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ကု်ပတုိ်၏ President ှင့် Group CEO ထမံ ှအမာှစကား 

“ကု်ပတုိ်၏ကျင့်ဝတ်” - လူအဖဲွအစည်းကုိ ြမင့်တင်ေပးရာတွင် က်ုပ်တုိရပ်တည်ထားသည့် 

အေြခခအံတ်ုြမစ ်

အေရးအကီးဆံုးေသာအရာှင့် သင့်ကုိချတ်ိဆက်ေပးြခင်း၊ လူအဖဲွအစည်းကုိ ြမင့်တင်ေပးြခင်း။  

"အေရးအကီးဆံုးေသာ အရာင့်ှ သင့်ကုိချတ်ိဆက်ေပးြခင်း"၊ "လူအဖဲွအစည်းကုိ 

ြမင့်တင်ေပးြခင်း"တုိသည် Telenor၏ ရည်ရ�ယခ်ျက်ြဖစပ်ါသည်။ ဆက်သွယေ်ရးကတွင် 

ြဖတ်သနး်ခဲ့ေသာ စှ်ေပါင်း(၁၆၅)ေကျာအ်တွင်း ရရှိလာေသာ ေအာင်ြမင်မ၊ ကျံးမ 

အေတွအ�ကံစှရ်ပ်လံုးအေပတွင်အေြခခ၍ံ ေရရှည်တည်တ့ံြဖစထ်နွး်ိုင်ေသာ၊ တာဝနခ်ယံမူ ရှိေသာ 

လပ်ုငနး် တစခ်ုကုိ လည်ပတ်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်လာိုင်ေအာင် က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ 

ေတွးေခယဆူပုံများှင့် အေလ ့ အထများကုိ တစြ်ဖည်းြဖည်း  တုိးတက်ေအာင်ေြပာင်းလ၍ဲ 

ြပြပင်တည်ေဆာက်ခဲ့ရေပသည်။ က်ုပ်တုိ ၀င်ေရာက်လပ်ုကုိင်လျက်ရှိေသာ ိုင်ငံတုိင်းတွင် 

အဆင့်အတနး်၊ စခံျနိစ်ံနး်များကုိ ြမင့်မားလာေအာင် က်ုပ်တုိ ကိးပမ်းအားထတ်ုြခင်းမှာ 

သက်ဆိုင်သူများကုိ မျက်ှ�ချိေသွးလို၍၊ ေကနပ်ေအာင် ေဆာင်ရ�က်ေပးလို၍ ြပလပ်ုြခင်းမျိးမဟုတ်ဘဲ 

ယင်းတုိသည် ေတာတ်ည့်မှနက်န၍် ေကာင်းမွန်ေသာ အလပ်ုဟု က်ုပ်တုိ၏ လှံုးသားမှ 

ယံုကည်ေသာေကာင့်သာ ြဖစပ်ါသည်။   

အမဲစးူစမ်းရှာေဖွေလလ့ာပါ၊ အတူဖနတီ်းပါ၊ ကတိတည်ပါ၊ ေလးစားသမရိှပါ။  

Telenor၏ ေတွးေခယဆူပုံ၊ ကျင့်�ကံြပမူပုံင့်ှ က်ုပ်တုိ မည်သုိ ြဖစလ်ိုသည်ကုိ အကျး်ချံး 

ေဖြပထားေသာအေြခခစံး်မျး်ေလးချက်သည်က်ုပ်တုိ၏အြပအမူင့်ှအေတွးအေခအယအူဆများ 

ပင်ြဖစပ်ါသည်။ ယင်းတုိသည်က်ုပ်တုိ၏ ေမာမှ်နး်ချက်များ င့်ှ က်ုပ်တုိလိုက်န�ရမည့် 

ြပာနး်ချက်များ စှရ်ပ်လံုးပင်ြဖစ်ပါသည်။ ေမာမှ်နး်ချက်ှင့်လက်ေတွ လပ်ုရပ်ဟနခ်ျက်ညီေအာင် 

ကုိင်တွယေ်ဆာင်ရ�က်ရနမှ်ာ  က်ုပ်တုိ၏ ေနစအ်လပ်ုပင်ြဖစပ်ါသည်။က်ုပ်တုိသည် စးူစမ်းရာှေဖွရန်၊ 

ဆနး်သစတီ်ထင်ွရန ်င့်ှ နည်းသစလ်မ်းသစမ်ျားကုိ ရှာေဖွရနလ်ိုအပ်သက့ဲသုိ တိကျေသချာမ၊ ထေိရာက်မ 

င့်ှ ယံုကည်အားထား စတ်ိချိုင်မရှိစာွြဖင့် ေဆာင်ကျး် ေပးအပ်ိုင်ရနလ်ည်းလိုပါသည်။  ဤသုိ 

ေဆာင်ရ�က်ိုင်မသည် ယေန Telenor ေအာင်ြမင်မ၏ ေသာခ့ျက်ြဖစ်၍ ယင်းေအာင်ြမင်မကုိ 

ဆက်လက်ထနိး်သိမ်းထားိုင်ေရး၏ အဓိက စနိေ်ခမ ပင်ြဖစပ်ါသည်။ 
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က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း– အေြခခစံည်းမျဉး်င့်ှ အေြခခအံတ်ုြမစ ် 

က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်သည် Telenor တွင် က်ုပ်တုိ မည်သုိ မည်ပုံ လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ကသည် ဆိုသည့် 

အေကာင်းလည်းြဖစပ်ါသည်။ က်ုပ်တုိ၏ ြပမူကျင့်�ကံပုံတုိက က်ုပ်တုိ ကုိင်စွဲသည့် သေဘာထားကုိ 

ရည်နး်၍ က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းမှာမူ က်ုပ်တုိလိုက်န�ရမည့် ြပာနး်ချက်ပင်ြဖစပ်ါသည်။ 

ဆိုလိုသည်မှာ ရာထးူ၊ အခနး်က သုိမဟုတ် ေနရာေဒသတုိှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိဘဲ 

က်ုပ်တုိတစဦ်းချင်းစအီေနြဖင့် မည်သည်ကုိ လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရနလ်ိုအပ်၍ ထိုသုိ 

လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ရန ် က်ုပ်တုိအေပတွင် မည်သုိေမာလ်င့်ထားသည် ဆိုသည့် 

အေကာင်းပင်ြဖစပ်ါသည်။ Telenor၏ ကျင့်ဝတ်သိကာ ကုိ ထနိး်သိမ်းေစာင့်ေရာှက်သူများအြဖစ် 

က်ုပ်တုိ ြပမကျင့်�ကံေဆာင်ရ�က်ပုံ၏ အေြခခအံတ်ုြမစြ်ဖစ၍် မိမိတုိ၏ ေနစြ်ပလပ်ုဖွယရ်ာများကုိ 

ေဆာင်ရ�က်ကရာတွင် �ကံေတွကရမည့် အခက်အခ ဲ အကပ်အတည်းများတစေ်လာက် 

လမ်းနေ်ပးိုင်ရနြ်ဖစပ်ါသည်။     

က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းကုိ အေြခခစံည်းမျး် ေလးချက်အေပတွင် အေြခခံ၍ 

ပုိမုိုိးရှင်းလယွကူ်စာွ ေဆာင်ရ�က်ထားရှိပီး၊ က်ုပ်တုိ၏ ေနစလ်ပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်မများတွင် 

�ကံေတွေနရေသာ အခက်အခစဲနိေ်ခမများကုိ ကူညီေြဖရှင်းိုင်ရန ် ရည်ရ�ယ ် ထားေသာလ်ည်း 

ြဖစေ်ပ�ကံေတွိုင်သည့် အြဖစအ်ပျက်အေြခအေနအားလံုးကုိမူ ပီးြပတ် ြပည့်စံုကုံလံုေအာင် 

ထည့်သွင်းေဖြပိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ မှန်ကနေ်သာ ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ိုင်ရနအ်တွက် 

ကူညီပ့ံပုိးေပးိုင်ရန ်ရည်ရ�ယထ်ားြခင်းြဖစပ်ါသည်။ 

သင့်အေပထားရှိေသာ က်ုပ်တုိ၏ ေမာလ်င့်ချက်မှာ ုိးရှင်းပါတယ ် - သင်�ကံေတွ ေကာင်း 

�ကံေတွရိုင်ေသာ အခက်အခအဲကပ်အတည်းများ ေတွ�ကံသည့် အကိမ်တုိင်း၊ အမဲတေစ 

ဤကျင့်၀တ်စည်းကမ်း သေဘာတရား ဆက်ယွခ်ျက်များင့်ှ ထင်ဟပ်ဆက်စပ်၍ အချနိယ်ူပီး သုံးသပ်ပါ 

တုိက်ဆိုင်စစေ်ဆးပါ။  

ဤကျင့်၀တ်စည်းကမ်းများအေပက်ုပ်တုိ၏ ကတိက၀တ် ကုိလည်း စဥ်ဆက်မြပတ် သုံးသပ် 

ထင်ဟပ်ေစြခင်းှင့်အတူ၊ စှစ်ဥ်ြပနလ်ည်ဆနး်သစြ်ပြပင်ရနလ်ိုအပ်ပီး၊ သုိမှသာ က်ုပ်တုိအားလံုး 

စစမှ်နေ်သာ ကျင့်ဝတ်ကာကွယသူ်များအြဖစြ်ဖင့် က်ုပ်တုိကုမဏ၏ီ ဂဏုသိ်ကာကုိ ေအာင်ြမင်စွာ 

ထမ်ိးသိမ်းေစာင့်ေရာှက် ိုင်လမ့်ိမည်ဟု ယံုကည်ပါသည်။ 

Sigve 

ရက်စွဲ ၁၅ ဇလူိုင် ၂၀၂၀ 
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ကျင့်၀တ်စည်းကမ်းမိတ်ဆက်စာမျက်ှ� 

ကျင့်ဝတ်စညး်ကမး်ကုိ ဘာေကာင့် ထားရှိရတာလ ဲ

စမ်ွးေဆာင်ရည်ြမင့်မားေသာ ကုမဏတီစခ်ဆုိုသည်မှာ စမ်ွးေဆာင်မများ၊ ရည်မှနခ်ျက်များှင့် 

ေအာင်ြမင်မတုိ အေကာင်းချည်း သက်သက်မဟုတ်ေပ။ ယင်းသည် က်ုပ်တုိအချင်းချင်းင့်ှ က်ုပ်တုိ 

ရပ်တည်ကျင်လည်ေနေသာ ဝနး်ကျင်အေပ ေရှး၍ က်ုပ်တုိ မည်သုိ ြပမ ေဆာင်ရ�က်ရမည်ဆိုသည့် 

အေကာင်းလည်း ြဖစပ်ါသည်။  က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ သုံးစွဲသူများ၊ ရယှရ်ာရင်ှများှင့် 

လပ်ုေဖကုိင်ဖက်များအြပင် က်ုပ်တုိ၏ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များ င့်ှ 

က်ုပ်တုိလပ်ုငန်းလပ်ုကုိင်လျက်ရှိသည့် လမူအသုိက်အဝနး်အားလံုး၏ ယံုကည်စတ်ိချရေသာ 

လက်တဲွေဖ ြဖစလ်ိုပါသည်။      

က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်သည် ဤယံုကည်မအေပတွင် တည်မီှလျက်ရှိပီး က်ုပ်တုိသည် လပ်ုငန်းကုိ 

တာဝနခ်ယံမူရှိေသာ၊ ကျင့်ဝတ်သိကာရှိေသာ၊ ဥပေဒင့်ှညီတ်ွေသာနည်းလမ်းများြဖင့် 

လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ရန် ခိုင်မာေသာ သိဌာနြ်ဖင့်ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပါသည်။   ဤကျင့်ဝတ် 

စည်းကမ်းသည် အဖဲွအစည်းတွင်း ြပမေတွးေခယူဆပုံများ၏ အေြခခအံတ်ုြမစပ်င်ြဖစပ်ါသည်။ ဤ 

သတ်မှတ်စခံျနိစ်ံနး်များ၊ စည်းမျ်းစည်းကမ်းများကုိ Telenor တွင် ရှိသည့်လတုိူင်းက 

လိုက်န�ကရမည်။ က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသိ်ကာအေပတွင် လမ်းမုိးသက်ေရာက်ိုင်သည့် 

ဆံုးြဖတ်ချက်များကုိ ေနစ်င့်ှအမ က်ုပ်တုိြပလပ်ုချမှတ်ေနကရပါသည်။ အေြခအေနအေကာင်း 

အြခင်းရာေပတွင် ြပည့်ြပည့်စံုစံု         သိရှိထားြခင်းမရှိဘဲ ြပလပ်ုေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်သည် ရည်ရ�ယခ်ျက် 

ေကာင်းြဖင့် ြပလပ်ုပင်ြပလပ်ုေသာြ်ငားလည်း က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသိ်ကာကုိ ထခိိုက်ပျက်စီး ေစိုင်ပါသည်။ 

Telenor တွင် က်ုပ်တုိ ြပကျင့်ရမည့် အြပအမများအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်များကုိ ကျင့်ဝတ်၏ 

အေြခခစံည်းမျး် သေဘာတရားများ (Code Principles) က ချမှတ်ေပးပါသည်။ 

ကျင့်ဝတ်၏ အေြခခံ စညး်မျဉး်များ၊ သေဘာတရားများ  

ကျင့်ဝတ်၏ အေြခခံ စည်းမျး်များ၊ သေဘာတရားများ များသည် ကျင့်ဝတ်သိကာရှိေသာ 

အဖဲွအစည်းတစခ် ု ြဖစလ်ာေစရန ် ေဖာေ်ဆာင်ေပးပီး က်ုပ်တုိ ကျင့်ေဆာင်ရမည့် လပ်ုငန်းဆိုင်ရာ 

အမူအကျင့်၏ အစှသ်ာရကုိ ဖွင့်ဆိုေပးပါသည်။   
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စည်ကမ်း လိုက်န� ကျင့်သုံးမည်။  

က်ုပ်တုိသည် ဥပေဒများ၊ နည်းဥပေဒများ င့်ှ က်ုပ်တုိ၏ ေပလစမီျားကုိ လိုက်န�ကပါသည်၊ 

အကယ၍် ဆန်ကျင်ကဲွလွဲမရှိခဲ့ပါက အြမင့်ဆံုး စည်ကမ်းကုိသာ ဆပ်ုကုိင်ထနိသိ်မ်း၍ လိုက်န�ရပါမည်။  

မိမိြပသမ မိမိတာဝနယ်ပူါမည်။  

က်ုပ်တုိသည် သတင်းအချက်အလက်များကုိ တက်ကွစာွြဖင့် ရာှေဖွြခင်း၊ က်ုပ်တုိ၏ တာဝနမ်ျားကုိ 

သိရှိန�းလည်ြခင်း၊ င့်ှ က်ုပ်တုိလပ်ုကုိင်လျက်ရှိသည့် လမူအသုိက်အဝနး်တွင် ပုိမုိကျယြ်ပန်သည့် 

အကျိးသက်ေရာက်မကုိလည်း အသိမှတ်ြပပါသည်။  

ုိးသားပွင့်လင်းကပါမည်။  

က်ုပ်တုိရင်ဆိုင်�ကံေတွေနရသည့် စနိေ်ခမများအေပ က်ုပ်တုိသည် ပွင့်လင်း၍ ဟုတ်မှနစ်ာွလည်း 

ေြပာဆိုပါမည်။   

ထတ်ုေဖ ေြပာကားြခင်းြပပါမည်။  

မေသချာမေရရာသံသယရှိပါက ေမးြမန်းြခင်းြပပါမည်၊ လက်တုန်ြပနြ်ခင်းခရံမည့်အေရးကုိ 

ေကာင့်ကြခင်းမရှိဘဲ ေမးြမနး်ေြပာဆိုပါမည်။  

ကျင့်ဝတ်စညး်ကမး်ကုိ မညသူ်ေတွကလိုက်န� ရပါမညန်ညး် 

ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းသည် ဒါုိက်တာအဖဲွဝင်များအပါအဝင် Telenor၏ ကုိယစ်ားေဆာင်ရ�က်လျက် 

ရှိသူတုိင်း ှင့် Telenor ၏ ဝနး်ထမ်းများအားလံုးှင့် သက်ဆိုင်အကျံးဝင်ပါသည်။ က်ုပ်တုိကုိယတုိ်င် 

လိုက်န�ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ကျင့်ဝတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ ြမင့်မားေသာ စံနး်များကုိ က်ုပ်တုိ၏ 

ေပးသွင်းသူများ၊ ကန်ထုိက်တာများ င့်ှ အြခားေသာ မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းများကလည်း 

အလားတူလိုက်န�ကမည်ဟု ေမာလ်င့်ပါသည်။  

ကျင့်ဝတ်စညး်ကမး်ေတွကုိ ဘယလ်ိုသုံးစဲွရမလ ဲ

ကျင့်ဝတ် အေြခခစံည်းမျး် ေလးချက် င့်ှ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၏ ကအလိုက် 

အြခားသတ်မှတ်ထားေသာ လိုအပ်ချက်များသည် ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၏ အေြခခတံာဝန်င့်ှ 

ဝတရားများကုိ ဖဲွစည်းသတ်မှတ်ေပးပါသည်။ က်ုပ်တုိ၏ ေပလစမီျား ှင့် 

ယင်းတုိ၏လက်စွဲလမ်းန်များတွင်ရှိေသာ ထပ်ဆင့်လိုအပ်ချက်များကုိလည်း န�းလည်သိရှိ၍ 

လိုက်န�ကရမည်။ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း ကတစခ်ခုျင်းစ၏ီ အဆံုးတွင် သက်ဆိုင်ရာေပလစီှင့် 
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ယင်းတုိ၏လက်စွဲလမ်းနွ်များအြပင် ရရှိိုင်ေသာ နွ်ကားချက်များ၊ လက်ေတွသုံး 

အေထာက်အကူများ၊ ေလက့ျင့်သင်ကားေရးဆိုင်ရာများ င့်ှအြခားအေထာက်အကူြပ 

အရင်းအြမစ်များကုိ ရရှိိုင်မည့် အင်တာနက်လပ်ိစာ(links)ကုိ ရာှေဖွေတွရှိိုင်ပါသည်။    

ကျင့်ဝတ်နတိီဆိုင်ရာအခက်အခအဲကပ်အတည်းများ၊ စနိေ်ခမများှင့် က်ုပ်တုိ ရင်ဆိုင်�ကံေတွရေသာ 

အခါတွင် က်ုပ်တုိ၏ တစ်ေနတာလပ်ုငနး်များကုိ စမံီခန်ခွဲေဆာင်ရ�က်ရန ်င့်ှ က်ုပ်တုိကုိ လမ်းန်ရန် 

က်ုပ်တုိ၏ ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းက ရင်ှးလင်းြပတ်သားေသာ လိုအပ်ချက်များကုိ ချမှတ်ေပးပါသည်။            

ရင်ှးလင်းြပတ်သားမ မရှိေသာဧရယိာများအတွက် ေမးြမနစ်ရာရှိေသာအခါ မိမိတုိ၏ ဌာနအကီးအကဲ 

လိုင်းမနေ်နဂျာ သုိမဟုတ် Compliance Function သုိ အမဲဆက်သွယ ်ေဆာင်ရ�က်ိုင်ပါသည်။ Integrity 

Hotline ကုိအသုံးြပ၍ အ�ကံအ�ာဏမ်ျားကုိ အမည်ေဖာြ်ပ၍ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ အမည်မေဖြပဘဲ 

ေသာလ်ည်းေကာင်း ေတာင်းခံိုင်ပါသည်။ 

က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငန်းတွင် ရင်ဆိုင်�ကံေတွရိုင်ေသာ အခက်အခအဲကပ်အတည်းတုိင်း သုိမဟုတ် 

အေြခအေနရပ်တုိင်းကုိ ဤကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းက လမ်း�ခံမရှိိုင်ရန ် မြဖစ်ိုင်ပါ။ ဥပေဒေရးရာင့်ှ 

မူဝါဒေရးရာအရ (regulatory) မေသချာမေရရာမှင့် လပ်ုငန်းဆိုင်ရာ စနိေ်ခမများ၊ အခက်အခမဲျားမှာ 

ဆက်လက် တည်ရှိေနပါလမ့်ိမည်။ ယင်းက့ဲသုိကိစရပ်များတွင် ကျင့်ဝတ်နတိီပုိင်းဆိုင်ရာ 

အြမင့်မားဆံုးေသာ စံနး်များကုိ လက်ကုိင်ထား၍ က်ုပ်တုိ၏ တာဝနဝ်တရားများကုိ 

ထမ်းမဲတုိင်းထမ်းရ�က်၊ လိုက်န�မဲတုိင်းလိုက်န�ရမည်သာြဖစသ်ြဖင့် မည်သုိပင်ဆိုေစ 

ဆံုးြဖတ်ချက်များကုိ မှနမှ်နက်နက်န် ချမှတ်ိုင်ရန ် အလိုငှာ၊ အေထာက်အကူြဖစေ်စမည့် 

လမ်းနွခ်ျက်များကုိ က်ုပ်တုိအေနြဖင့် ကိးပမ်းရှာေဖွသင့်ပါသည်။  က်ုပ်တုိ၏ ကုိယပုိ်င်ကျင့်ဝတ် 

