
Fujifilm 
လုပ္ငန္းစု၏ေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား 

ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ဆုိင္ရာ ေၾကျငာခ်က္



Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ေကာ္ပုိရိတ္ခံယူခ်က္

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္  လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ သိပၸံ၊ 
နည္းပညာႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းတုိ႔ အဆင့္ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အျပင္ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွါ ေခတ္ေရွ႕ေျပးၿပီး 
ထူးျခားသာလြန္ေသာနည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ကမာၻတဝွမ္းရိွလူသားမ်ား၏ဘဝအရည္အေသြး 
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
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Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏သေဘာထားအျမင္

ပြင့္လင္းျမင္သာကာ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ျပတ္သားထင္ရွားေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ယဥ္ေက်းမႈ 
ႏွင့္ ေခတ္ေရွ႕ေျပးၿပီး ထူးျခားသာလြန္ေသာနည္းပညာမ်ားကုိ အေျချပဳ၍ 
ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားတီထြင္ကာ တန္ဖုိးအသစ္ကုိဖန္တီးရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ရဲရဲရင္ဆုိင္ၿပီး ထိပ္တန္းကုမၸဏီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ FUJIFILM မွ 
စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားပါသည္။
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Fujifilm လုပ္ငန္းစု ၏ေကာ္ပုိရိတ္ခံယူခ်က္၊ 
သေဘာထားအျမင္ႏွင့္

 ေကာ္ပုိရိတ္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ  
Fujifilm  

လုပ္ငန္းစု၏ေကာ္ပုိရိတ္ခံယူခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္

 ေကာ္ပုိရိတ္ခံယူခ်က္  

Fujifilm လုပ္ငန္းစု -
 ေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္

Fujifilm  
လုပ္ငန္းစု - က်င့္ဝတ္

သေဘာထားအျမင္
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ေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ Fujifilm  လုပ္ငန္းစု၏ 
ခြင့္ျပဳ ေၾကျငာခ်က္ ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ကုမၸဏီတစ္ခသုည္ သင့္တင့္ေသာအက် ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ရရွႏိိင္ုသည့္ စးီပြားေရးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွတဆင့္ လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းကုိ 
ျပန္လည္အက် ိဳးျပဳႏိငုပ္ါသည္။ တစ္ခ်နိတ္ည္းမွာပင္ ေကာ္ပုိရတ္ိႏိငုငံ္သားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ ေရရွည္တုိးတက္ဖြ ံၿဖိဳးေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ယေန႔ေခတ္ကမာၻတြင္ ဆင္းရမဲြေဲတမႈ၊ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ား၊ မညီမွ်မႈ၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ သဘာဝသယံဇတမ်ားကုနခ္မ္းသြားျခင္းႏွင့္ 
အစာေရစာကပ္ေဘးမ်ားကဲသုိ့႔ေသာ လူမႈေရးစိန္ေခၚမႈအမ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအျပင္ 
လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းအေပၚ ၎၏သက္ေရာက္မႈသည္ ပိမို၍ုအေရးပါလာသည္။ အဆုိပါဖြ ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ Fujifilm  
လုပ္ငန္းစုမွ ဤ CSR အစီအစဥ္ ”ေရရွည္အက် ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အစီအစဥ္ 2030 (SVP 2030)” ကုိ 2017 ခုႏွစ္တြင္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ 
အဆုိပါအစီအစဥ္တြင္ ကုလသမဂၢမွေထာက္ခံအားေပးေသာ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ဖြ ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပန္းတုိင္မ်ား (SDGs) ႏွင့္အညီ 
ရည္မွန္းထားေသာ 2030 ခုႏွစ္တြင္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပသည့္ပန္းတုိင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ 
အာ႐ုစိံက္ုလုပ္ေဆာင္မည့္ဧရိယာေျခာက္မ် ိဳးကုိစတင္သတ္မွတ္ၿပီး စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွပိါသည္။ ”ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ”၊ ”စီမအုံပ္ခ်ဳပ္ေရး” 
အားျဖင့္ပ့ံပုိးေပးထားေသာ ”သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္”၊ ”က်န္းမာေရး”၊ ”ေန႔စဥ္ဘဝ” ႏွင့္ ”လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ပုစံံ” 2018 ခႏွုစ္တြင္ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚေလးစားျခင္း၏အေရးပါပံုကုိ သတိျပဳကာ ေရးဆြထဲားေသာ Fujifilm  လုပ္ငန္းစု 
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကုိ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ အဆုိပါလူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ 
လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အျခားေသာ အေရးႀကီးသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ 
ေကာ္ပိရိုတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်ကႏွ္င့္က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ 
ေကာ္ပိရိုတ္ျပဳမႈေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဆုိငရ္ာခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္တြင္ Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ ေကာ္ပုိရိတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည့္ 
အဓိကေပၚလစီမ်ားစုစည္းေဖာ္ျပထားၿပီး ခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ က်င့္ဝတ္ပုိင္း၌ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ား ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ 
မည္ကဲ့သုိ႔ျပဳမူေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္မူတည၍္ စီးပြားေရးဖြ ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိအရွန္ိျမႇင့္တင္ၿပီး 
လူမႈေရးစိနေ္ခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ပ့ံပုိးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိႏိင္ုင၊ံေဒသအမ်ားအျပားတြင္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွေိသာ Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးမွ  
ခြၽင္းခ်က္မရွလုိိက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကြၽနု္ပ္တုိ႔ Fujifilm  လုပ္ငန္းစု၏ နာယက/CEO ႏွင့္ ဥကၠဌ /COO တုိ႔သည္လည္း ေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြကခ္်က္ႏွင့က္်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ 
ခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ Fujifilmလုပ္ငန္းစု၏ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးမွလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး 
ဤခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္ ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားတြင္ ခ်မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သံုးပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုိင္းအျပင္ကုမၸဏီတစ္ခုလံုးကုိအသင္းအဖြ ဲ႕မ်ားမွဆက္လက္တန္ဖုိး ထားေလးစားေနေစရန္ အလုိ႔ငွါ 
အားလံုး၏ဘဝေနထုိငမ္ႈ အရည္အေသြးႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း အဆက္မျပတ္ဖြ ံၿဖိဳး တုိးတက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ 
အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကပါစုိ႔။  

