကစန ိုငော် နော် ကြ ော်ဖပချ ော်မျ ေး မပါဝငော် ။  ထ ို  ဖပငော် ဤအကထ  ော်အထ ေးနငှ ော် အချ ော်အလ ော်မျ ေး  ို 

မှနော်မှနော် နော် နော်နငှ ော် ဖပဌ နော်ေးထ ေးကသ  ဥကပဒ၊ စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေးနငှ ော်အည ီ လ ိုအပော်သည ော်အချ နော်  လအထ  

ထ နော်ေးသ မော်ေးထ ေး မညော်ဖြစော်သညော်။ 

 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို အခွနော်ဆ ိုငော်  စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေး  ို ကအ  ော်တငွော်   ည ော်ရှုပါ- 

<ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစို အခ န ဆိိုင  ာ စည ်းမ ဉ်းမ ာ်း> 

 

5. လာဘ ကပ်းလာဘ ယနူငှ   အက င  ပ က  ခစာ်း ခင ်း တိိုက ဖ က မှု 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် လ ဘော်ကပေးလ ဘော်ယဖူခငော်ေး၊ မမှနော် နော်ကသ  အ ျ ျုေးအဖမတော် ပ  ပ ိုေးဖခငော်ေးနငှ ော် အဖခ ေးအ ျင ော်ပျ ော်ဖခစ ေးမှုပ ိုစ မျ ေး  ို 

   ယွော် နော် တငော်ေး  ပော်ကသ အစအီမ မျ ေး  ို လ ို ော်န  နော် စ တော်ပ ိုငော်ေးဖြတော်ထ ေး မညော်ဖြစော်သညော်။   ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် 

လ ဘော်ကပေးလ ဘော်ယဖူခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် မညော်သည ော်န ိုငော်င ၊ စညော်ပငော်နယော်န မ တော် သ ို  မဟိုတော် ကဒသ၏အစ ိုေး  သ ို  မဟိုတော် 

https://www.sumitomocorp.com/jp/-/media/Files/hq/sustainability/material-issues/tax-principles-j.pdf?la=en
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  SC လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒ 

 

 

ဖပညော်သူ  အ  ရှ   ို လ ဘော်ကပေးသညော်ဟိုအထငော်ခ  န ိုငော်သည ော်လိုပော်ကဆ ငော်မှုမျ ျုေး  ို မဖပျုလိုပော် ပါ။   ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် 

စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေး  ို မမနှော် နော်ကသ နညော်ေးဖြင ော် ရှ  နော် သ ို  မဟိုတော် ဆ ော်လ ော်ထ နော်ေးသ မော်ေး နော် ဖပညော်သူ  အ  ရှ မျ ေး  ို ကငသွ ေး 

သ ို  မဟိုတော် ကငသွ ေးနငှ ော်တညူကီသ အ  မျ ေး၊ လ ော်ကဆ ငော်မျ ေး၊ ကြျ ော်ကဖြမှု သ ို  မဟိုတော် တနော်ြ ိုေးရှ သည ော်မညော်သည ော်အ  မဆ ို 

မကပေး မော်ေး ၊ မကထ  ော်ပ    သ ို  မဟိုတော် ကထ  ော်ပ  မညော်ဟို  တ မကပေး ပါ။  ဖပညော်သူ  အ  ရှ တစော်ဦေးမှ ထ ို ွှဲ သ ို  အ  မျ ျုေး  ို 

ကတ ငော်ေးဆ ိုလ ပါ  ထ ိုကတ ငော်ေးဆ ိုချ ော်  ို ပယော်ချ မညော်ဖြစော်ငပီေး ထ ိုအကဖခအကနမျ ျုေးတငွော်  ိုမပဏသီညော် သ ော်ဆ ိုငော်   

အ ဏ ပ ိုငော်မျ ေး  ို ဆ ော်သယွော်မညော်ဖြစော်သညော်။  ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ငနော်ေးကဆ ငော်တ မျ ေးအတ ွော် 

ဖပညော်တငွော်ေးဖပညော်ပတငွော်ဖပဌ နော်ေးထ ေးကသ  လ ဘော်ကပေးလ ဘော်ယမူှုနငှော်   အ ျငော် ပျ ော်ဖခစ ေးမှုတ ို ော်ြျ ော်က ေးဆ ိုငော်   ဥပကဒမျ ေး၊ 

စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး  ို လ ို ော်န  မညော်။ 

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို အ ျင ော်ပျ ော်ဖခစ ေးဖခငော်ေး တ ို ော်ြျ ော်မှုဆ ိုငော်   စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေးနငှ ော် လိုပော်ငနော်ေးစိုအတငွော်ေး 

ထ နော်ေးချျုပော်မှုစနစော်မျ ေးအဖပငော် လ ဘော်ကပေးလ ဘော်ယနူငှ ော် အ ျင ော်ပျ ော်ဖခစ ေးဖခငော်ေး တ ို ော်ြျ ော်မှုအတ ွော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးနငှ ော် 

