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ႏုိင္ငံတကာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ား (COCE) 

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ေရာင္းရင္းမ်ားခင္ဗ်ာ………။  

က်င့္ဝတ္စည္ကမ္းမ်ားႏွင့္ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား (COCE) သည္ TTAS ၏ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ 

စစ္မွန္သည့္ေအာင္ျမင္မႈရရိွေသာ organization တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ TTAS ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

အေလးထားမွဳ ၊ ရိုးသားႀကိဳးစားမွဳ ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမွဳ ၊ ေလးစားလုိက္နာမွဳ ႏွင့္ 

အရင္းအျမစ္မ်ားႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ အပါအဝင္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားတြင္ လုိရင္းအခ်ဳပ္ 

ေဖာ္ျပထားသည့္တန္ဖိုးစံႏႈန္းမ်ား ထင္ဟပ္ေစမည့္နည္းအားျဖင့္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ရာထူးျမင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွစ၍ တစ္ဦးခ်င္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအထိ TTAS ရိွ 

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္အဆုိပါစံႏႈန္းတန္ဖုိးမ်ားအား စိတ္ႏွလံုးသားအထိစြဲျမကဲာ မိမိတုိ႔၏ အျပဳအမူမ်ား၊  

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပဳအမူအေထြေထြ၌ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ရပါမည္။ 

 အသင္းအဖြဲ႕၏ တိက်ေသာစံႏႈန္းမ်ား ေလးစားလုိက္နာမႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈေသခ်ာေစ 

ျခင္းႏွင့္အတူ မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ကိစၥတုိင္းအား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔တြင္ 

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားက်ိဳးေဖာက္မႈရလဒ္အေနျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစကာမူ သုိ႔ TTAS ၏အက်ိဳးအျမတ္ေသခ်ာေစကာမူ ယင္းက့ဲသုိ႔ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚျခင္းအား လံုးဝလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ 

သည့္ product ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးစြမ္းလွ်က္ ခ်မွတ္ထားေသာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 

လုိက္နာျခင္းျဖင့္ ဝန္ထမ္းတုိင္း မိမိေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ဂုဏ္ယူႏိုင္မည့္ organization 

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႔။ 

မိမိတုိ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္ေစေရးအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ 

ကုိယ္က်င့္တရားမ်ား COCE အား ရည္ရြယ္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ 

အေျခအေနရပ္အားလုံးအေပၚေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအားအေသး 

စိတ္က်၍ တိက်ေသာအေျခအေနရပ္မ်ား၌ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ရာတြင္ လမ္းညႊန္မႈရရိွႏိုင္ေစ 

ေရးအတြက္ မိမိ၏ၾကီးၾကပ္သူ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာနအား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္ 

တုိက္တြန္းလုိပါသည္။အလားတူစြာအဆုိပါက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အေလးထား 

စရာမ်ား အစီရင္ခံရာတြင္တူညီေသာဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတုိင္းအသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ 

ရန္တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ 

  အနာဂတ္အတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား 

TTAS ၏ ေတာက္ပေသာအနာဂတ္အား အတူတကြ တည္ေဆာက္ၾကပါစုိ႔လား။ 

                                                                                                 Daiki Kato 

                                                                                                 Managing Director  
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၁။ ဥကၠ႒ထံမွ သ၀ဏ္လႊာ  

၂။ အေျခခံ က်ေသာသေဘာတရားခံယူခ်က္/ဒႆန 

၃။ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္နီတိ (၁၀ခ်က္) 

၄။ COCE ၏ အတည္ျပဳဇယား  

၅။ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္နီတိ (ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား) 

 



 
 

4 
 

1. President ထံမွမွာၾကားခ်က္ 

 မဂၤလာပါလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ။ 

  President ႏွင့္ CEO ရာထူးအတြက္ အသစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ မိမိအေနႏွင့္လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္တာ 
ကာလမွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား (The Global Code 
of Conduct & Ethics) အေပၚျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္မိပါသည္။ ထုိသုိ႔သံုးသပ္ေသာအခါ TTC Group ၏ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေဘးကင္းမႈ (Safety) ႏွင့္ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ 
တသမတ္တည္းျဖစ္ေပၚေစေရးကုိ ထိန္းသိမ္း ရန္ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ တာဝန္ရွိသည္ဟုခံစားမိပါသည္။ 