နတိီပုိင်း စခံျနိစ်ံနွ်းများအြပင် ကျင့်ဝတ် အေြခခစံည်းမျး် (Code Principles) သည် က်ုပ်တုိကုိ 

သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများ င့်ှ နည်းဥပေဒ စည်းမျး်စည်းကမ်းများကုိ လိုက်န�ရနလ်ည်း 

လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် လက်ရှိလပ်ုကုိင်လျက်ရှိသည့် ိုင်ငံ၏ ဥပေဒများကုိ သိရှိန�းလည် 

ရင်းှီးကမ်းဝင်မရှိေအာင် ြပလပ်ုထားသင့်ပါသည်၊ အကယ၍် သင့်တွင် ေမးြမန်းလိုသည်များရှိပါက 

ဥပေဒေရးရာဌာနထမှံ လမ်းနွခ်ျက် ရယူပါ။   

ဝန်ထမး်များအြဖစ် ကု်ပတုိ်ထမံ ှေမာလ်င့်ထားသည့် အရာများ …   

Telenor၏ ဝနထ်မ်းတစဦ်းအေနြဖင့် သင့်အေပတွင် ေမာလ်င့်ထားသည်မှာ-  

• ကုိယက်ျင့်သိကာြမင့်မားစွာြဖင့် အမဲေဆာင်ရ�က်ပါ၊ 

• ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၊ ေပလစမီျား င့်ှ လမ်းနလ်က်စွဲများကုိ ဖတ်ေလလ့ာ၍ လိုက်န�ပါ၊   
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• “How to Speak Up” ကတွင် ေဖြပထားသည့် စိုးရမ်ိဖွယရ်ာကိစရပ်များကုိ 

ထတ်ုေဖေြပာကားပါ၊ 

• သင်းတန်းများကုိ အချနိအ်ခါအားေလျာစ်ာွ တက်ေရာက်ရန ်ကိးပမ်းပါ၊ 

• ထပ်ဆင့် လမ်းနွခ်ျက်များကုိ ရာှေဖွရမည့်အချနိ်င့်ှ နည်းလမ်းကုိ သိထားပါ  

• compliance ဆိုင်ရာ စံုစမ်းစစေ်ဆးမများကုိ အြပည့်အဝပူးေပါင်းေဆာင်ရ�က်ပါ၊ 

• ဥပေဒင့်ှမညီတ်ေသာ၊ ကျင့်ဝတ်သိကာမ့ဲေသာ သုိမဟုတ် Telenor၏ ဂဏုသိ်ကာကုိ 

ထခိိုက်ညိးမ်ွးေစေသာ အေလအ့ထအြပအမူတုိကုိ ေရာှင်ကပ်ါ ။ 

ကု်ပတုိ်၏ ေခါငး်ေဆာငမ်ျားထမံ ှေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

အထက်ပါ လိုအပ်ချက်များအြပင် Telenor ရှိေခါင်းေဆာင်များ လိုက်န�ရန ်ေမာလ်င့်ထားသည်မှာ-  

"ေခါင်းေဆာင်ပုိင်း သေဘာထား" အတုိင်းလိုက်န�ကျင့်�ကံေနထိုင်က၍ compliance ၏ အေရးပါမကုိ 

အမဲေြပာကားြခင်းြပကရမည်  

• မိမိဌာန၏ လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်မကုိ သက်ေရာက်ထခိိုက်ိုင်ေသာ လပ်ုငန်းဆိုင်ရာ compliance 

အ�ရာယ�်ကံေတွရိုင်ေြခရှိေသာ နယပ်ယမ်ျားကုိ ကိတင်ေမာမှ်နး် တွက်ဆ၍ 

သတ်မှတ်ေဖထတ်ုထားရမည်  

• လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ compliance အ�ရာယ�်ကံေတွရိုင်ေြခကုိ ေလျာပ့ါးသက်သာေစမည့် 

ေဆာင်ရ�က်မများကုိ တက်ကွစာွ သတ်မှတ်ေဖထတ်ုထားပါ  

• သက်ဆိုင်မရှိသည့် အခက်အခအဲကပ်အတည်းများကုိ ကုိင်တွယေ်ြဖရင်ှးေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် 

မိမိ၏ဌာနအား ေလက့ျင့်သင်ကားေ◌ေပးမင့်ှ ြပင်ဆင်မကုိ ေသချာစာွ ေဆာင်ရ�က်ပါ  

• စိုးရမ်ိမိသည့်ကိစရပ်များကုိ ထတ်ုေဖေြပာဆိုတင်ြပရာတွင် လက်တုံြပနြ်ခင်းကုိ 

စိုးရမ်ိေကာင့်ကစရာမလိုဘဲ ပွင့်လင်းစာွ သတင်းပုိအစရီင်ခြံခင်းှင့် အသင်းအဖဲွဝင်အားလံုး 

အသားကျလာေစရန ် ပွင့်လင်းစာွ သတင်းပုိအစရီင်ခြံခင်းကုိ ကျင့်သုံးသည့် ပတ်ဝနး်ကျင် တစရ်ပ်ကုိ 

အားေပးရန ် 

• ကျင့်ဝတ်သိကာပုိင်းဆိုင်ရာ ြမင့်မားသည့် စခံျနိစ်ံနွး်များကုိ အလပ်ုခန်အပ်ြခင်းှင့် 

ရာထးူတုိးြမင့်ေပးြခင်းတုိအတွက် လိုအပ်သည့် သတ်မှတ်ချက် တစရ်ပ်အြဖစ် သုံးစွဲပါ    
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• Telenor ၏ compliance ေဆာင်ရ�က်မအဆင့်ဆင့် င့်ှ governance တုိတွင် တက်ကွစွာ 

ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ပါ  

 

ကျင့်၀တ်စညး်ကမး်၏အခန်းကများ 

အဂတိလိုက်စားမ ဆနက်ျငေ်ရး  

အဂတိလိုက်စားမကုိ Telenor က လံုးဝသည်းမခပံါ။      

က်ုပ်တုိသိထားရမည့်အချက်များ 

• မည်သုိေသာ လာဘ်ေပးလာဘ်ယမူူများ သုိမဟုတ် မေလျာက်နသ်ည့်ေပးေချမများ သုိမဟုတ် 

၎င်းတုိင့်ှဆက်စပ်ြဖစေ်ပလာေသာမည်သည့် အကျိးေကျးဇူးများ ကုိမဆို Telenor က သည်းခြံခင်းမရှိပါ   

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်ကုိ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိသည့် ပုံစြံဖင့် ရ�က်ေဆာင်ရန် 

ခိုင်မာေသာ သိဌာနြ်ဖင့် ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိပါသည်  

• လာဘ်ေပးလာဘ်ယမူသည် တရားဝင်ြခင်းမရှိ၍ ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် Telenor အေပ 

ဥပေဒေကာင်းဆိုင်ရာ င့်ှ ဂဏုသ်တင်းကုိ ထခိိုက်ိုင်သည့် အ�ရာယတုိ်ြဖင့် 

ရင်ဆိုင်�ကံေတွလာရဖွယ်ရှိပါသည်   

• လပ်ုငနး်ေချာေမွေအာင်ေပးရေသာ တရားမဝင်ေကးများ (facilitation payments) ေပးေချသည့် 

အသွင်သန ်၊ ခန်အပ်ေပးသည့်အတွက် သုိမဟုတ် ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရ�က်ေပးသည့်အတွက် တရားမဝင် 

ေပးေချမကုိ တစစ်ံုတစ်ဦးအား ြပနလ်ည်ြပလပ်ုေပးသည့် အစအီမံ (kick-back schemes) 

အသွင်သန်င့်ှ အေရာင်ေဆာင်ဟနြ်ပကုမဏမီျား (shell companies) သုိမဟုတ် ဖုံးကွယထ်ားေသာ 

ပုိင်ရင်ှများ (hidden owners)    တုိကုိ သုံးစွဲြခင်းစသည့်တုိအပါအဝင် လာဘ်ေပး လာဘ်ယမူသည် 

အသွင်သနမ်ျားစာွကုိ ေဆာင်ိုင်သည်  

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများ (Public Officials) သည် များေသာအားြဖင့် အဂတိလိုက်စားမ 

ဆန်ကျင်တုိက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာ စည်းမျး်များအရ ေဆာင်ရ�က်ရနရ်ှိသြဖင့် အထးူသတိထား၍ 

ေဆာင်ရ�က်ရမည်  
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• အကယ၍် Telenor အေနြဖင့် တုိက်ုိက်ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမရှိသည့်တုိင် က်ုပ်တုိ၏ 

လပ်ုငနး်ေထာက်ပ့ံေပးသွင်းမကွင်းဆက်ြဖစစ်တ်စေ်လာက် အကျင့်ပျက် အဂတိ လိုက်စားမများ 

ပါဝင်လာပါက Telenor အတွက် ကီးမားသည့် အ�ရာယကုိ် ဖနတီ်းြဖစေ်ပေစိုင်ပါသည်   

• အချိေသာ အေြခအေနင့်ှအချနိအ်ခါတုိတွင် လက်ေဆာင်ပဏာများ င့်ှ 

ဧည့်ဝတ်ြပြခင်းတုိကုိပင်လင် လာဘ်ေပးလာဘ်ယမူြပြခင်း သုိမဟုတ် မသင့်ေလျာသ်ည့် 

အကျိးေကျးဇူးကုိ ေပးအပ်ြခင်း အြဖစ် ထည့်သွင်းစစ်ားိုင်သည်  

• အများအကျိးအတွက် လှဒါနး်ြခင်း သုိမဟုတ် စပွန်ဆာ (sponsorships) ေပးြခင်းတုိကုိ ပင်လင် 

အကယ၍် စးီပွားေရးအရ အကျိးေကျးဇူးကုိ ရရှိရန ် ြပလပ်ုထည့်ဝင်ေပးကမ်းပါက လာဘ်ေပးြခင်း 

အြဖစ်ြမင်ိုင်ဖွယရ်ာရှိပါသည်  

 

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• လာဘ်ေပးလာဘ်ယမူများတွင် မည်သည့်အခါတွင်မှ ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်းမြပ သုိမဟုတ် 

မေလျာ်သဇာြဖင့် လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း မြပရပါ  

• မေလျာက်နသ်ည့် ေပးေချမများ သုိမဟုတ် အကျိးေကျးဇးူ တစရ်ပ်ကုိ က်ုပ်တုိသည် 

မည်သည့်အခါတွင်မ ကမ်းလမ်ှးြခင်း သုိမဟုတ် လက်ခြံခင်း မြပလပ်ုရပါ  

• က်ုပ်တုိကုိယတုိ်င်အား ခင့်ွြပေပးထားြခင်းမရှိေသာ မည်သည့်ြပမူေဆာင်ရ�က်မမျိးကုိမဆို 

အြခားတစပ်ါးသူ တစဦ်းတစေ်ယာက်အားလည်း ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ရန ် က်ုပ်တုိက ေမတာရပ်ခြံခင်း၊ 

တုိက်တွနး်ြခင်းမြပရပါ  

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း (Business Partners) တုိကုိ အထးူသတိထား 

ေရ�းချယ၍် ၎င်းတုိ၏ကျင့်ဝတ်နတိီ င့်ှ ဥပေဒအရ ညီတ်စာွ ြပမူေဆာင်ရ�က်မကုိ 

မဲေစာင့်ကည့်ေလလ့ာပါ  

• က်ုပ်တုိ၏ စာရင်းများ ှင့် မှတ်တမ်းများကုိ က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်အေပတွင် တိကျမှနက်နစ်ွာ 

င့်ှ ေကာင်းမွနစ်ာွ ထင်ဟပ်ေပလင်ွမရှိေစရန ်ထနိ်းသိမ်းထားရှိပါ  

• ြပည်သူဝနထ်မ်း(Public Officials) များင့်ှ ထေိတွဆက်ဆေံဆာင်ရ�က်ရာတွင် 

သင့်ေတာသ်ည့်အားြဖင့် သတိထား ေဆာင်ရ�က်ပါ  
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• မိမိတုိ �ကံေတွရိုင်ေသာ အ�ရာယကုိ် ချင့်တွက်၍ ယင်းတုိကုိ ထိထေိရာက်ေရာက် 

ကုိယတွ်ယေ်ြဖရှင်း စမံီေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန ် သင့်ေတာသ်ည့် ေလက့ျင့်သင်ကားမင့်ှ လမ်းနွမ်များကုိ 

ရာှေဖွရယပူါ  

သတိြပရမည့်အချက်များ 

• ရင်ှးလင်းြပတ်သားသည့် လပ်ုငန်းရည်ရ�ယခ်ျက်ရှိပုံမေပဘဲ လပ်ုုိးလပ်ုစမ်ဟုတ်ေသာ 

သုိမဟုတ် လနွကဲ်များြပားေနေသာ၊ ေဖာင်းပွလနွး်ေသာ ေပးေချမများကုိ အကယ၍် က်ုပ်တုိအေနြဖင့် 

သတိြပမိလာပါက  

• မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းအေနြဖင့် လပ်ုငန်း လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် Telenor၏ စခံျနိစ်ံနွး်ကုိ 

လိုက်န�ြခင်းမရှိဟု က်ုပ်တုိ သံသယရှိပါက  

• လိုင်စင် သုိမဟုတ် ပါမစ်ကုိ အေသအချာရရှိိုင်ရန် က်ုပ်တုိ၏ ကုိယစ်ား ေပးသွင်းသူက 

ြပည်သူဝနထ်မ်းများ(Public Officials)င့်ှ ဆက်သွယ ် ှီးေ�ှ ေဆာင်ရ�က်လျက် ရှိသည့်အြဖစကုိ် 

က်ုပ်တုိ သိရှိလာပါက   

• ြပည်သူဝနထ်မ်း (Public Officials)များင့်ှ ှီးယွပ်တ်သက်မရှိိုင်ေသာ အဖဲွအစည်းများသုိ 

အများအကျိးအလိုငှာ ထည့်ဝင်ေပးလှရန ် သုိမဟုတ် စပွနဆ်ာ(sponsor) ေပးရန် 

ေမတာရပ်ခခံျက်များကုိ ြပလပ်ုသည့်အခါ   

• မည်သည့်အေကာင်းြပချက်အတွက်မဆို ေငွေကးေပးရန ်  သုိမဟုတ် လက်ေဆာင်များ၊ 

ခရးီသွားလာြခင်း၊ ေပးလှြခင်းများ သုိမဟုတ် ခမ်းန�းကီးကျယလ်နွး်ေသာ တင်ဆက်ေဖျာေ်ြဖမြဖင့် 

က်ုပ်တုိကုိ ေပးအပ်ကမ်းလှမ်းြခင်း သုိမဟုတ် ေမတာရပ်ခမံြပခရံြခင်း  

မတ်ိဖက်လပုင်န်းများ  

က်ုပ်တုိ၏ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များသည် က်ုပ်တုိ၏ စခံျနိစ်ံနး်များအတုိင်း ြပည့်မီ၍ က်ုပ်တုိ၏ 

တနး်ဖုိးများကုိ ေလးစားရန် ေမာလ်င့်ထားပါသည်။  

က်ုပ် တုိ သိထားရမည့် အချက်များ  

• က်ုပ်တုိ မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းများ၏ လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်မတုိသည် က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသ်တင်းကုိ 

ထခိိုက်ပျက်စးီေစိုင်ပီး ဥပေဒေကာင်းအရလည်း ရင်ဆိုင်လာရဖွယရ်ာများရှိပါသည်။  
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• မိတ်ဖက်လပ်ုးငနး် (Business Partners) များတွင် တစသီ်းပုဂလများ၊ ေပးသွင်းသူများ၊ 

ေအးဂျင့်များ၊ ြဖန်ချသူိများ၊ အမှတ်တံဆပ်ိေအာက်တွင် ခွင့်ြပချက်ြဖင့် လပ်ုကုိင်သူများ (franchisees) 

င့်ှ ဖက်စက်လပ်ုကုိင်သူများအစရှိေသာ တရားဝင်အဖဲွအစည်းများ အြပင် စပွန်ဆာရစှ် (sponsorship) 

င့်ှ လှဒါနး်မကုိ လက်ခရံရှိထားသူများလည်းပါဝင်ပါသည်    

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• ကျင့်ဝတ်နတိီပုိင်းဆိုင်ရာ င့်ှ တာဝနက်ျေရာက်ေသာလပ်ုငနး်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ် (responsible 

business conduct)ပါ က်ုပ်တုိကုိယတုိ်င်၏ စခံျနိစ်ံနး်များင့်ှ တနဖုိ်းများအရ ကုိက်ညီမရှိသည့်  

မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း (Business Partners) များင့်ှသာ လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ရန ်က်ုပ်တုိ ရည်ရ�ယပ်ါသည်  

• မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများကုိ ေရ�းချယရ်ာတွင် Telenor၏ ဆံုးံးိုင်ေြခကုိ ေစာေကာ 

စစေ်ဆးမဆိုင်ရာ င့်ှ ဝယ်ယမူဆိုင်ရာ(sourcing) လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းတုိကုိ လိုက်န�၍  အထးူသတိထား 

ေဆာင်ရ�က်ပါသည်  

• သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျး်ဥပေဒအားလံုးင့်ှ Telenor၏ တာဝနက်ျေရာက်ေသာ လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ 

ကျင့်ဝတ် (responsible business conduct) တုိကုိ မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း (Business Partners) 

များအေနြဖင့် လိုက်န�မရှိရန ်က်ုပ်တုိက ေမာလ်င့်ပါသည်  

• က်ုပ်တုိ၏ ပုိင်ဆိုင်မများကုိ ဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင်၊ ပုိေဆာင်ေပးရာတွင်၊ 

လည်ပတ်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် မိတ်ဖက်လပ်ုငနး် (Business Partners) များက 

ပျက်စးီဆံုးံးိုင်မအ�ရာယမှ် ကာကွယေ်ပး၍ စမံီေဆာင်ရ�က်လပ်ုကုိင်မရှိေရးကုိ 

တာဝနယ်ေူဆာင်ရ�က်ရန ်က်ုပ်တုိက ေမာလ်င့်ပါသည်  

• စးီပွားေရးပိတ်ဆိုြခင်း သုိမဟုတ် ကုနသွ်ယေ်ရးတားြမစြ်ခင်း ခထံားရေသာ တုိင်းြပည်များရှိ 

လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ အခင့်ွအလမ်းများကုိ ချင့်တွက်အကဲြဖတ်သုံးသပ်ရာတွင် က်ုပ်တုိ အထးူသတိထား၍ 

ေဆာင်ရ�က်ရမည်  

• အစိုးရများအေပ ပိတ်ဆိုတားြမစအ်ေရးယထူားြခင်းများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်အကျံးဝင်ေသာ 

ကုနသွ်ယမ်ဆိုင်ရာ ထနိး်ချပ်မများ ှင့် သွင်းကုန်-ထတ်ုကုနဆ်ိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကုိ  က်ုပ်တုိ 

လိုက်န�ရမည်  

• မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း (Business Partners)များသည် မိမိတုိ၏ လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်မများကုိ 

Telenor၏ "တာဝနက်ျေရာက်ေသာ လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်" ("responsible business 
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conduct")င့်ှအညီ ြပမူေဆာင်ရ�က်မအား က်ုပ်တုိကေစာင့်ကည်ေလ့လာ၍ 

ယင်းသုိေဆာင်ရ�က်ြခင်းကုိ ေထာက်ခအံားေပးပါသည်    

• က်ုပ်တုိသည် မိတ်ဖက်လပ်ုငနး် (Business Partners) များအားလံုးကုိ မတ၍ 

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိသည့်ပုံစြံဖင့် ေလးစားစာွ ဆက်ဆပံါသည်   

သတိြပရမည့်အချက်များ  

• Telenor ၏ ေပးသွင်းသူကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူသေဘာတရားများ (Telenor’s Supplier Conduct 

Principles) သက်ဆိုင်အကျံးဝင်သည့်ေနရာတွင် အပါဝင် က်ုပ်တုိ၏ စခံျနိစ်ံနး်များကုိ 

အြပည့်အဝလိုက်န�ြခင်းမရှိသည့် မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း (Business Partner)တစရ်ပ်ကုိ က်ုပ်တုိ 