၎ငော်ေး၏ ကဒသတငွော်ေးနငှ ော် န ိုငော်င  ပော်ဖခ ေးလိုပော်ငနော်ေးခွွှဲမျ ေး၏ ဦေးကဆ ငော်မှုမျ ေးအက   ငော်ေး ပ ိုမ ိုသ ရှ  နော် 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို အ ျင ော်ပျ ော်ဖခစ ေးဖခငော်ေး တ ို ော်ြျ ော်မှုဆ ိုငော်   မူဝါဒ  ို   ည ော်ပါ။ 

<ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစို အက င  ပ က  ခစာ်း ခင ်း တိိုက ဖ က မှုဆိိုင  ာ မူဝါဒ> 

 

6. ဉာဏပစစည ်း မူပိိုင ခ င  မ ာ်း 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို၏ ဉ ဏပစစညော်ေး (“IP”) မပူ ိုငော်ခွင ော်မျ ေး  ို    ယွော် မည ော်အဖပငော် 

အဖခ ေးသမူျ ေး၏ ဉ ဏပစစညော်ေးမပူ ိုငော်ခွင ော်မျ ေး  ိုလညော်ေး ကလေးစ ေး မညော်ဖြစော်သညော်။ 

 

https://www.sumitomocorp.com/jp/-/media/Files/hq/about/governance/compliance/anti-corruption-policy.pdf?la=en
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  SC လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒ 

 

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

 ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစို၏ ဉာဏပစစည ်း မူပိိုင ခ င  မ ာ်းကိို ကာက ယ  ခင ်း 

မပူ ိုငော်ခွင ော်မျ ေး၊  ိုနော်အမှတော်တ ဆ ပော်မျ ေး၊ မတှော်ပ ိုတငော်ထ ေးမှုမျ ေးနငှ ော် ဉ ဏပစစညော်ေးမပူ ိုငော်ခငွ ော်ဆ ိုငော်   အဖခ ေးပ ိုစ မျ ေးသညော် 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို၏ တနော်ြ ိုေးရှ ကသ ပ ိုငော်ဆ ိုငော်မှုမျ ေး ဖြစော်သညော်။ သငော်သညော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ 

ဉ ဏပစစညော်ေးမပူ ိုငော်ခွင ော်မျ ေး  ို ချ ျုေးကြ  ော်ကနသည ော် အကဖခအကန သ ို  မဟိုတော် ထ ို ွှဲ သ ို   

ချ ျုေးကြ  ော်မှုဖြစော်န ိုငော်သည ော်အကဖခအကန  ိုသ ရှ လ ပါ  သင ော်မနော်ကနဂျ အဖပငော် သ ော်ဆ ိုငော်  ဌ နမျ ေး သ ို  မဟိုတော် 

တ ဝနော်ရှ သမူျ ေးသ ို   အစ ီငော်ခ ငပီေး တ ိုငော်ပငော်ကဆေွးကနေွးပါ။  

 

 အ ခာ်း မူ ာ်း၏ ဉာဏပစစည ်းမူပိိုင ခ င  မ ာ်းကိို ကလ်းစာ်း ခင ်း 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် အဖခ ေးသမူျ ေး၏ ဉ ဏပစစညော်ေးမပူ ိုငော်ခွင ော်မျ ေး  ို မညော်သည ော်ပ ိုစ နငှ ော်မဆ ို ချ ျုေးကြ  ော်ဖခငော်ေးအ ေး ကရ ှငော်ေးရ ှေးန ိုငော် နော် 

ဂရိုဖပျု အကလေးထ ေး ပါမညော်။  ဥပမ  - သငော်သညော် နညော်ေးပည အသစော်မျ ေးဖြငော် ထိုတော်လိုပော်ထ ေးကသ  ထိုတော် ိုနော်အသစော်  ို 

ထိုတော်လိုပော် နော် သ ို  မဟိုတော် က  ငော်ေးချ နော် သ ို  မဟိုတော် ထိုတော် ိုနော် သ ို  မဟိုတော် ဝနော်ကဆ ငော်မှု  ို လ ိုဂ ိုအသစော် သ ို  မဟိုတော် 

အမတှော်အသ ေးအသစော်ဖြင ော် က  ငော်ေးချ နော် သ ို  မဟိုတော် က   ော်ဖင  နော် စစီဉ်ထ ေးပါ  အဖခ ေးသမူျ ေး၏ ဉ ဏပစစညော်ေး မပူ ိုငော်ခွင ော်မျ ေး  ို 

မချ ျုေးကြ  ော်ကစ နော် သင ော်ကတ ော်ကသ စ ိုစမော်ေးမှုမျ ေး  ို ဦေးစွ လိုပော်ကဆ ငော် ပါမညော်။ 

 

 

7.  တင ်းအခ က အလက  စမံီခန   ခ ဲမှု 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို၏ လ  ျုွဲ့ ဝှ ော်အချ ော်အလ ော်မျ ေးနငှ ော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ စေီးပွ ေးြ ော်မျ ေးထ မ ှ