 ကမၻာတစ္ဝွမ္း၌ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားလ်င္ျမန္စြာက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ်မတူညီေသာ
ေစ်းကြက္မ်ားတြင္မိတ္ဖက္အသစ္မ်ားႏွင့္ေျပာဆုိဆက္သြယ္လာႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားပုိမိုရရိွေလျဖစ္ပါ
သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးတြင္ပိုမုိခက္ခရဲႈပ္ေထြးလာေစၿပီးကၽြန္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ 
ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားလ်င္ျမန္စြာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကုိအေလးေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထုိသုိ႔လ်င္ျမန္စြာ
ခ်မွတ္ရာတြင္ႏိုင္ငံတကာက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား  (COCE) မွထြက္ေပၚလာသည့္မိမိGroupအတြင္း အားလံုး 
ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအဓိကထားရိွရမည့္တန္ဖိုးစံနႈန္းမ်ားအားလက္ကုိင္ထားရိွကာအေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုအေရးႀကီးလာပါသည္။ 

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ “DNA” သဖြယ္ျဖစ္ရုံသာမကလုပ္ငန္းအတြင္း၊ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္၊ အမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ (On-Site,hands-on,in-touch)၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ(Teamwork)၊လုပ္ငန္းဆုိင္ 
ရာစိတ္အားထက္သန္မႈ (A passion for business)၊ ျပည့္ဝေနေသာ Toyota Tsusho Group Way 
အားမိမိအေနျဖင့္ အလြန္တန္ဖိုးထားမိ ပါသည္။ Toyota Tsusho Group အေနျဖင့္ဝယ္ယူသူမ်ားအျပင္ 
အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား အေလးေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ တန္ဖိုးစံႏႈန္းသစ္မ်ား 
ဖန္တီးႏုိင္ေရးႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ထူးျခားၿပီး “ Toyota Tsusho က့ဲသို႔ေသာအလုပ္” ႏွင့္အတူလူတုိင္းလူတုိင္းပုိမို 
ေကာင္းမြန္ၾကြယ္ဝသည့္အနာဂါတ္ျဖစ္ေပၚေစေရးတြင္အက်ဳိးျပဳေရးတုိ႔ကုိမိမိအေနျဖင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားစြာ
ထားရိွပါသည္။ 

 Toyota Tsusho Group ၏ အဖြဲ႔ဝင္တုိင္းသည္ COCE ဆုိင္ရာအေျခခံသေဘာတရား(၁၀)ရပ္ကုိ 
ေလးေလး နက္နက္နားလည္ရန္၊မန္ေနဂ်ာမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား COCE ၏ အေရးပါမႈကုိ 
နားလည္ေစေရးအတြက္အဆုိပါဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္မၾကာခဏထိေတြ႔ဆက္သြယ္ရန္မိမိအေနျဖင့္ေမတၱာရပ္ခံအပ္
ပါသည္။ 

 ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ COCE တည္တံ့ခုိင္ၿမမဲႈရွိေစေရးကုိ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ အၿမထဲားရိွရန္ႏွင့္ 
ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဆုိပါ COCE အားထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤစိန္ေခၚမႈအား အတူတကြရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကပါစုိ႔  ….  ။ 

          ဇူလိုင္ ၂၊ ၂၀၁၈။ 

TOYOTA TSUSHO CORPORATION 
           President & CEO 
          Ichiro Kashitani  
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၂ ။ အေျခခ ံက်ေသာသေဘာတရားခံယူခ်က/္ဒႆ န 