ရင်ဆိုင်�ကံေတွရသည့်အခါ  

• Telenor၏ ကုိယစ်ားလပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်လျက် ေလာဘီ်လပ်ုဆယွေ်ပးသူများ (lobbyist) 

အြဖစလ်ည်းေကာင်း၊ ကုိယစ်ားလယှအ်ြဖစ ် လည်းေကာင်း သုိမဟုတ် အြခားတစပ်ါးသူ 

အြဖစလ်ည်းေကာင်း လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ေပးမည့် မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း (Business Partner) တစရ်ပ်ကုိ 

က်ုပ်တုိက ရာှေဖွလျက်ရှိသည့်အခါ  

• ေလာဘီ်လပ်ုဆယွေ်ပးသူများ (lobbyist)၊ ကုိယစ်ားလယှအ်ြဖစလ်ည်းေကာင်း သုိမဟုတ် 

အြခားတစပ်ါးသူ အြဖစလ်ည်းေကာင်း Telenor၏ ကုိယစ်ားလပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ေပးမည့် 

မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း (Business Partner) တစဦ်းကုိ  ချတ်ိဆက်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ရန် 

က်ုပ်တုိရာှေဖွလျက်ရှိသည့်အခါ  

• မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း (Business Partner) တစခ်သုည် Telenor အေပတွင် အတ်လကာဏာြဖင့် 

ထင်ဟပ်ေပလွင်ေစိုင်ေသာ နည်းများြဖင့် ြပမူ လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိသည်ဟု က်ုပ်တုိ 

သိရှိသတိြပမိလာပါသည့်အခါ 

• မည်သည့် မိတ်ဖက်လပ်ုငနး် (Business Partner) တစခ်ခုကုိုမဆို Telenor ၏ 

လိုအပ်ချက်များအရ စနစတ်ကျ ေစာေကာစစေ်ဆးထားြခင်းမရှိေသာအခါ  

• မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း (Business Partners) တစခ်၏ု ြပမူကျင့်�ကံမ သုိမဟုတ် ကျင့်ဝတ်နီတိ 

အေပတွင် က်ုပ်တုိေမးခွနး်ထတ်ုေစေလာက်သည့် အြခားေသာ အြပအမူ သုိမဟုတ် အေြခအေနတုိကုိ  

က်ုပ်တုိ သတိြပမိလာသည့်အခါ 
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ယဉှ်ပိငြ်ခငး်  

က်ုပ်တုိသည် ုိးသားမတစာွ ယဉှ်ပိင်ပါသည်။  

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ  

မတသည့် ယှ်ပိင်မသည် လမူအသုိက်အဝနး်အတွက် အေရးကီး၍ ြပည်တွင်းှင့် 

ြပည်ပစှရ်ပ်စလံုးတွင် Telenorအတွက် အရည်ှသြဖင့် တည်တ့ံိုင်မည့် စးီပွားေရးအခင့်ွအလမ်းများကုိ 

ဖနတီ်းေပးပါသည်  

မမတသည့် အသာစးီရရှိထားမများမှ အကျိးအြမတ်ရရှိြခင်း သုိမဟုတ် ဖနး်တီးယြူခင်း   တုိသည် 

သုံးစွဲသူများ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငနး်များှင့် အများြပည်သူတုိအလယ်တွင် က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသ်တင်းကုိ 

ထခိိုက်ေစိုင်ပါသည်  

ယှ်ပိင်မကုိ ဆန်ကျင်သည့် သေဘာတူညီမများ သုိမဟုတ် အေလအ့ကျင့်များသည် က်ုပ်တုိ၏ 

စည်းမျး်များကုိသာ ဆန်ကျင်ေသွဖီြခင်းမဟုတ်ဘဲ ယင်းတုိသည် ဥပေဒကုိ လည်း 

ဆန်ကျင်ေသွဖီရာေရာက်ပါသည်   

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့် အရာများ 

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ ကုိယပုိ်င်ေဈးနး်ှင့်လပ်ုငနး် မဟာဗျဟာ တုိကုိေရးဆွဲ၍ က်ုပ်တုိ 

ကမ်းလမ်ှးချက်များ၏ အကျိးေပးစွမ်းိုင်မအေပတွင် အေြခခလံျက် ယှ်ပိင်သွားပါမည်  

• က်ုပ်တုိ၏ လက်ရှိ ပိင်ဘက် သုိမဟုတ် ပိင်ဘက် ြဖစလ်ာိုင်ေြခရှိသူများ ှင့် 

ဆက်သွယေ်ြပာကားမများကုိ ကန်သတ်ထား၍ စးီပွားေရးအရ အေရးကီးေသာ 

သတင်းအချက်အလက်တုိကုိ ေဝမြခင်းမြပပါ  

• ေဈးကွက်ကုိ ခွဲေဝယူရနေ်သာလ်ည်းေကာင်း၊ ေဈးနး်များကုိ 

ပုံေသသတ်မှတ်ရနေ်သာ်လည်းေကာင်း သုိမဟုတ် သွင်းအားစုကုိ သုိမဟုတ် ေရာင်းချမကုိ 

ကန်သတ်ရနေ်သာလ်ည်းေကာင်း အမှနတ်ကယ်လက်ရှိ ပိင်ဘက် သုိမဟုတ် ပိင်ဘက် 

ြဖစလ်ာိုင်ေြခရှိသူများ င့်ှ တရားဝင်၊ အတည် သုိမဟုတ် တရားမဝင် 

အလတ်ွသေဘာအရေသာလ်ည်းေကာင်း သေဘာတူညီမ မြပလပ်ုရပါ  
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• ကုနသွ်ယမ်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖဲွ(Trade Association)တစခ်ခု ု (သုိမဟုတ်) လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ 

ဖုိရမ်တစခ်ခု ု(industry forum) သုိ  ပူးေပါင်းပါ၀င် ြခင်းမြပမီ ကုမဏတွီင်း လိုအပ်ချက်/သတ်မှတ်ချက် 

များင့်ှအညီ ခင့်ွြပချက်ရယရူမည်  

•  လက်ရှိ ပိင်ဘက် သုိမဟုတ် ပိင်ဘက်များ ြဖစ်လာိုင်ေြခရှိသူများ ှင့် ေြပာဆိုမများသည် 

မသင့်ေလျာေ်သာ၊ ယှ်ပိင်မကုိ ဆန်ကျင်ေသာ အေကာင်းအရာသုိ ေြပာင်းလသွဲားပါက က်ုပ်တုိသည် 

ယင်းေဆးွေွးမမှ ကုိယ့်ကုိယကုိ် ချက်ချင်း ဖယခ်ာွေရှာင်က၍် ယင်းေြပာဆိုမအေကာင်းကုိ က်ုပ်တုိ၏ 

Legal Function င့်ှ/သုိမဟုတ် integrity hotline သုိ သတင်းပုိပါ   

• ယှ်ပိင်မဥပေဒများကုိ ချိးေဖာက်မဟု သံသယြဖစမိ်ပါက ယင်းကုိ Legal Functionသုိ 

သတင်းပုိရန ်က်ုပ်တုိတွင် တာဝနရ်ှိပါသည်  

သတိြပရမည့် အချက်များ  

• လက်ရှိ ပိင်ဘက် သုိမဟုတ် ပိင်ဘက် ြဖစလ်ာိုင်ေြခရှိသူများ၊ သုံးစွဲသူများ သုိမဟုတ် 

မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းများက ၎င်းတုိ၏ ေဈးနး်များ၊ မဟာဗျဟာများ၊ လပ်ုငနး်နည်းဗျဟာများ သုိမဟုတ် 

အလားတူ သတင်းအချက်အလက်င့်ှစပ်လျး်၍ က်ုပ်တုိကုိ ချ်းကပ်လာသည့်အခါ  

• က်ုပ်တုိ၏ လက်ရှိ သုိမဟုတ် ပိင်ဘက် ြဖစလ်ာိုင်ေြခရှိသူများ၏  သုံးစွဲသူများ (သုိမဟုတ်) 

သက်ဆိုင်ရာ ေစျးကွက်များသုိ လက်လမ်ှးမီေရာက်ရှိိုင်မကုိ ကန်သတ်ဟန်တားမရှိေသာ 

တရားဝင်အတည် သုိမဟုတ် တရားမဝင်အလတ်ွသေဘာအရ ေသာလ်ည်းေကာင်း 

သေဘာတူညီမရှိသည်ဟု က်ုပ်တုိ သံသယရှိသည့်အခါ  

• က်ုပ်တုိ၏ လက်ရှိပိင်ဘက် သုိမဟုတ် ပိင်ဘက် ြဖစလ်ာိုင်ေြခရှိသူများ င့်ှ အလတ်ွသေဘာ 

သုိမဟုတ် လမူေရးအရ ေတွဆံုစည်းေဝမများကုိ တက်ေရာက်ရန ်က်ုပ်တုိ စစီထ်ားသည့်အခါ   

• ယှ်ပိင်ိုင်မဆိုင်ရာ အေရးကီးေသာ သတင်းအချက်အလက် (competitive sensitive 

information) ကုိ ဖလှယရ်န် ရည်ရ�ယခ်ျက်ရှိသည်ဟု ေဖနွး်လျက်ရှိသည့် ေနရာတွင် လက်ရှိ 

ပိင်ဘက် သုိမဟုတ် ပိင်ဘက် ြဖစလ်ာိုင်ေြခရှိသူများင့်ှ ေတွဆံုေဆာင်ရ�က်ရန ် က်ုပ်တုိ 

စစီထ်ားသည့်အခါ  

• ေဈးကွက်လမ်းမုိးမ အေနအထား (abuse of dominant position) ကုိ အလွဲသုံးစားြပသည်ဟု 

ြမင်သုံးသပ်ိုင်ဖွယရ်ာရှိေသာ- ဥပမာ။ ။ ကုန်ကျစရိတ်ေအာက်နမ့်ိကျေသာနး်၊ အြမတ်စနွး်/မာဂျင်ကုိ 

ကျံသွားေစေသာ သုိမဟုတ် သုံးစွဲသူများှင့် သေဘာတူညီမြပလပ်ုရန ် ြငင်းဆနြ်ခင်း အစရှိေသာ 
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ေဈးနး်ဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာကုိ သုိမဟုတ် ေဈးကွက်ဆိုင်ရာ အြခားေသာ မဟာဗျဟာကုိ၊ ထေူထာင်ရန် 

က်ုပ်တုိစစီထ်ားသည် (သည့်အခါ)  

လိဝှက်မထားရှိြခငး် ှင့် သတငး်အချက်အလက်များကုိ ကုိငတွ်ယေ်ဆာငရ်�က်ြခငး်  

သတင်းအချက်အလက်များကုိ အဖုိးတနပုိ်င်ဆိုင်မတစရ်ပ် အြဖစ ်ကုိင်တွယေ်ဆာင်ရ�က်ပါသည်။  

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့် အချက်များ  

• ကုမဏ၏ီ ဝနထ်မ်းတစဦ်းအေနြဖင့် Telenor ၊ သုံးစွဲသူများ သုိမဟုတ် မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များ ှင့် 

စပ်လျး်၍ အဖုိးထိုက်သတင်းအချက်အလက်များသည် ရဖံနရ်ခံါအားြဖင့် က်ုပ်တုိ၏ လက်ဝယ်သုိ 

ေရာက်ရှိလာမည်၊  

• သတင်းအချက်အလက်အများစသုည် ဒစဂ်ျစတ်ယြ်ဖစ၍် လယွကူ်စာွပင် ဝင်ေရာက်ရယူိုင်ြခင်း၊ 

ြပြပင်ြပင်ဆင်ိုင်ြခင်း၊ မေဝိုင်ြခင်း ှင့် မိတ/ ပုံတူကူးယြူခင်းတုိ ြပလပ်ုိုင်သည်၊  

• မှတ်တမ်းများဆိုသည်မှာ ကုမဏအီတွက် တနး်ဖုိးြမင့်မားေသာ သတင်းအချက်အလက် 

ြဖစပ်ါသည်။ ယင်းတုိမှာ Telenor အတွက် အေရးကီးလသှြဖင့် ထတ်ုေဖသတ်မှတ်၍ 

ကာကွယထ်ားရှိရမည် (ဆိုသည့်အချက်)၊  

• လိဝှက်မရှိြခင်းသည် ယှ်ပိင်ိုင်မ ှင့် မူဝါဒေရးရာ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းအရ (regulatory 

processes) Telenor၏ ဂဏုသ်တင်းှင့် အကျိးစးီပွားများကုိ ကာကွယရ်နအ်တွက် မရှိမြဖစအ်ေရးကီး၍ 

က်ုပ်တုိပုိင်ဆိုင်မများ၏ လံု�ခံစတ်ိချရမူအတွက်လည်း အေရးကီးသည်၊   

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ  

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိတွင် ယင်းသုိေဆာင်ရ�က်ရန ် အခင့်ွအာဏာရှိ၍ ယင်းသုိေဆာင်ရ�က်ရန် 

တရားဝင်အေကာင်းြပချက်လည်း ရှိသည့်အခါတွင်သာ လိဝှက် သတင်းအချက်အလက်ကုိ က်ုပ်တုိ 

မေဝြခင်းြပပါသည်၊   

• Telenorမှ သတင်းအချက်အလက်အားလံုးသည် ယံုကည်စတ်ိချရ၍ တိကမှနက်နမ်ရှိရန် 

က်ုပ်တုိ ကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်၍ လပ်ုငန်းခွင် င့်ှ ကျင့်ဝတ်နတိီပုိင်ဆိုင်ရာ ြမင့်မားသည့် 

စခံျနိစ်ံနး်များင့်ှ ကုိက်ညီမရှိေစရန ်လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ပါသည်   
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• အြခားတစပ်ါးသူများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကုိ မိမိတုိ၏ ကုိယပုိ်င် 

သတင်းအချက်အလက်များက့ဲသုိ အေလးထား၍ လိဝှက်မကုိလည်း တူညီေသာ အတုိင်းအတာြဖင့် 

ထားရှိကျင့်သုံးကာ က်ုပ်တုိကုိင်တွယေ်ဆာင်ရ�က်ပါသည်  

• က်ုပ်တုိသည် ဗဟုသုတ မေဝေရး အစအ်လာကုိ အားေပးပါသည် သုိရာတွင် 

အတွင်းသတင်းှင့် လိဝှက်မထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်တုိကုိ 

ကုိင်တွယေ်ဆာင်ရ�က်သည့်အခါတွင် အထးူသတိထားေဆာင်ရ�က်ပါသည်၊   

• အများြပည်သူဆိုင်ရာေနရာများတွင် အေရးကီးေသာ အေကာင်းအရားများကုိ က်ုပ်တုိ 

ေြပာဆိုေဆးွေးွြခင်းမြပပါ  

• က်ုပ်တုိသည် သတင်းအချက်အလက်များကုိ အဆင့်ခွဲြခားသတ်မှတ် ကုိင်တွယေ်ဆာင်ရ�က်၍   

မှတ်တမ်းများကုိ Group Policy များင့်ှအညီ သုိမီှးသိမ်းဆည်းပါသည် 

• လိဝှက်ထားရမည့် သတင်းအချက်အလက်များ ခင့်ွြပချက်မရှိဘဲ ဝင်ေရာက်ြခင်းရယြူခင်းမှ 

ကာကွယ်ိုင်မည့် နည်းလမ်းများအတွက် က်ုပ်တုိသည် စဥ်ဆက်မြပတ် န�းစင့်ွေနမည်ြဖစ်သည် 

သတိြပရမည့်အချက်များ  

• အများြပည်သူှင့် မသက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကုိ Telenor၏ ဝနထ်မ်းတစဦ်းက 

အများြပည်သူေရှတွင် ထုတ်ေဖေြပာဆိုေနမကုိ က်ုပ် မေတာတ်ဆကားမိသည်၊   

• လိဝှက်ထားရမည့် သုိမဟုတ် ဖွင့်ဟထတ်ုေဖေြပာဆိုြခင်းမြပရန ် သေဘာတူညီချက်ကုိ 

လက်မှတ်ေရးထိုးချပ်ဆိုရန ်မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်တစခ်ုက ေမတာရပ်ခလံာပါသည်  

• သင်သည် ကုမဏ၏ီ ကာကွယသ်င့် ကာကွယထ်ိုက်ေသာ သတင်း အချက်အလက် မှတ်တမ်း 

များကုိ ကုိင်တွယ် အသုံးြပေနြခင်းြဖစသ်ည် 

• တစစ်ံုတစဦ်းက က်ုပ်တုိင့်ှ ေဆးွေွးမြပရန် အားထတ်ု၍ ယင်းေြပာဆိုေဆးွေးွမသည် 

Telenor၏ လပ်ုငနး်အေသးစတ်ိသုိ လမ်းေကာင်း၍ ဦးတည်သွားသည် 

• လိဝှက်ဟု အဆင့်ခွဲြခားသတ်မှတ်၍ ေပးပုိလာေသာ အးီေမးလ ်တစေ်စာင်ကုိ သင်ရရှိသည် 

 

 



Unicode version 
 

17 
 

အကျးိစီးပာွးချငး် ဆနက်ျငပ်ဋိကြဖစ်မ  

က်ုပ်တုိသည် Telenor ၏ အကျိးစးီပွားအတွက် အမဲေရှးေဆာင်ရ�က်ကပါသည်။  

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အရာများ 

• က်ုပ်တုိ၏ ပုဂိလေ်ရး အကျိးစးီပွားသည် Telenor၏ အကျိးစးီပွားတုိှင့် 

ဆန်ကျင်ေနသည့်အခါ သုိမဟုတ် က်ုပ်တုိ၏ ပုဂိလေ်ရး အကျိးစီးပွားသည် Telenor၏ 

အကျိးစီးပွားတုိင့်ှ ဆန်ကျင်ေနသည်ဟု ထင်ြမင်ယဆူဖွယ်ိုင်ဖွယရ်ာြဖစေ်နသည့်အခါ 

အကျိးစီးပွားချင်း ဆန်ကျင်ပဋပိကြဖစမ် တည်ရှိေနပါသည်၊   

• ပုဂိလေ်ရးအကျိးစးီပွားများတွင် က်ုပ်တုိ၏ ေငွေရးေကးေရး အကျိးစးီပွားများ၊ 

လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာအခင့်ွအလမ်းများ၊ ြပင်ပ အလပ်ုအကုိင် သုိမဟုတ် က်ုပ်တုိှင့်နးီစပ်သည့် ပုဂိလမ်ျား၏ 

အကျိးစီးပွား ၊   

• က်ုပ်တုိသည် Telenor၏ အကျိးစီးပွားအတွက် အေကာင်းဆံုးေဆာင်ရ�က်ိုင်ြခင်းမရှိဟု 

ထင်ြမင်ယဆူမရှိလာလျင်ပင် ေမးခနွး်ထတ်ုစရာြဖစ်လာ၍ က်ုပ်တုိ၏ ဂဏုသ်တင်းကုိ ဆိုးရ�ားစာွထခိိုက် 

ိုင်ပါသည်၊      

• Telenor ကုိယစ်ားြပလပ်ုေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်အားလံုးသည် ကုမဏ၏ီ အကျိးစီးပွားအေပတွင် 

ဓမဓိဌာနက်ျကျ ှင့် မမတတ သုံးသပ်အကဲြဖတ်လျက် က်ုပ်တုိ၏ ပုဂိလေ်ရးအကျိးစးီပွားြဖင့် 

ထခိိုက်သက်ေရာက်မမရှိေစရ 

• အမှနတ်ကယရ်ှိေသာ၊ ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ၊ သုိမဟုတ် ြမင်ေနေသာ အကျိးစီးပွားချင်း ဆန်ကျင် 

ပဋပိကြဖစေ်နမကုိ ကုိင်တွယေ်ြဖရင်ှးရန်ိုင်ရန ်ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိြခင်းသည် မရှိမြဖစလ်ိုအပ်ပါသည်။  

• အကျိးစီးပွားဆန်ကျင်ပဋပိက ြဖစေ်နမသည် ကုမဏအီတွက် အကျိးစးီပွား တစန်ည်းတစဖုံ် 

ြဖစေ်စလင်ေတာင်မှ ၎င်းကုိ ပဋပိကဟုသာ သတ်မှတ်ပါသည် 

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ    

• က်ုပ်တုိ၏ ချင့်ချနိ်ဆံုးြဖတ်မကုိ ထခိိုက်သက်ေရာက်ိုင်ေသာ အကျိးစးီပွားချင်း 

ဆန်ကျင်ပဋိပက င့်ှ အြခားေသာ အေြခအေနတုိကုိ က်ုပ်တုိေရာှင်ရာှးပါသည်၊  
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• က်ုပ်တုိတွင် အကျိးစီးပွားချင်း ဆန်ကျင် ပဋိပက သုိမဟုတ် ြဖစ်ိုင်ေြခ သုိမဟုတ် 

