
ကျျင့််�ဝတ််စည်း်�ကျမ်း်�

ဗား�းရှင်းးး 5 - 12 /2022 



Semperit Group  I  ကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးး  |  စ�မ်းျကျးနှာာ� 2

မ်းိတ််ဆကျ်ခြ�င့််� 3

ဤကျျင့််�ဝတ််စည်း်�ကျမ်း်�သည်း် ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ�ကျိ� လမ်း်�ကြော�ကျာင့််�ခြပ်ကြောပ်�သည်း်�အရာာ
ခြ�စ်ပ်ါသည်း်

4

Semperit ကြောကျာ်ပ်ိ�ရာိတ််တ်န််�ိ��မ်းျာ� 5

ဤကျျင့််�ဝတ််စည်း်�ကျမ်း်�သည်း် ကျွန်ု်�ပ််န်ုှင့််� သကျ်ဆိ�င့််ပ်ါသလာ�။ 6

လမ်း်�ညွှှန််�ျကျ် (Semperit ၏ ကြောစာဒကျတ်ကျ်ခြ�င့််�ဆိ�င့််ရာာ လ�ပ််ထုံး���လ�ပ််န်ည်း်�
မ်းျာ�) ကျိ�သိရှိိရာန်် ဘယ််ကျိ�သးာ�ကြောရာာကျ်န်ုိ�င့််ပ်ါသလဲ။

8

စး�ပ်းာ�ကြောရာ� ဂု�ဏ််သိကျာာရှိိမ်းုန်ုှင့််� ကြောလ�စာ�လိ�ကျ်န်ာမ်းု 9

တ်ရာာ�မ်းှတ်ကြောသာ ဆကျ်ဆ�မ်းု 10

လ့အ�းင့််�အကြောရာ�မ်းျာ� 10

လူမ်းုကြောရာ�န်ုှင့််� အလ�ပ််သမ်းာ�စ�န်ုုန််�မ်းျာ� 11

�းဲခြ�ာ�မ်းဆကျ်ဆ�ခြ�င့််� 12

ကြောန်ုှာင့််�ယ်ှကျ်ခြ�င့််�န်ုှင့််� အန်ုိ�င့််ကျျင့််�ခြ�င့််� 12

မ်းူ�ယ်စ်ကြောဆ�ဝါ�န်ုှင့််� အရာကျ် 12

ကျမ်း ာာလ���ဆိ�င့််ရာာ မ်းတ်ူကျးဲခြပ်ာ�မ်းုန်ုှင့််� လူမ်းျိ��ကြောပ်ါင့််�စ��ပ်ါဝင့််မ်းု 12

အဂုတ်ိလိ�ကျ်စာ�မ်းုကျင့််�ရှိင့််�ကြောရာ� 13

ကျိ�ယ််ကျျိ��စး�ပ်းာ�ပ်ဋိိပ်ကျာ 14

ကြောင့်းမ်းည်း်��ဝါ�ျမ်းု တ်ာ�ဆး�ခြ�င့််� 15

အတ်းင့််�ကြောရာ� စည်း်�ကျမ်း်�မ်းျာ� 16

စး�ပ်းာ�ကြောရာ�လကျ်ဝါ�ကြီးကျး�အ�ပ််မ်းု တ်ာ�ဆး�ကြောရာ�န်ုှင့််� ယ်ှဉ််ပြိုပ်ိ�င့််မ်းုဥပ်ကြောဒ 16

ပ်ိ�ကျ�န််ထုံးိန််��ျ�ပ််မ်းုမ်းျာ�န်ုှင့််� ပ်ိတ််ဆိ�အကြောရာ�ယ်ူမ်းုမ်းျာ� 17

လိမ်း်လည်း်မ်းု 17

အလ�ပ််�းင့််တ်းင့််�ထုံးိန််��ျ�ပ််မ်းု စည်း်�ကျမ်း်�မ်းျာ� 18

အမ်းျာ�ခြပ်ည်း်သူဆိ�င့််ရာာ စ��စမ်း်�စစ်ကြောဆ�မ်းုမ်းျာ� 19

ဆိ�ကျ်ဘာလ��ပြို���ကြောရာ�၊ ကြောဒတ်ာကျာကျးယ််ကြောရာ�န်ုှင့််� အကျဲဆတ််ကြောသာ သတ်င့််�
အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�

19

ကြောရာရှိည်း်တ်ည်း်တ်���ိ�င့််ပြိုမ်းဲမ်းု 20

ကျျန််�မ်းာကြောရာ�၊ လ��ပြို���ကြောရာ�၊ ပ်တ််ဝန််�ကျျင့််န်ုှင့််� အရာည်း်အ�ျင့််� 21

အလ�ပ််�းင့််ခြပ်င့််ပ် ဆကျ်သးယ််မ်းု 22

ဆိ�ရှိယ််မ်းးဒးယ်ာ 22

ထုံး�တ််ကြော�ာ်ကြောခြပ်ာလိ�ကျ်ပ်ါ။ 23

ကြောန်ာကျ်ထုံးပ်် သတ်င့််�အ�ျကျ်အလကျ် 24

မ်းာတ်ိကျာ



Semperit Group  I  ကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးး  |  စ�မ်းျကျးနှာာ� 3

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး နှာာစးပေါပ်ါင်းးး 190 ပေါကျျ�းကြာကျ� စကျးမ်းုနှာာင်းး� ပေါ�းဘကျး�့�င်းးရာ� ကျဏ္ဍမ်းျ�း
အတ်ွကျး အထူးးးပြုပ်ု ပေါပ််လီီမ်း�ထူး�တ်းကျ�န်းမ်းျ�းကျ့� တ့်�းချဲ့ျ��တ်ီထူးွင်းးပြုချဲ့င်းးး၊ ထူး�တ်းလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး၊ 
ပေါရာ�င်းးးချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးအပ့်�င်းးးတ်ွင်းး စ့တ်းချဲ့ျရာပေါသ� ကျွမ်းးးကျျင်းးအသ့ပ်ည်း�နှာာင်းး� အရာည်းးအချဲ့ျင်းးးကျ့� 
အပေါပြုချဲ့ပြုပ်ုတ်ည်းးပေါ��ကျးချဲ့��ပ်ါသည်းး။ န်ည်းးးပ်ည်း�ပ့်�င်းးး�့�င်းးရာ� တ့်�းချဲ့ျ��တ်ီထူးွင်းးမ်းုနှာာင်းး� �န်းး
သစးတ်ီထူးွင်းးမ်းုအပ့်�င်းးးကျ့� ကျွနှား�ပ်းတ့်� စဉ်း�ကျးမ်းပြုပ်တ်း ကြိုးကျ့ုးပ်မ်းးးပေါ��င်းးရာွကျးလီျကျးရှ့
ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါန့်စဉ်း လီ�ပ်းင်းန်းးပေါ��င်းးရာွကျးမ်းုကျဏ္ဍတ့်�င်းးးတ်ွင်းး ပြုမ်းင်းး�မ်း�းပေါသ� 
ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုစံနှာုန်းးမ်းျ�းကျ့� လီ့�ကျးန်�ပြုချဲ့င်းးးပြု�င်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ�မ်းပဏီီ၏ ပေါကျျ�ရိုး့�း
မ်းဏ္ဍ့ုင်းးကျ့� ချဲ့့�င်းးချဲ့ံ�ပြီးပ်ီးကြိုးကျံ�ချဲ့့�င်းးပေါစပ်ါသည်းး။

Semperit ကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါန့်စဉ်းလီ�ပ်းင်းန်းးပေါ��င်းးရာွကျးမ်းုမ်းျ�း
တ်ွင်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ့� လီမ်းးးညွှှန်းပေါပ်းလီျကျးရှ့ကျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ့�ယ်းတ့်�င်းး ချဲ့ျမ်းာတ်းထူး�းပေါသ� 
စံနှာုန်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အလီ�ပ်းချဲ့ွင်းးပြုပ်င်းးပ် စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းအပေါပ််
ထူး�းရှ့ပေါသ�� ပေါမ်း်�းလီင်းး�ချဲ့ျကျးမ်းျ�းကျ့� သတ်းမ်းာတ်းပေါပ်းပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးသည်းး Semperit 
၏ မ်းးဝါဒမ်းျ�း၊ လီ�ပ်းထူး�ံးလီ�ပ်းန်ည်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းအတ်ွကျး အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံ
အ�တ်းပြုမ်းစးအပြု�စး ပေါ��င်းးရာွကျးပြီးပ်ီး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ လီ�ပ်းင်းန်းးမ်းျ�းကျ့� ကျမ်း ာ�တ်စးဝာမ်းးး
လီ�ပ်းပေါ��င်းးရာ�တ်ွင်းး ပေါမ်း်�းလီင်းး�ထူး�းသည်းး� လီ�ပ်းပေါ��င်းးပ်�ံမ်းျ�းအပေါပ်် ထူးပ်းပေါလီ�င်းးး
လီမ်းးးညွှှန်းမ်းု အပြု�စး ပ်ံ�ပ့်�းပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အပေါပြုပ်�အ�့�၊ အပြုပ်ုအမ်းး၊ လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းသည်းး အပေါရားကြိုးကျီး
ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျမ်း ာ�ပေါပ််တ်ွင်းး မ်းည်းးသည်းး�ပေါန်ရာ�၌ရှ့ပေါန်ပ်ါပေါစ သ့�မ်းဟု�တ်း 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အချဲ့န်းးကျဏ္ဍ သ့�မ်းဟု�တ်း အလီ�ပ်းအကျ့�င်းးသည်းး မ်းည်းးသ့�ပ်င်းးရှ့ပေါန်ပ်ါပေါစ 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့ရှ့ပြုပ်ုမ်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ သကျး�့�င်းးသးအ�းလီ�ံး
သည်းး နှာ့�င်းးင်းံပေါတ်�းနှာာင်းး� နှာ့�င်းးင်းံတ်ကျ�ဥပ်ပေါဒမ်းျ�းကျ့� လီ့�ကျးန်�ပေါစ�င်းး�ထူး့န်းးပြီးပ်ီး 
လီ့�ကျးပေါလီျ�ည်းီပေါထူးွရှ့ပေါသ� လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း၊ ကျျင်းး�ဝတ်းနှာာင်းး� ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းု
�့�င်းးရာ� စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းနှာာင်းး�အည်းီ ပြုပ်ုမ်းးရာန်းလီည်းးး ကျွနှား�ပ်းတ့်� ပေါမ်း်�းလီင်းး�ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်း
တ့်�သည်းး ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့ရှ့ပြုပ်ုမ်းးပေါသ�အချဲ့ါ၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း၊ တ်င်းးသွင်းးး
သးမ်းျ�း၊ လီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�း၊ စည်းးးကျမ်းးးထူး့န်းးသ့မ်းးးသးမ်းျ�း၊ အစ�ရှယ်းယ်�ရှင်းးမ်းျ�း၊ 

မ်းိတ််ဆကျ်ခြ�င့််�

အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုချဲ့�းပေါသ� အဓိ့ကျသကျး�့�င်းးသးမ်းျ�းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�အပေါပ်် 
ချဲ့့�င်းးမ်း�ပေါသ� သစာ�ပေါစ�င်းး�သ့မ်းုနှာာင်းး� ယ်�ံကြာကျည်းးစ့တ်းချဲ့ျစွ�ပြု�င်းး� ပြုပ်န်းလီည်းးတ်�ံပြုပ်န်းကြာကျ
ပ်ါသည်းး။

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးအတ့်�င်းးး နှာာစးပြုမ်းုုပ်းပေါ��င်းးရာွကျးလီျကျးရှ့ကျ� 
သင်းးသည်းး Semperit ဝန်းထူးမ်းးးပြု�စးပေါစ သ့�မ်းဟု�တ်း စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးပြု�စး
ပေါစ တ်စးစ�ံတ်စးချဲ့�မ်းာ�ယ်ွင်းးးပေါန်ပေါကြာကျ�င်းးး သတ့်ပြုပ်ုမ်း့ပ်ါကျ သင်းးထူး�တ်းပေါ��းပေါပြုပ်�မ်းည်းးဟု� 
ယ်�ံကြာကျည်းးပ်ါသည်းး။ မ်းည်းးသည်းး�စီးပ်ွ�းပေါရားကျ့စာမ်းျ့ုးတ်ွင်းးမ်း�့� မ်းပေါလီျ�းကျန်းသည်းး�
အပြုပ်ုအမ်းးကျ့� လီကျးချဲ့ံမ်းည်းးမ်းဟု�တ်းပ်ါ။ 

ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးကျ့� ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမ်းုနှာာင်းး��ကျးစပ်း၍ Semperit အပေါပ်် အနှာ တရာ�ယ်း
ပြု�စး�ွယ်းရာ� ပြုပ်ဿန်�တ်စးရာပ်းကျ့� သတ့်ပြုပ်ုမ်း့လီ�ပ်ါကျ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ သတ်င်းးးပေါပ်းစန်စး 
SemperLine ကျ့� အသ�ံးပြုပ်ု၍ ထူး့�အပေါကြာကျ�င်းးး သတ်င်းးးပ့်�ပ်ါ။ သင်းးသည်းး အမ်းည်းးဝာကျးပြီးပ်ီး 
တ့်�င်းးကြာကျ�းချဲ့ျကျးတ်စးပေါစ�င်းး �ွင်းး�နှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့ရှ့ပြုပ်ုမ်းးရာန်း ကျတ့်ပြုပ်ုထူး�းပ်ါသည်းး။ Semperit အတ်ွကျး
ပြု�စးပေါသ� စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးပြု�စးစဉ်းမ်းျ�းတ်ွင်းး ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးကျ့� 
န်�းလီည်းးရာန်းနှာာင်းး� လီ့�ကျးန်�ရာန်း လီးတ့်�င်းးးတ်ွင်းး တ်�ဝန်းရှ့ပ်ါသည်းး။ ၎င်းးး၏အပေါကြာကျ�င်းးးအရာ�
မ်းျ�းနှာာင်းး�ပ်တ်းသကျးပြီးပ်ီး ပေါမ်းးပြုမ်းန်းးလီ့�သည်းးမ်းျ�းရှ့ပ်ါကျ သင်းး�မ်းန်းပေါန်ဂုျ� သ့�မ်းဟု�တ်း 
Semperit ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�ပေါရားအ�ွ��သ့� ပေါကျျးဇူးးးပြုပ်ု၍�ကျးသွယ်းပ်ါ။

မ်းာန်းကျန်းပေါသ�အရာ�ကျ့� လီ�ပ်းပေါ��င်းးရာန်း သင်းး�ကျးလီကျးပ်ံ�ပ့်�းပေါပ်းပေါန်သလီ့� နှာာစးပြုမ်းုုပ်း
လီ�ပ်းပေါ��င်းးပေါန်သည်းး�အတ်ွကျး ပေါကျျးဇူးးးတ်င်းးပ်ါသည်းး။

အမ်းုကြောဆာင့််ဘ�တ််အ�းဲ�
Semperit AG ပ့်�င်းး�့�င်းးမ်းု
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ဤကျျင့််�ဝတ််စည်း်�ကျမ်း်�သည်း် ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ�ကျိ� လမ်း်�ကြော�ကျာင့််�ခြပ်ကြောပ်�သည်း်�အရာာခြ�စ်ပ်ါသည်း်

ဂု�ဏ််သိကျာာရှိိရှိိ စး�ပ်းာ�ကြောရာ�လ�ပ််ခြ�င့််�သည်း် 
ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ�၏ တ်ူည်းးကြောသာတ်ာဝန််ခြ�စ်ပ်ါသည်း်။

ဤကျျင့််�ဝတ််စည်း်�ကျမ်း်�ကျိ� ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ� 
ဘာကြော�ကျာင့််�ထုံးာ�ရှိိရာသလဲ။ 

ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏လီ�ပ်းင်းန်းးချဲ့ွင်းး၌ အပြုပ်ုအမ်းးကျ့� လီမ်းးးညွှှန်းပေါပ်း
ပေါသ� လီမ်းးးပေါကြာကျ�င်းးးပြုပ်ပေါပ်းသည်းး�အရာ�ပြု�စးပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�း 
အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံအ�းပြု�င်းး� ပ့်�မ်း့�ပေါကျ�င်းးးမ်းွန်းပေါသ� ပေါရာွးချဲ့ျယ်းမ်းုမ်းျ�းကျ့� ပေါန့်စဉ်းပေါန့်တ့်�င်းးး ပြုပ်ုလီ�ပ်းရာန်း 
ကျ့�းကျ�းချဲ့ျကျးအပြု�စး ပေါ��င်းးရာွကျးပေါပ်းပ်ါသည်းး။ 

၎င်းးးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ မ်းးဝါဒမ်းျ�း၊ လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� ညွှှန်းကြာကျ�းချဲ့ျကျးမ်းျ�း၏ မ်းး
ပေါဘ�င်းးအပေါပ်် အ�င်းး�ပြုမ်းင်းး�လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးပေါပ်းထူး�းပြီးပ်ီး ပ်�ံမ်းာန်းကျျင်းး�ဝတ်း�့�င်းးရာ�
လီမ်းးးပေါကြာကျ�င်းးးကျ့� သတ်းမ်းာတ်းရာ�တ်ွင်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�း ပ်ံ�ပ့်�းကျးည်းီပေါပ်းပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးကျ 
ပြုပ်ုမ်းးပ်�ံနှာာင်းး� တ်�ံပြုပ်န်းပ်�ံတ့်�အပေါပ်် ရှင်းးးလီင်းးးပေါသ� စံနှာုန်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါမ်း်�းလီင်းး�ချဲ့ျကျးမ်းျ�းကျ့� 
သတ်းမ်းာတ်းပေါပ်းပ်ါသည်းး။

ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးသည်းး Semperit ကျ့�ယ်းစ�းပြုပ်ု ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပြုပ်င်းးပ်အ�ွ��
အစည်းးးမ်းျ�းအ�းလီ�ံး လီ့�ကျးန်�ရာမ်းည်းး� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�း၊ စံနှာုန်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� ကျျင်းး�ဝတ်း�့�င်းးရာ� 
ပေါမ်း်�းလီင်းး�ချဲ့ျကျးမ်းျ�းကျ့� သတ်းမ်းာတ်းပေါပ်းပ်ါသည်းး။

၎င်းးးသည်းး စည်းးးကျမ်းးးအစ�အပေါဝးမ်း်သ� မ်းဟု�တ်းပ်ါ။ ၎င်းးးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏တ်န်း�့�း
မ်းျ�းနှာာင်းး� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�းကျ့� ပ်�ံဥပ်မ်း�ပေါ��င်းးပြီးပ်ီး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ နှာာစးပြုမ်းုုပ်းထူး�းပေါသ�တ်�ဝန်း
ကျ့� လီွယ်းကျးရှင်းးးလီင်းးးပေါစကျ� ၎င်းးးတ့်�ကျ့�အသကျးပေါမ်းွးဝမ်းးးပေါကြာကျ�င်းးး�့�င်းးရာ� ကျျင်းး�ဝတ်း
စံနှာုန်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� ချဲ့ျ့တ်း�ကျးပေါပ်းပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးသည်းး ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့ရှ့ပြုပ်ုမ်းးမ်းုနှာာင်းး� လီ့�ကျးန်�
မ်းု�့�င်းးရာ� ပေါ�ွးပေါနှာွးမ်းုမ်းျ�းကျ့� အ�းပေါပ်းပြီးပ်ီး ကျျင်းး�ဝတ်း�့�င်းးရာ� အကျျပ်းအတ်ည်းးးမ်းျ�းကျ့� 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�း စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�နှာ့�င်းးပေါစပ်ါသည်းး။

Semperit အတ်ွင်းးးရှ့ သကျး�့�င်းးရာ� စ�ရာွကျးစ�တ်မ်းးးမ်းျ�း၊ ဝန်းပေါ��င်းးမ်းုမ်းျ�းနှာာင်းး� 
ကျျင်းး�ဝတ်း�့�င်းးရာ�နှာာင်းး��ကျးစပ်းပေါသ� အပြုချဲ့�းအရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းျ�းကျ့� ရှ�ပေါ�ွပေါတ်ွ�ရှ့ရာန်း
လီည်းးး ကျးည်းီပေါပ်းပ်ါသည်းး။ 

ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးသည်းး ကျျင်းး�ဝတ်းနှာာင်းး�ည်းီပေါသ� ��ံးပြု�တ်းချဲ့ျကျးတ်စးချဲ့�ချဲ့ျမ်းာတ်း
ရာန်း ရှင်းးးလီင်းးးပေါသ� ဦးးတ်ည်းးချဲ့ျကျးနှာာင်းး� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံအ�တ်းပြုမ်းစးတ်စးချဲ့ျပ်းကျ့� ရာရှ့ပေါစပ်ါသည်းး။ 
မ်းာန်းကျန်းပေါသ�အရာ�မ်းျ�းနှာာင်းး� မ်းာ�းယ်ွင်းးးပေါသ�အရာ�မ်းျ�းကျ့� ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းသ့ရှ့ပေါစသည်းး။

စး�ပ်းာ�ကြောရာ�ကျျင့််�ဝတ််မ်းျာ�ကျိ� တ်ာဝန််ယ်ူရာန်် 
ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ�၏ ကျတ်ိကျဝတ််

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး နှာ့�င်းးင်းံတ်ကျ��့�င်းးရာ� လီ့အချဲ့ွင်းး�အပေါရားစံနှာုန်းးမ်းျ�း၊ အလီ�ပ်းသမ်း�းမ်းျ�း၏ 
လီ့�အပ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးကျ့� ပေါလီးစ�းသမ်းုရှ့ရာန်းနှာာင်းး� အဂုတ့်လီ့�ကျးစ�းမ်းုကျ့� 
ပေါချဲ့ျမ်းုန်းးပ်စးရာန်း ကျတ့်ကျဝတ်းပြုပ်ုထူး�းပ်ါသည်းး။

ကျျင်းး�ဝတ်း�့�င်းးရာ�စီးပ်ွ�းပေါရား စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�ရာ�တ်ွင်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ့� ပ်ံ�ပ့်�းကျးည်းီပေါသ� 
နှာ့�င်းးင်းံတ်ကျ��့�င်းးရာ� သပေါဘ�တ်းည်းီချဲ့ျကျးမ်းျ�း၊ ပေါကြာကျည်း�ချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး
မ်းျ�းမ်းာ�- 

• ကျ�လီသမ်းဂုဂ၏ တ်စးကျမ်း ာ�လီ�ံး�့�င်းးရာ� လီးအချဲ့ွင်းး�အပေါရားပေါကြာကျည်း�စ�တ်မ်းးး
• နှာ့�င်းးင်းံတ်ကျ��့�င်းးရာ� အလီ�ပ်းသမ်း�းအ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�း၏ အဓိ့ကျသပေါဘ�တ်းည်းီ

ချဲ့ျကျးမ်းျ�း
• မ်းျကျးပေါမ်းာ�ကျးပေါချဲ့တ်းကျွန်းပြုပ်ုမ်းု အကျးဥပ်ပေါဒ
• ကျ�လီသမ်းဂုဂ၏ စီးပ်ွ�းပေါရားနှာာင်းး� လီ့အချဲ့ွင်းး�အပေါရား�့�င်းးရာ� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�းကျ့� 

လီမ်းးးညွှှန်းမ်းးမ်းျ�း
• ကျ�လီသမ်းဂုဂ၏ ကျမ်း ာ�လီ�ံး�့�င်းးရာ� တ်ရာ�းဝင်းးသပေါဘ�တ်းည်းီချဲ့ျကျး။

ဂုရု�ခြပ်�ရာန််
ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
�င်းးပြုချဲ့င်းးတ်�ံတ်ရာ�းကျ့� အစ�းထူး့�းမ်းည်းးမ်းဟု�တ်းပ်ါ။ 

Semperit နှာာင်းး� အလီ�ပ်းချဲ့ွင်းးပြုပ်င်းးပ် စီးပ်ွ�းပေါရားပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး
အ�းလီ�ံးအတ်ွင်းးး ကျျင်းး�သ�ံးသည်းး� အကျျုံးဝင်းးပေါသ�စည်းးးကျမ်းးး
မ်းျ�းနှာာင်းး� စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းကျ့� လီ့�ကျးန်�ရာန်းမ်းာ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�းလီ�ံး၏ 
သပေါဘ��နှာဒပြု�စးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့ရှ့ 
ပြုပ်ုမ်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�း
ထူးံမ်းာ တ်းည်းီပေါသ� ကျျင်းး�ဝတ်း�့�င်းးရာ�နှာာင်းး� ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းု
�့�င်းးရာ� အပြုပ်ုအမ်းးမ်းျ�းကျ့� ပေါမ်း်�းလီင်းး�ပ်ါသည်းး။
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ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ Semperit ပေါကျ�းပ့်�ရာ့တ်းတ်န်း�့�းမ်းျ�းသည်းး အ�ွ��အစည်းးး၏ အဓိ့ကျအချဲ့ျကျး
ပြု�စးပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးတ့်�ကျ့� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါန့်စဉ်းပေါန့်တ့်�င်းးး လီ�ပ်းင်းန်းးချဲ့ွင်းးတ်ွင်းးကျျင်းး�သ�ံးပြီးပ်ီး၊ 
Semperit အမ်းာတ်းတ်ံ�့ပ်း၏ အဓိ့ပ်ပါယ်းမ်းာ�- အချဲ့ျ့န်းတ့်�င်းးးတ်ွင်းး ကျျင်းး�ဝတ်းသ့ကျာ�ရှ့ပေါသ� 
စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��င်းးမ်းုပြု�စးပ်ါသည်းး။

ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ� ယ်���ကျည်း်ပ်ါသည်း်
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး မ်းည်းးသးပ်�ပြု�စးပေါန်ပ်ါပေါစ၊ မ်းည်းးသည်းး�ပေါန်ရာ�မ်းာ လီ�သည်းးပြု�စးပ်ါပေါစ၊ 
အချဲ့ျင်းးးချဲ့ျင်းးး ပ်းးပေါပ်ါင်းးးလီ�ပ်းပေါ��င်းးပြီးပ်ီး တ်န်း�့�းထူး�းကြိုးကျ့ု�့�ကြာကျပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး 
သစာ�ပေါစ�င်းး�သ့ပြီးပ်ီး ပ်ွင်းး�ပ်ွင်းး�လီင်းးးလီင်းးးနှာာင်းး� ပေါလီးပေါလီးစ�းစ�း ချဲ့ျ့တ်း�ကျးလီ�ပ်းကျ့�င်းး
ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းကျ့� ယ်�ံကြာကျည်းးစ့တ်းချဲ့ျပေါန်ရာပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� အမ်းာ�း
မ်းျ�းမ်းာ သင်းးချဲ့န်းးစ�ယ်းပြုချဲ့င်းးးပြု�င်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ယ်�ံကြာကျည်းးမ်းုကျ့� တ်ည်းးပေါ��ကျးပ်ါသည်းး။

ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ� အခြပ်ည်း်�အဝလ�ပ််ကြောဆာင့််�ကျပ်ါသည်း်
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး တ်�ဝန်းယ်းမ်းုပြုပ်ုလီ�ပ်းကျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏အလီ�ပ်းတ်ွင်းး စ့တ်းနှာာစးပြုမ်းုုပ်းထူး�း
ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါယ်ဘ�ယ်ျယ်�ံကြာကျည်းးမ်းုမ်းျ�းအပေါပ်် ရာပ်းတ်ည်းးပြီးပ်ီး 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ရာလီဒးမ်းျ�းအတ်ွကျး ပြုမ်းင်းး�မ်း�းပေါသ�ပေါမ်း်�းလီင်းး�ချဲ့ျကျးရှ့ပ်ါသည်းး။ စ့တ်းအ�း
ထူးကျးသန်းမ်းုသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ့� ပြုချဲ့�းန်�းမ်းုပြု�စးပေါစပ်ါသည်းး။

ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ� တ်းထုံးးင့််�န််တ်း�ပ်ါသည်း်
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း၏ လီ့�အပ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး�ကျ့�ကျးည်းီပေါသ� စ
မ်းတ်းကျျပြီးပ်ီး �န်းးသစးပေါသ� လီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်းမ်းျ�းနှာာင်းး� ထူး�တ်းကျ�န်းမ်းျ�းကျ့� တ်ီထူးွင်းးပ်ါသည်းး။ 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ယ်ပေါန့်နှာာင်းး� အန်�ဂုတ်းအတ်ွကျး ပေါပြု�ရှင်းးးချဲ့ျကျးမ်းျ�းကျ့� �န်းတ်ီးထူး�တ်းယ်း
ပြုချဲ့င်းးးအ�း�ပြု�င်းး� တ်န်း�့�းပြု�ည်းး�စွကျးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး အပေါပြုပ်�င်းးးအလီ�ကျ့� 
အ�းပေါပ်းပြီးပ်ီး လီကျးချဲ့ံပ်ါသည်းး။

ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ� ကြောပ်�အပ််ပ်ါသည်း်
၎င်းးးတ့်�အ�းလီ�ံးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� စတ်င်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏ ပေါတ်ွးပေါချဲ့်မ်းုသည်းး ၎င်းးးတ့်�၏ ရှုပေါထူး�င်းး�ဘကျးမ်းာ စတ်င်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်� န်�းစွင်းး�
ထူး�းပ်ါသည်းး။ ထူး့�ပေါန်�ကျး ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျတ့်ပြုပ်ုထူး�းပေါသ� ပေါပြု�ရှင်းးးချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� 
ထူး�တ်းကျ�န်းမ်းျ�းကျ့� ပေါပ်းပေါ��င်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး အလီ�ပ်းချဲ့ွင်းး အတ်ွင်းးးအပြုပ်င်းး 
ချဲ့့�င်းးပြီးမ်း�ပေါသ�မ်း့တ်း�ကျးမ်းျ�းပြု�စးပ်ါသည်းး။

Semperit ကြောကျာ်ပ်ိ�ရာိတ််တ်န််�ိ��မ်းျာ�

We trust

We own

We deliver

We create
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ဤကျျင့််�ဝတ််စည်း်�ကျမ်း်�သည်း် ကျွန်ု်�ပ််န်ုှင့််� သကျ်ဆိ�င့််ပ်ါသလာ�။

သကျ်ဆိ�င့််ပ်ါသည်း်။ ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ဝန်းထူးမ်းးး
မ်းျ�း၊ င်းာ�းရာမ်းးးထူး�းပေါသ� ပ်�ဂုဂ့ုလီးမ်းျ�း၊ အလီွတ်းတ်မ်းးး သမ်း�းမ်းျ�း၊ ဒါရိုး့�ကျးတ်�မ်းျ�းနှာာင်းး� 
ဘ�တ်းအ�ွ��ဝင်းးမ်းျ�းအ�းလီ�ံးနှာာင်းး� သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။ ပေါန်ရာ�နှာာင်းး� ရာ�ထူးးးမ်းျ�းသည်းး အပေါရား
မ်းကြိုးကျီးပ်ါ။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�းလီ�ံးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါကျ�င်းးးမ်းွန်းပေါသ� �င်းးပြုချဲ့င်းးတ်�ံတ်ရာ�း
ကျ့� အသ�ံးပြုပ်ုရာန်းနှာာင်းး� ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးကျ့�လီ့�ကျးန်�ရာန်း တ်�ဝန်းရှ့ပ်ါသည်းး။

ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးသည်းး ကျ�မ်းပဏီီ၏ အဓိ့ကျအကျျ့ုးစီးပ်ွ�းအမ်းျ�းစ�ကျ့� ပ့်�င်းး�့�င်းး
သည်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း လီ�ပ်းင်းန်းးပေါ��င်းးရာွကျးမ်းုမ်းျ�းကျ့� စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�သည်းး� ထူး့န်းးချဲ့ျုပ်းထူး�းပေါသ� 
လီ�ပ်းင်းန်းးချဲ့ွ�မ်းျ�းနှာာင်းး� အ�ွ��အစည်းးးအ�းလီ�ံးနှာာင်းး� သကျး�့�င်းးaပ်ါသည်းး။

ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးး၏ အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပ်ွ�းပေါရား
လီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းအ�းလီ�ံး (ကျန်းထူးရိုး့�ကျးတ်�မ်းျ�း၊ အတ့်�င်းးပ်င်းးချဲ့ံမ်းျ�း၊ ပေါအးဂုျင်းး�
မ်းျ�း၊ တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�း၊ ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း၊ ပြု�န်း့ပြု�းးသးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုချဲ့�းသးမ်းျ�း) နှာာင်းး�
လီည်းးး သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။ စ�ချဲ့ျုပ်းစ�တ်မ်းးးပေါရားရာ� �ကျး�ံပေါ��င်းးရာွကျးရာ�တ်ွင်းး 
အ�့�ပ်ါစည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းကျ့� ထူးည်းး�သွင်းးးစဉ်းးစ�းရာမ်းည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ့�ယ်းစ�းလီ�ပ်းပေါ��င်းး
ပေါန်သည်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏အမ်းည်းးပြု�င်းး� ပေါ��င်းးရာွကျးပေါန်သည်းး� စီးပ်ွ�းပေါရား

လီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းကျ့� ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးအ�း လီ့�ကျးန်�ရာန်း ပေါတ်�င်းးး�့�ထူး�း
ပ်ါသည်းး။

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏မ်းးဝါဒမ်းျ�း၊ 
လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ညွှှန်းကြာကျ�းချဲ့ျကျးမ်းျ�းအ�း ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမ်းုမ်းျ�းကျ့� လီကျးချဲ့ံ
မ်းည်းးမ်းဟု�တ်းပ်ါ။ အကျျ့ုး�ကျးမ်းျ�းတ်ွင်းး စည်းးးကျမ်းးးပ့်�င်းးး�့�င်းးရာ� အပေါရားယ်းပေါ��င်းးရာွကျး
မ်းုမ်းျ�းသ�မ်းကျ အလီ�ပ်းရာပ်းစ�ပြုချဲ့င်းးးပ်င်းး ပ်ါဝင်းးပ်ါသည်းး။ ထူး့�အပြုပ်င်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏စီးပ်ွ�းပေါရား
ကျ့� လီှမ်းးးမ်း့�းသည်းး� ဥပ်ပေါဒ သ့�မ်းဟု�တ်း စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းကျ့� ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းသည်းး 
သကျး�့�င်းးရာ�တ်စးဦးးချဲ့ျင်းးးစီနှာာင်းး� Semperit အတ်ွကျး ပြုပ်င်းးးထူးန်းပေါသ�သကျးပေါရာ�ကျး
မ်းုမ်းျ�း ရှ့နှာ့�င်းးပ်ါသည်းး - ထူး့�အပြုပ်င်းး ရာ�ဇူးဝတ်းမ်းု သ့�မ်းဟု�တ်း စည်းးးမ်းျဉ်းး�့�င်းးရာ�အရာ 
တ်ရာ�းစွ��့�ပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းကျ့�လီည်းးး ပြု�စးပေါပ််ပေါစနှာ့�င်းးသည်းးကျ့�လီည်းးး သတ့်ပြုပ်ုပ်ါ။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏မ်းးဝါဒမ်းျ�းနှာာင်းး�ပ်တ်းသကျး၍ စ့�းရာ့မ်းးပ်းပ်န်းမ်းုမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမ်းုမ်းျ�း
ကျ့� သတ့်ပြုပ်ုမ်း့ပ်ါကျ ထူး�တ်းပေါ��းပေါပြုပ်��့�ပ်ါ။ 

ကျွန်ု်�ပ််အာ� ဝန််ထုံးမ်း်�တ်စ် ကြောယ်ာကျ်အကြောန်ခြ�င့််� 
မ်းည်း်သည်း်ကျိ� ကြောမ်းှာ်လင့််�ထုံးာ�ပ်ါသလဲ။

ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးနှာာင်းး� ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏မ်းးဝါဒမ်းျ�း၊ လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း
နှာာင်းး� လီ�ပ်းထူး�ံးလီ�ပ်းန်ည်းးးမ်းျ�းကျ့� �တ်းရှု
န်�းလီည်းးပြီးပ်ီး လီ့�ကျးန်�မ်းု။

ထူး�တ်းပေါ��းပေါပြုပ်�လီ့�ကျးပ်ါ။ ဥပ်ပေါဒ၊ ဤ
ကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏မ်းးဝါဒမ်းျ�းကျ့� ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးနှာ့�င်းးပေါပြုချဲ့ရှ့
သည်းးန်ာင်းး�ပ်တ်းသကျး၍ စ့�းရာ့မ်းးပ်းပ်န်းမ်းုမ်းျ�း
ကျ့� မ်း�့�င်းးးမ်းတ်ွတ်င်းးပြုပ်မ်းု။

��ံးပြု�တ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းချဲ့ျရာ�တ်ွင်းးနှာာင်းး� 
လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�း ပြုပ်ုလီ�ပ်း
ရာ�တ်ွင်းး ပ်ွင်းး�လီင်းးးပြုမ်းင်းးသ�မ်းုရှ့၍ 
ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့ရှ့ပြုပ်ုမ်းးမ်းု။

သင်းးပ်ါဝင်းးရာန်း �့တ်းကြာကျ�းချဲ့ံရာသည်းး� 
မ်းည်းးသည်းး� စ�ံစမ်းးးစစးပေါ�းမ်းုတ်ွင်းးမ်း�့� 
အပြုပ်ည်းး�အဝနှာာင်းး� ရိုး့�းသ�းစွ� ပ်းးပေါပ်ါင်းးး
ပေါ��င်းးရာွကျးမ်းု။

သင်းး�လီ�ပ်းင်းန်းးပေါ��င်းးတ်�
အ�င်းး��င်းး�အတ်ွကျး မ်းရှ့မ်း
ပြု�စးလီ့�အပ်းပေါသ�အရာ�မ်းျ�းကျ့� 
ပေါလီ�လီ�မ်းု။

မ်းပြု�စးမ်းပေါန်ပြုပ်ုလီ�ပ်းရာသည်းး� အင်းးတ်�န်ကျးမ်းာ
တ်စး�င်းး� စ�သင်းးယ်းပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� စ�သင်းးချဲ့န်းးတ်ွင်းး
ပေါလီ�ကျျင်းး�သင်းးယ်းရာသည်းး� ပ်ည်း�သင်းးကျ�လီ
အ�းလီ�ံးကျ့� တ်ကျးပေါရာ�ကျးချဲ့ျ့န်းတ်ွင်းး သင်းး
ကျ့�ယ်းတ့်�င်းး ပ်ည်း��ကျးလီကျး�ည်းးးပ်းးမ်းု။

သင်းး၏ရာ�ထူးးး သ့�မ်းဟု�တ်း ကျ�မ်းပဏီီပ့်�င်းး�့�င်းး
မ်းုမ်းျ�းကျ့� ဘယ်းပေါသ�အချဲ့ါမ်းာ တ်လီွ�အသ�ံးမ်း
ပြုပ်ုမ်းုနှာာင်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း ၎င်းးးတ့်�ကျ့� မ်း့မ်း့ကျ့�ယ်းပ့်�င်းး
အကျျ့ုးအပြုမ်းတ်းအတ်ွကျး အသ�ံးမ်းပြုပ်ုမ်းု။

လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းးဝါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� 
လီ�ပ်းထူး�ံးလီ�ပ်းန်ည်းးးမ်းျ�းတ်ွင်းး သင်းး�လီ�ပ်းင်းန်းးချဲ့ွင်းး
နှာာင်းး� Semperit အ�ပ်းစ�အ�င်းး�နှာာစးချဲ့�စလီ�ံးတ်ွင်းး 
သကျး�့�င်းးရာ�နှာ့�င်းးင်းံတ်ကျ�စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� 
ပြုပ်ည်းးတ်ွင်းးးဥပ်ပေါဒမ်းျ�း၏ အပေါပြုပ်�င်းးးအလီ�မ်းျ�း
ကျ့� သတ့်ပြုပ်ုမ်းု။

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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ထုံးိ�အခြပ်င့််၊ ကျွန်ု်�ပ််အာ� ကြော�ါင့််�ကြောဆာင့််တ်စ်ဦး�အကြောန်ခြ�င့််� 
မ်းည်း်သည်း်ကျိ� ကြောမ်းှာ်လင့််�ထုံးာ�ပ်ါသလဲ။

သင့််သည်း် ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ�၏ စး�ပ်းာ�ကြောရာ�
လ�ပ််ကြော�ာ်ကျိ�င့််�ကျ်ခြ�စ်လှင့််

Semperit သည်းး စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းင်းန်းးအချဲ့ျင်းးးချဲ့ျင်းးး အပေါရာ�င်းးးအဝယ်းလီ�ပ်းသည်းး�ကျဏ္ဍ
တ်ွင်းး လီ�ပ်းင်းန်းးလီ�ပ်းပေါ��င်းးပ်ါမ်းည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�
ကျ့� ၎င်းးးတ့်�ပေါအ�င်းးပြုမ်းင်းးရာန်း လီ့�အပ်းသည်းး� အရာည်းးအပေါသွးနှာာင်းး� စွမ်းးးပေါ��င်းးရာည်းးကျ့� ပေါပ်း
ပေါ��င်းးရာန်း ပေါမ်း်�းလီင်းး�ပ်ါသည်းး။

ထူး့�ပေါကြာကျ�င်းး� သင်းး�အ�း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးအပေါန်ပြု�င်းး�၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�
လီ့�ကျးန်�ရာသည်းး� တ်းည်းီပေါသ� ပြုမ်းင်းး�မ်း�းသည်းး�ကျျင်းး�ဝတ်းစံနှာုန်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�းကျ့� 
လီ့�ကျးန်�ရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်� ပေါမ်း်�းလီင်းး�ပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး အရာည်းးအချဲ့ျင်းးးနှာာင်းး� ကျျင်းး�ဝတ်း�့�င်းးရာ�စံနှာုန်းးမ်းျ�းကျ့�အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံ၍ ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းကျ့�ပေါရာွးချဲ့ျယ်းပြီးပ်ီး န်�မ်းည်းးပေါကျ�င်းးးရှ့ပေါသ� 
စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းနှာာင်းး�သ� အလီ�ပ်းလီ�ပ်းပ်ါသည်းး။ သင်းးသည်းး ဥပ်ပေါဒ
နှာာင်းး�အည်းီ အပြုပ်ည်းး�အဝမ်းလီ့�ကျးန်�ပ်ါကျ ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးနှာာင်းး�အည်းီ သပေါဘ�တ်း
စ�ချဲ့ျုပ်းမ်းျ�းကျ့� ရာပ်းစ�ရာန်းနှာာင်းး� ပ်ျကျးစီး��ံးရှုံးမ်းုမ်းျ�းအတ်ွကျး ပေါလီျ�းပေါကြာကျးပေါင်းွပေါတ်�င်းးးချဲ့ံ
ပ့်�င်းးချဲ့ွင်းး�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�လီကျးဝယ်းရှ့ပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုချဲ့�းစီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းသည်းး 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ့�ယ်းစ�း လီ�ပ်းပေါ��င်းးပေါန်ချဲ့ျ့န်း သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏အမ်းည်းးပြု�င်းး� 
လီ�ပ်းပေါ��င်းးပေါန်သည်းး�အချဲ့ါတ်ွင်းး ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးကျ့� လီ့�ကျးန်�ရာန်း ပေါတ်�င်းးး�့�
ထူး�းပ်ါသည်းး။

Semperit ၏ ပ်ွင်းး�လီင်းးးပြုမ်းင်းးသ�မ်းုနှာာင်းး� 
ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့မ်းု သပေါဘ�တ်ရာ�းကျ့� အပေါပြုချဲ့ပြုပ်ု
တ်ည်းးပေါ��ကျးရာ�တ်ွင်းး သင်းးသည်းး အဓိ့ကျ
ပေါန်ရာ�မ်းာ ပ်ါဝင်းးပ်ါသည်းး။ သင်းး�အ�ွ��နှာာင်းး� 
ကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးရှ့ အပေါကြာကျ�င်းးးအရာ�
မ်းျ�းကျ့� ပ်ွင်းး�လီင်းးးစွ� ပေါ�ွးပေါနှာွးပြီးပ်ီး �င်းးပြုချဲ့င်းး
သ�ံးသပ်းရာန်း အချဲ့ျ့န်းပေါပ်းပ်ါ။ 

စကျ�းလီ�ံးပြု�င်းး�သ�မ်းဟု�တ်းဘ� ပ့်�
အပေါရားကြိုးကျီးသည်းး�အချဲ့ျကျးပြု�စးပေါသ� 
အလီ�ပ်းအ�းပြု�င်းး� ဂု�ဏီးသ့ကျာ�၏န်မ်းး
န်�တ်စးရာပ်းအပြု�စး ရာပ်းတ်ည်းးမ်းု။ 

မ်းပေါလီးစ�းမ်းလီ့�ကျးန်�ပေါသ� 
အပြုပ်ုအမ်းးမ်းျ�း ပြု�စးပေါပ််လီ�
ပ်ါကျ ချဲ့ျကျးချဲ့ျင်းးးအပေါရားယ်း
ပေါ��င်းးရာွကျးပ်ါ။

နှာာစးစဉ်းရာည်းးမ်းာန်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�း
အတ်ွကျး ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၏ 
ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့ပေါသ� ပ်ံ�ပ့်�းမ်းုမ်းျ�း
ကျ့� ထူးည်းး�သွင်းးးစဉ်းးစ�းပ်ါ။ 

စီးပ်ွ�းပေါရားရာလီဒးမ်းျ�းကျ့� ကျျင်းး�ဝတ်းသ့ကျာ�ရှ့
ပေါသ� အပြုပ်ုအမ်းးနှာာင်းး� ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးး
ကျ့�လီ့�ကျးန်�၍သ� ရာရှ့သင်းး�သည်းးဟု� သင်းး�အ�ွ��
မ်းာ န်�းလီည်းးပေါကြာကျ�င်းးး အ�မ်းချဲ့ံနှာ့�င်းးမ်းု

ဝန်းထူးမ်းးးတ့်�င်းးးသည်းး လီ�ံပြီးချဲ့ံုသည်းး
ဟု� ချဲ့ံစ�းရာပြီးပ်ီး လီကျးတ်�ံပြုပ်န်းမ်းည်းးကျ့� 
ပေါကြာကျ�ကျးစရာ�မ်းလီ့�ဘ� ထူး�တ်းပေါ��း
ပေါပြုပ်��့�နှာ့�င်းးသည်းး� ပ်ွင်းး�လီင်းးးပေါသ� 
ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးတ်စးချဲ့�ကျ့� �န်းတ်ီးမ်းု။ 

အချဲ့ွင်းး�အပေါရားရာတ့်�င်းးး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့မ်းုနှာာင်းး� ရိုး့�းသ�းမ်းာန်းကျန်း
မ်းုနှာာင်းး� ချဲ့့�င်းးမ်း�ပေါသ�ချဲ့ံယ်းချဲ့ျကျးပြု�င်းး� 
ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုသပေါဘ�တ်ရာ�း
ကျ့� ချဲ့ျ့တ်း�ကျးလီ�ပ်းကျ့�င်းးမ်းု။

န်�းစွင်းး�မ်းု၊ �င်းးပြုချဲ့င်းးမ်းုနှာာင်းး� တ်�ံပြုပ်န်းမ်းု။ ပေါမ်းးချဲ့ွန်းး
မ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း စ့�းရာ့မ်းးပ်းပ်န်းမ်းုမ်းျ�း တ်စးချဲ့�ချဲ့�
ကျ့� ပေါပြု�ကြာကျည်းး�ပ်ါ။ အကျးအည်းီလီ့�အပ်းပ်ါကျ 
သကျး�့�င်းးရာ�သီးသန်း့ဌာ�န်မ်းျ�းကျ့� စ့တ်းချဲ့ျ
ယ်�ံကြာကျည်းး၍ ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလီှ�ပေါရား
အကျ�ပြု�တ်းဌာ�န်ကျ့� �ကျးသွယ်းပ်ါ။
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မ်းှန််တ်ာကျိ�လ�ပ််ပ်ါ  
  
ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းမ်းးဝါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� ပ်တ်းသကျး၍ မ်းပေါလီးစ�း
မ်းလီ့�ကျးန်�ပေါကြာကျ�င်းးး မ်းျကျးပြုမ်းင်းးပေါတ်ွ�ပ်ါကျ သ့�မ်းဟု�တ်း သံသယ်ရှ့ပ်ါကျ အပြုမ်းန်းတ်�ံပြုပ်န်း
ပ်ါ။ သင်းးတ်စးပေါယ်�ကျးတ်ည်းးးမ်းဟု�တ်းပေါကြာကျ�င်းးး န်�းလီည်းးရာန်း အပေါရားကြိုးကျီးပ်ါသည်းး။ 
Semperit သည်းး သစာ�ပေါစ�င်းး�သ့စွ�ပြု�င်းး� ချဲ့ျ့တ်း�ကျးလီ�ပ်းကျ့�င်းးသးတ့်�င်းးးကျ့� အ�ွ��
အစည်းးးအတ်ွင်းးး သးတ့်�ကြိုးကျံုပေါတ်ွ�ပေါန်ရာသည်းး� ပြုပ်ဿန်�မ်းျ�းကျ့� ပ်ံ�ပ့်�းကျးည်းီပေါပ်းရာ�တ်ွင်းး 
လီ�ံးလီ�ံးလီျ�းလီျ�းပ်ါဝင်းးလီျကျးရှ့ပ်ါသည်းး။ ဤန်ည်းးးပြု�င်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး တ့်�းတ်ကျး
တ်ီထူးွင်းး၍ ပေါရာရှည်းးတ်ည်းးတ်ံ�ချဲ့့�င်းးပြီးမ်း�စွ� ကြိုးကျီးပ်ွ�းလီ�နှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။ 

ပြု�စးပေါပ််လီ�နှာ့�င်းးပေါသ� မ်းပေါလီျ�းကျန်းသည်းး�အပြုပ်ုအမ်းး သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်� စီးပ်ွ�းပေါရား
ကျ့� မ်းည်းးသ့�စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�မ်းည်းး�အပေါကြာကျ�င်းးးနှာာင်းး�ပ်တ်းသကျး၍ သင်းးစ့�းရာ့မ်းးပေါန်သည်းး�့�ပ်ါစ့�။ 
ယ်င်းးးအပေါပြုချဲ့အပေါန်မ်းျ့ုးတ်ွင်းး၊ ပြု�စးနှာ့�င်းးပ်ါကျ၊ သင်းး၏လီ့�င်းးးမ်းန်းပေါန်ဂုျ�၊ HR သ့�မ်းဟု�တ်း 
ဥပ်ပေါဒပေါရားရာ�ဌာ�န်သ့� ကျန်ဦးး �ကျးသွယ်းသင်းး�ပ်ါသည်းး။ သင်းး�တ်ွင်းး ပေါန်�ကျးထူးပ်း
ရှုပ်းပေါထူးွးပေါသ� စ့�းရာ့မ်းးမ်းုမ်းျ�းရှ့ပ်ါကျ၊ သင်းးသည်းး SemperLine သတ်င်းးးပေါပ်းစန်စး 
အပေါရားပေါပ််လီ့�င်းးးကျ့� သ�ံးနှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။ 

