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၂၀၂၁ ဘတုအ်ဖဲွ�  အတည်ြပု�ပီး 

က်ုပတုိ်၏ President ငှ့် CEO ထံမ ှအမာှစကား 

“က်ုပတုိ်၏ကျင့်ဝတ်” - က်ုပ်တုိရပ်တည်ထားသည့် အေြခခအုံတ်ြမစ ်

လူအဖဲွအစည်းကို ြမင့်တငေ်ပးြခငး်။ အေရးအကးီဆုံးေသာအရာငှ့် သင့်ကိုချတ်ိဆကေ်ပးြခငး်။  

"အေရးအကီးဆုံးေသာအရာငှ့် သင့်ကိုချတ်ိဆကေ်ပးြခငး်"၊ "လူအဖဲွအစည်းကို 

ြမင့်တငေ်ပးြခငး်"တုိသည် Telenor ၏ ရည်ရ�ယခ်ျကြ်ဖစပ်ါသည်။ ဆကသ်ယွေ်ရးကတွင် 

ြဖတ်သနး်ခဲ့ေသာ စှေ်ပါငး်(၁၆၅)ေကျာအ်တွငး် ရရှိလာေသာ ေအာငြ်မငမ်၊ ဆုတ်ယုတ်မ 

အေတွအ�ကံစှရ်ပ်လံုးအေပတွငအ်ေြခခ၍ံ ေရရည်ှတည်တ့ံြဖစထ်နွး်ိုငေ်သာ၊ တာဝနခ်ယံမူရှိေသာ 

လပ်ုငနး်တစခ်ကုို လည်ပတ်လပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကလ်ာိုငေ်အာင ် က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ ေတွးေခ 

ယဆူပုံများှင့် အေလအ့ထများကို တြဖည်းြဖည်း  တုိးတကေ်အာငေ်ြပာင်းလ၍ဲ ြပြပငတ်ည်ေဆာက် 

ခဲ့ရေပသည်။ က်ုပ်တုိ ၀ငေ်ရာက်လပ်ုကိုငလ်ျကရ်ှိေသာ ိုငင်တုိံငး်တွင ် အဆင့်အတနး်၊ စခံျနိစ်ံန်း 

များကို ြမင့်မားလာေအာင် က်ုပ်တုိ ကိးပမ်းအားထတ်ုြခငး်မှာ သကဆုိ်ငသ်မူျားကို 

ရကေ်ရာေကာငး်ြပလို၍ သိုမဟတ်ု သေဘာကျေကျနပ်ေအာင် ေဆာငရ်�ကေ်ပးလို၍ 

ြပလပ်ုြခငး်မျိးမဟတ်ုဘ ဲ ယငး်တုိသည် ေတာတ်ည့်မှနက်န၍် ေကာငး်မွနေ်သာ အလပ်ုဟ ု က်ုပ်တုိ၏ 

လှံုးသားမှ ယံုကည်ေသာေကာင့်သာ ြဖစပ်ါသည်။ (လူအဖဲွအစည်းကို) ြမင့်တငေ်ပးြခငး်ဆုိရာတွင် 

တာဝနသ်စိးီပွားေရးလပ်ုငနး်၊ ကနွရ်ကခ်ျတ်ိဆကမ်၊ ေခတ်မီနည်းပညာများှင့် 

ေြဖရငှး်ချကအ်သစမ်ျားမှတဆင့် က်ုပ်တုိကိုယတုိ်ငလ်ည်း စမ်ွးေဆာင်ိုငမ်ြဖစ်ေစပါတယ်။ 

က်ုပ်တုိလပ်ုကိုငေ်နေသာ နယပ်ယတွ်ငး်မှ ေဖာကသ်ည်များ၊ ဝနထ်မ်းများ၊ ပုိင်ရငှမ်ျားှင့် 

လူအဖဲွအစည်းများ၏ ကမ�ာကးီအတွက ် ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ ေနရာတစခ်ြုဖစေ်အာင ် က်ုပ်တုိ 

ပ့ံပုိးေပးပါမည်။ 

အမဲစးူစမ်းရှာေဖွေလလ့ာပါ၊ အတူဖနတီ်းပါ၊ ကတိတည်ပါ၊ ေလးစားသမရှိပါ။  

Telenor၏ ေတွးေခယဆူပုံ၊ ကျင့်�ကြံပမူပုံငှ့် က်ုပ်တုိ မည်သို ြဖစလ်ိုသည်ကို 

ေဖြပထားေသာအေြခခစံဉး်မျဉး်ေလးချကသ်ည် က်ုပ်တုိ၏အြပအမူငှ့်အေတွးအေခအယအူဆများ 

ပငြ်ဖစပ်ါသည်။ ယငး်တုိသည်က်ုပ်တုိ၏ ေမာမှ်နး်ချက်များ ငှ့် က်ုပ်တုိလိုကန်�ရမည့် 

ြပာနး်ချကမ်ျား စှရ်ပ်လံုးပငြ်ဖစပ်ါသည်။ ေမာ်မှနး်ချက်ငှ့် လကေ်တွလပ်ုရပ် ဟနခ်ျကညီ်ေအာင် 

ကိုငတွ်ယေ်ဆာငရ်�ကရ်နမှ်ာ  က်ုပ်တုိ၏ ေနစဉအ်လပ်ုပငြ်ဖစပ်ါသည်။ က်ုပ်တုိသည် စးူစမ်းရာှေဖွရန်၊ 

ဆနး်သစတီ်ထငွရ်န ်ငှ့် နည်းသစလ်မ်းသစမ်ျားကို ရာှေဖွရနလ်ိုအပ်သကဲ့သို တိကျေသချာမ၊ ထေိရာက်မ 

ငှ့် ယံုကည်အားထား စတ်ိချိုငမ်ရှိစာွြဖင့် ေဆာငက်ျဉး် ေပးအပ်ိုငရ်နလ်ည်းလိုပါသည်။ ဤသို 

ေဆာငက်ျဉး်ေပးိုငမ်သည်  ဆကလ်ကေ်အာငြ်မငြ်ခငး်အတွက ် ေသာခ့ျကြ်ဖစ၍်၊ မည်သည်ကို၊ 
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မည်သိုေဆာငရ်�ကသ်င့်သည် ဆုိသည့် ေထာင့်စှမ်ျိးလံုးက၊  ယငး်ေအာငြ်မငမ်ကို ဆကလ်ကထ်နိး်သိမ်း 

ထားိုငေ်ရး၏ အဓိက စနိေ်ခမပင ်ြဖစပ်ါသည်။ 

က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း– အေြခခစံည်းမျဉး်ငှ့် အေြခခအုံတ်ြမစ ် 

က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်သည် Telenor တွင ်က်ုပ်တုိ မည်သို မည်ပုံ လပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�က်ကသည် ဆုိသည့် 

အေကာငး်ြဖစ်ပီး၊ ေဖာက်သည်များငှ့် စးီပွားေရးလပ်ုေဖာက်ိုငဖ်ကမ်ျားမှ က်ုပ်တုိအေပ  မည်သိုြမင် 

ေစချငသ်လ ဲ ဆုိတာပဲြဖစပ်ါတယ။် က်ုပ်တုိ၏ ြပမူကျင့်�ကပုံံတုိက က်ုပ်တုိ ကိုငစ်ွဲသည့် 

သေဘာထားကို ရည်နး်၍၊ က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းမှာမူ က်ုပ်တုိလိုကန်�ရမည့် 

ြပာနး်ချကပ်ငြ်ဖစပ်ါသည်။ ဆုိလိုသည်မှာ ရာထးူ၊ အခနး်က သိုမဟတ်ု ေနရာေဒသတုိှင့် 

သကဆုိ်ငြ်ခငး်မရှိဘဲ က်ုပ်တုိတစဦ်းချငး်စအီေနြဖင့် မည်သည်ကို လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်နလ်ိုအပ်၍ 

ထိုသို လိုကန်�ေဆာငရ်�ကရ်န ် က်ုပ်တုိအေပတွင ် မည်သိုေမာလ်င့်ထားသည် ဆိုသည့် 

အေကာငး်ပငြ်ဖစပ်ါသည်။ က်ုပ်တုိ ြပမကျင့်�ကေံဆာငရ်�ကပုံ်တုိက Telenor ၏ ကျင့်ဝတ်သကိာကို 

ထနိး်သမ်ိးေစာင့်ေရာှကသ်မူျားြဖစရ်န ် အေြခခအုံတ်ြမစြ်ဖစ၍်၊ မိမိတုိ၏ ေနစဉြ်ပလပ်ုဖွယရ်ာများကို 

ေဆာငရ်�က်ကရာတွင် �ကံေတွကရမည့် အခကအ်ခ ဲ အကပ်အတည်းများတစေ်လာက် 

လမ်းနေ်ပးိုငရ်နြ်ဖစပ်ါသည်။     

က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကို အေြခခစံည်းမျဉး် ေလးချက်အေပတွင ် အေြခခံ၍ 

ပုိမုိိုးရငှး်လယွက်စူာွ ေဆာငရ်�ကထ်ားရှိပီး၊ က်ုပ်တုိ၏ ေနစဉလ်ပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကမ်များတွင် 

�ကံေတွေနရေသာ အခကအ်ခစဲနိေ်ခမများကို ကညီူေြဖရငှး်ိုငရ်န ် ရည်ရ�ယ ် ထားေသာလ်ည်း 

ြဖစေ်ပ�ကံေတွိုငသ်ည့် အြဖစအ်ပျက ်အေြခအေနအားလံုးကိုမူ ပီးြပတ် ြပည့်စံုကံုလံုေအာင ်ထည့်သွင်း 

ေဖြပိုငမ်ည်မဟတ်ုေပ။ ဒကီျင့်ဝတ်စည်းကမ်းက မှနက်နေ်သာ ဆုံးြဖတ်ချကမ်ျား ချမှတ်ိုငရ်န်အတွက် 

ကညီူပ့ံပုိးေပးိုငရ်န ်ရည်ရ�ယထ်ားြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ 

ကနေ်တာ့်ရဲ ေမာလ်င့်ချကက်ေတာ့ ိုးရငှး်ပါတယ ် - သင ် �ကံေတွေကာငး် �ကံေတွရိုင်တ့ဲ 

အခကအ်ခအဲကပ်အတည်းေတွနဲ ေတွ�ကံတ့ဲ အကမ်ိတုိငး်၊ အမဲတေစ ဤကျင့်၀တ်စည်းကမ်း 

သေဘာတရား ဆက်ယွခ်ျကမ်ျားငှ့် ထငဟ်ပ်ဆကစ်ပ်၍ အချနိယ်ူပီး သံုးသပ်ပါ၊ တုိက်ဆုိငစ်စေ်ဆးပါ။ 

ဤကျင့်၀တ်စည်းကမ်းများအေပက်ုပ်တုိ၏ ကတိက၀တ် ကိုလည်း စဥ်ဆကမ်ြပတ် သံုးသပ် 

ထငဟ်ပ်ေစြခငး်ငှ့်အတူ၊ စှစ်ဥ်ြပနလ်ည်ဆနး်သစြ်ပြပငရ်နလ်ိုအပ်ပီး၊ သိုမှသာ က်ုပ်တုိအားလံုး 

စစမှ်နေ်သာ ကျင့်ဝတ်ကာကယွသ်မူျားအြဖစ်ြဖင့် က်ုပ်တုိကမုဏ၏ီ ဂဏုသ်ကိာကို ေအာငြ်မငစ်ွာ 

ထမ်ိးသမ်ိးေစာင့်ေရာှက ်ိုငလ်မ့်ိမည်လို ယံုကည်ပါတယ။် 

(Sigve)        ရကစ်ွဲ။       ။ ၂၆ ေအာကတုိ်ဘာ ၂၀၂၁ 
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ကျင့်၀တ်စည်းကမ်းမိတ်ဆကစ်ာမျက်�ှ 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမး်ကို ဘာေကာင့် ထားရိှရတာလဲ 

ခိုငမ်ာတ့ဲ တနဖုိ်းေတွနဲ ဖဲွစည်းထားတ့ဲ ကမုဏတီစခ်အုေနနဲ၊ က်ုပ်တုိရဲ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းဆုိတာ  

စမ်ွးေဆာငရ်ည်များ၊ ရည်မှနခ်ျကမ်ျားငှ့် ေအာငြ်မငမ်တုိ အေကာငး်ချည်း သကသ်ကမ်ဟတ်ုေပ။ 

ယငး်သည် က်ုပ်တုိအချငး်ချငး်ငှ့် က်ုပ်တုိ ရပ်တည်ကျင်လည်ေနေသာ ဝနး်ကျငအ်ေပ ေရးှ၍ 

က်ုပ်တုိ မည်သို ြပမေဆာငရ်�ကရ်မည်ဆုိသည့် အေကာငး်လည်း ြဖစပ်ါသည်။  က်ုပ်တုိသည် 

က်ုပ်တုိ၏ သံုးစွဲသမူျား၊ ရှယယ်ာရငှမ်ျားငှ့် လပ်ုေဖကိုငဖ်ကမ်ျားအြပင် က်ုပ်တုိ၏ 

မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များ ငှ့် က်ုပ်တုိလပ်ုငနး်လပ်ုကိုငလ်ျကရ်ှိသည့် လမူအသိုကအ်ဝနး်အားလံုး၏ 

ယံုကည်စတ်ိချရေသာ လကတဲွ်ေဖ ြဖစလ်ိုပါသည်။      

က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်သည် ဤယံုကည်မအေပတွင ် တည်မီှလျကရ်ှိပီး က်ုပ်တုိသည် လပ်ုငန်းကို 

တာဝနခ်ယံမူရှိေသာ၊ ကျင့်ဝတ်သကိာရှိေသာ၊ ဥပေဒငှ့်ညီတ်ွေသာနည်းလမ်းများြဖင့် 

လပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကရ်န ် ခိုငမ်ာေသာ သိဌာနြ်ဖင့်ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်။   ဤကျင့်ဝတ် 

စည်းကမ်းသည် အဖဲွအစည်းတွငး် ြပမေတွးေခယူဆပုံများ၏ အေြခခအုံတ်ြမစပ်ငြ်ဖစပ်ါသည်။ ဤ 

သတ်မှတ်စခံျနိစ်ံနး်များ၊ စည်းမျဉး်စည်းကမ်းများကို Telenor တွင ် ရှိသည့်လတုိူင်းက 

လိုကန်�ကရမည်။ က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသ်ကိာအေပတွင ် လမ်းမုိးသကေ်ရာက်ိုင်သည့် 

ဆုံးြဖတ်ချက်များကို ေနစဉ်ငှ့်အမ က်ုပ်တုိြပလပ်ုချမှတ်ေနကရပါသည်။ အေြခအေနအေကာငး် 

အြခငး်ရာေပတွင ်ြပည့်ြပည့်စံုစံု         သရိှိထားြခငး်မရှိဘ ဲြပလပ်ုေသာ ဆုံးြဖတ်ချကသ်ည် ရည်ရ�ယခ်ျက် 

ေကာငး်ြဖင့် ြပလပ်ုပငြ်ပလပ်ုေသာြ်ငားလည်း က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသ်ကိာကို ထခိိုကပ်ျကစ်းီ ေစိုငပ်ါသည်။ 

Telenor တွင ် က်ုပ်တုိ ြပကျင့်ရမည့် အြပအမများအတွက် အဓိကလိုအပ်ချကမ်ျားကို ကျင့်ဝတ်၏ 

အေြခခစံည်းမျဉး် သေဘာတရားများ (Code Principles) က ချမှတ်ေပးပါသည်။ 

ကျင့်ဝတ်၏ အေြခခ ံစည်းမျဉး်များ၊ သေဘာတရားများ  

ကျင့်ဝတ်၏ အေြခခ ံစည်းမျဉး်များ၊ သေဘာတရားများသည် ကျင့်ဝတ်သကိာရှိေသာ အဖဲွအစည်းတစ်ခု 

ြဖစလ်ာေစရန ် ေဖာေ်ဆာငေ်ပးပီး က်ုပ်တုိ ကျင့်ေဆာငရ်မည့် လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ အမူအကျင့်၏ 

အစှသ်ာရကို ဖွင့်ဆုိေပးပါသည်။   
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စည်ကမ်း လိုကန်� ကျင့်သံုးမည်။  

က်ုပ်တုိသည် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ ငှ့် က်ုပ်တုိ၏ ေပလစမီျားကို လိုကန်�ကပါသည်၊ 

အကယ၍် ဆနက်ျငက်ွဲလွဲမရှိခဲ့ပါက အြမင့်ဆုံး စည်ကမ်းကိုသာ ဆုပ်ကိုငထ်နိသ်မ်ိး၍ လိုကန်�ရပါမည်။  

မိမိြပသမ မိမိတာဝနယ်ပူါမည်။  

က်ုပ်တုိသည် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို တက်ကစွာွြဖင့် ရာှေဖွြခငး်၊ က်ုပ်တုိ၏ တာဝနမ်ျားကို 

သရိှိန�းလည်ြခငး်၊ ငှ့် က်ုပ်တုိလပ်ုကိုငလ်ျကရ်ှိသည့် လမူအသိုကအ်ဝနး်တွင ် ပုိမုိကျယြ်ပနသ်ည့် 

အကျိးသကေ်ရာကမ်ကိုလည်း အသမှိတ်ြပပါသည်။  

ိုးသားပွင့်လငး်ကပါမည်။  

က်ုပ်တုိရငဆုိ်င�်ကံေတွေနရသည့် စနိေ်ခမများအေပ က်ုပ်တုိသည် ပွင့်လငး်၍ ဟတ်ုမှနစ်ာွလည်း 

ေြပာဆုိပါမည်။   

ထတ်ုေဖ ေြပာကားြခငး်ြပပါမည်။  

မေသချာမေရရာသသံယရှိပါက စိုးရမ်ိမကငး်မကို ထတ်ုေဖာအ်သေိပးပါ၊ ေမးြမနး်ပါ။ 

အြခားသမူျားကိုလည်း ထိုသိုြပလပ်ုရန ် တုိကတွ်နး်ပီး၊ သေဘာိုးြဖင့် ထတ်ုေဖေြပာကားသအူေပ 

လကတု်နြ်ပနြ်ခငး်ကို လကမ်ခသံည့်  အေလအ့ထတစရ်ပ် ဖနတီ်းရပါမည်။ 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမး်ကို မည်သေူတွကလုိက်န� ရပါမည်နည်း 

ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းသည် ဒါိုကတ်ာအဖဲွဝငမ်ျားအပါအဝင ် Telenor၏ ကိုယစ်ားေဆာငရ်�ကလ်ျက် 

ရှိသတုိူငး် ငှ့် Telenor ၏ ဝနး်ထမ်းများအားလံုးငှ့် သကဆုိ်ငအ်ကျံးဝငပ်ါသည်။ က်ုပ်တုိကိုယ်တုိင် 

လိုကန်�ကျင့်သံုးလျကရ်ှိသည့် ကျင့်ဝတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ြမင့်မားေသာ စံနး်များကို က်ုပ်တုိ၏ စးီပွားေရး 

မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များကလည်း အလားတူလိုကန်�ကမည်ဟ ုေမာလ်င့်ပါသည်။  

ကျင့်ဝတ်စည်းကမး်ေတွကို ဘယလုိ်သံုးစွဲရမလဲ 

ကျင့်ဝတ် အေြခခစံည်းမျဉး် ေလးချက် ငှ့် ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၏ ကအလိုက ်

အြခားသတ်မှတ်ထားေသာ လိုအပ်ချကမ်ျားသည် ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၏ အေြခခတံာဝန်ှင့် 

ဝတရားများကို ဖဲွစည်းသတ်မှတ်ေပးပါသည်။ က်ုပ်တုိ၏ ေပလစမီျား ှင့် 

ယငး်တုိ၏လကစ်ွဲလမ်းနမ်ျားတွငရ်ှိေသာ ထပ်ဆင့်လိုအပ်ချကမ်ျားကိုလည်း န�းလည်သရိှိ၍ 

လိုကန်�ကရမည်။ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း ကတစခ်ခုျငး်စ၏ီ အဆုံးတွင ် သကဆုိ်ငရ်ာေပလစီငှ့် 
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ယငး်တုိ၏လကစ်ွဲလမ်းနွမ်ျားအြပင် ရရှိိုငေ်သာ နွ်ကားချကမ်ျား၊ လကေ်တွသံုး 

အေထာကအ်ကမူျား၊ ေလက့ျင့်သင်ကားေရးဆုိငရ်ာများ ငှ့်အြခားအေထာကအ်ကြူပ 

အရငး်အြမစမ်ျားကို ရရှိိုငမ်ည့် အင်တာနကလ်ပ်ိစာ(links)ကို ရာှေဖွေတွရှိိုငပ်ါသည်။    

ကျင့်ဝတ်နတိီဆုိငရ်ာအခကအ်ခအဲကပ်အတည်းများ၊ စနိေ်ခမများငှ့် က်ုပ်တုိ ရငဆုိ်င�်ကံေတွရေသာ 

အခါတွင ်က်ုပ်တုိ၏ တစေ်နတာလပ်ုငနး်များကို စမံီခနခ်ွဲေဆာငရ်�ကရ်န ်ငှ့် က်ုပ်တုိကို လမ်းန်ရန် 

က်ုပ်တုိ၏ ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းက ရငှး်လငး်ြပတ်သားေသာ လိုအပ်ချကမ်ျားကို ချမှတ်ေပးပါသည်။            

ရငှး်လငး်ြပတ်သားမ မရှိေသာဧရယိာများအတွက် ေမးြမနစ်ရာရှိေသာအခါ မိမိတုိ၏ ဌာနအကးီအကဲ 

လိုငး်မနေ်နဂျာ သိုမဟတ်ု Compliance Function သို အမဲဆကသ်ယွ ်ေဆာငရ်�က်ိုငပ်ါသည်။ Integrity 

Hotline ကိုအသံုးြပ၍ ေမးခနွး်များကို အမည်ေဖာြ်ပ၍ေသာလ်ည်းေကာငး်၊ အမည်မေဖြပဘဲ 

ေသာလ်ည်းေကာငး် အ�ကအံာဏမ်ျား ေတာငး်ခံိုငပ်ါသည်။ 

က်ုပ်တုိ၏ ေနစဥ်လပ်ုငနး်တွင ်ရငဆုိ်င�်ကံေတွရိုငေ်သာ အခကအ်ခအဲကပ်အတည်းတုိငး် သိုမဟုတ် 