ယင်းသုိသုံးသပ်ြမင်ိုင်ဖွယရ်ာရှိသည့် အခါတွင် ပါဝင်ြခင်းမှ က်ုပ်တုိသည် မိမိကုိယတုိ်င် ေရာှင်ကျ် 

ေရာှင်ကျသ်ည်၊  

• က်ုပ်တုိသည် အမှနတ်ကယ၊် ြဖစ်ိုင်ေြခ င့်ှ ယင်းသုိထင်ြမင်ယဆူိုင်ဖွယ ် ရှိသည့်အခါ 

အကျိးစီးပွားချင်း ဆန်ကျင်ပဋပိကြဖစေ်နမကုိ က်ုပ်တုိ၏ မနေ်နဂျာ ထံသုိ 

ေသချာစာွထတ်ုေဖေြပာကားသည်၊       

• အကျိးစီးပွားချင်း ဆန်ကျင်ပဋပိကြဖစေ်နမကုိ ေြဖရင်ှးေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန ် ှင့် က်ုပ်တုိ၏ 

ဆံုးြဖတ်ချက်ှင့် ေဆာင်ရ�က်ချက်တုိကုိ အေထာက်အထားမှတ်တမ်းြပိုင်ရန ် က်ုပ်တုိ၏ 

မနေ်နဂျာင့်ှအတူ လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ပါသည်၊ 

• အကယ၍် အကျိးစးီပွားချင်းဆန်ကျင်ေနမကုိ ေရှာင်ရာှးချင်းမြပိုင်ခဲ့ပါက က်ုပ်တုိသည် 

Compliance Function ကုိ အမဲဝင်ပါေစပါသည်၊        

• Telenor၏ အကျိးစးီပွားအတွက်ေရးှ၍ အေကာင်းဆံုးေဆာင်ရ�က် ရန ်က်ုပ်တုိ၏ တာဝန ်ကုိ 

ထခိိုက်ိုင်ေသာ၊ သုိမဟုတ် ယင်းသုိ ထင်ြမင်ယူဆိုင်ဆဖွယရ်ာရှိေသာ ြပင်ပတာဝနမ်ျား သုိမဟုတ် 

ရာထးူဌာန�ရများကုိ က်ုပ်တုိ ယထူားြခင်းမရှိပါ၊    

• ြပင်ပ ဒါုိက်တာရာထးူ သုိမဟုတ် အြခားအေရးပါေသာ တာဝန်ေပးအပ်မများကုိ 

လက်ခြံခင်းမြပမီ က်ုပ်တုိ၏ မနေ်နဂျာထမှံ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ ခွင့်ြပချက်ကုိ ရရှိထား၍ 

မှတ်တမ်းအေထာက်အထားများကုိ ကုမဏ၏ီ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများှင့်အညီ 

က်ုပ်တုိြပလပ်ုထနိး်သိမ်းထားပါသည်  

သတိြပရမည့်အချက်များ  

• Telenor၏ လက်ရှိ သုိမဟုတ် ြဖစလ်ာိုင်ဖွယရ်ှိေသာ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်တွင် ဘာေရး 

သုိမဟုတ် အြခားေသာ အကျိးစးီပွား က်ုပ်တုိတွင် ရှိသည် 

• ကုမဏအီတွက် က်ုပ်တုိ၏ တာဝနမ်ျားကုိ ထမ်းေဆာင်ရန ် က်ုပ်တုိ၏ စမ်ွးရည်ကုိ 

အေ�ှင့်အယက်ှအဟန်အတား ြဖစေ်စိုင်ေသာ ြပင်ပအလပ်ုလပ်ုေဆာင်ြခင်း သုိမဟုတ် 

ရာထးူေနရာများကုိ က်ုပ်တုိ လက်ခရံယထူားသည်  

• မိသားစဝုင်၊ မိတ်ေဆသူွငယခ်ျင်း၊ သုိမဟုတ် ရင်းှီးေသာ ပုဂိလေ်ရးဆက်ဆမံ ရှိသည့် 

ပုဂိလတ်စဦ်းကုိ က်ုပ်တုိက ငှားရမ်းသည်/ခန်အပ်သည် သုိမဟုတ် တုိက်ုိက်ကီးကပ်ေဆာင်ရ�က်သည်  
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• လက်ေဆာင်များ၊ ေဈးေလာေ့ပးြခင်း သုိမဟုတ် အြခားေသာ အကျိးေကျးဇူးများ အပါအဝင် 

Telenor က သတ်မှတ်ေသာ တနဖုိ်းရှိသည့် မည်သည့်တစစ်ံုတစရ်ာကုိမဆို လက်ရှိ သုိမဟုတ် 

အလားအလာရှိေသာ မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းများက က်ုပ်တုိကုိ ပုဂိလေ်ရးပုိင်းအတွက် ြပလပ်ုေပးကမ်းသည်   

• ဝနေ်ဆာင်မများကုိ က်ုပ်၏ ပုဂိလေ်ရးပုိင်းအတွက် Telenor၏ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်တစခ်ကု 

ေပးအပ်သည် သုိမဟုတ် ေပးအပ်လမ့်ိမည်  

ရာသီဥတု ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ် 

က်ုပ်တုိသည် ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ ကာကွယေ်စာင့်ေရှာက်၍ ရာသီဥတု ေြပာင်းလေဲဖာက်ြပနမ်များကုိ 

တားဆးီကာကွယြ်ခင်းတွင် ခိုင်မာသည့် သိဌာနြ်ဖင့် ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်သွားပါမည်       

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ 

• က်ုပ်တုိသည် ေဒသဆိုင်ရာ ဥပေဒများ ှင့် ိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ြပထားသည့် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ စခံျနိစ်ံနး်များအတုိင်း လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်သွားမည်   

• စမ်ွးအင်၊ ေရ င့်ှ ကုန်ကမ်းပစည်း အရင်းအြမစ်များ သုံးစွဲရာတွင် နည်းိုင်သမအနည်းဆံုးြဖင့် 

ေဆာင်ရ�က်ရန ်အခိုင်အမာ သိဌာနြ်ပထားပါသည်  

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• က်ုပ်တုိ၏ စးီပွားေရးလပ်ုငနး်လည်ပတ်မများမှ ထက်ွေပလာမည့် ဖနလ်ံုအမ်ိဓာတ်ေငွ 

ထတ်ုလတ်မများကုိ ကျိးေကာင်းဆေီလျာစ်ာွြဖင့် အနည်းဆံုး ြဖစေ်အာင် ကိပမ်း 

အားထတ်ုပါသည်။ 

• က်ုပ်တုိသည် ကုနပ်စည်း ဝယယ်ြူခင်းှင့် ဝန်ေဆာင်မများ ရယရူာတွင် ရာသီဥတု ှင့် 

သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ အကျိးသက်ေရာက်မ ြဖစေ်ပေစမည့် အချက်များကုိ 

ထည့်သွင်းစဥ်းစားပီး က်ုပ်တုိ၏ ေပးသွင်းသူများအေပ  တာဝနသိ်စးီပွားေရး 

စသံတ်မှတ်ချက်ြဖင့် အကဲြဖတ် ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။ 

• က်ုပ်တုိ၏ စနွ်ပစပ်စည်းများ ေလျာခ့ျရနအ်တွက် ကျိးေကာင်းဆေီလျာေ်သာ 

ကိးပမ်းအားထတ်ုမများ အပါအဝင် ေရရည်ှတည်တ့ံေသာ စနွ်ပစပ်စည်းစမံီခန်ခွဲြခင်းကုိ 

က်ုပ်တုိ အားေပးေထာက်ခပံါသည်။ 
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• က်ုပ်တုိသည်ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိပီး က်ုပ်တုိ၏လပ်ုေဆာင်မများသည် ရာသီဥတုှင့် 

သဘာဝပတ်၀န်းကျင်အေပ  မည်သုိသက်ေရာက်မရှိသည်ကုိ ထတ်ုြပနအ်စရီင်ခရံမည် 

• က်ုပ်တုိသည် ရာသီဥတုင့်ှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထခိိုက်ေစေသာ အြဖစအ်ပျက်များကုိ 

ထတ်ုြပန ်အစရီင်ခ ံရမည်။ 

သတိြပရမည့်အချက်များ  

• က်ုပ်တုိ၏ ရာသီဥတုှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာ စံနး်များအေပ တယလ်ေီန�၏ 

စးီပွားေရလပ်ုငန်းလည်ပတ်မများင့်ှ ေပးသွင်းသူများမှ စခံျနိစ်ံနး် ပျက်ကွက်မရှိသည်ဟု 

သတိြပမိလာသည် 

•  သက်ဆိုင်ေသာ သဘာဝပတ်ဝနး်ကျင်ဆိုင်ရာစည်းမျး်များ (သုိမဟုတ်) ကုမဏလီမ်းနခ်ျက် 

များအား ေဖာက်ဖျက်မရှိေကာင်း က်ုပ်တုိသတိြပမိလာသည် 

• သက်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်၀နး်ကျင်ဆိုင်ရာ ခွင့်ြပချက်များင့်ှ လိုင်စင်များ တယလ်ေီန�တွင် ရှိ 

မရှိ က်ုပ်တုိ မေသချာသည့်အခါ 

ဘာေရးဆုိငရ်ာ ဂုဏသိ်ကာရှိမ ှင့် လမိလ်ညမ်  

က်ုပ်တုိသည် ဘာေရးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ ကုိ တိတိကျကျ ထနိး်သိမ်းထားရိှ၍ 

စာရင်းထတ်ုြပန်ြခင်းဆိုင်ရာ စံနး်အားလံုးကုိ ကုိက်ညီစာွလိုက်န�ပါသည်    

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ 

• ဘာေရး/ေငွေရးေကးေရးအရ ဂဏုသိ်ကာရှိမသည် က်ုပ်တုိ၏ ဝနထ်မ်းများ၊ သုံးစွဲသူများ၊ 

ရယှယ်ာရင်ှများ င့်ှ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များ၏ ယံုကည်မ ကုိ ထနိး်သိမ်းထားရန် အဓိကကျပါသည် 

• အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဘာေရးအစရီင်ခြံခင်းဆိုင်ရာ စခံျနိစ်ံနး်များသည် 

လိုအပ်ုံသက်သက်မသာမဟုတ်ဘဲ က်ုပ်တုိ၏ လုပ်ငနး်ကုိ အေကာင်းဆံုးစမံီခန်ခွဲေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန် 

တတ်စမ်ွးိုင်ေစပါသည်  

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• က်ုပ်တုိသည် Telenor၏ စာရင်းကုိင်စည်းမျ်းစည်းစမ်းကမ်းများ(TAP) င့်ှအညီ ေဆာင်ရ�က်၍ 

Telenorမှ အေကာင်အထည်ေဖထတ်ုြပနထ်ားေသာ အဖဲွတွင်း ထနိ်းချပ်မများကုိ လိုက်န�ပါသည်  
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• ဥပေဒအရ တာဝန်ှင့် စာရင်းကုိင်ြခင်းဆိုင်ရာ အေလအ့ထေကာင်းများှင့်အညီ 

အေရာင်းအဝယ/်အေပးအယလူပ်ုေဆာင်ချက်အားလံုး(transactions)ကုိ က်ုပ်တုိသည် 

မှတ်တမ်းတင်စာရင်းသွင်းထားသည်  

• က်ုပ်တုိသည် တိကျစာွ၊ ယံုကည်အားထားကုိးစားိုင်မရှိစာွ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိစာွ၊ ပုံမှန် 

အချနိမီ် အစရီင်ခပံါသည်၊  

• ကုမဏ၏ီ ေငွေကးကုိ က်ုပ်တုိသုံးစွဲသည့်အခါ သင့်တင့်မတမရှိစာွင့်ှ စနစတ်ကျ 

မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရန ်ေသချာေအာင်ေဆာင်ရ�က်ပါသည်  

• က်ုပ်တုိသည် ဆံုးြဖတ်ချက်များကုိ သက်ဆိုင်ရာ Group or Local Authority Matrix 

င့်ှအညီြပလပ်ု၍ သက်ဆိုင်အကျံးဝင်မရှိသည့်ေနရာတွင် တာဝနအ်ရ ခွဲေဝပုိင်းြခားထားမများ 

ရှိသည့်အတုိင်း ေသချာစာွေဆာင်ရ�က်ပါသည်  

• ေငွေပးေငွယလူပ်ုေဆာင်ချက်တစခ်ကုို အတည်မြပမီ သုိမဟုတ် 

အေထာက်အထားစာရ�က်စာတမ်းများကုိ လက်မှတ်မေရးထိုးမီ မှနက်နမ်၊ 

သတင်းအချက်အလက်၏ပီးြပည့်စံုမှင့် လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ကျိးေကာင်းဆေီလျာညီ်တ်မ (underlying 

business rationale) တုိကုိ က်ုပ်တုိက စစေ်ဆးအတည်ြပပါသည်  

• က်ုပ်တုိသည်လမ်ိလည်လည့်ဖျားထားသည့် မှတ်တမ်းများ ၊ မှားယွင်းစာွြပလပ်ုထားေသာ 

အေထာက်အထားများ၊ တစန်ည်းအားြဖင့် အချက်အလက်များ၊ ေငွေပးေငွယ ူ လပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ 

သုိမဟုတ် ဘာေရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တုိကုိ လွဲမှားစာွေဖြပ၍ ဖနတီ်းြပလပ်ုြခင်းမရှိပါ  

သတိြပရမည့်အချက်များ 

• က်ုပ်တုိ သည် ဘာေရး သုိမဟုတ် စာရင်းကုိင်ဆိုင်ရာ မူမမှနမ်များကုိ ေတွြမင်သိရှိလာသည်  

• က်ုပ်တုိသည် လပ်ုေဖကုိင်ဖက်တစဦ်း သုိမဟုတ် မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းက မည်သည့် 

အေထာက်အထားစာရ�က်စာတမ်းကုိမဆို မှားယွင်းစာွြပလပ်ုထားသည် ဟု သိရှိသတိြပမိလာသည်  

• ေငွေပးေငွယလူပ်ုေဆာင်ချက်တစရ်ပ်င့်ှစပ်လျး်၍ မှနက်နစ်ာွ မှတ်တမ်း 

တင်ထားရှိခဲ့သည်ေလာဟု က်ုပ်တုိသည် မေသမချာြဖစလ်ာသည်  

• အေရာင်းရလဒ်များ သုိမဟုတ် ခန်မှနး်ချက်များအပါအဝင် ဘာေရးဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်တုိကုိ ဝနထ်မ်းတစဦ်းဦးက လွဲမှားစာွအစရီင်ခလံျက်ရှိသည်ဟု က်ုပ်တုိ 

စိုးရမ်ိးမိလာသည်   
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• Telenor၏ အရင်းအြမစ်များကုိ က်ုပ်တုိ၏ ေပလစမီျား(မူဝါဒများ) ှင့်အညီ သုံးစွဲခဲ့◌ြဲခင်း 

သုိမဟုတ် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ြခင်းမရှိဟု က်ုပ်တုိ စိုးရမ်ိမိလာသည်    

လက်ေဆာငမ်ျား၊ ဧညဝ်တ်ြပြခငး်ှင့် ခရးီသွားလာြခငး်  

က်ုပ်တုိ၏အသုံးစရိတ်များကုိ က်ုပ်တုိကုိယတုိ်င်ေပးေချ၍ လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ေလာကဝတ်များကုိ 

ကမ်းလမ်ှးြပလပ်ုေပးအပ်ရာတွင် ိင်းိင်းချနိခ်ျနိစ်ဉး်စားဆံုးြဖတ်ြပလပ်ုရမည်  

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ 

• လက်ေဆာင်ပဏာများ၊ ဧည့်ဝတ်ြပြခင်းများ င့်ှခရီသွားြခင်းများက့ဲသုိေသာ လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ 

ေလာကဝတ်များကုိ အကျိးစးီပွားချင်းဆန်ကျင်ပဋပိကြဖစမ်ကုိ ဖနတီ်းြဖစေ်ပေစိုင်သည် သုိမဟုတ် 

အချိေသာ အေြခအေနတုိတွင် လာဘ်ထိုးြခင်းဟု သတ်မှတ်ယဆူိုင်သည်  

• န�မည်ေကာင်း/အေကာင်းေြပာြခင်း အပါအဝင် မည်သည့်တစစ်ံုတစရ်ာမ 

ြပနလ်ည်ေမာလ်င့်ထားြခင်းမရှိဘဲ ခင်းချက်မရှိေပးအပ်ေသာ အရာတုိကုိ လက်ေဆာင်ဟုေခပါသည်  

• ဧည့်ဝတ်ြပြခင်းသည် အစားအေသာက်များ၊ ဆက်မီန�များ(seminars)၊ ဧည့်ခပဲွံများ၊ 

လမူေရးအခမ်းအန�းများ င့်ှ ေပျာပဲွ်ရ�င်ပဲွများြဖင့် ေြဖေဖျာတ်င်ဆက်ြခင်းများ အပါအဝင်  များစာွေသာ 

သာနကုိ် ေဆာင်ိုင်ပါသည် 

• ခရးီသွားြခင်းဆိုသည်မှာ သယယ်ပုိူေဆာင်ြခင်း ကုနက်ျစားရတ်ိများြဖစ်သည့် 

အငာှးယာ်တကစမီျား၊ ဘတ်စက်ားများ၊ ရထားများ၊ ေလေကာင်းခရးီစမ်ျား ပါဝင်သင့်ပီး၊  

ေနရာထိုင်ခင်းအတွက် တည်းခိုြခင်းင့်ှ ဟုိတယ်များအပါအဝင် အြခား အေသးအဖဲွ ကုန်ကျစရိတ် 

တုိကုိဆိုလိုပါသည် 

• ြပည့်သူဝနထ်မ်းများ အပါအဝင် မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များသည် ၎င်းတုိ ေပးသည့်အရာ သုိမဟုတ် 

လက်ခရံရှိသည့်အရာ တုိင့်ှစပ်လျး်၍ ပုိမုိတင်းကျပ်ေသာ စည်းမျး်စည်းကမ်းများင့်ှအညီလိုက်န�ရန် 

လိုအပ်ချက်ရှိေကာင်းရှိိုင်သည်   

 က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်တစရ်ပ်အေပတွင် မေလျာ်သဇာလမ်းမုိးသက်ေရာက် ိုင်သည့် 

သုိမဟုတ် ယင်းသုိထင်ြမင်ယသွူားိုင်သည့် လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ေလာကဝတ်တုိကုိ က်ုပ်တုိသည် မည်သည့် 

အခါမ ကမ်းလမ်ှးြခင်း သုိမဟုတ် လက်ခရံယြူခင်းမြပပါ  
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• ေငွေကး သုိမဟုတ် ယင်းင့်ှအလားတူ၊ သုိမဟုတ် ေဈးကီးလနွ်းေသာ သုိမဟုတ် 

တနဖုိ်းကီးလနွး်ေသာ လက်ေဆာင်ပဏာတုိကုိ က်ုပ်တုိသည် မည်သည့်အခါမ ကမ်းလမ်ှးြခင်း 

သုိမဟုတ် လက်ခြံခင်း မြပပါ  

• ဓေလထ့ံုးစအံားြဖင့် အများလပ်ုေလလ့ပ်ုထရှိကေသာ အေြခအေနအချနိအ်ခါများ၌သာလင် 

အဖုိးအားြဖင့်လည်း မေြပာပေလာက်သည့် ပုိမုိးရှင်းပစည်းများမှလွဲ၍ အြခားတစပ်ါးကုိ က်ုပ်တုိသည် 

လက်ေဆာင်အြဖစ ်ကမ်းလမ်ှးြခင်း သုိမဟုတ် လက်ခြံခင်းမြပပါ       

• လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာအရ ထင်ရာှး၍ တရားဝင်ေသာ ရည်ရ�ယခ်ျက်လည်းရှိ၍ စရိတ်အားြဖင့်လည်း 

သင့်တင့်မတမရှိသည့် အေကာင်းအရာအားြဖင့်လည်း ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိသည့် ဧည့်ဝတ်ြပမများကုိ 

က်ုပ်တုိသည် ကမ်းလမ်ှးြခင်း သုိမဟုတ် လက်ခြံခင်းြပိုင်သည်၊ သုိရာတွင် မိမိတုိအတွက် ကုန်ကျမကုိ 