 ရှ ကသ  လ  ျုွဲ့ ဝှ ော်အချ ော်အလ ော်မျ ေး  ို အခွင ော်မရှ ဘွှဲ ထိုတော်ကြ ော်က  ည ဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် ထ ိုအချ ော်အလ ော်မျ ေး  ို 

အသ ိုေးချဖခငော်ေးမှ    ယွော် နော် မနှော် နော်စွ  စမီ ခန  ော်ခွွှဲ မညော်ဖြစော်သညော်။  
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စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

 ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစို၏ လျိှျုွဲ့ ဝှက အခ က အလက မ ာ်းကိို စမံီခန   ခ ဲ ခင ်း 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို၏  ိုနော်သယွော်က ေး လ  ျုွဲ့ ဝှ ော်ချ ော်မျ ေး၊ အသ ပည ၊ ပိုဂဂ ျုလော်က ေးဆ ိုငော်   

အချ ော်အလ ော်မျ ေးနငှ ော် အဖခ ေးလ  ျုွဲ့ ဝ ှော်အချ ော်အလ ော်မျ ေးသညော် လိုပော်ငနော်ေးစို၏ တနော်ြ ိုေးရှ ကသ ပ ိုငော်ဆ ိုငော်မှုမျ ေး ဖြစော်သညော်။  

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ထ ိုလ  ျုွဲ့ ဝ ှော်အချ ော်အလ ော်မျ ေး  ို ကပါ ော်   ေးဖခငော်ေး၊ ဆ ိုေးရှု  ေးဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် အခွင ော်မရှ ဘွှဲ အသ ိုေးဖပျုဖခငော်ေးတ ို  မ ှ

   ယွော် နော် မှနော် နော်စွ  စမီ ခန  ော်ခွွှဲ မညော်ဖြစော်သညော်။ 

 

 စ်ီးပ ာ်းဖက မ ာ်း၏ လျိှျုွဲ့ ဝှက အခ က အလက မ ာ်းကိို စမံီခန   ခ ဲ ခင ်း- မမှန ကန က ာ 

 တင ်းအခ က အလက  ယ ူခင ်းမှ တာ်း မစ  ခင ်း 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ စ ေးသ ိုေးသမူျ ေး၊ ပစစညော်ေးကပေးသငွော်ေးသမူျ ေးနငှ ော် အဖခ ေးစေီးပွ ေးြ ော်မျ ေးထ မ ှရှ ကသ  

မညော်သည ော်လ  ျုွဲ့ ဝ ှော်အချ ော်အလ ော်မျ ေး  ိုမဆ ို ဖပဌ နော်ေးထ ေးကသ  ဥပကဒနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး၊ စေီးပွ ေးြ ော်မျ ေးထ သ ို   

ကပေးထ ေးကသ   တ  ဝတော်မျ ေးအဖပငော် လိုပော်ငနော်ေးစိုတငွော်ေး စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေးနငှ ော်အည ီမှနော် နော်စွ  စမီ ခန  ော်ခွွှဲ မညော်ဖြစော်သညော်။  ထ ို  ဖပငော် 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏ ငပ ျုငော်ဘ ော်မျ ေး သ ို  မဟိုတော် အဖခ ေးသမူျ ေး၏ လ  ျုွဲ့ ဝှ ော်အချ ော်အလ ော်မျ ေး  ို မမှနော် နော်ကသ  နညော်ေးလမော်ေးမျ ေးဖြင ော် 

မစ ိုစမော်ေး ပါ။ 

 

  ဖစ  ပ မ ာ်းကိို မှန ကန စ ာ တံို   ပန  ခင ်း 

လ  ျုွဲ့ ဝ ှော်အချ ော်အလ ော်တစော်ခိုခို  ို အလွွှဲသ ိုေးစ ေးလိုပော်ဖခငော်ေး၊ ဆ ိုေးရှု  ေးဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် မမှနော် နော်စွ  အသ ိုေးချဖခငော်ေး ခ  ပါ  

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ချ ော်ချငော်ေး တ ို  ဖပနော် မညော်ဖြစော်ငပီေး ထ ိုဆ ိုေးရှု  ေးမှု၏အ ျ ျုေးဆ ော်  ို ထ ိုလ  ျုွဲ့ ဝှ ော်အချ ော်အလ ော်၏ ပ ိုငော်ရငှော်မ ှ

အတတော်န ိုငော်ဆ ိုေးမခ  ကစ နော် လ ိုအပော်ကသ အစအီမ မျ ေးအ ေးလ ိုေး  ို လိုပော်ကဆ ငော် ပါမညော်။ 
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8.  ဘာဝပတ ဝန ်းက င  ထနိ ်း မိ ်းကစာင  ကရှာက  ခင ်း 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် မှနော် နော်က  ငော်ေးမွနော်ကသ  စေီးပွ ေးက ေးလိုပော်ကဆ ငော်မှုမျ ေးမတှစော်ဆင ော် က ရညှော်တညော်တ  ကသ  ြွ ွဲ့ ငြ ျုေးမှု ရှ ကစ နော် 

