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ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္ 
ဂုဏ္သိကၡာသည္ Air Products ၏ အဓိက စံႏႈန္းျဖစ္၍ မည္သည့္အခါမွ် မခ်ဳိးေဖာက္ရပါ။ က်င့္၀တ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ သည္းခံမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤ
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္း က်င့္ဝတ္မ်ား (“စည္းမ်ဥ္း”) ကုိ လုိက္နာမႈမရိွေၾကာင္း တုိင္ၾကားလုိမႈ၊ စုိးရိမ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သံသယမ်ား တစ္စုံတစ္ရာ 
ရိွပါက သင့္အေနျဖင့္ အစီရင္ခံရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ႏုိင္ငံစုံ ကုမၸဏီတစ္ခု အေနျဖင့္ Air Products သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာရသည္။ 
ဤစည္းမ်ဥ္းပါ စာသားမ်ားႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ကုိ သာမက သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ တင္းက်ပ္စြာ လုိက္နာျခင္းကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ 
သင့္တြင္ လုိက္နာမႈဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား ရိွလာပါက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ကုမၸဏီကုိ ကာကြယ္ရန္မွာ မိမိတုိ႔ တစ္ဦး တစ္ေယာက္
ခ်င္းစီ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ 

ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သင့္၏ တာ၀န္ႏွင့္ အခန္းက႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္း
မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ပါ။ ဆင္ျခင္တုံတရားကုိ အသုံးျပဳၿပီး မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အမူအက်င့္မ်ားဟု ထင္ျမင္ရလွ်င္ပင္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ အခ်ိန္အခါ
မ်ားတြင္ သင္သည္ ဤစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင္ ေတြ႔ၾကံဳႏုိင္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယ 
တစ္စုံတစ္ရာ ရိွပါက မိမိကုိယ္ကုိ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေမးပါ။

•   ယင္းသည္ စည္းကမ္းႏွင့္ ကုိက္ညီသလား။
• ယင္းသည္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသလား။
• ယင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီပါသလား။
• ယင္းသည္ မိမိႏွင့္ Air Products ကုိ ေကာင္းစြာ ထင္ဟပ္ေစပါသလား။
• လူတုိင္း ဒီအေၾကာင္း သိသြားခ့ဲရင္ မိမိအေနျဖင့္ သင့္ေသာင့္သက္သာခံစားရမလား။

ဤေမးခြန္း တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ အေျဖမွာ “မွား” ျဖစ္ခ့ဲပါက ယင္းကုိ မလုပ္ပါႏွင့္။

သင့္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ရိွပါက သင့္မန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒ အုပ္စု (Law Group) ထံမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိပါ။ သင့္ လုပ္ငန္းက႑အတြက္ 
စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒ၊ သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျပင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽြမ္းဝင္မႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္ ခ်ဳိးေဖာက္
မိသည္ဟု ဆင္ေျခမေပးႏုိင္ပါ။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အလုပ္သမားတုိင္းသည္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္၊ ေခါင္းစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပဲ ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ မိမိတုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ သင္၏ ဘဝတူ အလုပ္သမားမ်ား၊ လုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ 
ဖက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ သင္ႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အျခားသူမ်ား အတြက္ စံနမူနာျပအျဖစ္ ထမ္းရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာအႏံွ႔ လႊမ္းၿခံဳမုွ
ဤစည္းမ်ဥ္းမွာ ကမၻာ တစ္၀ွမ္းလုံးရိွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား အားလုံး၊ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဘုတ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ တြဲဖက္လုပ္
ကုိင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ယူနစ္မ်ား၊ ကမၻာအႏံွ႔ရိွ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားရိွ အခ်ိန္ျပည့္ႏွင့္ အခ်ိန္ပုိင္း ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ဤ
စည္းမ်ဥ္းတြင္ “ကုမၸဏီ” ဟူေသာ စကားလုံးသုံးစြဲျခင္းသည္ ယင္းလုပ္ငန္း ဌာနမ်ားအားလုံးကုိ ေပါင္းစု ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ အထူး ရည္ရြယ္ေရးသား ထားေသာ္လည္း မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ 
အၾကံေပးမ်ား၊ ကန္ထ႐ုိက္မ်ား၊ ျဖန္႔ေ၀သူမ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္း ဆက္ဆံေရးရိွေသာ အျခား ျပင္ပ လူပုဂၢိဳ လ္အဖြဲ႔ အစည္း
မ်ား အားလံုးသည္ ဤစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ လုိက္နာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဤက်င့္၀တ္ကုိ Air Products ၏ ျပင္ပ ပုဂၢိဳ လ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုက လုိက္
နာရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲပါက Air Products ႏွင့္ သူတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံမႈကုိ အဆုံးသတ္ျခင္း၊ Air Products က ေထာက္ပ့ံထားေသာ ဆက္ဆံေရး စီမ 
ခံန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအတြက္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ကုိိ အဆုံးသတ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သင္သည္ ျပင္ပ လူပုဂၢိဳ လ္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ 
အဖြဲ႔အစည္းတြင္းမွ ပ့ံပုိးသူျဖစ္ပါက ျပင္ပလူပုဂၢိဳ လ္ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ ျပဳမူေနထုိင္သူ ျဖစ္ေစရန္မွာ သင့္တာ၀န္ျဖစ္သည္။

ဤစည္းမ်ဥ္းကုိ ဝန္ထမ္းတုိင္း နားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ ဘာသာစကားေပါင္း 20 ေက်ာ္အထိ ဘာသာျပန္ဆုိထားသည္။ မိမိတုိ႔သည္ အေမရိကန္ 
ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ ကမၻာအႏံွ႔ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မၾကာခဏပင္ - အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ျပင္ပတြင္ လုပ္ေဆာင္ေစကာမူ- အေမရိကန္ ဥပေဒ
မ်ား၏ လႊမ္းၿခံဳမႈကုိ မၾကာခဏပင္ ခံရျခင္းမ်ားရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သင့္ႏုိင္ငံတြင္ရိွ ဥပေဒက ဤစည္းမ်ဥ္းအတြင္းတြင္ ပါေသာ စည္းကမ္းမ်ားထက္ ပုိမုိ
တင္းက်ပ္ပါက ေဒသခံ ဥပေဒကုိ လုိက္နာၿပီး သင့္တြင္ေမးျမန္းစရာရိွပါက ဥပေဒ အုပ္စုမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ခံယူပါ။ 

အကူအညီရယူျခင္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံျခင္း
မွားယြင္းေသာ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ သင္က အစီရင္ခံတုိင္ၾကားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ သင္၏ မန္ေနဂ်ာသည္ 
သင္၏ ပထမဆုံး ဆက္သြယ္ရမည့္ ေနရာ ျဖစ္သင့္သည္။ သင့္မန္ေနဂ်ာသည္ သင္၏ စုိးရိမ္မႈကုိ နားလည္ႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆုံး အေနအထားတြင္ 
ရိွၿပီး သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနတြင္ ရိွသည္။ သင္သည္ သင္၏ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ စကားေျပာရန္ သက္် 
ေသာင့္သက္သာ မျဖစ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ သင့္စုိးရိမ္ခ်က္ကုိ ေျပာျပခ့ဲေသာ္လည္း သင့္ေလ်ာ္စြာ ေျဖရွင္းခ့ဲျခင္း မရိွဟု ခံစားရပါက ဥပေဒ အုပ္စု၊ စည္း 
 
ကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွခ်ဳပ္၊ ေကာ္ပုိရိတ္ စာရင္းစစ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္ အရာရိွ တစ္ဦဦးကုိ အသိေပးေျပာျပပါ။

ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းက လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အခမ့ဲ အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရး IntegrityLine ျဖင့္ မည္သူမဆုိ တစ္ရက္လွ်င္ 24 နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ခု 
နစ္ရက္၊ အစီရင္ခံ တင္ျပႏိုင္သည္။ IntegrityLine ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေခၚဆုိသူမ်ားသည္ (မၾကာခဏပင္ သူတုိ႔၏ ေဒသခံ ဘာသာစကားျဖင့္) စုိးရိမ္
မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္မည့္၊ ေနာက္အဆင့္မ်ားကုိ ရွင္းျပမည့္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အစီရင္ခံႏုိင္ေသာ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မည္သည့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမွမဆုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘာသာစကားမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ 
IntegrityOnline ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွ တဆင့္ မည္သူမဆုိ အစီရင္ခံတုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ 
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သင္သည္ IntegrityLine ေခၚဆုိမႈ သုိ႔မဟုတ္ IntegrityOnline တုိ႔မွတဆင့္ အမည္မေဖာ္ဘဲ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံတင္ျပႏုိင္ 
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သင္မည္သူမည္၀ါ ျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ပါက ဥပေဒ 
 အုပ္စု (Law Group) က သင့္အား ဆက္သြယ္ႏုိင္လိမ့္မည္။ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ယင္းကုိ လုိအပ္ေနသူမ်ားကုိသာ ထုတ္ေဖာ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္
အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေစရန္နွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အရိွဆံုး လွ်ိဳ႕ဝွက္ေစာင့္ထိန္းမႈအား လုိအပ္သူမ်ား ကုိသာ မိမိတုိ႔သည္ အခ်က္အ 
လက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္သည္။ စည္းမ်ဥ္း ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု သံသယရိွထားျခင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ မည္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိမဆုိ အျပည 
့အ္၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္အား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။  

ဤစည္းကမ္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု သံသယရိွမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပသူ မည္သူကုိမဆုိ မည္သည့္ ပုံစံျဖင့္ျဖစ္ 
ေစ လက္တံု႔ျပန္ျခင္းကုိ မိမိတုိ႔ တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္သည္။ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သံယသရိွေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈတုိင္းကုိ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ သ 
တင္းပုိ႔မႈ ျပဳလုပ္သူတုိင္းအေပၚ တုိက္႐ုိက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္၍ လက္တံု႔ျပန္မႈ ျပဳလုပ္သည့္လူတုိင္းအား စည္းကမ္းအရ အေရးယူသြားပါမည္။ အ 
ကယ္၍ လက္တံု႔ျပန္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားေတာ့မည္ကုိ သိပါက သုိ႔မဟုတ္ သံသယ ရိွပါက သင္သည္ အစီရင္ခံရမည္။ အျခား ၀န္ထမ္းမ်ား အစီရင္ခံျခင္း ျပဳ 
လုပ္မည္ကုိ တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္းသည္လည္း အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္း ခံရႏုိင္သည္။

IntegrityLine:   

1-877-272-9726 (အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါ)  
www.airproducts.com/integrityline  
ေဒသတြင္း အစီရင္ခံ တိုင္ၾကားရန္ နံပါတ္မ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတြက္