မိမိတုိေပးရန် ပုိမုိဆရှိသည်၊   

• ခရးီသွားလာမ၊ ေနရာထိုင်ခင်းှင့် ဆက်စပ်အသုံးစရတ်ိများအတွက် က်ုပ်တုိ၏ စရတ်ိကုိ 

က်ုပ်တုိ ကုိယတုိ်င်အမဲေပးသည်။ ထိုနည်းတူစာွပင် အြခားသူတုိအတွက် ခရီးသွားလာမ၊ 

ေနရာထိုင်ခင်းင့်ှ ဆက်စပ်အသုံးစရတ်ိများကုိ က်ုပ်တုိက ေပးေချြခင်းမြပပါ၊ 

•  လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ေလာကဝတ်များင့်ှစပ်လျဥ်း၍ မိသားစဝုင် သုိမဟုတ် 

မိတ်ေဆရွင်းချာများသုိ ပါဝင်ပတ်သက်ြခင်း အလျဥ်း ခွင့်မြပပါ 

• လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ေလာကဝတ်များကုိ ကမ်းလမ်ှးြခင်း သုိမဟုတ် လက်ခြံခင်းများင့်ှစပ်လျး်၍ 

က်ုပ်တုိ၏ အနးီစပ်ဆံုးကီးကပ်သူှင့် အမဲတုိင်ပင်ေဆးွေးွပါသည်  

• အထးူကိစရပ်များင့်ှ အထးူအေြခအေနအချနိအ်ခါများတွင်သာ Compliance Function ၏ 

သုံးသပ်စစေ်ဆးမအေပတွင်မူတည်၍ Business Unit CEO ထမှံ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ 

ကိတင်ခင့်ွြပချက်ြဖင့် က်ုပ်တုိသည် ခင်းချက်ရရှိိုင်၍ ြပလပ်ုေဆာင်ရ�က် ိုင်ပါသည်  

သတိြပရမည့်အချက်များ  

• ညိိင်းေဆးွေးွမများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိစ ် သုိမဟုတ် ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိေသာ 

ဝယယ်မူလပ်ုငနး်စ(်procurement processes)က့ဲသုိေသာ အေရးကီးေသာ အေြခအေနတွင် 

လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာေလာကဝတ်များကုိ ြပလပ်ုကမ်းလမ်ှးြခင်း  

• စပွနစ်ာရစှ်(sponsorships)၊လှဒါနး်မများ သုိမဟုတ် လမူကတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမများြပရန် 

က်ုပ်တုိ စစ်ားလျက်ရှိြခင်း                   
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• လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာေလာကဝတ်ြပမများကုိ ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှိသည့် ပုံစြံဖင့်ြပလပ်ု 

ကမ်းလမ်ှးြခင်း သုိမဟုတ် လက်ခြံခင်းတုိကုိ က်ုပ်တုိ သိရှိသတိြပမိလာပါသည် 

• လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာေလာကဝတ်ြပမများ ြပလပ်ုကမ်းလမ်ှးြခင်း သုိမဟုတ် လက်သင့်ခံြခင်းသည် 

က်ုပ်တုိ၏ အမီှအခိုကင်းမ၊ ရည်ရ�ယခ်ျက် သုိမဟုတ် ကျင့်ဝတ်သိကာ တုိကုိ တစပ်ါးသူတုိက 

ေမးခနွး်ထတ်ုစရာြဖစလ်ာိုင်သည်ဟု က်ုပ်တုိက ယံုကည်လျက်ရှိသည်  

• တူညီေသာ သုိမဟုတ် ဆက်ယွမ်ရှိေသာ မိတ်ဖက်လပ်ုငန်း တစခ်ခုမှု ထပ်ြပနတ်လလဲဲ 

ကမ်းလမ်ှးချက်များကုိ က်ုပ်တုိ သိရှိသတိြပမိလာသည် 

ကျန်းမာေရး၊ အ�ရာယက်ငး်ရငှး်ေရး ှင့် လပူဂုိလလ်ံု�ခံေရး (HS&S) 

အ�ရာယက်င်း၍ လံု�ခံမရိှေသာ လပ်ုငနး်ခွင်ကုိ ဝနထ်မ်းများအားလံုးင့်ှ က်ုပ်တုိ၏ 

ကုနပ်စည်းေပးသွင်းသူများ အတွက် က်ုပ်တုိ ြပလပ်ုေပးပါသည်  

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ  

• ဝနထ်မ်းအားလံုး၊ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များ ှင့် ဧည့်သည်များအတွက် အ�ရာယက်င်း၍ လံု�ခံမ, 

ကျနး်မာမ ရှိေသာ လပ်ုငန်းခင်ွကုိ ြပလပ်ုေပးအပ်ရန ်က်ုပ်တုိအားလံုးတွင်တာဝနရ်ှိပါသည်  

• က်ုပ်တုိဝနထ်မ်းများ၏ ချမ်းသာသူခအကျိး ြဖစ်ထနွး်ိုင်ေရးအတွက် 

အေထာက်အကူြပေပးမည့် ေကာင်းမွန်သည့် အေလအ့ထေကာင်းများ (healthy work culture) ကုိ 

တုိက်တွနး်အားေပးကရန် က်ုပ်တုိအားလံုးတွင် ပူးတဲွတာဝနရ်ှိေကာင်း က်ုပ်တုိ 

အသိအမှတ်ြပပါသည်  

• က်ုပ်တုိသည် ေဒသ�ရ အ�ရာယက်င်းရှင်းေရး (HS&S) ဆိုင်ရာ စခံျနိစ်ံနး်များအြပင် 

ိုင်ငံတကာစံနး်များင့်ှလည်းကုိက်ညီမည့်  (HS&S) ယေ်ကျးမတစ်ရပ်၊ အေလအ့ထတစရ်ပ် 

ကုိြမင့်တင်ပီး၊ က်ုပ်တုိ၏ အြပအမူအား ယင်းကရှိ အြမင့်ဆံုးစံနး်များင့်ှ ကုိက်ညီေအာင် 

ေဆာင်ရ�က်ကရနအ်ားေပးတုိက်တွနး်ပါသည်  

• က်ုပ်တုိ၏ ဆက်သွယေ်ရးကွနရ်က်တုိကုိ လည်ပတ်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် 

လပ်စစသံ်လိုက်စက်ကွင်းများ (electromagnetic fields) င့်ှ စပ်လျး်၍ ိုင်ငံတကာတွင် 

အသိအမှတ်ြပထားေသာ လမ်းနွခ်ျက်များကုိ လိုက်န�ပါသည် 
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က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငန်းခင်ွပတ်ဝနး်ကျင်ကုိ အသိသတိြဖင့် တာဝနသိ်သိ၊ တာဝနခ်မံရှိရှိြဖင့် 

လပ်ုကုိင်ပီး၊ လပ်ုေဆာင်မတစခ်သုည် အ�ရာယမ်ျားသည်ဟု က်ုပ်တုိယဆူလင် တားဆးီပုိင်ခင့်ွ (သုိ) 

ရပ်တန်ပုိင်ခင့်ွ အခင့်ွအာဏာကုိ အသုံးြပပါသည် •  

• က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငန်းခင်ွတွင် ြဖစလ်ာိုင်ေြခအလားအလာရှိေသာ အ�ရာယမ်ျားကုိ အသိသတိရှိ၍ 

ကျနး်မာေရး၊ အ�ရာယက်င်းရင်ှးေရးင့်ှ လပုူဂိလလ်ံု�ခံေရး ဆိုင်ရာ အ�ရာယမ်ျား (HS&S) တိုကုိ 

နညး်ိုငသ်မ အနည်းဆံုးေလာခ့ျိုင်ရန ်ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ပါသည် 

• အ�ရာယက်င်းရင်ှးေရးဆိုင်ရာ (HS&S) ဥပေဒ၊ က်ုပ်တုိ၏ ကုိယပုိ်င် (HS&S) ေပလစမီျား ှင့် 

လိုအပ်ချက်များကုိ က်ုပ်တုိလိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ကပါသည်    

•   ေဘးအ�ရာယ ် အေ�ှက်အယက်ှ ရှိေသာအေြခအေနများ ေြဖရင်ှးလပ်ုေဆာင်ရာတွင် 

(သုိ) ကုစားရနအ်တွက် စဥ်ဆက်မြပတ် တုိးတက်ေကာင်းမွနေ်စေရးအတွက် က်ုပ်တုိ အထးူအာုံစိုက် 

အေလးထားပါသည် 

သတိြပရမည့်အချက်များ 

မည်သည့်အေြခအေနရပ်များကုိမဆို အ�ရာယရ်ှိလာိုင်သည်ဟု က်ုပ်တုိ သိရှိသတိြပမိလာသည့်အခါ  

• အ�ရာယမ်ကင်းေသာ အြပအမူများင့်ှ အေြခအေနများတုိသည် 

က်ုပ်တုိကုိယတုိ်င်အတွက်ေသာလ်ည်းေကာင်း, က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုေဖကုိင်ဖက်များအတွက် 

ေသာလ်ည်းေကာင်းင့်ှ က်ုပ်တုိ၏မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များအတွက်လည်းေကာင်း HS&S ှင့်စပ်လျဥ်းေသာ 

အ�ရာယကုိ် ြဖစေ်ပေစိုင်ပါသည် 

• အေြခအေနများသည် အ�ရာယကုိ်ြဖစေ်ပေစိုင်ပီး၊ HS&S ၏ အလားအလာများေသာ 

ေဘးဥပါဒ် တစရ်ပ်ြဖစေ်စိုင်ပါသည် 

• က်ုပ်တုိ လပ်ုေဖာကုိ်င်ဘက်များှင့် ကုနပ်စည်းေပးသွင်းသူများ၏ စတ်ိဖိစးီမြမင့်တက်ြခင်း၊ 

မေလျာက်နေ်သာ အြပအမူများ သုိမဟုတ် ကျနး်မာေရးဆတ်ုယုတ်ေသာလကဏာများကုိ 

ေတွြမင်ေနရသည် 

• ဝနထ်မ်းများ သုိမဟုတ် ကုနပ်စည်းေပးသွင်းသူများ၏ HS&S အတွက် က်ုပ်တုိတွင် 

စိုးရပ်ိမကင်းမများ ြဖစေ်ပသည် 
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က်ုပ်တုိ၏ မူဝါဒများှင့် လိုအပ်ချက်များတုိသည် HS&S ဥပေဒှင့် ကုိက်ညီမမရှိဟု က်ုပ်တုိယံုကည် 

ပါသည်    

လူအခွင့်အေရး ှင့် အလပုအ်မားအခငွ့်အေရးများ  

က်ုပ်တုိသည် လူအခင့်ွအေရးများင့်ှ အလပ်ုသမားအခင့်ွအေရးများကုိ ေလးစားပါသည်  

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့် အချက်များ  

• အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေကညာစာတမ်းများ/သေဘာတူညီချက်များ (international 

conventions) င့်ှ ေဒသတွင်း ဥပေဒများတွင် ေဖြပပါရှိသည့်အတုိင်း ခွဲြခားဆက်ဆမံမြပဘဲ၊ 

မတရားြပမူဆက်ဆြံခင်းမရှိေစရဘဲ လူအခင့်ွအေရးများကုိ က်ုပ်တုိအားလံုး ခစံားပုိင်ခင့်ွရှိပါသည်  

• လူအခင့်ွအေရးကုိေလးစားလိုက်န�ြခင်းသည် တယ်လေီန�၏စးီပွားေရးင့်ှ တသားတည်းြဖစ၍် 

က်ုပ်တုိ မည်က့ဲသုိလပ်ုေဆာင်သည်ကုိ ေဖာ်နး်ပါသည်။ အလပ်ုအမားအခင့်ွအေရးသည် 

လူအခင့်ွအေရး၏ အေရးပါေသာအစတ်ိအပုိင်းတစခ်ြုဖစ်ပီး ဝနထ်မ်းတုိင်းင့်ှ တယလ်ေီန�ှင့် 

အလပ်ုလပ်ုသူတုိင်းကုိ ခင့်ွြပေပးထားပီးြဖစသ်ည်၊ ဥပမာ မတေသာလစာရပုိင်ခင့်ွ၊ 

အကျိးခစံားခင့်ွများင့်ှ လတ်ွလပ်စာွ အသင်းအဖဲွ ဖဲွစည်းခင့်ွ စသည်တုိြဖစ်သည် 

• က်ုပ်တုိသည် ကေလးသူငယအ်ခင့်ွအေရးများကုိ ေလးစားလိုက်န�ရန် တက်ကွစွာ 

ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ပါသည်။   

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့် အရာများ 

• က်ုပ်တုိ လပ်ုငန်းလပ်ုကုိင်လျက်ရှိေသာ တုိင်းြပည်မှ လမူျား၊ က်ုပ်တုိ၏ သုံးစွဲသူများ၊ က်ုပ်တုိ 

မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းများမှ ဝနထ်မ်းများ၊ က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုေဖကုိင်ဖက်များ၏ 

လူအခင့်ွအေရးင့်ှအလပ်ုသမားအခင့်ွအေရးတုိကုိ က်ုပ်တုိ ေလးစားပါသည်   

• အြခားတစပ်ါးသူတုိ၏ အခင့်ွအေရးများကုိ ကျးေကျာ် ေဖာက်ဖျက်ြခင်းမြပဘဲ 

ဤအခွင့်အေရးများကုိ က်ုပ်တုိ ေလးစားပါသည် သုိတည်းမဟုတ် အြခားတစပ်ါးသူများက 

ကျးေကျာေ်ဖာက်ဖျက်မများကုိလည်း အလိုတူအလိုပါ အားေပးကူညီြခင်းမြပပါ 

• လူအခင့်ွအေရးကုိ ေလးစားြခင်းသည် မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များ၊ အြခားသက်ဆိုင်သူများှင့် 

က်ုပ်တုိကားမှဆက်ဆေံရး၏ အစတ်ိအပုိင်းတစ်အခအုြဖစ ် ေဆာင်ရ�က်လျက် က်ုပ်တုိသည် 

လပ်ုငနး်ကုိ မတ၍ ခွဲြခားဆက်ဆမံကင်းရှင်းသည့် နည်းလမ်းများြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ပါသည်၊   
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• က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုငနး်တွင် တစဦ်းချင်းစ၏ီ လူအခင့်ွအေရးမှသည် လူအခင့်ွအေရးင့်ှစပ်လျး်၍ 

လူအသုိက်အဝနး်လိုက် ရင်ဆိုင်�ကံေတွေနရေသာ အခက်အခမဲျား၊ စနိေ်ခမများအေပတွင် 

အေပါင်းလကဏာေဆာင်ေသာ သက်ေရာက်မများ ြဖစေ်ပိုင်ေစရန ်ရည်ရ�ယပ်ါသည်   

• က်ုပ်တုိ၏ စးီပွားေရးလပ်ုငနး်လည်ပတ်ရာတွင် လူအခင့်ွအေရးဆိုင်ရာဥပေဒများ၊ 

အလပ်ုသမားဥပေဒများကုိ ကျးလနွခ်ျိးေဖာက်သည်ဟု သေဘာုိးြဖင့် အသိေပးသတင်းပုိသည့် မည်သူ 

အေပတွင်မဆို ဆန်ကျင်၍ တုန်ြပနလ်က်စားေချြခင်းမြပပါ 

သတိြပရမည့်အချက်များ  

• က်ုပ်တုိ၏လပ်ုေဖာကုိ်င်ဖက်များ၊ စီးပွားေရးမိတ်ဖက်လပ်ုငနး်မှ ၀နထ်မ်းများ သုိမဟုတ် 

က်ုပ်တုိ လပ်ုငနး်လည်ပတ် လပ်ုကုိင်လျက်ရှိေသာိုင်ငံမျာမှ လမူျား၏ လူအခင့်ွအေရး 

ချိးေဖာက်မများကုိ က်ုပ်တုိ မျက်ြမင် ေတွ�ကံေနရသည် သုိမဟုတ် သတိြပမိလာသည် 

• က်ုပ်တုိ သုိမဟုတ် က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုေဖကုိင်ဖက်တစဦ်းကုိ ဝနထ်မ်းများ တရားဝင် 

ှီးေ�ှဖလယှေ်ရးညီလာခ-ံ ဥပမာ၊ အလပ်ုသမားသမဂ သုိ ဝင်ေရာက်ရန ်တားြမစထ်ားြခင်း    

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများအပါအဝင် မည်သူမဆို Telenor ဝနထ်မ်းများ၊ သုံးစွဲသူများ သုိမဟုတ် 

မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းများ၏ ပုဂိလေ်ရးှင့်စပ်လျး်သည့် အချက်အလက်တုိကုိ အခင့်ွအာဏာ 

မှနမှ်နက်နက်နရ်ရှိထားြခင်းမရှိဘဲ သုိတည်းမဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ အစအီစဥ်အတုိင်း 

လိုက်န�မမရှိဘဲ ေမးြမန်းလာသည်  

• မည်သည့် လက်ရှိမိတ်ဖက်လပ်ုငန်း သုိမဟုတ် အလားအလာရှိေသာ 

လက်ရှိမိတ်ဖက်လပ်ုငနး်မဆို လအူခင့်ွအေရးများ သုိမဟုတ် အလပ်ုသမားအခင့်ွအေရးများကုိ 

ကျးလနွခ်ျိးေဖာက်ိုင်ဖွယရ်ာရှိသည်ဟု က်ုပ်တုိ စိုးရမ်ိလာသည်၊     

• က်ုပ်တုိသည် စာချပ်တစခ်ကုို ေဈးနး်အလနွန်ည်းပါးနမ့်ိကျစာွြဖင့် သုိမဟုတ် 

အချနိတုိ်အတွင်းေပးပုိရန် ညိိင်းေသာေကာင့် ေပးသွင်းသူဝနထ်မ်းများ၏ လပ်ုခလစာ 

နည်းပါးနမ့်ိကျေစမည့်အေြခသုိဦးတည်ေနြခင်း သုိမဟုတ် အလနွအ်ကံအလပ်ုလပ်ုကုိင် 

ရမည့်အြဖစသုိ်ဦးတည်ေနြခင်း 

အတွငး်သတငး်ြဖင့်ရယှယ်ာေရာငး်ဝယြ်ခငး်   

က်ုပ်တုိသည် အတွင်းသတင်းကုိ မေဝြခင်း သုိမဟုတ် အတွင်းသတင်းြဖင့်ရှယယ်ာေရာင်းဝယြ်ခင်း 

များကုိမြပလပ်ုပါ 
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က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ 

• ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ သိရှိသွားပါက ကုမဏ၏ီ အစရုယှယ်ာေဈးနး်ကုိ 

သက်ေရာက်ထခိိုက်ိုင်သည့် အလားအလာရှိေသာ လပ်ုငန်းေပါင်းစည်းမများ၊ ဝယယ်မူများ(mergers 

and acquisitions)၊ ထပ်ိတနး်စမံီခန်ခွဲသူအေြပာင်းအလဆဲိုင်ရာများ၊ ကီးမားေသာ 

ဥပေဒေရးရာကိစရပ်များှင့် အများြပည်သူသုိ ဖွင့်ဟထတ်ုြပနေ်ပးထားြခင်းမြပရေသးေသာ ဘာေရး 

ရလဒ်များက့ဲသုိေသာ အများင့်ှမသက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်တုိသည် 

အတွင်းအသတင်းြဖစပ်ါသည်  

• အတွင်းသတင်းအေပတွင် ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားြပလပ်ုြခင်းသည် က်ုပ်တုိ၏ 

ကျင့်ဝတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ စံနး်များကုိ ချိးေဖာက်ရာေရာက်ြခင်း င့်ှ စရီင်ပုိင်ခင့်ွရှိေသာ မည်သည့် 

ဥပေဒအရမဆို ရာဇဝတ်မများကုိ မိမိကုိယတုိ်င် ြပလပ်ုကျးလနွရ်ာ ေရာက်သြဖင့် သင့်အေပှင့် 

ကုမဏအီေနြဖင့် Telenor အေပတွင်လည်း ြပင်းထနစ်ာွ အကျိးသက်ေရာက်ထခိိုက်မသုိ 

ဦးတည်သွားိုင်သည်  

• အတွင်းသတင်းများကုိ အြခားတစပ်ါးသူတုိင့်ှမေဝသြဖင့် ထိုသူက 

ယင်းသတင်းအချက်အလက်အေပတွင် ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားြခင်းြပပါက ယင်းကုိ 

တစေ်ပးြခင်း/ေဘာက်ဆးူေပးြခင်း(tipping)ဟု သတ်မှတ်သြဖင့် ယင်းသည်Telenor ေပလစီင့်ှ ဥပေဒ 

စှရ်ပ်လံုးကုိ ကျးလနွခ်ျိးေဖာက်ရာေရာက်သည်   

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• Telenor သုိမဟုတ် အြခားတစစ်ံုတစခ်ေုသာ ကုမဏအီေကာင်း သတင်းအချက်အလက်တုိကုိ 