က  ျုေးပမော်ေးစဉ်တငွော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို သဘ ဝပတော်ဝနော်ေး ျငော်ဆ ိုငော်   မဝူါဒ  ို လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်ငပီေး 

 မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   သဘ ဝပတော်ဝနော်ေး ျငော်  ို ထ နော်ေးသ မော်ေးကစ င ော်ကရ ှ ော်က ေး  ို ကလေးကလေးန ော်န ော် လိုပော်ကဆ ငော် ပါမညော်။  

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

  ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို သဘ ဝပတော်ဝနော်ေး ျငော်ဆ ိုငော်   မူဝါဒ၊ ဖပဌ နော်ေးထ ေးကသ  

သဘ ဝပတော်ဝနော်ေး ျငော်ဆ ိုငော်   ဥပကဒနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး  ို လ ို ော်န  မည ော်အဖပငော် သဘ ဝပတော်ဝနော်ေး ျငော် 

ထ နော်ေးသ မော်ေးကစ င ော်ကရ ှ ော်ဖခငော်ေးနငှ ော်ဆ ိုငော်ကသ  မညော်သညော် သကဘ တညူခီျ ော်မျ ေး  ိုမဆ ို လ ော်ခ လ ို ော်န  ပါမညော်။  

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို သဘ ဝပတော်ဝနော်ေး ျငော်ဆ ိုငော်   မူဝါဒ  ို ကအ  ော်တငွော်   ည ော်ရှုပါ- 

< ဆမီူတိိုမိိုကကာ ပိိုက ်းရှင ်းလိုပ ငန ်းစို  ဘာဝပတ ဝန ်းက င ဆိိုင  ာ မူဝါဒ> 

 

9. ကိုမပဏီ၏ အတ င ်း တင ်းမ ာ်းကိို အ ံို်းခ ၍ စကတာ ရှယ ယာမ ာ်း က ာင ်းဝယ  ခင ်း 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော်  ိုမပဏ၏ီ အတငွော်ေးသတငော်ေးမျ ေး  ို အသ ိုေးချ၍ စကတ  ရယှော်ယ မျ ေး က  ငော်ေးဝယော်ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဥပကဒနငှ ော် 

စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး  ို ချ ျုေးကြ  ော်ကသ  သ ို  မဟိုတော် ထ ို   ွှဲ သ ို  ပ ိုကပေါ်ကသ  မညော်သည ော်လိုပော်ကဆ ငော်မှုမျ ေးတငွော်မ  

ပါဝငော်ပတော်သ ော်ဖခငော်ေး မဖပျု ။ 

 

https://www.sumitomocorp.com/en/jp/sustainability/environment-policy


အပိိုင ်း III - လိုပ ငန ်းစိုဆိိုင  ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာမှု စည ်းမ ဉ်းမ ာ်း 
 

 
26/32 

  SC လိုပော်ငနော်ေးစိုဆ ိုငော်   ကလေးစ ေးလ ို ော်န မှုမဝူါဒ 

 

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးသညော်  ိုမပဏတီစော်ခို (၎ငော်ေးသညော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုတငွော် ပါဝငော်သညော်ဖြစော်ကစ မပါဝငော်သညော်ဖြစော်ကစ) 

၏ လတွော်လပော်စွ  အသ မကပေးကသ  သတငော်ေးအချ ော်အလ ော်မျ ေး (" ိုမပဏ၏ီ အတငွော်ေးသတငော်ေးမျ ေး")   ို သ ိုေး၍ လတွော်လပော်စ ွ 

က  ငော်ေးဝယော်ကြ  ော်  ေးကသ  အ မခ မျ ေး (ဥပမ - စကတ  ရယှော်ယ မျ ေး)   ို ဝယော်ယဖူခငော်ေး၊ က  ငော်ေးချဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် 

အဖခ ေးသမူျ ေးအ ေး ဝယော်ယခူ ိုငော်ေးဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် က  ငော်ေးချခ ိုငော်ေးဖခငော်ေး မဖပျုလိုပော် ။   ိုမပဏ၏ီ အတငွော်ေးသတငော်ေးဆ ိုသညော်မ ှ 

ကယဘိုယျအ ေးဖြင ော်  ငော်ေးနှေီးဖမြှပော်နှ သတူစော်ကယ  ော်အတ ွော် အ မခ တစော်ခို  ိုဝယော်ယ ူနော် သ ို  မဟိုတော် က  ငော်ေးချ နော် သ ို  မဟိုတော် 

  ိုငော်ထ ေး နော် ဆ ိုေးဖြတော်  တငွော် အက ေးက ေီးသညော်ဟို ယဆူကသ  သတငော်ေးအချ ော်အလ ော် သ ို  မဟိုတော် ထ ိုအ မခ ၏ 