အကြိုးကျံဉာ�ဏီး၊ သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျး သ့�မ်းဟု�တ်း ကြာကျ�းဝင်းးပေါ��င်းးရာွကျးပေါပ်းမ်းုမ်းျ�း
အတ်ွကျး၊ ပေါကျျးဇူးးးပြုပ်ု၍ ပေါအ�ကျးပ်ါတ့်�ကျ့� �ကျးသွယ်းပ်ါ-

ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ�၏အ�းဲ�အစည်း်�ရှိိ မ်းန််ကြောန်ဂုျာမ်းျာ�န်ုှင့််� အကြီးကျး�တ်န််�ကြော�ါင့််�ကြောဆာင့််မ်းျာ� 
သးတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏အ�ွ��အစည်းးးအတွ်င်းးးရ့ှ စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� 
သကျး�့�င်းးသည်းး� ကျ�မ်းပဏီီ၏လီမ်းးးညှွှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ� ပေါယ်ဘ�ယ်ျအ�းပြု�င်းး� အကျွမ်းးးတ်ဝင်းး
အရ့ှ��းံပြု�စးပေါသ�ပေါကြာကျ�င်းး� သးတ့်�သည်းး ပေါမ်းးခွျဲ့န်းးမ်းျ�းက့ျ�ပေါပြု��့�န့ှာ�င်းးမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။

လ့စးမ်း်�အာ�အရာင့််�အခြမ်းစ်ဌာာန်
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏တ်န်း�့�းမ်းျ�း၊ အလီ�ပ်းအကျ့�င်းး�့�င်းးရာ�မ်းးဝါဒမ်းျ�း၊ အကျျ့ုးချဲ့ံစ�းချဲ့ွင်းး�မ်းျ�း
နှာာင်းး� လီ�ပ်းင်းန်းးချဲ့ွင်းးပြုပ်ဿန်�မ်းျ�း (ပေါနှာာ�င်းး�ယ်ာကျးပြုချဲ့င်းးး၊ အနှာ့�င်းးကျျင်းး�မ်းု၊ ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးး 
စသည်းးပြု�င်းး�) အပေါကြာကျ�င်းးး ပေါမ်းးချဲ့ွန်းးမ်းျ�းကျ့� ရှင်းးးပြုပ်ပြီးပ်ီး ပေါပြု��့�နှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။

ကြောလ�စာ�လိ�ကျ်န်ာမ်းုဌာာန်
ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးက့ျ� ရှင်းးးပြုပ်ပြီးပီ်း အဓ့ိပ်ပ�ယ်း�ွင်းး��့�ရာန်း ကျးညီ်းန့်�င်းးပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�
အပြုပ်င်းး Semperit က့ျ�ယ်းစ�း စီးပွ်�းပေါရားစီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�ပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး�ပ်တ်းသကျး၍ န့ှာ�င်းးငံ်းပေါတ်�း
နှာာင်းး� န့ှာ�င်းးငံ်းတ်ကျ�ဥပ်ပေါဒမ်းျ�း၊ စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းနှာာင်းး�အညီ်း လီမ်းးးညှွှန်းချဲ့ျကျး ပြု�စးပေါစပ်ါမ်းည်းး။ 
၎င်းးးသည်းး သင်းး�က့ျ� ပံ်�ပ့်�းကျးညီ်းပေါပ်းမ်းည်းးပြု�စးပြီးပီ်း ယ်ာဉ်းပြီးပ့်ုင်းးမု်းဥပ်ပေါဒ၊ အဂုတ့်လ့ီ�ကျးစ�း
မု်း၊ လ့ီမ်းးလီည်းးမု်း၊ အကြာကျမ်းးး�ကျးမု်းအ�း ပေါငွ်းပေါကြာကျးပေါထူး�ကျးပံ်�မု်းနှာာင်းး� ပေါငွ်းမ်းည်းးးချဲ့ဝါချဲ့ျမု်း၊ 
က့ျ�ယ်းကျျ့ုးစီးပွ်�းပ်ဋ့ိပ်ကျာမ်းျ�း၊ က့ျ�ယ်းပေါရားလီ�ပံြီးခံျဲ့ုမု်းနှာာင်းး� က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်�ပေါဒတ်�ကျ�
ကွျယ်းမု်း၊ ကျ�မ်းပဏီီ သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးမ်းျ�းအတွ်င်းးး 
ဂု�ဏီးသ့ကျာ�မ်း��အပြုပ်ုအမ်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� သကျး�့�င်းးသည်းး�ပေါမ်းးခွျဲ့န်းးမ်းျ�းက့ျ� ပေါပြု�ကြာကျ�းပေါပ်းပ်ါမ်းည်းး။

ကျျန်းးမ်း�ပေါရား၊ လီ�ံပြီးချဲ့ံုပေါရား၊ ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးနှာာင်းး� အရာည်းးအချဲ့ျင်းးး (HSE-Q) ဌာ�န်
Semperit ကျျန်းးမ်း�ပေါရားနှာာင်းး� လီ�ံပြီးချဲ့ံုပေါရား၊ ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး၊ အ�းထူး�တ်းမ်းုနှာာင်းး� 
အရာည်းးအချဲ့ျင်းးး မ်းးဝါဒကျ့� ရှင်းးးပြုပ်ရာ�တ်ွင်းး သင်းး�အ�း ပ်ံ�ပ့်�းကျးည်းီန့်�င်းးပ်ါသည်းး။

ကြောရာရှိည်း်တ်ည်း်တ်���ိ�င့််ပြိုမ်းဲကြောရာ�ဆိ�င့််ရာာ ဌာာန်
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ပေါရာရှည်းးတ်ည်းးတ်ံ�ချဲ့့�င်းးပြီးမ်း�ပေါရားဗားျးဟု�နှာာင်းး� အ�ပ်းချဲ့ျုပ်းမ်းုရာည်းးမ်းာန်းးချဲ့ျကျး
မ်းျ�း- အရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းျ�းကျ့� စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�ပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� ကျျန်းးမ်း�ပေါရားနှာာင်းး� လီ�ံပြီးချဲ့ံုပေါရား၊ 
ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး၊ အ�းထူး�တ်းမ်းုနှာာင်းး� အရာည်းးအချဲ့ျင်းးးတ့်�ကျ့� လီ့�ကျးန်�ရာန်း 
လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးလီ့�အပ်းသည်းး�အချဲ့ါတ်ွင်းး သင်းး�အ�း ပ်ံ�ပ့်�းကျးည်းီန့်�င်းးပ်ါသည်းး။

လမ်း်�ညွှှန််�ျကျ် (Semperit ၏ ကြောစာဒကျတ်ကျ်ခြ�င့််�ဆိ�င့််ရာာ 
လ�ပ််ထုံး���လ�ပ််န်ည်း်�မ်းျာ�) ကျိ�သိရှိိရာန်် ဘယ််ကျိ�သးာ�ကြောရာာကျ်န်ုိ�င့််ပ်ါသလဲ။ 

ထုံး�တ််ကြော�ာ်ကြောခြပ်ာလိ�ကျ်ပ်ါ။
SemperBox — ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ�ထုံး�စာပ်ိ�ပ်ါ
သင်းး�ထူး�တ်းလီ�ပ်းပေါရား�့�ကျးတ်ွင်းးရှ့ပေါသ� SemperBox ကျ့�လီည်းးး သင်းးအသ�ံးပြုပ်ုနှာ့�င်းး
ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး သင်းး�အမ်းုကျ့� ဂုရိုး�တ်စ့�ကျးကျ့�င်းးတ်ွယ်းပေါပြု�ရှင်းးးမ်းည်းးပြု�စးပြီးပ်ီး 
လီ့်�ဝာကျးစွ�ပြု�င်းး� ပေါတ်�င်းးး�့�ထူး�းပ်ါကျ အမ်းည်းးဝာကျးပြု�င်းး� ထူး့န်းးသ့မ်းးးထူး�းရှ့မ်းည်းးပြု�စး
ပ်ါသည်းး။

SemperLine - လ��ပြို���ကြောသာ သတ်င့််�ကြောပ်�စန်စ် အကြောရာ�ကြောပ််လိ�င့််�
သင်းးသည်းး မ်းည်းးသည်းး�မ်းာ�းယ်ွင်းးးစွ�ပြုပ်ုလီ�ပ်းပေါန်မ်းုကျ့�မ်း�့� သတ်င်းးးပ့်�လီ့�ပ်ါကျ စ့�းရာ့မ်းးပ်းပ်န်း
မ်းုမ်းျ�းကျ့� မ်း်ပေါဝပ်ါ သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါမ်းးချဲ့ွန်းးပေါမ်းးပြုမ်းန်းးလီ့�ပေါသ�းလီည်းးး ပ်�ံမ်းာန်း�ကျးသွယ်းပေါရား
န်ည်းးးလီမ်းးးမ်းျ�းကျ့� အသ�ံးမ်းပြုပ်ုနှာ့�င်းးပ်ါကျ SemperLine ကျ့� အသ�ံးပြုပ်ုနှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။

သင်းးကျ့�ယ်းတ့်�င်းးအပေါပ်် သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းသးမ်းျ�းအပေါပ်် မ်းာ�းယ်ွင်းးးစွ�ပြုပ်ုလီ�ပ်းမ်းု၊ 
ထူး့ချဲ့့�ကျးမ်းု သ့�မ်းဟု�တ်း ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမ်းုတ်စးချဲ့�ချဲ့�ကျ့� သတ်င်းးးပ့်�ရာန်း SemperLine ကျ့� အချဲ့ျ့န်း
မ်းပေါရာွး အသ�ံးပြုပ်ုနှာ့�င်းးသည်းး။ "SemperLine" သည်းးအသ�ံးပြုပ်ုရာလီွယ်းကျးသည်းး၊ လီ�ံပြီးချဲ့ံုပြီးပ်ီး
လီ့်�ဝာကျးပ်ါသည်းး။ မ်းည်းးသည်းး�အချဲ့ျ့န်းတ်ွင်းးမ်း�့�၊ ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းသ�မ်းကျ အလီ�ပ်းချဲ့ွင်းးပြုပ်င်းးပ်
အ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�းအတ်ွကျးပ်ါ အသ�ံးပြုပ်ုနှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။ သင်းး�နှာဒရှ့ပ်ါကျ အမ်းည်းးဝာကျးထူး�း
နှာ့�င်းးပေါသ�းလီည်းးး သင်းးမ်းည်းးသးမ်းည်းးဝါပြု�စးသည်းးကျ့� ထူး�တ်းပေါ��းရာန်းပေါရာွးချဲ့ျယ်းပ်ါကျ သင်းး၏ 
သတ်င်းးးပ့်�မ်းုအ�း တ်င်းးးတ်င်းးးကြာကျပ်းကြာကျပ်း လီ့်�ဝာကျးထူး�းမ်းည်းးပြု�စးပေါကြာကျ�င်းးး ယ်�ံကြာကျည်းး
စ့တ်းချဲ့ျလီ့�ကျးပ်ါ။

ဝန်းထူးမ်းးး၏ပေါနှာာ�င်းး�ယ်ာကျးပြုချဲ့င်းးး၊ အနှာ့�င်းးကျျင်းး�မ်းု၊ ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးး၊ မ်းသမ်း�မ်းု၊ 
အဂုတ့်လီ့�ကျးစ�းမ်းု၊ လီ့မ်းးလီည်းးမ်းု၊ ပြု�ုန်းးတ်ီးမ်းု၊ အလီွ�သ�ံးစ�းလီ�ပ်းမ်းု၊ မ်းသင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ�
အပြုပ်ုအမ်းး သ့�မ်းဟု�တ်း စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�မ်းုည်းံ��ျင်းးးပြုချဲ့င်းးးတ့်�ကျ့� သတ့်ပြုပ်ုမ်း့ပ်ါကျ သ့�မ်းဟု�တ်း သ့ရှ့
ထူး�းပ်ါကျ ကျွနှား�ပ်းတ့်�ထူးံ �ကျးသွယ်းပ်ါ။

Semperit တ်ွင်းး၊ လီးတ့်�င်းးးကျ့� ပ်ွင်းး�ပ်ွင်းး�လီင်းးးလီင်းးးနှာာင်းး� 
လီွတ်းလီွတ်းလီပ်းလီပ်း ပေါပြုပ်��့�ရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်� တ့်�ကျးတ်ွန်းး

ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး အပြုချဲ့�းပ်�ံမ်းာန်းလီမ်းးးပေါကြာကျ�င်းးးမ်းျ�းကျ့� 
အသ�ံးမ်းပြုပ်ုနှာ့�င်းးသည်းး�အချဲ့ါ စ့�းရာ့မ်းးမ်းုမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါမ်းးချဲ့ွန်းးမ်းျ�းကျ့� 
မ်း်ပေါဝရာန်း လီ�ံပြီးချဲ့ံုပြီးပ်ီး လီ့်�ဝာကျးပေါသ� ချဲ့ျန်းန်ယ်းတ်စးချဲ့�ပြု�စးပေါသ� 
SemperLine ကျ့� ပေါထူး�ကျးပ်ံ�ပေါပ်းပ်ါသည်းး။

အကြောသ�စိတ််မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
သတ်င်းးးပေါပ်းစန်စးအချဲ့ျကျးအလီကျး
သင်းး သတ်င်းးးပ့်�မ်းုတ်စးချဲ့� တ်င်းးပြုပ်လီ့�ကျးတ်��အချဲ့ါ ဘ�ပြု�စးသွ�းမ်းလီ�။

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/SemperLine.aspx
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စီးပ်ွ�းပေါရား ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့မ်းုနှာာင်းး� ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါရာရှည်းး
တ်ည်းးတ်ံ�ချဲ့့�င်းးပြီးမ်း�ပေါရားဗားျးဟု�၏ အဓိ့ကျကျျပေါသ� အစ့တ်းအပ့်�င်းးးမ်းျ�းပြု�စးပ်ါသည်းး။ အ�ွ��
အစည်းးး�့�င်းးရာ� ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့မ်းုသည်းး တ်စးကျမ်း ာ�လီ�ံးတ်ွင်းး ကျျင်းး�သ�ံးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်း
တ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏လီ�ပ်းင်းန်းးမ်းျ�းကျ့� ပေါ��င်းးရာွကျးရာ�တ်ွင်းး ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့မ်းုကျ့� အပြုမ်းင်းး�
��ံးအ�င်းး�တ်ွင်းးထူး�းရာန်း ကြိုးကျ့ုးပ်မ်းးးပေါ��င်းးရာွကျးပ်ါသည်းး။

ကျျင်းး�ဝတ်းနှာာင်းး� ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုသည်းး သ�မ်းန်းလီ�ပ်းရိုး့�းလီ�ပ်းစဉ်းမ်း်သ� သ့�မ်းဟု�တ်း 
အနှာ တရာ�ယ်းစီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�မ်းု အပေါလီ�အကျျင်းး�တ်စးချဲ့�မ်း်သ� မ်းဟု�တ်းပ်ါ။ ဤအရာ�မ်းျ�း
ကျ့� ပေါကျ�င်းးးမ်းွန်းပေါသ�စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��င်းးရာန်း အချဲ့ွင်းး�အလီမ်းးးတ်စးချဲ့�အပြု�စးနှာာင်းး� 
ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း၊ ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၊ ပေါရာ�င်းးးချဲ့ျသးမ်းျ�း၊ အစ�ရှယ်းယ်�ရှင်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုချဲ့�း
သကျး�့�င်းးသးမ်းျ�းထူးံမ်းာ အ�းကျ့�းအ�းထူး�းပြုပ်ုမ်းုနှာာင်းး� ယ်�ံကြာကျည်းးမ်းုရာရှ့ရာန်း အချဲ့ွင်းး�အလီမ်းးး
တ်စးချဲ့�အပြု�စး ကျွနှား�ပ်းတ့်�ယ်း�ပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါကျ�းပ့်�ရာ့တ်းတ်န်း�့�းမ်းျ�း၊ စီးပ်ွ�းပေါရား ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့မ်းုနှာာင်းး� ပေါလီးစ�း
လီ့�ကျးန်�မ်းုအပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�းကျ့� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံ၍ ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးသည်းး Semperit 
၏ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းအပြု�စး ကျွနှား�ပ်းတ့်�လီ့�ကျးန်�ရာမ်းည်းး� လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� မ်းရှ့မ်းပြု�စး
လီ့�အပ်းပေါသ� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံစည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�းကျ့� ပြု�စးပေါပ််ပေါစကျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပ်ွ�းပေါရား 
လီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းသည်းးလီည်းးး ပေါလီးစ�းရာန်းနှာာင်းး� လီ့�ကျးန်�ရာန်း ပေါမ်း်�းလီင်းး�ပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ့�ယ်းတ့်�င်းး ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးပ်ါ အပေါကြာကျ�င်းးးအရာ�နှာာင်းး� ရာင်းးးနှာာီးကျွမ်းးးဝင်းး
ရာန်း၊ ပေါပ်းပေါ��င်းးထူး�းပေါသ� ကျ့ရာ့ယ်�မ်းျ�းကျ့� အသ�ံးပြုပ်ုရာန်းနှာာင်းး�၊ လီ့�အပ်းပ်ါကျ သင်းး�ပေါလီျ�း
ပေါသ� စီးပ်ွ�းပေါရားစီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�မ်းု လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးပေါတ်�င်းးးချဲ့ံရာန်းမ်းာ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ တ်�ဝန်းပြု�စး
ပ်ါသည်းး။ 

သင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ� ပေါလီ�ကျျင်းး�သင်းးကြာကျ�းမ်းုသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုစန်စး
အတ်ွကျး အဓိ့ကျအစ့တ်းအပ့်�င်းးးတ်စးချဲ့�ပြု�စးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့
မ်းုနှာာင်းး� ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းု�့�င်းးရာ� ပေါမ်းးပြုမ်းန်းးစစးပေါ�းမ်းုမ်းျ�း၊ စ့�းရာ့မ်းးပ်းပ်န်းမ်းုမ်းျ�း ပြု�စး
ပေါပ််ပေါစပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမ်းုမ်းျ�းကျ့� သတ်င်းးးပ့်�ပြုချဲ့င်းးး�့�င်းးရာ� ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်း
ပေါရှ�င်းးလီှ�ပေါရားအကျ�ပြု�တ်းဌာ�န်ထူးံ �ကျးသွယ်းရာန်း တ်�ံ�့�င်းးးမ်းပေါန်သင်းး�ပ်ါ။ 

ဥပ်ပေါဒမ်း�� သ့�မ်းဟု�တ်း ကျျင်းး�ဝတ်းမ်း��ပေါသ� အပြုပ်ုအမ်းးမ်းျ�းကျ့� ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းပေါ��းထူး�တ်း၍ ကျ�
ကျွယ်းပေါပ်းပေါန်ပြီးပ်ီး ကျ�မ်းပဏီီနှာာင်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ လီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းကျ့� ကျ�ကျွယ်းရာန်း
အတ်ွကျး လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးအစ�ံပ်ါပေါသ� ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုစန်စးကျ့� သတ်းမ်းာတ်း၍ 
အပေါကျ�င်းးအထူးည်းးပေါ��းထူး�းပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုစန်စးသည်းး 
မ်းဏ္ဍ့ုင်းးသ�ံးရာပ်းပေါပ််တ်ွင်းး အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံထူး�းပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး စကျ�းလီ�ံးတ်စးချဲ့�မ်းာ 
လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးတ်စးချဲ့�သ့� ထူး့�ပေါန်�ကျး လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးတ်စးချဲ့�မ်းာ အပေါပြုပ်�င်းးးအလီ�တ်စး
ချဲ့�သ့� ပေါ��ကျးလီ�ပ်းပေါ��င်းးပ်ါသည်းး။ ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုသည်းး ပ်ွင်းး�လီင်းးးပြုမ်းင်းးသ�မ်းုကျ့� 
ပေါ��င်းးကျျဉ်းးပေါပ်းပြီးပ်ီး ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ့� ပ့်�မ်း့�ပေါကျ�င်းးးမ်းွန်းပေါသ� ��ံးပြု�တ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းချဲ့ျနှာ့�င်းးပေါစ
ပ်ါသည်းး။

စး�ပ်းာ�ကြောရာ� ဂု�ဏ််သိကျာာရှိိမ်းုန်ုှင့််� ကြောလ�စာ�လိ�ကျ်န်ာမ်းု 

စး�ပ်းာ�ကြောရာ� ဂု�ဏ််သိကျာာရှိိမ်းုန်ုှင့််� ကြောလ�စာ�လိ�ကျ်န်ာမ်းု၏ 
မ်းဏ္ဍိုိ�င့််သ���ရာပ်် 

ကြီးကျိ�တ်င့််တ်ာ�ဆး�မ်းု 
ကြိုးကျ့ုတ်င်းးတ်�း�ီးမ်းုသည်းး အနှာ တရာ�ယ်းမ်းျ�းကျ့� ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းပေါ��းထူး�တ်းပြီးပ်ီး စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�
သည်းး� စီးပ်ွ�းပေါရားဌာ�န်မ်းျ�းအတ်ွင်းးး စတ်င်းးပြီးပ်ီး လီးတ့်�င်းးးအ�း အနှာ တရာ�ယ်းမ်းျ�းကျ့� 
ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းပေါ��းထူး�တ်းပေါစရာန်းနှာာင်းး� မ်းထူးင်းးမ်းာတ်းထူး�းပေါသ� ပေါဘးမ်းျ�းမ်းာ ပေါရှ�င်းးရှ�းနှာ့�င်းး
ရာန်း အစဉ်းတ်စ့�ကျးပ်ည်း�ပေါပ်းပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� သင်းးယ်းမ်းုမ်းျ�းကျ့� �ကျးလီကျးပေါ��င်းးရာွကျး
ပြုချဲ့င်းးးအ�င်းး�မ်းျ�း ကြိုးကျ့ုတ်င်းးတ်��ီးမ်းုတ်ွင်းး ပ်ါဝင်းးပ်ါသည်းး။ စီးပ်ွ�းပေါရားသည်းး မ်းးဝါဒ
မ်းျ�း၊ စည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းကျ့� အပေါကျ�င်းးအထူးည်းးပေါ��းရာန်း တ်�ဝန်းချဲ့ံ
ပ်ါသည်းး။

�းဲခြ�ာ�ကြော�ာ်ထုံး�တ််မ်းု 
ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလီှ�ပေါရား အကျ�ပြု�တ်းဌာ�န်သည်းး အနှာ တရာ�ယ်း�့�င်းးရာ� 
အကျ�ပြု�တ်းပြုချဲ့င်းးး၊ စ�ရာင်းးးစစးပြုချဲ့င်းးး၊ သတ်င်းးးပ့်�ပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� အလီ�ပ်းချဲ့ွင်းးတ်ွင်းးးနှာာင်းး� 
အလီ�ပ်းချဲ့ွင်းးပြုပ်င်းးပ် သကျး�့�င်းးသးမ်းျ�းနှာာင်းး� တ့်�ကျးရိုး့�ကျးထူး့ပေါတ်ွ�မ်းုအပေါပ်် အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံ၍ 
ပ်ွင်းး�လီင်းးးပေါသ�စ့န်းပေါချဲ့်မ်းုမ်းျ�းကျ့� ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းပေါ��းထူး�တ်းပ်ါသည်းး။ ဤကျျင်းး�ဝတ်း
စည်းးးကျမ်းးး၊ သ့�မ်းဟု�တ်း မ်းးဝါဒမ်းျ�း၊ လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း၊ ညွှှန်းကြာကျ�းချဲ့ျကျးမ်းျ�း၊ 
ဥပ်ပေါဒမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းစသည်းး� တ်စးချဲ့�ချဲ့�ကျ့� ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးပ်ါကျ ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏ ကြိုးကျီးကြာကျပ်းပေါရားမ်းားး သ့�မ်းဟု�တ်း လီ�ပ်းင်းန်းးစ�၏ ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလီှ�
ပေါရားအကျ�ပြု�တ်းဌာ�န် (compliance@semperitgroup.com) နှာာင်းး�/ သ့�မ်းဟု�တ်း 
အကြိုးကျံပေါပ်း��န်းးလီ့�င်းးး မ်းာတ်�င်းး� စ့�းရာ့မ်းးမ်းုမ်းျ�းကျ့� ချဲ့ျကျးချဲ့ျင်းးးတ်င်းးပြုပ်ရာန်းမ်းာ� ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏တ်�ဝန်းပြု�စးပ်ါသည်းး။