က်ုပ်တုိ လက်ဝယပုိ်င်ဆိုင် လျက်ရှိသည့် အချနိ(်အေြခအေန)တွင် အြခားတစ်ပါးသူများကုိ မည်သည့် 

အစရုယှယ်ာများ၊ ေငွေချး သက်ေသခလံက်မှတ်များ (securities) အေပတွင်မဆို ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကားြခင်းြပရန ် အ�ကံေပးြခင်း သုိမဟုတ်    တစေ်ပးြခင်း(tipping) တွင် 

ဝင်ေရာက်ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်ြခင်းတုိြဖင့် က်ုပ်တုိ ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားြခင်း မြပပါ  

• အားလံုးေသာ အတွင်းသတင်းအချက်တုိသည် ကုိယပုိ်င်င့်ှ လိဝှက်အပ်ေသာေကာင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြပသည့် အများြပည်သူများ ေယဘုယျအားြဖင့် မရရှိိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်တုိကုိ 

က်ုပ်တုိသည် အတွင်းသတင်းအချက်အလက်အြဖစ် ကုိင်တွယ်ေဆာင်ရ�က်ရမည် 

• က်ုပ်တုိသည် အေရးကီးေသာ အေကာင်းအရာများကုိ အများြပည်သူဆိုင်ရာေနရာတုိတွင် 

ေဆးွေးွြခင်းမြပပါ 



Unicode version 
 

29 
 

သတိြပရမည့်အချက်များ  

• Telenorသုိမဟုတ်သုံးစွဲသူများ သုိမဟုတ် မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်၏  အစရုယှယ်ာေဈးအေပတွင် 

အေပါင်းလကဏာ သုိမဟုတ် အတ်လကဏာြဖင့် အကျိးဆက်ရှိေစိုင်ေသာ လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ သုိမဟုတ် 

ဥပေဒေရးရာဆိုင်ရာ ကိစတစရ်ပ်/ြပဿန�တစရ်ပ်ကုိ က်ုပ်တုိ သိရှိသတိြပမိလာပါသည်  

• အများြပည်သူသုိထတ်ုြပနြ်ခင်းမြပရေသာ အေရးကီးေသာ သတင်းအချက်အလက် အေပတွင် 

အေြခခ၍ံ အစရုယှယ်ာများ၊ ေငွေချးသက်ေသခလံက်မှတ်များ(securities)ကုိ ေရာင်းရန ် သုိမဟုတ် 

ဝယရ်န ်တစစ်ံုတစဦ်းက က်ုပ်တုိအား တစစ်ံုတစဦ်းက အ�ကံြပလာပါသည်  

• သင်သည် အတွင်းလတူစဦ်းအြဖစစ်ာရင်းတွင် ပါဝင်လျက်ရှိေကာင်း သင့်အား 

အေကာင်းကားလာပါသည်  

• သင်သည် Merger & Acquisition စမံီချက်တွင် သုိမဟုတ် အေရးပါေသာ မဟာဗျဟာ 

စမံီချက်တွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်  

• သင့်ကုမဏသီည် စေတာခ့အ်ပ်ိချနိး်(stock exchange) တွင် စာရင်းေပါက်ေသာ 

အများင့်ှသက်ဆိုင်သည့်ကုမဏြီဖစသ်ည်  

ေငေွကးခဝါချြခငး်  

ေငွေကးခဝါချမ အသွင်အားလံုးကုိ Telenor က အခိုင်အမာ ဆနက်ျင်ပါသည်  

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ 

• တရားဝင် အရင်းအြမစ်များြဖင့် တရားဝင်လပ်ုငနး်များတွင် လပ်ုကုိင်ေသာ 

မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းများြဖင့်သာ Telenorက ချတ်ိဆက်လပ်ုကုိင် ေဆာင်ရ�က်လိုပါသည်        

• ေငွေကးခဝါချြခင်းဆိုသည်မှာ ရာဇဝတ်မမှ သုိမဟုတ် တရားမဝင်သည့်နည်းလမ်းများြဖင့် 

ရရှိသည်များကုိ ဖုံးကွယထ်ားြခင်း သုိမဟုတ် အသွင်ဖမ်းထားြခင်းပင်ြဖစပ်ါသည်  

• ရာဇဝတ်မမှ သုိမဟုတ် တရားမဝင်သည့်နည်းလမ်းများြဖင့် ရရှိသည့်အရာများမှာ 

အိုးအမ်ိ�ခေံြမတုိက်တာင့်ှ ပုိင်ဆိုင်မများ၊ ကုနစ်ည်များ၊ ေငွေကးများအပါအဝင် တနေ်ကးရှိသည့် 

မည်သည့်အရာမဆို ြဖစ်ိုင်သည် 
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• ေငွေကးခဝါချြခင်းသည် အသွင်သနမ်ျားစာွြဖင့် ြဖစေ်ပိုင်ပီး ဘဏလ်ပ်ုငနး်၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ 

ေပးပုိသည့်ေငွေတာင်းခလံာ၊ အိုးအမ်ိတုိက်တာအမ်ိ�ခေံြမတုိအပါအဝင် ချပ်ဆိုြခင်းများှင့် 

ေရာင်းဝယေ်ဖာက်ကား ေဆာင်ရ�က်မ အမျိးအစားအားလံုးတွင် ြဖစေ်ပိုင်ပါသည်  

• ထရပ်စတ််များ(Trusts)င့်ှ ဟနြ်ပကုမဏမီျားက ေငွေကး၏ တကယ့်ပုိင်ရင်ှအစစ ် အသွင်ဖမ်း 

ိုင်သည့်အတွက် ေငွေကးခဝါချမ အ�ရာယကုိ် တုိးပွားများြပားေစပါသည်   

• ရာဇဝတ်မကင်းေသာ လပ်ုရပ်များ သုိမဟုတ် အကမ်းဖက်ဝါဒကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန် 

တရားဝင်ရနပုံ်ေငွများကုိ သုံးစွဲြခင်းလည်း ေငွေကးခဝါချြခင်းတွင် အဝင်အပါြဖစသ်ည်  

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းများကုိ Telenor၏ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများင့်ှ အညီ ေစာေကာစစထ်တ်ုြခင်းှင့် 

ေစာင့်ကည့်ေလလ့ာြခင်းတုိြဖင့် က်ုပ်တုိသည် ေငွေကးခဝါချြခင်းကုိ ေရာှင်ကသ်ည်  

• မူမမှနေ်သာ ေပးေချမများ သုိမဟုတ် ဘဏြ်ဖင့်ေဆာင်ရ�က်မများကုိ က်ုပ်တုိ ေမးခနွး်ထတ်ု၍ 

မူမမှနေ်သာ ေတာင်းဆိုမများကုိ သတင်းေပးပုိေဆာင်ရ�က်ပါသည်  

• အကယ၍် ေငွေကးှင့် ပုိင်ဆိုင်မတုိ၏ မူလဇစြ်မစ် သုိမဟုတ် ဦးတည်ရာ င့်ှစပ်လျး်၍  

သံသယရှိပါက က်ုပ်တုိသည် ဥပေဒ ှင့်/သုိမဟုတ် အခနွဌ်ာနတုိကုိ အမဲ တုိင်ပင်ေဆးွေွးပါသည်၊  

• သံသယြဖစဖွ်ယ် ေရာင်ဝယေ်ဖာက်ကား ေငွေပးေငွယေူဆာင်ရ�က်မ သုိမဟုတ် 

ေငွေကးခဝါချမြဖစရ်ပ်တုိကုိ က်ုပ်တုိသည် လျင်ြမနစ်ာွသတင်းပုိပါသည်၊  

• အကမ်းဖက်မ-ရနပုံ်ေငွေထာက်ပ့ံြခင်း သုိမဟုတ် အလားတူလပ်ုရပ်များကုိ ေပးေချမြပရန် 

က်ုပ်တုိ ြငင်းဆနပ်ါသည်၊  

• ေငွေတာင်းခလံာ သုိမဟုတ် ပုိင်ဆိုင်မတုိ၏ တနဖုိ်းကုိ အလနွအ်မင်း ေလာေ့ပးြခင်း သုိမဟုတ် 

ြမင့်ထားြခင်း ြဖစ်ိုင်ေြခများကုိ က်ုပ်တုိ အထးူသတိထားေစာင့်ကည့်ပါသည်၊   

 

သတိြပရမည့်အချက်များ   

• စာချပ်ဝင်မဟုတ်သူ တစဦ်းက သုိမဟုတ် ယင်းပုဂိလ်မှတဆင့် ေပးေချမကုိ ြပလပ်ုသည်  

• စာချပ်တွင် သေဘာတူညီထားသည် ေပးေချမများှင့်မတူညီေသာ ပုံစမံျားြဖင့် ေပးေချမြပရန် 

ေတာင်းဆိုသည် သုိမဟုတ် ေပးေချမြပသည်  
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• ဤနည်းြဖင့်ြပလပ်ုေပးေချရာတွင် ေငွသားြဖင့် လက်ခရံရှိေသာ/ြပလပ်ုေသာ ေပးေချမများသည် 

လပ်ုုိးလပ်ုစအ်ေလအ့ထမဟုတ်ပါ၊  

• ြပည်ပဘဏစ်ာရင်းမှတဆင့် ေရာက်ရှိလာေသာ ေပးေချမများ၊    

• အဆိုပါပုဂိလမှ် လပ်ုုိးလပ်ုစအ်ားြဖင့် သုံးစွဲေလမ့ရှိေသာ ပုံမှနမ်ဟုတ်ေသာ စာရင်းများမှ 

ြပလပ်ုေသာ ေပးေချမများ၊  

ပဂုိလေ်ရးဆုိငရ်ာအချက်အလက် တုိကုိ လိဝှက်စွာ ကုိငတွ်ယေ်ဆာငရ်�က်ြခငး်   

က်ုပ်တုိသည် ပုဂိလေ်ရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တုိကုိ ကာကွယေ်ပးြခင်းအားြဖင့် ယံုကည်မကုိ 

ရရိှပါသည်  

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ 

• က်ုပ်တုိ၏ သုံးစွဲသူများ၊ ဝနထ်မ်းများအားလံုးင့်ှစပ်လျး်သည့် ပုဂိလေ်ရးဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်တုိကုိ က်ုပ်တုိသည် များြပားလသှည့် ပမာဏြဖင့် ထနိး်သိမ်းထားသည့်အားေလျာစ်ာွ 

ယင်းတုိကုိ ကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်ရနတ်ာဝနလ်ည်း က်ုပ်တုိတွင်ရှိသည့်ြပင် ယင်းတုိကုိ တရားဝင် 

လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ  ရည်ရ�ယ်ချက်များအတွက်သာသုံးစွဲြခင်းြပရမည်   

• ပုဂိလေ်ရးအချက်အလက်တုိတွင် ဝနထ်မ်း၊ သုံးစွဲသူ င့်ှ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်တုိ၏ ဖုနး်နံပါတမ်ျား၊ 

အးီေမးလလ်ပ်ိစာများ၊ လိပ်စာများ၊ တည်ေနရာများ၊ ေခဆိုမင့်ှေပးေချမမှတ်တမ်းများ၊ လစာများ ှင့် 

ကျနး်မာေရးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်  

• ပုဂိလေ်ရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အားလံုးကုိ လိဝှက်ဟု သတ်မှတ်ရမည်  

• ပုဂိလေ်ရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကုိ တာဝနသိ်သိ အသုံးြပြခင်းသည် က်ုပ်တုိ 

သုံးစွဲသူများ၏ ယံုကည်မကုိ ထနိး်သိမ်းရာတွင် အေရးပါေသာ အချက်ြဖစပ်ါသည်။ 

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• ဥပေဒအရလိုအပ်ြခင်း သုိမဟုတ် ယင်းသုိမေဝြခင်းကုိ ခင့်ွြပထားြခင်းမရှိလင် ပုဂိလေ်ရးဆိုင်ရာ 

အချက်အလက်တုိကုိ အတိအကျသတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ရည်ရ�ယခ်ျက်မရှိသည့် 

မည်သူတုိင့်ှမဆို မေဝြခင်းမြပရ 
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• ပုဂိလေ်ရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တုိကုိ အတိအကျသတ်မှတ်ထားသည့် လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ 

ရည်ရ�ယခ်ျက်အတွက်သာ က်ုပ်တုိဝင်ေရာက်ကည့်၍ က်ုပ်တုိသိရှိသူ တစစ်ံုတစဦ်း၏ 

အချက်အလက်တုိကုိ ဝင်ေရာက်ကည့်ြခင်းမြပရပါ  

• က်ုပ်တုိ၏ သုံးစွဲသူများ င့်ှ ဝနထ်မ်းများအေပတွင် ၎င်းတုိ၏ ေဒတာများကုိ 

သုံးစွဲပုံသုံးစွဲနည်းများင့်ှစပ်လျး်၍ ုိးသားပွင့်လင်းမရှိပါသည်  

• အချက်အလက်တုိကုိ ဝင်ေရာက်ရယရူာတွင် စနစတ်ကျထနိ်းချုပ်မ၊ လံု�ခံမင့်ှ 

အချက်အလက်တုိကုိ အကာအကွယရ်ှိရှိ ကုိင်တွယေ်ဆာင်ရ�က်ရန ် က်ုပ်တုိ ေသချာေနေစရမည် 

• က်ုပ်တုိသည် စမံီကိန်းများ သုိမဟုတ် ပဏာမလပ်ုေဆာင်စရာများ ဦးေဆာင်ဦးရ�က် ြပရသည့်အခါ၊ 

ပုဂိလေ်ရးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များင့်ှ ဆက်ယွေ်ဆာင်ရ�က်ရန ် လိုအပ်လာပါက၊ 

သီးသန်ကုိယေ်ရးအချက်အလက် (privacy) င့်ှပတ်သက်၍ တာဝနသိ်သိ ေဆာင်ရ�က်ရသည်များကုိ 

က်ုပ်တုိ သိရှိသတိြပမိပါသည် 

• က်ုပ်တုိ ေဖာေ်ဆာင်ထားေသာ သီးသန်ကုိယေ်ရးအချက်အလက် (privacy) လပ်ုထံုးလပ်ုနည်း၊ 

လပ်ုငနး်စဥ်များကုိ ေလးစားလိုက်န�ပါသည် 

သတိြပရမည့်အချက်များ  

• သင်တင့်ေလျာက်ပတ်ေသာ သီးသန်ကုိယေ်ရးအချက်အလက် (privacy) အကာအကွယမ်ရှိဘဲ 

ြပင်ပအဖဲွအစည်းများင့်ှ အချက်အလက်မေဝြခင်းအပါအဝင်၊ ပုဂိလ်ေရးအချက်အလက်များကုိ 

ခင့်ွြပချက်မရှိဘဲ ဝင်ေရာက်ရယမူတုိကုိ က်ုပ်တုိ သိရှိသတိြပမိလာသည်  

• က်ုပ်တုိ၏ သုံးစွဲသူများ သုိမဟုတ် ဝနထ်မ်းများင့်ှစပ်လျး်သည့် အချက်အလက်တုိကုိ  

က်ုပ်တုိက ေကာက်ယူလမ့်ိမည် သုိမဟုတ် ဤနည်းြဖင့်အသုံးြပလမ့်ိမည်ဟု ၎င်းတုိက ပုံမှနအ်ားြဖင့် 

ေမာလ်င့်မထားဘဲ  ေကာက်ယစူေုဆာင်းလျက်ရှိသည်ကုိ  က်ုပ်တုိက တြဖည်းြဖည်း သိရှိလာသည် 

• က်ုပ်တုိ၏ သုံးစွဲသူများ သုိမဟုတ် ဝနထ်မ်းများ၏ ပုဂိလေ်ရး အချက်အလက် တုိကုိ 

အေ�ှင့်အယက်ှြဖစေ်စသည်ဟု ယဆူိုင်သည့် နည်းလမ်းများြဖင့် သုံးစွဲလျက်ရှိေကာင်း 

သိရှိသတိြပမိလာသည် 

• လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအပါအဝင် သုံးစွဲသူတစဦ်း သုိမဟုတ်  ဝန်ထမ်းတစေ်ယာက် 

ေယာက်အေကာင်း သတင်းအချက်အလက်တုိကုိ အစိုးရပုိင်းဆိုင်ရာများက/ ဌာဆိုင်ရာများက  

ေတာင်းခသံည့်အခါသင့်ေတာေ်လျာက်ပတ်ေသာ လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းမရှိြခင်း 
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• ပုဂိလေ်ရးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကုိ ေပါက်ကားမြဖစေ်စခဲ့သည် သုိမဟုတ် 

ေပါက်ကားမရှိိုင်သည်ဟု က်ုပ်တုိကုိယံုကည်သွားေစေလာက်သည့်  မည်သည့်အရာကုိမဆိုက်ုပ်တုိ 

ေတွြမင်သိရှိရသည်  

သတငး်ှင့် လမူမဒီီယာများ  

က်ုပ်တုိ၏ ြပင်ပဆက်သွယေ်ြပာကားမများတွင်တာဝနခ်ယံမူရိှစာွ က်ုပ်တုိ အမဲေဆာင်ရ�က်ပါသည် 

က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ 

• Telenor ၏ ၀နထ်မ်းများအေနြဖင့် လိဝှက်ထားရန် မလိုအပ်သည့် သတင်း၊ သမုိင်းမှတ်တုိင်များ၊ 

Telenorင့်ှ သက်ဆိုင်ေသာေအာင်ြမင်မများ စသည်တုိကုိ 

၎င်းတုိ၏လမူကွနရ်က်မီဒီယာအေကာင့်များတွင် မေဝရန် တုိက်တွန်းပါသည် 

• သုိေသာလ်ည်း အခင့်ွအာဏာရှိသူများ၊ တာဝနအ်ရခင့်ွြပထားသည့် ပုဂိလမ်ျား ကသာ Telenor 

၏ ကုိယစ်ား ေြပာေရးဆိုခင့်ွရှိပီး   ယင်းတွင် လမူကွနရ်က်မီဒီယာ သုိမဟုတ် အြခားေသာ ဒစဂ်ျစတ်ယ် 

မီဒီယာ ပလက်ေဖာင်းများ (other digital platforms) လည်း ပါဝင်သည် 

• Telenor သည် ိုင်ငံေရး ရာထးူများ သုိမဟုတ် ိုင်ငံေရးလပ်ရာှးမများင့်ှ 

ပါဝင်ပတ်သက်မများမရှိပါ၊ သုိေသာ ် Telenor သည် မိမိ၏ စးီပွားေရးမဟာဗျဟာများင့်ှ 

လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်မဆိုင်ရာတုိအတွက် အေရးပါသည့် အများြပည်သူ ေဆးွေွးပဲွများတွင် ပါဝင်မည်   

• ိုင်ငံေရးပါတီများအား Telenorကေငွေကးတုိက်ုိက်ေထာက်ပ့ံသည့် 

ပုံစြံဖင့်ေသာလ်ည်းေကာင်း၊ သုိတည်းမဟုတ် ိုင်ငံေရးပါတီ ကိစရပ်များကုိ ထမ်းရ�က်ိုင်ရနအ်တွက် 

လပ်ုခလစာေပး၍ ခန်အပ်ထားေသာဝနထ်မ်းများ၏ လပ်ုအားကုိေပးအပ်ကာေထာက်ပ့ံသည့် ပုံစ(ံpaid-

time)ြဖင့်  ေသာလ်ည်းေကာင်း မည်သည့်ပုံစံြဖင့်မဆို မေထာက်ပ့ံပါ 

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• အကယ၍် ကိတင်ခွင့်ြပချက်ရရှိထားြခင်းမရှိလင် လမူကွနရ်က်မီဒီယာ အပါအဝင် 

ြပင်ပေဆးွေးွမများတွင် က်ုပ်တုိသည် Telenor၏ ကုိယစ်ား ပါဝင်ြခင်းမြပရပါ  

• အလပ်ုတာဝနရ်ာထးူေကာင့်သိရှိလာသည့် အေရးကီးေသာ သုိမဟုတ် လိဝှက်အပ်ေသာ 

သတင်းအချက်အလက်တုိကုိ အများြပည်သူဆိုင်ရာ ေနရာများတွင်လည်းေကာင်း သုိမဟုတ် 

လမူကွနရ်က်မီဒီယာတွင်လည်းေကာင်း က်ုပ်တုိ် ေဆးွေးွြခင်းမြပပါ    
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• လမူကွနရ်က်မီဒီယာများကုိ သုံးစွဲရာတွင် မိမိတုိ၏ ပုဂိလေ်ရးအြမင်များကုိသာ 