အေြခအေနရပ်တုိငး်ကို ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းက လမ်း�ခံမရှိိုငရ်န ် မြဖစ်ိုငပ်ါ။ ဥပေဒေရးရာှင့် 

မူဝါဒေရးရာအရ (regulatory) မေသချာမေရရာမငှ့် လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ စနိေ်ခမများ၊ အခကအ်ခမဲျားမှာ 

ဆကလ်က ် တည်ရှိေနပါလမ့်ိမည်။ ယငး်ကဲ့သိုကစိရပ်များတွင် ကျင့်ဝတ်နတိီပုိငး်ဆိုငရ်ာ 

အြမင့်မားဆုံးေသာ စံနး်များကို လကက်ိုငထ်ား၍ က်ုပ်တုိ၏ တာဝနဝ်တရားများကို 

ထမ်းမဲတုိငး်ထမ်းရ�က၊် လိုကန်�မဲတုိငး်လိုကန်�ရမည်သာြဖစသ်ြဖင့် မည်သိုပင်ဆုိေစ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များကို မှနမှ်နက်နက်န ် ချမှတ်ိုငရ်န ် အလိုငာှ၊ အေထာကအ်ကြူဖစေ်စမည့် 

လမ်းနွခ်ျကမ်ျားကို က်ုပ်တုိအေနြဖင့် ကိးပမ်းရာှေဖွသင့်ပါသည်။  က်ုပ်တုိ၏ ကိုယပုိ်ငက်ျင့်ဝတ် 

နတိီပုိငး် စခံျနိစ်ံနွး်များအြပင ် ကျင့်ဝတ် အေြခခစံည်းမျဉး် (Code Principles) သည် က်ုပ်တုိကို 

သကဆုိ်ငရ်ာ ဥပေဒများ ငှ့် နည်းဥပေဒ စည်းမျဉး်စည်းကမ်းများကို လိုကန်�ရနလ်ည်း 

လိုအပ်လျကရ်ှိပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် လကရ်ှိလပ်ုကိုငလ်ျကရ်ှိသည့် ိုငင်၏ံ ဥပေဒများကို သရိှိန�းလည် 

ရငး်ှီးကမ်းဝငမ်ရှိေအာင် ြပလပ်ုထားသင့်ပါသည်၊ အကယ၍် သင့်တွင ် ေမးြမနး်လိုသည်များရှိပါက 

ဥပေဒေရးရာဌာနထမှံ လမ်းနွခ်ျက ်ရယပူါ။   

ဝနထ်မး်များအြဖစ် က်ုပတုိ်ထံမ ှေမာလ်င့်ထားသည့် အရာများ …   

Telenor၏ ဝနထ်မ်းတစဦ်းအေနြဖင့် သင့်အေပတွင ်ေမာလ်င့်ထားသည်မှာ-  

• ကိုယက်ျင့်သကိာြမင့်မားစာွြဖင့် အမဲေဆာငရ်�ကပ်ါ၊ 

• ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၊ ေပလစမီျား ငှ့် လမ်းနလ်ကစ်ွဲများကို ဖတ်ေလလ့ာ၍ လိုကန်�ပါ၊   
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• “How to Speak Up” ကတွင ် ေဖြပထားသည့် စိုးရမ်ိဖွယရ်ာကစိရပ်များကို 

ထတ်ုေဖေြပာကားပါ၊ 

• ကျင့်ဝတ်ငှ့်ဆုိငေ်သာ သငတ်နး်များကို အချနိအ်ခါအားေလျာစ်ာွ တကေ်ရာကရ်န ်ကိးပမ်းပါ၊ 

• ထပ်ဆင့် လမ်းနွခ်ျကမ်ျားကို ရာှေဖွရမည့်အချနိ်ှင့် နည်းလမ်းကို သထိားပါ  

• ဆုိငရ်ာ စံုစမ်းစစေ်ဆးမများကို အြပည့်အဝပူးေပါငး်ေဆာငရ်�ကပ်ါ၊ 

• ပေဒငှ့်မညီတ်ေသာ၊ ကျင့်ဝတ်သကိာမ့ဲေသာ သိုမဟတ်ု Telenor၏ ဂဏုသ်ကိာကို 

ထခိိုကည်ိးမ်ွးေစေသာ အေလအ့ထအြပအမူတုိကို ေရာှင်ကဉပ်ါ။ 

• သင�်ကံေတွရိုငသ်ည့် အ�ရာယမ်ျားကို အကြဲဖတ်ပီး၊ ၎ငး်တုိကို ထထိေိရာကေ်ရာက် 

စမံီခနခ်ွဲရန ်သင့်ေလျာေ်သာ ေလက့ျင့်မငှ့် လမ်းနမ်ကို ရယပူါ။ 

က်ုပတုိ်၏ ေခါငး်ေဆာငမ်ျားထံမ ှေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

အထကပ်ါ လိုအပ်ချကမ်ျားအြပင ်Telenor ရှိေခါငး်ေဆာငမ်ျား လိုကန်�ရန ်ေမာလ်င့်ထားသည်မှာ-  

• "ေခါငး်ေဆာငပုိ်ငး် သေဘာထား" အတုိငး်လိုကန်�ကျင့်�ကေံနထိုင်က၍ compliance ၏ 

အေရးပါမကို အမဲေြပာကားြခငး်ြပကရမည်  

• မိမိဌာန၏ လပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကမ်ကို သကေ်ရာကထ်ခိိုက်ိုငေ်သာ လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ compliance 

အ�ရာယ�်ကံေတွရိုငေ်ြခရှိေသာ နယပ်ယမ်ျားကို ကိတငေ်မာမှ်နး် တွကဆ်၍ 

သတ်မှတ်ေဖထတ်ုထားရမည်  

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ compliance အ�ရာယ�်ကံေတွရိုငေ်ြခကို ေလျာပ့ါးသကသ်ာေစမည့် 

ေဆာငရ်�ကမ်များကို တက်ကစွာွ သတ်မှတ်ေဖထုတ်ထားပါ  

• သကဆုိ်ငမ်ရှိသည့် အခကအ်ခအဲကပ်အတည်းများကို ကိုငတွ်ယေ်ြဖရငှး်ေဆာငရ်�က်ိုင်ရန် 

မိမိ၏ဌာနအား ေလက့ျင့်သင်ကားေပးမငှ့် ြပငဆ်ငမ်ကို ေသချာစာွ ေဆာငရ်�ကပ်ါ  

• စိုးရမ်ိမိသည့်ကစိရပ်များကို ထတ်ုေဖေြပာဆုိတငြ်ပရာတွင ် လကတုံ်ြပနြ်ခင်းကို 

စိုးရမ်ိေကာင့်ကစရာမလိုဘဲ ပွင့်လငး်စာွ သတငး်ပုိအစရီငခ်ြံခငး်ငှ့် အသငး်အဖဲွဝငအ်ားလံုး 

အသားကျလာေစရန် ပွင့်လငး်စာွ သတငး်ပုိအစရီငခ်ြံခငး်ကို ကျင့်သံုးသည့် ပတ်ဝနး်ကျင် 

တစရ်ပ်ကို အားေပးရန် 

• ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခငး်ငှ့် အြခားလပ်ုငနး်စဉမ်ျားတွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိငး် က်ုပ်တုိ၏ 

အြပအမူများအတွက ်စနံမူန�အြဖစ ်ေဆာငရ်�ကပ်ါ။ 

• ကျင့်ဝတ်သကိာပုိငး်ဆုိငရ်ာ ြမင့်မားသည့် စခံျနိစ်ံနွး်များကို အလပ်ုခနအ်ပ်ြခင်းှင့် 

ရာထးူတုိးြမင့်ေပးြခငး်တုိအတွက ်လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက ်တစရ်ပ်အြဖစ ်သံုးစွဲပါ 
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• သကိာမ့ဲေသာ စးီပွားေရးအေလအ့ထများ ေဆာငရ်�ကရ်နအ်လိုငါှ၊ ဝနထ်မ်းများ သိုမဟုတ် 

စးီပွားေရးလပ်ုေဖာက်ိုငဖ်ကမ်ျားအေပ ဖိအားအေနြဖင့် ြဖစေ်ပိုငသ်ည့် ဗျဟာများ၊ ပစမှ်တမ်ျား 

သိုမဟတ်ု အချနိဇ်ယားများကို ေရာှင်ကဉပ်ါ။ 

ကျင့်၀တ်စည်းကမး်၏အခနး်ကများ 

အဂတိလုိကစ်ားမ ဆနက်ျငေ်ရး  

အဂတိလိုကစ်ားမကို က်ုပ်တုိ က လံုးဝသည်းမခပံါ။      

က်ုပ်တုိသထိားရမည့်အချကမ်ျား 

• မည်သိုေသာ လာဘေ်ပးလာဘယ်မူူများ သိုမဟတ်ု မေလျာ်ကနသ်ည့်ေပးေချမများ သိုမဟတ်ု 

၎ငး်တုိငှ့်ဆကစ်ပ်ြဖစေ်ပလာေသာမည်သည့် အကျိးေကျးဇးူများ ကိုမဆုိ က်ုပ်တုိက 

သည်းခြံခငး်မရှိပါ   

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်ကို ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမရှိသည့် ပုံစြံဖင့် ရ�ကေ်ဆာင်ရန် 

ခိုငမ်ာေသာ သိဌာနြ်ဖင့် ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိပါသည်  

• လာဘေ်ပးလာဘယ်မူသည် တရားဝငြ်ခငး်မရှိ၍၊ ပါဝငပ်တ်သကသ်မူျားငှ့် Telenor အေပ 

ဥပေဒေကာငး်ဆုိငရ်ာ ငှ့် ဂဏုသ်တငး်ကို ထခိိုက်ိုငသ်ည့် အ�ရာယတုိ်ြဖင့် 

ရငဆုိ်င�်ကံေတွလာရဖွယရ်ှိပါသည်   

• လပ်ုငနး်ေချာေမွေအာင်ေပးရေသာ တရားမဝငေ်ကးများ (facilitation payments) ေပးေချသည့် 

အသငွသ်န ် ၊ ခနအ်ပ်ေပးသည့်အတွက ် သိုမဟတ်ု ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရ�ကေ်ပးသည့်အတွက် 

တရားမဝင ် ေပးေချမကို တစစ်ံုတစဦ်းအား ြပန်လည်ြပလပ်ုေပးသည့် အစအီမံ (kick-back 

schemes) အသငွသ်န်ငှ့် အေရာငေ်ဆာငဟ်နြ်ပကမုဏမီျား (shell companies) သိုမဟုတ် 

ဖုံးကယွထ်ားေသာ ပုိငရ်ငှမ်ျား (hidden owners) တုိကို သံုးစွဲြခငး်စသည့်တုိအပါအဝင် 

လာဘေ်ပး လာဘယ်မူသည် အသငွသ်နမ်ျားစာွကို ေဆာင်ိုငသ်ည်  

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများ (Public Officials) သည် များေသာအားြဖင့် အဂတိလိုကစ်ားမ 

ဆနက်ျငတုိ်ကဖ်ျကေ်ရးဆုိငရ်ာ စည်းမျဉး်များအရ ေဆာငရ်�ကရ်နရ်ှိသြဖင့် အထးူသတိထား၍ 

ေဆာငရ်�ကရ်မည်  

• အချိေသာ အေြခအေနငှ့်အချနိအ်ခါတုိတွင ် လကေ်ဆာငပ်ဏာများ ငှ့် 

ဧည့်ဝတ်ြပြခငး်တုိကိုပငလ်င ် လာဘေ်ပးလာဘယ်မူြပြခငး် သိုမဟတ်ု မသင့်ေလျာသ်ည့် 

အကျိးေကျးဇးူကို ေပးအပ်ြခငး် အြဖစ ်ထည့်သငွး်စဉစ်ားိုငသ်ည်  
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• အများအကျိးအတွက ်လှဒါနး်ြခငး် သိုမဟတ်ု စပွနဆ်ာ (sponsorships) ေပးြခငး်တုိကို ပငလ်င် 

အကယ၍် စးီပွားေရးအရ အကျိးေကျးဇးူကို ရရှိရန ် ြပလပ်ုထည့်ဝငေ်ပးကမ်းပါက 

လာဘေ်ပးြခငး် အြဖစ်ြမင်ိုငဖွ်ယရ်ာရှိပါသည် 

• အကယ၍် Telenor အေနြဖင့် တုိက်ိုကပ်ါဝငပ်တ်သကြ်ခငး်မရှိသည့်တုိင ် က်ုပ်တုိ၏ 

လပ်ုငနး်ေထာကပ့ံ်ေပးသွငး်မကငွး်ဆကြ်ဖစစ်ဉတ်စေ်လာက ်အကျင့်ပျက် အဂတိ လိုကစ်ားမများ 

ပါဝငလ်ာပါက Telenor အတွက ်ကးီမားသည့် အ�ရာယက်ို ဖနတီ်းြဖစေ်ပေစိုငပ်ါသည်   

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• လာဘေ်ပးလာဘယ်မူများတွင် မည်သည့်အခါတွငမှ် ပါဝင်ပတ်သကြ်ခငး်မြပ သိုမဟုတ် 

မေလျာ်သဇာြဖင့် လပ်ုငနး်ေဆာငရ်�ကြ်ခငး် မြပရပါ  

• မေလျာက်နသ်ည့် ေပးေချမများ သိုမဟတ်ု အကျိးေကျးဇးူ တစရ်ပ်ကို က်ုပ်တုိသည် 

မည်သည့်အခါတွငမ် ကမ်းလမ်ှးြခငး်၊ ေပးကမ်းြခငး်၊ ေမးြမနး်ြခငး် သိုမဟတ်ု လကခ်ြံခင်း 

မြပလပ်ုရပါ 

• က်ုပ်တုိသည်  တရားမဝငေ်ကး (facilitation payment) ေပးြခငး်ကို ယတ်ုစအွဆုံး အသက် 

အ�ရာယ ်(သို) ကျနး်မာေရး အ�ရာယ ်ကျေရာကသ်ည်ဟ ုယံုကည်သည်မှအပ မည့်သည့်အခါမ 

မြပလပ်ုရပါ။ 

• ြပငပ်အဖဲွအစည်း/တတိယအဖဲွအစည်း (3rd party) မှ လာဘလ်ာဘ သိုမဟတ်ု၊ တရားမဝငေ်ကး 

(facilitation payment) ေပးရန ် မည့်သည့် ေတာငး်ဆုိမမျိးကိုမဆုိ က်ုပ်တုိမှ အမဲတမ်း 

အစရီငခ်တံငြ်ပရပါမည်၊ 

• က်ုပ်တုိကိုယတုိ်ငအ်ား ခငွ့်ြပေပးထားြခငး်မရှိေသာ မည်သည့်ြပမူေဆာငရ်�ကမ်မျိးကိုမဆုိ 

အြခားတစပ်ါးသူ တစဦ်းတစေ်ယာကအ်ားလည်း ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကရ်န ် က်ုပ်တုိက 

ေမတာရပ်ခြံခငး်၊ တုိကတွ်နး်ြခငး်မြပရပါ  

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး် (Business Partners) တုိကို အထးူသတိထား 

ေရ�းချယ၍် ၎ငး်တုိ၏ကျင့်ဝတ်နတိီ ငှ့် ဥပေဒအရ ညီတ်ွစွာ ြပမူေဆာငရ်�ကမ်ကို 

မဲေစာင့်ကည့်ေလလ့ာပါ  

• က်ုပ်တုိ၏ စာရငး်များ ငှ့် မှတ်တမ်းများကို က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်အေပတွင ်တိကျမှန်ကန်စွာ 

ငှ့် ေကာငး်မွနစ်ာွ ထငဟ်ပ်ေပလငွမ်ရှိေစရန ်ထနိး်သမ်ိးထားရှိပါ  

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများ(Public Officials)ငှ့်ထေိတွဆကဆံ်ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင် 

သင့်ေတာသ်ည့်အားြဖင့် သတိထား ေဆာငရ်�ကပ်ါ  
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• က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုေဖာက်ိုငဖ်ကမ်ျား သိုမဟတ်ု စးီပွားေရးမိတ်ဖကမ်ျားမှ လာဘေ်ပးလာဘ်ယူမ 

ြပလပ်ုြခငး်ငှ့် စပ်လျဉး်၍ စိုးရမ်ိမကငး် ြဖစလ်ာပါက၊ က်ုပ်တုိ၏ မနေ်နဂျာ၊ Compliance ဌာန 

ငှ့် Integrity hotline တုိသို အမဲတမ်း ထတ်ုေဖာေ်ြပားကားြခငး် ြပရပါမည်။ 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား 

• ရငှး်လငး်ြပတ်သားသည့် လပ်ုငနး်ရည်ရ�ယခ်ျကရ်ှိပုံမေပဘ ဲ လပ်ုိုးလပ်ုစဉမ်ဟတ်ုေသာ 

သိုမဟတ်ု လနွက်မဲျားြပားေနေသာ၊ ေဖာငး်ပွလနွး်ေသာ ေပးေချမများကို အကယ်၍ 

က်ုပ်တုိအေနြဖင့် သတိြပမိလာပါက  

• မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်အေနြဖင့် လပ်ုငနး် လပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကရ်ာတွင ် Telenor၏ စခံျနိစ်ံနွ်းကို 

လိုကန်�ြခငး်မရှိဟ ုက်ုပ်တုိ သသံယရှိပါက  

• က်ုပ်တုိ၏ စးီပွားေရးမိတ်ဖက ် တစဦ်းဦးက မိမိတုိကိုယစ်ား ြပည်သူဝနထ်မ်းများ (Public 

Officials)ငှ့် ဆကသ်ယွ ်ှီးေ�ှ ေဆာငရ်�ကေ်ပးရသည့်အြဖစက်ို က်ုပ်တုိ သရိှိလာပါက 

• ြပည်သူဝနထ်မ်း (Public Officials) များငှ့် ှီးယွပ်တ်သကမ်ရှိိုငေ်သာ အဖဲွအစည်းများသို 

အများအကျိးအလိုငာှ ထည့်ဝငေ်ပးလှရန ် သိုမဟတ်ု စပွနဆ်ာ(sponsor) ေပးရန် 

ေမတာရပ်ခံချကမ်ျားကို ြပလပ်ုသည့်အခါ 

• မည်သည့်အေကာငး်ြပချကအ်တွကမ်ဆုိ ေငေွကးေပးရန ် သိုမဟတ်ု လကေ်ဆာငမ်ျား၊ 

ခရးီသာွးလာြခငး်၊ ေပးလှြခငး်များ သိုမဟတ်ု ခမ်းန�းကးီကျယလ်နွး်ေသာ 

တငဆ်ကေ်ဖျာေ်ြဖမြဖင့် က်ုပ်တုိကို ေပးအပ်ကမ်းလမ်ှးလာပါက သိုမဟုတ် 

ေမတာရပ်ခံမြပခရံပါက  

မတ်ိဖကလု်ပင်နး်များ  

က်ုပ်တုိ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များသည်၊ က်ုပ်တုိအတွက ် သိုမဟတ်ု က်ုပ်တုိှင့် 

လပ်ုငနး်လပ်ုေဆာငရ်ာတွင ် က်ုပ်တုိ၏ စခံျနိစ်ံနး်များအတုိင်း ြပည့်မီ၍ က်ုပ်တုိ၏ တနး်ဖုိးများကို 

ေလးစားရန ်ေမာလ်င့်ထားပါသည်။ 

က်ုပ် တုိ သထိားရမည့် အချကမ်ျား  

• က်ုပ်တုိ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များ၏ လပ်ုကိုငေ်ဆာင်ရ�ကမ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသ်တင်းကို 

ထခိိုကပ်ျကစ်းီေစိုင်ပီး ဥပေဒေကာငး်အရလည်း ရငဆုိ်ငလ်ာရဖွယရ်ာများရှိပါသည်။  

• မိတ်ဖကလ်ပ်ုးငနး် (Business Partners) ဆုိသမူျားတွင၊် တယလ်ေီန�ှင့် 

ထေိတွလပ်ုကိုငရ်ေသာသ ူ (သို) ထေိတွလပ်ုကိုငရ်နလ်ျာထားသ ူ တစသ်းီပုဂလများှင့် 
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သးီြခားရပ်တည်အဖဲွအစည်းများြဖစ်သည့်၊ ေပးသငွး်သမူျား၊ ေအးဂျင့်များ၊ ြဖနခ်ျသိမူျား၊ 

အမှတ်တံဆိပ်ေအာကတွ်င ် ခငွ့်ြပချကြ်ဖင့် လပ်ုကိုငသ်မူျား (franchisees) ှင့် 

ဖကစ်ကလ်ပ်ုကိုငသ်မူျားအစရှိေသာ တရားဝငအ်ဖဲွအစည်းများ အြပင် စပွနဆ်ာရှစ် 

(sponsorship) ငှ့် လှဒါနး်မကို လကခ်ရံရှိထားသမူျား၊ ေရရည်ှတည်တ့ံေရး 

မိတ်ဖကအ်ဖဲွအစည်းများှင့် အြခားသကဆုိ်ငေ်သာအဖဲွများလည်း ပါဝငပ်ါသည်။ 

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• ကျင့်ဝတ်နတိီပုိငး်ဆုိငရ်ာ ငှ့် တာဝနက်ျေရာကေ်သာလပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာကျင့်ဝတ် (responsible 

business conduct)ပါ  စခံျနိစ်ံနး်များငှ့် တနဖုိ်းများအရ ေကျနပ်အားရစရာရှိသည့်  

မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partners) များငှ့်သာ လပ်ုကိုငေ်ဆာင်ရ�ကရ်န ် က်ုပ်တုိ 

ရည်ရ�ယပ်ါသည်   

• သကဆုိ်ငသ်ည့် စည်းမျဉး်ဥပေဒအားလံုးငှ့် Telenor၏ တာဝနက်ျေရာကေ်သာ လပ်ုငနး်ဆိုငရ်ာ 

ကျင့်ဝတ် (responsible business conduct) တုိကို မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partners) 