IntegrityOnline: www.airproducts.com/integrityonline

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္- စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက သင့္အား ေမးခြန္း သုိ႔မဟုတ္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈကုိ ေျပာၾကားလာ 
ပါက ေသခ်ာနားေထာင္ၿပီး ဝန္ထမ္းအား သင္၏ အထူး အာရုံစုိက္မႈကုိ ေပးပါ။ ရွင္းလင္းစြာသိရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
ေမးျမန္းပါ။ သင္ေျဖႏုိင္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားေပးပါ သုိ႔ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း တုန္႔ျပန္မႈ ေပးရမည္ဟု မယူဆပါႏွင့္။ လုိအပ္ပါက 
 အကူအညီရယူပါ။ စည္းမ်ဥ္းေအာက္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လုိအပ္သည့္ စုိးရိမ္မႈ တစ္ခုခုကုိ ၀န္ထမ္းက တင္ျပလာပါက ဥပေဒအုပ္စု (Law Group)၊ 
 တုိင္ၾကားမႈ အရာရိွခ်ဳပ္၊ ေကာ္ပုိရိတ္ စာရင္းစစ္ သုိ႔မဟုတ္ တျခား ကုမၸဏီ အလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးဦးကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

မွားယြင္းေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား- ကုမၸဏီသည္ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းျဖင့္ စုိးရိမ္မႈကုိ တင္ျပလာေသာ မည္သည့္ ၀န္ထမ္းကုိမဆုိ ကာကြယ္မႈေပးလိမ့္ 
မည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း စြပ္စြဲခ်က္ကုိ မွားယြင္းမွန္း သိလွ်က္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားကုိ လိမ္ညာပါက သုိ႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္စြက္ 
ဖက္ပါက သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိပါက စည္းမျဉ်းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အတြက္ ကာကြယ္ေပးမည္မ 
ဟုတ္ပါ။ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းဆုိရာတြင္ သင္တင္ျပသည့္ စုိးရိမ္မႈမွာ မွန္ရမည္ဟု မဆုိလုိပါ၊ သင္ေပးေသာ အခ်က္အလက္သည္ တိ 
က်မွန္ကန္သည္ဟု သင္သည္ စိတ္ေကာင္း ႏွလုံးေကာင္းျဖင့္ ယံုၾကည္ရန္သာ လုိအပ္သည္။

ျပစ္ဒဏ္မ်ား
စည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္သူ အတြက္ႏွင့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား 
ရိွႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ရပ္အားလုံးတြင္ မိမိတုိ႔ ကုမၸဏီ၏ ပုံရိပ္၊ အမည္ေကာင္းႏွင့္ အနာဂတ္ကုိ ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။

စည္းမ်ဥ္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သူ မည္သူကုိမဆုိ ကုမၸဏီက အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ရာဇ၀တ္ဆုိင္ရာ တရားစြဲဆုိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေရး
ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က- သင္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ က႑တြင္ ပါဝင္ေနပါက က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမႇင့္
တင္ရန္ သင့္တြင္ အပုိေဆာင္း တာဝန္မ်ားရိွၿပီး အခ်ိန္တုိင္းတြင္ စံနမူနာျပေကာင္း အျဖစ္ရိွေနရန္ လုိအပ္သည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ရန္၊ နားလည္ေစရန္ႏွင့္ က်င့္သုံးရန္ ကူညီေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္
မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္း ခံရႏုိင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳ လ္ေရး တာ၀န္ရိွမႈအျဖစ္ ရင္ဆုိင္ရနိင္
သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ သူတုိ႔ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသိေပးတင္ျပရန္ လုိ
အပ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

ဝန္ထမ္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား
သင္သည္ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီလုိက္နာရန္၊ မတက္မျဖစ္ လုိအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္နွင့္ စည္းမ်ဥ္းအေပၚ သင္၏ နားလည္မႈႏွင့္ လုိက္
နာမႈအတြက္ အသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္ ရရိွရန္ လုိသည္။ ႏွစ္စဥ္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း သင္တန္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ယခုအခါ 
တစ္ဦးခ်င္း အြန္လုိင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ ေပါင္းစပ္ထားၿပီး သင္သည္ ႏွစ္စဥ္ၿပီးေျမာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43793/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43793/index.html
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က်င့္၀တ္စည္းကမ္း
 1. အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း

 2. လိမ္လည္မႈ

 3. လာဘ္ထုိးျခင္းနွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း

 4. အစုိးရ အရာရိွမ်ားအား ေပးကမ္းျခင္း

 5.  လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ကုန္က်စားရိတ္

 6. ဘ႑ာေရး ေငြစာရင္းႏွင့္ အစီအရင္ခံမႈ တိက်ျခင္း

 7.  ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒ

 8. မွ်တေသာ ကုိင္တြယ္မႈ

 9. သပိတ္ေမွာက္မႈ ဆန္႔က်င္ေသာ ဥပေဒမ်ား

10. သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ဥပေဒမ်ား

11. အတြင္းလူ သတင္းအခ်က္အလက္

12. လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား

13. ကုမၸဏီ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား

14. မွတ္တမ္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ

15.  ဂ႐ုတစုိက္ ဆက္သြယ္ပါ။

16. ကုိယ္ေရးလံုၿခံဳမႈ

17. ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးထည့္၀င္မႈႏွင့္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း

18.  လူမႈေရး မီဒီယာႏွင့္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး

19.   ညီမွ်ေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေစာ္ကားေႏွာင့္
ယွက္မႈကုိ ကာကြယ္ျခင္း

20.   ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရး

21. အလုပ္ခြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ

22. မူးယစ္ေဆး အလြဲသုံးျခင္း

23. ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲမႈနွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ လူမႈေရး တာ၀န္ခံမႈ

24. စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား 

25. လက္တံု႔ျပန္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း

26. ဘုတ္အဖြဲ႔ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ခၽြင္းခ်က္မ်ား

1. အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း
၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ အေကာင္းဆုံး အက်ဳိးစီးပြားအေပၚတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွၿပီး အက်ဳိးစီးပြား ဆန္႔က်င္မႈ ျဖစ္သည့္
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္သည္ဟု ထင္ရျခင္းျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ အကယ္၍ ပုဂၢလိက ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္
မႈ၊ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ၊ အက်ဳိးစီးပြား၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္မႈ သည္ ကုမၸဏီကုိယ္စားလုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဘက္လုိက္မႈ  
မျဖစ္ေစေသာ သင္၏ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ သုိ႔မဟုတ္ စြမ္းရည္ကုိ ထိခုိက္ေစပါက - သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္ေစသည္ဟု ထင္ျမင္ရမႈပင္ ရိွပါက- ဥပေဒ အုပ္စု သုိ႔မ 
ဟုတ္ ေကာ္ပုိရိတ္ စာရင္းစစ္ဌာနကုိ ခ်က္ခ်င္း ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိပါ။ ပဋိပကၡ အမ်ားအျပားကုိ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေဖာ္ၿပီး မွန္ကန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲပါက ယင္းတုိ႔ကုိ  
အလြယ္တကူ ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။ 

သင္သည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ တစ္ခုခုကုိ ျမင္ပါက သိရိွပါ။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ပဋိပကၡကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

•  သင္ႏွင့္ ပုဂၢိဳ လ္ေရးအရ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရး ရိွသည့္ ပုဂၢိဳ လ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ၾကီးၾကပ္ပါက သုိ႔မဟုတ္ ထုိသူႏွင့္ 
အလုပ္၊ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ပါက။

•  မိမိတုိ႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ လုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ လုပ္ငန္း တစ္ခုခု
တြင္ သင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွပါက။

•  Air Products ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ၊ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လုိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ 
သင္ ပုိင္ဆုိင္ပါက သုိ႔မဟုတ္ သင္ အလုပ္လုပ္ေပးပါက။ ထုိသုိေသာ ကုမၸဏီအတြက္ အၾကံေပး သုိ႔မဟုတ္ ဒါ႐ုိက္တာ 
ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာက္ေနပါကလည္း ပဋိပကၡကုိ ေပၚေပါက္ေစႏုိင္သည္။

•  ေပးကမ္းလွဴဒါန္းမႈဆုိင္ရာ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လူထု အဖြဲ႔အစည္း ကုိ ပ့ံပုိးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးမထား 
ေသာ Air Products ၏ အမည္၊ ပ္ုိင္ဆုိင္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါက။

•  Air Products က အခြင့္အလမ္းကုိ လုိအပ္မည္မဟုတ္ဟု သင္ထင္ျမင့္သည့္တုိင္ေအာင္ပင္ Air Products အတြက္ ရည္ 
ရြယ္ေသာ လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္း တစ္ခုခုကုိ သင့္အတြက္ သင္ ရယူသည့္ အခါ။

အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားအားလုံးကုိ စာရင္းလုပ္ထားရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သင့္အတြက္ 
ပဋိပကၡ ရိွေသာ မည္သည့္ အရာမဆုိ သင္၏ အနီးကပ္ မိသားစုအတြက္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည္ကုိ သတိရပါ။ 
အေျခအေနတစ္ရပ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရိွမရိွကုိ သင္မေသခ်ာပါက ဥပေဒ အုပ္စု သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္ပုိရိတ္ စာရင္းစစ္ 
ဌာနကုိ ေမးပါ။
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2. လိမ္လည္မႈ
လိမ္လည္မႈဆုိသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူ တစ္ဦးဦးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ 
တာ၀န္ခံမႈ တစ္ခုခုကုိ ေရွာင္လႊရဲန္အတြက္ အားသာေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ ရရိွေစရန္ လြဲမွားေသာ အျပဳအမူ (သုိ႔မဟုတ္ ထိန္ခ်န္မႈ) ကုိ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ရိွရိွ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယင္းသည္ တမင္သက္သက္ ရည္ရြယ္ခ်က္၏ 
ရလဒ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔သည္ လိမ္လည္မႈကုိ တားျမစ္သည္။ 

“လိမ္လည္မႈ” စကားရပ္တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔အားလုံး ပါ၀င္သည္။

• မ႐ုိးသားေသာ သုိမဟုတ္ မမွန္မကန္ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊

• ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ အလြဲသုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သုံးစြဲျခင္း၊

• အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊

• ကုမၸဏီ၏ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မူၾကမ္းမ်ားက့ဲသုိ႔ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကုိ အတုျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊

• ကုမၸဏီ၊ ၀န္ထမ္း၊ ေဖာက္သည္၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေပးသြင္းသူ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ မေလ်ာ္မကန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

•  ေငြေၾကး၊ အစုရွယ္ယာ လက္မွတ္မ်ား၊ ေပးသြင္းပစၥည္းမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အျခား ပုိင္ဆုိင္မႈ တစ္ခုခုကုိ ပုဂၢလိက 
အသုံးျပဳမႈသုိ႔ လႊေဲျပာင္းျခင္း၊

• ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကး လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားကုိ အခြင့္မရိွဘဲ ကုိင္တြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံျခင္း၊ ႏွင့္

• ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ အတုအပ ျပဳလုပ္ျခင္း။

အထက္ပါ စာရင္းသည္ အားလုံးကုိ ပါ၀င္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း လိမ္လည္မႈ ပါ၀င္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထား
သည္။ သင္သည္ အထက္ပါ အစီရင္ခံမႈ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုခုကုိ အသုံးျပဳလ်က္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားေသာ သို႔မဟုတ္ သံသယရိွေသာ 
လိမ္လည္မႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း အစီရင္ခံ တုိင္ၾကားရမည္။

3. လာဘ္ထုိးျခင္းနွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း
ကုမၸဏီကုိယ္စား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ တန္ဖုိးရိွေသာ တစ္စုံတစ္ရာကုိမဆုိ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းမွ သင့္အား တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားသည္။ လာဘ္ထုိးမႈမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီဘဲ ဤစည္းမ်ဥ္းအရ တား 
ျမစ္ထားသည္။ လာဘ္ထုိးမႈသည္ ပုံစံအမ်ားအျပားျဖင့္ ရယူႏုိင္သည္။ “တန္ဖုိးရိွေသာ တစ္စုံတစ္ရာ” ၏ ဆုိလုိရင္းမွာ ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္၊ အစား
အေသာက္၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္း၊ ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေငြမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားကုိ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ကုမၸဏီထုတ္ကုန္၊ အလုပ္ခန္႔ထား
ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ အျခား ပုိမုိေသာ မည္သည့္ တန္ဖုိးရိွေသာ တစ္ခုခု ကုိမဆုိ ဆုိလုိသည္။ ယင္းတြင္ ေငြတန္ဖုိး သတ္မွတ္ခ်က္မရိွပါ။ မ်က္ႏွာလုိက္ေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုအတြက္ အလဲအလွယ္အေနျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခ့ဲပါက မည္သည့္ ပမာဏကုိမဆုိ လာဘ္ထုိးမႈအျဖစ္ သတ္
မွတ္သည္။ “တန္ဖုိးရိွေသာ အရာတစ္ခုခု” ကုိ အမွန္တကယ္ ေပးအပ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ ကတိက၀တ္ျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းမႈကုိပင္ တားျမစ္သည္။ 
ယင္းမွာ ေငြေပးမႈကုိ မည္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ လက္ခံသူမွာ မည္သည့္ အစုိးရ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေစ အက်ဳံးဝင္
သည္။ 

အေမရိကန္ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေလ့အထ အက္ဥပေဒ (“FCPA”) ကုိ  
လုိက္နာရမည္။ မိမိတုိ႔သည္ FCPA ကုိ လုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ မိမိတုိ႔သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား အားလုံးကုိ ဆက္
ဆံေရး မတည္ေဆာက္မီတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ အေျချပဳ ၾကိဳတင္လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သည္။ မိမိတုိ႔သည္ ျဖစ္ 
ႏုိင္ေျခရိွေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ေဖာင္ကုိင္ဖက္ ဆက္ဆံေရးသစ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီထံ အသိေပးၿပီး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထုိႀကိဳတင္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ 
ၿပီးျပည့္စုံစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးရမည္။ 

မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ရည္ရြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ား လက္ခံထားၾကသည္။ ထုိဥပေဒအခ်ဳိ႔တြင္ 
ထူးထူးျခားျခား ထူးကဲသည့္ အားထုတ္မႈမ်ား ရိွသည္၊ ဆုိလုိသည္မွာ ထုိႏုိင္ငံမ်ား၏ နယ္ျခားမ်ဥ္းမ်ား အျပင္ဖက္တြင္ပင္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ျပဳမူလုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကုိပင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သင္၏ မိခင္ ႏုိင္ငံအျပင္အပတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳမီတြင္ သင္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ လုပ္ငန္း ဗဟုသုတ ရိွရန္ လုိအပ္သည္။ ေမးစရာ ရိွပါက ဥပေဒ အုပ္စုကုိ ဆက္သြယ္ပါ။

4. အစုိးရ အရာရိွမ်ားအား ေပးကမ္းျခင္း 
ကုမၸဏီက လာဘ္ေပးမႈအားလုံးကုိ တားျမစ္ထားခ်ိန္တြင္ ကမၻာ အႏံွ႔အျပားတြင္ရိွေသာ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားတြင္ အစုိးရ အရာရိွမ်ား သုိ႔/မွ 
“တစ္စုံတစ္ရာ တန္ဖုိးရိွေသာ အရာ” ကုိ ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ တရားမႏွင့္ ရာဇ၀တ္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ရိွထားသည္
ကုိ သိရိွရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထုိဥပေဒမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီကုိ သာမက ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳ လ္ ၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္လည္း 
ျပင္းထန္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ရိွေစႏုိင္သည္။ မည္သည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္မဆုိ လုပ္ငန္း ရရိွရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္
အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ အစုိးရ ၀န္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ ေငြေပးရန္ ခြင့္မျပဳထားေပ။ 

“အစုိးရအရာရိွ” အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ က်ယ္ျပန္႔ျပီး မည္သည့္ လူထု အေဆာက္အဦ၊ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းက ခန္႔အပ္ထားေသာ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ႏွင့္ မသက္ဆုိုင္ဘဲ အစုိးရကုိယ္စား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မည္သည့္ အရာရိွမဆုိ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ အစုိးရ အရာ
ရိွမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား (“SOEs”) ၏ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ႏုိင္သည္။ ကုမၸဏီသည္ 
SOE မ်ား ရိွေလ့ရိွေသာ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္သည္။
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ကုမၸဏီတစ္ခု အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔သည္ ကုိယ္စားလုပ္ေဆာင္ေသာ အျပင္အပ ၾကားခံလူမ်ား (“TPIs”) ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္လည္း တာဝန္ရိွသည္။ 
TPI မ်ားတြင္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္က္ုိင္ဖက္မ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ ျဖန္႔ေ၀သူမ်ား၊ ျပင္ပ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မိမိ 
တုိ႔က္ုိယ္စား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ုိက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ကုမၸဏီကုိယ္စား အျခားလူမ်ားထံ လာဘ္ထုိးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
မမွန္ကန္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွ TPI မ်ားကုိ တားျမစ္ထားသည္။ သင္သည္ TPI အတြက္ အတြင္းေထာက္ပ့ံသူ ျဖစ္ပါက TPI အေနျဖင့္ 
ဤစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ဤစည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာသည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ နားလည္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္မွာ သင္၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ TPI ကုိ လုံေလာက္စြာ  
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္မ်ားအး အစီရင္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဤစည္းမ်ဥ္းအား ခ်ဳိးေဖာက္သည္။ ေငြေပးေခ်မႈ၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုခုသည္  
အစုိးရ ဝန္ထမ္း၊ အရာရိွ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ကုိယ္စားလွယ္ထံသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးအပ္မည္ကုိ သင့္အေနျဖင့္ သိရိွထားလွ်င္ျဖစ္ေစ လႊေဲပးရန္ အေၾကာင္း 
ရိွသည္ဟု ယုံၾကည္လွ်င္ျဖစ္ေစ အစုိးရ အရာရိွ ထံေသာ္လည္းေကာင္း အစုိးရအရာရိွ မဟုတ္သူထံ ထံေသာ္လည္းေကာင္း လာဘ္ထုိးေငြမ်ားေပးျခင္း  
သုိ႔မဟုတ္ မမွန္ကန္ေသာ ေငြေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနပါက TPI မ်ားအား ထုိေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိ မျပဳ 
လုပ္ရပါ။ 

အရာရိွမွတစ္ဦးမွ အစုိးရ၏ ပုံမွန္ လုပ္ေလ့ရိွေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုကုိ ျမန္ဆန္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္
ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည့္ အစုိးရ အရာရိွကုိမဆုိ ျပဳလုပ္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား ကူညီပ့ံပုိးျခင္းမွ သင့္ကုိ တားျမစ္သည္။ TPI မ်ားသည္ ကုမၸဏီကုိယ္
စား ဤေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရပါ။

5. လက္ေဆာင္ေပးမႈ၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကုန္က်စားရိတ္မ်ား
လုပ္ငန္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈဟု ထင္ျမင္ရႏ္ုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္စားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးျခင္းဟု ထင္ျမင္ရႏုိင္ေသာ 
တန္ဖုိးရိွသည့္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ကမ္းလွမ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ။ ျပင္ပ လူပုဂၢိဳ လ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အလြန္အကၽြ ံသုိ႔မဟုတ္ မၾကာခဏ 
လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံ ျပဳစုျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား မေပးရပါ။ ေငြသား ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းမွ သင့္အား တင္းက်ပ္စြာ 
တားျမစ္သည္။ သင္၏ အနီးကပ္ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဥပေဒ အုပ္စု ကုိယ္စားလွယ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ဦးစြာ ေတာင္းခံျခင္းမရိွပဲ မည္သည့္ လက္ေဆာင္ အ
မ်ဳိးအစားမ်ဳိးကုိမွ် အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား မေပးရပါ။

ဤစည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္သည္ လုပ္ငန္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမရိွေသာႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီသည့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ လုပ္ငန္း စားေသာက္ပြဲ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္
ခံျခင္းကုိ တားျမစ္ထားျခင္း မရိွပါ။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းအတြက္ အခ်ဳိ႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လက္ေဆာင္ေပး 
သည့္အခါတြင္ လူသိရွင္ၾကား၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရိွစြာ ေပးျပီး ေပးသူ၏ မွတ္တမ္းႏွင့္ စာအုပ္မ်ားတြင္ အခိုင္အမာ မွတ္တမ္းေရးထုိးလ်က္၊ တစ္စုံတစ္ရာ 
ျပန္လည္ ရရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရိွပဲ ေလးစားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်းဇူးတင္ျခင္းကုိသာ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစရန္၊ ႀကီးမားေသာ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္အ
ကၽြမံဟုတ္ပဲ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

အေသးစိတ္သိလုိပါက လက္ေဆာင္မ်ား၊ အစားအစာ သုိ႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားေပးျခင္း အေပၚ လာဘ္စားမႈႏွင့္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ ကုိက္ညီ 
ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 01-601 တြင္ အၾကံဉာဏ္ ရယူပါ။