ကြောလှာ��ျမ်းု 
ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းပေါ��းထူး�တ်းထူး�းပေါသ� ပ်ွင်းး�လီင်းးးသည်းး� ပြုပ်ဿန်�မ်းျ�းအပေါပ်် အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံ၍ 
ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလီှ�ပေါရားအကျ�ပြု�တ်းဌာ�န်သည်းး ပြုပ်ဿန်�ပေါလီျ��ပ်ါးသကျးသ�
ပေါစပေါရား လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းကျ့� အ�့�ပြုပ်ုပြီးပ်ီး လီ�ပ်းင်းန်းးစ�၊ ၎င်းးး၏ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၊ 
ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုချဲ့�းသကျး�့�င်းးသးမ်းျ�း၏ အန်�ဂုတ်းအနှာ တရာ�ယ်းကျ့� 
ပေါလီ်��ချဲ့ျရာန်း အပေါကျ�င်းးး��ံး ပြု�စးနှာ့�င်းးပေါပြုချဲ့ရှ့ပေါသ� ပေါန်�ကျး�ကျးတ်ွ�အစီအမ်းံမ်းျ�းကျ့� 
အကြိုးကျံပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးးပေါပ််တ်ွင်းး အ�ရိုး�ံစ့�ကျးသွ�းပ်ါမ်းည်းး။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရှ့မ်းု၊ ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းု စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�မ်းုစန်စး

အ�ပ််စ�တ်စ်စ�လ��� ကြောလ�စာ�လိ�ကျ်န်ာရာမ်းည်း်� အကြောခြ���မ်းူကြောခြ�ာကျ်�ျကျ်

•  
လ

ူပ် �ဂု
ုိ�လ

် မ်းျ
ာ� 

 •  လ
�ပ်င့််န် �်စဉ်် မ်းျ ာ�  •  ကျ

ိရာယိ်
ာ မ်းျ ာ�  •  စ း� ပ်းာ�ကြောရာ�  •  ကြောင့်း ကြော�ကျ�လ�ပ်ကြောဆာင့်မ်းု မ်းျ ာ�

ခြပ်ည်း်တ်းင့််�န်ုှင့််� န်ုိ�င့််င့်�တ်ကျာဥပ်ကြောဒမ်းျာ�ကျိ� 
ကြောလ�စာ�လိ�ကျ်န်ာမ်းု

___________________________

လကျ်တ်��ခြပ်န််မ်းည်း်ကျိ� ကြော�ကျာကျ်စရာာမ်းလိ�ဘဲ 
ထုံး�တ််ကြော�ာ်ကြောခြပ်ာဆိ�န်ုိ�င့််သည်း်� သကြောဘာတ်ရာာ�

ကျိ� အာ�ကြောပ်�ခြမ်းှင့််�တ်င့််ခြ�င့််
___________________________

တ်ရာာ�မ်းှတ်ကြောသာ ယ်ှဉ််ပြိုပ်ိ�င့််မ်းုကျိ� အာ�ကြောပ်�
ခြ�င့််�

ကျျင့််�ဝတ််၊ ကြောဂုဟစန်စ်န်ုှင့််� လူမ်းုကြောရာ�
ဆိ�င့််ရာာ အကျျိ��စး�ပ်းာ�မ်းျာ�ကျိ� 
ကြောလ�စာ�ခြ�င့််�
___________________________

အဂုတ်ိလိ�ကျ်စာ�မ်းု ကျင့််�စင့််ကြောသာ 
သိ�မ်းဟ�တ်် အခြ�ာ�ရာာဇူးဝတ််မ်းု ကျင့််�
ရှိင့််�ကြောသာ စး�ပ်းာ�ကြောရာ�တ်စ်��ခြ�စ်ရာန်် 
စိတ််န်ုှစ်ခြမ်းှ�ပ််ထုံးာ�မ်းု
___________________________

လ့အ�းင့််�အကြောရာ�မ်းျာ�ကျိ� ကျာကျးယ််ခြ�င့််�
အာ�ကြောပ်�ခြ�င့််�

http://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Compliance/Compliance_Management_System_012018.pdf
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တ်ရာာ�မ်းှတ်ကြောသာ ဆကျ်ဆ�မ်းု 

ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရ့ှမု်းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ� ��းံပြု�တ်းပေါပ်းပ်ါသည်းး။ 
Semperit သည်းး သင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ� ကျျင်းး�ဝတ်းမ်းးပေါဘ�င်းး အပေါန်အထူး�းမ်းျ�းအ�းလီ�းံ
အပ်ါအဝင်းး ကျမ်း ာ�တ်စးဝာမ်းးးရ့ှ ၎င်းးး၏စီးပွ်�းပေါရားတွ်င်းး ကျျင်းး�သ�းံသည်းး� ဥပ်ပေါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� 
စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းက့ျ� စစးပေါ�းပြီးပီ်း ပေါလီးစ�းလ့ီ�ကျးန်�ပ်ါသည်းး။ အချဲ့ျ့�ပေါသ�န့ှာ�င်းးငံ်းပေါတ်�းဥပ်ပေါဒ
မ်းျ�းသည်းး အပြုချဲ့�းဥပ်ပေါဒမ်းျ�းထူးကျး ပ့်�မ့်း�တ်င်းးးကျျပ်းပေါသ�ပေါကြာကျ�င်းး� ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးး
က့ျ� တ်င်းးးကျျပ်းမု်းန်ည်းးးပေါသ� စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းထူးကျး အပြီးမ်း�ဦးးစ�းပေါပ်းလ့ီ�ကျးန်�ရာပ်ါမ်းည်းး။ 

ကျ�မ်းပဏီီအတ်ွင်းးးသ�မ်းကျ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပ်ွ�းပေါရား လီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� ကျျင်းး�ဝတ်း
�့�င်းးရာ�အပြုပ်ုအမ်းးသည်းး Semperit အတ်ွကျး အလီွန်းသကျး�့�င်းးပြီးပ်ီး အပေါရားကြိုးကျီး
ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�တ်ွင်းးထူး�းရှ့ပေါသ� ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းု�့�င်းးရာ� လီ�ပ်းထူး�ံးလီ�ပ်းန်ည်းးး
မ်းျ�းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�း ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးနှာာင်းး� �န်း့ကျျင်းးဘကျးပြု�စးပေါသ� 
မ်းည်းးသည်းး�လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းကျ့�မ်း�့� ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းထူး�တ်းပေါ��းပေါစနှာ့�င်းးပြီးပ်ီး မ်းာန်းကျန်းပေါသ� 
အစီအမ်းံမ်းျ�းကျ့� လီ�ပ်းပေါ��င်းးနှာ့�င်းးပေါစမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။ 

ပေါင်းွပေါကြာကျးလီ�ပ်းပေါ��င်းးမ်းု စ�ရာွကျးစ�တ်မ်းးးမ်းျ�းကျ့� ရှင်းးးလီင်းးးပြီးပ်ီး ထူး�တ်းပေါ��းချဲ့ျပြုပ်ပြုချဲ့င်းးး
ပြု�င်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�း၏ ပေါန်ရာ�နှာာင်းး� တ်�ဝန်းမ်းျ�းနှာာင်းး� 
ပ်တ်းသကျးပေါသ� စီးပ်ွ�းပေါရားသပေါဘ�တ်းည်းီချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါင်းွပေါကြာကျးလီ�ပ်းပေါ��င်းးမ်းုမ်းျ�း
ကျ့� ပ်ွင်းး�လီင်းးးပြုမ်းင်းးသ�စွ� လီ�ပ်းပေါ��င်းးသင်းး�ပ်ါသည်းး။ Semperit သည်းး ၎င်းးး၏စီးပ်ွ�းပေါရား
�ကျးနှာွယ်းမ်းုမ်းျ�းကျ့� ၎င်းးး၏ပေါအးဂုျင်းး�မ်းျ�း၊ တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�းအပြုပ်င်းးပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း
နှာာင်းး� တ်ရာ�းမ်း်တ်စွ� စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�လီ�ပ်းပေါ��င်းးပြီးပ်ီး သကျး�့�င်းးရာ�ဥပ်ပေါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� စည်းးးမ်းျဉ်းး
မ်းျ�းကျ့� လီ့�ကျးန်�ပ်ါသည်းး။

ပေါကျ�င်းးးမ်းွန်းပေါသ� ��ံးပြု�တ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းသည်းး မ်းည်းးသ့ကျ့�မ်း် မ်းထူး့ချဲ့့�ကျးပေါစဘ� 
လီ�ပ်းင်းန်းး၏လီ့�အပ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းကျ့� ပြု�ည်းး��ည်းးးပေါပ်းပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးသည်းး ဝန်းထူးမ်းးး
မ်းျ�း၊ စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�း၊ အစ�ရှယ်းယ်�ရှင်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� လီ့အ�ွ��အစည်းးး
ကျ့�ယ်းတ့်�င်းးနှာာင်းး� သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။  

စီးပွ်�းပေါရား လီ�ပ်းင်းန်းးပေါ��င်းးတ်�မ်းျ�းနှာာင်းး� �ကျးစပ်းပေါန်ပေါသ� လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းအ�းလီ�းံ
က့ျ� ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရ့ှရ့ှနှာာင်းး� အပြုမ်းင်းး���းံကျျင်းး�ဝတ်းစံနုှာန်းးမ်းျ�းပြု�င်းး� ပေါ��င်းးရွာကျးရာပ်ါမ်းည်းး။

လ့အ�းင့််�အကြောရာ�မ်းျာ�

Semperit သည်းး ကျပေါလီးသးင်းယ်းနှာာင်းး� အဓိမ်းမအလီ�ပ်းသမ်း�းပြု�စးပေါစမု်းက့ျ� �န်းက့ျျင်းးပြီးပီ်း 
တ်ရာ�းမ်း်တ်ပေါသ� လီ�ပ်းချဲ့လီစ�၊ လွီတ်းလီပ်းစွ� စ�ပေါဝးခွျဲ့င်းး�နှာာင်းး� လွီတ်းလီပ်းစွ� ထူး�တ်းပေါ��း
ပေါပြုပ်��့�ခွျဲ့င်းး�တ့်�အတွ်ကျး ခြွချဲ့င်းးးချဲ့ျကျးမ်းရ့ှ ရာပ်းတ်ည်းးပ်ါသည်းး။ ခွျဲ့�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးး၊ 
ပေါနှာာ�င်းး�ယ်ာကျးပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါကျ�းပ့်�ရ့ာတ်းအပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးမ်းျ�း ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမု်းမ်းျ�းက့ျ� တ်န်း�့�း
ကွျင်းးး�ကျးအ�င်းး� မ်းည်းးသည်းး�ပေါန်ရာ�၌ပ်င်းး ပြု�စးပေါပ််ပေါန်ပ်ါပေါစ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းးးမ်းခံျဲ့ပ်ါ။ 
သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျး၊ ပေါလီ�ကျျင်းး�သင်းးကြာကျ�းမု်းနှာာင်းး� မ်းာန်းကျန်းပေါသ� လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျး
မ်းျ�းသည်းး အပြုမ်းင်းး���းံလီးမု်းပေါရား�့�င်းးရာ� စံနုှာန်းးမ်းျ�းက့ျ� ပေါန်ရာ�တ့်�င်းးးတွ်င်းး ကျျင်းး�သ�းံပေါန်
ပေါကြာကျ�င်းးးနှာာင်းး� လ့ီအခွျဲ့င်းး�အပေါရားက့ျ� ပေါလီးစ�းမု်းနှာာင်းး� ကျ�ကွျယ်းမု်းသည်းး အချဲ့ျ့န်းတ့်�င်းးးတွ်င်းး 
ထ့ူးပ်းတ်န်းးဦးးစ�းပေါပ်းပြု�စးပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�ပေါစပ်ါလ့ီမ်းး�မ်းည်းး။ 

Semperit အ�ပ်းစ�၏ အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� လီမ်းးးညှွှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းသည်းး ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းအတွ်ကျး
သ�မ်းကျ တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�း၊ အပြုချဲ့�းစီးပွ်�းပေါရား လီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးမ်းျ�းနှာာင်းး�လီည်းးး 
သကျး�့�င်းးပြီးပီ်း Semperit ဝဘး�့�ကျးတွ်င်းး လီးသ့ရှင်းးကြာကျ�းပေါတွ်�ရ့ှန့ှာ�င်းးသည်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
လီးပ်�ဂုဂ့ု လီးမ်းျ�း�့�င်းးရာ� မ်းးဝါဒနှာာင်းး� တ်င်းးသွင်းးးသး�့�င်းးရာ�မ်းးဝါဒ၏ တ်စးစ့တ်းတ်စးပ့်�င်းးးပြု�စး
ပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးတ့်�သည်းး စီးပွ်�းပေါရား�ကျးနွှာယ်းမု်းမ်းျ�း ထူးးပေါထူး�င်းးရာန်းနှာာင်းး� �ကျးလီကျး
လီ�ပ်းပေါ��င်းးရာန်းအတွ်ကျး ကြိုးက့ျုတ်င်းးသတ်းမ်းာတ်းချဲ့ျကျးတ်စးချဲ့�ပြု�စးပ်ါသည်းး။ စီးပွ်�းပေါရား
လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းအ�းလီ�းံသည်းး ကျ�လီသမ်းဂုဂ လီမ်းးးညှွှန်းထူး�းသည်းး�စီးပွ်�းပေါရားနှာာင်းး� 
လ့ီအခွျဲ့င်းး�အပေါရား�့�င်းးရာ� အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုပ်ည်းးပြုပ်ည်းး�့�င်းးရာ� အလီ�ပ်းသမ်း�းအ�ွ��ချဲ့ျုပ်း 
(ILO) ၏ အဓ့ိကျ အလီ�ပ်းသမ်း�းစံချဲ့ျ့န်းစံညှွှန်းးမ်းျ�း၊ ထ့ူး�အပြုပ်င်းး ပြုပ်ည်းးတွ်င်းးးဥပ်ပေါဒမ်းျ�းက့ျ�
လီည်းးး တ်င်းးးကြာကျပ်းစွ�ပေါလီးစ�းလ့ီ�ကျးန်�မု်းနှာာင်းး�အညီ်း စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�ပေါ��င်းးရွာကျးရာပ်ါမ်းည်းး။

မ်းာန်းကျန်းပေါသ� ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးက့ျ�ချဲ့ျပ်ါ။ 

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
လီးပ်�ဂုဂ့ုလီးမ်းျ�း�့�င်းးရာ� မ်းးဝါဒ
တ်င်းးသွင်းးးသး�့�င်းးရာ� မ်းးဝါဒ

Semperit အကြောခြ���
မ်းူမ်းျာ�

ဝန််ထုံးမ်း်�မ်းျာ�အကြောပ််�းဲခြ�ာ�ဆကျ်ဆ�ခြ�င့််� 
ကျ့� သည်းးးမ်းချဲ့ံနှာ့�င်းးပ်ါ။ Semperit သည်းး 
တ်န်းးတ်းအချဲ့ွင်းး�အပေါရားမ်းျ�းပေါပ်းပ်ါသည်းး။

ပြုပ်ည်းးတ်ွင်းးးပေါစျးကျွကျးအပေါပြုချဲ့အပေါန်
မ်းျ�းကျ့� ထူးည်းး�သွင်းးးတ်ွကျးချဲ့ျကျးပြီးပ်ီး 
သင်းး�ပေါလီျ�း၍ တ်ရာ�းမ်း်တ်ပေါသ� လစာ
ကြောပ်�ကြော�ျမ်းုပြု�စးပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�ပေါစရာန်း 
ဂုရိုး�ပြုပ်ုပေါ��င်းးရာွကျးပ်ါသည်းး။

အမ်းျ�း��ံးလီကျးချဲ့ံနှာ့�င်းးပေါသ� အလ�ပ််
�ျိန်် နှာာင်းး�ပ်တ်းသကျးသည်းး� ပြုပ်ည်းးတ်ွင်းးး
ဥပ်ပေါဒမ်းျ�းကျ့� လီ့�ကျးန်�ပေါ��င်းးရာွကျး
ပ်ါသည်းး။

ကျကြောလ�အလ�ပ််သမ်းာ� နှာာင်းး� လီးမ်းျ�းအ�း 
ကြော�ါင့််�ပ်��ခြ�တ််ခြ�င့််� အပြုချဲ့�းပ်�ံစံမ်းျ�းကျ့� 
သည်းးးမ်းချဲ့ံနှာ့�င်းးပ်ါ။

ဥပ်ပေါဒနှာာင်းး�အည်းီ ပေါရားသ�းထူး�းပေါသ� 
အလ�ပ််အကျိ�င့််ဆိ�င့််ရာာစာ�ျ�ပ််မ်းျာ� နှာာင်းး� 
မ်းာတ်းတ်မ်းးးတ်င်းးထူး�းပေါသ� အလီ�ပ်းအကျ့�င်းး
�့�င်းးရာ� �ကျး�ံပေါရားမ်းျ�းကျ့� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံပြီးပ်ီး 
ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းကျ့� င်းာ�းရာမ်းးးပ်ါသည်းး။

ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၏ လးတ််လပ််စးာ ထုံးင့််ခြမ်းင့််
ယ်ူဆမ်းု ပြုပ်ုလီ�ပ်းချဲ့ွင်းး� နှာာင်းး� ထူး�တ်းပေါ��း
ပေါပြုပ်��့�ချဲ့ွင်းး� အချဲ့ွင်းး�အပေါရားမ်းျ�းကျ့� 
ပေါလီးစ�းပ်ါသည်းး။

မ်းှတ််�ျကျ်
တ်ရာ�းမ်း်တ်မု်း�့�သည်းးမ်းာ� ခွျဲ့�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� မ်းရ့ိုး�း
သ�းပေါသ� ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းမ်းပ်ါဝင်းးပ်� စီရာင်းးချဲ့ျကျး
ချဲ့ျန့ှာ�င်းးစွမ်းးးပြု�စးပ်ါသည်းး။ 

https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles
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Semperit သည်းး လ့ီအခွျဲ့င်းး�အပေါရားက့ျ� အကျ�အကွျယ်းပေါပ်းရာန်းနှာာင်းး� အပြုမ်းင်းး���းံလီးမု်းပေါရား
�့�င်းးရာ�စံနုှာန်းးမ်းျ�းက့ျ� ပေါလီးစ�းလ့ီ�ကျးန်�ရာန်း ရာပ်းတ်ည်းးပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်� 
ပေါကျ�းပ့်�ရ့ာတ်းသပေါဘ�တ်ရာ�း၏ အဓ့ိကျပြု�စးပြီးပီ်း လီကျးရ့ှဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းက့ျ� ထ့ူးန်းးသ့မ်းးး
ထူး�းကျ� ဝန်းထူးမ်းးးအသစးမ်းျ�းက့ျ� စ့တ်းဝင်းးစ�းပေါအ�င်းးပြုပ်ုလီ�ပ်းရာ�တွ်င်းး အပေါရားကြိုးကီျးပေါသ� 
အစ့တ်းအပ့်�င်းးးတ်စးချဲ့�ပြု�စးပ်ါသည်းး။

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ� ထ့ူးန်းးချဲ့ျုပ်းသည်းး� ပြုပ်ည်းးတွ်င်းးးဥပ်ပေါဒမ်းျ�း
နှာာင်းး� စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းက့ျ� တ်င်းးးတ်င်းးးကြာကျပ်းကြာကျပ်း လ့ီ�ကျးန်�ပေါစ�င်းး�ထ့ူးန်းးပ်ါသည်းး

ကျကြောလ�အလ�ပ််သမ်းာ�နှ်ုင့််� လူင့်ယ််ကျာယ်အလ�ပ််သမ်းာ�မ်းျာ�
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျပေါလီးအလီ�ပ်းသမ်း�း သ့�မ်းဟု�တ်း လီးပ်�ဂုဂ့ု လီးမ်းျ�းအ�း မ်းည်းးသည်းး�
ပေါချဲ့ါင်းးးပ်�ပံြု�တ်းပြုချဲ့င်းးးပ်�စံံမ်းျ့ုးက့ျ�မ်း် သည်းးးမ်းခံျဲ့န့ှာ�င်းးပ်ါ။ ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းအတွ်ကျး အန့်မ်းး���းံ
အသကျးသည်းး အလီ�ပ်းအက့ျ�င်းးအတွ်ကျး န့ှာ�င်းးငံ်းအလ့ီ�ကျး အန့်မ်းး���းံအသကျးအရွာယ်း 
သ့�မ်းဟု�တ်း န့ှာ�င်းးငံ်းသ�းတ့်�င်းးး မ်းသင်းးမ်းပေါန်ရာပ်ည်း�ပေါရား ပြီးပီ်း��းံသည်းး� အသကျးအရွာယ်း၊ 
၎င်းးးတ့်�နှာာစးချဲ့�တွ်င်းး ပ့်�ကြိုးကီျးပေါသ�အသကျးအရွာယ်းနှာာင်းး� က့ျ�ကျးညီ်းရာပ်ါမ်းည်းး (ကျပေါလီးသးင်းယ်း
အခွျဲ့င်းး�အပေါရား�့�င်းးရာ� ကျ�လီသမ်းဂုဂသပေါဘ�တ်းညီ်းချဲ့ျကျး၊ ILO သပေါဘ�တ်းညီ်းချဲ့ျကျးအမ်းာတ်း 
138၊ 182 နှာာင်းး� 79၊ ILO အကြိုးကံျပြုပ်ုချဲ့ျကျးအမ်းာတ်း 146)။

အတ်င့််�အဓမ်းမအလ�ပ််သမ်းာ�ခြ�စ်ကြောစမု်းနှ်ုင့််� လူကျ�န််ကူျ�မု်း ကြီးကိျ�တ်င့််တ်ာ�ဆး�မု်း
တ်ရာ�းမ်းဝင်းးမု်းပြုပ်ုလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး၊ အလွီ�သ�းံစ�းလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း အဓိမ်းမခ့ျဲ့�င်းးးပေါစပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� 
အပေါ�ကျးသ့မ်းးး၍ ခ့ျဲ့�င်းးးပေါစပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း မ်းည်းးသည်းး� လီးကျ�န်းကျးးမု်းပ်�စံံက့ျ�မ်း�့� အသ�းံပြုပ်ု
ပြုချဲ့င်းးး (ILO သပေါဘ�တ်းညီ်းချဲ့ျကျးအမ်းာတ်း 29 နှာာင်းး� 105) က့ျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်� လီကျးမ်းခံျဲ့ပ်ါ။

လူမု်းကြောရာ�ဆိ�င့််ရာာကြောဆး�ကြောန်ုး�ညိှ်းနုိ်င့််�မု်း - ဆက်ျန်ုးယ််မု်း၊ ကြောဆး�ကြောန်ုး�ညိှ်းနုိ်င့််�မု်းနှ်ုင့််� ပူ်�ကြောပ်ါင့််�
ဆ���ခြ�တ််မု်းတိ်�ကိျ� လးတ််လပ််စးာလ�ပ််ကြောဆာင့််နိ်ု�င့််မု်း 
စ�ပေါပ်ါင်းးးပ်ါဝင်းး၍ ပေါစ�စပ်းည့ု်းနု့်င်းးးပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� �ကျးနွှာယ်းမု်းအ�း လွီတ်းလီပ်းစွ�လီ�ပ်းပေါ��င်းးန့ှာ�င်းးမု်း
က့ျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်� ပံ်�ပ့်�းကျးညီ်းပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�ပေါကြာကျ�င်းး�၊ အလီ�ပ်းသမ်း�းမ်းျ�းနှာာင်းး� ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းသည်းး 
ခွျဲ့�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးးမ်းရ့ှဘ� ၎င်းးးတ့်�ပေါရွားချဲ့ျယ်းသည်းး� အပေါရာ�င်းးးအဝယ်းသမ်းဂုဂမ်းျ�း
အစ�(မ်းျ�း) �ွ��စည်းးးခွျဲ့င်းး�၊ ပ်းးပေါပ်ါင်းးးပ်ါဝင်းးခွျဲ့င်းး�နှာာင်းး� စည်းးးရိုး�းံခွျဲ့င်းး�အပြုပ်င်းး သးတ့်�၏က့ျ�ယ်းစ�း သး
တ့်�၏အလီ�ပ်းရှင်းးနှာာင်းး� စ�ပေါပ်ါင်းးးပ်ါဝင်းး၍ ပေါစ�စပ်းည့ု်းနု့်င်းးးပ့်�င်းးခွျဲ့င်းး�ရ့ှပ်ါသည်းး (ILO သပေါဘ�တ်း
ညီ်းချဲ့ျကျးအမ်းာတ်း 87၊ 98၊ 135 နှာာင်းး� 154)။

Semperit သည်းး ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၏ အကျျ့ုးစီးပွ်�းက့ျ� က့ျ�ယ်းစ�းပြုပ်ုပြီးပီ်း သးတ့်�အ�း က့ျစာ
ရာပ်းမ်းျ�းတွ်င်းး ပေါပြုပ်�ပေါရား�့�ခွျဲ့င်းး�ရ့ှရာန်း ပေါ��င်းးရွာကျးပေါပ်းသည်းး� စည်းးးမ်းျဉ်းးလ့ီ�အပ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း
အ�းလီ�းံက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါသည်းး။ 