များအေနြဖင့် လိုကန်�မ၊ ကိုကညီ်မရှိရန ်က်ုပ်တုိက ေမာလ်င့်ပါသည်  

• မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partners) များအေနြဖင့်၊ က်ုပ်တုိအတွက ်သိုမဟတ်ု က်ုပ်တုိှင့် 

လပ်ုငနး်လပ်ုေဆာငရ်ာတွင ် က်ုပ်တုိ၏ ပျကစ်းီဆုံးံးိုငမ်အ�ရာယမှ် ကာကယွေ်ပးရန် 

က်ုပ်တုိက ေမာလ်င့်ပါသည်။ 

• စးီပွားေရးမိတ်ဖကမ်ျား ေရ�းချကဆုံ်းြဖတ်ရာတွင၊် ပျကဆီ်းဆုံးံးမအ�ရာယ်ကို 

ချင့်တွကအ်ကြဲဖတ်ြခငး်အပါအဝင်၊ တယလ်ေီန�၏ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများအတုိငး် က်ုပ်တုိ 

အထးူသတိထား၍ ေဆာငရ်�ကရ်မည်။   

• မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partners)များသည် မိမိတုိ၏ လပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကမ်များကို 

Telenor၏ "တာဝနက်ျေရာကေ်သာ လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ ကျင့်ဝတ်" ("responsible business 

conduct")ငှ့်အညီ ြပမူေဆာငရ်�က်မအား က်ုပ်တုိကေစာင့်ကည်ေလလ့ာ၍ 

ယငး်သိုေဆာငရ်�ကြ်ခငး်ကို ေထာကခ်အံားေပးပါသည် 

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ အခငွ့်အလမ်းများကို က်ုပ်တုိ အထးူသတိထား ချင့်တွကအ်ကြဲဖတ်သံုးသပ်၍  

၎ငး်တုိသည် ပိတ်ဆုိတားြမစအ်ေရးယထူားြခငး်များငှ့်၊ သငွး်ကနု-်ထတ်ုကနုဆ်ိုင်ရာ 

လိုအပ်ချကမ်ျား အပါအဝင၊် သကဆုိ်ငေ်သာ ကနုသ်ယွမ်ဆုိငရ်ာ ထနိး်ချပ်မများှင့် 

ကိုကညီ်မရှိေအာင ်ေသချာစာွ ေဆာငရ်�ကရ်မည် 

• က်ုပ်တုိသည် မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partners) များအားလံုးကို မတ၍ 

ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမရှိသည့်ပုံစြံဖင့် ေလးစားစာွ ဆကဆံ်ပါသည်   
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သတိြပရမည့်အချကမ်ျား  

• Telenor ၏ ေပးသငွး်သကူျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာ မူသေဘာတရားများ (Telenor’s Supplier Conduct 

Principles) သကဆုိ်ငအ်ကျံးဝငသ်ည့်ေနရာတွင် အပါဝင ် က်ုပ်တုိ၏ စခံျနိစ်ံနး်များကို 

အြပည့်အဝလိုကန်�ြခငး်မရှိသည့် မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partner)တစရ်ပ်ကို က်ုပ်တုိ 

ရငဆုိ်င�်ကံေတွရသည့်အခါ  

• Telenor၏ ကိုယစ်ားလပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကလ်ျက ် ေလာဘ်လီပ်ုဆွယေ်ပးသမူျား (lobbyist) 

အြဖစလ်ည်းေကာငး်၊ ကိုယစ်ားလယှအ်ြဖစ ် လည်းေကာငး် သိုမဟတ်ု အြခားတစပ်ါးသူ 

အြဖစလ်ည်းေကာငး် လပ်ုကိုငေ်ဆာင်ရ�ကေ်ပးမည့် မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partner) 

တစရ်ပ်ကို က်ုပ်တုိက ရာှေဖွလျကရ်ှိသည့်အခါ  

• ေလာဘ်လီပ်ုဆွယေ်ပးသူများ (lobbyist)၊ ကိုယစ်ားလယှအ်ြဖစလ်ည်းေကာငး် သိုမဟတ်ု 

အြခားတစပ်ါးသူ အြဖစလ်ည်းေကာငး် Telenor၏ ကိုယစ်ားလပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကေ်ပးမည့် 

မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partner) တစ်ဦးကို  ချတ်ိဆကလ်ပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကရ်န် 

က်ုပ်တုိရာှေဖွလျကရ်ှိသည့်အခါ  

• မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partner) တစခ်သုည် Telenor အေပတွင ်အတ်လကာဏာြဖင့် 

ထငဟ်ပ်ေပလငွေ်စိုငေ်သာ နည်းများြဖင့် ြပမူ လပ်ုကိုငေ်ဆာင်ရ�ကလ်ျကရ်ှိသည်ဟ ုက်ုပ်တုိ 

သရိှိသတိြပမိလာပါသည့်အခါ 

• မည်သည့် မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partner) တစခ်ခုကုိုမဆုိ Telenor ၏ 

လိုအပ်ချကမ်ျားအရ စနစတ်ကျ ေစာေကာစစေ်ဆးထားြခငး်မရှိေသာအခါ  

• မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် (Business Partners) တစခ်၏ု ြပမူကျင့်�ကမံ သိုမဟတ်ု ကျင့်ဝတ်နီတိ 

အေပတွင် က်ုပ်တုိေမးခနွး်ထတ်ုေစေလာကသ်ည့် အြခားေသာ အြပအမူ သိုမဟုတ် 

အေြခအေနတုိကို  က်ုပ်တုိ သတိြပမိလာသည့်အခါ 

ရာသဦတု ငှ့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင ် 

က်ုပ်တုိသည် ပတ်ဝနး်ကျငက်ို ကာကယွေ်စာင့်ေရာှက၍် ရာသဦတု ေြပာငး်လေဲဖာကြ်ပနမ်များကို 

တားဆီးကာကယွြ်ခငး်တွင ်ခိုငမ်ာသည့် သိဌာနြ်ဖင့် ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကသ်ာွးပါမည်       

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား 

• က်ုပ်တုိသည် ေဒသဆုိငရ်ာ ဥပေဒများ ငှ့် ိုငင်တံကာမှ အသအိမှတ်ြပထားသည့် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ စခံျနိစ်ံနး်များအတုိင်း လိုကန်�ေဆာငရ်�ကသ်ာွးမည်   
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• စမ်ွးအင၊် ေရ ငှ့် ကနု်ကမ်းပစည်း အရငး်အြမစမ်ျား သံုးစွဲရာတွင ် နည်းိုငသ်မအနည်းဆုံးြဖင့် 

ေဆာငရ်�ကရ်န ်အခိုငအ်မာ သိဌာနြ်ပထားပါသည်  

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• က်ုပ်တုိ၏ စးီပွားေရးလပ်ုငနး်လည်ပတ်မများမှ ထကွေ်ပလာမည့် ဖနလ်ံုအိမ်ဓာတ်ေငွ 

ထတ်ုလတ်မများကို ကျိးေကာငး်ဆီေလျာစ်ာွြဖင့် အနည်းဆုံး ြဖစေ်အာင် ကိပမ်း 

အားထတ်ုပါသည်။ 

• က်ုပ်တုိသည် ကနုပ်စည်း ဝယယ်ြူခငး်ငှ့် ဝနေ်ဆာငမ်များ ရယရူာတွင ် ရာသဦတု ှင့် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ အကျိးသကေ်ရာကမ် ြဖစေ်ပေစမည့် အချကမ်ျားကို 

ထည့်သငွး်စဥ်းစားပီး က်ုပ်တုိ၏ ေပးသငွး်သမူျားအေပ  တာဝနသ်စိးီပွားေရး 

စသံတ်မှတ်ချကြ်ဖင့် အကြဲဖတ် ေဆာင်ရ�ကပ်ါသည်။ 

• က်ုပ်တုိ၏ စနွ်ပစပ်စည်းများ ေလျာခ့ျရနအ်တွက ် ကျိးေကာငး်ဆီေလျာေ်သာ 

ကိးပမ်းအားထတ်ုမများ အပါအဝင ် ေရရည်ှတည်တ့ံေသာ စနွ်ပစပ်စည်းစမံီခန်ခွဲြခငး်ကို 

က်ုပ်တုိ အားေပးေထာကခ်ပံါသည်။ 

• က်ုပ်တုိသည်ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမရှိပီး က်ုပ်တုိ၏လပ်ုေဆာငမ်များသည် ရာသဦတုှင့် 

သဘာဝပတ်၀နး်ကျငအ်ေပ  မည်သိုသကေ်ရာကမ်ရှိသည်ကို ထတ်ုြပနအ်စရီငခ်ရံမည် 

• က်ုပ်တုိသည် ရာသဦတုငှ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် ထခိိုကေ်စေသာ အြဖစအ်ပျကမ်ျားကို 

ထတ်ုြပန ်အစရီငခ် ံရမည်။ 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား  

• က်ုပ်တုိ၏ ရာသဦတုငှ့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာ စံနး်များအေပ တယလ်ေီန�၏ 

စးီပွားေရလပ်ုငနး်လည်ပတ်မများငှ့် ေပးသငွး်သမူျားမှ စခံျနိစ်ံနး် ပျကက်ကွမ်ရှိသည်ဟု 

သတိြပမိလာသည့်အခါ 

• သကဆုိ်ငေ်သာ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆုိ်ငရ်ာစည်းမျဉး်များ (သိုမဟတ်ု) ကမုဏလီမ်းနခ်ျက် 

များအား ေဖာကဖ်ျကမ်ရှိေကာငး် က်ုပ်တုိသတိြပမိလာသည့်အခါ 
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ယဉှ်ပိငြ်ခငး်  

က်ုပ်တုိသည် ိုးသားမတစာွ ယဉှ်ပိငပ်ါသည်။  

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား  

မတသည့် ယဉှ်ပိငမ်သည် လမူအသိုကအ်ဝနး်အတွက ် အေရးကးီ၍၊ Telenor တည်ရှိလပ်ုကိုငေ်သာ 

ိုငင်အံားလံုးတွင၊် Telenor အတွက် အရည်ှသြဖင့် တည်တ့ံိုငမ်ည့် စးီပွားေရးအခငွ့်အလမ်းများကို 

ဖနတီ်းေပးပါသည်  

မမတသည့် အသာစးီရရှိထားမများမှ အကျိးအြမတ်ရရှိြခငး် သိုမဟတ်ု ဖနး်တီးယြူခငး်   တုိသည် 

သံုးစွဲသမူျား၊ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များငှ့် အများြပည်သတုိူအလယတွ်င ် က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသ်တင်းကို 

ထခိိုကေ်စိုငပ်ါသည်  

ယဉှ်ပိငမ်ကို ဆနက်ျငသ်ည့် သေဘာတူညီမများ သိုမဟတ်ု အေလအ့ကျင့်များသည် က်ုပ်တုိ၏ 

စသံတ်မှတ်ချက ် များကိုသာ ဆနက်ျငေ်သဖီွြခငး်မဟတ်ုဘ ဲ ယငး်တုိသည် ဥပေဒကို လည်း 

ဆနက်ျငေ်သဖီွရာေရာကပ်ါသည်   

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့် အရာများ 

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ ကိုယပုိ်ငေ်ဈးနး်ငှ့်လပ်ုငနး် မဟာဗျဟာ တုိကိုေရးဆဲွ၍ က်ုပ်တုိ 

ကမ်းလမ်ှးချကမ်ျား၏ အကျိးေပးစမ်ွးိုငမ်အေပတွင ်အေြခခလံျက ်ယဉှ်ပိငသ်ာွးပါမည်  

• က်ုပ်တုိသည် လကရ်ှိပိငဘ်က် သိုမဟတ်ု ပိငဘ်ကြ်ဖစလ်ာိုငေ်ြခရှိသမူျား ှင့် 

ဆကသ်ယွေ်ြပာကားမများကို ကနသ်တ်ထား၍ စးီပွားေရးအရ အေရးကးီေသာ 

သတငး်အချကအ်လကတုိ်ကို ေဝမြခငး်မြပပါ  

• ေဈးကကွက်ို ခွဲေဝယရူနေ်သာလ်ည်းေကာငး်၊ ေဈးနး်များကို 

ပုံေသသတ်မှတ်ရနေ်သာလ်ည်းေကာငး် သိုမဟတ်ု သငွး်အားစကုို သိုမဟုတ် ေရာငး်ချမကို 

ကနသ်တ်ရနေ်သာလ်ည်းေကာငး် အမှနတ်ကယလ်ကရ်ှိပိငဘ်က ် သိုမဟတ်ု ပိင်ဘက် 

ြဖစလ်ာိုငေ်ြခရှိသမူျား ငှ့် တရားဝင၊် အတည် သိုမဟတ်ု တရားမဝင ် အလတ်ွသေဘာအရ 

ေသာလ်ည်းေကာငး် သေဘာတူညီမ မြပလပ်ုရပါ  

• ကနုသ်ယွမ်ဆုိငရ်ာ အသငး်အဖဲွ(Trade Association)တစခ်ခုု (သိုမဟတ်ု) လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ 

ဖုိရမ်တစခ်ခု ု (industry forum) သို  ပူးေပါငး်ပါ၀ငြ်ခငး်မြပမီ ကမုဏတွီင်း 

လိုအပ်ချက/်သတ်မှတ်ချက ်များငှ့်အညီ ခငွ့်ြပချကရ်ယရူမည်  
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• လကရ်ှိ ပိငဘ်က် သိုမဟတ်ု ပိငဘ်ကမ်ျား ြဖစလ်ာိုငေ်ြခရှိသမူျား ငှ့် ေြပာဆုိမများသည် 

မသင့်ေလျာေ်သာ၊ ယဉှ်ပိငမ်ကို ဆနက်ျငေ်သာ အေကာငး်အရာသို ေြပာငး်လသဲာွးပါက 

က်ုပ်တုိသည် ယငး်ေဆွးေးွမမှ ကိုယ့်ကိုယက်ို ချကခ်ျငး် ဖယခ်ာွေရာှင်ကဉ်၍ 

ယငး်ေြပာဆုိမအေကာငး်ကို က်ုပ်တုိ၏ Legal Function ငှ့်/သိုမဟတ်ု integrity hotline သို 

သတငး်ပုိပါ   

• ယဉှ်ပိငမ်ဥပေဒများကို ချိးေဖာကမ်ဟ ု သသံယြဖစမိ်ပါက ယငး်ကို Legal Functionသို 

သတငး်ပုိရန ်က်ုပ်တုိတွင ်တာဝနရ်ှိပါသည်  

သတိြပရမည့် အချကမ်ျား  

• လကရ်ှိပိငဘ်က် သိုမဟတ်ု ပိငဘ်ကြ်ဖစလ်ာိုငေ်ြခရှိသမူျား၊ သံုးစွဲသမူျား သိုမဟုတ် 

မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များက ၎ငး်တုိ၏ ေဈးနး်များ၊ မဟာဗျဟာများ၊ လပ်ုငနး်နည်းဗျဟာများ 

သိုမဟတ်ု အလားတူ သတငး်အချကအ်လက်ငှ့်စပ်လျဉး်၍ က်ုပ်တုိကို ချဉး်ကပ်လာသည့်အခါ  

• က်ုပ်တုိ၏ လကရ်ှိ သိုမဟတ်ု ပိငဘ်က ် ြဖစလ်ာိုငေ်ြခရှိသမူျား၏  သံုးစွဲသမူျား (သိုမဟတ်ု) 

သကဆုိ်ငရ်ာ ေစျးကကွ်များသို လကလ်မ်ှးမီေရာကရ်ှိိုငမ်ကို ကနသ်တ်ဟနတ်ားမရှိေသာ 

တရားဝငအ်တည် သိုမဟတ်ု တရားမဝငအ်လတ်ွသေဘာအရ ေသာလ်ည်းေကာင်း 

သေဘာတူညီမရှိသည်ဟ ုက်ုပ်တုိ သသံယရှိသည့်အခါ  

• က်ုပ်တုိ၏ လကရ်ှိပိငဘ်က် သိုမဟတ်ု ပိငဘ်က ်ြဖစလ်ာိုငေ်ြခရှိသမူျား ငှ့် အလတ်ွသေဘာ 

သိုမဟတ်ု လမူေရးအရ ေတွဆုံစည်းေဝမများကို တကေ်ရာကရ်န ်က်ုပ်တုိ စစီဉထ်ားသည့်အခါ   

• ယဉှ်ပိင်ိုငမ်ဆုိငရ်ာ အေရးကးီေသာ သတငး်အချကအ်လက ် (competitive sensitive 

information) ကို ဖလယှရ်န ်ရည်ရ�ယခ်ျကရ်ှိသည်ဟ ုေဖနွး်လျကရ်ှိသည့် ေနရာတွင ်လက်ရှိ 

ပိငဘ်က ် သိုမဟတ်ု ပိငဘ်က် ြဖစလ်ာိုငေ်ြခရှိသမူျားငှ့် ေတွဆုံေဆာငရ်�ကရ်န ် က်ုပ်တုိ 

စစီဉထ်ားသည့်အခါ  

• ေဈးကကွလ်မ်းမုိးမ အေနအထား (abuse of dominant position) ကို အလွဲသံုးစားြပသည်ဟု 

ြမငသ်ံုးသပ်ိုငဖွ်ယရ်ာရှိေသာ ေဈးနး်ဆုိငရ်ာ မဟာဗျဟာကို သိုမဟတ်ု ေဈးကကွဆုိ်ငရ်ာ 

အြခားေသာ မဟာဗျဟာကို၊ ထေူထာငရ်န ်က်ုပ်တုိစစီဉထ်ားသည့်အခါ 

လိဝှကမ်ထားရိှြခငး် ငှ့် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို ကိုငတွ်ယေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်  

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို အဖုိးတနပုိ်ငဆုိ်င်မတစရ်ပ် အြဖစသ်တ်မှတ်ကိုငတွ်ယ်ပီး၊ ၎င်းှင့်အညီ 

လိုကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါသည်။ 
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က်ုပ်တုိ သထိားရမည့် အချကမ်ျား  

• ကမုဏ၏ီ ဝနထ်မ်းတစဦ်းအေနြဖင့်၊ Telenor သံုးစွဲသမူျား သိုမဟတ်ု မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များ ှင့် 

စပ်လျဉး်ေသာ လိဝှကသ်တငး်အချကအ်လကမ်ျားသည် ရဖံနရ်ခံါအားြဖင့် က်ုပ်တုိ၏ 

လကဝ်ယသ်ို ေရာကရ်ှိလာတတ်သည်၊  

• သတငး်အချကအ်လကအ်များစသုည် ဒစဂ်ျစတ်ယြ်ဖစ၍် လယွက်စူာွပင ်ဝငေ်ရာကရ်ယူိုငြ်ခင်း၊ 

ြပြပငြ်ပငဆ်င်ိုငြ်ခငး်၊ မေဝိုငြ်ခငး် ငှ့် မိတ/ ပုံတူကးူယြူခငး်တုိ ြပလပ်ုိုငသ်ည်၊  

• မှတ်တမ်းများဆုိသည်မှာ ကမုဏအီတွက ် တနး်ဖုိးြမင့်မားေသာ သတငး်အချကအ်လက် 

ြဖစပ်ါသည်။ ယငး်တုိမှာ Telenor အတွက ် အေရးကးီလသှြဖင့် ထတ်ုေဖသတ်မှတ်၍ 

ကာကယွထ်ားရှိရမည် (ဆုိသည့်အချက)်၊  

• လိဝှကမ်ရှိြခငး်သည် ယဉှ်ပိင်ိုငမ် ငှ့် မူဝါဒေရးရာ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းအရ (regulatory 

processes) Telenor၏ ဂဏုသ်တငး်ငှ့် အကျိးစးီပွားများကို ကာကယွရ်နအ်တွက် 

မရှိမြဖစအ်ေရးကးီ၍ က်ုပ်တုိပုိငဆုိ်ငမ်များ၏ လံု�ခံစတ်ိချရမူအတွကလ်ည်း အေရးကးီသည်၊ 

• မတူညီေသာ သတငး်အချကအ်လကအ်မျိးမျိးကို သငမ်ည်မထနိး်သမ်ိးထားိုငသ်ည် သိုမဟုတ် 

ထနိး်သမ်ိးထားရမည် စသည့် ြပငပ်လိုအပ်ချကအ်ေနြဖင့် ရှိိုငသ်ည် 

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ  

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိတွင ် ယငး်သိုေဆာငရ်�ကရ်န ် အခငွ့်အာဏာရှိ၍ ယငး်သိုေဆာငရ်�က်ရန် 

တရားဝငအ်ေကာငး်ြပချကလ်ည်း ရှိသည့်အခါတွငသ်ာ လိဝှက ် သတငး်အချကအ်လက်ကို 

က်ုပ်တုိ မေဝြခငး်ြပပါသည်၊   

• က်ုပ်တုိသည် လိဝှကသ်တငး်အချကအ်လကမ်ျားကို ခငွ့်ြပချကမ်ရှိပဲ ဝငေ်ရာကြ်ခင်းမှ 

ကာကယွေ်စာကေ်ရာှကရ်မည် 

• က်ုပ်တုိသည် ဗဟသုတု မေဝေရး အစဉအ်လာကို အားေပးပါသည် သိုရာတွင် 

အတွငး်သတငး်ငှ့် လိဝှကမ်ထားရမည့် သတငး်အချကအ်လကတုိ်ကို 

ကိုငတွ်ယေ်ဆာငရ်�ကသ်ည့်အခါတွင ်အထးူသတိထားေဆာငရ်�ကရ်ပါမည်၊   

• အြခားတစပ်ါးသမူျား၏ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို မိမိတုိ၏ ကိုယပုိ်င် 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကဲ့သို အေလးထား၍ လိဝှကမ်ကိုလည်း တူညီေသာ 

အတုိငး်အတာြဖင့် ထားရှိကျင့်သံုးကာ က်ုပ်တုိကိုငတွ်ယေ်ဆာငရ်�ကပ်ါသည်  

• အများြပည်သဆုိူငရ်ာေနရာများတွင် အေရးကးီေသာ အေကာငး်အရားများကို က်ုပ်တုိ 

ေြပာဆုိေဆွးေးွြခငး်မြပပါ  
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• Telenorမှ သတငး်အချကအ်လကအ်ားလံုးသည် ယံုကည်စတ်ိချရ၍ တိကမှနက်နမ်ရှိရန် 