2019 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ
Fujifilm ဦးပုိင္လုပ္ငန္းစုေကာ္ပိေုရးရွင္း 

Shigetaka Komori 
နာယကႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွခိ်ဳပ္

Kenji Sukeno 
ဥကၠဌႏွင့္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေရးအရာရွခိ်ဳပ္

ႏွင့္ 
နာယက၊ လုပ္ငန္းစု CSR ေကာ္မတီ
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အေထြေထြေဖာ္ျပခ်က္မ်ား -

1. သက္ဆုိင္သည့္အတုိင္းအတာ

ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ Fujifilm  ဦးပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ 
အမႈေဆာင္အရာရွမိ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအျပင္ လုပ္ငန္းစုအတြင္းရွ ိ ကုမၸဏီမ်ားအာလံုးအေပၚပါ သက္ေရာက္မႈရွသိည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေနရာအႏွ ံ႔တြင္ေစလႊတ္ထားေသာဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္Fujifilm လုပ္ငန္းစု ၏ထုတ္ကုန္မ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာလုပ္ငန္းစီးပြားဖက္မ်ားမွလည္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူ 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေလးစားလုိက္နာပါရန္ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

2. စတင္ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား စတင္ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကုိ Fujifilm 
ဦးပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ CSR ေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ 
ခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈတုိင္းသည္ Fujifilm  ဦးပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္အခ်န္ိ၌ 
လုပ္ငန္းစုရွကုိမၸဏီတစ္ခုစီတုိင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွမိည္ျဖစ္သည္။ 

3. စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္

ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္တြင္ Fujifilm ဦးပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္း ႏွင့္၎၏လုပ္ငန္းစုကုမၸဏီမ်ားမွ 
အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးမွ လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ အဆုိပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိလုိက္နာ႐ုသံာမက ၎တုိ႔၏လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္း၊ 
ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမွေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္း စာရိတၱပုိင္း၊ ကုိယ္ႏႈတ္အမူအရာပုိင္း ရည္ရည္မြန္မြန္ျဖင့္ တံု႔ျပန္ျပဳမူရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။

4. လုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္ႏွင့္အညီ 
လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ က႑တစ္ခုစီမွ တာဝန္ရွ ိ အႀကီးတန္းအရာရွမိ်ား၊ Fujifilm ဦးပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစုအတြင္းရွ ိ 
ကုမၸဏီတစ္ခုစီတုိင္းမွ ဌာနခြအဲေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
၎တုိ႔ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အဖြ ဲ႕အစည္းအတြင္း ဤေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္က်င့္ဝတ္မ်ားဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္ 
အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြရဲန္ တာဝန္ရွသိည္။

5. ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

အႀကီးတန္းအရာရွ ိ (သုိ႔) ဝန္ထမ္းမွ ေဖာ္ျပပါက်င့္ဝတ္ကုိေဖာက္ဖ်က္ပါက စည္းကမ္းပုိင္း (သုိ႔) Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ ကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ 
အျခားေသာအက် ိဳးဆက္မ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီထိခုိက္နစ္နာသြားပါက ကုမၸဏီမွ 
ထိခုိက္မႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္း အပါအဝင္ တရားဥပေဒအရအေရးယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
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Fujifilm  လုပ္ငန္းစု - ေကာ္ပုိရိတ္ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဆုိင္ရာ 
ခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္-
သင့္တင့္ေသာၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားမွတဆင့္ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားရရွေိအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအျပင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားသည္ 
လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားအက် ိဳးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းေျခာက္ရပ္ႏွင့္အညီ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ 
ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ Fujifilm  လုပ္ငန္းစုသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိေလးစား႐ုသံာမကတရားဥပေဒမ်ား၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိစိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေရာ လက္ေတြ႕တြင္ပါ ေလ့လာက်င့္သံုးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
၎တုိ႔လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အဓြန္႔ရွည္ တည္တ့ံ ေသာလူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္ကုိ 
ဖန္တီးႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွပိါသည္။

1. ယံုၾကည္ကုိးစားႏိုင္ေသာကုမၸဏီ

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ အဆင့္ျမင့္၊ မူရင္းနည္းပညာမ်ားကုိ ေဘးကင္းၿပီး တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွေိသာပံုစံျဖင့္ အသံုးျပဳကာ 
လူမႈေရးပုိင္းအရအက် ိဳးရွေိသာထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ကာ ေပးစြမ္းလ်က္ရွပိါသည္။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး မွ်တကာ ျပတ္သားထင္ရွားေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ယဥ္ေက်းမႈအေပၚအေျခခံ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၊ 
မွ်တေသာေရာင္းဝယ္မႈစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အက် ိဳးေက်းဇူးသစ္ရရွလိာေစရန္ ဖန္တီးပါသည္။ ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပါဝင္ေနသူမ်ား 
စိတ္ေက်နပ္မႈရွ ိၿပီး ၎တုိ႔၏ယံုၾကည္မႈမ်ားရရွလိာေအာင္ပါ အစဥ္တစုိက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွပိါသည္။
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2. လူမႈေရးတာဝန္ဝတၱရား