ေကာ္ပုိရိတ ္ (အသင္းအဖြဲ႕ႏ ွင့္ဆိုင္ေသာ) သေဘာတရားခံယူခ်က/္ဒႆ န 

ူသ္ညပျ မ်ား ၊ ႕ူလ ့္ငွႏး္ညစအ႔ဲြဖအ းီကႀၻာမက ္ယြကၾာသးမ္်ခ၍္ငိုထနေြကတူတအ္ငြတ ၀ း္ညစအ႔ဲြဖအ႔ူလာသေ  
ါပ္နရးီတ္နဖးာအပ္ရစ္တ ၀ ္နရစောလ္ကါပေၚပေုိကပ္ရစ္တး္ငရွးရေုပိ္ာကောသေးာမးီကႀးုဖိ္နတ့္ညသးပေ္ကြရ္ငာဆေ္င  

းာထ္က်ခး္နမွ္ညရ့္ငဖျနေအ႔ုိတပ္ု္ႏြၽက ွရိပါတယ ္။ 

အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ လမး္ညႊနခ္်က ္

ာသေ္နြမး္ငာကေ  ္တရိုပိ္ာကေ  ( ႕ြဖဲအး္ငသအ )၏ းာသံင္ငုိန  ့္ငဖျသစ္ဖျးီဥစ္တ  - 

းဳိကႀ္နရ္ကြရ္ငာဆေုိကးာမ်ႈမ္တပ္ညလး္နငပ္ုလာသေတ်မွာသ္ငမျး္ငလ့္ငြပ့္ငဖျနေအ႔ိုတပ္ု္ႏြၽက စ္ဖျ္ညမးာြသးမ္ပ  
း္ငာကၾေ ၊  

့္ငဖျနေအ႔ိုတပ္ု္ႏြၽက ပတ္၀ ေးမ္ိသး္နိထ္င်ကး္န ၇ ာတ့္ငဖျာဘေသးရေႈမူလ္ကြတအး ၀ ၊း္ငာကၾေစ္ဖျ္ညမးာြသးမ္ပးဳိကႀူယ္န  
၊း္ငာကၾေစ္ဖျ္ညမ္ကြရ္ငာဆေ္နရစောလးာမ့္ငမျးုဖိ္နတ၍းမ္ပးဳိကႀ္ငာအေွရိးမ္ြစ္ငုိနးီတ္နဖ္ညသ႔ိုတပ္ု္ႏြၽက   

းာြသးမ္ပးဳိကႀ္နရ္ကြရ္ငာဆေးီတ္နဖ္ငြခပ္ုလအာသေ္ငုိကပ္ုလပ္ုလအ၍းာစးလေသေုရိးာအးာမ်းာသူလ္ညသ႔ိုတပ္ု္ႏြၽက  
။း္ငာကၾေစ္ဖျ္ညမ   

  

းာရတာဘေသာသေ်ကံခချေအ

္က်ခူယံခ /ဒႆန၊  

ာရ္ငုိဆးုံလၻာမက  
့္င်က ၀ ၊ိတီန္တ  

္ငမျအာရ္ငုိဆးုံလၻာမက /
္က်ခး္နမွ္ာ်မွေ  

့္ငွႏး္နိကမံစီး္နငပ္ုလ္ညရွရေ

း္နိကမံစီပ္ဳ်ခစ္ွႏ  

Shokon - ာရ္ငုိဆး္နငပ္ုလ  
ာရပျး္ငပျ္တါဓ္္တစိ  

၊ာရနေ္ငြခပ္ုလအ  ံဆ္ကဆ႔ြတေိထ  
ႈမ္ကြရ္ငာဆေ  

း္ငသအ  ၊ 
း္ငချ္ငာဆေပ္ုလ္ကုိလ႕ဲြဖအ  
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၃။ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္နီတိ (၁၀ခ်က္) 

၁) က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္၍ေဘးအႏၱာရာယ္လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာအလုပ္ခြင္ပတ္၀န္းက်င္အားဖန္တီးရန္ ANZEN အားကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

ကတိက၀တ္ျပဳသည္။  

၂)  အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ယုံၾကည္မႈအားေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ႕ဥပေဒ၊ ကုနသ္ြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအပါအ၀င္သက္ဆိုင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုံးကုိကၽြႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ပါမည္။  