က်ုပ်တုိ ကာကယွေ်စာင့်ေရာှက၍် လပ်ုငနး်ခငွ ် ငှ့် ကျင့်ဝတ်နတိီပုိငဆုိ်ငရ်ာ ြမင့်မားသည့် 

စခံျနိစ်ံနး်များငှ့် ကိုကညီ်မရှိေစရန ်လိုကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါသည် 

• က်ုပ်တုိသည် တယလ်ေီန�မှ အတည်ြပထားေသာ စနစမ်ျားကို အသံုးြပပီး၊ 

သတငး်အချကအ်လက ် စမံီေဆာငရ်�က်ေပးြခငး်များကို၊ ထတ်ုြပနထ်ားေသာ 

လိုအပ်ချကမ်ျားငှ့်အညီ လပ်ုေဆာငပ်ါသည်။ 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား  

• အများြပည်သူငှ့် မသကဆုိ်ငသ်ည့် သတငး်အချကအ်လကက်ို Telenor၏ ဝနထ်မ်းတစ်ဦးက 

အများြပည်သေူရှတွင ်ထတ်ုေဖေြပာဆုိေနမကို က်ုပ် မေတာတ်ဆကားမိသည့်အခါ  

• လိဝှကထ်ားရမည့် သိုမဟတ်ု ဖွင့်ဟထတ်ုေဖေြပာဆုိြခငး်မြပရေသာ သေဘာတူညီချက်ကို 

လကမှ်တ်ေရးထိုးချပ်ဆုိရန ်မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်တစခ်ကု ေမတာရပ်ခလံာသည့်အခါ 

• အကယ၍် က်ုပ်တုိသည် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို ကိုငတွ်ယြ်ခငး် သိုမဟတ်ု ကမုဏီ၏ 

ကာကယွသ်င့် ကာကယွထ်ိုကေ်သာ လိဝှကသ်တငး် အချကအ်လက၊် မှတ်တမ်း များကို 

ကိုငတွ်ယ ်အသံုးြပေနရသည့်အခါ၊ 

• အကယ၍် တစစ်ံုတစဦ်းက Telenor၏ လပ်ုငနး်အေသးစတ်ိသို ဦးတည်သာွးေစမည့် 

လမ်းေကာငး်သို က်ုပ်တုိငှ့် ေဆွးေးွမြပရန ်အားထတ်ု ေြပာဆုိသည့်အခါ   

• အကယ၍် သငက် လိဝှက ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို မည်သည့် ြပငပ်အဖဲွအစည်းှင့်မဆုိ 

မေဝရသည့်အခါ 

အကျိးစးီပာွးချငး် ဆနက်ျငပ်ဋကိြဖစမ်  

က်ုပ်တုိသည် Telenor ၏ အကျိးစးီပွားအတွက ်အမဲေရးှေဆာငရ်�က်ကပါသည်။  

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အရာများ 

• က်ုပ်တုိ၏ ပုဂိလေ်ရး အကျိးစးီပွားသည် Telenor၏ အကျိးစးီပွားတုိှင့် 

ဆနက်ျငေ်နသည့်အခါ သိုမဟတ်ု က်ုပ်တုိ၏ ပုဂိလေ်ရး အကျိးစးီပွားသည် Telenor၏ 

အကျိးစးီပွားတုိငှ့် ဆနက်ျငေ်နသည်ဟ ု ထငြ်မငယ်ဆူဖွယ်ိုငဖွ်ယရ်ာြဖစေ်နသည့်အခါ 

အကျိးစးီပွားချငး် ဆနက်ျငပ်ဋပိကြဖစမ် တည်ရှိေနပါသည်၊   
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• ပုဂိလေ်ရးအကျိးစးီပွားများတွင် က်ုပ်တုိ၏ ေငေွရးေကးေရး အကျိးစးီပွားများ၊ 

လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာအခငွ့်အလမ်းများ၊ ြပငပ် အလပ်ုအကိုင ် သိုမဟတ်ု က်ုပ်တုိငှ့်နးီစပ်သည့် 

ပုဂိလမ်ျား၏ အကျိးစးီပွား ၊   

• က်ုပ်တုိသည် Telenor၏ အကျိးစးီပွားအတွက ် အေကာငး်ဆုံးေဆာငရ်�က်ိုငြ်ခငး်မရှိဟု 

ထငြ်မငယ်ဆူမရှိလာလျငပ်င ် ေမးခနွး်ထတ်ုစရာြဖစလ်ာ၍ က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသ်တငး်ကို 

ဆုိးရ�ားစာွထခိိုက်ိုငပ်ါသည်၊      

• Telenor ကိုယစ်ားြပလပ်ုေသာ ဆုံးြဖတ်ချကအ်ားလံုးသည် ကမုဏ၏ီ အကျိးစးီပွားအေပတွင် 

ဓမဓိဌာနက်ျကျ ငှ့် မမတတ သံုးသပ်အကြဲဖတ်လျက ်က်ုပ်တုိ၏ ပုဂိလေ်ရးအကျိးစးီပွားြဖင့် 

ထခိိုကသ်ကေ်ရာကမ်မရှိေစရ 

• အမှနတ်ကယရ်ှိေသာ၊ ြဖစ်ိုငေ်ြခရှိေသာ၊ သိုမဟတ်ု ြမငေ်နေသာ အကျိးစးီပွားချငး် ဆနက်ျင် 

ပဋပိကြဖစေ်နမကို ကိုငတွ်ယေ်ြဖရငှး်ရန်ိုငရ်န ် ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမရှိြခငး်သည် 

မရှိမြဖစလ်ိုအပ်ပါသည်။  

• အကျိးစးီပွားဆန်ကျငပ်ဋိပက ြဖစေ်နမသည် ကမုဏအီတွက ် အကျိးစးီပွား တစန်ည်းတစဖုံ် 

ြဖစေ်စလငေ်တာငမှ် ၎ငး်ကို ပဋပိကဟသုာ သတ်မှတ်ပါသည် 

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ    

• က်ုပ်တုိ၏ ချင့်ချနိဆုံ်းြဖတ်မကို ထခိိုကသ်ကေ်ရာက်ိုငေ်သာ အကျိးစးီပွားချင်း 

ဆနက်ျငပ်ဋိပက ငှ့် အြခားေသာ အေြခအေနတုိကို က်ုပ်တုိေရာှငရ်ာှးပါသည်၊  

• က်ုပ်တုိတွင ် အကျိးစးီပွားချငး် ဆနက်ျငပ်ဋပိက သိုမဟတ်ု ြဖစ်ိုငေ်ြခ သိုမဟုတ် 

ယငး်သိုသံုးသပ်ြမင်ိုငဖွ်ယရ်ာရှိသည့် အခါတွင ် ပါဝငြ်ခငး်မှ က်ုပ်တုိသည် မိမိကိုယ်တုိင်  

ေရာှငက်ျဉသ်ည်၊  

• က်ုပ်တုိသည် အမှနတ်ကယ၊် ြဖစ်ိုငေ်ြခ ငှ့် ယငး်သိုထငြ်မငယ်ဆူိုငဖွ်ယ ် ရှိသည့်အခါ 

အကျိးစးီပွားချငး် ဆနက်ျငပ်ဋပိကြဖစေ်နမကို က်ုပ်တုိ၏ မနေ်နဂျာ ထသံို 

ေသချာစာွထတ်ုေဖေြပာကားသည်၊       

• အကျိးစးီပွားချငး် ဆနက်ျငပ်ဋပိကြဖစေ်နမကို ေြဖရငှး်ေဆာငရ်�က်ိုငရ်န်ငှ့် က်ုပ်တုိ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်ငှ့် ေဆာငရ်�ကခ်ျကတုိ်ကို အေထာကအ်ထားမှတ်တမ်းြပိုငရ်န ် က်ုပ်တုိ၏ 

မနေ်နဂျာငှ့်အတူ လပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကပ်ါသည်၊ 

• အကယ၍် အကျိးစးီပွားချငး်ဆနက်ျငေ်နမကို ေရာှငရ်ာှးချငး်မြပိုငခ်ဲ့ပါက က်ုပ်တုိသည် 

Compliance Function ကို အမဲပါဝင်ေစပါသည်၊        
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• Telenor ၏ အကျိးစးီပွားအတွကေ်ရးှ၍ အေကာငး်ဆုံးေဆာင်ရ�ကရ်န ်က်ုပ်တုိ၏ တာဝန ်ကို 

ထခိိုက်ိုငေ်သာ၊ သိုမဟတ်ု ယငး်သို ထငြ်မငယ်ဆူိုငဆ်ဖွယရ်ာရှိေသာ ြပငပ်တာဝနမ်ျား 

သိုမဟတ်ု ရာထးူဌာန�ရများကို က်ုပ်တုိ ယထူားြခငး်မရှိပါ၊    

• ြပငပ် ဒါိုကတ်ာရာထးူ သိုမဟတ်ု အြခားအေရးပါေသာ တာဝနေ်ပးအပ်မများကို 

လကခ်ြံခငး်မြပမီ က်ုပ်တုိ၏ မနေ်နဂျာထမှံ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ ခငွ့်ြပချကက်ို ရရှိထား၍ 

မှတ်တမ်းအေထာကအ်ထားများကို ကမုဏ၏ီ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများငှ့်အညီ 

က်ုပ်တုိြပလပ်ုထနိး်သမ်ိးထားပါသည်  

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား  

• Telenor၏ လကရ်ှိ သိုမဟတ်ု ြဖစလ်ာိုငဖွ်ယရ်ှိေသာ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်တွင ် ဘာေရး 

သိုမဟတ်ု အြခားေသာ အကျိးစးီပွား က်ုပ်တုိတွင ်ရှိလာသည့်အခါ 

• ကမုဏအီတွက ် က်ုပ်တုိ၏ တာဝနမ်ျားကို ထမ်းေဆာငရ်န ် က်ုပ်တုိ၏ စမ်ွးရည်ကို 

အေ�ှင့်အယကှအ်ဟနအ်တား ြဖစေ်စိုငေ်သာ ြပငပ်အလပ်ုလပ်ုေဆာငြ်ခငး် သိုမဟုတ် 

ရာထးူေနရာများကို က်ုပ်တုိ လကခ်ရံယထူားသည့်အခါ 

• မိသားစဝုင၊် မိတ်ေဆွသငူယခ်ျငး်၊ သိုမဟတ်ု ရငး်ှီးေသာ ပုဂိလေ်ရးဆကဆံ်မ ရှိသည့် 

ပုဂိလတ်စဦ်းကို က်ုပ်တုိက ငာှးရမ်းသည်/ခနအ်ပ်သည် သိုမဟုတ် 

တုိက်ိုက်ကးီကပ်ေဆာငရ်�ကရ်သည့်အခါ  

• လကေ်ဆာငမ်ျား၊ ေဈးေလာေ့ပးြခငး် သိုမဟတ်ု အြခားေသာ အကျိးေကျးဇးူများ အပါအဝင် 

Telenor က သတ်မှတ်ေသာ တနဖုိ်းရှိသည့် မည်သည့်တစစ်ံုတစရ်ာကိုမဆုိ လကရ်ှိ သိုမဟုတ် 

အလားအလာရှိေသာ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များက က်ုပ်တုိကို ပုဂိလေ်ရးပုိငး်အတွက် 

ြပလပ်ုေပးကမ်းရသည့်အခါ 

• Telenor၏ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်တစခ်ခုကု က်ုပ်၏ ပုဂိလေ်ရးပုိငး်အတွက ်  ဝနေ်ဆာငမ်များကို 

ေပးအပ်သည့်အခါ သိုမဟတ်ု ေပးအပ်လမ့်ိမည်ဟ ုယဆူသည့်အခါ 

ဘာေရးဆုိငရ်ာ ဂုဏ်သကိာရိှမ ငှ့် လိမလ်ည်မ  

က်ုပ်တုိသည် ဘာေရးဆုိငရ်ာမှတ်တမ်းများကို တိတိကျကျ ထနိး်သမ်ိးထားရှိ၍ 

စာရငး်ထတ်ုြပနြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ စံနး်အားလံုးကို ကိုကညီ်စာွလိုကန်�ပါသည်    

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား 
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• ဘာေရး/ေငေွရးေကးေရးအရ ဂဏုသ်ကိာရှိမသည် က်ုပ်တုိ၏ ဝနထ်မ်းများ၊ သံုးစွဲသမူျား၊ 

ရယှယ်ာရငှမ်ျား ငှ့် မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များ၏ ယံုကည်မ ကို ထနိး်သမ်ိးထားရန် အဓိကကျပါသည် 

• အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ ဘာေရးအစရီငခ်ြံခငး်ဆုိငရ်ာ စခံျနိစ်ံနး်များသည် 

လိုအပ်ံုသကသ်ကမ်သာမဟတ်ုဘ ဲ က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်ကို 

အေကာငး်ဆုံးစမံီခနခ်ွဲေဆာငရ်�က်ိုငရ်န ်တတ်စမ်ွးိုငေ်စပါသည်  

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• က်ုပ်တုိသည် Telenor၏ စာရငး်ကိုငစ်ည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ(TAP) ငှ့်အညီ ေဆာငရ်�က်၍ 

Telenorမှ အေကာငအ်ထည်ေဖ ထတ်ုြပနထ်ားေသာ အဖဲွတွငး် ထနိး်ချပ်မများကို 

လိုကန်�ပါသည်  

• ဥပေဒအရ တာဝန်ငှ့် စာရငး်ကိုငြ်ခငး်ဆုိငရ်ာ အေလအ့ထေကာငး်များငှ့်အညီ အေရာငး်အဝယ်/ 

အေပးအယူ လပ်ုေဆာငခ်ျကအ်ားလံုး (transactions)ကို က်ုပ်တုိသည် မှတ်တမ်းတင် 

စာရငး်သငွး်ထားသည်  

• က်ုပ်တုိသည် တိကျစွာ၊ ယံုကည်အားထားကိုးစားိုငမ်ရှိစာွ၊ ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမရှိစာွ၊ ပုံမှန် 

အချနိမီ် အစရီငခ်ပံါသည်၊  

• ကမုဏ၏ီ ေငေွကးကို က်ုပ်တုိသံုးစွဲသည့်အခါ သင့်တင့်မတမရှိစာွငှ့် စနစတ်ကျ 

မှတ်တမ်းတငထ်ားရှိရန ်ေသချာေအာငေ်ဆာငရ်�ကပ်ါသည်  

• က်ုပ်တုိသည် ဆုံးြဖတ်ချကမ်ျားကို သကဆုိ်ငရ်ာ Group or Local Authority Matrix 

ငှ့်အညီြပလပ်ု၍ သကဆုိ်ငအ်ကျံးဝငမ်ရှိသည့်ေနရာတွင ် တာဝနအ်ရ ခွဲေဝပုိငး်ြခားထားမများ 

ရှိသည့်အတုိငး် ေသချာစာွေဆာငရ်�ကပ်ါသည်  

• ေငေွပးေငယွူလပ်ုေဆာငခ်ျကတ်စခ်ကုို အတည်မြပမီ သိုမဟတ်ု အေထာကအ်ထား 

စာရ�ကစ်ာတမ်းများကို လကမှ်တ်မေရးထိုးမီ မှနက်နမ်၊ သတငး်အချကအ်လက၏် ပီးြပည့်စံုမှင့် 

လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ ကျိးေကာငး်ဆီေလျာညီ်တ်မ (underlying business rationale) တုိကို 

က်ုပ်တုိက စစေ်ဆးအတည်ြပပါသည်  

• က်ုပ်တုိသည်လမ်ိလည် လည့်ှဖျားထားသည့် မှတ်တမ်းများ၊ မှားယငွး်စာွြပလပ်ုထားေသာ 

အေထာကအ်ထားများ၊ တစန်ည်းအားြဖင့် အချကအ်လကမ်ျား၊ ေငေွပးေငွယူ 

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကို သိုမဟတ်ု ဘာေရးဆုိငရ်ာ အချကအ်လကတုိ်ကို လွဲမှားစာွေဖြပ၍ 

ဖနတီ်းြပလပ်ုြခငး်မရှိပါ  

 

 



Unicode version 

21 

၂၀၂၁ ဘတုအ်ဖဲွ�  အတည်ြပု�ပီး 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား 

• က်ုပ်တုိသည် ဘာေရး သိုမဟတ်ု စာရငး်ကိုငဆုိ်ငရ်ာ မူမမှန်မများကို 

ေတွြမငသ်ရိှိလာသည့်အခါ  

• က်ုပ်တုိသည် လပ်ုေဖကိုငဖ်ကတ်စဦ်း သိုမဟတ်ု မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်က မည်သည့် 

အေထာကအ်ထားစာရ�ကစ်ာတမ်းကိုမဆုိ မှားယငွး်စာွြပလပ်ုထားသည်ဟု 

သရိှိသတိြပမိလာသည့်အခါ  

• ေငေွပးေငယွူ လပ်ုေဆာငခ်ျကတ်စရ်ပ် ငှ့်စပ်လျဉး်၍ မှနက်နစ်ာွ မှတ်တမ်း 

တငထ်ားရှိခဲ့သည်ေလာဟ ုက်ုပ်တုိသည် မေသမချာြဖစလ်ာသည့်အခါ 

• အေရာငး်ရလဒမ်ျား သိုမဟတ်ု ခနမှ်နး်ချကမ်ျားအပါအဝင ် ဘာေရးဆုိငရ်ာ 

သတငး်အချကအ်လကတုိ်ကို ဝနထ်မ်းတစဦ်းဦးက လွဲမှားစာွအစရီငခ်လံျကရ်ှိသည်ဟ ုက်ုပ်တုိ 

စိုးရမ်ိးမိလာသည့်ခါ   

• Telenor၏ အရငး်အြမစမ်ျားကို က်ုပ်တုိ၏ ေပလစမီျား(မူဝါဒများ) ငှ့်အညီ သံုးစွဲခဲ့ြခငး် 

သိုမဟတ်ု မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ြခငး်မရှိဟ ုက်ုပ်တုိ စိုးရမ်ိမိလာသည့်အခါ    

လကေ်ဆာငမ်ျား၊ ဧည်ဝတ်ြပြခငး်ငှ့် ခရီးသာွးလာြခငး်  

လပ်ုငနး်ဆုံးြဖတ်ချကမ်ျားအေပ သကေ်ရာကမ်ရှိသည်ဟ ု ယဆူိုငေ်သာ လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ 

ေလာကဝတ်များကို- က်ုပ်တုိ ေရာှငရ်ာှးကရမည် 

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား 

• လကေ်ဆာငပ်ဏာများ၊ ဧည့်ဝတ်ြပြခငး်များ ငှ့်ခရသီာွးြခငး်များကဲ့သိုေသာ လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ 

ေလာကဝတ်များကို အကျိးစးီပွားချငး်ဆနက်ျငပ်ဋပိကြဖစမ်ကို ဖနတီ်းြဖစေ်ပေစိုငသ်ည် 

သိုမဟတ်ု အချိေသာ အေြခအေနတုိတွင ်လာဘထ်ိုးြခငး်ဟု သတ်မှတ်ယဆူိုင်သည်  

• န�မည်ေကာငး်/ အေကာငး်ေြပာြခငး် အပါအဝင ် မည်သည့်တစစ်ံုတစရ်ာမ 

ြပနလ်ည်ေမာလ်င့်ထားြခငး်မရှိဘ ဲ ခငး်ချကမ်ရှိေပးအပ်ေသာ အရာတုိကို 

လကေ်ဆာငဟ်ေုခပါသည်  

• ဧည့်ဝတ်ြပြခငး်သည် အစားအေသာကမ်ျား၊ ဆကမီ်န�များ(seminars)၊ ဧည့်ခပဲွံများ၊ 

လမူေရးအခမ်းအန�းများ ငှ့် ေပျာပဲွ်ရ�ငပဲွ်များြဖင့် ေြဖေဖျာတ်ငဆ်ကြ်ခငး်များ အပါအဝင်  

များစာွေသာ သာနက်ို ေဆာင်ိုငပ်ါသည် 

• ခရးီသာွးြခငး်ဆုိသည်မှာ သယယ်ပုိူေဆာငြ်ခငး် ကနုက်ျစားရတ်ိများြဖစသ်ည့် 

အငာှးယာဉတ်ကစမီျား၊ ဘတ်စက်ားများ၊ ရထားများ၊ ေလေကာငး်ခရးီစဉမ်ျား ပါဝင်သင့်ပီး၊ 
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ေနရာထိုငခ်ငး်အတွက ်တည်းခိုြခငး်ငှ့် ဟိုတယမ်ျားအပါအဝင ်အြခား အေသးအဖဲွ ကနုက်ျစရိတ် 

တုိကိုဆုိလိုပါသည် 

• ြပည့်သူဝနထ်မ်းများ အပါအဝင ် မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များသည် ၎ငး်တုိ ေပးသည့်အရာ သိုမဟုတ် 

လကခ်ရံရှိသည့်အရာ တုိငှ့်စပ်လျဉး်၍ ပုိမုိတငး်ကျပ်ေသာ စည်းမျဉး်စည်းကမ်းများငှ့်အညီ 

လိုကန်�ရန ်လိုအပ်ချကရ်ှိေကာငး်ရှိိုငသ်ည်   

 က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ ဆုံးြဖတ်ချကတ်စရ်ပ်အေပတွင ် မေလျာ်သဇာလမ်းမုိးသကေ်ရာက ် ိုင်သည့် 

သိုမဟတ်ု ယငး်သိုထငြ်မငယ်သူာွးိုငသ်ည့် လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ ေလာကဝတ်တုိကို က်ုပ်တုိသည် 