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံအသင္းအဖြ ဲ႕မ်ား၊ အစုိးရ႐ုးံမ်ား၊ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့ ္ရင္းႏွ ီးျမဳပ္ႏွသူံမ်ား၊ 
NGO မ်ားႏွင့ ္NPO မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္စပ္ပါဝင္ေနသူအမ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံၿပီး ေကာ္ပုိရိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး 
မွ်တစြာထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ တရားဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အျခားေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာကာ 
ျပည္သူလူထုအေပၚထုတ္ျပန္ထားေသာအမိန္႔မ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံပါသည္။ ေကာ္ပိရိုတ္ႏိင္ုငံသားေကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ေဒသခံယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့ ္ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေလးစားတန္ဖုိးထားႏိင္ုရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွ ိၿပီး 
အသင္းအဖြ ဲ႕လုိက္ခ်တ္ိဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိပါ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွပိါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ 
ေဒသခံအသင္းအဖြ ဲ႕မ်ား စိတ္အားတက္ႂကြလာေစရန္အျပင္ အဓြန္႔ရွညတ္ည္တ့ံေသာလူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္း ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

3. လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိေလးစားျခင္း

ႏိင္ုငံတကာတြင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားလုိက္နာပါသည္။ ခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွသူိမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 
မည္သည့္ပံုစံႏွင့္ျဖစ္ေစ အဓမၼခုိင္းေစျခင္း (သုိ႔) ကေလးလုပ္သားမ်ားအသံုးျပ ျဳခင္းတုိ႔ကုိ ကန္႔ကြက္ကာ ႏိင္ုငံႏွင့္ ေဒသအသီးသီး၏ 
သတ္မွတ္ထားေသာအနည္းဆံုးလုပ္အားခအတုိင္း ေပးေဆာင္ကာ က်န္းမာစြာအသက္ရွင္ေနထုိင္ႏိင္ုၿပီး 
ယဥ္ေက်းမႈေလ်ာ္ညေီသာလူမႈဘဝမ်ားပုိင္ဆုိင္ႏိင္ုေစရန္အတြက္ လူေနမႈစရိတ္မ်ားကာမိေစရန္အလုိ႔ငွါ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္အားခမ်ား 
သတ္မွတ္ေပးေဆာင္ရန္အေရးႀကီးပံုကုိလည္း သတိခ်ပ္မိပါသည္။ 

4. ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ျခင္းသည္ ေကာ္ပိေုရးရွင္း၏ လူမႈေရးက႑ႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအနက္ 
အေရးႀကီးသည့္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းျဖင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ဇီဝမ် ိဳးကြမဲ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
စီးပြားေရးသံသရာကုိတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့ ္ဓာတုပစၥည္းမ်ားေဘးကင္းလံုၿခဳေံစေရကဲ့သုိ႔ေသာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေစတနာျဖင့္ 
လက္ဦးမႈရယူကာ ကူညေီျဖရွင္းေပးမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

5. သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ခြင္မ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခဳ ံၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွေိသာအလုပ္ခြင္မ်ား ေပးစြမ္းႏိင္ုေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏မတူကြ ဲျပားမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ 
ပင္ကုိလကၡဏာမ်ားကုိ ေလးစားတန္ဖုိးထားေစရန္အလုိ႔ငွါ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏စြမ္းရည္မ်ားကုိ ပ် ိဳးေထာင္ျမႇင့တ္င္ေပးရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွပိါသည္။

6. အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာေရးရာျပႆနာရပ္မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြ ဲျခင္း

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ အကြက္ခ်ထားေသာရာဇဝတ္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈဘဝႏွင့္ 
ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိင္ုသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအေပၚတံု႔ျပန္ရာတြင္ ေရးရာျပႆနာကုိ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြေဲၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

ဤခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္၏စိတ္ဓာတ္ေရးရာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ၏တာဝန္ကုိ နားလည္သတိခ်ပ္ၿပီး Fujifilm  
လုပ္ငန္းစုအႀကီးတန္းအရာရွမိ်ားသည္ ဥပမာေပးထားသည့္အတုိင္း ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပ ၿဳပီး လုပ္ငန္းစုအတြင္းရွ ိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့ ္စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္မ်ားအၾကား 
ဤခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္အေပၚ ပုိမုိ၍ ေသခ်ာစြာသေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစုအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ အျမင္မ်ားကုိ 
အစဥ္တစုိက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ ထိေရာက္မႈရွေိသာ ေကာ္ပုိရိတ္စနစ္မ်ားတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျမင့္မားေသာစံႏႈန္းမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားႏိင္ုရန္ ၎တုိ႔မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ 
ဤခြင့္ျပဳေၾကျငာခ်က္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ၌ အဆုိပါအေျခအေနကုိေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစုအတြင္းေရာ 
ျပင္ပတြင္ပါခ်ည္းကပ္စံုစမ္းရန္ ထင္ရွားျပတ္သားစြာေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ကာ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း၊ သင့္ေလ်ာ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ရန္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
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Fujifilm လုပ္ငန္းစု - က်င့္ဝတ္-