ထင်ဟပ်ေဖြပိုင်ပီး ကုမဏ၏ီ အြမင်များကုိမ မည်သည့်အခါမ ေဖြပြခင်းမြပရပါ  

• လမူကွနရ်က်မီဒီယာတွင် က်ုပ်တုိ တင်လိုက်ေသာ ပုိစ(်posts)များသည် အလနွလ်ျင်ြမနစ်ာွ 

ပျံှံေရာက်ရှိသွားိုင်သည့်ြပင် ြပနလ်ည်တ်ယရူန ် ခက်ခလဲေှကာင်းကုိ က်ုပ်တုိသိရှိထားပီးြဖစ်သည် 

သုိြဖစ၍် ပုိစ(်posts)များကုိ လမူကွနရ်က်မီဒီယာတွင် တင်ြခင်းမြပမီ က်ုပ်တုိ အထးူအသိသတိ 

ရှိရပါမည် 

• ဂျာနယလ်စမ်ျား/မီဒီယာများမှ Telenorင့်ှစပ်လျး်၍ ေမးြမနး်လာသည့် ြပင်ပေမးခနွး်များကုိ 

သက်ဆိုင်ရာ သတင်းဆက်ဆေံရးဌာနင့်ှ ေြပာေရးဆိုခင့်ွရှိသူများထသုိံ လမ်းန် လဲေြပာင်းေပးရမည်  

• က်ုပ်တုိ၏ ကုိယပုိ်င်အရင်းအြမစမ်ျားြဖင့် ကုိယပုိ်င်အချနိတွ်င် ေဆာင်ရ�က်၍ Telenor မှ 

မိမိ၏လက်ရှိအလပ်ုင့်ှ ဆက်ယွမ်မရှိေစဘဲ ၎င်းတုိသည် ဥပေဒင့်ှညီတ်ွသည်ဆိုပါက  

က်ုပ်တုိသည် ိုင်ငံေရးလပ်ရာှးမများတွင် ပါဝင်ိုင်ပါသည်၊  

သတိြပရမည့်အချက်များ 

• Telenorအေပတွင် ဂဏုသ်တင်းအရ ထခိိုက်ဆံုးံးိုင်ေြခရှိေသာ ေြပာဆိုေဆးွေးွမများကုိ 

အများြပည်သူကားသိိုင်သည့် လမူကွနရ်က်မီဒီယာ သုိမဟုတ် ဘေလာဂ့(်blog)တုိ တွင် 

ြပလပ်ုလျက်ရှိသည်ကုိ  က်ုပ်တုိ သိရှိသတိြပမိလာပါသည်  

• Telenor ကုိ ကုိယစ်ားြပလျက် ြပင်ပ အခမ်းန�းတစခ်ု တွင် သုိမဟုတ် အြခားေသာ ဖုိရမ်၊ 

ှီးေ�ှဖလယှပဲွ်ေဆးွေးွမများတွင် ေဟာေြပာရန ်က်ုပ်တုိ စစီရ်သည့်အခါ 

• က်ုပ်တုိ ှင့် ြပင်ပအဖဲွအစည်းများ ဆက်သွယေ်ြပာ ကားမသည် ကုမဏအီေပတွင် 

အတ်လကဏာြဖင့် ထင်ဟပ်ေပလွင် သက်ေရာက်ိုင်သည် ဟု က်ုပ်တုိစိုးရမ်ိေကာင့်က 

ြဖစလ်ျက်ရှိပါသည်၊   

• က်ုပ်တုိက က်ုပ်တုိ ကုမဏကုိီ အားေပးချးီေြမာက်ထားြခင်း အေပ ြပင်ပပရတ်ိသတ်များက 

ြပလပ်ုသည့် ဆန်ကျင်တုန်ြပနမ်များကုိ လမူကွနရ်က်မီဒီယာတွင် ေတွရှိလာရသည်      

ြပညသူ်ဝန်ထမး်များ  

က်ုပ်တုိသည် ြပည်သူဝန်ထမ်းများင့်ှထေိတွဆက်ဆလံပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် 

ြမင့်မားေသာကျင့်ဝတ်နီတိဆိုင်ရာ စံနး်များကုိ လိုက်န�ကပါသည်  
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က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ 

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများ (Public Officials)သည် က်ုပ်တုိကုိ ယင်းေဒသများတွင် 

လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ခင့်ွြပသည့် လပ်ုငနး်လိုင်စင်င့်ှ လပ်ုငနး်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိသည့် 

လူအသုိက်အဝနး်၏ အသက်ေသွးေကာြဖစေ်သာ အပ်ုချပ်မတာဝနမ်ျားကုိ ထမ်းေဆာင် 

လျက်ရှိကပါသည် 

• Telenor သည် အေကာင်းအရာင့်ှရည်ရ�ယခ်ျက်အမျိးမျိးတုိ အတွက် ရာထးူအဆင့်မျိးစံုရှိေသာ 

ေြမာက်များစာွေသာ ြပည်သူဝနထ်မ်းများ (Public Officials) င့်ှ ထေိတွဆက်ဆေံဆာင်ရ�က်ရပါသည်   

• ိုင်ငံေတာအ်စိုးရ ထနိး်သိမ်းထားေသာ သတင်းအချက်အလက်တုိကုိ အများြပည်သူ 

ဝင်ေရာက်ရယူိုင်မ(public access) င့်ှစပ်လျး်၍ ထနိး်ေကျာင်းေပးလျက်ရှိသည့် ဥပေဒများအရ 

ြပည်သူဝနထ်မ်းများ ှင့် မေဝေသာ သတင်းအချက်အလက်တုိသည် အများြပည်သူဆိုင်ရာ 

သတင်းအချက်အလက်တုိြဖစလ်ာိုင်သည်  

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများ(Public Officials) တွင် ဥပေဒြပေရး၊ အပ်ုချပ်ေရး သုိမဟုတ် 

စစဘ်က်ဆိုင်ရာများတွင် ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ မည်သူမဆိုအပါအဝင် ိုင်ငံေတာအ်စိုးရမှ 

ခန်အပ်ထားသည့် ပုဂိလ်များ သုိမဟုတ် ကုိယစ်ားေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိသည့်  ပုဂိလမ်ျားအားလံုး 

ပါဝင်သည်  

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်းကုိ မေလျာ်သဇာ လမ်းမုိး သက်ေရာက်ိုင်ေသာ သုိမဟုတ် 

ယင်းသုိထင်ြမင်ယဆူိုင်ဖွယရ်ှိေသာ အြပအမူမျိးကုိ က်ုပ်တုိ ပါဝင်ြပလပ်ုေဆာင်ရ�က်ြခင်းမရှိပါ   

• က်ုပ်တုိသည် မှန်ကန၍် တိကျေသာ  သတင်းအချက်အလက်တုိကုိ ြပည်သူဝနထ်မ်းများအား 

အစအ်မဲေပးအပ်ပါသည် 

•  စးီပွားေရးဆိုင်ရာ သုိမဟုတ် ခွင့်ြပချက်အတွက် Telenor ပါဝင်ေဆာင်ရ�က်လျက်ရှိစ် 

ြပည်သူဝနထ်မ်းများသုိ ချး်ကပ်ေဆာင်ရ�က်မများကုိ က်ုပ်တုိ သတိထားကီးစာွ 

ထား၍ေဆာင်ရ�က်သည်    

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများင့်ှစပ်လျး်၍ ကျင့်သုံးရမည့်သက်ဆိုင်အကျံးဝင်ေသာ ေဒသဆိုင်ရာ 

ဥပေဒများ သုိမဟုတ် နည်းဥပေဒစည်းမျ်းစည်းကမ်းများှင့် 

ကုိက်ညီေအာင်က်ုပ်တုိအမဲလိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ပါသည် 
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• ိုင်ငံေတာပုိ်င် ကုမဏမီျားမှ ခန်အပ်ထားေသာ ပုဂိလမ်ျားကုိ ြပည်သူဝန်ထမ်းများအြဖစ် 

မှတ်ယူိုင်သည်ဟု က်ုပ်တုိ သိရှိန�းလည်ပါသည်  

• တနဖုိ်းအားြဖင့်လည်း မေြပာပေလာက်၍ ပုိမုိးရှင်းတွင် ေပးကမ်းေလရ့ှိေသာ ပစည်းများမှလွဲ၍ 

လက်ေဆာင်ပဏာများကုိ ြပည်သူဝနထ်မ်းများအား က်ုပ်တုိ ေပးအပ်ကမ်းလှမ်းြခင်းမြပပါ  

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများအတွက် ခရးီသွားလာြခင်း၊ ေနရာထိုင်ခင်း သုိမဟုတ် 

ဆက်စပ်အသုံးစရတ်ိများကုိ က်ုပ်တုိ ေပးေချြခင်းမြပပါ  

• အေကာင်းအရာအားြဖင့်လည်း ပွင့်လင်း၍ြမင်သာမရှိေသာ စရတ်ိအားြဖင့်လည်း သင့်တင့်မတ၍ 

လပ်ုငနး်ရည်ရ�ယခ်ျက်အရလည်း တရားဝင်၍ ရင်ှးလင်းြပတ်သားသည့်အခါတွင်သာ 

သင့်တင့်ေလာက်ပတ်သည့်ဧည့်ဝတ်ြပမကုိ ြပည်သူဝန်ထမ်းမျာသုိ က်ုပ်တုိ 

ြပလပ်ုကမ်းလမ်ှးေပးအပ်ပါသည်   

• ြပည်သူဝနထ်မ်းများကုိ လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ေလာကဝတ်ြပြခင်းများင့်ှစပ်လျ်း၍ က်ုပ်တုိ၏ 

မနေ်နဂျာင့်ှ အမဲေဆးွေးွတုိင်ပင်၍ Compliance Function ထမှံလည်း အ�ကံ�ာဏမ်ျားကုိ 

လိုအပ်သလိုရယပူါသည်    

• က်ုပ်တုိသည် လပ်ုငနး်ေချာေမွေအာင် ေပးရေသာ တရားမဝင်ေကးများ(facilitation 

payments ) ကုိ ြပည်သူဝနထ်မ်းများအား ြပလပ်ုေပးကမ်းြခင်းမရှိသည့်ြပင် ယင်းက့ဲသုိ ေပးကမ်းရန် 

ေတာင်းဆိုမများကုိ  Compliance Function သုိ က်ုပ်တုိ သတင်းပုိပါသည်  

• Business Unit CEO ထမှံ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ ကိတင်ခင့်ွြပချက်ြဖင့် အထးူ 

အေြခအေနအချနိအ်ခါများတွင်သာ ေလာဘီ်လပ်ုဆယွေ်ပးသူများ (lobbyists)ကုိ က်ုပ်တုိ၏ 

ကုိယစ်ားေဆာင်ရ�က်ေပးရန ်သုံးစွဲပါသည်   

• အကယ၍် ကိတင်ခင့်ွြပချက်ရရှိထားြခင်းမရှိလင် ြပည်သူဝနထ်မ်းများင့်ှ ြပလပ်ုေသာ 

ြပင်ပေဆးွေးွမများတွင် က်ုပ်တုိသည် Telenor၏ ကုိယစ်ား ပါဝင်ြခင်းမြပရပါ  

• အထးူခင်းချက်ကုိCompliance Function ၏ သုံးသပ်စစေ်ဆးမအေပတွင်မူတည်၍ Business 

Unit CEO ထမှံ စာြဖင့်ေရးသားထားေသာ ကိတင်ခွင့်ြပချက်ြဖင့် အထးူကိစရပ်များှင့် 

အထးူအေြခအေနအချနိအ်ခါများ၌သာ က်ုပ်တုိေဆာင်ရ�က်ပါသည်။ 
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သတိြပရမည့်အချက်များ 

• ြပည်သဝနထ်မ်းများကုိ က်ုပ်တုိ၏ ကုိယစ်ား တုိက်ုိက် သုိမဟုတ် သွယ်ဝုိက်သည့်အားြဖင့် 

ထေိတွဆက်ဆေံဆာင်ရ�က်သည့် မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်တစခ် ု

• Telenorဝနထ်မ်းများ၊ သုံးစွဲသူများသုိမဟုတ် အြခားသူတစဦ်းဦး၏ ပုဂိလေ်ရးအချက်အ 

လက်များကုိ ေတာင်းဆိုသည့် ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်း  

• သတင်းအချက်အလက် သုိမဟုတ်သတင်းများကုိ က်ုပ်တုိ၏ သုံးစွဲသူများထသုိံ ပုိေပးရန် 

Telenor ကုိ ေတာင်းဆိုသည့်  ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်း 

• မိတ်ဖက်လပ်ုငန်းတစခ်ကုို ပုိင်ဆိုင်ေသာ၊ စမံီေသာ သုိမဟုတ် ဆက်ယွေ်နေသာ 

ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်း 

•  ြပည်သူဝနထ်မ်းတစဦ်း သုိမဟုတ် မိသားစဝုင် သုိမဟုတ် ြပည်သူဝနထ်မ်း၏ 

လပ်ုငနစ်းီပွားဖက်က Telenor အတွင်းရှိ ရာထးူေနရာတစခ်အုတွက် ေလာက်ထားလာသည် 

ကု်ပတုိ်၏ ပိုငဆုိ်ငမ်များကုိ ကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်ြခငး်  

က်ုပ်တုိ လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်မတုိင်းတွင် ဆံုးံိုင်ေြခ-အေြခြပ လံု�ခံေရး ပါဝင်ပီးြဖစ်သည် 

 က်ုပ်တုိ သိထားရမည့်အချက်များ  

• ကုမဏပုိီင်ပစည်းများဆိုသည်မှာပစည်းကိရယိာများ၊ အေဆာက်အအံုများ၊ 

 နည်းစနစမ်ျားှင့် သတင်းအချက်အလက်တုိအပါအဝင် ကုမဏပုိီင်ဆိုင်သည့် သုိမဟုတ် 

လပ်ုငနး်ေဆာင်ရ�က်ရန ်သုံးစွဲသည့် အရာခပ်သိမ်းတုိြဖစသ်ည်   

• ကုမဏပုိီင်ပစည်းများကုိ ကာကွယရ်နမှ်ာက်ုပ်တုိအားလံုး၏ ပဓာနတာဝနတ်စရ်ပ်ြဖစသ်ည်  

• ကုနအ်မှတ်တံဆပ်ိများ၊ မူပုိင်ခင့်ွြပလပ်ုထားေသာ လက်ရာများ/ဖနတီ်းမများ၊ တီထင်ွမများ၊ 

ကုနသွ်ယမ်လိဝှက်ချက်များ င့်ှ နည်းပညာ တတ်သိထားမများ က့ဲသုိေသာ   �ာဏပစည်းများသည် 

အဖုိးထိုက်တန၍် မကာခဏဆိုသလိုပင် ေဈးကွက်တွင် Telenor၏ ေအာင်ြမင်မများအတွက် 

အေရးကီးိုင်သည်    
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• လံု�ခံေရး ခမ်ိးေြခာက်မသည် က်ုပ်တုိပုိင်ပစည်းများအေပတွင် ထခိိုက်မရှိိုင်၍ ဘာေရး၊ 

လပ်ုငနး်လည်ပတ်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်ေရး င့်ှ ဂဏု်သတင်းတုိအေပတွင် ကီးမားေသာ သက်ေရာက်မ 

ရှိိုင်သည်  

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့်အရာများ 

• လပ်ုငနး်ဆိုင်ရာ ဆံုးြဖတ်ချက်များကုိက်ုပ်တုိ အေကာင်အထည်ေဖေဆာင်ရ�က်ရာတွင် 

လံု�ခံေရးဆိုင်ရာ ေတွ�ကံရိုင်ေြခရှိသည့် အ�ရာယတုိ်ကုိ အမဲချင့်တွက်အကဲခတ်၍ လံု�ခံေရးဆိုင်ရာ 

ေပလစမီျားင့်ှလိုအပ်ချက်များကုိ က်ုပ်တုိ အမဲလိုက်န�ေဆာင်ရ�က်ပါသည် 

• ေဒသဆိုင်ရာ လပ်ုထံုးလုပ်နည်းများ၊ ဥပေဒများ င့်ှ နည်းဥပေဒများအရ လံု�ခံေရးဆိုင်ရာ 

မေတာတ်ဆြဖစေ်ပ�ကံေတွမများကုိ က်ုပ်တုိ ချက်ချင်းသတင်းပုိပါသည်  

• က်ုပ်တုိသည် ကုမဏပုိီင်ပစည်းများကုိ ေပျာက်ဆံုးမ၊ ပျက်စီးမ၊ ခိုးယူမ၊ ေလလင့်ွမ၊  

မေတာမ်ေလျာစ်ာွသုံးစွဲမ င့်ှ အလွဲသုံးစားြပမတုိမှ ယင်းတုိသည်က်ုပ်တုိ၏ ကုိယပုိ်င်ြဖစဘိ်သက့ဲသုိ 

ကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်ပါသည်  

• တာဝနေ်ပးထားေသာ အလပ်ုကုိ ပီးစးီေအာင်ေဆာင်ရ�က်ရန ် လိုအပ်သည်အထသိာ 

ကုမဏပုိီင်ပစည်းများကုိ ဝင်ေရာက်ရယရူန ် က်ုပ်တုိက ဝနထ်မ်းများ င့်ှ အြခားတစပ်ါးသူတုိကုိ 

ကန်သတ်တားြမစထ်ားပါသည်   

• ဝင်ေရာက်ရယရူန် ခင့်ွြပေပးြခင်းများင့်ှစပ်လျး်၍ သင့်ေတာေ်ကာင်းမွနသ်ည့် 

ကျင့်ဝတ်များ/လပ်ုထံုးလပ်ုနည်းများကုိ က်ုပ်တုိ အမဲ လိုက်န�ေဆာင်ရ�က်၍ ပင်ကုဒ်နပံါတ်ှင့် 

စကားဝှက် (PIN codes and passwords) တုိအပါအဝင် က်ုပ်တုိ၏ ဝင်ေရာက်ရယခူင့်ွဆိုင်ရာ 

အေထာက်အထားမှတ်တမ်းများကုိ မေဝြခင်းမြပလပ်ုပါ 

• သတင်းအချက်အလက်ကုိ မေဝြခင်းင့်ှ သုိမီှးသိမ်းဆည်ြခင်းတုိင့်ှစပ်လျ်း၍ Telenorမှ 

ခင့်ွြပေပးထားေသာ နည်းစနစမ်ျားကုိသာ က်ုပ်တုိသုံးစွဲပါသည် 

•  က်ုပ်တုိသည် Telenor၏�ာဏပစည်းများကုိ အထးူဂုစိုက်ကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်၍ 

အြခားသူများ၏  �ာဏပစည်းဆိုင်ရာ မူပုိင်ခွင့်များကုိလည်း ေလးစားပါသည် 

• က်ုပ်တုိသည် ဆိုက်ဘာလံု�ခံေရးဆိုင်ရာ အ�ရာယမ်ျားင့်ှ ၎င်းတုိကုိ မည်သုိ တနြ်ပနရ်မည်ကုိ 

ပုိမုိန�းလည်ရနအ်တွက် ကုမဏတွီင်း ပုိချသည့် သင်ခနး်စာများြဖင့် ကုိယတုိ်င် ပညာေပးြခင်း/ 

ရယြူခင်းများ ေဆာင်ရ�က်ပါသည် 
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သတိြပရမည့်အချက်များ 

• ခင့်ွြပချက် သုိမဟုတ်စနစ်တကျ ေဖြပထားသည့် အေထာက်အထား မှတ်တမ်းများ မပါရှိဘဲ 

က်ုပ်တုိ၏ အေဆာက်အအံု/ေနရာဌာန သုိ ဝင်ေရာက်ရန ် ကိးပမ်းေနသူများကုိ က်ုပ်တုိ 

သတိြပမိသည် 

• က်ုပ်တုိ၏ ဆလဲဖု်နး်၊ လက်ပေတာပ့် သုိမဟုတ်ကွနြ်ပတာ ေပျာက်ဆံုးသည်၊ 

ခိုးယခူရံသည်သုိမဟုတ် အြပအမူများ ုတ်တရက် ေြပာင်းလလဲာသည် 

• သံသယြဖစဖွ်ယ်သုိမဟုတ်က်ုပ်တုိ၏အေြခခအံေဆာက်အအံုကုိ ပျံှံကူးစက် ေစရန် 

ရည်ရ�ယြ်ပလပ်ုထားိုင်ေသာသုိမဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကုိ  ဖွင်ဟထတ်ုေဖေြပာကားေပးရန် 

သုိမဟုတ် ေငွေကးလဲေြပာင်းေပးရန ် က်ုပ်တုိကုိ လည့်ှဖျားေသာ အးီေမးလမ်ျားသုိမဟုတ် 

စာတုိသတင်းများကုိက်ုပ်တုိလက်ခရံရှိသည်  

• က်ုပ်တုိ၏စနစမ်ျား၊အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရ�က်မြဖစစ်မ်ျားသုိမဟုတ် အေဆာက်အအံုများ  