မည်သည့် အခါမ ကမ်းလှမ်းြခငး် သိုမဟတ်ု လကခ်ရံယြူခငး်မြပပါ  

• ေငေွကး သိုမဟတ်ု ယငး်ငှ့်အလားတူ၊ သိုမဟတ်ု ေဈးကးီလနွး်ေသာ သိုမဟတ်ု 

တနဖုိ်းကးီလနွး်ေသာ လကေ်ဆာငပ်ဏာတုိကို က်ုပ်တုိသည် မည်သည့်အခါမ ကမ်းလမ်ှးြခင်း 

သိုမဟတ်ု လကခ်ြံခငး် မြပပါ  

• ဓေလထ့ံုးစအံားြဖင့် အများလပ်ုေလလ့ပ်ုထရှိကေသာ အေြခအေနအချနိအ်ခါများ၌သာလင် 

အဖုိးအားြဖင့်လည်း မေြပာပေလာက်သည့်၊ ပုံမှန်အားြဖင့် ကမုဏတံီဆိပ်ကပ်ှိပ်ထားေသာ 

ပိုမုိးရငှး်ပစည်းများမှလွဲ၍ အြခားတစပ်ါးကို က်ုပ်တုိသည် လကေ်ဆာငအ်ြဖစ ်ကမ်းလမ်ှးြခင်း 

သိုမဟတ်ု လကခ်ြံခငး်မြပပါ 

• ဝနထ်မ်းတစဦ်းဦးသည် ဤစည်းမျဉး်များငှ့် မကိုကညီ်ေသာ လကေ်ဆာငက်ို လကခ်ရံရှိပါက၊ 

၎ငး်ကို ြပနလ်ည်ေပးအပ်ြခငး် သိုမဟတ်ု တယလ်ေီန�ထသံို အြမနဆုံ်းလဲေြပာငး်ေပးရမည်။ 

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာအရ ထငရ်ာှး၍ တရားဝငေ်သာ ရည်ရ�ယခ်ျကလ်ည်းရှိ၍ စရတ်ိအားြဖင့်လည်း 

သင့်တင့်မတမရှိသည့် အေကာငး်အရာအားြဖင့်လည်း ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမရှိသည့် 

ဧည့်ဝတ်ြပမများကို က်ုပ်တုိသည် ကမ်းလမ်ှးြခငး် သိုမဟတ်ု လကခ်ြံခငး်ြပိုငသ်ည်၊ သိုရာတွင် 

မိမိတုိအတွက ်ကနုက်ျမကို မိမိတုိေပးရန ်ပုိမုိဆရှိသည်၊   

• ခရးီသာွးလာမ၊ ေနရာထိုငခ်ငး်ငှ့် ဆကစ်ပ်အသံုးစရတ်ိများအတွက ် က်ုပ်တုိ၏ စရိတ်ကို 

က်ုပ်တုိ ကိုယတုိ်ငအ်မဲေပးသည်။ ထိုနည်းတူစာွပင ် အြခားသတုိူအတွက ် ခရးီသာွးလာမ၊ 

ေနရာထိုငခ်ငး်ငှ့် ဆကစ်ပ်အသံုးစရတ်ိများကို က်ုပ်တုိက ေပးေချြခငး်မြပပါ၊ 

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ ေလာကဝတ်များငှ့်စပ်လျဥ်း၍ မိသားစဝုင ် သိုမဟတ်ု မိတ်ေဆွရငး်ချာများသို 

ပါဝငပ်တ်သကြ်ခငး် အလျဥ်း ခငွ့်မြပပါ 

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ ေလာကဝတ်များကို ကမ်းလမ်ှးြခငး် သိုမဟတ်ု လကခ်ြံခငး်များငှ့်စပ်လျဉ်း၍ 

က်ုပ်တုိ၏ အနးီစပ်ဆုံးကးီကပ်သူငှ့် အမဲတုိငပ်ငေ်ဆွးေးွပါသည်  
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သတိြပရမည့်အချကမ်ျား  

• ညိိငး်ေဆွးေးွမများကို ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိစဉ ်သိုမဟတ်ု ေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိေသာ 

ဝယယ်မူလပ်ုငနး်စဉ ် (procurement processes) ကဲ့သိုေသာ အေရးကးီေသာ အေြခအေနတွင် 

လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာေလာကဝတ်များကို ြပလပ်ုကမ်းလမ်ှးြခငး်  

• ယံုကည်မအေြခခံသည့် အဖဲွအစည်းများ၊ ိုငင်ေံရး၊ အစိုးရ၊ စစတ်ပ်၊ ရတဲပ်ဖဲွငှ့်/သိုမဟုတ် 

အြခားေသာ အစိုးရအဖဲွအစည်းများငှ့် သးီြခားအဖဲွအစည်းများအတွက် ပ့ံပုိးကညီူြခငး်၊ 

လှဒါနး်ြခငး် သိုမဟတ်ု ပ့ံပုိးေပးရန ်ေတာငး်ဆုိခရံပါက 

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာေလာကဝတ်ြပမများကို ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမမရှိသည့် ပုံစြံဖင့်ြပလုပ် 

ကမ်းလမ်ှးြခငး် သိုမဟတ်ု လကခ်ြံခငး်တုိကို က်ုပ်တုိ သရိှိသတိြပမိလာပါက 

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာေလာကဝတ်ြပမများ ြပလပ်ုကမ်းလမ်ှးြခငး် သိုမဟတ်ု လကသ်င့်ခြံခငး်သည် 

က်ုပ်တုိ၏ အမီှအခိုကငး်မ၊ ရည်ရ�ယ်ချက ် သိုမဟတ်ု ကျင့်ဝတ်သကိာ တုိကို တစပ်ါးသတုိူက 

ေမးခနွး်ထတ်ုစရာြဖစလ်ာိုငသ်ည်ဟ ုက်ုပ်တုိက ယံုကည်သည့်အခါ 

• တူညီေသာ သိုမဟတ်ု ဆက်ယွမ်ရှိေသာ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် တစခ်ခုမှု ထပ်ြပနတ်လဲလဲ 

ကမ်းလမ်ှးချကမ်ျားကို က်ုပ်တုိ သရိှိသတိြပမိလာသည့်အခါ 

ကျနး်မာေရး၊ အ�ရာယက်ငး်ရှငး်ေရး ငှ့် လူပဂုိလ်လုံ�ခံေရး (HS&S) 

အ�ရာယက်ငး်၍ လံု�ခံမရှိေသာ လပ်ုငနး်ခငွက်ို ဝနထ်မ်းများအားလံုးငှ့် က်ုပ်တုိ၏ 

ကနုပ်စည်းေပးသငွး်သမူျား အတွက ်က်ုပ်တုိ ြပလပ်ုေပးပါသည်  

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား  

• ဝနထ်မ်းအားလံုး၊ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များငှ့် ဧည့်သည်များအတွက၊် ကျနး်ကျနး်မာမာ 

အ�ရာယက်ငး်၍ လံု�ခံမရှိေသာ လပ်ုငနး်ခငွက်ို ြပလပ်ုေပးအပ်ရန် က်ုပ်တုိအားလံုးတွင် 

တာဝနရ်ှိပါသည်။ 

• က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်ေဆာငရ်�ကမ်များငှ့် က်ုပ်တုိ၏ တနဖုိ်းကငွး်ဆကတ်စေ်လာက်လံုး 

ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရးငှ့် ချမ်းသာသခုအကျိးကို ေသချာေစရနအ်တွက၊် 

ကတိကဝတ်မေဝြခငး်ငှ့် တာဝနရ်ှိမကို က်ုပ်တုိအသအိမှတ်ြပပါသည်။   
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• က်ုပ်တုိသည် ိုငင်တံကာငှ့် ေဒသ�ရ အ�ရာယက်ငး်ရငှး်ေရး (HS&S) ဆုိငရ်ာ ဥပေဒ၊ 

လမ်းနခ်ျကမ်ျားငှ့်အညီ လိုကန်�ပီး၊ ယငး်ကရှိ အြမင့်ဆုံးစံနး်များငှ့် ကိုကညီ်ေအာင် 

ြပမူေဆာငရ်�က်ကရပါမည်။ 

• ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်လံု�ခံေရး၊ ဝနထ်မ်းများငှ့် က်ုပ်တုိအတွက် 

အလပ်ုလပ်ုေပးသအူားလံုး၏ သခုချမ်းသာေရးတုိကို ေရးှေသာ၊ တက်ကပွါဝငေ်ဆာငရ်�ကသ်ည့် 

အလပ်ုယဉေ်ကျးမငှ့်   ကတိကဝတ်ြပမဆုိင်ရာတုိကို က်ုပ်တုိ၏ ပငမ်တနဖုိ်းများထဲမှ 

တစခ်အုြဖစ ်အားေပးြမင့်တငမ် ြပပါသည်။  

• ဝနထ်မ်းများငှ့် ေပးသငွး်သမူျားထမှံ HS&S အြဖစအ်ပျကအ်တွက ် တကတ်က်ကွကွ 

အစရီငခ်ေံသာ ယဉေ်ကျးမ တစရ်ပ်ကို က်ုပ်တုိက အားေပး ြမင့်တငပ်ါသည်။ 

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်ခငွပ်တ်ဝနး်ကျငက်ို အသသိတိထားရှိပီး၊ မိမိတုိ၏ 

ကိုယပုိ်ငလ်ပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကို တာဝနသ်သိ၊ိ တာဝနခ်မံရှိရှိြဖင့် လပ်ုကိုင ်ေဆာငရ်�ကရ်ပါမည် 

• က်ုပ်တုိသည် ေဘးကငး်လံု�ခံေရး ယဉေ်ကျးမ တစ်ရပ်ကို တက်ကစွာွေဖာေ်ဆာင်ပီး 

ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရးငှ့် လပုူဂိလဆုိ်ငရ်ာလံု�ခံေရး အ�ရာယမ်ျားကို 

ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခငး်ငှ့် ေလျာပ့ါးေစေရးအတွက ် က်ုပ်တုိ၏ေပးသငွး်သမူျားှင့် 

ပူးေပါငး်ေဆာငရ်�က်ကရမည်။ 

• က်ုပ်တုိ၏လပ်ုငနး်ခငွတွ်င ် ြဖစလ်ာိုငေ်ြခအလားအလာရှိေသာ အ�ရာယမ်ျားကို 

အသသိတိရှိပီး၊ က်ုပ်တုိ၏ဝနထ်မ်းများငှ့် လပ်ုငနး်လပ်ုေဖာက်ိုငဖ်ကမ်ျား၏ ကျနး်မာေရး၊ 

ေဘးကငး်လံု�ခံေရးငှ့် လပုူဂိလဆုိ်ငရ်ာလံု�ခံေရး အ�ရာယမ်ျားကို ေလာခ့ျိုငရ်န်အတွက် 

စဥ်ဆကမ်ြပတ် လပ်ုေဆာငရ်ပါမည်။ 

• အြဖစအ်ပျကမ်ျား၊ အနးီကပ်လွဲေချာမ်များ၊ အ�ရာယမ်ကငး်ေသာ လပ်ုရပ်များှင့် 

အေြခအေနများတုိ၏ ြပငး်ထနမ်အတုိငး်အတာ မည်သိုပင်ရှိေစကာမူ၊ သငခ်နး်စာရယရူန်ငှ့် 

စဥ်ဆကမ်ြပတ် တုိးတကမ်ရှိေစရနအ်တွက၊် က်ုပ်တုိက ေသချာစာွ အစရီငခ်တံငြ်ပရမည်။ 

• က်ုပ်တုိက အ�ရာယမ်ကငး်ေသာ လပ်ုရပ်များအတွက ် ချကခ်ျငး်ရပ်တန်ပီး 

အစရီငခ်တံငြ်ပရမည်။ 
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သတိြပရမည့်အချကမ်ျား 

• အ�ရာယမ်ကငး်ေသာ အြပအမူများငှ့် အေြခအေနများတုိသည် က်ုပ်တုိကိုယတုိ်င် 

အတွကေ်သာလ်ည်းေကာငး်၊ က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုေဖကိုငဖ်ကမ်ျားအတွက ် ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ 

က်ုပ်တုိ၏ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များ အတွကေ်သာလ်ည်းေကာငး်၊ အ�ရာယရ်ှိမကို 

ြဖစေ်ပေစိုငပ်ါက 

• ဝနထ်မ်းများ၏ ကျနး်မာေရး၊ လံု�ခံေရးငှ့် သခုချမ်းသာြဖစေ်ရးအတွက ် က်ုပ်တုိ 

စိုးရပ်ိမကငး်မများ တစခ်ုခ ုရှိလာပါက 

• က်ုပ်တုိ၏ မူဝါဒများှင့် လိုအပ်ချကမ်ျားတုိသည် HS&S ဥပေဒအတုိငး်လိုကန်�မမရှိြခင်း 

သိုမဟတ်ု ကိုကညီ်မမရှိခဲ့ပါက 

• အကယ၍် ဝနထ်မ်းများ ငှ့်/သိုမဟတ်ု စးီပွားေရးလပ်ုေဖာက်ိုငဖ်ကမ်ျား၏ မလံု�ခံေသာ 

အေြခအေနများ၊ စတ်ိဖိစးီမြမင့်တကြ်ခငး်၊ မသင့်ေလျာေ်သာအြပအမူ သိုမဟတ်ု ည့ံဖျငး်ေသာ 

ကျနး်မာေရး၊ စသည့်လကဏာများရှိပါက 

လူအခငွ့်အေရး ငှ့် အလုပအ်မားအခငွ့်အေရးများ  

က်ုပ်တုိသည် လူအခငွ့်အေရးများှင့် အလပ်ုသမားအခငွ့်အေရးများကို ေလးစားပါသည်  

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့် အချကမ်ျား  

• အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ အေြခခစံည်းမျဥ်းများ၊ ေကညာစာတမ်းများ/သေဘာတူညီချကမ်ျား 

(international conventions) ငှ့် ေဒသတွငး် ဥပေဒများတွင် ေဖြပပါရှိသည့်အတုိငး် 

ခွဲြခားဆကဆံ်မမြပဘ၊ဲ မတရားြပမူဆက်ဆံြခငး်မရှိေစရဘ ဲ လူအခငွ့်အေရးများှင့် 

အလပ်ုအမားအခငွ့်အေရးများကို က်ုပ်တုိအားလံုး သာတူညီမ ခစံားပုိငခ်ငွ့်ရှိပါသည်။ 

• လူအခငွ့်အေရးများကို ေလးစားလိုကန်�ြခငး်က က်ုပ်တုိ၏ တာဝနဝ်တရားပငြ်ဖစသ်ည်။ 

လူအခငွ့်အေရးေလးစားလိုကန်�ြခငး်သည် တယလ်ေီန�၏စးီပွားေရးငှ့် တသားတည်းြဖစ်၍ 

က်ုပ်တုိ မည်ကဲ့သိုလပ်ုေဆာငသ်ည်ကို ေဖာ်နး်ပါသည်။ အလပ်ုအမားအခငွ့်အေရးသည် 

လူအခငွ့်အေရး၏ အေရးပါေသာအစိတ်အပုိငး်တစခ်ြုဖစသ်ည်။ 

• လူေဘာငအ်ဖဲွအစည်းအေပ အကျိးသကေ်ရာကမ်ရှိသည့် အြပသေဘာလူအခငွ့်အေရးများကို 

ေရးှေသာပ့ံပုိးကညီူမြပရန ်က်ုပ်တုိက ကတိြပပါသည်။ 
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က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့် အရာများ 

• က်ုပ်တုိလပ်ုေဖာက်ိုငဖ်ကမ်ျား၏ လူအခငွ့်အေရးငှ့် အလပ်ုသမားအခွင့်အေရးများ၊ က်ုပ်တုိ 

မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များမှ ဝနထ်မ်းများ၊ က်ုပ်တုိ ေဖာကသ်ည်များငှ့် က်ုပ်တုိ၏ 

လပ်ုငနး်ေဆာငရ်�ကမ်ေကာင့် ထခိိုကခ်စံားရသည့် မည်သမူဆုိအေပ၊ ၎ငး်တုိ၏ 

အခငွ့်အေရးများကို ကျးလနွေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်မြပရန၊် သိုတည်းမဟတ်ု အြခားတစပ်ါးသမူျားမှ 

ကျးလနွေ်ဖာကဖ်ျက်မများကိုလည်း အလိုတူအလိုပါ အားေပးကညီူြခငး်မြပရန ် က်ုပ်တုိမှ 

လိုအပ်ေသာ အေရးယေူဆာငရ်�ကမ်များကို လပ်ုေဆာငပ်ါသည်။ 

• လူအခငွ့်အေရး သိုမဟတ်ု အလပ်ုသမားအခွင့်အေရးများကို၊ အမှနတ်ကယခ်ျိးေဖာက်မ 

သိုမဟတ်ု ချိးေဖာကမ် အလားအလာရှိေသာ၊် က်ုပ်တုိ၏မန်ေနဂျာထ ံ သိုမဟတ်ု Integrity 

Hotline ကဲ့သိုေသာ အြခားရှိပီးသားယ�ရားများမှတစဆ်င့် အစရီငခ်ပံါမည်။ 

• ကေလးသငူယအ်ခငွ့်အေရးများငှ့် ဒစဂ်ျစတ်ယပ်ါဝငပ်တ်သကမ် အပါအဝင် 

အြပသေဘာေဆာငေ်သာ လူအခငွ့်အေရးဆုိငရ်ာ အကျိးသကေ်ရာကမ်များကို က်ုပ်တုိ 

ပ့ံပုိးကညီူပါမည်။ 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား  

• က်ုပ်တုိ၏လပ်ုေဖာက်ိုငဖ်ကမ်ျား၊ စးီပွားေရးမိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်မှ ၀နထ်မ်းများ သိုမဟုတ် 

က်ုပ်တုိ လပ်ုငနး်လည်ပတ် လပ်ုကိုငလ်ျကရ်ှိေသာိုငင်မံျာမှ မည်သမူဆုိတုိ၏ လူအခငွ့်အေရး 

ချိးေဖာကမ်တစခ်ခုကုို က်ုပ်တုိ မျကြ်မင်ေတွ�ကံေနရလင၊် သတိြပမိလာလင ် သိုမဟုတ် 

သသံယရှိလာလင၊် 

• က်ုပ်တုိ သိုမဟတ်ု က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုေဖကိုငဖ်ကတ်စဦ်းကို ဝနထ်မ်းများ တရားဝင် 

ှီးေ�ှဖလယှေ်ရးညီလာခ-ံ ဥပမာ၊ အလပ်ုသမားသမဂ သို ဝငေ်ရာကရ်န ်တားြမစခ်ထံားရလင ်  

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများအပါအဝင ် မည်သမူဆုိ၊ Telenor ဝနထ်မ်းများ၊ သံုးစွဲသမူျား သိုမဟုတ် 

မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များ၏ ပုဂိလေ်ရးငှ့်စပ်လျဉး်သည့် အချကအ်လကတုိ်ကို အခငွ့်အာဏာ 

မှနမှ်နက်နက်နရ်ရှိထားြခငး်မရှိဘ ဲ သိုတည်းမဟတ်ု သတ်မှတ်ထားေသာ အစအီစဥ်အတုိင်း 

လိုကန်�မမရှိဘ ဲေမးြမနး်လာသည့်အခါ  

• က်ုပ်တုိသည် စာချပ်တစခ်ကုို ေဈးနး်အလနွန်ည်းပါးနမ့်ိကျစာွြဖင့် သိုမဟုတ် 

အချနိတုိ်အတွငး်ေပးပုိရန ် ညိိငး်မေကာင့်၊ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်မှဝနထ်မ်းများ၏ လပ်ုခလစာ 

နည်းပါးနမ့်ိကျေစမည့်အေြခသို ဦးတည်ေနြခငး် သိုမဟတ်ု အလနွအ်ကံအလပ်ုလပ်ုကိုင် 

ရမည့်အြဖစ်သို ဦးတည်ေနသည့်အခါ 
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• လကရ်ှိ သိုမဟတ်ု အလားအလာရှိေသာ စးီပွားေရးလပ်ုေဖာ်ကိုငဖ်ကတ်စဦ်းဦးက၊ 

“ေပးသငွး်သမူျား၏ ကျင့်ဝတ်ဆုိငရ်ာ စည်းမျဥ်းများ” (Supplier Conduct Principles)ကို၊ 

ကတိကဝတ်ြပရန ် ြငငး်ဆုိြခငး် သိုမဟတ်ု စစေ်ဆးြခငး်၊ စာရငး်စစြ်ခငး် သိုမဟတ်ု အြခားေသာ 

ပွင့်လငး်ြမငသ်ာမဆုိငရ်ာ ကိးပမ်းမများတွင ်ပူးေပါင်းေဆာငရ်�ကရ်န ်ဆမရှိပါက၊ 

အတွငး်သတငး်ြဖင့်ရှယယ်ာေရာငး်ဝယြ်ခငး်   

က်ုပ်တုိသည် အတွငး်သတငး်ကို မေဝြခငး် သိုမဟတ်ု အတွငး်သတငး်ြဖင့်ရယှယ်ာေရာငး်ဝယြ်ခင်း 

များကိုမြပလပ်ုပါ 

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား 

• အများြပည်သမူျား သရိှိသာွးပါက ကမုဏ၏ီ အစရုယှယ်ာေဈးနး်ကို 

သကေ်ရာကထ်ခိိုက်ိုငသ်ည့် အလားအလာရှိေသာ- လပ်ုငနး်ေပါငး်စည်းမများ၊ 

ဝယယ်မူများ(mergers and acquisitions)၊ ထပ်ိတနး်စမံီခနခ်ွဲသ ူ အေြပာငး်အလဆုိဲငရ်ာများ၊ 

ကးီမားေသာ ဥပေဒေရးရာကစိရပ်များငှ့် အများြပည်သသူို ဖွင့်ဟထတ်ုြပန် 

ေပးထားြခငး်မြပရေသးေသာ ဘာေရး ရလဒမ်ျားကဲ့သိုေသာ အများငှ့်မသကဆုိ်ငသ်ည့် 

သတငး်အချကအ်လကတုိ်သည် အတွငး်အသတငး်ြဖစပ်ါသည်  

• အတွငး်သတငး်အေပတွင် ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားြပလပ်ုြခငး်သည် က်ုပ်တုိ၏ 

ကျင့်ဝတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ စံနး်များကို ချိးေဖာကရ်ာေရာကြ်ခငး် ငှ့် စရီငပုိ်ငခ်ငွ့်ရှိေသာ မည်သည့် 