လက္ရွအိခ်န္ိတြင္ ကမာၻႀကီး၌ မေရတြက္ႏိုင္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ ႂကြယ္ဝၿပီး 
ေတာက္ပထင္ရွားေသာလူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္ကုိ အနာဂတ္မ် ိဳးဆက္သစ္မ်ားထံသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ 
စီးပြားေရးဖြ ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္အခ်န္ိအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္၊ စြမ္းအင္၊ အစားအစာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ေဆးဝါး၊ ေဘးကင္းလံုၿခဳေံရးႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာလူမႈေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ပ့ံပုိးကူညီေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူအမ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္အတူလက္တြ၍ဲ ဆန္းသစ္တီထြင္ကာ 
ေရရွည္တည္တ့ံေသာလူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွသိည္။

အခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ပံုသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္တြညီဲညီေဆာင္႐ြက္ကာ (ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျဖင့္) အျပန္အလွန္ေျပာဆုိဆက္ဆံႏိုင္သည့္အျပင္ ဘက္မလုိက္ေသာပံုစံျဖင့္ (မွ်မွ်တတ) 
စည္းကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာကာ ကုိယ္ပုိင္ခ်မွတ္လုိက္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ 
(ရွင္းရွင္းလင္းလင္း) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွေိၾကာင္း စိတ္ခ်ေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွ ိ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ 
တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား စီးပြားေရးကမာၻထဲတြင္လည္း လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းထဲမွ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားအတုိင္းပင္ 
အဆုိပါဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိလုိက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းတန္ဖုိးကုိ ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

လူ႔အဖြ ဲ႕အစည္း၌လုိအပ္ၿပီးယံုၾကည္ကုိးစားခံရသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ဆက္လက္ရွေိနေစရန္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔အားထုတ္မႈမ်ား 
အားလံုး၏အေျခခံအေနျဖင့္လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ၿပီးေရရွည္တည္တ့ံေသာလူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကုိဖန္တီး ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

Fujifilm လုပ္ငန္းစု ေလးစားလုိက္နာျခင္းဆုိင္ရာ ေၾကျငာခ်က္
Fujifilm လုပ္ငန္းစုသည္ ေလးစားလုိက္နာျခင္းဟူသည္ကုိ တရားဥပေဒအား မခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း အဓိပၸါယ္မဖြင့္ေပ - 
ေလးစားလုိက္နာျခင္းတြင္ အေျခခံအသိ၊ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ မွန္ကန္စြာျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအားလံုးတြင္ ေလးစားလုိက္နာရန္ အေလးေပးၿပီး 
တန္ဖုိးအသစ္တစ္ခုဖန္တီးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေလးစားလုိက္နာရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအက် ိဳးအျမတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေနပါက ေလးစားလုိက္နာမႈကုိ 
ဦးစားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာကာ မွ်တၿပီး ျပတ္သားေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအားလံုး၏အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။

မိတ္ဆက္
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ကြၽနု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတုိင္းအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥရပ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ဂုဏ္သိကၡာသည္ ေမြးရာပါလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၏ပင္မျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္းမျပဳပါက 
ကုမၸဏီတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလားအလာေကာင္းအတုိင္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ 
လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းမွလုိအပ္ၿပီး တန္ဖုိးထားေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာမွတ္သားျခင္းျဖင့္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ တုိက္႐ိုက္၊ သြယ္ဝုိက္၍ 
သက္ေရာက္မႈရွသူိမ်ားအားလံုး၏ အနာဂတ္အလားအလာကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းတန္ဖုိးကုိ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေစရန္ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔အတြက္ အေျခခံမူတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။  

(1) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း
ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အၿမဲတေစမွန္ကန္သည့္ေၾကျငာခ်က္၊ အျခားေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတရားဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ 
တရားဥပေဒဆုိင္ရာအေလးေပးထားသည့္အခ်က္မ်ား၌ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး မခ် ိဳးေဖာက္ပါ။

(2) မတူကြ ဲျပားမႈကုိ ေလးစားၿပီး တုိက္တြန္းအားေပးျခင္း 
တန္ဖုိးသစ္တစ္ခုဖန္တီးရန္အတြက္ မတူကြ ဲျပားမႈကုိ ေလးစားၿပီး ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္စီ၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ၊ ဗီဇအားျဖင့္ ေလးစားၿပီး 
လက္ခံကာ လႈ ံ႕ေဆာ္တုိက္တြန္းျခင္းျဖင့္ ပုိမုိခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာလူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာရန္ အေၾကာင္းဖန္ေစၿပီး 
ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ သုိ႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈမ်ား မတူကြ ဲျပားျခင္းေၾကာင့္ အဓမၼေစခုိင္းျခင္းမျပဳပါ။ 

1. လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားျခင္း
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(3) ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း 

ကြၽန္ပ္တုိ႔သည္ ျဖစ္တည္မႈမ်ားအတြက္ အခ်င္းခ်င္းေလးစားၿပီး ႏိုင္ငံသား၊ အသက္အ႐ြယ္၊ လိင္အမ် ိဳးအစား၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာခံယူခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္တည္မႈ၊ လူမ် ိဳး၊ လူမ် ိဳးစု၊ ဘာသာတရား၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား၊ အမ် ိဳးသားေရး သုိ႔မဟုတ္ 
လူမႈေရးအေျခခံ၊ မသန္စြမ္းမႈ အစရွသိည္တုိ႔အားျဖင့္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳဘဲ ငွါးရမ္းျခင္း၊ ပ႐ိုမုိးရွင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္မူတည္ကာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါသည္။