6. ဘ႑ာေရး ေငြစာရင္းႏွင့္ အစီအရင္ခံမႈ တိက်ျခင္း
ကုမၸဏီသည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လုံၿခံဳေရး အစုရွယ္ယာ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္  
ေငြလဲလွယ္မႈ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖုိင္မ်ား ေပးပုိ႔ၿပီး အျခားေသာ လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားတြင္လည္း ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖြင့္
ဟေျပာျပသည္။ ဤအစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဆက္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ျပည့္စုံေသာ၊ မွ်တေသာ၊ တိက်ေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာႏွင့္ နား
လည္ႏုိင္ေသာ ဖြင့္ဟခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္။ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္ပါ၀င္ရမည္။ ထုိစာရြက္စာတမ္းမ်ားျပင္ဆင္ရာတြင္ ကုမၸဏီသည္ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ 
က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္ေသာ ဘ႑ာေရး မွတ္တမ္းမ်ား အေသးစိတ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ား၏ ေကာင္းမြန္ၾက့ံခုိင္ေသာ စနစ္တုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္
သည္။ သုိ႔ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ သင္သည္ မွားယြင္းေသာ၊ လြမွဲားမႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ တိက်မႈမရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိလ်က္ႏွင့္ ေပးျခင္း သုိ႔မ 
ဟုတ္ အခ်က္အလက္၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ သုိမဟုတ္ အျခားေသာ အရာမ်ားကုိ မည္သည့္ ကုမၸဏီအရာရိွကုိမဆုိ သိလွ်က္ႏွင့္ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းကုိ မလုပ္ရပါ။

သင္သည္ (ဥပမာ- ေငြစာရင္း အဝင္မ်ား၊အ၀င္မ်ား၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား၊ သုံးစြမဲႈ အစီရင္ခံလႊာမ်ား၊ လစာမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာမ်ား အပါအဝင္အပါ
အ၀င္) လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ ျပင္ဆင္ၿပီး ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လႊေဲျပာင္းမႈအားလုံးကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ပုံစံျဖင့္ မွတ္တမ္း 
တင္ရမည္။သင္သည္မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ သင္သည္ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ တုိက္႐ုိက္တာဝန္ခံရျခင္းတုိက္ 
႐ုိက္တာ၀န္ခံရျခင္း မရိွပါကလည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းကကုမၸဏီ၀န္ထမ္းက ေတာင္းခံလာသည့္အခါ သင္တာဝန္ခံရသည့္သင္တာ၀န္ခံရသည့္ ဧရိ
ယာရိွ သက္ဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အာမခံခ်က္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္။တာ၀န္ရိွသည္။

ကုမၸဏီ၏ ေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား တိက် မွန္ကန္မႈ မရိွ သုိ႔မဟုတ္ အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရိွဟု သင္ သံသယရိွရန္ 
အေၾကာင္းရိွပါက သင္သည္ ထုိကိစၥကုိ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အစီရင္ခံျခင္း” လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ သုိ႔မဟုတ္ ဒါ႐ုိက္တာ ဘုတ္အ
ဖြဲ႔၏ စာရင္းစစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ေကာ္ပုိရိတ္ စာရင္းစစ္ ဌာနမွ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္စုံတစ္ဦးကုိ တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ခ်က္ 
ခ်င္း သတင္းပုိ႔ အစီရင္ခံရမည္။သင္သည္အစီရင္ခံရမည္။ သင္သည္ စာရင္းစစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီသုိ႔ ေအာက္ပါသုိ႔ လိပ္မူလွ်က္ အမည္မေဖာ္ဘဲ လွ်ိဳ႕ 
ဝွက္၍လည္း တုိက္႐ုိက္ တင္ျပႏုိင္သည္။ “Corporate Secretary’s Office, Air Products and Chemicals, Inc.,  
1940 Air Products Blvd. Allentown, PA 18106-5500 ” ႏွင့္ စာအိတ္ေပၚတြင္ “CONFIDENTIAL (လွ်ိဳ႕ဝွက္)”  
ဟု မွတ္သားလွ်က္ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ 
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7. ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒ
၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ကုန္သြယ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျပဳအမူမ်ား
ကုိ တားျမစ္ေသာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးရိွ လက္၀ါးႀကီးုအုပ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ဥပေဒမ်ားကုိ လ္ုိက္နာရမည္။ သင့္ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ မည္
သည့္ တရား၀င္ သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါတုိ႔ ျဖစ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ တင္း 
က်ပ္စြာ တားျမစ္သည္။ (1) ေစ်းႏႈန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ (2) တစ္စုံတစ္ရားေသာ ေပးသြင္း
မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ သပိတ္ေမွာက္ရန္၊ (3) ထုတ္ကုန္မ်ား၊ နယ္ေျမမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္မ်ားကုိ ခြဲေ၀ရန္ သုိ႔မဟုတ္ (4) ထုတ္လုပ္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္ တစ္ခုခုတြင္ ထုတ္ကုန္ ေရာင္းခ်မႈကုိ ကန္႔သတ္ရန္။ 

ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးနွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆ္ုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ နယ္နမိတ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။ ဆုိလုိ 
သည္မွာ အေ၀းႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္က စြပ္စြဲထားသည့္ ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အခါ
တြင္ပင္ ဥပေဒက သက္ေရာက္သည္။ 

ဥပမာ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း၊ စုေဆာင္းရွာမီးထားေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ေရာင္းခ်ျခင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ 
ျပပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ထုတ္ကုန္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းႏွင့္ ေဖာက္သည္ေနရာမ်ားအျပင္ အြန္လုိင္းမွတဆင့္ လူမႈမီဒီယာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
ေျပာဆုိဆက္ဆံေရး ပလတ္ေဖာင္းမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႔ျခင္း စသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ထိေတြ႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆုိင္ရာ ထိ
ရွလြယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းအား ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ် ရွာေဖြျခင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ ႏ္ုိင္ငံအမ်ားအျပားရိွ ဥပေဒမ်ား
က ကုန္သြယ္မႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ မမွန္မကန္ လက္ခံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆင့္ပြားေပးေ၀ျခင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကုိ ျပင္းထန္ေသာ ရာဇ၀တ္ဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်း သတ္မွတ္ထားသည္။ အခ်က္အလက္ ေ၀မွ်ရန္ လုိအပ္လာေသာ အေျခအေန ျဖစ္ရပ္တြင္ ပထ
မဦးစြာ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ဥပေဒအုပ္စုႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။

8. မွ်တေသာ ကုိင္တြယ္မႈ
မိမိတုိ႔အားလုံးသည္ ကုမၸဏီ၏ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားကုိ မွ်တစြာ ကုိင္တြယ္ရမည္။ 
မည္သူမွ် လူအမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ေစ်းကစားျခင္း၊ ဖုံးကြယ္ျခင္း၊ အခြင့္ထူးခံ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ မမွန္မကန္ ကုိယ္စားျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား မမွ်တသည္ ကုိင္တြယ္မႈ အေလ့အထမ်ားမွ တဆင့္ အခြင့္ေကာင္း မယူရေပ။

9. သပိတ္ေမွာက္မႈ ဆန္႔က်င္ေသာ ဥပေဒမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သပိတ္ေမွာက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရိွသည့္  
မည္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ သပိတ္ေမွာက္မႈတြင္မဆုိ ပါ၀င္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္။ ပိတ္ပင္ထားမခံရေသာ္လည္း သပိတ္ေမွာက္ခံရသူတုိင္းကုိ ပ့ံပုိးသည့္ 
လုပ္ငန္းတုိင္းႏွင့္ အဆက္အဆံ မလုပ္ရပါ။ သပိတ္ေမွာက္မႈ ဘာသာစကားမ်ားပါ၀င္ေသာ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကုိ ရရိွခ့ဲပါက ယင္းသည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ မျဖစ္သည္ ျဖစ္ေစ ယင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ဥေပေဒ အုပ္စုထံ အစီရင္ခံရမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အ
လက္အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ရွားရွားပါးပါး လက္ခံရရိွပါက- ကုမၸဏီက တုန္႔ျပန္မႈ မရိွသည္ျဖစ္ေစကာမူ - အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ား
ထံ အစီရင္ခံရမည္။ ထုိသုိ႔ေသာ မည္သည့္ သပိတ္ေမွာက္မႈ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ တုန္႔ျပန္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

10. သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ဥပေဒမ်ား
ကမၻာတစ္၀ွမ္း ကုမၸဏီတစ္ခု အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၱရ၊ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အားလုံးကုိ လုိက္နာရမည္။ မိမိတုိ႔သည္ ကုန္သြယ္ေရး အေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ ကန္႔သတ္မႈ 
မ်ားကုိ ေလးစားသည္။ ကုန္သြင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုန္ပုိ႔မႈ မလုပ္မီ သြင္းကုန္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိ႔ကုန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္အရာတုိင္းကုိ မွန္ကန္စြာ ခြျဲခား 
ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ထုိ႔အျပင္၊ ႏုိင္ငံဇစ္ျမစ္၊ ပုိ႔မည့္ေနရာ၊ တကယ္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ တကယ္သံုးမည့္သူတုိ႔ကုိ မွန္ကန္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသထားေၾကာင္း  
ေသခ်ာပါေစ။ သြင္းကုန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း၊ တံဆိပ္ကပ္ျခင္း၊ လုိင္စင္မ်ား၊ ပါမစ္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား အားလုံး ပါဝင္မႈ  
ရိွမရိွကုိ စိစစ္ပါ။ သြင္းကုန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အေကာက္ခြန္အရာရိွမ်ားအတြက္ တိက်စြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေၾကညာၿပီး တန္ဖုိးထည့္သြင္းပါ။ 
 
မည္သည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္မွ်မဆုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒေအာက္တြင္ “တားျမစ္” ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ကုန္ 
ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာကုိ တင္သြင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တင္ပုိ႔ျခင္း မလုပ္ႏုိင္ပါ။ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ပါက ကုမၸဏီႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အရာ 
ရိွမ်ားနွင့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား လူပုဂၢိဳ လ္ တစ္ဦးခ်င္းတုိ႔ ရာဇ၀တ္ သုိ႔မဟုတ္ တရားမ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရႏုိင္သည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ 
ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလည္း တားျမစ္ခံရႏုိင္သည္။

၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ မိမိတုိ႔၏ ေပးသြင္းမႈ လမ္းေၾကာင္း၏ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္မႈကုိ အာမခံရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးရန္ လုိအပ္သည္။ သင္သည္ ကုမၸဏီ 
ကုိယ္စား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ျပင္ပပုဂၢိဳ လ္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရပါက သင္သည္ မိမိတို႔၏ မူဝါဒမ်ားကုိ သူတုိ႔အား ဆက္သြယ္ေျပာၾကား
မည္ဟု ကုမၸဏီက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ က်ဳိးေၾကာင္း ခုိင္လုံေသာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မခ်မွတ္မီ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ေပသြင္းသူမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အသစ္မ်ားအား စိစစ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကုိ စီမံကြပ္ကဲေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွရန္မွာ အလြန္ 
အေရးႀကီးသည္။