ဥပေဒအရမဆုိ ရာဇဝတ်မများကို မိမိကိုယတုိ်င ်ြပလပ်ုကျးလနွရ်ာ ေရာကသ်ြဖင့် သင့်အေပှင့် 

ကမုဏအီေနြဖင့် Telenor အေပတွငလ်ည်း ြပငး်ထနစ်ာွ အကျိးသကေ်ရာကထ်ခိိုကမ်သို 

ဦးတည်သာွးိုငသ်ည်  

• အတွငး်သတငး်များကို အြခားတစပ်ါးသူတုိငှ့်မေဝသြဖင့် ထိုသကူ ယငး်သတငး်အချကအ်လက် 

အေပတွင ် ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားြခငး်ြပပါက ယငး်ကို တစေ်ပးြခငး်/ ေဘာကဆူ်းေပးြခငး် 

(tipping)ဟ ု သတ်မှတ်သြဖင့် ယငး်သည်Telenor ေပလစီငှ့် ဥပေဒ စှရ်ပ်လံုးကို 

ကျးလနွခ်ျိးေဖာကရ်ာေရာကသ်ည် 
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က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• Telenor သိုမဟတ်ု အြခားတစစ်ံုတစခ်ေုသာ ကမုဏအီေကာငး် သတငး်အချကအ်လကတုိ်ကို 

က်ုပ်တုိ လကဝ်ယပုိ်ငဆုိ်င ် လျကရ်ှိသည့် အချနိ(်အေြခအေန)တွင ် အြခားတစပ်ါးသမူျားကို 

မည်သည့် အစရုယှယ်ာများ၊ ေငေွချး သကေ်သခလံကမှ်တ်များ (securities) အေပတွင်မဆုိ 

ကးူသနး် ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားြခငး်ြပရန ်အ�ကေံပးြခငး် သိုမဟတ်ု    တစေ်ပးြခငး်(tipping) 

တွင ် ဝငေ်ရာကပ်ါဝငေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်တုိြဖင့် က်ုပ်တုိ ကးူသနး်ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားြခင်း 

မြပပါ  

• အားလံုးေသာ အတွငး်သတငး်အချကတုိ်သည် ကိုယပုိ်င်ငှ့် လိဝှကအ်ပ်ေသာေကာင့် 

ရငး်ှီးြမပ်ှံမြပသည့် အများြပည်သမူျား ေယဘယုျအားြဖင့် မရရှိိုငေ်သာ 

သတငး်အချကအ်လကတုိ်ကို က်ုပ်တုိသည် အတွငး်သတငး်အချကအ်လကအ်ြဖစ် 

ကိုငတွ်ယေ်ဆာငရ်�ကရ်မည် 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား  

• Telenorသိုမဟတ်ုသံုးစွဲသမူျား သိုမဟတ်ု မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်၏  အစရုယှယ်ာေဈးအေပတွင် 

အေပါငး်လကဏာ သိုမဟတ်ု အတ်လကဏာြဖင့် အကျိးဆကရ်ှိေစိုငေ်သာ လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ 

သိုမဟတ်ု ဥပေဒေရးရာဆုိငရ်ာ ကစိတစရ်ပ်/ြပဿန�တစရ်ပ်ကို က်ုပ်တုိ 

သရိှိသတိြပမိလာပါသည့်အခါ 

• အများြပည်သသူိုထတ်ုြပနြ်ခငး်မြပရေသာ အေရးကးီေသာ သတငး်အချကအ်လက ် အေပတွင် 

အေြခခ၍ံ အစရုယှယ်ာများ၊ ေငေွချးသကေ်သခလံကမှ်တ်များ(securities)ကို ေရာငး်ရန် 

သိုမဟတ်ု ဝယရ်န ်တစစ်ံုတစဦ်းက က်ုပ်တုိအား တစစ်ံုတစဦ်းက အ�ကြံပလာပါက 

• သငသ်ည် အတွငး်လတူစဦ်းအြဖစစ်ာရငး်တွင ် ပါဝငလ်ျကရ်ှိေကာငး် သင့်အား 

အေကာငး်ကားလာပါက  

• သငသ်ည် Merger & Acquisition စမံီချက်တွင ် သိုမဟတ်ု အေရးပါေသာ မဟာဗျဟာ 

စမံီချကတွ်င ်ပါဝငလ်ျကရ်ှိသည့်အခါ 

• သင့် စးီပွားေရးယနူစ်သည် စေတာခ့အိ်ပ်ချနိး် (stock exchange) တွင ် စာရငး်ေပါက်ေသာ 

အများငှ့်သကဆုိ်ငသ်ည့်ကမုဏြီဖစသ်ည့်အခါ 
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ေငေွကးခဝါချြခငး်  

ေငေွကးခဝါချမ အသငွအ်ားလံုးကို Telenor က ဆနက်ျငပ်ါသည်  

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား 

• ေငေွကးခဝါချြခငး်ဆုိသည်မှာ ရာဇဝတ်မမှ သိုမဟတ်ု တရားမဝငသ်ည့်နည်းလမ်းများြဖင့် 

ရရှိသည်များကို ဖုံးကယွထ်ားြခငး် သိုမဟတ်ု အသငွဖ်မ်းထားြခငး်ပငြ်ဖစပ်ါသည်  

• ရာဇဝတ်မမှ သိုမဟတ်ု တရားမဝငသ်ည့်နည်းလမ်းများြဖင့် ရရှိသည့်အရာများမှာ 

အုိးအိမ်�ခေံြမတုိကတ်ာငှ့် ပုိငဆုိ်ငမ်များ၊ ကနုစ်ည်များ၊ ေငေွကးများအပါအဝင ်တနေ်ကးရှိသည့် 

မည်သည့်အရာမဆုိ ြဖစ်ိုငသ်ည် 

• ေငေွကးခဝါချြခငး်သည် အသငွသ်နမ်ျားစာွြဖင့် ြဖစေ်ပိုင်ပီး ဘဏလ်ပ်ုငနး်၊ ရငး်ှီးြမပ်ှံမ၊ 

ေပးပုိသည့်ေငေွတာငး်ခလံာငှ့် ပုိငဆုိ်ငမ်ပစည်းဥစာအပါအဝင ် ချပ်ဆုိြခငး်များှင့် 

ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ား ေဆာငရ်�ကမ် အမျိးအစားအားလံုးတွင ်ြဖစေ်ပိုငပ်ါသည်  

• ထရပ်စတ််များ(Trusts)ငှ့် ဟနြ်ပကမုဏမီျားက ေငေွကး၏ တကယ့်ပုိငရ်ငှအ်စစ ် အသငွဖ်မ်း 

ိုငသ်ည့်အတွက ်ေငေွကးခဝါချမ အ�ရာယက်ို တုိးပွားများြပားေစပါသည်   

• ရာဇဝတ်မကငး်ေသာ လပ်ုရပ်များ သိုမဟတ်ု အကမ်းဖကဝ်ါဒကို ပ့ံပုိးကညီူရန် 

တရားဝငရ်နပုံ်ေငမွျားကို သံုးစွဲြခငး်လည်း ေငေွကးခဝါချြခငး်တွင ်အဝငအ်ပါြဖစသ်ည်  

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• တရား၀ငရ်ငး်ြမစမ်ျားမှရရှိေသာ ေငေွကးများြဖင့် တရားဝငစ်းီပွားေရးလပ်ုငနး်များတွင် 

ပါဝငပ်တ်သကသ်ည့် စးီပွားေရးလပ်ုေဖာက်ိုငဖ်ကမ်ျားငှ့် ထေိတွဆကဆံ်ရန ် Telenor 

အေနြဖင့်ကိးပမ်းပါသည်။ 

• မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များကို Telenor၏ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများငှ့် အညီ ေစာေကာစစထ်တ်ုြခငး်ှင့် 

ေစာင့်ကည့်ေလလ့ာြခငး်တုိြဖင့် က်ုပ်တုိသည် ေငေွကးခဝါချြခငး်ကို ေရာှင်ကဉသ်ည်  

• မူမမှနေ်သာ ေပးေချမများ သိုမဟတ်ု ဘဏြ်ဖင့်ေဆာငရ်�ကမ်များကို က်ုပ်တုိ ေမးခနွး်ထတ်ု၍ 

မူမမှနေ်သာ ေတာငး်ဆုိမများကို သတငး်ေပးပုိေဆာငရ်�ကပ်ါသည်  

• အကယ၍် ေငေွကးငှ့် ပုိငဆုိ်ငမ်တုိ၏ မူလဇစြ်မစ် သိုမဟတ်ု ဦးတည်ရာ ငှ့်စပ်လျဉး်၍  

သသံယရှိပါက က်ုပ်တုိသည် ဥပေဒ ငှ့်/သိုမဟတ်ု အခနွဌ်ာနတုိကို အမဲ 

တုိငပ်ငေ်ဆွးေးွပါသည်၊  

• သသံယြဖစဖွ်ယ် ေရာင်ဝယေ်ဖာကက်ား ေငေွပးေငယွေူဆာငရ်�ကမ် သိုမဟတ်ု 

ေငေွကးခဝါချမြဖစရ်ပ်တုိကို က်ုပ်တုိသည် လျငြ်မနစ်ာွသတငး်ပုိပါသည်၊   
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• ေငေွတာငး်ခံလာ သိုမဟတ်ု ပုိငဆုိ်ငမ်တုိ၏ တနဖုိ်းကို အလနွအ်မငး် ေလာေ့ပးြခငး် သိုမဟတ်ု 

ြမင့်ထားြခငး် ြဖစ်ိုငေ်ြခများကို က်ုပ်တုိ အထးူသတိထားေစာင့်ကည့်ပါသည်၊   

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား   

• စာချပ်ဝငမ်ဟတ်ုသ ူတစဦ်းက သိုမဟတ်ု ယငး်ပုဂိလမှ်တဆင့် ေပးေချမကို ြပလပ်ုလင် 

• စာချပ်တွင ် သေဘာတူညီထားသည် ေပးေချမများငှ့်မတူညီေသာ ပုံစမံျားြဖင့် ေပးေချမြပရန် 

ေတာငး်ဆုိသည် သိုမဟတ်ု ေပးေချမြပလပ်ုလင ်

• ဤနည်းြဖင့်ြပလပ်ုေပးေချရာတွင ်ေငွသားြဖင့် လကခ်ရံရှိေသာ/ြပလပ်ုေသာ ေပးေချမများသည် 

လပ်ုိုးလပ်ုစဉအ်ေလအ့ထအတုိငး် မဟတ်ုပါက၊ 

• ြပည်ပဘဏစ်ာရငး်မှတဆင့် ေရာကရ်ှိလာေသာ ေပးေချမများ၊ 

• အဆုိပါပုဂိလမှ် လပ်ုိုးလပ်ုစဉအ်ားြဖင့် သံုးစွဲေလမ့ရှိေသာ ပုံမှနမ်ဟတ်ုေသာ စာရငး်များမှ 

ြပလပ်ုေသာ ေပးေချမများ၊  

သတငး်ငှ့် လူမမဒီယီာများ  

က်ုပ်တုိ၏ ြပငပ်ဆကသ်ွယေ်ြပာကားမများတွငတ်ာဝနခ်ယံမူရှိစာွ က်ုပ်တုိ အမဲေဆာငရ်�ကပ်ါသည် 

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား 

• Telenor ၏ ၀နထ်မ်းများအေနြဖင့် လိဝှကထ်ားရန ်မလိုအပ်သည့် သတငး်၊ သမုိငး်မှတ်တုိငမ်ျား၊ 

Telenorငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာေအာငြ်မငမ်များ စသည်တုိကို ၎ငး်တုိ၏ လမူကနွရ်ကမီ်ဒယီာ 

အေကာင့်များတွင ်မေဝရန် တုိကတွ်နး်ပါသည် 

• သိုေသာလ်ည်း အခငွ့်အာဏာရှိသမူျား၊ တာဝနအ်ရခငွ့်ြပထားသည့် ပုဂိလမ်ျား ကသာ Telenor 

၏ ကိုယစ်ား ေြပာေရးဆုိခငွ့်ရှိပီး   ယငး်တွင ် လမူကနွရ်ကမီ်ဒယီာ သိုမဟတ်ု အြခားေသာ 

ဒစဂ်ျစတ်ယ ်မီဒယီာ ပလကေ်ဖာငး်များ (other digital platforms) လည်း ပါဝငသ်ည် 

• Telenor သည် ိုငင်ေံရး ရာထးူများ သိုမဟတ်ု ိုငင်ေံရးလပ်ရာှးမများှင့် 

ပါဝငပ်တ်သကမ်များမရှိပါ၊ သိုေသာ ် Telenor သည် မိမိ၏ စးီပွားေရးမဟာဗျဟာများှင့် 

လပ်ုငနး်ေဆာငရ်�ကမ်ဆုိငရ်ာတုိအတွက ် အေရးပါသည့် အများြပည်သူ ေဆွးေးွပဲွများတွင် 

ပါဝငမ်ည်   

• ိုငင်ေံရးပါတီများအား Telenorက ေငေွကးတုိက်ိုကေ်ထာကပ့ံ်သည့် ပုံစြံဖင့်ေသာ် 

လည်းေကာငး်၊ အလှေငမွျား ေပးအပ်ြခငး်ြဖင့် ေသာလ်ည်းေကာငး်၊ သိုတည်းမဟုတ် 

ိုငင်ေံရးပါတီ ကစိရပ်များကို ထမ်းရ�က ် ိုငရ်နအ်တွက ် လပ်ုခလစာေပး၍ ခနအ်ပ်ထားေသာ 
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ဝနထ်မ်းများ၏ လပ်ုအားကို ေပးအပ်ကာေထာကပ့ံ်သည့် ပုံစ(ံpaid-time)ြဖင့်  

ေသာလ်ည်းေကာငး် မည်သည့်ပုံစြံဖင့်မဆုိ မေထာကပ့ံ်ပါ 

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• အကယ၍် ကိတငခ်ငွ့်ြပချကရ်ရှိထားြခငး်မရှိလင် လမူကနွရ်ကမီ်ဒယီာ အပါအဝင် 

ြပငပ်ေဆွးေွးမများတွင ်က်ုပ်တုိသည် Telenor၏ ကိုယစ်ား ပါဝငြ်ခငး်မြပရပါ  

• အလပ်ုတာဝနရ်ာထးူေကာင့်သရိှိလာသည့် အေရးကးီေသာ သိုမဟတ်ု လိဝှကအ်ပ်ေသာ 

သတငး်အချကအ်လကတုိ်ကို အများြပည်သဆုိူငရ်ာ ေနရာများတွငလ်ည်းေကာငး် သိုမဟုတ် 

လမူကနွရ်ကမီ်ဒယီာတွငလ်ည်းေကာငး် က်ုပ်တုိ ်ေဆွးေးွြခငး်မြပပါ    

• လမူကနွရ်ကမီ်ဒယီာများကို သံုးစွဲရာတွင ် မိမိတုိ၏ ပုဂိလေ်ရးအြမငမ်ျားကိုသာ 

ထငဟ်ပ်ေဖြပိုင်ပီး ကမုဏ၏ီ အြမငမ်ျားကိုမ မည်သည့်အခါမ ေဖြပြခငး်မြပရပါ၊ 

သိုေသာလ်ည်း တယလ်ေီန�ဝနထ်မ်းတစေ်ယာကအ်ေနြဖင့်၊ လမူကနွရ်ကမီ်ဒယီာတွင ်က်ုပ်တုိ 

တငလ်ိုကေ်သာ ပုိစ(်posts)များသည် အလနွလ်ျငြ်မနစ်ာွ ပျံှံေရာကရ်ှိသာွးိုငသ်ည့်ြပင် 

ြပနလ်ည်တ်ယရူန ် ခကခ်လဲေှကာငး်ကို က်ုပ်တုိသရိှိထားပီးြဖစသ်ည့်အေလျာက်၊ 

ပုိစ(်posts)များကို လမူကနွရ်ကမီ်ဒယီာတွင ် တငြ်ခငး်မြပမီ က်ုပ်တုိ အထးူအသသိတိ 

ရှိရပါမည် 

• ဂျာနယလ်စမ်ျား/မီဒယီာများမှ Telenorငှ့်စပ်လျဉး်၍ ေမးြမနး်လာသည့် ြပငပ်ေမးခနွး်များကို 

သကဆုိ်ငရ်ာ သတငး်ဆကဆံ်ေရးဌာနငှ့် ေြပာေရးဆုိခွင့်ရှိသမူျားထသံို လမ်းန် 

လဲေြပာငး်ေပးရမည် 

• တယလ်ေီန�သည် ကွဲြပားေသာတနဖုိ်းများ၊ ဥပေဒမူေဘာငမ်ျားြဖင့် ိုငင်အံများအြပားတွင် 

လည်ပတ်လပ်ုေဆာငေ်နသည်ကို က်ုပ်တုိသရိှိပီးြဖစသ်ည့်အေလျာက၊် ြပည်တွငး်ဆက်သွယ် 

ေြပာဆုိမများသည် ကမ�ာလံုးဆုိငရ်ာ အကျိးသကေ်ရာကမ်ရှိိုငသ်ည်ကို ဆုိလိုပါသည် 

• က်ုပ်တုိ၏ ကိုယပုိ်ငအ်ရငး်အြမစမ်ျားြဖင့် ကိုယပုိ်ငအ်ချနိ်တွင ် ေဆာငရ်�က၍် Telenor မှ 

မိမိ၏လကရ်ှိအလပ်ုငှ့် ဆက်ယွမ်မရှိေစဘ ဲ ၎ငး်တုိသည် ဥပေဒငှ့်ညီွတ်သည်ဆိုပါက  

က်ုပ်တုိသည် ိုငင်ေံရးလပ်ရာှးမများတွင ်ပါဝင်ိုငပ်ါသည်၊ 
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သတိြပရမည့်အချကမ်ျား 

• Telenorအေပတွင ် ဂဏုသ်တငး်အရ ထခိိုကဆုံ်းံးိုငေ်ြခရှိေသာ ေြပာဆုိေဆွးေးွမများကို 

အများြပည်သူကားသိိုငသ်ည့် လမူကနွရ်ကမီ်ဒယီာ သိုမဟတ်ု ဘေလာဂ့(်blog)တုိ တွင် 

ြပလပ်ုလျကရ်ှိသည်ကို  က်ုပ်တုိ သရိှိသတိြပမိလာပါက  

• Telenor ကို ကိုယစ်ားြပလျက် ြပငပ် အခမ်းန�းတစခ်တွုင ်သိုမဟတ်ု အြခားေသာ ဖုိရမ်၊ 

• ှီးေ�ှဖလယှပဲွ်ေဆွးေးွမများတွင ်ေဟာေြပာရန ်က်ုပ်တုိ စစီဉရ်သည့်အခါ 

• က်ုပ်တုိငှ့် ြပငပ်အဖဲွအစည်းများကား ဆကသ်ယွေ်ြပာကားမများသည် ကမုဏီအေပ 

အတ်လကဏာအေနြဖင့် ထငဟ်ပ်ေပလငွ ် သကေ်ရာက်ိုငသ်ည်ဟ ု က်ုပ်တို 

စိုးရမ်ိေကာင့်ကမ ြဖစသ်ည့်အခါ 

• အကယ၍် က်ုပ်တုိကမုဏကီစိအား ေကာြ်ငာြပလပ်ုသည့်အခါ ြပငပ်ပရတ်ိသတ်တစဦ်းဦးက 

လမူကနွရ်ကမီ်ဒယီာ သိုမဟတ်ု အြခားမီဒယီာ ပလကေ်ဖာငး်တစခ်ခုမှု ဆနက်ျငတု်နြ်ပနမ်များ 

လကခ်ရံရှိသည့်အခါ 

ပဂုိလ်ေရးဆုိငရ်ာအချကအ်လက် တုိကို လိဝှကစ်ာွ ကိုငတွ်ယေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး်   

က်ုပ်တုိသည် ပုဂိလေ်ရးဆုိငရ်ာ အချကအ်လကအ်ားလံုးတုိကို ကာကယွေ်ပးြခငး်အားြဖင့် ယံုကည်မကို 

ရရှိပါသည်  

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား 

• က်ုပ်တုိ၏ သံုးစွဲသမူျား၊ ဝန်ထမ်းများအားလံုးငှ့်စပ်လျဉး်သည့် ပုဂိလေ်ရးဆုိငရ်ာ 

အချကအ်လကတုိ်ကို က်ုပ်တုိထနိး်သမ်ိးထားသည့်အားေလျာ်စာွ ယငး်တုိကို 

ကာကယွေ်စာင့်ေရာှကရ်နတ်ာဝနလ်ည်း က်ုပ်တုိတွငရ်ှိသည့်ြပင ် ယငး်တုိကို တရားဝင် 

လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ  ရည်ရ�ယခ်ျကမ်ျားအတွကသ်ာသံုးစွဲြခငး်ြပရမည်   

• ပုဂိလေ်ရးအချကအ်လကတုိ်တွင ် ဝနထ်မ်း၊ သံုးစွဲသ ူ ငှ့် မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်တုိ၏ 

ဆကသ်ယွထ်ားေသာ အေကာငး်အရာများ၊ ဖုနး်နပံါတ်များ၊ အီးေမးလလ်ပ်ိစာများ၊ လိပ်စာများ၊ 

တည်ေနရာများ၊ ေခဆုိမငှ့်ေပးေချမမှတ်တမ်းများ၊ လစာများ ငှ့် ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ပါဝငပ်ါသည်  

• ပုဂိလေ်ရးဆုိငရ်ာ အချကအ်လကအ်ားလံုးကို လိဝှကဟ် ုသတ်မှတ်ရမည် 

• ပုဂိလေ်ရးဆုိငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကို တာဝနသ်သိ ိ အသံုးြပြခငး်သည် က်ုပ်တုိ 

သံုးစွဲသမူျားငှ့် ဝနထ်မ်းများ၏ ယံုကည်မကို ထနိး်သမ်ိးရာတွင ် အေရးပါေသာ 

အချကြ်ဖစပ်ါသည်။ 
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က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• ဥပေဒအရလိုအပ်ြခငး် သိုမဟတ်ု ယငး်သိုမေဝြခငး်ကို ခငွ့်ြပထားြခငး်မရှိလင ်ပုဂိလေ်ရးဆုိငရ်ာ 