က ေး  ွော်ကပါ ော်က ေးကပေါ်တငွော် သ သ သည ော် သ ော်က   ော်မှုရှ ကသ  သတငော်ေးအချ ော်အလ ော်  ို ဆ ိုလ ိုဖခငော်ေးဖြစော်သညော်။ 

ဥပမ အ ေးဖြင ော်  ိုမပဏ၏ီ အတငွော်ေးသတငော်ေးတငွော် အက ေီးစ ေးပေူးတွွှဲလိုပော်ကဆ ငော်မှုမျ ေး သ ို  မဟိုတော်  ငော်ေးနှေီးဖမြှပော်နှ မှု အစအီစဉ်မျ ေး 

သ ို  မဟိုတော် က  ော်ပ ို  တော်ဝငော်ကငခွန  ော်မနှော်ေးချ ော်မျ ေးတငွော် သ သ ကသ  ဖပျုဖပငော်ကဖပ ငော်ေးလွှဲမှုမျ ေးအက   ငော်ေးတ ို   ပါဝငော်သညော်။  

သငော်သညော်  ိုမပဏ၏ီအတငွော်ေးသတငော်ေးမျ ေး  ို သ ရှ  ပါ   ိုမပဏတီငွော်ေး စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေး  ို လ ို ော်န  မညော်ဖြစော်ငပီေး ၎ငော်ေး  ို 

လ  ျုွဲ့ ဝ ှော်ထ ေး မညော်ဖြစော်သညော်။ 

ထ ို  ဖပငော် သငော်သညော် သင ော်န ိုငော်င  သ ို  မဟိုတော် ကဒသတငွော် ဖပဌ နော်ေးထ ေးကသ   ိုမပဏ၏ီ အတငွော်ေးသတငော်ေးမျ ေး  ို အသ ိုေးချ၍ 

စကတ  ရယှော်ယ မျ ေး က  ငော်ေးဝယော်ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဥပကဒနငှ ော် စညော်ေးမျဉ်ေးစညော်ေး မော်ေးမျ ေး  ို လ ို ော်န  မညော်။ စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေးသညော် န ိုငော်င  

သ ို  မဟိုတော် ကဒသ တစော်ခိုနငှ ော်တစော်ခို မတနူ ိုငော်ကပ။ 
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10. လူ  အခ င  အက ်းမ ာ်းကိိုကလ်းစာ်း ခင ်း နငှ   ခ ဲ ခာ်းဆက ဆ ံခင ်း၊ အကနာှင  အယကှ ကပ်း ခင ်း 

တိို  မှ ကာက ယ  ခင ်း 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် အဖခ ေးသမူျ ေး၏ လူ  အခွင ော်အက ေးမျ ေး  ို ကလေးစ ေး မညော်ဖြစော်ငပီေး မညော်သည ော် ခွွှဲဖခ ေးဆ ော်ဆ ဖခငော်ေးနငှ ော် 

အကန ှင ော်အယ ှော်ကပေးဖခငော်ေး  ိုမ  လ ော်ခ မညော်မဟိုတော်ပါ။  

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

 လူ  အခ င  အက ်းမ ာ်းကိို ကလ်းစာ်း ခင ်း 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုသညော် စမီ ခန  ော်ခွွှဲက ေး စညော်ေးမျဉ်ေးမျ ေးတငွော် "ရ ိုေးသ ေးကဖြ ငော် မတော်ဖခငော်ေးနငှ ော် 

တစော်ဦေးတစော်ကယ  ော်ချငော်ေးအကပေါ် ကလေးစ ေးကသ  က  ငော်ေးမနွော်သည ော်စမီ ခန  ော်ခွွှဲမှု  ို အဓ  အကလေးထ ေး နော်" 

 တ  ဝတော်ဖပျုထ ေးပါသညော်။  ဆ ိုလ ိုသညော်မှ  ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုသညော် ၎ငော်ေးနငှော် ပတော်သ ော်ဆ ော်နယွော်ကနကသ  

သ ို  မဟိုတော် ဆ ော်သယွော်ဆ ော်ဆ ကနသမူျ ေး အပါအဝငော် တစော်ဦေးတစော်ကယ  ော်စတီ ိုငော်ေး၏ လူ  အခငွ ော်အက ေးမျ ေး  ို ကလေးစ ေးပါသညော်။   

 

 ခ ဲ ခာ်းဆက ဆ ံခင ်းနငှ   အကနာှင  အယကှ ကပ်း ခင ်းတိို  မှ ကာက ယ  ခင ်း 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် တစော်စ ိုတစော်ကယ  ော်၏ လမူျ ျုေး၊ တ ိုငော်ေး ငော်ေးသ ေး၊ န ိုငော်င သ ေး၊ ကမွေးြွ ေး  ကဒသ၊ အသ ေးအက  ငော်၊ အသ ော်၊ လ ငော်၊ 