ေမးျမန္းစရာ တစ္စုံတစ္ရာရိွပါက ဥပေဒ အုပ္စု ႏွွင့္/သုိ႔ ကုန္သြယ္မႈ ကုိက္ညီလုိက္နာေရး အုပ္စုတုိ႔ထံမွ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူပါ။ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈခံထား
ရေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ပါ၀င္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးကုိ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္စုံတစ္ရာကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳမီတြင္ ဥပေဒအုပ္စု ႏွင့္/သုိ႔ 
ကုန္သြယ္မႈ ကုိက္ညီလုိက္နာေရး အုပ္စုတုိ႔ႏွင့္ သုံးသပ္ျခင္း လုပ္ရမည္။
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11. အတြင္းလူ သတင္းအခ်က္အလက္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီတစ္ခု အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔အားလုံးသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု လုံၿခံဳေရး ဥပေဒမ်ားအားလုံးကုိ လုိက္နာ
ရမည္။ ယင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ မသိရိွေသာ ကုမၸဏီအေၾကာင္း ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ သိနားလည္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္  
သည့္ ကုမၸဏီ၏ လုံၿခံဳေရး ရွယ္ယာ လက္မွတ္မ်ား ၀ယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းျခင္း ျဖစ္ေသာ “အတြင္း ကုန္သြယ္မႈ” အေပၚ တားျမစ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္
သည္။ “ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ဆုိင္ရာ” အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသူ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရာင္းျခင္းဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ကုိ လႊမ္းမုိးနိုင္ေျခရိွေသာ တစ္စုံတစ္ရာ- ဥပမာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ရယူသုိမီွးႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ထုခြဲေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ေကာ္ပုိရိတ္ ၀င္ေငြ 
ရလဒ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ အေရးႀကီးသည္ ကန္ထ႐ုိက္ ရရိွျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးရံႈးျခင္းႏွင့္ ထိပ္ပုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျပာင္းအလဲအစီအစဥ္တုိ႔ 
ပါ၀င္သည္။ ယင္းသည္ ထုိသုိ႔ေသာ လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမွာ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာမက ရာဇ၀တ္မႈလည္း ေျမာက္သည္။ 

သင္သည္ Air Products သုိ႔မဟုတ္ အျခား ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ဆ္ုိင္ေသာ မိမိတုိ႔၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခား လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔သာဟု ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရိွေသာ အမ်ားျပည္သူ မသိရိွႏုိင္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရိွ
ပါက အမ်ားျပည္သူအား သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ျခင္း ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ 
အမ်ားျပည္သူ ေၾကညာခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူကုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ အနည္းဆုံး အလုပ္လုပ္ရက္ တစ္ရက္ၾကာသည္ အထိ 
Air Products ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ေရာင္းျခင္း၊ ၀ယ္ျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ ကုမၸဏီ၏ ဤမူဝါဒသည္ စေတာ့ေစ်း
ကြက္ရိွ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ရွယ္ယာမ်ား ဥပမာ အမ်ားဆုိင္ရာ စေတာ့ႏွင့္ အေၾကြး လုံၿခံဳေရး လက္မွတ္မ်ား သာမက ထည္သြင္းမႈႏွင့္ ေစ်းေခၚမွႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊ စ 
ေတာ့ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ် သုိ႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူမႈ အမွာစာမ်ား၊ ႏွင့္ စေတာ့ကုိ ကူးေျပာင္းႏုိင္ေသာ အေၾကြး လုံၿခံဳေရး လက္မွတ္မ်ား ႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ 

သင့္တြင္ အမ်ားႏွင့္ မဆုိင္သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရီွပါက သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ လုံၿခံဳေရး ရွယ္ယာ လက္မွတ္မ်ားကုိ  
တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ အၿငိမ္းစားႏွင့္ ေငြစု အစီအစဥ္အတြင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ သင္သည္  
ေရာင္း၀ယ္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါက သင္၏ မိသားစု၀င္မ်ား သာမက သင္၏ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ေနထုိင္သူမည္သူမဆုိလည္း မလုပ္ႏ္ုိင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ အျခားသူ 
မ်ားကုိလည္း Air Products သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ အမ်ားႏွင့္ မဆုိင္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားကုိ  
ေပးျခင္းကုိလည္း သင့္အား တားျမစ္ထားသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခားသူမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းဆုိရာတြင္ တရား၀င္ “အရိပ္အျမြက္ 
ေျပာျခင္း” လည္းပါ၀င္ၿပီး ယင္းသည္ တရားမ သုိ႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္ တရားစြဲဆုိ ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

12. လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား 
သင္သည္ အမ်ားျပည္သူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သိရိွျခင္းမရိွေသာ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မဆုိႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အျခား မလုိလားအပ္ေသာ ျပင္ပ 
လူပုဂၢိဳ လ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ အသုံး၀င္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အခ်က္လက္မ်ားတြင္ အေရာင္း၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အျခား ေကာ္
ပုိရိတ္ အခ်က္အလက္ ေဒတာမ်ား၊ အသိပညာဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေစ်းႏႈန္း 
ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေရာင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မဆုိင္ေသာ ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္နွင့္ 
၀န္ထမ္း မွတ္တမ္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းနာမ်ား၊ ေပးသြင္းသူ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပုံၾကမ္းေရးဆြဲမႈမ်ား၊ သုေတသန 
ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္သစ္ ဖြ႔ၿံဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ကုမၸဏီသုိ႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ေပး
သြင္းသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခား လုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထုိသုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္သိရိွရပါက ကုမၸဏီအတြင္း
တြင္ ရိွၿပီး ထုိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ “သိရိွရန္ လုိအပ္ေသာ” သူမ်ားကုိသာလွ်င္ ထုတ္ေဖာ္ေပးရမည္။ မိမိတုိ႔၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ 
အသိပညာဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈ အသုံးျပဳျခင္းမဆုိသည္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အားလုံးႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္။

မိမိတုိ႔သည္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အျခား ခ်ိတ္ဆက္ထားသူမ်ား က့ဲသုိ႔ေသာ ျပင္ပ လူပုဂၢိဳ လ္ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည္။ ျပင္ပ လူပုဂၢိဳ လ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္
မ်ားကုိ မေလ်ာ္မကန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္း ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏုိင္ၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ သိသာ
ထင္ရွားေသာ ဥပေဒေၾကာင္း ဆုိင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ေစႏုိင္သည္။ သင္သည္ ဤသုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကုိ ရရိွပါက သင္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္က အတည္ျပဳထားေသာ ထုတ္ေဖာ္မႈ မျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။

13. ကုမၸဏီပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား
သင္သည္ ကုမၸဏီအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တရား၀င္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကုိ ခုိးယူခံရျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံး 
ျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အလြသုံဲးျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရမည္။ ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ အျခားသူမ်ားက လိမ္လည္ျခင္း၊ ခုိးယူျခင္း၊ လုံၿခံဳေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 
သုိ႔မဟုတ္ မမွန္မကန္ အသုံုးျပဳျခင္းမ်ားကုိ သံသယ တစ္စုံတစ္ရာ ရိွပါက ခ်က္ခ်င္း သတင္းပုိ႔ရမည္။ သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းထား 
ေသာ ကိရိယာ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ေနရာ အထားမွားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းျဖစ္ပါက သင္သည္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈကုိ ခ်က္ခ်င္း သတင္းပုိ႔ရမည္။

သင္သည္ မိမိတုိ႔၏ ႐ုပ္ပံုပုိင္းဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ဥပမာ- အေဆာက္အဦမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ ကိရိယာမ်ား၊ စက္မ်ား၊ အပုိပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ၿပီး
စီးၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ခုိးယူျခင္း မျပဳရ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ
ပုိင္ ပစၥည္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးတာ၀န္မ်ားကုိ သင္၏ ပုဂၢိဳ လ္ေရး အက်ဳိးအျမတ္ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္က္ုိင္ဖက္မ်ား၏ ပုဂၢိဳ လ္ေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အသုံးျပဳျခင္း မျပဳရပါ။ ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရး အ
ခြင့္အလမ္းမ်ား အတြက္ ကုမၸဏီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ ပုိင္ပစၥည္း၊ အခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ သင္က္ုိယ္တုိင္၏ ရာထူးတာ၀န္ကုိ အသုံးျပဳ 
ျခင္းမွတဆင့္ ေတြ႔ရိွလာေသာ မည္သည့္ အခြင့္အလမ္းကုိမွ် ရယူျခင္းကုိ သင့္အား တားျမစ္သည္။ 

မိမိတုိ႔၏ အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ အခ်ိန္၊ လွ်ိဳ ႕ဝွက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္မ်ား က့ဲသုိ႔  
အေကာင္အ ထည္မျမင္ရေသာ ပုိင္ဆ္ုိင္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ပါ။ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္လင့္ခ္၊ ပူးတြဖုိဲင္ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိမႈ (အီက္ 
ထေရာနစ္၊ တုိက္႐ုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္း ျဖင့္ျဖစ္ေစ) တုိင္းကုိ သတိျဖင့္ ကုိင္တြယ္ျပဳမူပါ။ သင္၏ ကြန္ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳ လ္ေရး စကား၀ွက္မ်ား ေ၀မွ်ျခင္း၊ အြန္ 
လုိင္း သုိ႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ တြင္ ထိရွလြယ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မည္သူ႔ဆီကမွန္းမသိေသာ အီးေမးလ္မ်ားတြင္ ပါေသာ လင့္မ်ားကုိ  
ႏိွပ္ျခင္းမ်ား မည္သည့္အခါမွ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ထုိ အခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၏ အစစ္အမွန္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကုိ အစဥ္အၿမဲ ထပ္ဆင့္ စိစစ္ပါ။
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14. မွတ္တမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ ပ္ုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ သင္ကုိင္တြယ္ရေသာ အခ်က္အလက္ကုိ မည္သုိ႔ အဆင့္ သတ္မွတ္
သည္ႏွင့္ ယင္းကုိ ကုမၸဏီမူ၀ါမ်ား သာမက သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီမည္သုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ကုိ နားလည္ပါ။ သင္သည္ 
ကုမၸဏီ၏ မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းျခင္း အခ်ိန္ဇယားကုိ နားလည္ လုိက္နာၿပီး ညႊန္ၾကားလာသည့္ အခါတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိင္းင့ံထားေသာ 
တရားစြဲဆုိမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားရန္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါ။ ဤမူဝါဒသည္ စာရြက္စာတမ္း မိတၱဴႏွင့္ အီလက္
ထေရာနစ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ သင္၏ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲရမည္ကုိ မေသ
ခ်ာပါက သင္၏ မန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုတ္ ဌာန သတင္းအခ်က္အလက္ ေခါင္းေဆာင္ထံမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ေတာင္းခံပါ။