(4) ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္ျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလ်ာ့ပါးသြားေစမည့္ပံုစံျဖင့္ ေျပာဆုိ၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳေပ၊ သုိ႔မဟုတ္ လိင္အမ် ိဳးအစား၊ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ သုိ႔မဟုတ္ ရာထူး (လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖိအားေပး၍ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားျခင္း) ကဲ့သုိ႔ေသာ 
အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ လူမ်ားအား အက် ိဳးယုတ္ေအာင္မျပဳလုပ္ေပ သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမျပဳေပ၊ အျခားေသာႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းလည္း မလုပ္ေဆာင္ပါ။

(5) ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိကာကြယ္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရင္းရရွလိာေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဘဝေနထုိင္မႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
၎၏ျပတ္ျပတ္သားသားခြင့္ျပဳခ်က္မရရွဘိဲ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ မမွ်ေဝပါ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳပါ။ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔လက္ခံရရွေိသာကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိသက္ဆုိင္ရာတရားဥပေဒမ်ား၊စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ား  ႏွင့္အညီ 
သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(6) ဘဝတစ္သက္တာဟန္ခ်က္ညီမႈကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္း

ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္ခြင္၊ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအေျခအေနမ်ားႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ လာေစရန္အလုိ႔ငွါ 
ပ့ံပုိးေပးရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ပ့ံပုိးေပးရန္အတြက္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ လူမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားကာ 
ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သူနာျပဳျဖင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ မိသားစုအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတာဝန္မ်ားအပါအဝင္ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအေျခအေနမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သည့္အျပင္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္၊ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတြင္း ဆက္ဆံခဲ့သူမ်ား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္တုိးတက္လာေစရန္ အတူတကြႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(7) အဓမၼခုိင္းေစျခင္း/ကေလးလုပ္သားဆုိင္ရာ တားျမစ္ခ်က္

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ အလုပ္သမားအားကြၽန္ျပဳျခင္း၊ အလုပ္သမားအား ခံဝန္ခ်ဳပ္ေရးထုိးခုိင္းထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးျခင္းအပါအဝင္ 
အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွပိါ။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအလုပ္ခန္႔အပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈတြင္ လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ 
ကေလးလုပ္သားမ်ားကုိခုိင္းေစျခင္းမလုပ္ေဆာင္ေစရန္ လုိအပ္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ 

(8) အလုပ္အကုိင္ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားမွကာကြယ္ရန္ေရးဆြထဲားေသာ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္ခြင္တြင္းက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳေံရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိ၏႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး၊ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအတူတကြလုပ္ကုိင္သူမ်ား၏ မိမိ၏႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဘးကင္းလံုၿခဳကံာ က်န္းမာေရးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ၿပီး 
ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပုိမုိတုိးတက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

(9) အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း

အလုပ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စုေပါင္း၍ စီမံျပင္ဆင္ၿပီး ညႇႏိႈင္ိးျခင္းအပါအဝင္ ေဒသဆုိင္ရာတရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျပဌာန္းထားေသာ 
လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားၿပီး ခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းမျပဳပါ။
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ကြၽနု္ပ္တုိ႔ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး မွ်တကာ သိသာထင္ရွားေၾကာင္း 
စိတ္ခ်ေသခ်ာရေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ် ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ 
တရားဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္႐ုသံာမက ကုမၸဏီ၏ယံုၾကည္မႈကုိလည္း ဆံုးရႈ ံးသြားႏိုင္သည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ 
အဆုိပါအခ်က္မ်ားကုိလုိက္နာေဆာင္႐ြက္ၿပီး က်င့္ဝတ္ပုိင္း၌ ျမင့္ျမင့္က်င့္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ေကာ္ပုိရိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားမွတဆင့္ မဆုိင္းမတြျဖင့္ တိတိက်က်အစီရင္ခံတင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါအဆင့္မ်ားကုိ 
ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(1) တက္ႂကြစြာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္း

လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္း၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္႐ုးံတြင္း႐ုးံျပင္ 
ဆက္သြယ္သည့္နည္းလမ္းႏွစ္မ် ိဳးကုိဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ၿပီးလူမႈဝန္းက်င္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တုိးတက္ 
ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားရွလိာေစရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပြင့္လင္း၊ 
မွ်တၿပီး ျမင္သာထင္သာရွေိသာ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္တုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွပိါသည္။

(2) သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏စီမံခန္႔ခြမဲႈေပၚလစီႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ေကာ္ပုိရိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိဝယ္ယူအားေပး သူမ်ား၊  
စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံလူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရ႐ုးံမ်ား၊ ရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ အျခားေသာရင္းႏွ ီးျမဳပ္ႏွသူံမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ 
NPO မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားထံသုိ႔ တက္တက္ႂကြႂကြျဖန္႔ေဝျခင္းျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကုိ စတင္ေမြးျမဴပါသည္။

2. မွ်တေသာေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
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(3) မွ်တေသာၿပိဳင္ဆုိင္မႈ

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေသာေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ သတိျပဳမိၿပီး က် ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ မခ်မွတ္ပါ 
သုိ႔မဟုတ္ မွ်တေသာၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ မမွ်တေသာကုန္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးမျပဳပါ။