၃)  တိက်သည့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကတိက၀တ္ ျပဳသည္။  

၄)  ကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုံးကုိလုိက္နာေရးအတြက္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တာ၀န္ခံရမည္။  

၅)  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ေျဖာင့္မွန္မႈ၊ရိုးသားမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားျဖင့္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ အစုရွယ္ယာ၀င္ 

အားလုံးၾကားယုံၾကည္မႈပိုမိုျဖစ္ေစၿပီးအကာအကြယ္ေပးပါမည္။  

၆)  လူ႔အဖြဲ႔အစည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

၇)  ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ပိုမုိျဖစ္ထြန္းေအာင္  

     ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။  

၈)  ဖန္တီးတီထြင္နိုင္ျခင္းႏွင့္KAIZENတုိ႔မွတန္ဖိုးကုိကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖည့္စြက္ေပးပါမည္။ (အဆက္မျပတ္တုိးတက္     

     ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

၉)  လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေလးစားပါမည္။  

၁၀)  ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုမၸဏီႏွင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမတူကြဲျပားမႈႏွင့္အားလုံးပါ၀င္လာမႈကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လက္ခံ  

           ေဆာင္ရြက္သြားမည္။  
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၄။ COCE ၏ အတည္ျပဳထားေသာဇယား  

  

ဤဟာသည္ COCE ႏွင့္ ကိုက္ညီသလား?။ 

စတင္ျခင္း 

လံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာ 

ေရးလံုၿခံဳမႈရွိသလား? 

ဤဟာသည္တရား၀င္ 
သလား ? 

 

ကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းကိုလိုက္နာပါ 

သလား ? 
 

သင့္မိသားစုဤ 
အေၾကာင္းကိုသိပါက 

ဂုဏ္ယူ 
သလား ? 

 

ဤဟာသညလ္႕ူအဖဲြ႕ 
အစည္းကိုပါ၀င္ေဆာင္ 

ရြက္ေပးသလား ? 
 

ဤဟာသညသ္ဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ကိုေရရွည္
တည္တံ့ေစသလား ။ 

 

ဤဟာသညလ္႕ူအခြင့္အ
ေရးကိုေလးစားသလား။ 

 

လုိက္ေလ်ာညီေထြမွဳရိွသည္ကုိအတည္ 
ျပဳပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ 
ပုိ၍ပုိ၍ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ 

သြားႏုိင္သည္။ 
 

ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္ပါနဲ႕၊ 
ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႕၏အေျခခံဒႆနကုိ 

ဆန္႕က်င္သည္။ 
 

 

ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္ပါနဲ႕၊ 
ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႕၏အေျခခံဒႆနကုိ 

ဆန္႕က်င္သည္။ 
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၅။ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာက်င့္၀တ္နီတိ (ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား) 

၁) က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္၍ေဘးအႏၱာရာယ္လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာအလုပ္ခြင္ပတ္၀န္းက်င္အားဖန္တီးရန္ ANZEN      

အားကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကတိက၀တ္ျပဳသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အဖြဲ႕၀င္မ်ားအားလုံးေဘးအႏၱာရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏အေျခခံ 

အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႕ပါ၍ 

• ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕အခ်င္းခ်င္းေဘးအႏၱာရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ 

ထိခိုက္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအားအကာအကြယ္ေပးရန္သင့္ေတာ္သည့္အစီအမံမ်ားကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရမ

ည္။ 

• ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္႒ာနတြင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလုံး

ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လိုက္နာရမည္။  

• ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ 

အားတက္သေရာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  

• ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပိုမိုတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္အသုံးခ်ေဆာင္ 

ရြက္သြားမည္။  

၂) အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ယုံၾကည္မႈအားေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳ႕ဥပေဒ၊ ကုန္သြယ္ေရး 

ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအပါအ၀င္သက္ဆိုင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုံးကုိကၽြႏု္ပ္တို႔လိုက္နာေဆာင္ 