15. ဂ႐ုတစုိက္ ဆက္သြယ္ပါ
ကုမၸဏီ ကိရိယာမ်ား၊ စနစ္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအတြက္သာလွ်င္ အသုံးျပဳရမည္။ ယင္း 
တြင္ အီးေမးလ္၊ ခ်က္ခ်င္းစာတုိေပးပုိ႔ လက္ခံမႈႏွင့္ အင္တာနက္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုဂၢိဳ လ္ေရး 
အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အသုံးျပဳျခင္းကုိ တားျမစ္သည္။ 

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ Air Products ကြန္ရက္တြင္သာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ သင္၏ ကုိယ္ပုိင္ အီးေမးလ္လိပ္စာျဖင့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအခ်က္အ လက္မ်ား ေပးပုိ၊ လႊေဲျပာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းမ်ားကုိ IT ဌာနမွ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွဘဲ မည္သည့္
အခါမွ် မလုပ္ရပါ။ 

သင္ေရးသား၊ ေပးပုိ႔၊ ဆြယူဲ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ စနစ္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းသမွ် အရာမွန္သမွ်သည္ ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ ျဖစ္ၿပီး ထုိစနစ္မ်ားအား သင္၏ အ
သုံးျပဳမႈကုိ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနႏုိင္သည္။ ထုိ႔အတူပင္ မိမိတုိ႔၏ စနစ္မ်ားအားအသုံးျပဳေနစဥ္ သင္သည္ ပုဂၢိဳ လ္ေရး အခ်က္အလက္ လုံၿခံဳမႈကုိ 
မည္သုိ႔မွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားသင့္ေပ။ အီးေမးလ္ႏွင့္ အသံေမးလ္ စာတုိမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ စ
မတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ အျခား အလားတူ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ျဖဳတ္ႏုိင္တပ္ႏုိင္ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီကြန္ရက္တြင္ သိမ္းဆည္း ထားေသာ မည္သည့္ဖုိင္ မ
ဆုိႏွင့္ ဖုိင္အားလုံးကုိ ရယူရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးရန္ အခြင့္အေရးကုိ ကုမၸဏီက ရယူထားသည္။ သုံးစြသူဲ ID မ်ားႏွင့္ စကား၀ွက္မ်ားကုိ လုံၿခံဳေရး၊ ၀န္ထမ္း မည္
သူမည္၀ါ ျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပမႈ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းအတြက္သာ အသုံးျပဳရန္ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္၀န္ထမ္းကုိမွ် လွ်ဳိ႕၀ွက္မႈ သုုိ႔မဟုတ္ က္ုိယ္ေရးအခ်က္အ
လက္ လုံၿခံဳမႈဆုိင္ရာ မည္သည့္ အခြင့္အေရးကုိမွ် အာမခံေပးျခင္းမ ရိွသက့ဲသုိ မိမိတုိ႔ စနစ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီက ၀င္ေရာက္မႈကုိ တားဆီးမည္မဟုတ္ပါ။

Air Products ကြန္ရက္ေပၚတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ကုမၸဏီ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဖန္တီးလိုက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ 
ဆက္သြယ္မႈ အားလုံးကုိ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ တရားရုံးတြင္ သုံးသပ္မႈအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္ မွတ္တမ္းမ်ား အျဖစ္ မွတ္
ယူႏုိင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဆက္သြယ္မႈအားလုံးတြင္သင္သည္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္လစ္ဇင္းကုိ က်င့္သုံးၿပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား မွတ္တမ္းဖုိင္မ်ား ဖန္တီး 
ေသာအခါတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ အေျခအေနကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ မွားယြင္းေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ အၾကံျပဳ စကားလုံးမ်ား၊ လက္ခံသူကုိ ကသိက 
ေအာင့္ျဖစ္ေစေသာ၊ ခ်ဲ႕ကားထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုံေဖာ္ ျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ လုပ္ငန္း အေလ့အထမ်ား၊ အစုိးရ ၾကီးၾကပ္ေရး
မႉးမ်ား တရားစြဲဆုိမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရား႐ံုးမ်ားက မွားယြင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဟာသ သုိ႔မဟုတ္ ေထ့ေငါ့
မႈမ်ား လုပ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ 

16. ကုိယ္ေရးလံုၿခံမႈ  
မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ကုမၸဏီသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ 
ပုဂၢိဳ လ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ဥပမာ- ေမြးသကၠရာဇ္မ်ား။ လိပ္စာမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားအခ်က္လက္မ်ားကုိ စုေဆာင္း 
သိမ္းဆည္းသည္။ ကုမၸဏီသည္ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေဒတာ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားနွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ ပုဂၢိဳ လ္ေရး 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တရား၀င္ လုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္သာ ေကာက္ခံရမည္၊ ရပုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ားႏွင့္သာ ေ၀မွ်ရမည္၊ လုံၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
အညီ ကာကြယ္ေပးရမည္၊ ထုိ႔ျပင္ လုိအပ္သေလာက္ ကာလအတုိင္းအတာ ျဖင့္သာ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။ ပုဂၢိဳ လ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏ္ုိင္ေသာ 
ျပင္ပ ပုဂၢိဳ လ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔ကုိ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ကုိ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ဆုိရမည္။

ကုမၸဏီသည္ ဖုန္းခုိးနားေထာင္ျခင္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ေနာက္ေယာင္ခံျခင္းဆုိင္ရာ အျခားေသာ ပုံစံမ်ားကုိ လႊမ္းၿခံဳေသာ ဥပေဒမ်ားအားလုံးႏွင့္  
အညီ လုိက္နာရမည္။ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ လူပုဂၢိဳ လ္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးက ၾကားျဖတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ သေဘာတူညီထားျခင္း မရိွလွ်င္  
သင္သည္ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ ေခတ္မီ ေပးပုိ႔မႈ၊ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ၾကားျဖတ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္း 
တင္ရန္ မည္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္၊ စက္မႈဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ကိရိယာမ်ားကုိမွ် အသုံးမျပဳႏုိင္ပါ။ ယင္းတြင္ အျခား လူပုဂၢိဳ လ္မ်ား၏ ေျပာဆုိ 
ခ်က္မ်ားကုိ ၾကားႏိုင္ရန္ တယ္လီဖုန္း လုိင္းတုိးခ်ဲ႕မႈမ်ား အသုံးျပဳျခင္းလည္း ပါ၀င္ၿပီး ယင္းတစ္ခုတည္းသာဟု ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွပါ။ သင္သည္  
ဆက္သြယ္မႈကုိ ၾကားျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ရန္အတြက္ တာ၀န္ရိွသည္ ျဖစ္ေစ မရိွသည္ျဖစ္ေစႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပဲ သင္သည္ ထုိလုိ 
အပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ ၾကားျဖတ္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္း တင္ထားေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
မလုပ္ရပါ။

မွတ္တမ္းတင္မႈတြင္ ပါ၀င္သူအားလုံးက မွတ္တမ္းတင္ေနေၾကာင္းကုိ သိရိွၿပီးယင္းအတြက္ သေဘာ တူညီထားျခင္း မရိွပါက ဥပေဒ အုပ္စု၏ သိ
သာေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ကုမၸဏီ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားလူပုဂၢိဳ လ္ တစ္ဦး၏ အသံ၊ ဓါတ္ပံု သုိ႔မဟုတ္ 
အျခား ဗီဒီယုိမ်ားကုိ မွတ္တမ္းရယူျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ရန္ မည္သည့္ ကိရိယာကုိမွ် အသုံးမျပဳပါႏွင့္။
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17. ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးထည့္၀င္မႈႏွင့္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း 
Air Products and Chemicals, Inc., သည္ တရား၀င္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ မည္သည့္ ႏ္ုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသတြင္မွ် ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားလွ်င္
ပင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ထည့္၀င္မႈမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ပါ။ သင္သည္ ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ကုိ သင့္ကုိယ္သင္ 
ကုိယ္စားျပဳလွ်က္ ပုဂၢလိက ထည့္၀င္မႈကုိ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီရန္ပုံေငြကုိ မသုံးစြဲႏုိင္သလုိ ေငြျပန္ထုတ္ခြင့္ လည္း မရိွပါ။ 
သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သင္သည္ ႏုိင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆ္ုိင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။ထုိလုပ္ 
ေဆာင္မႈကုိ ဥပေဒ အုပ္စု ႏွင့္/သုိ႔ အစုိးရ ဆက္ဆံေရးမွ ၾကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရိွထားပါက ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဥ
ပေဒျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ မူဝါဒဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ အရာရိွမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ၾသဇာသက္ေရာက္ရန္ 
သင္သည္ စည္းရုံးလႈေံဆာ္ျခင္း၊ လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ၾကိဳးစားျခင္းတုိ႔ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။

18. လူမႈေရး မီဒီယာႏွင့္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး 
လူမႈေရး မီဒီယာကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္အခါ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆင္ျခင္တုံတရားနွင့္ ေယဘုယ် အာရုံခံစားမႈကုိ အသုံးျပဳပါ။ သင္
သည္ မည္သည့္အခါမွ် ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြမဲ်ား၊ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ သုိပမဟုတ္ အျခား လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္၏ ပုဂၢိဳ လ္ေရး လူမႈမီဒီယာ၊ အျခား အြန္လုိင္း တင္ျပမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လူထုဆက္ဆံေရး
မ်ားတြင္ မေဖာ္ထုတ္ရပါ။ သင္သည္ ကုမၸဏီအတြက္ စကားေျပာဆုိရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမထားသေ႐ြ႕ မည္သည့္အခါမွ် ကုမၸဏီအတြက္ စကားေျပာေန 
သည္ဟု မေပၚလြင္ေစရပါ။ တရားမ၀င္ေသာ၊ စည္းမ်ဥ္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ သင္ သ့ုိမဟုတ္ ကုမၸဏီကုိ အရွက္ရေစေသာ မည္သည့္အရာကုိမွ် 
မည္သည့္အခါတြင္မွ် မျပဳလုပ္ရပါ။

သင္က Air Products က္ုိယ္စား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆုိဆက္ဆံရ မည္ဆုိပါက၊ ေကာ္ပုိရိတ္ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ Law Group ႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္မည့္ သင့္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။ 

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ Air Products ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လူမႈမီဒီယာ မူဝါဒ စံႏႈန္း 01-10 ကုိ ဖတ္႐ႈပါ။