လ ငော်စ တော် ခ ယမူှု၊  ျ ေး/မ၊ မသနော်စွမော်ေးမှု၊ ဘ သ က ေး၊ န ိုငော်င က ေးဆ ိုငော်   ဆ ော်နယွော်မှု၊ အသငော်ေးအြွွှဲွဲ့ဝငော်မှု၊ အ မော်ကထ ငော်က ေး 

အကဖခအကန သ ို  မဟိုတော် အလိုပော်နငှ ော်မသ ော်ဆ ိုငော်ကသ  မညော်သည ော်အက   ငော်ေးဖပချ ော်နငှ ော်မ  ခွွှဲဖခ ေးဆ ော်ဆ ဖခငော်ေး မဖပျုလိုပော် ပါ။  

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ခွွှဲဖခ ေးဆ ော်ဆ ကသ  စ  ေး သ ို  မဟိုတော် အမူအ  မျ ေး၊ စ တော်အကန ှင ော်အယ ှော်ကပေးဖခငော်ေး၊ အန ိုငော် ျင ော်ဖခငော်ေး၊ 

အပိုတော်ချဖခငော်ေး၊ မဟိုတော်သတငော်ေးလ င ော်ဖခငော်ေး၊ ငခ မော်ေးကဖခ  ော်ဖခငော်ေး၊ အ  မော်ေးြ ော်ဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် အဖခ ေးသမူျ ေး  ို 

က    ော်လနော်  ကစကသ  လ ော်မခ န ိုငော်သည ော်အဖပျုအမူ သ ို  မဟိုတော် စ တော်မသ ော်မသ ဖြစော်ကစကသ အ  မျ ေး  ို မညော်သည ော်အခါမ  
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လ ော်ခ မညော်မဟိုတော်ကပ။  

 

11. ကိိုယ က ိျု်းစ်ီးပ ာ်း ပါဝင ပတ  တ မှု 

 

စည ်းမ ဉ်း- 

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုအတ ွော် အ ျ ျုေးအဖမတော်အရှ ဆ ိုေးဖြစော်ကစ နော် ဖပျုမူလိုပော်  ိုငော် မညော်။  

 ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော်  ိုမပဏ၏ီပ ိုငော်ဆ ိုငော်မှုမျ ေး သ ို  မဟိုတော်  ိုမပဏရီှ   ျွနော်ိုပော်တ ို  ၏   ထေူးမျ ေး  ို အသ ိုေးဖပျု၍   ိုယော် ျ ျုေးအတ ွော် 

သ ို  မဟိုတော် အဖခ ေးအြွွှဲွဲ့အစညော်ေးတစော်ခို၏အ ျ ျုေးအတ ွော် လိုပော်ငနော်ေးစို၏အ ျ ျုေး  ိုအသ ိုေးချ၍ မညော်သည ော်အခါမ ှ

မလိုပော်ကဆ ငော် ပါ။ 

 

စည ်းမ ဉ်းအဓိပပါယ  ရှင ်းလင ်းခ က - 

 ကိိုယ က ိျု်းစ်ီးပ ာ်းပါဝင ပတ  တ မှု 

ဝနော်ထမော်ေးတ ိုငော်ေးသညော် လိုပော်ငနော်ေးစိုသ ို   သစစ ရှ  မညော်ဖြစော်ငပီေး လိုပော်ငနော်ေးစိုအတ ွော် အ ျ ျုေးအဖမတော်အရှ ဆ ိုေးဖြစော်ကစ နော် အချ နော်တ ိုငော်ေး 

ဖပျုမကူဆ ငော် ွ ော် မညော်ဖြစော်သညော်။  သင ော် ိုမပဏရီှ  သင ော်  ထေူး သ ို  မဟိုတော် အခနော်ေး ဏ္ဍ  ို သင ော်  ိုယော် ျ ျုေးအတ ွော် 

အသ ိုေးမချ ပါ။   

 

  င  အလိုပ နငှ   မ က ဆိိုင က ာလိုပ ကဆာင ခ က မ ာ်း 

သငော်သညော် သင ော်  ိုယော်က ေး  ိုယော်တ   စစ ပော်မျ ေးတငွော် ပါဝငော်ပတော်သ ော်ဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် သင ော်အလိုပော်တ ဝနော်မျ ေးသ ို   

လ က   ော်ထ ခ ို ော်န ိုငော်ကသ  လိုပော်ကဆ ငော်မှုမျ ေးမှ  ငော်ေးရငှော်ေးစွ  ကန ပါမညော်။  သငော်သညော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို၏ 

အ ျ ျုေးအဖမတော်  ို ထ ခ ို ော်ကစကသ  စေီးပွ ေးက ေးဆ ိုငော်   လိုပော်ကဆ ငော်မှုမျ ေးတငွော် ပါဝငော်ပတော်သ ော်ပါ  သ ို  မဟိုတော် 