ရြက္ပါမည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအားလုံးတြင္စည္းကမ္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္အရာ

တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။စည္းကမ္းတစ္ခုေလာက္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္လုပ္ရပ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား

မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတန္ဖုိးကုိအလြန္ပင္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစနိုင္သည္။  

• ထုိ႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုံးကုိအကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ရမည္။(နုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ား

အပါ အ၀င္) ၎သည္အျမတဲမ္းအတိအက်လိုက္နာေဆာင္ရြက္၍တာ၀န္ယူထားသည့္နယ္ပယ္အားစိုးမိုးေစသည္။  

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္မေရရာေသာျဖစ္စဥ္အေျခအေနမ်ားတြင္အထူးကိစၥမ်ားအတြက္အရည္အခ်င္းရိွေသာဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ 

(သုိ႔) ဥပေဒေရးရာ႒ာနမွကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္အႀကံဥာဏ္ယူရမည္။  

• သတ္မွတ္ေပးထားေသာသင့္ေတာ္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္စည္းကမ္းလုိက္နာျခင္းမရွိ္သည္မ်ားကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အ

ေန ျဖင့္အစီရင္ခံေပးရမည္။  
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အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးတစ္ခုတည္းေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈအားေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ယႈဥ္ျပိဳင္မွဳ႕ဥပေဒ(သုိ႔) 

ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ၾကီးမားေသာျပစ္ဒဏ္ကုိခံယူေစႏုိင္၍ရာဇ၀တ္ေၾကာငး္အရစြဲခ်က္အတင္ခံရႏိုင္ 

ျပီးတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ကုမၸဏီႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိအဖတ္ဆယ္၍မရႏိုင္ေသာဂုဏ္သတင္းထိခိုက္မႈကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ -  

• သက္ဆုိင္ရာအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ယုံမွတ္အပ္ႏွံမႈေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ဥပေဒ၊ကုန္သြယ္ေရးဥပေဒ 

ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္အျပည့္အ၀ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ပညာေပးေနရမည္။အျမတဲမ္း၎တုိ႔အား

အတိက် လုိက္နာေနရမည္။  

• ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္က်င့္၀တ္ပ်က္ျပားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လက္ေဆာင္ပဏာအစားအေသာက္(သုိ႔) 

ေဖ်ာ္ေျဖမႈကုိကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း (သုိ႔) လက္ခံျခင္းမျပဳရပါ။  

• ယုံၾကည္မႈအားေဖာက္ဖ်က္မႈ/ယွဥ္ျပိဳင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွဳ႕မ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာလုပ္

ငန္း ေဆာင္ရြက္မွဳ ႕မ်ားအားေရွာင္ရွား၍ေစ်းကြက္တြင္မွ်မွ်တတယွဥ္ျပိဳင္ရမည္။  

• ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားကုိေတြ႔သည့္အခါတုိင္းေစ်းကြက္ရွယ္ယာ၊ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ျခင္း၊ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္သည့္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအပါအ၀င္အထူးသျဖင့္ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမ 

ျပဳရန္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္အထူးသတိထားလုိက္နာက်င့္သုံးေဆာင္၇ြက္ရမည္။  

• အခ်ိ ႔ဳေသာအခ်က္အလက္မ်ား(သုိ႔)ရည္မွန္းခ်က္(သုိ႔)စာခ်ဳပ္၀င္မ်ားမွဟန္႔တားျခင္း၊ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ားကုိကၽြႏု္ပ္တုိ႔လက္္ခံ

ရမည္။သက္ဆုိင္ရာဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကုိေသခ်ာေအာင္ပုိအေလး 

ထားေဆာင္ရြက္ရမည္။  

၃) တိက်သည့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကတိက၀တ္ ျပဳသည္။  

အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ေဖာ္ျပထားေသာကုမၸဏီအဖြဲ႔၀င္အေနျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ရွယ္ယာ၀င္

မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေငြေရး၊ေၾကးေရးသတင္းအခ်က္အလက္တိက်မႈသည္မရွမိျဖစ္လုိအပ္သည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ -  

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေပးထားေသာ (သုိ႔) တင္ျပေသာအေရအတြက္ကုိစီစစ္အတည္ျပဳရန္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ပို၍အေလးထားရမည္။  

• သက္ဆုိင္ရာစာရင္းဇယားဆုိင္ရာအေျခခံမူမ်ားကုိကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိက္နာရမည္။  

• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေငြေၾကး၊ေၾကးေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီအတိအက်အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္မျဖစ္

ေစ ဘဲထုတ္ေဖာ္ရမည္။  

• လုပ္ငန္းအားလုံး၏အားကုိးအားထားျပဳရေသာအတိအက်စီစစအ္တည္ျပဳရေသာမွတ္တမ္းမ်ားကုိသိမ္းဆည္းထားရမ

ည္။  
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၄) ကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုံးကုိလုိက္နာေရးအတြက္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တာ၀န္ခံရမည္။  

• ကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုံးကုိကၽြႏု္ပ္တုိ႔နားလည္လုိက္နာရမည္။  

• စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈဆုိင္ရာအေရးယူမႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိနားလည္သိရွိ၍

ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႔အေနျဖင့္ရွင္းျပရမည္။  

၅) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ေျဖာင့္မွန္မႈ၊ရုိးသားမႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားျဖင့္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ အစုရွယ္ယာ၀င္ 

အားလုံးၾကားယုံၾကည္မႈပုိမုိျဖစ္ေစၿပီးအကာအကြယ္ေပးပါမည္။  

ေကာင္းမြန္ေသာေကာ္ပုိရိတ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာနုိင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိအဆုံးစြန္ဆုံးလုိက္ 

နာ၍ရုိးသားမႈ၊ေျဖာင့္မွန္မႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ကတိက၀တ္ေပးျခင္းျဖင့္အစုရွယ္ယာမ်ား၏ယုံၾကည္မႈကုိ 

ပိုမုိျမင့္မားေစ၍ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ - 

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္အျမတ္အစြန္းကုိသာေမွ်ာ္ကုိးမည္မဟုတ္ပါ။မတူကြျဲပားသည့္အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍၎တုိ႔ထံမွယုံၾကည္မႈရရွိေအာင္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္။ 

• ျပည္တြင္းႏွင့္နုိင္ငံတကာက်င့္၀တ္စိစစ္မႈတြင္မထိခိုက္ဘဲရိွေသာေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိသာကၽြႏ္ုပ္တို႔တာ 

၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္။  

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား၊ဥာဏပစၥည္းႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔

ႏွင့္အျခားသူမ်ား၏ကုန္သြယ္မႈလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကုိေလးစားမည္။ အကာအကြယ္ေပးရမည္။  

• ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္လုပ္ငန္း (သုိ႔) အစီအစဥ္တက်ျပဳလုပ္သည့္ရာဇ၀တ္မွဳ႕မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္မ်ားကုိ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္သည့္လူပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။  

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္မဟုတ္မမွန္ေသာ (သုိ႔) အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေနေသာေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိမျပဳလုပ္ဘဲ 

မေလးမစားေ၀ဖန္ေသာအမူအက်င့္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္းအျခားလူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 

မျပဳလုပ္ပါ။ မွားယြင္းပါကခ်က္ခ်င္းအမွားျပင္ပါမည္။  

• ကုမၸဏီတာ၀န္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထုတ္ေဖာ္ေပးရမည္။ကုမၸဏီအက်ိဳးစီး 

ပြားထက္ပုဂိၢဳလ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိဦးစားေပးျခင္းမျပဳပါ။  

• ကုမၸဏီ၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ားမွလဲြ၍ကုမၸဏီပစၥည္းမ်ားကုိကၽြႏ္ုပ္တို႔အသုံးမျပဳရပါ။ 

• ကုမၸဏီအတြင္းလူမ်ား၏ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေသာကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