19. ညီမွ်ေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္း
မိမိတုိ႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ တန္ဖုိးအထားဆုံး ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ လုပ္သား အင္အား၏ တန္ဖုိးကုိ အခုိင္အမာ 
ယုံၾကည္ၿပီး လူမ်ဳးိ၊ အသားအေရာင္၊ တုိင္းရင္းသား၊ မူရင္း ႏုိင္ငံ၊ က်ား-မကြျဲပားမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လိင္ခံယူမႈ၊ က်ားမသတ္မွတ္ခ်က္၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခ  
အေန သုိ႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမႈ အေျခခံမ်ားအေပၚတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ တားျမစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ အေလ့
အထမ်ားအားလုံးတြင္ မိမိတုိ႔သည္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေခၚယူျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးအျမင့္မားဆုံး ပုဂၢိဳ လ္မ်ားျဖစ္ေအာင္  
ျမႇင့္တင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပုဂၢိဳ လ္ေရး သြင္ျပင္လကၡဏာ မည္သုိ႔ပင္ရိွေစကာမူ ညီမွ်ေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈကုိ လႊမ္းမုိးေသာ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္ 
နာသည္။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ပုဂၢိဳ လ္ေရး သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားအေပၚ အေျခခံလွ်က္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲ 
မိမိတုိ႔၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၏ ဥပေဒမ်ားေအာက္တြင္လည္း တရား၀င္မႈ မရိွေပ။ ဤမူဝါဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း သတိျပဳမိ
ပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ မန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုတ္ လူသား ရင္းျမစ္ ကိုယ္စားလွယ္ သိရိွလာေအာင္ အသိေပးပါ။ သင္သည္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခား  
စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ IntegrityLine သုိ႔မဟုတ္ IntegrityOnline မွတဆင့္လည္း အသိေပး အစီရင္ခံႏုိင္သည္။ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္းသည္ မိမိတုိ႔၏ ေလး
စားသမႈရိွေသာ အလုပ္ခြင္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မည္သည့္အခါမွ် အသက္၊ လိင္၊ လူမ်ဳိး၊ 
အသားအေရာင္၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ မူရင္း ႏုိင္ငံသား၊ လိင္စိတ္လက္ခံမႈ၊ က်ားမအသြင္အျပင္၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ မသန္စြမ္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခား မည္သည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာအေပၚတြင္ မည္သည့္အခါမွ် အေျခမခံဘဲ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည္။

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား အားလုံးသည္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရန္ လုိအပ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် မိမိတုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လိင္ဆုိင္ရာ ေစာ္ကားျခင္း အပါအဝင္ မည္
သည့္ပုံစံျဖင့္ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကုိမွ် သည္းမခံပါ။ ေစာ္ကား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းသည္ လုိလားျခင္းမရိွသည့္ ေစာ္ကား တုိက္ခုိက္မႈ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္
ဦး တစ္ေယာက္၏ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းအားအေပၚ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ေစာ္ကား ေႏွာင့္ယွက္မႈတြင္ တုိက္ခုိက္ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္ရိွရန္ မလုိအပ္ပါ။ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ဆုိသည္မွာ ဟာသ၊ ေနာက္ေျပာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ီးက်ဴးစကား ရပ္သည္ပင္ ေစာ္ကားေႏွာင့္ 
ယွက္မႈကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဤမူဝါဒကုိ ခ်ိုးေဖာက္သည့္ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈကုိ မည္သည့္ ပုံစံ မည္သည့္ အတုိင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ေစ သည္းခံလိမ့္မ 
ဟုတ္ပဲ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ အဆုံးသတ္ျခင္း အပါအ၀င္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈတြင္ ရလဒ္ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ တုိင္ၾကားမႈ အားလုံးကုိ အ 
ျမန္ဆုံးႏွင့္ စနစ္တက် စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္။ မိမိတုိ႔သည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေရး ဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကား 
ျခငး္၊ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ခုိက္ရန္လုိျခင္း အျပဳအမူမ်ား အပါအ၀င္ မည္သည့္ အမ်ဳိးအစား ခ်ဳိးေဖာက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားမႈ 
ကုိမွ် သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။

အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားလုံးကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး အလုပ္ 
ခြင္ကုိ ေလးစားရမည္။ ကြျဲပားျခားနားမႈႏွင့္ အားလုံး ပါ၀င္မႈ၊ ေစာ္ကား ေႏွာင့္ယွက္မႈ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ႏွင့္ အျခားေသာ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ  
သင္ခန္းစာမ်ားအျပင္ ကုမၸဏီ၏ သင္တန္းမ်ားကုိ ေနာက္ဆုံး ေပၚျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားထားပါ။ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈကုိ သတင္းပုိ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စုံစမ္း စစ္ 
ေဆးမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း ဤမူဝါဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။
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20. ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရး
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ၊ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ မိမိတုုိ႔၏ ကတိက၀တ္တြင္ ခၽြင္းခ်က္မရိွပါ။ ေန႔စဥ္ မိမိတုိ႔သည္ ကမၻာအႏံွတြင္ မိမိ
တုိ႔၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ စြမ္းေအာင္ရည္မ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားသည္။ မိမိတုိ႔သည္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ဖယ္ရွားရန္၊ မလုိလားအပ္ေသာ 
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ ညစ္ 
ညမ္းမႈ ထုတ္လႊတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။ 

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္းမႈကုိ ကာကြယ္ျခင္း အပါအ၀င္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ခံရေသာ အလုပ္ခြင္တြင္ရိွ 
ေသာ မိမိတုိ႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ အျခားပုဂၢိဳ လ္မ်ား က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကုိ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေလ့အထမ်ား၏ သက္
ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအားလုံးကုိ သင္သည္ လုိက္နာရမည္။ ကုမၸဏီ၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊  
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ (EH&S) ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရး မူဝါဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားလုံးကုိ သင္သည္ အစဥ္အၿမဲ လုိက္နာရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားအားလုံးကုိလည္း တက္ေရာက္ရမည္။ ေဘးကင္းေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးမ်ားကုိ မလုိက္နာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏  
ေဘးကင္းေရးစနစ္မ်ားကုိ ပိတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာ္သြားျခင္းအတြက္ အလုပ္ထုတ္ခံရမႈ အပါအဝင္ စည္းကမ္းအရ အေရးယူပုိင္ခြင့္ ကုမၸဏီတြင္ ရိွပါသည္။

သင္၏ မန္ေနဂ်ာ၊ EH&S ႏွင့္ လူသားရင္းျမစ္တုိ႔က သင္၏ ေနရာသုိ႔မဟုတ္ အခန္းက႑ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ မည္သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ မဆုိ သင္နား 
လည္ေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္သည္။ မည္သည့္ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈဆုိင္ရာ ဆုိးက်ဳိး ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစႏုိင္သည့္ မည္သည့္
အေျခအေနကုိမဆုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ တက္ၾကြလက္ဦးမႈ ရိွပါ။ ကိရိယာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားအပါအဝင္  
မည္သည့္ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ ဆုိင္ရာ မလုိလားအပ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေျခအေနမ်ားကုိမဆုိ စက္ရုံတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ရိွ 
ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအတြက္ တာဝန္ရိွသည့္ ပုဂၢိဳ လ္ သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွခ်ဳပ္သုိ႔ အစီရင္ခံရသည္။

မိမိတုိ႔သည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေသာ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ားက အသုံးျပဳပါက  
ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ဦးစားေပးျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား
အားလုံးသည္ မိမိတုိ႔ လုပ္ငန္းတည္ေနရာမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရး မူဝါဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခၽြင္းခ်က္မရိွပဲ လုိက္နာရန္ လုိအပ္
သည္။ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈ ရိွပါက သုိ႔မဟုတ္ တစ္မ်ိုးတစ္ဖုံေသာ သံသယျဖစ္မႈ ရိွပါက ေကာ္ပုိရိတ္ လုံၿခံဳေရးကုိ သတိေပးလုိက္ပါ။

21. အလုပ္ခြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ကုမၸဏီသည္ အလုပ္ခြင္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ လံုးဝသည္းမခံေသာ မူဝါဒ လက္ကုိင္ထားသည္။ အျခားေသာ လူပုဂၢိဳ လ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ၿခိမ္း 
ေျခာက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ မလုံၿခံဳဟု ခံစားရေစေသာ မည္သည့္ အျပဳအမူကုိမဆုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ သင့္အား တားျမစ္သည္။ ယင္းတြင္ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာ္ကား 
ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရန္လုိမႈေႏွာင့္ယွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ျခင္း ကုိ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ မိမိ
တုိ႔သည္ ကုမၸဏီ၏ အေဆာက္အဦမ်ား အားလုံးတြင္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လက္နက္မ်ားကုိ တားျမစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
တစ္စုံတစ္ေယာက္တြင္ လက္နက္ရိွသည္ဟု သင့္တြင္ စုိးရိမ္မႈရိွပါက သင္၏ မန္ေနဂ်ာ သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔၏ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အဖုိးတန္အရာ ကာကြယ္
မႈ အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦးကုိ ခ်က္ခ်င္း အသိေပး အစီရင္ခံပါ။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္ခြင္သုိ႔ ေဘးကင္းေရး သုိ႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သက္ေရာက္ 
ေစသည့္ ျပင္ပ စုိးရိမ္ပူပန္မႈတုိင္းကုိ သတင္းပုိ႔ပါ။

22. မူးယစ္ေဆး အလြဲသုံးျခင္း
သင္သည္ အလုပ္စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ ႏွင့္/သုိ႔ သင္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကုိ လက္မခံႏုိင္ေလာက္ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ ဆ္ုိင္ရာ 
ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ ပစၥည္း၏ လႊမ္းမုိးမႈမွ် မရိွဘဲ သင္၏ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ 
သင့္ကုိ ေအာက္ပါတုိ႔မွ တားျမစ္ထားသည္။ (1) ကုမၸဏီပုိင္နက္ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ အျပင္တြင္ျဖစ္ေစ အရက္၊ တရားမဝင္ ေဆး၀ါး၊ သုိ႔မဟုတ္ ထိန္း
ခ်ဳပ္ထားေသာ အရာဝတၳဳမ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ (2) အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီပုိင္ေနရာမ်ားတြင္ ရိွေနစဥ္အတြင္း 
တရားမဝင္ ေဆး၀ါးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ (သင္၏ ဆရာဝန္က ေဆးညႊန္းေပးထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ မူဝါဒအရ ျဖစ္သည္မွလြဲ၍) ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အရာဝတၳဳ
မ်ား အား ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။ သုိ႔မဟုတ္ (3) (ကုမၸဏီပုိင္နက္ အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အ 
ျပင္ဘက္တြင္) ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာ အညြန္း ေဆး၀ါးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္တာတြင္ အညြန္းမပါပဲ ၀ယ္ယူရရိွနိုင္ေသာ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္စဥ္ 
ယုိယြင္းအားနည္းျခင္း။ သင့္တြင္ ေဆး၀ါး သုိ႔မဟုတ္ အရက္ ျပႆနာရိွပါက သင့္အေနျဖင့္ အကူအညီရွာေဖြရန္ အခုိင္အမာ အားေပး အားေျမႇာက္ျပဳၿပီး 
လူသားရင္းျမစ္ဌာနကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး သင္၏ ေဒသတြင္ရိွေသာ ကူညီပ့ံပုိးသည္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူပါ။ 

လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ားကဲ့သို႔ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အရပ္ပါေသာ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား ေသာက္စားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား  
ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း သင္သည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ားအားလံုးကို လိုက္နာေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အစဥ္အၿမဲအသင့္အတင့္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ  
ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ။

23. ရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲမႈနွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ လူမႈေရး တာဝန္ခံမႈႈ
ကုမၸဏီသည္ စြမ္းအင္၊ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ တုိးတက္ေနေသာ ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ တီထြင္ၾကံဆမႈရိွေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ တာ၀န္ခံမႈတုိ႔မွ တဆင့္ ေရရွည္ခံေသာ တန္ဖုိးကုိ ဖန္တီးရန္ ၾကိဳး 
ပမ္းလုပ္ေဆာင္သည္။ မိမိကုိယ္ကုိ Air Products ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ အကၽြမ္းဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေရရွည္တည္တ့ံ 
ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ရင္း အဆုိပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသုိ႔ ကုမၸဏီကုိ တြန္းပုိ႔ရန္မွာ လူတုိင္း၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ 
မိမိတုိ႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔၏ ေရရည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲမႈ ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာမႈ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုကုိ သတိျပဳမိပါက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား
ကုိ တုိင္ၾကားျခင္း” လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ လုိက္ပါ လုပ္ေဆာင္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအုပ္စုကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ 
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24. စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားစဥ္ကာလအတြင္း သင့္အား စာရင္းစစ္္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔၏ အဖြဲ႔တြင္း စာရင္းစစ္မ်ား၊ ျပင္ပ စာရင္းစစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒ 
အုပ္စုမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔တြင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားတြင္ သင့္အား ပါ၀င္ရန္ ေတာင္းဆုိလာႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပါက သင္သည္ အစဥ္အၿမဲ အျပည့္အ၀  
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္စြာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရ စုံစမ္း 
စစ္ေဆးေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းဆုိမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႔ေနမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္  
ေတာင္ဆုိျခင္မ်ားကုိ လက္ခံ ရရိွႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ေတာင္းခံမႈမ်ား ရရိွပါက သင္သည္ ဥပေဒအုပ္စုကုိ ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္၍ အကူအညီကုိ ရယူရမည္။

25. လက္တံု႔ျပန္မႈကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း
ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမူဝါဒအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ခုကုိ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းျဖင့္ အစီရင္ခံသူ၊ စာရင္းစစ္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ဥပေဒ သုိ႔မ 
ဟုတ္ ကုမၸဏီမူဝါဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းက လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုသည္ ဥပေဒ သုိ႔မ 
ဟုတ္ ကုမၸဏီမူဝါဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ပါ၀င္ရန္ ဆန္႔က်င္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းဆုိေသာ ပုဂၢိဳ လ္ တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္အေပၚ ၀န္ထမ္း တစ္စုံတစ္ေယာက္က လက္တံု႔ျပန္ျခင္းကုိ ကုမၸဏီက တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္သည္။ တားျမစ္ထားသည့္ လက္တံု႔ျပန္မႈ ပုံစံမ်ား 
တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈအား အဆုံးသတ္ျခင္း၊ ရာထူးခ်ျခင္း၊ ဝန္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင့္အး ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တာဝန္ေပးအပ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
တုိးတက္မွဳမ်ား အတြက္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကုိ ေကာ္ပုိရိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ဖယ္ 
ၾကဥ္ထားျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူပုံစံ တစ္မ်ဳိးမ်ိဳးး လုပ္ခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လက္တံု႔ျပန္ေသာ အျပဳအမူတြင္ ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းတုိင္းသည္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္း အပါအဝင္ စည္းကမ္းအရ အ 
ေရးယူမႈမ်ား ခံရႏုိင္ပါသည္။ အစီရင္ခံတင္ျပေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္ အခ်က္အလက္ အေျခခံမႈ မရိွသည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ အေလးဂ႐ု မျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱ 
ရာယ္ ျဖစ္ေစန္ုိင္ေသာ အစီရင္ခံမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ေသာ လူပုဂၢိဳ လ္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သက္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ဆုိင္ရာ အျပစ္ေပးအေရးယူ
မႈကုိ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအား ရပ္ဆုိင္ျခင္း အထိ ခံရႏုိင္သည္။

26. ဘုတ္အဖြဲ႔ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ခၽြင္းခ်က္မ်ား
ဒါ႐ုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ ဤ စည္းမ်ဥ္းကုိ လက္ခံၿပီး ဤစည္းမ်ဥ္းကုိ ျပင္ဆင္နိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခြင့္အာဏာရိွသည္။ ရွားပါးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာရိွခ်ဳပ္သည္ စည္းမ်ဥ္း၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိ ခၽြင္းခ်က္ထားရန္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းရိွမရိွကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အ 
မႈေဆာင္ အရာရိွမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအား သက္ေရာက္မႈ ရိွေသာ စည္းမ်ဥ္းကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ မည္သည့္ ခၽြင္းခ်က္မဆုိကုိ လုပ္ေဆာင္ပါက ယင္း
ကုိ ဘုတ္အဖြဲ႔ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေကာ္ပုိရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ ဒါ႐ုိက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ အမည္ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီကသာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ 
ထုိခၽြင္းခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နယူးေယာက္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္းေဖာ္ျပမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ အရႏွင့္ လုိအပ္သည့္
အခါ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည္။

မိမိတုိ႔၏ စည္းမ်ဥ္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္မွ သင္သည္ ခၽြင္းခ်က္ကုိ လုိလားပါက မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိမွ် မလုပ္ေသးမီတြင္ သင္၏ ေဒသခံ စည္းကမ္းထိန္း
သိမ္းေရး အဆက္အသြယ္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအုပ္စုကုိ ဆက္သြယ္ရမည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရိွမ်ား သုိ႔မဟုတ္  
ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္း ခၽြင္းခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာကုိ ဘုတ္အဖြဲ႔ဒါ႐ုိက္တာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘုတ္ ေကာ္မတီ)  
က အတည္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နယူးေယာက္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္းေဖာ္ျပမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၏  
လုိအပ္ခ်က္ အရႏွင့္ လုိအပ္သည့္အခါ ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည္။



IntegrityLine:   

အာဂ်င္တီးနား     0800-444-8089
ဘယ္လ္ဂ်ီယံ     0800-7-1658
ဘရာဇီးလ္      0800-891-4169
ခ်ီလီ (AT&T)     171 00 311
ခ်ီလီ (AT&T - စပိန္ ေအာ္ပေရတာ)   171 00 312
ခ်ီလီ (AT&T)     800-225-288
ခ်ီလီ (Telefonica)     800-800-288
ခ်ီလီ (ENTEL)     800-360-311
ခ်ီလီ (ENTEL - စပိန္ ေအာ္ပေရတာ)   800-360-312
ခ်ီလီ (အီစတာကၽြန္း)     800-800-311
ခ်ီလီ (အီစတာကၽြန္း - စပိန္ ေအာ္ပေရတာ)   800-800-312
ခ်ီလီ (အဂၤလိပ္လုိ ႏိႈးေဆာ္ေသာ နံပါတ္ႏိွပ္ကြက္)  855-225-7066
တ႐ုတ္ (ေတာင္ပုိင္း) China Netcom Group  10-800-711-0635
တ႐ုတ္ (ေျမာက္ပုိင္း) China Telecom South  10-800-110-0581
ကုိလံဘီယာ     01-800-911-0010
ကုိလံဘီယာ (စပိန္ ေအာ္ပေရတာ)   01-800-911-0011
ကုိလံဘီယာ (အဂၤလိပ္လုိ ႏိႈးေဆာ္ေသာ နံပါတ္ႏိွပ္ကြက္)  855-225-7066
ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ     800-142-716
အီေကြေဒါ      1-800-225-528
အီေကြေဒါ (စပိန္ ေအာ္ပေရတာ)    1-999-119
အီေကြေဒါ (အဂၤလိပ္လုိ ႏိႈးေဆာ္ေသာ နံပါတ္ႏိွပ္ကြက္)  855-225-7066
ျပင္သစ္      0800-90-0198
ဂ်ာမဏီ      0800-183-0860 
အင္ဒုိနီးရွား     001-803-1-008-3251
အိႏၵယိ      000 800 919 1205
အီတလီ      800-788319
ဂ်ပန္      0034-800-900066
ဂ်ပန္      00531-11-4454
ဂ်ပန္      0044-22-11-2562
ဂ်ပန္      0066-33-830191
ကုိရီးယား၊ သမၼတႏုိင္ငံ    00798-1-1-005-6156
မေလးရွား      1-800-81-2303
နယ္သာလန္     0800-022-0720
အုိမန္      800 50050
ပီ႐ူး (Telephonica - စပိန္ ေအာ္ပေရတာ)   0-800-50-000
ပီ႐ူး (Telephonica)     0-800-50-288
ပီ႐ူး (Americatel)     0-800-70-088
ပီ႐ူး (အဂၤလိပ္လုိ ႏိႈးေဆာ္ေသာ နံပါတ္ႏိွပ္ကြက္)  85-225-7066
ပုိလန္      0-0-800-111-1582
ေပၚတူဂီ      800-8-11604
႐ုရွား      8 (800) 301-45-91
ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား    800 850 0096
စပိန္      900-97-1039
ထုိင္ဝမ္      00801-10-4062
ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း (ႏွင့္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္)  0808-234-6711
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါ   1-877-272-9726
ဥဇဘက္ကစၥတန္      0^641-744-0010  

(^ ဒုတိယေျမာက္ နံပါတ္ႏိွပ္ကြက္ 
ျမည္သံကုိ အခ်က္ျပေပးသည္) 

IntegrityOnline: www.airproducts.com/integrityonline
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အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိလိုပါက  
ေအာက္ပါလိပ္စာကို ဆက္သြယ္ပါ

ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ႐ုံးခ်ဳပ္
Air Products and Chemicals, Inc. 
1940 Air Products Blvd.  
Allentown, PA 18106-5500   
ဖုန္း 610-481-4911 
(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါျပင္ပ 
+1-610-481-6799) 

က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သံသယရိွေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံရန္ျဖစ္ေစ 
စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ေစ Air Products တြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားရိွပါသည္။ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ရိွ 
ဥပေဒမ်ားတြင္ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ 
ကိရိယာမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္ 
သုိ႔မဟုတ္ ကန႔သ္တ္ထားသည္။ ေဒသတြင္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတုိင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳေစလုိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္စာရင္းကုိ www.airproducts.com/codeofconduct တြင္ ေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။

www.airproducts.com/integrityonline တြင္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။

တယ္လီဖုန္းျဖင့္ တုိင္ၾကားနည္း အေသးစိတ္ကုိ www.airproducts.com/integrityline တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။
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