ပါဝငော်ပတော်သ ော် နော် စစီဉ်ထ ေးပါ  သင ော်မနော်ကနဂျ သ ို   ချ ော်ချငော်ေးအက   ငော်ေး   ေးပါ။ 
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 ကိုမပဏီ၏ပိိုင ဆိိုင မှုမ ာ်းနငှ  အိိုင တစီနစ မ ာ်းကိို မှန ကန စ ာ အ ံို်း ပျု ခင ်း 

သငော်သညော်  ိုမပဏ၏ီအ ိုငော်တပီစစညော်ေးမျ ေး သ ို  မဟိုတော် အ ိုငော်တစီနစော်မျ ေးအပါအဝငော်  ိုမပဏ၏ီ ပ ိုငော်ဆ ိုငော်မှုမျ ေး  ို 

သင ော်လိုပော်ငနော်ေးတ ဝနော်မျ ေး ကဆ ငော် ွ ော် နော်အတ ွော်သ  အသ ိုေးဖပျု မညော်ဖြစော်ငပီေး သင ော်  ိုယော်က ေး  ိုယော်တ အတ ွော် အသ ိုေးမဖပျု ပါ။ 
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"SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်း" စနစ အက ကာင ်း 
 

SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်း" စနစ  ဆိို ည မှာ အဘယ နည ်း။ 

 

"SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေး" သညော် ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုတငွော်ေး 

ဖပဿန မျ ေးတ ိုငော်   ေးဖခငော်ေးစနစော်၏အမညော်ဖြစော်သညော်။  သငော်သညော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန တစော်ခို  ို 

သ ရှ ထ ေးငပီေး (အက   ငော်ေးဖပချ ော်တစော်ခိုခိုက   င ော်) ဖပဿန   ို ပ ိုမှနော်တ ိုငော်   ေးဖခငော်ေးနညော်ေးလမော်ေးအတ ိုငော်ေး တ ိုငော်   ေး နော် 

အဆငော်မကဖပပါ  ဖပဿန   ိုတ ိုငော်   ေး နော် သင ော် ိုမပဏ၏ီဖပဿန မျ ေးတ ိုငော်   ေးဖခငော်ေးစနစော် (ရှ ပါ ) သ ို  မဟိုတော် SC 

 မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေးစနစော်  ို အသ ိုေးဖပျုပါ။  SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေးမတှဆင ော် 

ဖပျုလိုပော်ကသ  တ ိုငော်   ေးမှုမျ ေးသညော် ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေး၏ ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   အ  ရှ ချျုပော် (“CCO”) ဆသီ ို   

က   ော်ရှ မညော်ဖြစော်သညော်။  တ ိုငော်   ေးစ   ို လ ော်ခ  ရှ ပါ  စ ိုစမော်ေးစစော်ကဆေးဖခငော်ေး  ို ချ ော်ချငော်ေးစတငော်မညော်ဖြစော်သညော်။ 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးသညော် ကအ  ော်ပါအချ ော်မျ ေး  ို တ  ျစွ  လိုပော်ကဆ ငော်မညော်ဟို  တ ဖပျုသညော်- 

 

လျိှျုွဲ့ ဝှက ထာ်းမှု 

ဝနော်ထမော်ေးတစော်ဦေးသညော် SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေးမတှစော်ဆင ော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန တစော်ခို  ို 

တ ိုငော်   ေးပါ  ထ ိုဝနော်ထမော်ေးသညော် မညော်သမူညော်ဝါဖြစော်က   ငော်ေးနငှ ော် တ ိုငော်   ေးစ အကသေးစ တော် (စ ိုစမော်ေးစစော်ကဆေးမှုမှ  ရှ လ ကသ  

အချ ော်အလ ော်မျ ေး သ ို  မဟိုတော် အကသေးစ တော်မျ ေး အပါအဝငော်)   ို အလ  ျုွဲ့ ဝ ှော်ဆ ိုေး ထ နော်ေးသ မော်ေးမညော်ဖြစော်သညော်။   

 

 ပန လည လက တံို   ပန  ခင ်းမရိှ 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးသညော် တ ိုငော်   ေးမှုဖပျုလိုပော်သည ော် ဝနော်ထမော်ေး  ို ဒဏော်ကပေးဖခငော်ေး သ ို  မဟိုတော် လ ော်တ ို  ဖပနော်ဖခငော်ေးတ ို  မ ှ

   ယွော် နော်  တ ကပေးပါသညော်။ 
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SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်းဆိိုင  ာ ကနာက ထပ အက ်းစိတ အခ က အလက မ ာ်းကိို "SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ 

ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်း လမ ်းညွှန ခ က မ ာ်း" တ င  ရှင ်း ပထာ်းပါ ည ။ 

 

SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်းကိို မည  အူ ံို်း ပျုနိိုင  နည ်း။ 

 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို  ိုမပဏ၏ီ ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးအ ေးလ ိုေး (ဆ ိုလ ိုသညော်မှ  ဒါရ ို ော်တ ၊ အ  ရှ ၊ ဝနော်ထမော်ေး၊ စ ချျုပော်နငှ ော် 