(သုိ႔) ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 
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၆) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စဥ္ဆက္မျပတ္ေအာင္ျမင္မႈ၏ေသာ့ခ်က္သည္ဟန္ခ်က္ညီျခင္းနွင့္ျပည္သူ၊လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ကမာၻေျမတစ္သား 

တည္းအတူတကြဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေလးအနက္ယုံၾကသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ - 

• ကမာၻအႏွံ႔ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အစိုးရအာဏာပုိင္တုိ႔ႏွင့္အတူတကြအလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္ 

တို႔သည္ေဒသတြင္းကမာၻအႏွံ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိယ္တုိင္ဆက္လက္သိျမင္လာ၍စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္စီးပြား 

ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္စဥ္ဆက္မျပတ္အေျခခံအုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ၀င ္

ေဆာင္ရြက္မည္။  

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လူမႈေရးလုပ္ငန္းတြင္ကမာၻအႏွံ႔တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္၍အထူးသျဖင့္ပညာေရး၊လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ပတ္ 

၀န္းက်င္ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။  

၇) ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ပုိမုိျဖစ္ထြန္းေအာင္  

    ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။  

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ဟန္ခ်က္ညီ၍ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အေျခခံအေတြးအေခၚယူဆခ်က္ 

အားနက္နက္နနဲအဲျမစ္တြယ္ေစသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ - 

• ျပည္တြင္းႏွင့္ကမာၻလုံးဆုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္၊ဥပေဒႏွင့္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္အတိအက်လုိက္နာ 

ေပးရမည္။  

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္သည့္နည္းပညာ၊၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ပစၥည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းေမာ္ဒယ္မ်ား 

ကုိပိုမိုတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။  

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းကုိေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျဖဳန္းတီးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ပစၥည္းမ်ားအားျပန္လည္အသုံးျပဳေရးႏွင့္အရင္းအျမစ္ 

မ်ားကုိျပန္လည္အသုံးခ်ေရးမ်ားကုိေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။  

• ေကာ္ပုိရိတ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္နည္းလမ္းတက်ပတ္၀န္းက်ငထိ္ခိုက္မွဳ႕အားထည့္သြင္းစဥ္းစား 

ပါမည္။  

• ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ျဖင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာထိခုိက္မွဳ႕အားသတိရိွရိွၾကပ္မတ္ 

ဆန္းစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။  
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၈) ဖန္တီးတီထြင္နုိင္ျခင္းႏွင့္KAIZENတုိ႔မွတန္ဖိုးကုိကၽြႏု္ပ္တို႔ျဖည့္စြက္ေပးပါမည္။ (အဆက္မျပတ္တုိးတက္     

    ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) 

 စဥ္ဆက္မျပတ္တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း နည္းလမ္း ေပၚထြက္ရန္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ၀င္ေရာက္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အၾကံဥာဏ္သစ္ႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကုိ ဖန္တီးေရး ကတိက၀တ္ ေပး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္  

လုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ -  

• ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ႏွင့္ (value chains) တန္ဖုိးအလိုက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈျဖင့္ မတူကြဲျပားသည္ ့

အႀကံဥာဏ္၊နည္းပညာမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မွ်ေ၀ေဆာင္ရြက္သြားပါ 

မည္။  

• PDCA ႏွင့္ Kaizen လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းေမာ္ဒယ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ဖိုးခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း(value chains) ႏွင့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသစ္မ်ားတြင္ဖန္တီး တီထြင္မႈႏွင့္ 

KAIZEN တုိ႔ကုိအားတက္သေရာတိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္။  

၉) လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလးစားပါမည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခခံသေဘာတရားခယူံခ်က္ေတြးေခၚယူဆခ်က္မ်ားျဖင့္လူသားမ်ားအားေလးစားျခင္းကုိပို၍အျမစ္တြယ္ 

ေစသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။  

အထူးသျဖင္ ့-  

• လူသား၏ဂုဏ္သိကၡာကုိထိခိုက္ေသာမည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္မဆုိကၽြႏ္ုပ္တို႔၀င္ေရာက္(သုိ႔) ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမျပဳပါ။  

• ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္လူမ်ိဳး၊အသားအေရာင္၊က်ားမ၊ဘာသာသာသနာ(သုိ႔)လူမ်ိဳးဇာတိမ်ားကုိအေျခခံ၍ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ 

ျပဳပါ။  

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ကေလးအလုပ္သမား၊ လူကုန္ကူးမႈ(သုိ႔) အတင္းအဓမၼ (သုိ႔) ဆႏၵမပါဘဲအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမ်ိဳးတြင္ပါ၀င္ 

ပတ္သက္မည္မဟုတ္ပါ။  

• ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္မည္သည့္ပံုစံကုိမဆုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။  

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ(သုိ႔)၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေပးေနေသာမည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကုိမဆုိ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဆက္ဆံမည္မဟုတ္ပါ။  
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၁၀) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုမၸဏီႏွင့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမတူကြဲျပားမႈႏွင့္အားလုံးပါ၀င္လာမႈကုိကၽြႏု္ပ္တုိ႔လက္ခံ  

          ေဆာင္ရြက္သြားမည္။  

ဖန္တီးတီထြင္မႈႏွင့္တုိးတက္မႈပင္ရင္းသည္မတူကြဲျပားမႈႏွင့္အလုံးစံုပါ၀င္မႈျဖစ္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တို႔ယုံၾကည္သည္။လုပ္ငန္းပတ္ 

၀န္းက်င္ႏွင့္ကမာၻအႏွံ႔customerမ်ား၏လုိုအပ္ခ်က္ကုိပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္တု႔ံျပန္ျခင္းျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္မတူကြဲျပားမႈကုိအမ်ိဳးမ်ိဳး 

ေသာရုွ႕ေထာင့္အျမင္မ်ားျဖင့္အေထာက္အကူျပဳနိုင္သည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ -  

• မတူကြဲျပားသည့္လူမ်ိဳး၊လူမ်ိဳးဇာတိ၊လိင္ႏွင့္အသက္အရြယ္အမ်ိဳးမိ်ဳးတုိ႔သည္အလုပ္ခြင္တြင္မတူကြဲျပားေသာအလုပ ္

သမားမ်ားျဖင့္အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္တက္တက္ၾကြၾကြအတူတကြလုပ္ကုိင္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ေဆာင္ 

ရြက္သြားမည္။  

• ၎တုိ႔၏လူမ်ိဳးႏွင့္လူမ်ိဳးဇာတိ(သုိ႕)က်ားမကဲြျပားမွဳ႕ကုိပဓာနမထားဘဲအဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံးကုိတူညီေသာအခြင့္အလမ္း 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ပိုမိုေပးသြားမည္။  

• ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအဖြဲ႔၀င္မ်ားအဆင့္ဆင့္ၾကားလည္းေကာင္း၊တစ္ခုလုံးကုိလည္းေကာင္းပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ဆက္သြယ္မႈကုိပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။  

• ယွဥ္ၿပိဳင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိရန္လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းအတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွျဖစ္ 

ထြန္းလာေသာကၽြမ္းက်င္မႈကုိကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။  

အေရးပါမည့္ မွတ္စုမ်ား -  

COCE အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအလုိ႔ငွာ - 

• သင့္ေတာ္သည့္ေပးထားေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ဤ COCE ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကုိ အဖြဲ႔၀င္အားလုံးမွခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံရမည္။  

• သေဘာရုိးျဖင့္COCE ခ်ိဳးေဖာက္မႈအစီရင္ခံစာကုိတင္ျပေသာအဖြဲ႔၀င္အေပၚမည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ (သုိ႔) တန္ျပန္ 

အေရးယူမႈမ်ားကုိမျပဳလုပ္ေၾကာင္းကုမၸဏီမွအာမခံသည္။  

• ဤ COCE ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ကုမၸဏီ၏စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ 

ရြက္ေပးရမည္။  
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