အချကအ်လကတုိ်ကို အတိအကျသတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ ရည်ရ�ယခ်ျကမ်ရှိသည့် 

မည်သတုိူငှ့်မဆုိ မေဝြခငး်မြပရ။ 

• ပုဂိလေ်ရးဆုိငရ်ာ အချကအ်လကတုိ်ကို အတိအကျသတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ုငနး်ဆိုငရ်ာ 

ရည်ရ�ယခ်ျကအ်တွကသ်ာ က်ုပ်တုိဝင်ေရာက်ကည့်ပါသည်။ 

• က်ုပ်တုိ၏ သံုးစွဲသမူျား ငှ့် ဝနထ်မ်းများအေပတွင ် ၎ငး်တုိ၏ ေဒတာများကို 

သံုးစွဲပုံသံုးစွဲနည်းများငှ့်စပ်လျဉး်၍ ိုးသားပွင့်လငး်မရှိပါသည်  

• ပုဂိလေ်ရးဆုိငရ်ာ အချကအ်လကတုိ်ကို ဝငေ်ရာကရ်ယရူာတွင ်စနစတ်ကျထနိး်ချပ်ုမ၊ လံု�ခံမငှ့် 

အချကအ်လကတုိ်ကို အကာအကယွရ်ှိရှိ ကိုငတွ်ယေ်ဆာငရ်�ကရ်န ် က်ုပ်တုိ ေသချာေနေစရမည် 

• သးီသန်ကိုယေ်ရးအချက်အလက ်(privacy) ငှ့် ဆကစ်ပ်လပ်ုကိုငရ်မည့်၊ စမံီကနိး်များ သိုမဟုတ် 

ပဏာမလပ်ုေဆာငစ်ရာများ ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင၊် က်ုပ်တုိသည် ပုဂိလေ်ရးဆုိငရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျားငှ့်ပတ်သကေ်သာ တာဝနခ်မံများကို အစဥ်အသေိပးလပ်ုေဆာငပ်ါသည်။ 

• က်ုပ်တုိ ေဖာေ်ဆာငထ်ားေသာ သးီသန်ကိုယေ်ရးအချကအ်လက ် (privacy) လပ်ုထံုးလပ်ုနည်း၊ 

လပ်ုငနး်စဥ်များကို ေလးစားလိုကန်�ပါသည် 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား  

• သငတ်င့်ေလျာကပ်တ်ေသာ သးီသန်ကိုယေ်ရးအချကအ်လက ် (privacy) အကာအကယွမ်ရှိဘဲ 

ြပငပ်အဖဲွအစည်းများငှ့် အချကအ်လကမ်ေဝြခငး်အပါအဝင်၊ ပုဂိလေ်ရးအချကအ်လကမ်ျားကို 

ခငွ့်ြပချကမ်ရှိဘ ဲဝငေ်ရာကရ်ယမူတုိ အကယ၍် ရှိလာပါက  

• က်ုပ်တုိ၏ သံုးစွဲသမူျား သိုမဟတ်ု ဝနထ်မ်းများငှ့်စပ်လျဉး်သည့် အချကအ်လကတုိ်ကို  

က်ုပ်တုိက ေကာကယ်လူမ့်ိမည် သိုမဟတ်ု ဤနည်းြဖင့်အသံုးြပလမ့်ိမည်ဟ ု ၎ငး်တုိက 

ပုံမှနအ်ားြဖင့် ေမာလ်င့်မထားဘ ဲက်ုပ်တုိ ေကာကယ်စူေုဆာငး်ရနရ်ှိလာပါက 

• က်ုပ်တုိ၏ သံုးစွဲသမူျား သိုမဟတ်ု ဝနထ်မ်းများ၏ ပုဂိလေ်ရး အချကအ်လက ် တုိကို 

အေ�ှင့်အယကှြ်ဖစေ်စသည်ဟ ု ယဆူိုငသ်ည့် နည်းလမ်းများြဖင့် သံုးစွဲလျကရ်ှိေကာငး် 

သရိှိသတိြပမိလာပါက 

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ မှတ်တမ်းများအပါအဝင ် သံုးစွဲသတူစဦ်း သိုမဟတ်ု ဝနထ်မ်းတစေ်ယာက် 

ေယာကအ်ေကာငး် သတငး်အချကအ်လကတုိ်ကို အစိုးရပုိငး်ဆုိငရ်ာများက/ ဌာဆုိငရ်ာများက  

ေတာငး်ခသံည့်အခါ သင့်ေတာေ်လျာကပ်တ်ေသာ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းမရှိသည့်အခါ 
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• ပုဂိလေ်ရးဆုိငရ်ာသတငး်အချကအ်လကက်ို ေပါက်ကားမြဖစေ်စခဲ့သည် သိုမဟုတ် 

ေပါက်ကားမရှိိုငသ်ည့် လကဏာတရပ်ရပ် ရှိလာပါက။ 

ြပည်သူဝန်ထမး်များ  

က်ုပ်တုိသည် ြပည်သူဝနထ်မ်းများငှ့် ထေိတွဆကဆံ် လပ်ုကိုငေ်ဆာင်ရ�ကရ်ာတွင ် ြမင့်မားေသာ 

ကျင့်ဝတ်နတိီဆုိငရ်ာ စံနး်များကို လိုကန်�ကပါသည်  

က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား 

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများ(Public Officials) တွင ် ဥပေဒြပေရး၊ အုပ်ချပ်ေရး သိုမဟတ်ု 

စစဘ်ကဆုိ်ငရ်ာများတွင ် ထမ်းေဆာငလ်ျကရ်ှိေသာ မည်သမူဆုိအပါအဝင ် ိုငင်ေံတာအ်စိုးရမှ 

ခနအ်ပ်ထားသည့် ပုဂိလမ်ျား သိုမဟတ်ု ကိုယစ်ားေဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိသည့်  ပုဂိလမ်ျားအားလံုး 

ပါဝငသ်ည် 

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများ (Public Officials)သည်၊ က်ုပ်တုိ လပ်ုငနး်လပ်ုကိုငလ်ျက ် ရှိသည့် 

ေဒသတွငး်လူအသိုကအ်ဝနး်အတွက ် အုပ်ချပ်မတာဝနမ်ျားကို အသကေ်သးွေကာသဖွယ် 

ထမ်းေဆာငလ်ျကရ်ှိကပီး၊ ယငး်ေဒသများတွင ် လပ်ုငနး်လည်ပတ်ေဆာငရ်�က်ိုင်သည့် 

က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်လိုငစ်င ်အတွကလ်ည်း အလနွအ်ေရးပါပါသည်။  

• Telenor သည် အေကာငး်အရာငှ့်ရည်ရ�ယခ်ျကအ်မျိးမျိးတုိ အတွက ်ရာထးူအဆင့်မျိးစံုရှိေသာ 

ေြမာကမ်ျားစွာေသာ ြပည်သူဝနထ်မ်းများ (Public Officials) ငှ့် 

ထေိတွဆကဆံ်ေဆာငရ်�ကရ်ပါသည်   

• ိုငင်ေံတာအ်စိုးရ ထနိး်သမ်ိးထားေသာ သတငး်အချကအ်လကတုိ်ကို အများြပည်သူ 

ဝငေ်ရာကရ်ယူိုငမ်(public access) ငှ့်စပ်လျဉး်၍ ထနိး်ေကျာငး်ေပးလျကရ်ှိသည့် 

ဥပေဒများအရ ြပည်သူဝနထ်မ်းများ ငှ့် မေဝေသာ သတငး်အချကအ်လကတုိ်သည် 

အများြပည်သဆုိူငရ်ာ သတငး်အချကအ်လကတုိ်ြဖစလ်ာိုငသ်ည်  

• ိုငင်ပုိံငလ်ပ်ုငနး်ကမုဏမှီ ခနအ်ပ်ထားေသာ ပုဂိလမ်ျားကို ြပည်သူဝနထ်မ်းများအြဖစြ်ဖင့် 

မှတ်ယူိုငပ်ါသည်။ 

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်းကို မေလျာ်သဇာ လမ်းမုိး သကေ်ရာက်ိုငေ်သာ သိုမဟုတ် 

ယငး်သိုထငြ်မငယ်ဆူိုငဖွ်ယရ်ှိေသာ အြပအမူမျိးကို က်ုပ်တုိ 

ပါဝငြ်ပလပ်ုေဆာငရ်�ကြ်ခငး်မရှိပါ   
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• စးီပွားေရးဆုိငရ်ာ သိုမဟတ်ု ခငွ့်ြပချကအ်တွက ် Telenor ပါဝငေ်ဆာငရ်�ကလ်ျကရ်ှိစဉ် 

ြပည်သူဝနထ်မ်းများသို ချဉး်ကပ်ေဆာငရ်�က်မများကို က်ုပ်တုိ သတိထားကးီစာွ 

ထား၍ေဆာငရ်�ကသ်ည်    

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများငှ့်စပ်လျဉး်၍ ကျင့်သံုးရမည့်သကဆုိ်ငအ်ကျံးဝငေ်သာ ေဒသဆုိင်ရာ 

ဥပေဒများ သိုမဟတ်ု နည်းဥပေဒစည်းမျဉး်စည်းကမ်းများငှ့် ကိုကညီ်ေအာင ် က်ုပ်တုိ 

အမဲလိုကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါသည်   

• တနဖုိ်းအားြဖင့်လည်း မေြပာပေလာက်၍ ပိုမုိးရငှး်တွင ်ေပးကမ်းေလရ့ှိေသာ ပစည်းများမှလွဲ၍ 

လကေ်ဆာငပ်ဏာများကို ြပည်သူဝနထ်မ်းများအား က်ုပ်တုိ ေပးအပ်ကမ်းလမ်ှးြခငး်မြပပါ  

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများအတွက ် ခရးီသာွးလာြခငး်၊ ေနရာထိုငခ်ငး် သိုမဟုတ် 

ဆကစ်ပ်အသံုးစရတ်ိများကို က်ုပ်တုိ ေပးေချြခငး်မြပပါ  

• အေကာငး်အရာအားြဖင့်လည်း ပွင့်လငး်၍ြမငသ်ာမရှိေသာ စရတ်ိအားြဖင့်လည်း သင့်တင့်မတ၍ 

လပ်ုငနး်ရည်ရ�ယခ်ျကအ်ရလည်း တရားဝင၍် ရငှး်လငး်ြပတ်သားသည့်အခါတွင်သာ 

သင့်တင့်ေလာကပ်တ်သည့်ဧည့်ဝတ်ြပမကို ြပည်သူဝနထ်မ်းမျာသို က်ုပ်တုိ 

ြပလပ်ုကမ်းလမ်ှးေပးအပ်ပါသည်   

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများကို လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ ေလာကဝတ်ြပြခငး်များငှ့်စပ်လျဉး်၍ က်ုပ်တုိ၏ 

မနေ်နဂျာငှ့် အမဲေဆွးေးွတုိငပ်င၍် Compliance Function ထမှံလည်း အ�ကံာဏမ်ျားကို 

လိုအပ်သလိုရယပူါသည်    

• က်ုပ်တုိသည် လပ်ုငနး်ေချာေမွေအာင ် ေပးရေသာ တရားမဝငေ်ကးများ(facilitation 

payments ) ကို ြပည်သူဝနထ်မ်းများအား ြပလပ်ုေပးကမ်းြခငး်မရှိသည့်ြပင ် ယငး်ကဲ့သို 

ေပးကမ်းရန် ေတာငး်ဆုိမများကို  Compliance Function သို က်ုပ်တုိ သတငး်ပုိပါသည်  

• Business Unit CEO ထမှံ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ ကိတငခ်ငွ့်ြပချကြ်ဖင့် အထးူ 

အေြခအေနအချနိအ်ခါများတွငသ်ာ ေလာဘ်လီပ်ုဆွယေ်ပးသူများ (lobbyists)ကို က်ုပ်တုိ၏ 

ကိုယစ်ားေဆာငရ်�ကေ်ပးရန် သံုးစွဲပါသည်   

• အကယ၍် ကိတငခ်ငွ့်ြပချကရ်ရှိထားြခငး်မရှိလင် ြပည်သူဝနထ်မ်းများငှ့် ြပလပ်ုေသာ 

ြပငပ်ေဆွးေွးမများတွင ်က်ုပ်တုိသည် Telenor ၏ ကိုယစ်ား ပါဝငြ်ခငး်မြပရပါ 

• ေလာဘ်ကီစိ ြပလပ်ုေဆာငရ်�ကေ်ပးေနေသာ ေလာဘ်သီမားငှ့် က်ုပ်တုိ၏ဆကဆံ်ေရးကို 

တတိယအဖဲွအစည်းမှ သရိှိေကာငး် က်ုပ်တုိ ေသချာေစရပါမည်။ ေလာဘ်သီမားကို 

အသံုးြပသည့်ကစိရပ်တွင၊် တတိယအဖဲွအစည်းထ ံ ယငး်ေလာဘ်သီမားသည် 

တယလ်ေီန�ကိုယစ်ားြပ ြဖစေ်ကာငး် ချကြ်ခငး်ထတ်ုေဖာေ်ပးရပါမည်။ 
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လိုကန်�ရမည့်အချကအ်လကမ်ျားကို ေလာဘ်သီမားငှ့် ြပလပ်ုေသာ သေဘာတူညီစာချပ်တွင် 

ပါဝငေ်စရမည်။ 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား 

• မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်တစခ်ကု က်ုပ်တုိ၏ ကိုယစ်ား တုိက်ိုက ်သိုမဟတ်ု သယွဝုိ်ကသ်ည့်အားြဖင့် 

ြပည်သဝနထ်မ်းများကို ထေိတွဆကဆံ်ေဆာငရ်�ကရ်သည့်အခါ 

• ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်းက Telenorဝနထ်မ်းများ၊ သံုးစွဲသမူျား သိုမဟတ်ု အြခားသတူစဦ်းဦး၏ 

ပုဂိလေ်ရးအချကအ်လကမ်ျားကို ေတာငး်ဆုိသည့်အခါ 

• ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်းသည် သတငး်အချကအ်လက ် သိုမဟတ်ု စာတုိသတငး်များကို 

က်ုပ်တုိ၏ သံုးစွဲသမူျားထသံို ပုိေပးရန ်Telenor ကို ေတာငး်ဆုိသည့်အခါ 

• ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်းက မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်တစခ်ကုို ပုိငဆုိ်ငြ်ခငး်၊ စမံီြခငး် သိုမဟုတ် 

ဆက်ယွမ် ရှိေနေသာအခါ  

• ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်းက သိုမဟတ်ု မိသားစဝုင ် သိုမဟတ်ု ြပည်သူဝနထ်မ်း၏ 

စးီပွားဖကလ်ပ်ုငနက်၊ Telenor အတွငး်ရှိ ရာထးူေနရာတစခ်အုတွက ်ေလာကထ်ားလာသည့်အခါ 

က်ုပတုိ်၏ ပိုငဆုိ်ငမ်များကို ကာကယွေ်စာင့်ေရှာကြ်ခငး်  

က်ုပ်တုိ လပ်ုကိုငေ်ဆာင်ရ�ကမ်တုိငး်တွင ်လံု�ခံေရး ပါဝင်ပီးြဖစသ်ည် 

 က်ုပ်တုိ သထိားရမည့်အချကမ်ျား  

• ကမုဏပုိီငပ်စည်းများဆုိသည်မှာပစည်းကရိယိာများ၊ အေဆာကအ်အုံများ၊ နည်းစနစမ်ျားှင့် 

သတငး်အချကအ်လကတုိ်အပါအဝင် ကမုဏပုိီငဆုိ်ငသ်ည့် သိုမဟတ်ု လပ်ုငနး်ေဆာငရ်�က်ရန် 

သံုးစွဲသည့် အရာခပ်သမ်ိးတုိြဖစသ်ည်   

• ကမုဏပုိီငပ်စည်းများကို ကာကယွရ်နမှ်ာက်ုပ်တုိအားလံုး၏ ပဓာနတာဝနတ်စရ်ပ်ြဖစသ်ည်  

• ကနုအ်မှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပုိငခ်ငွ့်ြပလပ်ုထားေသာ လကရ်ာများ/ဖနတီ်းမများ၊ တီထငွမ်များ၊ 

ကနုသ်ယွမ်လိဝှကခ်ျကမ်ျား ငှ့် နည်းပညာ တတ်သထိားမများ ကဲ့သိုေသာ   

ာဏပစည်းများသည် အဖုိးထိုကတ်န၍် မကာခဏဆုိသလိုပင ် ေဈးကကွတွ်င ် Telenor၏ 

ေအာငြ်မငမ်များအတွက ်အေရးကးီိုငသ်ည်    

• လံု�ခံေရး ခမ်ိးေြခာကမ်သည် က်ုပ်တုိပုိငပ်စည်းများအေပတွင ် ထခိိုကမ်ရှိိုင၍် ဘာေရး၊ 

လပ်ုငနး်လည်ပတ်လပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကေ်ရး ငှ့် ဂဏုသ်တငး်တုိအေပတွင ် ကးီမားေသာ 

သကေ်ရာကမ် ရှိိုငသ်ည်  
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က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• လပ်ုငနး်ဆုိငရ်ာ ဆုံးြဖတ်ချကမ်ျားကိုက်ုပ်တုိ အေကာငအ်ထည်ေဖေဆာငရ်�ကရ်ာတွင် 

လံု�ခံေရးဆုိငရ်ာ ေတွ�ကံရိုငေ်ြခရှိသည့် အ�ရာယတုိ်ကို အမဲချင့်တွကအ်ကခဲတ်၍ 

လံု�ခံေရးဆုိငရ်ာ ေပလစမီျားငှ့်လိုအပ်ချကမ်ျားကို က်ုပ်တုိ အမဲလိုကန်�ေဆာငရ်�ကပ်ါသည် 

• ေဒသဆုိငရ်ာ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများ၊ ဥပေဒများ ငှ့် နည်းဥပေဒများအရ လံု�ခံေရးဆိုငရ်ာ 

မေတာတ်ဆြဖစေ်ပ�ကံေတွမများကို က်ုပ်တုိ ချကခ်ျငး်သတငး်ပုိပါသည်  

• က်ုပ်တုိသည် ကမုဏပုိီငပ်စည်းများကို ေပျာကဆုံ်းမ၊ ပျကစ်းီမ၊ ခိုးယမူ၊ ေလလွင့်မ၊  

မေတာမ်ေလျာစ်ာွသံုးစွဲမ ငှ့် အလွဲသံုးစားြပမတုိမှ ကာကယွေ်စာင့်ေရာှကပ်ါသည်  

• တာဝနေ်ပးထားေသာ အလပ်ုကို ပီးစးီေအာငေ်ဆာငရ်�ကရ်န ် လိုအပ်သည်အထသိာ 

ကမုဏပုိီငပ်စည်းများကို ဝငေ်ရာကရ်ယရူန ်က်ုပ်တုိက ဝနထ်မ်းများ ငှ့် အြခားတစပ်ါးသတုိူကို 

ကနသ်တ်တားြမစထ်ားပါသည်   

• ဝငေ်ရာကရ်ယရူန် ခငွ့်ြပေပးြခငး်များငှ့်စပ်လျဉး်၍ သင့်ေတာေ်ကာငး်မွနသ်ည့် ကျင့်ဝတ်များ/ 

လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများကို က်ုပ်တုိ အမဲ လိုကန်�ေဆာငရ်�က၍် ပငက်ဒုန်ပံါတ်၊ တုိကင ် ှင့် 

စကားဝှက ်(PIN codes and passwords) တုိအပါအဝင ်က်ုပ်တုိ၏ ဝငေ်ရာကရ်ယခူငွ့်ဆုိငရ်ာ 

အေထာကအ်ထားမှတ်တမ်းများကို မေဝြခငး်မြပလပ်ုပါ 

• သတငး်အချကအ်လကက်ို မေဝြခငး်ငှ့် သိုမီှးသမ်ိးဆည်ြခငး်တုိငှ့်စပ်လျဉး်၍ Telenorမှ 

ခငွ့်ြပေပးထားေသာ နည်းစနစမ်ျားကိုသာ က်ုပ်တုိသံုးစွဲပါသည် 

• က်ုပ်တုိသည် မိမိတုိအေဆာကအ်ဦး ဥပစာအတွငး်သို ခငွ့်ြပချကမ်ရှိပဲ 

ဝငေ်ရာကြ်ခငး်မှကာကယွ်ပီး၊ Telenor တံဆိပ်ကဒြ်ပားကို ံုးအတွငး်ရှိေနချနိအ်တွင်း 

ြမငသ်ာေအာင ်ဝတ်ဆငရ်ပါမည်။ 

• က်ုပ်တုိသည် Telenor၏ာဏပစည်းများကို အထးူဂစုိုကက်ာကယွေ်စာင့်ေရာှက်၍ 

အြခားသမူျား၏  ာဏပစည်းဆုိငရ်ာ မူပုိငခ်ငွ့်များကိုလည်း ေလးစားပါသည် 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား 

• ခငွ့်ြပချက ် သိုမဟတ်ုစနစတ်ကျ ေဖြပထားသည့် အေထာကအ်ထား မှတ်တမ်းများ မပါရှိဘဲ 

က်ုပ်တုိ၏ အေဆာက်အအုံ/ေနရာဌာန သို ဝငေ်ရာကရ်န ် ကိးပမ်းေနသမူျားကို က်ုပ်တုိ 

သတိြပမိသည့်အခါ 

• က်ုပ်တုိ၏ ဆဲလဖု်နး်၊ လကပ်ေတာပ့် သိုမဟတ်ုကနွြ်ပတာ ေပျာကဆုံ်းသည်၊ 

ခိုးယခူရံသည်သိုမဟတ်ု အြပအမူများ တ်ုတရက ်ေြပာငး်လလဲာသည့်အခါ 
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• သသံယြဖစဖွ်ယ် အီးေမးလမ်ျား၊ စာတုိသတငး်များ၊ သိုမဟတ်ု ဖုနး်ေခဆုိမများ ကို 