ဝနော်ထမော်ေး၊ အချ နော်ပ ိုငော်ေး ဝနော်ထမော်ေး၊ လိုပော်ငနော်ေးစိုဖပငော်ပရှ   ိုမပဏမီျ ေးသ ို   ယ ယတီ ဝနော်ချထ ေးကသ  ဝနော်ထမော်ေးနငှ ော် ယ ယဝီနော်ထမော်ေးမျ ေး) 

သညော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန   ို SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေးမှတစော်ဆင ော် တ ိုငော်   ေးန ိုငော်သညော်။  

 

SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်းတ င  မည ကဲ  ိို  က ာ ကလ်းစာ်းလိိုက နာ ခင ်း 

ဆိိုင  ာ  ပဿနာမ ာ်းကိို တိိုင  ကာ်းနိိုင  နည ်း။  

 

ဝနော်ထမော်ေးမျ ေးသညော် ဆမူီတ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုအကပေါ် အနှုတော်သကဘ ကဆ ငော်ကသ  အက ေီးစ ေး 

သ ော်က   ော်မှုမျ ေးရှ န ိုငော်သည ော် သ သ ထငော်ရ ှေးကသ  ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန မျ ေးအ ေး SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   

ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေး  ိုသ ိုေး၍ တ ိုငော်   ေးသင ော်သညော်။  SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေးမတှစော်ဆင ော် 

တ ိုငော်   ေးန ိုငော်ကသ  ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန အမျ ျုေးအစ ေးမျ ေး၏ ကန  ော်ထပော်အကသေးစ တော်အချ ော်မျ ေး  ို "SC 

 မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေး လမော်ေးည နော်ချ ော်မျ ေး" တငွော်   ည ော်ရှုပါ။ 

 

SC ကမဘာလံို်းဆိိုင  ာ ထိုတ ကဖာ က ပာဆိိုက ်း ည  လက ရိှ ကိုမ ဏီတ င ်း ံို်း 

ကလ်းစာ်းလိိုက နာ ခင ်းဆိိုင  ာ  ်ီး န   လိိုင ်းမ ာ်း၊  ပဿနာတိိုင  ကာ်း ခင ်းစနစ မ ာ်းနငှ   

မည  ိို  ဆက န ယ  နည ်း။ 

 

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးသညော် SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေးစနစော်  ို ဖပဿန မျ ေးတ ိုငော်   ေးဖခငော်ေး 
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စနစော်အဖြစော် တညော်ကထ ငော်ထ ေးငပီေး ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစိုအတငွော်ေးရှ  မညော်သည ော် ိုမပဏမီဆ ို အသ ိုေးဖပျုန ိုငော်သညော်။  

ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို  ိုမပဏတီစော်ခိုတငွော် အလ ေးတ ူ ဖပဿန မျ ေးတ ိုငော်   ေးဖခငော်ေးစနစော် သ ို  မဟိုတော် 

ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   သေီးသန  ော်လ ိုငော်ေးတစော်ခို ရှ ငပီေးဖြစော်ပါ  ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးသညော် တညော်ရှ ငပီေးသ ေး 

မညော်သည ော်စနစော်  ိုမဆ ို အစ ေးထ ိုေး နော် သ ို  မဟိုတော် ြျ ော်သ မော်ေး နော် မလ ိုလ ေးကသ က   င ော် SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   

ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေး  ို ထပော်တ ိုေးစနစော်တစော်ခိုအဖြစော်သ  အသ ိုေးဖပျုန ိုငော်သညော်။  ဆမူတီ ိုမ ိုက  ော်ပ ိုက ေးရငှော်ေးလိုပော်ငနော်ေးစို  ိုမပဏရီှ  

ဝနော်ထမော်ေးသညော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်  ဖပဿန   ို တ ိုငော်   ေး နော် ၎ငော်ေး ိုမပဏ၏ီ ဖပဿန တ ိုငော်   ေးဖခငော်ေးစနစော် သ ို  မဟိုတော် 

SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေး  ို အသ ိုေးဖပျုန ိုငော်သညော်။ 

တ ိုငော်   ေး နော် နညော်ေးလမော်ေးအသစော်တစော်ခိုဖြစော်သည ော် SC  မဘ လ ိုေးဆ ိုငော်   ထိုတော်ကြ ော်ကဖပ ဆ ိုက ေး  ို 

မ တော်ဆ ော်ဖခငော်ေးအ ေးဖြင ော်  ျွနော်ိုပော်တ ို  သညော် ကလေးစ ေးလ ို ော်န ဖခငော်ေးဆ ိုငော်   ဖပဿန မျ ေး  ို ရ ှကြွကြ ော်ထိုတော်ဖခငော်ေး၊ 

အနှုတော်သကဘ ကဆ ငော်သညော် သ ော်က   ော်မှုမျ ေး အနညော်ေးဆ ိုေးဖြစော်ကအ ငော် ကလ   ချဖခငော်ေးနငှ ော် ဖပဿန မျ ေး  ို ကစ လျငော်စ ွ 
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