(4) မွ်တေသာ အေရာင္းပုိင္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ေိရာင္းခ်သူမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အေရာင္းပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားျဖင့္ တရားမွ်တစြာ 
ေရာင္းခ်လုပ္ကုိင္ပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ်ားႏွင့္ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္အေရာင္းပုိင္းဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ားကုိ စာရင္းလိမ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အေရာင္းပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မေဆာင္႐ြက္သည့္အျပင္ ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ်ား၊ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းလိမ္လည္သည္ဟု သကၤာမကင္းျဖစ္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွပိါ။

(5) မွ်တေသာ ဝယ္ယူမႈ

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ပ့ံပုိးေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ဆံေရး၌ မွ်တစြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ကုိယ္က် ိဳးရွာျခင္း (ေငြ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွသိည္) ကဲ့သုိ႔ေသာ ပ့ံပုိးေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္မွ်တေသာဆက္ဆံေရးအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွသိည့္အျပင္ ၾသဇာအာဏာအသံုးျပဳ၍ ေဈးႏွမ္ိျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အလြသံုဲးစားမႈမ်ား မလုပ္ေဆာင္ပါ။

(6) အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွကာကြယ္ျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ေဒသခံအစုိးရအရာရွမိ်ား၊ အျခားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚၿပီး 
ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာသတိထားကာ လုပ္ေဆာင္မည့္အျပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။

(7) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ လက္ေဆာင္ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးျခင္းဆုိင္ရာ 
     ကန္႔သတ္ခ်က္

ျဖန္႔ခ်ေိရာင္းခ်သူမ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေစရန္ တရားမွ်တမႈကုိထိခုိက္ေစမည့္ 
သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ လာဘ္ထုိးသည့္အေနျဖင့္ လက္ေဆာင္လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပုိင္းတြင္ 
ပ့ံပုိးကူညီေပးျခင္း၊ လႉဒါန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စပြန္စာေပးျခင္းမ်ားကုိ မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ေဒသခံအစုိးရအရာရွမိ်ား၊ 
အျခားေသာျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ/႐ိုးသားေသာ ဆက္ဆံေရးကုိသာ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(8) အႀကီးတန္းအရာရွမိ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ရာထူးမ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ 
     ႏိုင္ငံေရး/ဘာသာေရးတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအား တားျမစ္ျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ကုမၸဏီ၏အႀကီးတန္းအရာရွမိ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ရာထူးအဆင့္မ်ားကုိအသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြ ဲ႕ 
သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြ ဲ႕ကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမျပဳပါ။

(9) အကြက္ခ်ထားေသာရာဇဝတ္မႈကုိ ရႈ ံ႕ခ်ျခင္း 

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႔) ျပည္သူလူထုအေပၚထုတ္ျပန္ထားေသာအမိန္႔ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခဳေံရးအေပၚ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေသာအဖြ ဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းကုိ ရႈ ံ႕ခ်ၿပီး ေငြေၾကးခဝါခ်ေပးျခင္းအပါအဝင္ အဆုိပါအဖြ ဲ႕မ်ားအတြက္ 
အက် ိဳးရွေိစမည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမျပဳပါ။

(10) ကုန္သြယ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း 

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ တင္ပုိ႔ျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္တုိ႔အျပင္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 
(နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာလမ္းၫႊန္အပါအဝင္)ကုိ ျပင္ပသုိ႔ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုန္သြယ္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ 
လုိက္နာၿပီး ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခဳေံရးတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
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(11) ဘ႑ာေရးပုိင္းတြင္ တိတိက်က်တင္ျပျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္ေပးေခ်မႈမ်ား

ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ေကာ္ပုိရိတ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ေငြစာရင္းပုိင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးပုိင္းကုိ တိတိက်က်တင္ျပႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားၿပီး စာရင္းလိမ္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းလိမ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ပါ။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားရွ ိ အခြန္ဥပေဒမ်ားအျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအခြန္စည္ကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာၿပီး 
ဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရမည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခြန္မ်ားကုိလည္း ေပးေဆာင္ပါသည္။  

(12) အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း/ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဘးကင္းေရး

ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဈးကြက္၌ေပးစြမ္းရာတြင္ ၎တုိ႔သည္ေဘးကင္းၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေၾကာင္း 
အႂကြင္းမဲ့စိတ္ခ်ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဘာသာစကားမေ႐ြး၊ ယဥ္ေက်းမႈမေ႐ြး၊ 
အသက္အ႐ြယ္၊ က်ား၊ မမေ႐ြး သုိ႔မဟုတ္ သန္စြမ္းသူ၊ မသန္းစြမ္းသူမေ႐ြးအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း စိတ္ခ်ေသခ်ာေစမည့္ 
လူတုိင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ဒီဇုိင္း၏အေရးႀကီးပံုကုိ သတိခ်ပ္မိပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳပံုမ်ားဆုိင္ရာ 
အၫႊန္းမ်ားႏွင့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ တိတိက်က်ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ရလြယ္ကူေအာင္ ေပးေဆာင္ထားသည့္အျပင္ 
မေတာ္တဆမႈမ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားပါက ခ်က္ခ်င္း သင့္ေလ်ာ္စြာ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

(13) တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွေိသာ ေဈးကြက္ခ်႕ဲထြင္ျခင္း