က်ုပ်တုိလကခ်ရံရှိသည့်အခါ 

• က်ုပ်တုိ၏ စနစမ်ျား၊ အဆင့်ဆင့်ေဆာငရ်�ကမ်ြဖစစ်ဉမ်ျား သိုမဟတ်ု အေဆာကအ်အုံများတုိ၏ 

ဟာကကွ၊် ေပျာက့ကွ၊် အားနည်းချကတုိ်ကို က်ုပ်တုိ ရာှေဖွေတွရှိထားသည့်အခါ 

လုပင်နး်ခငွပ်တ်ဝနး်ကျင ် 

က်ုပ်တုိသည် ဂဏုသ်ကိာရှိစာွ ငှ့် ေလးစားသမြဖင့် အချငး်ချငး်ဆကဆံ်ကပါသည်။  

က်ုပ်တုိသထိားရမည့်အချကမ်ျား 

• ကျား/မြဖစမ်၊ လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာရပ်တည်ချက ် သိုမဟတ်ု ဝိေသသလကဏာ၊ လမူျိး၊ လမူျိးစု၊ 

မသနစ်မ်ွးမ၊ မူရငး်ေဒသ သိုမဟတ်ု ိုငင်သံားြဖစမ်၊ ကိုးကယွသ်ည့်ဘာသာ၊ ယဥ်ေကျးမဆုိငရ်ာ 

ယံုကည်ချက ် စသည်တုိ အေပအေြခခ၍ံ ြပလပ်ုေသာ အေရးယမူတုိအပါအဝင် 

ထပိါးေ�ှကယ်ကှြ်ခငး်၊ ေကာကရ်�ံေအာငြ်ပြခငး်/ ခမ်ိးေြခာကြ်ခငး်၊ ခွဲြခားဆကဆ်ြံခင်း 

သိုမဟတ်ု မည်သည့်အေကာငး်ေကာင့်မဆုိ ကိုယက်ာယအငအ်ားြဖင့် 

ကမ်းတမ်းြပငး်ထနစ်ာွခမ်ိးေြခာကြ်ခငး်တုိမှ ကငး်ေဝးသည့် လပ်ုငနး်ခငွပ်တ်ဝနး်ကျငတ်စ်ရပ်၊ 

သးီြခားရပ်တည်ေသာ အလပ်ုတည်ေနရာကို  ဝနထ်မ်းများအားလံုး ရရှိခစံားထိုကပ်ါသည်။ 

• ဝနထ်မ်းများမတူကွဲြပားမသည် က်ုပ်တုိ၏ ြမငသ်ံုးသပ်ပုံများကို ပုိမုိကျယြ်ပနလ်ာေစသည်၊ 

၎ငး်သည်က်ုပ်တုိသံုးစွဲသမူျား၏ လိုအပ်ချကမ်ျား အေပတွင ် ပုိမုိသိရှိန�းလည်လာေစသြဖင့် 

ပိငဆုိ်င်ိုငစ်မ်ွးအားသာချက ်တစရ်ပ်အြဖစ ်က်ုပ်တုိ ခယံပူါသည် 

• အလပ်ုခနထ်ားြခငး်ဆုိငရ်ာအေလအ့ထများငှ့်စပ်လျဉး်၍တနး်တူညီမမကို 

ချးီေြမာကြ်မင့်တငရ်န ် Telenorသည်မိမိတတ်ိုငသ်မ တက်ကစွာွြဖင့် အစမ်ွးကုန် 

ေဆာငရ်�ကပ်ါသည် 

• ဝနထ်မ်းများကို ိုးသားစာွငှ့် ပညာရငှပီ်သစာွ ြပမဆက်ဆံ၍ ၎ငး်တုိ၏ တမူထးူလသှည့် 

စတ်ိကးူစတ်ိသနး်များ ငှ့် ကွဲြပားြခားန�မတုိကို တနဖုိ်းထားသည့် 

လပ်ုငနး်ခငွဝ်နး်ကျငတ်စရ်ပ်ကို က်ုပ်တုိ ြပစပုျိးေထာငေ်ပးပါသည် 

က်ုပ်တုိအားလံုးထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့် အရာများ 

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုေဖကိုငဖ်က်များ၊ အတူတဲွဖကလ်ပ်ုကိုငရ်သမူျားအေပတွင် 

က်ုပ်တုိ ကိုယက်ိုယတုိ်င ်ြပမဆကဆံ်ခလံိုဘသိကဲ့သို ေလးစားသမကို ြပသပါသည် 
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• စိုးရမ်ိေကာင့်ကမကို သေဘာိုးြဖင့် ထတ်ုေဖေြပာဆုိ/သတငး်ပုိသည့် အတွက် 

မည်သည့်ဝန်ထမ်း၊ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး် သိုမဟတ်ု သံုးစွဲသ ူ အေပတွငမ်ဆုိ 

တုနြ်ပနလ်ကစ်ားေချြခငး် က်ုပ်တုိမြပပါ 

• မစှ်မိဖွယ်သေရာြ်ခငး်၊ ေြပာငေ်လာှငြ်ခငး်၊ ဂဏုသ်တငး်ညိးမ်ွးေစရန ် စပ်ွစွဲေြပာဆိုြခင်း၊ 

သမုတ်ြခငး်၊ လမ်ိလည်လည့်ှဖျားြခငး် သိုမဟတ်ု ခမ်ိးေြခာကြ်ခငး် တုိကဲ့သိုေသာ 

အမျိးအစားများပါဝင်ေသာ စကားကို ေြပာဆုိြခငး် သိုမဟတ်ု ဆက်သယွေ်ြပာဆုိမများကို 

ေပးပုိြခငး်တုိတွင ် က်ုပ်တုိပါဝငြ်ခင်းမရှိသကဲ့သို   မစှ်မိဖွယပုံ်များ၊ ကာတွနး်များ၊ 

ေရးသားချကမ်ျားကို ြပသြခငး် သိုမဟတ်ု ကိုယ်တ်မူရာြပြခငး်တုိကို က်ုပ်တုိ မြပပါ 

• က်ုပ်တုိသည် မတူညီေသာ ေဒါင့်မှ အြမငမ်ျား၊ အယအူဆများကို တက်ကစွာွ န�းေထာင်၍ 

ထိုအယအူဆများသည့် ၎င်းတုိ၏ အကျိးေကျးဇးူရှိိုငမ်အေပတွင်သာ အေြခခံြမငသ်ံုးသပ်ြခင်း 

ြပပါသည် 

• မည်သည့် ထပိါးေ�ှင့်ယကှမ် သိုမဟတ်ုမေလျာက်န ် မေလျာကပ်တ်သည့် 

အြပအမူများြဖစပွ်ားေပေပါကမ်ကိုမဆုိ ရငဆုိ်ငေ်ြဖရငှး်၍ က်ုပ်တုိ၏လပ်ုငနး်ခငွဝ်နး်ကျင်ကို 

တက်ကစွာွ ကာကယွေ်စာင့်ေရာှကပ်ါမည်  

• က်ုပ်တုိသည် အလပ်ုခငွတွ်င ် အရကေ်သစာေသာကစ်ားြခငး် သိုမဟုတ် 

တရားမဝငမူ်းယစေ်ဆးဝါး သံုးစွဲြခငး် သိုမဟတ်ု ကသုေဆးဝါးများ အလွဲသံုးစားြပြခငး်တုိကို 

မြပလပ်ုပါ၊ ယငး်အြပင် လပ်ုငနး်အတွက ် ခရးီသာွးလာစဉ်၊ သိုမဟတ်ု အြခားေသာ 

ေပးအပ်တာဝနမ်ျား ထမ်းေဆာငစ်ဉ၊် လငိဝ်နေ်ဆာငမ်များကို က်ုပ်တုိ မည်သည့်အခါမ 

ဝယယ်ြူခငး်မြပရပါ 

သတိြပရမည့်အချကမ်ျား 

• အိုငက်ျင့်ြခငး်၊ သေရာေ်လာှငေ်ြပာငြ်ခငး် သိုမဟတ်ု မည်သည့် ထပိါးေှ�င့်ယကှြ်ခငး်မျိးမဆုိ  

က်ုပ်တုိ ကိုယေ်တွ�ကံြခငး်၊ ြမငေ်တွသရိှိြခငး် သိုမဟတ်ု ကားသရိြခငး် ရှိလင ်

• ထပိါးေ�ှင့်ယကှမ်၊ လငိပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ ထပိါးေ�ှင့်ယကှမ် သိုမဟတ်ု မည်သူတစဦ်းမဆုိပါဝငလ်ျက် 

တစမ်ျိးမျိးေသာ ခွဲြခားဆကဆံ်ြခငး်တုိကို က်ုပ်တုိ ကိုယေ်တွ�ကံြခငး် သိုမဟုတ် 

ြဖစပ်ျကေ်ပေပါကမ်ကို သရိှိသတိြပမိလာြခငး် 

• က်ုပ်တုိ၏ မနေ်နဂျာများငှ့်ကးီကပ်သမူျားက လပ်ုေဖကိုငဖ်က်တစဦ်း သိုမဟုတ် 

လပ်ုေဖကိုငဖ်က ် သးီြခားအစအုဖဲွတစခ်ကုို၊ ၎ငး်တုိ၏ အလပ်ုငှ့် မသကဆုိ်င်သည့် 

အကျင့်စိုကလ်ကဏာ အေပတွငအ်ေြခခ၍ံ အကမ်ိကမ်ိ ေဖထတ်ုလျကဆ်နက်ျငေ်ဝဖနြ်ခင်: 

သိုမဟတ်ု မျက်�ှသာေပးြခငး်၊ အထးူအခငွ့်အေရးေပးြခငး် 
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• အချိေသာ လပ်ုေဖကိုငဖ်ကမ်ျားသည် ပိုမုိးရငှ်း၊ ရာထးူတုိးြမင့်ေပးြခငး် သိုမဟတ်ု အလပ်ု၊ 

ပေရာဂျက ် တာဝနေ်ပးအပ်ြခငး်များအတွက ် မတမရှိစာွ ထည့်သငွး်စဉး်စားခရံြခငး်မရှိဟု 

က်ုပ်တုိ သသံယရှိသည့်အခါ 

• အချိေသာ ပုဂိလမ်ျား သိုမဟတ်ု လပ်ုေဖကိုငဖ်ကအ်စအုဖဲွများကို အလပ်ုကိစ 

လပ်ရာှးေဆာငရ်�ကမ်များ၊ သိုမဟတ်ု ေဆွးေးွမများတွင ် ပါဝင်ြခငး်မှ ထတ်ုပယထ်ားသည်ဟု 

က်ုပ်တုိ စိုးရမ်ိေကာင့်က ြဖစလ်ာခဲ့သည်ရှိေသာ ် 

ဘယလုိ်ထုတ်ေဖာေ်ြပာကမလဲ 

က်ုပ်တုိ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၏ အေြခခစံည်းမျဉး် (Code Principle) တစခ်မှုာ ဖွင့်ဟထတ်ုေဖ 

ေြပာဆုိြခငး် ြဖစပ်ါသည်။ ေဆာငရ်�ကမ်များသည် ကိုယက်ျင့်တရား သိုမဟတ်ု က်ုပ်တုိ၏ 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းငှ့် ကိုကညီ်မရှိ မရှိ ဆုိသည်တုိငှ့်စပ်လျဉး်၍ ေမးြမနး်လိုသည်များ ရှိသည့်အခါတွင် 

က်ုပ်တုိ၏ မနေ်နဂျာများ ငှ့် Compliance Function  တုိကို ေမးြမနး်ိုငပ်ါသည်၊  ထိုအြပင် 

သကဆုိ်ငရ်ာ ဥပေဒငှ့် က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတုိကို ချိးေဖာကမ်ရှိိုငသ်ည်ဟ ုသသံယရှိေသာ 

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကို အမဲေမးြမနး်ေဆွးေးွ၍ သတငး်ပုိပါသည်။   

ဥပေဒ၊ ကျင့်ဝတ်နတိီတုိငှ့် ကိုကညီ်စာွ လပ်ုကိုငေ်ဆာငရ်�ကမ်ည်ဟ ု ြပထားေသာကတိကို 

တည်ိုငေ်အာင ် ဤသိုသတငး်ေပးပုိြခငး်အားြဖင့် Telenor၏ ဂဏုသ်တငး်ကို က်ုပ်တုိက 

ကညီူေစာင့်ေရာှကေ်ပးရာ ေရာကပ်ါသည်။ 

ယငး်မှာ Telenor၏ ဝနထ်မ်းများအြဖစ် က်ုပ်တုိမေဝထမ်းေဆာငရ်မည့် တာဝန်ှင့် 

ဝတရားပငြ်ဖစပ်ါသည်။  စိုးရမ်ိမကငး်ြဖစမ်များကို မေဝထတ်ုေဖေြပာလာရနအ်တွက ်သတိရှိရနလ်ည်း 

ရဖံနရ်ခံါ လိုအပ်ပါသည်။ အကယ၍် ြပဿန�တစရ်ပ်ကို မိမိ၏ မနေ်နဂျာ သိုမဟတ်ု Compliance 

Function ငှ့် ေဆွးေးွတုိငပ်ငရ်န ် သိုမဟတ်ုသတငး်ပုိရန ်  မိမိအေနြဖင့်အဆငမ်ေြပပါက 

ဝနထ်မ်းအားလံုး၊ မိတ်ဖကလ်ပ်ုငနး်များငှ့် သကဆုိ်ငေ်သာပုဂိလမ်ျားတုိသည် Integrity Hotline ကို 

အသံုးြပိုငပ်ါသည်။ 

စိုးရမ်ိေကာင့်ကမတစခ်ကုို သတငး်ေပးပုိတုိင်ကားြခငး်ြပသ၊ူ ငှ့် သတငး်ပုိတုိင်ကားခရံေသာ 

ပုဂိလမ်ျား၏ ကိုယေ်ရးအချကအ်လကမ်ျားကို လတ်ွလပ်ေသာ သးီြခားကမုဏတီစခ်၏ု ချနန်ယလ်ိုင်း 

မှတဆင့် လိဝှကစ်ာွ ကိုငတွ်ယေ်ဆာငရ်�က၍် ကာကယွေ်စာင့်ေရာှကထ်ားထနိး်သမ်ိးထားိုင်ရန ်

ရည်စးူ၍ Integrity Hotline အား ြပလပ်ု ေဆာငရ်�ကထ်ားပါသည်။ 
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သတငး်ေပးပုိ တုိင်ကားမအားလံုးကို လိဝှကအ်ြဖစ ် သတ်မှတ်၍ အေရအတွက်အားြဖင့် 

အလနွတ်ငး်ကျပ်စာွ ကနသ်တ်ထားေသာသမူျားကိုသာ ဝငေ်ရာကရ်ယခူငွ့်ြပသည်။  

သတငး်ေပးပုိိုငေ်သာ ချနန်ယလ်ိုငး်ကို အမဲဖွင့်ထား၍ ေြမာကမ်ျားစာွေသာ ေဒသသံုး 

ဘာသာစကားများြဖင့်လည်း ေပးပုိတုိင်ကားြခငး်ြပရနရ်ရှိိုငပ်ါသည်။  သတငး်ေပးပုိတုိင်ကားရာတွင် 

အမည်မေဖဘ ဲ ေနလိုက ေနိုငပ်ါသည်။ သင့်အေနြဖင့် တစမ်ျိးတစဖုံ် သေဘာတူညီထားသည်မှတပါး 

သငမ်ည်သမူည်ဝါြဖစသ်ည်ဆုိသည်ကို လိဝှကထ်ားပါမည်။ 

သတငး်ေပးပုိတုိင်ကားလာေသာ စိုးရမ်ိေကာင့်ကမများကို အေလးထားအေရးယ ူ ေဆာငရ်�ကသ်ည့်ြပင် 

မတ၍ ရည်ရ�ယခ်ျကရ်ှိရှိ ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်�ကမ်ြပပါသည်၊ သတငး်ေပးပုိတုိင်ကားမများကို Internal 

Audit & Investigation (GIAI)မှ ဦးစာွလကခ်ရံရှိ၍ စစေ်ဆးသံုးသပ်ပါသည်။ 

အကယ၍် (စိုးရမ်ိစရာကစိ) စိုးရမ်ိေကာင့်ကြဖစရ်မများ သိုမဟတ်ု စပ်ွစွဲမများ 

ကးီမားြပငး်ထနြ်ခငး်ရှိပါက သကဆုိ်ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကို ရငှး်လငး်ိုငရ်န ် လတ်ွလပ်သည့် 

စံုစမ်းစစေ်ဆးမတစရ်ပ်ကို GIAI ကတာဝနယ်ေူဆာငရ်�ကပ်ါသည်။ ထိုမှတပါး 

တြခားကစိရပ်များအတွကက်ိုမူ သကဆုိ်ငရ်ာ စးီပွားေရးယနူစ ် (Busniess Unit) သိုလဲေြပာငး်ပီး 

ခန်အပ်ြခငး်ခရံသည့် လတ်ွလပ်ေသာအဖဲွတရပ်မှ ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်�က ် သာွးမည်ြဖစ်သည်။ 

စံုစမ်းစစေ်ဆးေဆာငရ်�ကမ် လပ်ုငနး်စဉ၏် ကျင့်ဝတ်သကိာကို ေသချာစွာ 

ေစာင့်ေရာှကထ်နိး်သမ်ိးိုငေ်စြခငး်ငာှ ဌာနဆုိင်ရာအားလံုးသည် သတင်းအချကအ်လကအ်ားလံုးကို 

အတငး်ကပ်ဆုံးအေနအထားြဖင့် လိဝှကထ်နိး်သမ်ိးထားရန် လိုအပ်သည်။ 

က်ုပ်တုိ compliance အစအီစဉ၏် အဓိကအေရးကးီေသာ အချကမှ်ာ တည့်မတ်ြပင်ဆငေ်ရး 

ြဖစသ်ည့်အားေလျာစ်ာွ အေရးယမူများကို ထေိရာကစ်ာွေဆာငရ်�က်ိုငရ်န ်ငှ့် သင့်ေတာသ်ည့်ေနရာတွင် 

ဝနး်ထမ်းစည်းမျဉး်  စည်းကမ်းကို တည့်မတ်ြပင်ဆငေ်ပးိုငရ်န ် ြဖစပ်ါသည်။ စည်းကမ်းပုိငး်ဆုိငရ်ာအရ 

သိုမဟတ်ု တည့်မတ်ြပငဆ်ငေ်ရးအရ အေရးယေူဆာငရ်�ကရ်န ် လိုအပ်ြခငး်ရှိမရှိကို  ဆုံးြဖတ်ေပး၍ 

စံုစမ်းစစေ်ဆးထားေသာ ြပဿန�ရပ်များကို/စိုးရမ်ိေကာင့်ကြဖစရ်မများကို ေြဖရငှး်ေပးရာတွင ်

စမံီအုပ်ချပ်သမူျားကို Compliance Function က ပ့ံပုိးကူညီေပးလျက်ရှိပါသည်။  မည်သမူဆုိ ဥပေဒ၊ 

က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း သိုမဟတ်ု Telenor၏ ေပလစမီျား၊ လကစ်ွဲလမ်းနမ်ျားကို 

ကျးလနွခ်ျိးေဖာကပ်ါက အလပ်ုမှရပ်စသဲည်ထအိေရးယြူခငး် အပါအဝင် စည်းကမ်းပုိငး်ဆုိငရ်ာအရ 

အေရးယြူခငး်ခရံိုငဖွ်ယရ်ှိပါသည်။ 
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ယငး်ကဲ့သို ကျးလနွခ်ျိးေဖာကမ်များသည် Telenor၏ ဂဏုသ်တငး်ကို ထခိိုကပ်ျကစ်းီ ေစိုငသ်ြဖင့် 

စးီပွားေရးအရ ဆုံးံးမရလဒမ်ျား ငှ့် ဥပေဒကို ချိးေဖာကမ်များေကာင့် Telenor ငှ့် ကျးလနွ်သူ 

ပုဂိလအ်ား ဥပေဒအရ ဒါဏေ်ငတွပ်ိုကခ်ရံြခငး်၊ ြပစဒ်ါဏေ်ပးခရံြခငး်၊ နစန်�ေကးများှင့် 

အချိကစိရပ်များတွင ်အကျဉး်ချခရံြခငး်တုိငှ့် ရငဆုိ်င�်ကံေတွရလာေစိုငပ်ါသည်။ 

လကတု်နြ်ပနခ်ရံမည့်အေရးကို စိုးရမ်ိေကာင့်ကြဖစစ်ရာမလိုဘ ဲ ကျင့်ဝတ်သကိာမ့ဲေသာ သိုမဟတ်ု 

တရားမဝငေ်သာ အြပအမူ/ြပမူေဆာငရ်�ကမ်ကို က်ုပ်တုိအားလံုးက သတငး်ပုိ တုိင်ကားိုငေ်ကာငး် 

သရိှိမှတ်သားထားရန ်အလနွအ်ေရးကးီပါသည်။ သေဘာိုးြဖင့် ဖွင့်ဟထတ်ုေဖေြပာဆုိြခငး် ြပသမူျားကို 

တုနြ်ပနသ်ည့် မည်သိုေသာ လကစ်ားေချြခငး်ကိုမဆုိ Telenor က လံုး၀ သည်းခြံခငး်မရှိပါ။ 

:::: 

 

ရငှး်လငး်ချက။်  ။ 

ဤကျင့်ဝတ်ဆိုငရ်ာ စညး်မျဥး်စညး်ကမး် ဗားရငှး်(Version) သည ်Telenor ASA ၏ Board of Directors များမ ှ၂၆ 

ရက ် ေအာက်တုိဘာလ ၂၀၂၁ ခုစ်ှတွင၊် တရားဝင ် အတညြ်ပ/ခငွ့်ြပထားပးီေသာ ဗားရငှး်(Version) ြဖစ်ပီး၊ 

ဇနန်ဝါရလီ ၁ ရကေ်န ၂၀၂၂ ခုစ်ှ မစှ၍အကျံးဝငပ်ါသည။် အကယ်၍ ဤ ဗားရှငး်(Version) ှင့် 

ဘာသာြပနထ်ားေသာ ဗားရှငး်(Version)တစ်ခခုုကား ကွဲြပားြခားန�းချက ် တစ်စုံတစ်ရာ ေတွရှိပါက၊ အဂလိပ် 

ဗားရငှး်(Version) သည့်သာ အတညြ်ဖစ်သည။် 
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