တ်ရာာ�မ်းှတ်ကြောသာ လ�ပ််�လစာနှ်ုင့််� စ�ကြောပ်ါင့််�သကြောဘာတူ်ည်းး�ျက်ျမ်းျာ�
(လစာနု်ုန််�ထုံးာ� သကြောဘာတူ်ည်းး�ျက်ျမ်းျာ�) 
Semperit သည်းး ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းအ�းလီ�းံအတွ်ကျး ပေါ�းကွျကျးနှာာင်းး�အညီ်း လီစ�ပေါပ်းပေါချဲ့ျ
လီျကျးရ့ှပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�ပေါအ�င်းးပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါသည်းး။ လီစ�ပေါပ်းပေါ��င်းးမု်းမ်းျ�းသည်းး 
သကျး�့�င်းးရာ� ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးတွ်င်းး လ့ီ�ကျးပေါလီျ�ညီ်းပေါထွူးရ့ှပေါသ� ရာ�ထူးးးတ်စးချဲ့�အတွ်ကျး 
ပ်�မံ်းာန်းပြု�စးပေါသ� လီစ�ပေါပ်းပေါချဲ့ျမု်းအပေါပ်် အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့ပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးတွ်င်းး အချဲ့ျ့�ပေါန်ရာ�မ်းျ�း၌ 
လီစ�နုှာန်းးထူး�း/ စ�ပေါပ်ါင်းးးသပေါဘ�တ်းညီ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ� ကျျင်းး�သ�းံပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းပ်ါဝင်းးပ်ါသည်းး။

�းခဲြ�ာ�ဆက်ျဆ�ခြ�င့််�
Semperit သည်းး မ်းည်းးသည်းး�ခွျဲ့�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးးပ်�စံံက့ျ�မ်း�့� လီကျးမ်းခံျဲ့ပ်ါ။ 

ကြောနှ်ုာင့််�ယှ်က်ျခြ�င့််�နှ်ုင့််� အလးသဲ��စာ�လ�ပ််ခြ�င့််�
ဝန်းထူးမ်းးးတ့်�င်းးးက့ျ� ပေါလီးစ�းစွ�နှာာင်းး� ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရ့ှရ့ှ �ကျး�ံရာပ်ါမ်းည်းး။ 

အလ�ပ််လ�ပ််�ျိန််
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး အမ်းျ�း��းံခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုထူး�းသည်းး� အလီ�ပ်းလီ�ပ်းချဲ့ျ့န်းနှာာင်းး�ပ်တ်းသကျးသည်းး� 
ပြုပ်ည်းးတွ်င်းးးဥပ်ပေါဒမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပေါ��င်းးရွာကျးပေါကြာကျ�င်းးး အ�မ်းခံျဲ့ပ်ါသည်းး (ILO 
သပေါဘ�တ်းညီ်းချဲ့ျကျးအမ်းာတ်း 1 နှာာင်းး� 14)။

လးတ််လပ််စးာ ထုံးင့််ခြမ်းင့််ယူ်ဆ�းင့််�နှ်ုင့််� ထုံး�တ််ကြော�ာ်ကြောခြပ်ာဆိ��းင့််�
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး မ်းည်းးသည်းး�အပေါပြုချဲ့အပေါန်တွ်င်းးမ်း�့� ကျွနှား�ပ်းတ့်� ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၏ လွီတ်းလီပ်း
စွ� ထူးင်းးပြုမ်းင်းးယ်း�ခွျဲ့င်းး�နှာာင်းး� ထူး�တ်းပေါ��းပေါပြုပ်��့�ခွျဲ့င်းး�က့ျ� ပေါလီးစ�းလ့ီ�ကျးန်�ပ်ါသည်းး။

တ်င့််သးင့််�သူမ်းျာ�
Semperit သည်းး တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�းမ်းာ အလီ�ပ်းသမ်း�းနှာာင်းး� လီးမု်းပေါရား�့�င်းးရာ� ပြုမ်းင်းး�မ်း�းပေါသ�
စံနုှာန်းးမ်းျ�းက့ျ� အကျ�ချဲ့တ်းပေါလီ�လီ�ရာန်း တ်ကျး�ကျစွ� ပံ်�ပ့်�းကျးညီ်းပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးမ်းျ�းက့ျ� Semperit အ�ပ်းစ�၏ တ်င်းးသွင်းးးသး�့�င်းးရာ�မ်းးဝါဒတွ်င်းး သတ်းမ်းာတ်းထူး�း
ပ်ါသည်းး။

လူမ်းုကြောရာ�န်ုှင့််� အလ�ပ််သမ်းာ�စ�န်ုုန််�မ်းျာ�

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
မ်းျကျးပေါမ်းာ�ကျးပေါချဲ့တ်း ကျွန်းပြုပ်ုမ်းု အကျးဥပ်ပေါဒ Semperit ထူး�တ်းပြုပ်န်းချဲ့ျကျး
Semperit အ�ပ်းစ�၏ တ်င်းးသွင်းးးသး�့�င်းးရာ�မ်းးဝါဒ
လီးပ်�ဂုဂ့ုလီးမ်းျ�း�့�င်းးရာ� မ်းးဝါဒ
ပေါရာရှည်းးတ်ည်းးတ်ံ�ချဲ့့�င်းးပြီးမ်း�ပေါရား�့�င်းးရာ� မ်းးဝါဒမ်းျ�း

https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles.
https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/sustainability-policies/
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/Lieferanten/Supplier_Policy_English_20220525.pdf#:~:text=Semperit%20Group%20Supplier%20Policy%20This%20document%20summarises%20Semperit,and%20services%20according%20to%20recognised%2C%20globally%20applicable%20principles.
https://www.semperitgroup.com/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/SemperitGroup/Company/Sustainability/mitarbeiter/People_policy_EN_v03_2022.pdf
https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/sustainability-policies/
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Semperit သည်းး ကျမ်း ာ�လီ�းံ�့�င်းးရာ�နှာာင်းး� ပြုပ်ည်းးတွ်င်းးးစီးပွ်�းပေါရား နှာာစးချဲ့�လီ�းံ၏ 
ပေါကျ�င်းးးမွ်းန်းပေါသ�ပေါပ်ါင်းးးစပ်းမု်းတ်စးချဲ့�ပြု�စးပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�ပေါကြာကျ�င်းး� မ်းတ်းကွျ�ပြုပ်�းမု်းနှာာင်းး� ပ်းးပေါပ်ါင်းးး
ပ်ါဝင်းးမု်းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်� ယ်ဉ်းပေါကျျးမု်း၏ ဗားဟ့ု�ချဲ့ျကျးပြု�စးပြီးပီ်း Semperit ၏ပေါအ�င်းးပြုမ်းင်းးမု်း
အတွ်ကျး မ်းရ့ှမ်းပြု�စး အစ့တ်းအပ့်�င်းးးတ်စးချဲ့�ပြု�စးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�အတွ်ကျး၊ မ်းတ်းကွျ�ပြုပ်�း
ပေါသ� လီ�ပ်းသ�းအင်းးအ�းနှာာင်းး� ပ်းးပေါပ်ါင်းးးပ်ါဝင်းးပေါသ� လီ�ပ်းင်းန်းးခွျဲ့င်းးတ်စးချဲ့� �န်းတီ်းပြုချဲ့င်းးးသည်းး 
ပြုပ်ုလီ�ပ်းရာန်း မ်းာန်းကျန်းပေါသ�အရာ�သ�မ်းဟု�တ်းဘ� ၎င်းးးသည်းး ပ့်�မ့်း�ကြိုးကီျးမ်း�းပေါသ� တီ်ထွူးင်းး
�န်းတီ်းန့ှာ�င်းးစွမ်းးးနှာာင်းး� �န်းးသစးတီ်ထွူးင်းးမု်းက့ျ� ပြုမု်းင်းး�တ်င်းးပေါပ်းသည်းး� ဗားျးဟု�ပေါပြုမ်း�ကျး စီးပွ်�းပေါရား 
ဦးးစ�းပေါပ်းမု်းပြု�စးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး မ်းတ်းကွျ�ပြုပ်�းပြုချဲ့င်းးးမ်းာ ခွျဲ့န်းအ�းက့ျ�ရာရ့ှပြီးပီ်း ကျျ�း/ 
မ်း၊ န့ှာ�င်းးငံ်းသ�း၊ က့ျ�းကွျယ်းဘ�သ�၊ အသကျးအရွာယ်း၊ လ့ီင်းးစ့တ်းတ့်မ်းးးညွွှတ်းမု်းနှာာင်းး� ပ်ည်း�ပေါရား
ကျ�သ့�ပေါသ� အပေါပြုချဲ့အပေါန်အ�းလီ�းံတွ်င်းး ပ်းးပေါပ်ါင်းးးပ်ါဝင်းးမု်း သပေါဘ�တ်ရာ�းတ်စးရာပ်းက့ျ� 
အ�းပေါပ်းပြုမု်းင်းး�တ်င်းးရာန်း စ့တ်းနှာာစးပြုမု်းုပ်းထူး�းပ်ါသည်းး။ 

Semperit တ်ွင်းး၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး အလီ�ပ်းအကျ့�င်းး�့�င်းးရာ�တ်ွင်းး တ်န်းးတ်းရာည်းးတ်း
အချဲ့ွင်းး�အပေါရားမ်းျ�းပေါပ်းပေါ��င်းးရာန်း ကျတ့်ပြုပ်ုထူး�းပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
လီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါလီ်�ကျးထူး�းသးမ်းျ�းအ�း တ်ရာ�းမ်း်တ်စွ� �ကျး�ံပြီးပ်ီး 
ဥပ်ပေါဒမ်း��ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးးမ်းျ့ုးတ်ွင်းး မ်းည်းးသည်းး�ပ်�ံစံမ်းျ့ုးနှာာင်းး�မ်းာ ပ်ါဝင်းးပ်တ်းသကျးပြုချဲ့င်းးးမ်းရှ့
ပေါကြာကျ�င်းးး �့�လီ့�ပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး �ကျးစပ်းဥပ်ပေါဒမ်းျ�းအ�းလီ�ံး (ILO သပေါဘ�တ်းည်းီချဲ့ျကျးအမ်းာတ်း 100 
နှာာင်းး� 111၊ အမ်းျ့ုးသမ်းီးမ်းျ�းအပေါပ်် ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးး�့�င်းးရာ� ကျ�လီသမ်းဂုဂသပေါဘ�တ်း
ည်းီချဲ့ျကျး) ကျ့� လီ့�ကျးန်�ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အလီ�ပ်းအကျ့�င်းး�့�င်းးရာ� ��ံးပြု�တ်းချဲ့ျကျး
မ်းျ�းတ်ွင်းး ဤစံနှာုန်းးမ်းျ�း (ဥပ်မ်း� စ�ပေါ��င်းးးပြုချဲ့င်းးး၊ အလီ�ပ်းချဲ့န်း့ပြုချဲ့င်းးး၊ ပေါလီ�ကျျင်းး�ပြုချဲ့င်းးး၊ လီစ�
နှာာင်းး� ရာ�ထူးးးတ့်�းပြုချဲ့င်းးး) ပ်ါဝင်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး လီးမ်းျ့ုး၊ အသ�းအပေါရာ�င်းး၊ ကျျ�း/ 
မ်း၊ အသကျး၊ မ်းးလီနှာ့�င်းးင်းံသ�း၊ ကျ့�းကျွယ်းဘ�သ�၊ လီ့င်းးစ့တ်းတ့်မ်းးးညွှွတ်းမ်းု၊ ကျျ�း/ မ်း 
လီကျာဏီ� သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါ��းပြုပ်ချဲ့ျကျး၊ အ့မ်းးပေါထူး�င်းးပေါရားအပေါပြုချဲ့အပေါန်၊ နှာ့�င်းးင်းံသ�းပြု�စးမ်းု၊ 
သမ်းဂုဂအ�ွ��ဝင်းး၊ နှာ့�င်းးင်းံပေါရား�ကျးနှာွယ်းမ်းု၊ မ်းသန်းစွမ်းးးမ်းု၊ စစးမ်းုထူးမ်းးးပေါဟု�င်းးး အပေါပြုချဲ့အပေါန် 
သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းတ်ရာ�းဝင်းး အကျ�အကျွယ်းပေါပ်းထူး�းသည်းး� အချဲ့ျကျးမ်းျ�းအပေါပ်် 
အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံ၍ လီးတ်စးဦးးချဲ့ျင်းးးအပေါပ််ကျ့� ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးး မ်းပြုပ်ုပ်ါ။

�းဲခြ�ာ�ဆကျ်ဆ�ခြ�င့််�မ်းခြပ်�ရာ

ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�းလီ�ံးသည်းး အလီွ�သ�ံးစ�းလီ�ပ်းသည်းး� အပြုပ်ုအမ်းးမ်းျ�း ကျင်းးးစင်းးပေါသ� 
ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးတ်ွင်းး အတ်းတ်ကျွ ပ်းးပေါပ်ါင်းးးလီ�ပ်းပေါ��င်းးရာန်း စ့တ်းနှာာစးပြုမ်းုုပ်းထူး�းပ်ါသည်းး။ 
Semperit သည်းး မ်းည်းးသည်းး�ပ်�ံစံပြု�င်းး�မ်း�့� - အပေါပြုပ်�ပြု�င်းး�၊ ပ်�ံပ်န်းးသွင်းးပြုပ်င်းးပြု�င်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း 
ရိုး�ပ်းပ့်�င်းးး�့�င်းးရာ�ပြု�င်းး�၊ ပေါနှာာ�င်းး�ယ်ာကျးပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� အနှာ့�င်းးကျျင်းး�ပြုချဲ့င်းးးကျ့� တ်�းပြုမ်းစးထူး�းပ်ါသည်းး။

ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ� န်ာ�စးင့််�ထုံးာ�ပ်ါသည်း်

သင်းးအ�း ကျ�မ်းပဏီီရှ့ တ်စးစ�ံတ်စးဦးးမ်းာ သ့�မ်းဟု�တ်း စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျး
တ်စးဦးးမ်းာ ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးး၊ အနှာ့�င်းးကျျင်းး�ပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါနှာာ�င်းး�ယ်ာကျးပြုချဲ့င်းးးချဲ့ံရာ
သည်းးဟု� ယ်း�ပ်ါကျ၊ အပြု�စးအပ်ျကျးကျ့� ချဲ့ျကျးချဲ့ျင်းးးသတ်င်းးးပ့်�ရာန်း သင်းး�အ�း ကျွနှား�ပ်း
တ့်� အပေါလီးအန်ကျးတ့်�ကျးတ်ွန်းးပ်ါသည်းး။ ထူး့�အတ်း၊ ထူး့�ကျ��သ့�ပေါသ� အပြု�စးအပ်ျကျး
တ်စးချဲ့�ချဲ့�ကျ့� ပေါတ်ွ�ရှ့ပေါသ� ကြိုးကျီးကြာကျပ်းပေါရားမ်းားးမ်းျ�းနှာာင်းး� မ်းန်းပေါန်ဂုျ�မ်းျ�းသည်းး 
ထူး့�အပြု�စးအပ်ျကျးကျ့� ချဲ့ျကျးချဲ့ျင်းးး သတ်င်းးးပ့်�သင်းး�ပ်ါသည်းး။

ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ� ကျူည်းးန်ိ�င့််ပ်ါသည်း်။

သင်းး၏ကြိုးကျီးကြာကျပ်းပေါရားမ်းားး၊ လီ့�င်းးးမ်းန်းပေါန်ဂုျ�၊ သင်းး၏ပြုပ်ည်းးတ်ွင်းးး�့�င်းးရာ� HR အ�ွ�� 
နှာာင်းး�/ သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလီှ�ပေါရား အကျ�ပြု�တ်းဌာ�န် (compliance@
semperitgroup.com) နှာာင်းး� စကျ�းပေါပြုပ်�ပ်ါ။ ပေါနှာာ�င်းး�ယ်ာကျးပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�း
�ကျး�ံပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းကျ့� သတ်င်းးးပ့်�ရာန်း SemperBox သ့�မ်းဟု�တ်း SemperLine ကျ့� 
အသ�ံးပြုပ်ုနှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။ သင်းးနှာာစးသကျးပ်ါကျ အမ်းည်းးဝာကျးပြီးပ်ီး ပြုပ်ုလီ�ပ်းနှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။
 
စ�ံစမ်းးးစစးပေါ�းပေါရား လီ�ပ်းထူး�ံးလီ�ပ်းန်ည်းးးအတ့်�င်းးး လီ့�ကျးန်�ပြီးပ်ီး၊ အ�့�ပ်ါကျ့စာအ�း 
ချဲ့ျကျးချဲ့ျင်းးး၊ ပေါ��လီျင်းးစွ�နှာာင်းး� ပေါသချဲ့ျ�စွ� စ�ံစမ်းးးစစးပေါ�းမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။

ကြောန်ုှာင့််�ယ်ှကျ်ခြ�င့််�န်ုှင့််� အန်ုိ�င့််ကျျင့််�ခြ�င့််�

မ်းးးယ်စးပေါ�းဝါးသ�းံစွ�ပြုချဲ့င်းးး�့�င်းးရာ�က့ျစာအတွ်ကျး ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏ရာပ်းတ်ည်းးချဲ့ျကျးမ်းာ� ရ့ိုး�းရှင်းးးပ်ါသည်းး- ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ဝန်းထူးမ်းးး
မ်းျ�း၏ ကျျန်းးမ်း�ပေါရားနှာာင်းး� လီ�ပံြီးခံျဲ့ုမု်းနှာာင်းး� မ်းသင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ�ပေါကြာကျ�င်းး� 
၎င်းးးက့ျ� ခွျဲ့င်းး�မ်းပြုပ်ုပ်ါ။ စွမ်းးးပေါ��င်းးရာည်းး ချဲ့ျ့�ယွ်င်းးးပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း 

မ်းသင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ� အပြုပ်ုအမ်းးမ်းျ�း ပြု�စးပေါပ််လီ�ပြုချဲ့င်းးး၊ အပြုချဲ့�း
သးမ်းျ�း၏ ပေါဘးကျင်းးးမု်းက့ျ� အနှာ တရာ�ယ်းပြု�စးပေါစပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ဥပ်ပေါဒ

က့ျ� ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးပြုချဲ့င်းးးတ့်� ပြု�စးပေါစန့ှာ�င်းးပေါသ�ပေါကြာကျ�င်းး�၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ရိုး�းံအတွ်င်းးး အရာကျး
ပေါသ�ကျးသ�းံပြုချဲ့င်းးးက့ျ� တ်�းပြုမ်းစးထူး�းပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ရိုး�းံမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း မ်းည်းးသည်းး� ကျ�မ်းပဏီီပွ်�အချဲ့မ်းးးအန်�းမ်းျ�းတွ်င်းးမ်း�့� 
တ်ရာ�းမ်းဝင်းးပေါ�းဝါးမ်းျ�းက့ျ� တ်င်းးးတ်င်းးးကြာကျပ်းကြာကျပ်း တ်�းပြုမ်းစးထူး�းပ်ါသည်းး။ ကြိုးကီျးကြာကျပ်းပေါရား
မ်းားး သ့�မ်းဟု�တ်း မ်းန်းပေါန်ဂုျ�သည်းး အလီ�ပ်းတွ်င်းး ဝန်းထူးမ်းးးတ်စးဦးးသည်းး မ်းးးယ်စးပေါ�းဝါးနှာာင်းး�/ 
သ့�မ်းဟု�တ်း အရာကျးသ�းံစွ�မု်းပေါကြာကျ�င်းး� ရီာပေါဝပေါဝပြု�စးပေါန်သည်းးဟု� ယ်း�ရာန်း ကျျ့ုးပေါကြာကျ�င်းးး
�ီပေါလီျ�းသည်းး� သံသယ်ရ့ှပေါန်ပ်ါကျ သးသည်းး အရာကျး နှာာင်းး�/ သ့�မ်းဟု�တ်း မ်းးးယ်စးပေါ�းဝါး
စစးပေါ�းမု်းက့ျ� ပေါတ်�င်းးး�့�န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ ကျျ့ုးပေါကြာကျ�င်းးး�ီပေါလီျ�းသည်းး� သံသယ်ပြု�စးပြုချဲ့င်းးး
သည်းး ဝန်းထူးမ်းးး၏ အသွင်းးအပြုပ်င်းး၊ အပြုပ်ုအမ်းး သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါပြုပ်�ပ်��့ံ�ပ်�ကံျ��သ့� ပြုပ်င်းးပ်ပ်�ပံ်န်းး
သွင်းးပြုပ်င်းးလီကျာဏီ�မ်းျ�းပေါပ််တွ်င်းး အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။

မ်းူ�ယ်စ်ကြောဆ�ဝါ�န်ုှင့််� အရာကျ်

ကျမ်း ာာလ���ဆိ�င့််ရာာ မ်းတ်ူကျးဲခြပ်ာ�မ်းုန်ုှင့််� 
ပ်ူ�ကြောပ်ါင့််�ပ်ါဝင့််မ်းု
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ပေါပ်းအပ်းထူး�းပေါသ�အ�ဏီ�က့ျ� မ့်းမ့်းက့ျ�ယ်းပ့်�င်းးအကျျ့ုးအပြုမ်းတ်းအတွ်ကျး တ်မ်းင်းးတ်ကျ� 
အလွီ�သ�းံစ�းလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးးပေါကြာကျ�င်းး� အဂုတ့်လ့ီ�ကျးစ�းမု်းသည်းး စီးပွ်�းပေါရားက့ျ� ထ့ူးခ့ျဲ့�ကျးပေါစန့ှာ�င်းး
ပြီးပီ်း ပေါ�းကွျကျးမ်းျ�းက့ျ� အပေါနှာာ�င်းး�အယ်ာကျးပြု�စးပေါစကျ� အထူးးးသပြု�င်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ဂု�ဏီး
သတ်င်းးးက့ျ� ထ့ူးခ့ျဲ့�ကျးပေါစပေါကြာကျ�င်းးး ကျွနှား�ပ်းတ့်�သ့ရ့ှပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�ပေါကြာကျ�င်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
ထူး�တ်းကျ�န်းနှာာင်းး� ဝန်းပေါ��င်းးမု်းမ်းျ�း၏ အရာည်းးအပေါသွးအပေါပ််အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့၍သ� ပေါအ�င်းးပြုမ်းင်းးမု်း
ရာယ်းရာန်းနှာာင်းး� လီ�ဘးပေါပ်းလီ�ဘးယ်းမု်း သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းတ်ရာ�းမ်းဝင်းး လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျး
မ်းျ�းပေါကြာကျ�င်းး� မ်းည်းးသည်းး�အချဲ့ါမ်း်မ်းပြု�စးပေါစရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်� ကျတ့်ကျဝတ်းပြုပ်ုထူး�းပြုချဲ့င်းးးပြု�စး
ပ်ါသည်းး။

သင့််�ဆင့််ခြ�င့််တ်��တ်ရာာ� သိ�မ်းဟ�တ်် ဆ���ခြ�တ််�ျက်ျအကြောပ်် လှမ််း�မိ်း��နိ်ု�င့််သည််း� မ်းည််းသည််း�
ကျမ််း�လှမ််း�မု်းမ်းျိ��ကိျ�မ်းဆိ� ကြောတ်ာင့််�ဆိ�ခြ�င့််�၊ ကျတိ်ကြောပ်�ခြ�င့််�၊ ကြောပ်�ကြောဆာင့််ခြ�င့််� သိ�မ်းဟ�တ်် 
လက်ျ��ခြ�င့််�တိ်�ကိျ� မ်းည််းသည််း�အ�ါမှ်း မ်းခြပ်�လ�ပ််ပ်ါ။ 

တ့်�ကျးရ့ိုး�ကျး သ့�မ်းဟု�တ်း သွယ်းဝ့�ကျးပေါသ�န်ည်းးးပြု�င်းး� ကျမ်းးးလီာမ်းးးပြုချဲ့င်းးး၊ ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးး၊ 
လီ�ဘးထ့ူး�းပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း မ်းည်းးသည်းး�ပ်�စံံပြု�င်းး�မ်း�့� လီ�ဘးပေါပ်းလီ�ဘးယ်းမု်းလီကျးခံျဲ့ပြုချဲ့င်းးး
တ့်�က့ျ� တ်�းပြုမ်းစးထူး�းပ်ါသည်းး။

တ်စးဦးးချဲ့ျင်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း အ�ွ��အစည်းးးထံူးမ်းာ စီးပွ်�းပြု�စးအကျျ့ုးအပြုမ်းတ်းရာရ့ှရာန်း ပေါ��းပြုပ်ပေါန်
သည်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါပ််လွီင်းးပေါန်သည်းး� ပေါပ်းပေါ��င်းးမု်း၊ ကျမ်းးးလီာမ်းးးမု်း၊ သ့�မ်းဟု�တ်း ကျတ့်ပြုပ်ု
မု်း၊ သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါတ်�င်းးးခံျဲ့သည်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း လီကျးခံျဲ့သည်းး� လီ�ဘးပေါပ်းလီ�ဘးယ်းမု်းအပြု�စး 
အဓ့ိပ်ပ�ယ်း�ွင်းး��့�န့ှာ�င်းးပေါသ� ပေါပ်းပေါ��င်းးမု်း (ပေါငွ်းသ�း သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းတ်စးချဲ့�ချဲ့�) က့ျ� မ်း
ပြုပ်ုလီ�ပ်းရာပ်ါ။