အသံုးျပဳသူမ်ား၊ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ားထံ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တိတိက်က်၊ 
စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဈးကြက္ခ်႕ဲထြင္ျခင္းႏွင့္ ပ႐ိုမုိးရွင္းလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈအမ်ားအျပားရွ ိၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ပုိင္ ေကာ္ပုိရိတ္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိသာမက 
ဝယ္ယူသံုးစြသူဲမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖက္မ်ားႏွင့္ တြဖဲက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ 
စာခ်ဳပ္မ်ားမွတဆင့္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ထံအပ္ႏွထံားေသာ ျဒပ္ရွ ိ၊ ျဒပ္မရွပိိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈအမ်ားအျပားကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္၊ အကြက္ခ်ထားေသာ ရာဇဝတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအပါအဝင္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ တုိး၍သာရင္ဆုိင္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္အျခားသူမ်ား၏ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္ 
မႈမ်ားမွကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔ကုိင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္လုပ္ကုိင္ေသာအခါ၌သတိထားရန္ႏွင့္၎တုိ႔ မထိခုိက္သြားေအာင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ကာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်က္အလက္ဖြင့္ဟမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ပုိမုိ၍လုိအပ္လာသည္။

(1) ေကာ္ပုိရိတ္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္း

မူပုိင္ခြင့္ရွေိသာ ထိပ္တန္းနည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေပးစြမ္းရာတြင္ 
အဓိကစီမံခန္႔ခြမဲႈအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္၏ ျဒပ္ရွသိည့္၊ ျဒပ္မရွသိည့္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳပါသည္။

3. ေကာ္ပုိရိတ္၏ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း/ 
    ထိန္းသိမ္းျခင္း
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(2) ေကာ္ပုိရိတ္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ မသင့္ေလ်ာ္စြာအသံုးျပဳမႈမွ တားျမစ္ျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ကိရိယာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ intellectual property မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ျဒပ္ရွသိည့္၊ 
ျဒပ္မရွသိည့္ ေကာ္ပုိရိတ္၏ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာစီမံခန္႔ခြ ဲၿပီး အသံုးျပဳပါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔ကုိ ကုိယ္က် ိဳးရွာရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာမေလ်ာ္ကန္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္အသံုးမျပဳဘဲ ၎တုိ႔ကုိ ပ်က္စီးေစမည့္ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဖုိးေလ်ာ့က်ေစမည့္ပံုစံမ်ားလည္း 
မလုပ္ေဆာင္ပါ။

(3) အျမတ္အစြန္းဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တားျမစ္ျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ကုမၸဏီ၏အျမတ္အစြန္းမ်ားထဲမွ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအက် ိဳးအျမတ္ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစုမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အသိအကြၽမ္းမ်ား၏အက် ိဳးအျမတ္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ပံုစံျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္ပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ 
ကုမၸဏီ၏စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္းမျပဳဘဲ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အၿပိဳင္အဆုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းၿပိဳင္ဖက္မ်ား၏ 
အက် ိဳးအျမတ္ရွေိစမည့္အလုပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳပါ။

(4) အတြင္းလူထား၍ အေပးအယူလုပ္ျခင္းကုိ တားျမစ္ျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ရရွလိာေသာသုိ႔မဟုတ္ အထူးသျဖင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းဖက္ မ်ားထံမွရရွေိသာ သုိ႔မဟုတ္ 
အႀကီးတန္းအရာရွမိ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွအေနျဖင့္ ရာထူးမ်ားကုိအသံုးျပဳ၍ အျခားသူမ်ားထံမွရရွေိသာ (အတြင္းလူကုန္သြယ္ေရး) 
လွ် ိဳ႕ဝွက္အသိပညာမ်ားကုိအေျခခံ၍ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာလံုၿခဳေံရးမ်ားကုိ အေပးအယူလုပ္ျခင္း မျပဳပါ။

(5) ထိပ္တန္းလွ် ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း

ေကာ္ပုိရိတ္ထိပ္တန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳမိၿပီး 
လွ် ိဳ႕ဝွက္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ကုိ အထူးသတိထားကာ စီမံေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

(6) အျခားသူမ်ား၏ intellectual property ကုိ ကာကြယ္ျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မသင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းျဖင့္ ရယူျခင္း (သုိ႔) အသံုးျပဳျခင္း မျပဳပါ။ 
ထုိ႔အျပင္ မူပုိင္ခြင့္ (သုိ႔) မူပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားသူမ်ား၏ intellectual property အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္း မခ် ိဳးေဖာက္ပါ။

(7) ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား၏အထိခုိက္မခံမႈကုိ သတိခ်ပ္ကာ ၎တုိ႔ကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာ ကုိင္တြယ္ၿပီး 
အထိခုိက္မခံေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြ ဲျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ခ်မွတ္ထားေသာတရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာပါသည္။