သုိမဟုတ်တစန်ည်းအားြဖင့် စနစတ်ကျ ကာကွယထ်ားြခင်းမရှိေသာ  ဟာကွက်၊ ေပျာကွ့က်၊ 

အားနည်းချက်တုိကုိ ကု◌်တုိ ရာှေဖွေတွရှိထားသည်  

• လမ်ိလည်လည့်ှဖျားရနအ်တွက် သုိမဟုတ် အြခားေသာ ထခိိုက်ပျက်စးီေစလိုေသာ 

ရည်ရ�ယခ်ျက်များြဖင့် က်ုပ်တုိ၏ စနစမ်ျားကုိ အလွဲသုံးစားြပသည် 

လပုင်န်းခွငပ်တ်ဝန်းကျင ် 

က်ုပ်တုိသည် ဂဏုသိ်ကာရိှစာွ င့်ှ ေလးစားသမြဖင့် အချင်းချင်းဆက်ဆံကပါသည်။  

က်ုပ်တုိသိထားရမည့်အချက်များ 

• ကျား/မြဖစမ်၊ လင်ိပုိင်းဆိုင်ရာရပ်တည်ချက် သုိမဟုတ် ဝိေသသလကဏာ၊ လမူျိး၊ မသနစ်ွမ်းမ၊ 

မူရင်းေဒသ သုိမဟုတ် ိုင်ငံသားြဖစ်မ၊ ကုိးကွယသ်ည့်ဘာသာ၊ ယံုကည်ချက် စသည်တုိ အေပအေြခခံ၍ 

ြပလပ်ုေသာ အေရးယမူတုိအပါအဝင် ထပိါးေ�ှက်ယက်ှြခင်း၊ ေကာက်ရ�ံေအာင်ြပြခင်း/ 

ခမ်ိးေြခာက်ြခင်း၊ ခွဲြခားဆက်ဆြံခင်း သုိမဟုတ် မည်သည့်အေကာင်းေကာင့်မဆို 

ကုိယက်ာယအင်အားြဖင့် ကမ်းတမ်းြပင်းထန်စာွခမ်ိးေြခာက်ြခင်း တုိမှ ကင်းေဝးသည့် 

လပ်ုငနး်ခင်ွပတ်ဝနး်ကျင် တစရ်ပ်ကုိ  ဝနထ်မ်းများအားလံုး ရရှိခစံားထိုက်ပါသည်။ 



Unicode version 
 

40 
 

• ဝနထ်မ်းများမတူကဲွြပားမသည် က်ုပ်တုိ၏ ြမင်သုံးသပ်ပုံများကုိ ပုိမုိကျယြ်ပန်လာေစသည်၊ 

၎င်းသည်က်ုပ်တုိသုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များ အေပတွင် ပုိမုိသိရှိန�းလည်လာေစသြဖင့် 

ပိင်ဆိုင်ိုင်စမ်ွးအားသာချက် တစရ်ပ်အြဖစ ်က်ုပ်တုိ ခယံပူါသည် 

• အလပ်ုခန်ထားြခင်းဆိုင်ရာအေလအ့ထများင့်ှစပ်လျး်၍တနး်တူညီမမကုိ 

ချးီေြမာက်ြမင့်တင်ရန ်Telenorသည်မိမိတတ်ိုင်သမ တက်ကွစာွြဖင့် အစမ်ွးကုန် ေဆာင်ရ�က်ပါသည် 

• ဝနထ်မ်းများကုိ ုိးသားစွာင့်ှ ပညာရင်ှပီသစာွ ြပမဆက်ဆ၍ံ ၎င်းတုိ၏ တမူထးူလသှည့် 

စတ်ိကူးစတ်ိသန်းများ ှင့် ကဲွြပားြခားန�မတုိကုိ တနဖုိ်းထားသည့် လပ်ုငန်းခင်ွဝနး်ကျင်တစရ်ပ်ကုိ 

က်ုပ်တုိ ြပစပုျိးေထာင်ေပးပါသည် 

က်ုပ်တုိထမှံ ေမာလ်င့်ထားသည့် အရာများ 

• က်ုပ်တုိသည် က်ုပ်တုိ၏ လပ်ုေဖကုိင်ဖက်များ၊ အတူတဲွဖက်လပ်ုကုိင်ရသူများအေပတွင် 

က်ုပ်တုိကုိယတုိ်င် ြပမဆက်ဆခံလံိုဘိသက့ဲသုိ ေလးစားသမကုိ ြပသပါသည် 

• စိုးရမ်ိေကာင့်ကမကုိ သေဘာုိးြဖင့် ထတ်ုေဖေြပာဆို/သတင်းပုိသည့် အတွက် 

မည်သည့်ဝနထ်မ်း၊ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး် သုိမဟုတ် သုံးစွဲသူ အေပတွင်မဆို တုန်ြပနလ်က်စားေချြခင်း 

က်ုပ်တိုမြပပါ 

• မစှ်မိဖွယ်သေရာြ်ခင်း၊ ေြပာင်ေလာှင်ြခင်း၊ ဂဏု်သတင်းညိးမ်ွးေစရန် စွပ်စွဲေြပာဆိုြခင်း၊ 

သမုတ်ြခင်း သုိမဟုတ် ခိမ်းေြခာက်ြခင်း တုိက့ဲသုိေသာ အမျိးအစားများပါဝင်ေသာ စကားကုိ ေြပာဆိုြခင်း 

သုိမဟုတ် ဆက်သွယေ်ြပာဆိုမများကုိ ေပးပုိြခင်းတုိတွင် က်ုပ်တုိပါဝင်ြခင်းမရှိသက့ဲသုိ   

မစှ်မိဖွယ်ပုံများ၊ ကာတွနး်များ၊ ေရးသားချက်များကုိ ြပသြခင်း သုိမဟုတ် ကုိယ်တ်မူရာြပြခင်းတုိကုိ 

က်ုပ်တုိ မြပပါ 

• က်ုပ်တုိသည် မတူညီေသာ ေဒါင့်မှ အြမင်များ၊အယအူဆများကုိ တက်ကွစာွ န�းေထာင်၍ 

ထိုအယအူဆများ၏အကျိးေကျးဇူးရှိိုင်မအေပ အေြခခံြမင်၍ ယင်းတုိကုိ သီးသန် စ်းစား 

သုံးသပ်ြခင်းြပပါသည် 

• မည်သည့် ထပိါးေှ�င့်ယက်ှမ သုိမဟုတ်မေလျာက်န ် မေလျာက်ပတ်သည့် 

အြပအမူများြဖစပွ်ားေပေပါက်မကုိမဆို ရင်ဆိုင်ေြဖရင်ှး၍ က်ုပ်တုိ၏လပ်ုငနး်ခင်ွဝန်းကျင်ကုိ 

တက်ကွစာွ ကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်ပါမည်  
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• က်ုပ်တုိသည် အလပ်ုခင်ွတွင်အရက်ေသစာေသာက်စားြခင်း သုိမဟုတ် 

တရားမဝင်မူးယစေ်ဆးဝါး သုံးစွဲြခင်းတုိကုိ မြပလပ်ုပါ သုိမဟုတ် ကုသေဆးဝါးများကုိ 

အလွဲသုံးစားြပြခင်း၊ င့်ှ လပ်ုငနး်အတွက် ခရးီသွားလာလျက်ရှိစ ် သုိမဟုတ် ကာလရည်ှအပါအဝင် 

မိမိတုိ၏ မိခင်ိုင်ငံြပင်ပတွင် အြခားေသာ တာဝနေ်ပးအပ်မများ ကုိ ထမ်းေဆာင်စ ်

လင်ိဝနေ်ဆာင်မများကုိ က်ုပ်တုိ မည်သည့်အခါမ ဝယယ်ြူခင်းမြပရပါ 

သတိြပရမည့်အချက်များ 

• အိုင်ကျင့်ြခင်း၊ သေရာေ်လာှင်ေြပာင်ြခင်းသုိမဟုတ် မည်သည့် ထပိါးေ�ှင့်ယက်ှြခင်းမျိးမဆို  

က်ုပ်တုိ ကုိယေ်တွ�ကံြခင်း၊ ြမင်ေတွသိရှိြခင်း သုိမဟုတ် ကားသိလာြခင်း 

• ထပိါးေ�ှင့်ယက်ှမ၊ လင်ိပုိင်းဆိုင်ရာ ထပိါးေ�ှင့်ယှက်မ သုိမဟုတ် မည်သူတစ်ဦးမဆိုပါဝင်လျက် 

တစမ်ျိးမျိးေသာ လမူျိးစွဲဝါဒတုိကုိ က်ုပ်တုိ ကုိယေ်တွ�ကံြခင်း သုိမဟုတ် ြဖစပ်ျက်ေပေပါက်မကုိ 

သိရှိသတိြပမိလာြခင်း 

• က်ုပ်တုိ၏ မန်ေနဂျာများင့်ှကီးကပ်သူများက လပ်ုေဖကုိင်ဖက်တစ်ဦး သုိမဟုတ် 

လပ်ုေဖကုိင်ဖက် သီးြခားအစအုဖဲွတစခ် ု ကုိ၎င်းတုိ၏ အလပ်ုင့်ှ မသက်ဆိုင်သည့် 

အကျင့်စုိက်လကဏာ အေပတွင်အေြခခ၍ံ အကိမ်ကိမ် ေဖထတ်ုလျက်ဆန်ကျင်ေဝဖနြ်ခင်: 

သုိမဟုတ် မျက်�ှသာေပးြခင်း၊ အထးူအခင့်ွအေရးေပးြခင်း 

• အချိေသာ လပ်ုေဖကုိင်ဖက်များသည် ပုိမုိးရင်ှး၊ ရာထးူတုိးြမင့်ေပးြခင်း သုိမဟုတ် အလပ်ု၊ 

ပေရာဂျက် တာဝနေ်ပးအပ်ြခင်းများအတွက် မတမရှိစာွ ထည့်သွင်းစ်းစားခရံြခင်းမရှိဟု က်ုပ်တုိ 

သံသယရှိသည်  

• အချိေသာ ပုဂိလမ်ျား သုိမဟုတ် လပ်ုေဖကုိင်ဖက် အစအုဖဲွများကုိ ေဆးွေးွမများတွင် 

ပါဝင်ြခင်းမှ ထတ်ုပယထ်ားသည်ဟု က်ုပ်တုိ စိုးရမ်ိေကာင့်ကြဖစလ်ျက်ရှိပါသည်  

ဘယလ်ိုထတ်ုေဖာေ်ြပာကမလ ဲ

က်ုပ်တုိ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၏ အေြခခစံည်းမျး် (Code Principle) တစခ်မှုာ ဖွင့်ဟထတ်ုေဖ 

ေြပာဆိုြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ ေဆာင်ရ�က်မများသည် ကုိယက်ျင့်တရား သုိမဟုတ် က်ုပ်တုိ၏ 

ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းင့်ှ ကုိက်ညီမရှိ မရှိ ဆိုသည်တုိှင့်စပ်လျး်၍ ေမးြမန်းလိုသည်များ ရှိသည့်အခါတွင် 

က်ုပ်တုိ၏ မနေ်နဂျာများ ှင့် Compliance Function  တုိကုိ ေမးြမနး်ိုင်ပါသည်၊  ထိုအြပင် 
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သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒှင့် က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတုိကုိ ချိးေဖာက်မရှိိုင်သည်ဟု သံသယရှိေသာ 

လပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ အမဲေမးြမနး်ေဆးွေွး၍ သတင်းပုိပါသည်။   

ဥပေဒ၊ ကျင့်ဝတ်နတိီတုိင့်ှ ကုိက်ညီစာွ လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရ�က်မည်ဟု ြပထားေသာ ကတိကုိ 

တည်ိုင်ေအာင် ဤသုိသတင်းေပးပုိြခင်းအားြဖင့် Telenor၏ ဂဏုသ်တင်းကုိ က်ုပ်တုိက 

ကူညီေစာင့်ေရာှက်ေပးရာ ေရာက်ပါသည်။ 

ယင်းမှာ Telenor၏ ဝနထ်မ်းများအြဖစ် က်ုပ်တုိမေဝထမ်းေဆာင်ရမည့် တာဝန်ှင့် 

ဝတရားပင်ြဖစပ်ါသည်။  စိုးရမ်ိမကင်းြဖစမ်များကုိ မေဝထတ်ုေဖေြပာလာရနအ်တွက် သတိရှိရနလ်ည်း 

ရဖံနရ်ခံါ လိုအပ်ပါသည်။ အကယ၍် ြပဿန�တစရ်ပ်ကုိ မိမိ၏ မနေ်နဂျာ သုိမဟုတ် Compliance 

Function င့်ှ ေဆးွေးွတုိင်ပင်ရန ် သုိမဟုတ်သတင်းပုိရန ်  မိမိအေနြဖင့်အဆင်မေြပပါက 

ဝနထ်မ်းအားလံုး၊ မိတ်ဖက်လပ်ုငနး်များင့်ှ သက်ဆိုင်ေသာပုဂိလမ်ျားတုိသည် Integrity Hotline ကုိ 

အသုံးြပိုင်ပါသည်။ 

စိုးရမ်ိေကာင့်ကမတစခ်ကုို သတင်းေပးပုိတုိင်ကားြခင်းြပသူ၊ င့်ှ သတင်းပုိတုိင်ကားခရံေသာ 

ပုဂိလမ်ျား၏ ကုိယေ်ရးအချက်အလက်များကုိ လတ်ွလပ်ေသာ သီးြခားကုမဏီတစခ်၏ု ချနန်ယလ်ိုင်း 

မှတဆင့် လိဝှက်စာွ ကုိင်တွယေ်ဆာင်ရ�က်၍ ကာကွယေ်စာင့်ေရာှက်ထားထနိး်သိမ်းထားိုင်ရန် 

ရည်စးူ၍ Integrity Hotline အား ြပလပ်ု ေဆာင်ရ�က်ထားပါသည်။ 

သတင်းေပးပုိ တုိင်ကားမအားလံုးကုိ လိဝှက်အြဖစ ် သတ်မှတ်၍ အေရအတွက်အားြဖင့် 

အလနွတ်င်းကျပ်စာွ ကန်သတ်ထားေသာသူများကုိသာ ဝင်ေရာက်ရယူခင့်ွြပသည်။  

သတင်းေပးပုိိုင်ေသာ ချနန်ယလ်ိုင်းကုိ အမဲဖွင့်ထား၍ ေြမာက်များစာွေသာ ေဒသသုံး 

ဘာသာစကားများြဖင့်လည်း ေပးပုိတုိင်ကားြခင်းြပရနရ်ရှိိုင်ပါသည်။  သတင်းေပးပုိတုိင်ကားရာတွင် 

အမည်မေဖဘဲ ေနလိုက ေနိုင်ပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် တစမ်ျိးတစဖုံ် သေဘာတူညီထားသည်မှတပါး 

သင်မည်သူမည်ဝါြဖစ်သည်ဆိုသည်ကုိ လိဝှက်ထားပါမည်။ 

သတင်းေပးပုိတုိင်ကားလာေသာ စိုးရမ်ိေကာင့်ကမများကုိ အေလးထားအေရးယ ူ ေဆာင်ရ�က်သည့်ြပင် 

မတ၍ ရည်ရ�ယခ်ျက်ရှိရှိ ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်မြပပါသည်၊ သတင်းေပးပုိတုိင်ကားမများကုိ Internal 

Audit & Investigation (GIA&I)မှ ဦးစာွလက်ခရံရှိ၍ စစေ်ဆးသုံးသပ်ပါသည်။ 

အကယ၍် (စိုးရမ်ိစရာကိစ) စိုးရမ်ိေကာင့်ကြဖစရ်မများ သုိမဟုတ် စပ်ွစွဲမများ 

ကီးမားြပင်းထနြ်ခင်းရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကုိ ရင်ှးလင်းိုင်ရန် လတ်ွလပ်သည့် 

စံုစမ်းစစေ်ဆးမတစရ်ပ်ကုိ GIA&I ကတာဝနယ်ေူဆာင်ရ�က်ပါသည်။ ထိုမှတပါး 
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တြခားကိစရပ်များအတွက်ကုိမူ သက်ဆိုင်ရာ စးီပွားေရးယနူစ ် (Busniess Unit) သုိလဲေြပာင်းပီး 

ခန်အပ်ြခင်းခရံသည့် လတ်ွလပ်ေသာအဖဲွတရပ်မှ ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က် သွားမည်ြဖစသ်ည်။ 

စံုစမ်းစစေ်ဆးေဆာင်ရ�က်မ လပ်ုငနး်စ၏် ကျင့်ဝတ်သိကာကုိ ေသချာစာွ 

ေစာင့်ေရာှက်ထနိး်သိမ်းိုင်ေစြခင်းငှာ ဌာနဆိုင်ရာအားလံုးသည် သတင်းအချက်အလက်အားလံုးကုိ 

အတင်းကပ်ဆံုးအေနအထားြဖင့် လိဝှက်ထနိး်သိမ်းထားရန ်လိုအပ်သည်။ 

က်ုပ်တုိ compliance အစအီစ၏် အဓိကအေရးကီးေသာ အချက်မှာ တည့်မတ်ြပင်ဆင်ေရး 

ြဖစသ်ည့်အားေလျာစ်ာွ အေရးယမူများကုိ ထေိရာက်စာွေဆာင်ရ�က်ိုင်ရန ်င့်ှ သင့်ေတာသ်ည့်ေနရာတွင် 

ဝနး်ထမ်းစည်းမျး်  စည်းကမ်းကုိ တည့်မတ်ြပင်ဆင်ေပးိုင်ရန် ြဖစပ်ါသည်။ စည်းကမ်းပုိင်းဆိုင်ရာအရ 

သုိမဟုတ် တည့်မတ်ြပင်ဆင်ေရးအရ အေရးယေူဆာင်ရ�က်ရန ် လိုအပ်ြခင်းရှိမရှိကုိ  ဆံုးြဖတ်ေပး၍ 

စံုစမ်းစစေ်ဆးထားေသာ ြပဿန�ရပ်များကုိ/စိုးရမ်ိေကာင့်ကြဖစရ်မများကုိ ေြဖရင်ှးေပးရာတွင် 

စမံီအပ်ုချပ်သူများကုိ Compliance Function က ပ့ံပုိးကူညီေပးလျက်ရှိပါသည်။  မည်သူမဆို ဥပေဒ၊ 

က်ုပ်တုိ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း သုိမဟုတ် Telenor၏ ေပလစမီျား၊ လက်စွဲလမ်းနမ်ျားကုိ 

ကျးလနွခ်ျိးေဖာက်ပါက အလပ်ုမှရပ်စသဲည်ထအိေရးယြူခင်း အပါအဝင် စည်းကမ်းပုိင်းဆိုင်ရာအရ 

အေရးယြူခင်းခရံိုင်ဖွယရ်ှိပါသည်။ 

ယင်းက့ဲသုိ ကျးလနွခ်ျိးေဖာက်မများသည် Telenor၏ ဂဏုသ်တင်းကုိ ထခိိုက်ပျက်စီး ေစိုင်သြဖင့် 

စးီပွားေရးအရ ဆံုးံးမရလဒ်များ ှင့် ဥပေဒကုိ ချိးေဖာက်မများေကာင့် Telenor င့်ှ ကျးလနွ်သူ 

ပုဂိလအ်ား ဥပေဒအရ ဒါဏေ်ငွတပ်ုိက်ခရံြခင်း၊ ြပစဒ်ါဏေ်ပးခရံြခင်း၊ နစန်�ေကးများှင့် 

အချိကိစရပ်များတွင် အကျး်ချခရံြခင်းတုိှင့် ရင်ဆိုင်�ကံေတွရလာေစိုင်ပါသည်။ 

လက်တုန်ြပနခ်ရံမည့်အေရးကုိ စိုးရမ်ိေကာင့်ကြဖစ်စရာမလိုဘဲ ကျင့်ဝတ်သိကာမ့ဲေသာ သုိမဟုတ် 

တရားမဝင်ေသာ အြပအမူ/ြပမူေဆာင်ရ�က်မကုိ က်ုပ်တုိအားလံုးက သတင်းပုိ တုိင်ကားိုင်ေကာင်း 

သိရှိမှတ်သားထားရန ်အလနွအ်ေရးကီးပါသည်။ သေဘာုိးြဖင့် ဖွင့်ဟထတ်ုေဖေြပာဆိုြခင်း ြပသူများကုိ 

တုန်ြပနသ်ည့် မည်သုိေသာ လက်စားေချြခင်းကုိမဆို Telenor က လံုး၀ သည်းခြံခင်းမရှိပါ။ 

:::: 

 

 

 

ေန�ကဆုံ်း ြပငဆ်ငခ်ျက၊် ဇလုိူင ်၂၀၂၀ 
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