လီးတ်စးဦးးတ်စးပေါယ်�ကျးအပေါပ်် လှီမ်းးးမ့်း�းပြီးပီ်း အလီ�ပ်းအ�င်းးပေါပြုပ်ပေါရားအတွ်ကျး ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျ
ပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းသည်းးလီည်းးး လီ�ဘးပေါပ်းလီ�ဘးယ်းမု်းမ်းျ�းပြု�စး၍ ပေါပ်းပေါ��င်းးပြုချဲ့င်းးးမ်းပြုပ်ုသင်းး�ပ်ါ။

အမ်းျာ�ခြပ်ည််းသူဆိ�င့််ရာာ အမု်းကြောဆာင့််မ်းျာ� 
အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသး�့�င်းးရာ� အမု်းပေါ��င်းးမ်းျ�းသ�မ်းကျ န့ှာ�င်းးငံ်းပ့်�င်းး စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းင်းန်းးမ်းျ�းပ်ါ 
အထူးးးကြာကျပ်းမ်းတ်းရာန်း လ့ီ�အပ်းပ်ါသည်းး။ လီ�ဘးပေါပ်းလီ�ဘးယ်းမု်းတ်စးချဲ့�ဟု� အဓ့ိပ်ပ�ယ်း�ွင်းး�
�့�န့ှာ�င်းးပေါသ� မ်းည်းးသည်းး�လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျး၊ တံ်စ့�းလီကျးပေါ��င်းး သ့�မ်းဟု�တ်း ဧည်းး�ခံျဲ့ပြုပ်ုစ�မု်း
က့ျ�မ်း�့� ကျွနှား�ပ်းတ့်� ခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုမ်းည်းးမ်းဟု�တ်းပ်ါ။ အကျျ့ုးခံျဲ့စ�းခွျဲ့င်းး�အန်ည်းးးင်းယ်းက့ျ�ပ်င်းး လီ�ဘး
ပေါပ်းလီ�ဘးယ်းမု်းဟု� သ့�မ်းဟု�တ်း ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးချဲ့ျရာ�တွ်င်းး လှီမ်းးးမ့်း�းမု်းဟု� ထူးင်းးပြုမ်းင်းးန့ှာ�င်းး
ပေါသ�ပေါကြာကျ�င်းး� အစ့�းရာအရာ�ရ့ှမ်းျ�းနှာာင်းး� �ကျး�ံရာ�တွ်င်းး အထူးးးဂုရိုး�ပြုပ်ုပ်ါ။ လီ�ပ်းင်းန်းးတွ်င်းးး
စည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပြုပ်ည်းးတွ်င်းးးဥပ်ပေါဒမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါ။ အစ့�းရာအရာ�ရ့ှ
မ်းျ�းနှာာင်းး� တ်စးပေါယ်�ကျးတ်ည်းးးမ်းပေါတွ်�ပ်ါနှာာင်းး�။ 

နိ်ု�င့််င့်�ကြောရာ�နှ်ုင့််�ပ်တ််သက်ျ၍ ပ်��ပိ်��မု်းမ်းျာ�၊ လှ�ဒါန််�မု်းမ်းျာ�နှ်ုင့််� ကြောထုံးာက်ျပ်��မု်းမ်းျာ�
Semperit သည်းး န့ှာ�င်းးငံ်းပေါရားပ်ါတီ်မ်းျ�း၊ အ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း န့ှာ�င်းးငံ်းပေါရားသမ်း�းမ်းျ�း
တ်စးဦးးစီအ�း (တ့်�ကျးရ့ိုး�ကျး သ့�မ်းဟု�တ်း သွယ်းဝ့�ကျး၍) ပံ်�ပ့်�းပေါပ်းပြုချဲ့င်းးးမ်းရ့ှပ်ါ။ 

အဂုတ်ိလိ�ကျ်စာ�မ်းုမ်းခြပ်�လ�ပ််ရာ

လီးမု်းပေါရားအရာ ပ်ါဝင်းးပ်တ်းသကျးပေါန်သည်းး� ကျ�မ်းပဏီီတ်စးချဲ့�ပြု�စးသည်းး� Semperit သည်းး 
ပေါရာရှည်းးတ်ည်းးတံ်�ခ့ျဲ့�င်းးပြီးမ်း�ပေါသ� ပ်ပေါရာ�ဂုျကျးမ်းျ�းက့ျ� ပံ်�ပ့်�းပေါပ်းပြီးပီ်း ပေါချဲ့တ်းအမီ်း��းံပြု�စးပေါသ� 
ပေါရာရှည်းးတ်ည်းးတံ်�ခ့ျဲ့�င်းးပြီးမ်း�မု်း�့�င်းးရာ� လီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်းမ်းျ�းက့ျ� ပေါ��းပေါ��င်းးပေါပ်းပ်ါသည်းး။ ပေါကျ�း
ပ့်�ရ့ာတ်း�့�င်းးရာ� ပေါထူး�ကျးပံ်�ပေါပ်းပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� အလီားဒါန်ပြုပ်ုရာ�တွ်င်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ပွ်င်းး�လီင်းးး
ပြုမ်းင်းးသ�မု်းရ့ှပ်ါသည်းး။ လီားဒါန်းးမု်းတ်စးချဲ့�သည်းး တ်ရာ�းဝင်းးကျန်းသ့တ်းမု်းမ်းျ�းအတွ်င်းးး ကျျ
ပေါရာ�ကျးရာပ်ါမ်းည်းး။  

လီားဒါန်းးမု်းမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါထူး�ကျးပံ်�မု်းမ်းျ�းသည်းး လီ�ပ်းင်းန်းးတွ်င်းးး ကြိုးက့ျုတ်င်းးခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုချဲ့ျကျးလ့ီ�အပ်း
ပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးတ့်�က့ျ� စ�ပြု�င်းး�ပေါရားသ�းထူး�းပေါသ� စ�ချဲ့ျုပ်းအပေါပ််အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့၍ အခွျဲ့န်းနှာ�တ်းယ်း
ပြုချဲ့င်းးးက့ျ� အ�မ်းခံျဲ့သည်းး�ပ်�စံံပြု�င်းး�သ� ခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုန့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ လီကျးခံျဲ့သးမ်းျ�း၏ ဂု�ဏီးသတ်င်းးးနှာာင်းး� 
ရာည်းးရွာယ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏တ်န်း�့�းမ်းျ�းနှာာင်းး� ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးနှာာင်းး�အညီ်း 
က့ျ�ကျးညီ်းပေါန်ရာပ်ါမ်းည်းး။

ခြပ်င့််ပ်အ�းဲ�အစည််း� ကြောင့်းကြောပ်�ကြော�ျခြ�င့််�မ်းျာ� 
ပြုပ်င်းးပ်ပေါအးဂုျင်းး�မ်းျ�း၊ အတ့်�င်းးပ်င်းးခံျဲ့မ်းျ�း၊ ပြု�န်းပ့ြု�းးပေါရာ�င်းးးချဲ့ျသးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း Semperit 
က့ျ�ယ်းစ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါ��င်းးရွာကျးပေါပ်းသည်းး� အပြုချဲ့�းပြုပ်င်းးပ်က့ျ�ယ်းစ�းလီာယ်းမ်းျ�း 
(စ�ပေါပ်ါင်းးးအပေါန်ပြု�င်းး�၊ "ပြုပ်င်းးပ်အ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�း") က့ျ� ၎င်းးးတ့်�က့ျ�ယ်းစ�း အဂုတ့်လ့ီ�ကျးစ�း
သည်းး� ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းပြုပ်ုလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးးမ်းာ တ်�းပြုမ်းစးထူး�းပ်ါသည်းး။ ဤတ်�းပြုမ်းစး
ချဲ့ျကျးသည်းး Semperit က့ျ�ယ်းစ�း အလီ�ပ်းလီ�ပ်းရာန်း ပြုပ်င်းးပ်အ�ွ��အစည်းးးမ်းာ င်းာ�းရာမ်းးးထူး�း
ပေါသ� တ်စး�င်းး�ခံျဲ့ကျန်းထူးရ့ိုး�ကျးတ်�မ်းျ�းနှာာင်းး�လီည်းးး သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။

တ်�စိ��လက်ျကြောဆာင့််မ်းျာ�၊ ဧည််း�ဝတ််ခြပ်�မု်းမ်းျာ�နှ်ုင့််� အ�မ််း�အန်ာ�မ်းျာ�
လီကျးပေါ��င်းးတ်စးချဲ့�အ�း လီကျးခံျဲ့ပြုချဲ့င်းးး၊ ဧည်းး�ဝတ်းပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း အချဲ့မ်းးးအန်�းမ်းျ�း
သ့� �့တ်းကြာကျ�းပြုချဲ့င်းးး (အကျျ့ုးခံျဲ့စ�းခွျဲ့င်းး�မ်းျ�းအပြု�စး ရာည်းးညှ်းန်းးသည်းး) သည်းး အချဲ့ျ့ုးအစ�း၊ 
ပွ်င်းး�လီင်းးးပြုမ်းင်းးသ�မု်း၊ တ်န်း�့�းနှာာင်းး� အကြိုးက့ျမ်းးပေါရာစသည်းး�အချဲ့ျကျးမ်းျ�းပြု�င်းး� သကျးပေါရာ�ကျးမု်းရ့ှ
ပ်ါသည်းး။

Semperit သည်းး တံ်စ့�းလီကျးပေါ��င်းးမ်းျ�း၊ ဧည်းး�ဝတ်းပြုပ်ုမု်းနှာာင်းး� အချဲ့မ်းးးအန်�းလီမ်းးး
ညွွှန်းမ်းျ�းတွ်င်းး ပေါ��းပြုပ်ထူး�းသည်းး�အတ့်�င်းးး ပေါပ်းထူး�းပေါသ� သ့�မ်းဟု�တ်း ရာရ့ှထူး�းပေါသ� 
အကျျ့ုးခံျဲ့စ�းခွျဲ့င်းး�မ်းျ�းနှာာင်းး� မ်းာတ်းတ်မ်းးးမ်းျ�းက့ျ� လီကျးခံျဲ့ပြုချဲ့င်းးး/ ပေါပ်းအပ်းပြုချဲ့င်းးး�့�င်းးရာ� 
စည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�း ချဲ့ျမ်းာတ်းထူး�းပ်ါသည်းး။

အကျျ့ုးခံျဲ့စ�းခွျဲ့င်းး�မ်းျ�းသည်းး သင်းး�ပေါလီျ�း၍၊ ပ်�မံ်းာန်းအတ့်�င်းးးပြု�စးရာမ်းည်းးပြု�စးပြီးပီ်း ပြုမ်းင်းး�မ်း�းပေါသ� 
အပေါလီးထူး�းမု်း၏ လီကျာဏီ�တ်စးချဲ့�အပြု�စး မ်းာတ်းယ်းရာမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏အပြုပ်ုအမ်းး သ့�မ်းဟု�တ်း ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးက့ျ� လှီမ်းးးမ့်း�းရာန်းပြု�စးပေါပ််ပ်ါကျ မ်းည်းး
သည်းး�အကျျ့ုးခံျဲ့စ�းခွျဲ့င်းး�က့ျ�မ်း�့� ပြုင်းင်းးးပ်ယ်းရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�း တ့်�ကျးတွ်န်းးထူး�းပ်ါသည်းး။ 
လီ�ပ်းင်းန်းးအ�င်းး�တ်းမ့်းတ်း�ကျး၏ အပြုပ်ုအမ်းး သ့�မ်းဟု�တ်း ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးက့ျ� ပေါပြုပ်�င်းးးလီ�ရာန်း 
ရာည်းးရွာယ်းချဲ့ျကျးပြု�င်းး� ထ့ူး�သ့�ပေါသ� အကျျ့ုးခံျဲ့စ�းခွျဲ့င်းး�မ်းျ�းအ�း ကျမ်းးးလီာမ်းးးပြုချဲ့င်းးးက့ျ� တ်�းပြုမ်းစး
ထူး�းပ်ါသည်းး။ 

ပေါငွ်းသ�း သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းညီ်းမ်း်ပေါသ�ပေါငွ်းပ်မ်း�ဏီပေါပ်းပေါချဲ့ျမု်းပ်�စံံက့ျ� ကျမ်းးးလီာမ်းးးပြုချဲ့င်းးး 
သ့�မ်းဟု�တ်း လီကျးခံျဲ့ပြုချဲ့င်းးးက့ျ� တ်င်းးးတ်င်းးးကြာကျပ်းကြာကျပ်း တ်�းပြုမ်းစးထူး�းပ်ါသည်းး။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
အဂုတ့်လီ့�ကျးစ�းမ်းု တ့်�ကျး�ျကျးပေါရား လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး
တ်ံစ့�းလီကျးပေါ��င်းးမ်းျ�း၊ ဧည်းး�ဝတ်းပြုပ်ုမ်းုမ်းျ�းနှာာင်းး� အချဲ့မ်းးးအန်�းမ်းျ�း
Semperit စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျး စစးပေါ�းမ်းုလီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး သံသယ်ပြု�စး�ွယ်း ပေါလီးစ�း
လ့ီ�ကျးန်�မု်းအပေါလီ�အကျျင်းး�မ်းျ�းက့ျ� မ်းလ့ီ�ကျးန်�ပေါသ� 

လီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးမ်းျ�းနှာာင်းး�သ� စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�
ကျတ့်ပြုပ်ုပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�ကျတ့်ပြုပ်ုချဲ့ျကျးပြုပ်ည်းး�မီ်းပေါကြာကျ�င်းးးပေါသချဲ့ျ�ပေါစ
ရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�တွ်င်းး မ်းည်းးသည်းး��ကျး�ံပေါရားက့ျ�မ်း�့� ကြိုးက့ျုတ်င်းး
အကျ�ပြု�တ်းရာန်း ကျးညီ်းပေါပ်းသည်းး� အလွီန်းရှင်းးးလီင်းးးပေါသ� 
စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျး စစးပေါ�းပြုချဲ့င်းးးလီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်းတ်စးချဲ့�ရ့ှ
ပ်ါသည်းး။ စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးတ်စးဦးးအတွ်ကျး တ်�ဝန်းခံျဲ့
သည်းး�ဝန်းထူးမ်းးးတ့်�င်းးးသည်းး စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျး စစးပေါ�း
ပြုချဲ့င်းးးလီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်းက့ျ� အစပြုပ်ုပြီးပီ်း လီ�ပ်းင်းန်းးတွ်င်းးးစည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� 
စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ကျ� စစးပေါ�းမု်းမ်းျ�းက့ျ� လီ�ပ်းပေါ��င်းးရာ
ပ်ါမ်းည်းး။ 

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-BRIBERY-AND-ANTI-CORRUPTION-POLICY.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/GiftHospitalityEventApprovalForms.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
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ကျိ�ယ််ကျျိ��စး�ပ်းာ�ပ်ဋိိပ်ကျာမ်းျာ� 

ကိျ�ယ််ကျျိ��စး�ပ်းာ�ပ်ဋိိပ်ကျာအကြောခြ�အကြောန်မ်းျာ�၏ ဥပ်မ်းာမ်းျာ�မှ်းာ-
 
1. ကိျ�ယ််ကြောရာ�ကိျ�ယ််တ်ာ ဆက်ျဆ�ကြောရာ�မ်းျာ�

သးင်းယ်းချဲ့ျင်းးး၊ မ့်းသ�းစ�ဝင်းး သ့�မ်းဟု�တ်း သင်းး�နှာာင်းး� ချဲ့ျစးကြိုးက့ျုးသွယ်းပေါန်သး
တ်စးစ�တံ်စးဦးးက့ျ� ကြိုးကီျးကြာကျပ်းပြုချဲ့င်းးး။

2. ကြောင့်းကြော�ကျ�ဆိ�င့််ရာာ အကျျိ��စး�ပ်းာ�မ်းျာ�
Sem perit နှာာင်းး� စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းသည်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း ယ်ာဉ်းပြီးပ့်ုင်းးသည်းး� ကျ�မ်းပဏီီ
တ်စးချဲ့�တွ်င်းး ရာင်းးးနှာားီပြုမု်းုပ်းနှာာမုံ်း။

3. စး�ပ်းာ�ကြောရာ�အ�းင့််�အလမ််း�မ်းျာ�
Semperit တွ်င်းး သင်းးက့ျ�ယ်းတ့်�င်းးလီ�ပ်းက့ျ�င်းးပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏ကျ�မ်းပဏီီနှာာင်းး� ယ်ာဉ်းပြီးပ့်ုင်းးသည်းး� စီးပွ်�းပေါရားတ်စးချဲ့�က့ျ� စတ်င်းးပြုချဲ့င်းးးမ်းာ သင်းး
သင်းးယ်းချဲ့��ပေါသ� အခွျဲ့င်းး�အပေါရားတ်စးချဲ့�က့ျ� ရာယ်းပြုချဲ့င်းးး။ အလီ�းအလီ�ရ့ှပေါသ� 
စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးတ်စးဦးးအပြု�စး မ့်းသ�းစ�ဝင်းးတ်စးဦးးက့ျ� မ့်းတ်း
�ကျးပေါပ်းပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� ထ့ူး�ကျ��သ့�စီပွ်�းပေါရားက့ျ� ပေါကျ�ကျးချဲ့ျကျးချဲ့ျရာန်း ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျး
အပေါပ်် လှီမ်းးးမ့်း�းမု်းရ့ှပေါန်ပြုချဲ့င်းးး။

4. မိ်းသာ�စ�ဝင့််မ်းျာ�
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ကျ�မ်းပဏီီတွ်င်းး သင်းး�ရာ�ထူးးး၏ အကျျ့ုး�ကျးအပေါန်ပြု�င်းး� သင်းး�
မ့်းသ�းစ�ဝင်းးတ်စးဦးးအ�း မ်းပေါလီျ�းကျန်းပေါသ� က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်�
အကျျ့ုးခံျဲ့စ�းခွျဲ့င်းး�မ်းျ�း ရာရ့ှပေါစရာန်းခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးး။ မ့်းသ�းစ�ဝင်းးတ်စးဦးးဦးးအ�း 
သင်းး၏တ့်�ကျးရ့ိုး�ကျးသတ်င်းးးပ့်�သးအပြု�စး ချဲ့န်းအ့ပ်းပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း သင်းး�မ့်းသ�းစ�
ဝင်းး၏ မ်းျကျးနှာာ�သ�ပေါပ်းပြီးပီ်း လီးသစးပေါချဲ့်ယ်းပေါရားလီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်းက့ျ� ပံ်�ပ့်�းကျးညီ်း
ပြုချဲ့င်းးး။

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး သစာ�ပေါစ�င်းး�သ့ပြီးပီ်း ကျ�မ်းပဏီီအကျျ့ုးစီးပွ်�းအတွ်ကျး အပြီးမ်း�ပေါ��င်းးရွာကျး
ပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�ပေါကြာကျ�င်းး� လီ�ပ်းင်းန်းးပ့်�င်းးး�့�င်းးရာ� ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းသည်းး မ့်းမ့်းက့ျ�ယ်းပ့်�င်းး
အကျျ့ုးစီးပွ်�းမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း �ကျး�ံပေါရားမ်းျ�း၏ လှီမ်းးးမ့်း�းမု်း မ်းရ့ှပေါစရာပ်ါ။ Semperit 
၏ အပေါကျ�င်းးး��းံအကျျ့ုးစီးပွ်�းအတွ်ကျး လီ�ပ်းပေါ��င်းးရာန်း သင်းး၏တ်�ဝန်းနှာာင်းး� သင်းး၏ 
မ့်းမ့်းက့ျ�ယ်းပ့်�င်းးအကျျ့ုးစီးပွ်�း ကွျ�လွီ�မု်းပြု�စးသည်းး�အချဲ့ါ က့ျ�ယ်းကျျ့ုးစီးပွ်�းပ်ဋ့ိပ်ကျာတ်စးချဲ့� ပြု�စး
ပေါပ််ပ်ါသည်းး။ 'က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်�အကျျ့ုးစီးပွ်�း' ဟုးပေါသ� အသ�းံအနုှာန်းးသည်းး မ့်းမ့်း
က့ျ�ယ်းပ့်�င်းး�့�င်းးရာ�ပြု�စးန့ှာ�င်းးသည်းး သ့�မ်းဟု�တ်း သင်းးပ်ါဝင်းးပ်တ်းသကျးပေါန်သည်းး� သင်းး�မ့်းသ�းစ�၊ 
သးင်းယ်းချဲ့ျင်းးးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းအ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�း၏ အကျျ့ုးစီးပွ်�းမ်းျ�းမ်းာလီည်းးး ပြု�စး
ပေါပ််လီ�န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။

ဝန်းထူးမ်းးးတ်စးဦးးဦးး သ့�မ်းဟု�တ်း ဝန်းထူးမ်းးးတ်စးဦးးဦးး၏ အရာင်းးးနှာားီ��းံမ့်းသ�းစ�ဝင်းး
တ်စးပေါယ်�ကျးပေါယ်�ကျးသည်းး Semperit၊ ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း၊ တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�း၊ 
ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း (လီကျးရ့ှ သ့�မ်းဟု�တ်း ချဲ့န်းအ့ပ်းမ်းည်းး�သး) သ့�မ်းဟု�တ်း Semperit အပေါပ်် 
ဝန်းထူးမ်းးး၏တ်�ဝန်းအရာ စွမ်းးးပေါ��င်းးရာည်းးမ်းျ�းက့ျ� ထ့ူးခ့ျဲ့�ကျးမ်းည်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း ထ့ူးခ့ျဲ့�ကျးပေါစ
မ်းည်းး�ပ်�ပံေါပ််သည်းး� စီးပွ်�းပေါရားပြီးပ့်ုင်းးဘကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� စီးပွ်�းပေါရား၊ ပေါငွ်းပေါကြာကျး သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�း
ပေါသ� �ကျး�ံပေါရားမ်းျ�း တ်စးချဲ့�မ်း်မ်းရ့ှသင်းး�ပ်ါ။

က့ျ�ယ်းကျျ့ုးစီးပွ်�းပ်ဋ့ိပ်ကျာမ်းျ�းသည်းး ထူးင်းးပြုမ်းင်းးယ်း�န့ှာ�င်းးသည်းး (သင်းးသည်းး က့ျ�ယ်းကျျ့ုး
စီးပွ်�းပ်ဋ့ိပ်ကျာပြု�စးပြုချဲ့င်းးးတ်စးချဲ့�မ်းာ လှီမ်းးးမ့်း�းခံျဲ့ရာပ်�ပံေါပ််န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး)၊ ပြု�စးလီ�န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး 
(သင်းးသည်းး က့ျ�ယ်းကျျ့ုးစီးပွ်�းပ်ဋ့ိပ်ကျာပြု�စးပြုချဲ့င်းးးတွ်င်းး ပ်ါဝင်းးပေါန်န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး) သ့�မ်းဟု�တ်း 
အမ်းာန်းတ်ကျယ်းပြု�စးပေါန်တ်တ်းပ်ါသည်းး (သင်းးသည်းး က့ျ�ယ်းကျျ့ုးစီးပွ်�းပ်ဋ့ိပ်ကျာပြု�စးပြုချဲ့င်းးး
တွ်င်းး ပေါရာ�ကျးရ့ှပေါန်တ်တ်းပ်ါသည်းး)။

က့ျ�ယ်းကျျ့ုးစီးပွ်�း�့�င်းးရာ� ပ်ဋ့ိပ်ကျာအပေါပြုချဲ့အပေါန်က့ျ� ခွျဲ့�ပြုချဲ့�းပေါ��းထူး�တ်းရာန်း အပြီးမ်း�တ်မ်းးး
မ်းလွီယ်းကျးပ်ါ။ စန်စးတ်ကျျ တ်�း�ီးကျ�ကွျယ်းထူး�း၍ စီမံ်းပေါ��င်းးရွာကျးထူး�းလီ်င်းး၊ 
အပေါပြုချဲ့အပေါန်က့ျ� ထ့ူးန်းးချဲ့ျုပ်းန့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ က့ျ�ယ်းကျျ့ုးစီးပွ်�း�့�င်းးရာ� ပ်ဋ့ိပ်ကျာအမ်းျ့ုးအစ�း
အ�းလီ�းံက့ျ� က့ျ�င်းးတွ်ယ်းပေါပြု�ရှင်းးးရာန်း မ်းပြု�စးမ်းပေါန်လ့ီ�အပ်းပ်ါသည်းး။ ပ်ဋ့ိပ်ကျာက့ျ� ပေါလီ်��ချဲ့ျရာန်း
အတွ်ကျး အ�င်းး�မ်းျ�းက့ျ� စန်စးတ်ကျျ မ်းာတ်းတ်မ်းးးတ်င်းးထူး�းရာန်း လ့ီ�အပ်းပ်ါသည်းး။

ကိျ�ယ််ကျျိ��စး�ပ်းာ�ဆိ�င့််ရာာ ပ်ဋိိပ်ကျာမ်းျာ�ကိျ� တ်ာ�ဆး�ရာန်် သိ�မ်းဟ�တ်် 
စးမ်း��န််��းရဲာန်် အဘယ််ကြော�ကျာင့််� မ်းခြ�စ်မ်းကြောန်လိ�အပ််ပ်ါသန်ည််း�။
• Semperit သည်းး ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ပ့်�င်းးး�့�င်းးရာ� ထ့ူးခ့ျဲ့�ကျးမု်းမ်းျ�း ကြိုးကံျုပေါတွ်�ရာန့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။
• က့ျ�ယ်းကျျ့ုးစီးပွ်�းပ်ဋ့ိပ်ကျာအပေါပြုချဲ့အပေါန်မ်းျ�းက့ျ� ပေါကျ�င်းးးစွ�စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�ပ်ါကျ သင်းးသည်းး 