(8) ျပႆနာမ်ား စီမံခန္႔ခြ ဲျခင္း

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ 
အေရးေပၚတံု႔ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ရာတြင္ စနစ္က်ေသာ ျပႆနာ မ်ားစီမံခန္႔ခြမဲႈအတုိင္း လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ားျဖစ္ပြားလာပါကကြၽနု္ပ္တုိ႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခဳေံရး ကုိဦးစားေပး၍ ပူးေပါင္း ပါဝင္ 
သူမ်ား အေပၚ ဆုိးက် ိဳး သက္ေရာက္ မႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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4. သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
    စစ္ေဆးမႈမ်ား
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားသည္ ေဒသတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ သီးျခားမေျဖရွင္းႏိုင္ပဲ 
လူသားဆန္ဆန္မွ်ေဝကူညီရမည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ေဒသခံလူ႔အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားမွ အတူေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ 
သက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာသည့္အျပင္ ကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူမႈမွသည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
ျဖန္႔ခ်ေိရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ဝယ္ယူသံုးစြသူဲက အသံုးျပဳျခင္းတုိ႔မွ ထုတ္ကုန္ သက္တမ္း 
ကုန္ဆံုး သည္ အထိ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရသည့္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလံုး၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္မ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ထိပ္တန္းနည္းပညာမ်ား၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပုိင္းဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာ၌ ပ့ံပုိးကူညီႏိုင္ရန္လည္း 
ရည္႐ြယ္ပါသည္။ အစားထုိးမရေသာကမာၻေျမႀကီးကုိ အနာဂတ္မ် ိဳးဆက္သစ္မ်ားထံသုိ႔ လက္လႊေဲပးရန္အတြက္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၌အသိတရားရွ ိၿပီး ဝန္ထမ္းတုိင္းမွ ေစတနာျဖင့္ပါဝင္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။  

(1) ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈအေပၚ တံု႔ျပန္ျခင္း

လူသားမ်ားေၾကာင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ ပုိမုိႀကီးမားလာသည္မွာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽနု္ပ္တုိ႔ သတိျပဳမိၿပီး 
ကာဗြန္ကင္းစင္ေသာလူ႔ေဘာင္ဝန္းက်င္ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွပိါသည္။ ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ 
ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကုိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ လက္ဦးမႈ ရယူကာ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 
ကြၽနု္ပ္တုိ႔၏စီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအားလံုးမွတဆင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၏အက် ိဳးဆက္ကုိ ႀကိဳးပမ္းထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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(2) စီးပြားေရးသံသရာအေပၚ ပ့ံပုိးေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း

အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ရွေိၾကာင္း ကြၽနု္ပ္တုိ႔သတိျပဳမိၿပီး အဆုိပါအရင္းအျမစ္မ်ား သံုးစြမဲႈကုိေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ 
ျပန္လည္ဖန္တီးသံုးစြ ဲျခင္းတုိ႔ကုိျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးသံသရာတစ္ခုေပၚေပါက္လာေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွပိါသည္။   

(3) ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခဳေံရးႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုျပဳျခင္း

လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆုိးက် ိဳးမ်ား မသက္ေရာက္ ေစရန္အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကုိဖန္တီးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္းတုိ႔တြင္ လုိအပ္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာလူမႈေရးျပႆနာမ်ားကုိကူညီေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၏ထိေရာက္မႈ ပုိမုိအားေကာင္းေစရန္လည္း 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(4) ေဒသခံပတ္ဝန္းက်င္ကုိကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံအသင္းအဖြ ဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

ကြၽနု္ပ္တုိ႔သည္ ေဒသခံအသင္းအဖြ ဲ႕မ်ား၏အဖြ ဲ႕ဝင္အေနျဖင့္ ေလ၊ ေျမႏွင့္ ေရတုိ႔ကုိကာကြယ္ရန္၊ ဆူညံမႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ 
တုန္ခါမႈႏွင့္အနံ႔အသက္မ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္အျပင္ဇီဝမ် ိဳးကြမဲ်ားကုိထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ပူးေပါင္း ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္တြေဲဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ခ်မွတ္ထားေသာ အကူအညီေပးေရးစနစ္ကုိ အသံုးျပဳျခင္း

က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားရွပိါက သုိ႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္အား 
ေဖာက္ဖ်က္သည္ကုိ ေတြ႕ရွပိါက ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အကူအညီတုိ႔ ရယူႏိုင္သည္။ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္ခြင္ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစုအတြက္ ေသးငယ္ေသာ အလုပ္ခြင္တြင္း 
ျပႆနာမ်ားမွ ႀကီးမားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ မေျပာင္းလဲသြားေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အလုပ္ခြင္ျပႆနာမ်ားကုိ ဌာနတစ္ခုစီအတြင္း၌သာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး 
အထက္အရာရွႏွိင့္ေဆြးေႏြးၿပီးသည္အထိ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးပါက သုိ႔မဟုတ္ အထက္အရာရွႏွိင့္ေဆြးေႏြးရန္ 
ခက္ခဲပါက အထက္လူႀကီးႏွင့္မေျဖရွင္းဘဲ ကုမၸဏီ၏ေလးစားလုိက္နာေရးဌာန၊ လုပ္ငန္းစုဝင္ 
ကုမၸဏီတစ္ခုစီ၏အကူအညီေပးေရးဌာန သုိ႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးဌာနႏွင့္ 
တုိက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

・သစၥာရွေိၾကာင္းတင္ျပခံရသူသုိ႔မဟုတ္စံုစမ္းေမးျမန္းသူမွျပန္ေလ်ာ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ျခင္း တုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္မျပဳပါ။

・အတင္းအဖ်င္း၊ သြားပုပ္ေလလြင့္ေျပာဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း မုသားမ်ားေျပာဆုိ  
   ခြင့္မျပဳပါ။

အကူအညီေပးသည့္ဌာနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရွလုိိပါက ဝဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ Fujifilm  လုပ္ငန္းစု၊ 
သင္၏ေဒသဆုိင္ရာ႐ုးံခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သင့္ကုမၸဏီတုိ႔မွကမ္းေသာ ပုိစတာမ်ားကုိ ကုိးကားပါ။
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