Semperit ၏ စီးပွ်�းပေါရားက့ျ� သင်းး�က့ျ�ယ်းပ့်�င်းးအကျျ့ုးစီးပွ်�းမ်းျ�း၏ ပေါ�တွ်င်းးထူး�းရ့ှရာ�
ပေါရာ�ကျးပ်ါသည်းး။ 

• ဤအပေါပြုချဲ့အပေါန်မ်းျ�းက့ျ� သင်းးစီမံ်းမ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�ပ်ါကျ၊ တ်�ဝန်းခံျဲ့မု်း၊ ပေါရာရှည်းးတ်ည်းးတံ်�ခ့ျဲ့�င်းးပြီးမ်း�မု်း
နှာာင်းး� ပွ်င်းး�လီင်းးးပြုမ်းင်းးသ�မု်းတ့်�သည်းး ပေါပ်ျ�ကျးကွျယ်းသွ�းမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။ 

ကိျ�ယ််ကျျိ��စး�ပ်းာ�ပ်ဋိိပ်ကျာအကြောခြ�အကြောန်မ်းျာ�ကိျ� 
သင့််မ်းည််းကဲျ�သိ��းခဲြ�ာ�ကြော�ာ်ထုံး�တ််နိ်ု�င့််သန်ည််း�။ 
• Semperit ၏ ခံျဲ့ယ်းထူး�းသည်းး�တ်�ဝန်း၊ ရာည်းးရွာယ်းချဲ့ျကျးနှာာင်းး�တ်န်း�့�းမ်းျ�းက့ျ� သင်းး

န်�းလီည်းးရာန်းလ့ီ�အပ်းပ်ါသည်းး။ 

ပ်ဋိိပ်ကျာမ်းျာ�ကြောလှာ��ျရာန်် အဆင့််�ကြောလ�ဆင့််�

• သင်းး၏ က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်� အကျျ့ုးစီးပွ်�းမ်းျ�းသည်းး Semperit ၏ အကျျ့ုးစီးပွ်�း
မ်းျ�းနှာာင်းး� တ်စးန်ည်းးးန်ည်းးးပြု�င်းး� ကွျ�လွီ�န့ှာ�င်းးပေါပြုချဲ့ ရ့ှမ်းရ့ှ ပြုပ်န်းလီည်းးသ�းံသပ်းရာန်း လ့ီ�အပ်း
ပ်ါသည်းး။

တ်��ခြပ်န််န်ည််း�။  
• ပွ်င်းး�လီင်းးးပြုမ်းင်းးသ�မု်းရ့ှ၍ ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရ့ှရ့ှနှာာင်းး� လီ�လံီဝီရ့ာယ်ပြု�င်းး� ပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါ။
• မ့်းမ့်းက့ျ�ယ်းပ့်�င်းးအကျျ့ုးစီးပွ်�း သ့�မ်းဟု�တ်း အကျျ့ုးအပြုမ်းတ်းအတွ်ကျး သင်းး၏ရာ�ထူးးးက့ျ� 

တ်လွီ�အသ�းံပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးးမ်းလီ�ပ်းပ်ါနှာာင်းး�။ 
• Semperit သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးက့ျ� တ်လွီ�အသ�းံပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးးမ်းလီ�ပ်းပ်ါနှာာင်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း 

ကျ�မ်းပဏီီပြုပ်င်းးပ်တွ်င်းး မ်း်ပေါဝပြုချဲ့င်းးးမ်းပြုပ်ုပ်ါနှာာင်းး�။ 
• မ်းည်းးသည်းး� ထူးင်းးပြုမ်းင်းးယ်း�ပေါသ�၊ ပြု�စးန့ှာ�င်းးပေါသ� သ့�မ်းဟု�တ်း အမ်းာန်းတ်ကျယ်းပြု�စးပေါန်

ပေါသ� က့ျ�ယ်းကျျ့ုးစီးပွ်�းပ်ဋ့ိပ်ကျာ အပေါပြုချဲ့အပေါန်မ်းျ�းက့ျ�မ်း�့� ထူး�တ်းပေါ��းပြီးပီ်း ၎င်းးးတ့်�က့ျ� 
အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးး စည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး�အညီ်း သင်းး�ကြိုးကီျးကြာကျပ်းပေါရားမ်းားးနှာာင်းး� ပေါ�ွးပေါနွှားပ်ါ။  

အဆင့််� 1 
ကျ့�ယ်းကျျ့ုးစီးပ်ွ�းပ်ဋိ့ပ်ကျာ

အပေါပြုချဲ့အပေါန်မ်းျ�းကျ့� သတ့်ပြုပ်ုမ်း့၍ 
ချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းပေါ��းထူး�တ်းပ်ါ။

အဆင့််� 2 
ပ်ဋိ့ပ်ကျာပြု�စးပေါန်သးတ်စး

ဦးးစီသည်းး အ�ွ��နှာာင်းး� ၎င်းးးတ့်�၏ 
ကြိုးကျီးကြာကျပ်းပေါရားမ်းားးကျ့� ၎င်းးးတ့်�၏ပ်ဋိ့ပ်ကျာ
အပေါကြာကျ�င်းးး အပေါကြာကျ�င်းးးကြာကျ�းပ်ါသည်းး။ 
လီ့�အပ်းပ်ါကျ၊ ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုဌာ�န်

နှာာင်းး� တ့်�င်းးပ်င်းးပ်ါ။

အဆင့််� 3 
ကြိုးကျီးကြာကျပ်းသးသည်းး 

သင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ� ပြုပ်န်းလီည်းး
ပြုပ်င်းး�င်းးမ်းုကျ့� ��ံးပြု�တ်းပြီးပ်ီး 

ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလီှ�ပေါရား အကျ�ပြု�တ်း
ဌာ�န်နှာာင်းး� တ့်�င်းးပ်င်းးပ်ါသည်းး။

အဆင့််� 4 
ကြိုးကျီးကြာကျပ်းပေါရားမ်းားးသည်းး တ်စး

ဦးးချဲ့ျင်းးးစီ ကျွ�လီွ�ပေါန်ပေါသ� ရာလီဒး
မ်းျ�းကျ့� အပေါကြာကျ�င်းးးကြာကျ�းပြီးပ်ီး စ�ပြု�င်းး� 
လီမ်းးးညွှှန်းပေါပ်းပ်ါသည်းး။ ကြိုးကျီးကြာကျပ်းသး
သည်းး ပ်ဋိ့ပ်ကျာပေါလီ်��ချဲ့ျပေါရား အ�င်းး�
မ်းျ�း�့�င်းးရာ� စ�ရာွကျးစ�တ်မ်းးးမ်းျ�းကျ့� 

ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလီှ�ပေါရား 
အကျ�ပြု�တ်းဌာ�န်နှာာင်းး� မ်း်ပေါဝ

ပ်ါသည်းး။p p p
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ကြောင့်းမ်းည်း်��ဝါ�ျမ်းု တ်ာ�ဆး�ခြ�င့််�

ပေါငွ်းမ်းည်းးးချဲ့ဝါချဲ့ျမု်းသည်းး ရာ�ဇူးဝတ်းပေါကျ�င်းးမ်းျ�းမ်းာ ၎င်းးးတ့်�ဝင်းးပေါငွ်း၏ တ်ရာ�းမ်းဝင်းး
အရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းျ�းက့ျ� ��းံကွျယ်းရာန်း အသ�းံပြုပ်ုသည်းး� တ်ရာ�းမ်းဝင်းးလီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်းတ်စးချဲ့�
ပြု�စးပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးတ့်�၏တ်ရာ�းမ်းဝင်းးလီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းသည်းး ရှင်းးးပြုပ်၍မ်းရာပေါသ� 
သ့�မ်းဟု�တ်း ဝာကျး၍မ်းရာပေါသ� ပေါငွ်းအပေါပြုမ်း�ကျးအပြုမ်း�းက့ျ� ထူး�တ်းပေါပ်းပ်ါသည်းး။ ပေါငွ်းက့ျ� 
အသ�းံချဲ့ျပြီးပီ်း �မ်းးးမ့်းပြုချဲ့င်းးးမ်းာ ကျင်းးးပေါဝးပေါစလ့ီ�ပ်ါကျ၊ သးတ့်�သည်းး တ်ရာ�းဝင်းးပြု�စးပေါအ�င်းး လီ�ပ်း
ရာပ်ါမ်းည်းး။ ထ့ူး�ပေါကြာကျ�င်းး� ၎င်းးးတ့်�သည်းး ပြုပ်စးချဲ့ျကျးကျင်းးးပြီးပီ်း တ်ရာ�းဝင်းးပေါစရာန်းအတွ်ကျး "မ်း
သန်းရ့ှင်းးးပေါသ�" ပေါငွ်းမ်းျ�းက့ျ� “ပေါငွ်းမ်းည်းးးချဲ့ဝါချဲ့ျမု်း” ပြုပ်ုလီ�ပ်းပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးတ့်�သည်းး တ်ရာ�းဝင်းး
အရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းာ ရာရ့ှလီ�ပ်�ပံေါပ််ပေါစရာန်း မ်းျ�းပြုပ်�းလီာပေါသ� စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းင်းန်းးမ်းျ�းမ်းာတ်
�င်းး� ရှုပ်းပေါထွူးးပေါသ� န်ည်းးးပ်ည်း�မ်းျ�း၊ ပေါငွ်းလှီ�ပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါငွ်းပေါကြာကျးလီ�ပ်းပေါ��င်းးမု်းမ်းျ�း
က့ျ� အသ�းံပြုပ်ုကြာကျပ်ါသည်းး။ ပေါငွ်းသ�း၊ ချဲ့ရီားသွ�းချဲ့ျကျးလီကျးမ်းာတ်းမ်းျ�း၊ ပေါငွ်းအမ်းာ�စ�မ်းျ�း 
သ့�မ်းဟု�တ်း ပြုပ်င်းးပ်အ�ွ��အစည်းးးအပေါကျ�င်းး�မ်းျ�းမ်းာ ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းအပ်ါအဝင်းး ကျွနှား�ပ်း
တ့်�နှာာင်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ပ်ပေါရာ�ဂုျကျးမ်းျ�း နှာာစးချဲ့�စလီ�းံက့ျ� ပေါငွ်းမ်းည်းးးချဲ့ဝါချဲ့ျရာန်းအသ�းံမ်းပြုပ်ုပေါကြာကျ�င်းးး 
အ�မ်းခံျဲ့ရာပ်ါမ်းည်းး။ ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးအ�းလီ�းံသည်းး အခွျဲ့န်းဥပ်ပေါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါငွ်းမ်းည်းးးချဲ့ဝါချဲ့ျ
မု်း တ့်�ကျး�ျကျးပေါရားနှာာင်းး� အဂုတ့်လ့ီ�ကျးစ�းမု်း တ့်�ကျး�ျကျးပေါရား စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းက့ျ� ကျျင်းး�သ�းံ
ရာမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်� မ်းည်းးသးမ်းည်းးဝါပြု�စးသည်းးက့ျ� သ့ရ့ှထူး�း
သည်းး� မ်းးရာင်းးးပ်�ဂုဂ့ု လီးမ်းျ�းနှာာင်းး� တ်ရာ�းဝင်းးပ်�ဂုဂ့ု လီးမ်းျ�းထံူး တ်င်းးသွင်းးးပြီးပီ်း မ်းာန်းမ်းာန်းကျန်းကျန်း
မ်းာတ်းပ်�တံ်င်းးထူး�းပေါသ� ကျ�န်းပ်စာည်းးးနှာာင်းး� ဝန်းပေါ��င်းးမု်းမ်းျ�းအတွ်ကျးသ� ပေါငွ်းလှီ�ပြုချဲ့င်းးးပြုပ်ုလီ�ပ်း
ပ်ါသည်းး။ စီးပွ်�းပေါရား�ကျး�ံပေါရားက့ျစာအသစးအတွ်ကျး ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး စီးပွ်�းပေါရား
လီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးတ်စးဦးး၏ ပေါန်�ကျးခံျဲ့က့ျ� စစးပေါ�းပ်ါသည်းး။

Semperit ၏ဝနှာ ထမ်း��မ်းး�းပေါအနှာျ�င်း�� ကြာကျၽႏ္ုၽႏ္ု�ုပ် တ့ု ၽႏ္ုသည်း� မ်းညွှသည်း��ချဲ့ါမွ်းး �အ�ကျပါ
တ့်�ၽႏ္ုက့ျ�မ်းလီ�ပ်ပါ-
• အပေါရာ�င်းးးအဝယ်း သ့�မ်းဟု�တ်း စီးပွ်�းပေါရား�ကျး�ံပေါရားတ်စးချဲ့�ချဲ့�၏ တ်စးစ့တ်းတ်စးပ့်�င်းးး

မ်းဟု�တ်းပေါသ� သီးပြုချဲ့�းအ�ွ��အစည်းးးတ်စးချဲ့�ထံူးမ်းာ ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျမု်း ပြုပ်ုလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း 
ပေါငွ်းပေါပ်းပေါပြုချဲ့မု်း လီကျးခံျဲ့ပြုချဲ့င်းးး၊

• ပေါငွ်းသ�းပြု�င်းး�ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးက့ျ�လီကျးခံျဲ့ပြုချဲ့င်းးး၊
• အ�ကျးအသွယ်းမ်းရ့ှပေါသ� အ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း 

သပေါဘ�တ်းညီ်းချဲ့ျကျးလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းတွ်င်းး ပ်ါဝင်းးပြုချဲ့င်းးး၊
• ပ်�မံ်းာန်းမ်းဟု�တ်းပေါသ� ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးန်ည်းးးလီမ်းးးမ်းျ�းက့ျ� အသ�းံပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးး၊ 
• ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏စီးပွ်�းပေါရား စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�ရာန်းအတွ်ကျး ပ်�မံ်းာန်းမ်းဟု�တ်းပေါသ� သ့�မ်းဟု�တ်း လွီန်းကျ�

ပေါသ� စည်းးးကျမ်းးးသတ်းမ်းာတ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပေါပြုချဲ့အပေါန်မ်းျ�းက့ျ� လီကျးခံျဲ့ပြုချဲ့င်းးး၊

ကြောင့်းမ်းည််း��ဝါ�ျရာန်် ကြီးကိျ��ပ်မ််း�မု်း ဥပ်မ်းာမ်းျာ�

1. အပေါကျ�င်းး�တ်စးချဲ့��ွင်းး�ရာန်း မ်းာ�းယွ်င်းးးပေါသ�သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�း ပေါပ်း
ပေါ��င်းးရာန်း ပေါ��ကျးသည်းးတ်စးဦးးမ်းာ ကြိုးက့ျုးပ်မ်းးးပြုချဲ့င်းးး။ 

2. ပေါငွ်းသ�းပြု�င်းး� ပေါပ်းပေါချဲ့ျရာန်း သ့�မ်းဟု�တ်း ပ့်�၍ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးပြုပ်ုလီ�ပ်းပြီးပီ်းပေါန်�ကျး 
ပြုပ်န်းအမ်းးးရာန်း ပေါတ်�င်းးး�့�မု်းမ်းျ�း ကျမ်းးးလီာမ်းးးပြုချဲ့င်းးး။

3. အမ်းာ�စ�မ်းျ�း၊ ဝယ်းယ်းမု်းမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းသည်းး 
ပေါ��ကျးသည်းးတ်စးဦးး၏ အပေါရာ�င်းးးအဝယ်းလီ�ပ်းမု်း သ့�မ်းဟု�တ်း စီးပွ်�းပေါရားနှာာင်းး� ပ်�ံ
မ်းာန်းမ်းဟု�တ်းပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း က့ျ�ကျးညီ်းမု်းမ်းရ့ှပြုချဲ့င်းးး။

4. ထူးးးပြုချဲ့�းသည်းး� ရှုပ်းပေါထွူးးပေါသ� သပေါဘ�တ်းညီ်းချဲ့ျကျး တ်ည်းးပေါ��ကျးပ်�မံ်းျ�း။

5. အပေါရာ�င်းးးအဝယ်းနှာာင်းး� မ်းသကျး�့�င်းးပေါသ� န့ှာ�င်းးငံ်းမ်းျ�းသ့� သ့�မ်းဟု�တ်း န့ှာ�င်းးငံ်းမ်းျ�းမ်းာ ပ်�ံ
မ်းာန်းမ်းဟု�တ်းပေါသ� ဘဏ္ဍ�ပေါငွ်းလှီ�ပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�း။

6. မ်းာတ်းတ်မ်းးးတ်င်းးပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း သတ်င်းးးပ့်�ပြုချဲ့င်းးး�့�င်းးရာ� လ့ီ�အပ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ� 
ပေါရှ�င်းးရှ�းရာန်း တ်ည်းးပေါ��ကျးထူး�းပေါသ� ပေါငွ်းပေါကြာကျးလီ�ပ်းပေါ��င်းးမု်းမ်းျ�း။ 

7. ပေါငွ်းတ်န်း�့�းနှာာင်းး�ညီ်းမ်း်သည်းး� ပ်စာည်းးးမ်းျ�းအသ�းံပြုပ်ု၍ ပ်�မံ်းာန်းမ်းဟု�တ်းပေါသ� ကြိုးကီျးမ်း�း
သည်းး�ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းပြုပ်ုလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး (ဥပ်မ်း�၊ ပေါငွ်းက့ျ�င်းး ချဲ့ျကျးလီကျးမ်းာတ်းမ်းျ�း
နှာာင်းး� ပေါငွ်းအမ်းာ�စ�မ်းျ�း)။

8. ကျ�န်းပ်စာည်းးးမ်းျ�းဝယ်းယ်းကျ� ဝယ်းယ်းမု်းမ်းျ�းက့ျ� စီစဉ်းပြီးပီ်းပေါန်�ကျး ၎င်းးးတ့်�က့ျ� 
ပ်ယ်း�ျကျးပြုချဲ့င်းးး။

မ်းည်း်သည်း်�အကြောခြ�အကြောန်မ်းျိ��ကျိ�မ်းဆိ� ကြောလ�စာ�လိ�ကျ်န်ာမ်းုန်ုှင့််� တ်ရာာ�ကြောရာ�
ဌာာန်မ်းျာ�သိ� �ျိတ််ဆကျ်လ�ပ််ကျိ�င့််ထုံးာ�ရာပ်ါမ်းည်း်။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
Semperit စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျး စစးပေါ�းမ်းုလီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး

မ်းသန််�ရှိင့််�ကြောသာကြောင့်း
မ်းျာ� စ�ကြောဆာင့််�ခြ�င့််�။

ဥပ်မ်း�- ရာ�ဇူးဝတ်းမ်းုနှာာင်းး� တ့်�ကျးရိုး့�ကျး�ကျးနှာွယ်းပေါသ� 
ဘဏ္ဍ�ပေါင်းွမ်းျ�းအ�း တ်ရာ�းဝင်းးပေါင်းွပေါကြာကျး�့�င်းးရာ�စန်စး
ထူး�သ့� ထူးည်းး�သွင်းးးပြုချဲ့င်းးး�ပြု�င်းး� လီှ�ပေါပြုပ်�င်းးးပြုချဲ့င်းးး။

မ်းသန်း့ရှင်းးးပေါသ�ပေါင်းွမ်းျ�းကျ့� 
ပေါင်းွပေါကြာကျးစန်စးထူး�သ့� ပေါပ်ါင်းးး
ထူးည်းး�လီ့�ကျးသည်းး

ရာာဇူးဝတ််ကြောကျာင့််မ်းျာ�သည်း် ကျ�န််ပ်စစည်း်�မ်းျာ�ဝယ််ယ်ူ
ရာန််၊ သိ�မ်းဟ�တ်် ကြီးကျး�မ်းာ�ကြောသာ ရာင့််�န်ုှး�ခြမ်းှ�ပ််န်ုှ�မ်းု
မ်းျာ� (ကြောင့်းကြော�ကျ�ဆိ�င့််ရာာ/ စး�ပ်းာ�ကြောရာ�ဆိ�င့််ရာာ/ စကျ်မ်းု
လ�ပ််င့်န််�ဆိ�င့််ရာာ) အတ်းကျ် ကြောင့်းမ်းည်း်��ဝါ�ျထုံးာ�
သည်း်�ကြောင့်းကျိ� အသ���ခြပ်��ကျပ်ါသည်း်။

ဥပ်မ်း�- ပေါင်းွပေါကြာကျးလီ�ပ်းပေါ��င်းးမ်းုအမ်းျ�းအပြုပ်�းနှာာင်းး� 
အမ်းျ့ုးမ်းျ့ုးပေါသ� စ�ရာင်းးးပေါရားသွင်းးးလီာည်းး�ကျွကျးမ်းျ�းကျ့� 
အသ�ံးပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးးပြု�င်းး� တ်စးပ်တ်းရိုး့�ကျးသွ�းသည်းးကျ့�လီ့�ကျး
ရှ�ရာန်း ပေါပြုချဲ့ရာ�ချဲ့ံမ်းုကျ့� ��ံးကျွယ်းထူး�းပြုချဲ့င်းးး။

ဥပ်မ်း�- ရာ�ဇူးဝတ်းပေါကျ�င်းးသည်းး တ်ရာ�းဝင်းးပြု�စးပေါန်
ပေါသ�အပေါကျ�င်းး�မ်းာ ထူး�တ်းယ်းရာန်းအတ်ွကျး ပေါင်းွရာနှာ့�င်းး
ပ်ါသည်းး - ပေါင်းွသည်းး ပေါင်းွမ်းည်းးးချဲ့ဝါချဲ့ျထူး�းပြီးပ်ီး ပ်စးချဲ့ျကျး
ကျင်းးးသွ�းပ်ါသည်းး။

ကျ�မ်းပဏီီ "Y" ၏ မ်းာ�းယ်ွင်းးးပေါသ� 
ပေါပြုပ်စ�တ်စးချဲ့�ကျ့� ကျ�မ်းပဏီီ "X" 
သ့�   ပေါင်းွပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးး

ကျ�မ်းပဏီီ “X” ၏ 
ဘဏီးအပေါကျ�င်းး�သ့� 
ပေါင်းွလီှ�ပြုချဲ့င်းးး

ကျ�မ်းပဏီီ “Y” သ့� 
ပေါင်းွပေါချဲ့ျးပြုချဲ့င်းးး

1. ကြောန်ရာာ�ျထုံးာ�မ်းု 2. အထုံးပ််ထုံးပ််စးစဉ််ခြ�င့််� 3. ကြောပ်ါင့််�ထုံးည်း်�ခြ�င့််�

နှာ့�င်းးင်းံရာပ်းပြုချဲ့�းဘဏီး

• Semperit ၏ စံနုှာန်းးလီ�ပ်းထူး�းံလီ�ပ်းန်ည်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� မ်းက့ျ�ကျးညီ်းပေါသ�န်ည်းးးလီမ်းးးပြု�င်းး� 
ပေါ��ကျးသည်းးအမ်းာ�စ�မ်းျ�းက့ျ� ပ့်�ပေါ��င်းးပြုချဲ့င်းးး၊ 

• တ်ရာ�းဝင်းးစီးပွ်�းပေါရားအပေါကြာကျ�င်းးးပြုပ်ချဲ့ျကျးမ်းရ့ှဘ� ကျ�မ်းပဏီီမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း လီးတ်စးဦးး
ချဲ့ျင်းးးစီအ�း ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းပြုပ်ုလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး၊

• ရာ�ဇူးဝတ်းပေါကျ�င်းးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း သံသယ်ရ့ှသးမ်းျ�းနှာာင်းး� �ကျးစပ်းပ်တ်းသကျးပြုချဲ့င်းး

ကြောင့်းမ်းည််း��ဝါ�ျမု်း သ�သရာာလည််းခြ�င့််�

ပေါငွ်းမ်းည်းးးချဲ့ဝါချဲ့ျမု်းတွ်င်းး အ�င်းး�သ�းံ�င်းး�စလီ�းံ မ်းပ်ါဝင်းးန့ှာ�င်းးပ်ါ၊ သ့�မ်းဟု�တ်း အချဲ့ျ့�
အ�င်းး�မ်းျ�းက့ျ� ပေါပ်ါင်းးးစပ်းန့ှာ�င်းးသည်းး သ့�မ်းဟု�တ်း အကြိုးက့ျမ်းးမ်းျ�းစွ� ထူးပ်းချဲ့ါထူးပ်းချဲ့ါ 
ပြုပ်ုလီ�ပ်းန့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ 

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
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ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏အလီ�ပ်းမ်းာတ်စး�င်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး Semperit လီ�ပ်းင်းန်းးစ� က့ျ�ယ်းတ့်�င်းး၊ 
၎င်းးး၏ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း၊ စီးပွ်�းပေါရားပြီးပ့်ုင်းးဘကျးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းပြုပ်င်းးပ်အ�ွ��
အစည်းးးမ်းျ�း (ဥပ်မ်း� လီးသ့ရှင်းးကြာကျ�းမ်းပေါကြာကျည်း�ရာပေါသးပေါသ� စီးပွ်�းပေါရားအစီအစဉ်း
မ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း စီးပွ်�းပေါရားလီ့်�ဝာကျးချဲ့ျကျးမ်းျ�း) နှာာင်းး�ပ်တ်းသကျးသည်းး� အပေါရားကြိုးကီျးပေါသ�၊ 
အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးအသ့မ်းခံျဲ့ပေါသ� သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းက့ျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်� အသ�းံပြုပ်ုန့ှာ�င်းး
ပ်ါသည်းး။ 

ဤသတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးအချဲ့ျ့�အပ့်�င်းးးမ်းျ�းက့ျ� အရာင်းးးအနှာားီပေါငွ်း�့�င်းးရာ�ပေါ�းကွျကျး
ဥပ်ပေါဒအရာ “အတွ်င်းးးပေါရားသတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျး” ဟု� ယ်း�န့ှာ�င်းးသည်းး- အတွ်င်းးးပေါရား
သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းသည်းး ကျ�မ်းပဏီီတ်စးချဲ့� သ့�မ်းဟု�တ်း တ်စးချဲ့�ထူးကျးပ့်�ပေါသ� 
ကျ�မ်းပဏီီမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ၎င်းးးတ့်�၏ပေါငွ်းပေါကြာကျး�့�င်းးရာ�စ�ချဲ့ျုပ်းစ�တ်မ်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� သကျး�့�င်းး
သည်းး� အထူးးးသတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးအပ့်�င်းးးမ်းျ�းပြု�စးပြီးပီ်း အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသး မ်းသ့ရ့ှပ်ါ၊ 
အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးသ့ပေါအ�င်းး ထူး�တ်းပြုပ်န်းပ်ါကျ အ�့�ပ်ါကျ�မ်းပဏီီမ်းျ�း၏ ပေါငွ်းပေါကြာကျး�့�င်းးရာ� 
စ�ချဲ့ျုပ်းစ�တ်မ်းးး၏ ပေါ�းနုှာန်းးမ်းျ�းပေါပ််တွ်င်းး သ့သ့သ�သ� အကျျ့ုးသကျးပေါရာ�ကျးမု်းရ့ှ
န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ Semperit အ�ပ်းစ� သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းကျ�မ်းပဏီီမ်းျ�း၏ အပေါရာ�င်းးးအဝယ်း
လီ�ပ်းမု်းပေါငွ်းပေါကြာကျး�့�င်းးရာ� စ�ချဲ့ျုပ်းစ�တ်မ်းးးမ်းျ�း (ဥပ်မ်း� အစ�ရှယ်းယ်�မ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း 
အပေါ�ကျးစ�ချဲ့ျုပ်းမ်းျ�း) အ�း အ�့�ပ်ါ သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းအပေါပ််အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့၍ 
အပေါရာ�င်းးးအဝယ်းလီ�ပ်းမု်းပြုပ်ုရာန်း အကြိုးကံျပြုပ်ုချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� အ�့�ပ်ါ သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျး
မ်းျ�းက့ျ� ထူး�တ်းပေါ��းပြုချဲ့င်းးးက့ျ� တ်�းပြုမ်းစးထူး�းပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�ကျ��သ့�ပေါသ�လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�း
တွ်င်းး ပ်ါဝင်းးပ်တ်းသကျးပေါသ� မ်းည်းးသည်းး�ဝန်းထူးမ်းးးအတွ်ကျးမ်း�့� ၎င်းးးသည်းး Semperit 
အ�ပ်းစ�၏အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးမ်းျ�းက့ျ� ပြုပ်င်းးးထူးန်းစွ�ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမု်းတ်စးချဲ့� ပြု�စးပ်ါသည်းး။ Semperit 
လီ�ပ်းင်းန်းးစ�သည်းး ပေါငွ်းပေါကြာကျးပေါ�းကွျကျး�့�င်းးရာ� ပေါလီးစ�လ့ီ�ကျးန်�ရာန်း သီးပြုချဲ့�းလီမ်းးးညှွှန်း
ချဲ့ျကျးက့ျ� အပေါကျ�င်းးအထူးည်းးပေါ��းထူး�းပ်ါသည်းး။

အတ်းင့််�ကြောရာ� စည်း်�ကျမ်း်�မ်းျာ� စး�ပ်းာ�ကြောရာ�လကျ်ဝါ�ကြီးကျး�အ�ပ််မ်းု တ်ာ�ဆး�ကြောရာ�န်ုှင့််� 
ယ်ှဉ််ပြိုပ်ိ�င့််မ်းုဥပ်ကြောဒ

စး�ပ်းာ�ကြောရာ�လက်ျဝါ�ကြီးကျး�အ�ပ််မု်း တ်ာ�ဆး�ကြောရာ�
ကျွနှား�ပ်းတ့်�လီ�ပ်းင်းန်းးလီ�ပ်းပေါ��င်းးပေါန်သည်းး� န့ှာ�င်းးငံ်းမ်းျ�းတွ်င်းး စီးပွ်�းပေါရားလီကျးဝါးကြိုးကီျးအ�ပ်း
မု်း တ်�း�ီးပေါရားနှာာင်းး� ယ်ာဉ်းပြီးပ့်ုင်းးမု်းဥပ်ပေါဒ အ�ပ်းချဲ့ျုပ်းမု်းစန်စးမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်� 
အပြုပ်ည်းး�အဝ ကျတ့်ပြုပ်ုပ်ါသည်းး။ 

ယ်ာဉ်းပြီးပ့်ုင်းးမု်းက့ျ� ကျန်းသ့တ်းရာန်း ရာည်းးရွာယ်းပေါသ� သ့�မ်းဟု�တ်း ပြု�စးပေါပ််ပေါစပေါသ� ည့ု်းနု့်င်းးး
ထူး�းပေါသ� အပြုပ်ုအမ်းး၊ အလွီတ်းသပေါဘ�ပေါတွ်���ပွံ်�မ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း အလွီတ်းသပေါဘ� 
"ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရ့ှမု်းက့ျ� ယ်�ကံြာကျည်းးမု်းပြု�င်းး� သပေါဘ�တ်းညီ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း" မ်းျ�းက့ျ� တ်�းပြုမ်းစးထူး�း
ပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�သ့�ပေါသ� စီးပွ်�းပေါရားတ်စးချဲ့� ပြု�စးပေါပ််လီ�ပြုချဲ့င်းးးက့ျ�လီည်းးး ပေါရှ�င်းးကြာကျဉ်းရာမ်းည်းး
ပြု�စးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ဝန်းထူးမ်းးး တ်စးဦးးတ်စးပေါယ်�ကျးမ်း်သည်းး ပေါအ�ကျးပ်ါတ့်�က့ျ� 
�ကျးသွယ်းရာန်းကြိုးက့ျုးပ်မ်းးးပေါန်ပေါသ� စီးပွ်�းပေါရားပြီးပ့်ုင်းးဘကျးတ်စးဦးးနှာာင်းး� (စ�ပြု�င်းး�၊ အီလီကျးထူး
ပေါရာ�န်စးစန်စးပြု�င်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း နုှာတ်းပြု�င်းး�) မ်းည်းးသည်းး�ပ်�စံံမ်းျ့ုးနှာာင်းး�မ်း် �ကျးသွယ်းမု်းမ်းပြုပ်ုရာပ်ါ-

• ပေါစျးနုှာန်းးမ်းျ�း၊ ပေါငွ်းပေါကြာကျး�့�င်းးးငံ်း�မ်းာတ်း စည်းးးကျမ်းးးချဲ့ျကျးမ်းျ�း၊ ပေါလီ်��ပေါစျးမ်းျ�း 
သ့�မ်းဟု�တ်း ပြုပ်န်းအမ်းးးပေါငွ်းမ်းျ�း (သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းပေါစျးနုှာန်းး�့�င်းးရာ� က့ျစာမ်းျ�း) က့ျ� 
သပေါဘ�တ်းပြုချဲ့င်းးး၊ ပြုပ်င်းး�င်းးပြုချဲ့င်းးး၊ တ်ည်းးပြီးင့်းမ်းးပေါအ�င်းးလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ထ့ူးန်းးချဲ့ျုပ်း
ပြုချဲ့င်းးး၊

• အကျ��တ်းပေါသ စီးပွ်�းပေါရား သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းက့ျ� မ်း်ပေါဝပြုချဲ့င်းးး၊
• စ�ချဲ့ျုပ်းမ်းျ�း၊ ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းက့ျ�င်းးရာ�န်ယ်းပေါပြုမ်းမ်းျ�းက့ျ� 

ခွျဲ့�ပေါဝပေါပ်းပြုချဲ့င်းးး၊
• အချဲ့ျ့�ပေါသ� ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�းက့ျ� အ�ကျးအ�ံမ်း

လီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး၊ သ့�မ်းဟု�တ်း
• မ်းည်းးသည်းး� ထူး�တ်းကျ�န်း သ့�မ်းဟု�တ်း ဝန်းပေါ��င်းးမု်း၏ အတ့်�င်းးးအတ်�က့ျ�မ်း�့� 

ထူး�တ်းလီ�ပ်းမု်း သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါရာ�င်းးးချဲ့ျမု်းက့ျ� ကျန်းသ့တ်းပြုချဲ့င်းးး။

Semperit သည်း� ကြာကျၽႏ္ုၽႏ္ု�ုပ် တ့ု ၽႏ္ု၏ ဂု�ဏီသ က့ျၽႏ္ု�က့ျ� ထ့ူးန်��သ့မ်း��ရာန်�ၽႏ္ု�င်း�� ပေါမ်း
လီးစ�းမ်းလ့ီ�ကျ���သ� အျပ်ၽႏ္ုအမ်းးအကြာတ်ကျ� ဒဏီာတ်ပတ့ု့်ုၽႏ္ုမ်းၽႏ္ုခံျဲ့ရာျချဲ့င်း��မွ်း �ရွာ�
င်း�ၽႏ္ုကျဥရမ်းည်း��ဝတ်ၽႏ္ုရာ�းရ့ွာသည်း�� စီးပြုပ်�း�ရားလီ�ပ် ု့ု င်းရ�န်ယ်��ျမ်းအ�းလီ�းံကြာတ်င်း� 
အကျးၽႏ္ုး�ဝင်း သည်း�� ယွ်ဥ�ၽႏ္ုပ့်ၽႏ္ုင်းမၽႏ္ုဥပေါပ်ဒမ်းး�းအ�းလီ�းံအရာ ���င်း�ၽႏ္ု�ကျရမ်းည်း�ျ�
စ��ၽႏ္ုကျ�င်း�� ကြာကျၽႏ္ုၽႏ္ု�ုပ် တ့ု ၽႏ္ုသတ့်ျပ်ၽႏ္ုမ့်းပ်ါသည်း�။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�းက့ျ� ၎င်းးးတ့်�၏ စီးပွ်�းပေါရားသပေါဘ�တ်းညီ်း
ချဲ့ျကျးမ်းျ�းတွ်င်းး လွီန်းလွီန်းကျ�ကျ� ကျန်းသ့တ်းထူး�းမ်းည်းးမ်းဟု�တ်းပ်ါ။ အင်းးအ�းကြိုးကီျးလှီမ်းးးမ့်း�း
ထူး�းပေါသ� ပေါ�းကွျကျးအပေါန်အထူး�းက့ျ� အလွီ�သ�းံစ�းလီ�ပ်းန့ှာ�င်းးသည်းး� စီးပွ်�းပေါရားဗားျးဟု�
မ်းျ�းက့ျ� အသ�းံမ်းပြုပ်ုပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�ပေါစရာန်း စ့တ်းနှာာစးပြုမု်းုပ်းလီ�ပ်းပေါ��င်းးလီျကျးရ့ှပ်ါသည်းး။

ယှ်ဉ််ပြိုပိ်�င့််မု်းအသာစး�ရာကြောရာ�အတ်းက်ျ ကြောထုံးာက်ျလှမ််း�ကြောရာ�သတ်င့််�မ်းျာ�ကိျ� စ�စည််း�ခြ�င့််� 
စီးပွ်�းပေါရားပြီးပ့်ုင်းး�့�င်းးန့ှာ�င်းးစွမ်းးးရ့ှရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��င်းးပြုချဲ့င်းးး၏ မ်းးရာင်းးး
နှာာင်းး� လ့ီ�အပ်းပေါသ� အစ့တ်းအပ့်�င်းးးတ်စးချဲ့�အပေါန်ပြု�င်းး� ယ်ာဉ်းပြီးပ့်ုင်းးမု်းအသ�စီးရာပေါရားအတွ်ကျး 
ပေါထူး�ကျးလီာမ်းးးပေါရားသတ်င်းးးမ်းျ�းက့ျ� ရာရ့ှရာန်း လ့ီ�အပ်းပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး သတ်င်းးး
အချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းက့ျ� တ်�ဝန်းသ့သ့နှာာင်းး� ဥပ်ပေါဒအတ့်�င်းးး အ�ရိုး�စံ�စည်းးးပ်ါသည်းး။

အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးက့ျ�ချဲ့ျပြုပ်ပေါသ� မ်းာန်းကျန်းသည်းး� သတ်င်းးးရာင်းးးပြုမ်းစးမ်းျ�းမ်းာ ပေါအ�ကျးပ်ါသတ်င်းးး
အချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းက့ျ� စ�ပေါ��င်းးးရာန်း ခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုထူး�းပ်ါသည်းး- 

• အပေါရာ�င်းးးအဝယ်းပြုပ်ပွ်�မ်းျ�းတွ်င်းး ပေါယ်ဘ�ယ်ျအ�းပြု�င်းး� အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးမ်းျ�းက့ျ� 
ထူး�တ်းပေါ��းထူး�းသည်းး� သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျး၊

• တ်င်းးသွင်းးးသး လီကျးစွ�အချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�း၊
• ပေါစျးကွျကျးရှ�ပေါ�ွပေါရားလီကျးကျမ်းးးစ�ပေါစ�င်းးမ်းျ�း၊
• သတ်င်းးးစ�မ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုချဲ့�းပေါသ� အမ်းျ�း�့�င်းးမီ်းဒီယ်�မ်းျ�း၊
• �န်းးစစးပေါလီ�လီ�ချဲ့ျကျး သတ်င်းးးပ့်�မု်းမ်းျ�း၊
• အပေါရာ�င်းးးအဝယ်း�့�င်းးရာ� စ�န်ယ်းဇူးင်းးးမ်းျ�း၊
• ဝဘး�့�ကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� သတ်င်းးးထူး�တ်းပြုပ်န်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း။

ဥပ်မ်းာ- အတ်းင့််�ကြောရာ�သတ်င့််�ကြောပ်�ခြ�င့််�ဆိ�သည််းမှ်းာ အဘယ််န်ည််း�။ 
မ့်းသ�းစ�၊ သးင်းယ်းချဲ့ျင်းးးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ပြုပ်င်းးပ်အ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�း အပ်ါအဝင်းး ရာင်းးးနှာားီ
ပြုမု်းုပ်းနှာာရံာန်း ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးတ်စးချဲ့�တွ်င်းး ၎င်းးးက့ျ�အသ�းံပြုပ်ုန့ှာ�င်းးပေါသ� တ်ရာ�းဝင်းးလီ�ပ်းပ့်�င်းးခွျဲ့င်းး�
မ်းရ့ှသည်းး� လီးတ်စးဦးးချဲ့ျင်းးးစီသ့� အတွ်င်းးးပေါရားသတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�း ပေါပ်းပ့်�
ပြုချဲ့င်းးးသည်းး အတွ်င်းးးသတ်င်းးး�လီာယ်းပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� နီ်းကျပ်းစွ��ကျးစပ်းပေါန်ပ်ါသည်းး။ 
သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးက့ျ� အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးအ�းမ်းချဲ့ျပြုပ်မီ်း သတ်င်းးးပေါပ်းသးသည်းး 
အပြုချဲ့�းရာင်းးးနှာားီပြုမု်းုပ်းနှာာသံးမ်းျ�းထူးကျး တ်ရာ�းမ်း်တ်မု်းမ်းရ့ှပေါသ� အကျျ့ုးအပြုမ်းတ်းက့ျ� ရာရ့ှ
ပေါသ�ပေါကြာကျ�င်းး� သတ်င်းးးပေါပ်းပြုချဲ့င်းးးသည်းး တ်ရာ�းမ်းဝင်းးပ်ါ။ ၎င်းးးသည်းး Semperit ၏မ်းး
ဝါဒမ်းျ�းက့ျ� ပြုပ်င်းးးထူးန်းစွ�ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမု်းလီည်းးးပြု�စးပ်ါသည်းး။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
အတ်ွင်းးးပေါရားပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းု
အကြိုးကျံပေါပ်း��န်းးလီ့�င်းးး

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
စီးပ်ွ�းပေါရားလီကျးဝါးကြိုးကျီးအ�ပ်းမ်းု တ်�း�ီးပေါရား မ်းးဝါဒ
SemperLine

အတ်းင့််�ကြောရာ�သတ်င့််�အ�ျကျအ်လကျ်

ပြု�စးနှာ့�င်းးပေါချဲ့ျရှ့ပေါသ� စီးပ်ွ�းပေါရား 
သပေါဘ�တ်းည်းီချဲ့ျကျးမ်းျ�း၊ 
သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါစျးကျွကျးအသစးမ်းျ�း

ပြု�စးနှာ့�င်းးပေါချဲ့ျရှ့ပေါသ� 
ထူး�တ်းကျ�န်းအသစးမ်းျ�း

Semperit ၏စီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�မ်းု
တ်ွင်းး ပြု�စးနှာ့�င်းးပေါချဲ့ျရှ့ပေါသ� 
အပေါပြုပ်�င်းးးအလီ�မ်းျ�း

အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးအ�းချဲ့ျပြုပ်ပ်ါကျ ပေါစျး
ကျွကျးအပေါပ်် လီှမ်းးးမ်း့�းနှာ့�င်းးပေါစမ်းည်းး� 
သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးတ်စးချဲ့�ချဲ့�

 

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/StockExchangeCompliance/Forms/AllItems.aspx
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng
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ပ့်�ကျ�န်းထူး့န်းးချဲ့ျုပ်းမ်းုမ်းျ�းနှာာင်းး� စီးပ်ွ�းပေါရားပ့်တ်း�့�အပေါရားယ်းမ်းုမ်းျ�းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်� 
စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��င်းးနှာ့�င်းးသည်းး�ပေါန်ရာ�နှာာင်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�နှာာင်းး� စီးပ်ွ�းပေါရား လီ�ပ်းပေါ��င်းး
နှာ့�င်းးသးတ့်�ကျ့� စည်းးးမ်းျဉ်းးစည်းးးကျမ်းးး�ပြု�င်းး�ထူး့န်းးပေါကျျ�င်းးးပေါပ်းပ်ါသည်းး။ အရာင်းးးအနှာာီး
လီှ�ပေါပြုပ်�င်းးးမ်းုမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါင်းွပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းအပ်ါအဝင်းး နှာ့�င်းးင်းံန်ယ်းန့်မ်း့တ်းမ်းျ�း
တ်စးပေါလီ်�ကျး ကျ�န်းပ်စာည်းးးနှာာင်းး� ဝန်းပေါ��င်းးမ်းုမ်းျ�းကျ့� ပေါရာ�င်းးးချဲ့ျပြုချဲ့င်းးး၊ ပ့်�ပေါ��င်းးပြုချဲ့င်းးး 
သ့�မ်းဟု�တ်း လီှ�ပေါပြုပ်�င်းးးပြုချဲ့င်းးးတ့်�ကျ့� ထူး့န်းးချဲ့ျုပ်းရာန်း တ်ရာ�းဝင်းးလီ�ပ်းပ့်�င်းးချဲ့ွင်းး�ရှ့သည်းး� နှာ့�င်းးင်းံ
မ်းျ�းကျ့� သတ်းသတ်းမ်းာတ်းမ်းာတ်းဥပ်ပေါဒမ်းျ�းတ်ွင်းး ပြုပ်ဌာ�န်းးထူး�းပ်ါသည်းး။ နှာ့�င်းးင်းံမ်းျ�း၊ လီး
တ်စးဦးးချဲ့ျင်းးးစီ သ့�မ်းဟု�တ်း ကျ�န်းပ်စာည်းးးမ်းျ�းအပေါပ်် ပ့်�ကျ�န်းထူး့န်းးချဲ့ျုပ်းမ်းုနှာာင်းး� ပ့်တ်း�့�
အပေါရားယ်းမ်းုမ်းျ�းကျ့� ချဲ့ျမ်းာတ်းနှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။

ပ့်�ကျ�န်းထူး့န်းးချဲ့ျုပ်းပေါရားဥပ်ပေါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� ပ့်တ်း�့�အပေါရားယ်းမ်းုမ်းျ�း၏ ပြု�စးနှာ့�င်းးပေါချဲ့ျရှ့ပေါသ� 
အကျျ့ုးသကျးပေါရာ�ကျးမ်းုမ်းျ�းကျ့� ကျွနှား�ပ်းတ့်� သတ့်ပြုပ်ုရာမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။ မ်းည်းးသည်းး�
ထူး့န်းးချဲ့ျုပ်းမ်းု သ့�မ်းဟု�တ်း ပ့်တ်း�့�အပေါရားယ်းမ်းုမ်းျ�းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပ်ွ�းပေါရားစီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�
ပ်�ံအပေါပ်် ကျန်း့သတ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း တ်�းပြုမ်းစးမ်းုမ်းျ�း ပြု�စးပေါပ််ပေါစနှာ့�င်းးပြီးပ်ီး၊ သ့သ�
ထူးင်းးရှ�းပေါသ� ဒဏီးပေါင်းွမ်းျ�း ပေါပ်းပေါ��င်းးရာပေါစနှာ့�င်းးသည်းးကျ့� ကျွနှား�ပ်းတ့်� သ့ရှ့ရာန်းလီ့�အပ်း

ပ်ိ�ကျ�န််ထုံးိန််��ျ�ပ််မ်းုမ်းျာ�န်ုှင့််� ပ်ိတ််ဆိ�အကြောရာ�ယ်ူမ်းုမ်းျာ�

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
နှာ့�င်းးင်းံတ်ကျ� အပေါရာ�င်းးးအဝယ်းကျန်း့သတ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း�့�င်းးရာ� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�း
စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျး စစးပေါ�းမ်းု အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�း
Semperit စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျး စစးပေါ�းမ်းုလီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး

သင့််သည််း လိမ််းလည််းမု်းကိျ� မ်းျက်ျခြမ်းင့််ကြောတ်း�ပ်ါကျ၊ ကြောကျျ�ဇူူး�ခြပ်�၍
ထုံး�တ််ကြော�ာ်ကြောခြပ်ာပ်ါ။

၎င်းးးက့ျ� သင်းး�ကြိုးကီျးကြာကျပ်းပေါရားမ်းားးထံူးနှာာင်းး� internal.controls@semperitgroup.com  
သ့� သတ်င်းးးပ့်�ပ်ါ သ့�မ်းဟု�တ်း (ပေါငွ်းပေါကြာကျး�့�င်းးရာ�လ့ီမ်းးလီည်းးမု်း ပ်ါဝင်းးပေါန်ပ်ါကျ) 
GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com – သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
သတ်င်းးးပေါပ်းစန်စး အပေါရားပေါပ််လ့ီ�င်းးးပြု�စးသည်းး� SemperLine သ့� သတ်င်းးးပ့်�ပ်ါ။ 
သံသယ်ပြု�စးစရာ�က့ျစာတွ်င်းး၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးး ပေါလီးစ�းလ့ီ�ကျးန်�မု်း
�့�ကျးတွ်င်းးပေါတွ်�ရ့ှန့ှာ�င်းးပေါသ� လီ�ပ်းထူး�းံလီ�ပ်းန်ည်းးးက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပ်ါ။

လိမ်း်လည်း်မ်းု 

Semperit တ်ွင်းး မ်းည်းးသည်းး�လီ့မ်းးလီည်းးမ်းုပ်�ံစံကျ့�မ်း် သည်းးးမ်းချဲ့ံနှာ့�င်းးပေါကြာကျ�င်းးး ကျွနှား�ပ်းတ့်� 
သ့ရှ့ထူး�းပ်ါသည်းး။ လီ့မ်းးလီည်းးမ်းုသည်းး တ်ရာ�းမ်း်တ်မ်းုမ်းရှ့ပေါသ� သ့�မ်းဟု�တ်း တ်ရာ�းမ်းဝင်းး
ပေါသ� ပေါင်းွပေါကြာကျး�့�င်းးရာ�၊ နှာ့�င်းးင်းံပေါရား�့�င်းးရာ� သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းအကျျ့ုးအပြုမ်းတ်းမ်းျ�းကျ့� 
ရာရှ့ရာန်း ရာည်းးရာွယ်းချဲ့ျကျးရှ့ရှ့ လီာည်းး�ပြု��းပြုချဲ့င်းးး၊ လီ့မ်းးည်း�ပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ယ်�ံကြာကျည်းးမ်းုကျ့� ချဲ့ျ့ုး
ပေါ��ကျးပြုချဲ့င်းးး ပြု�စးပ်ါသည်းး။

ပေါင်းွပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�း ပြုပ်ုလီ�ပ်းသည်းး�
အချဲ့ါ မ်းျကျးလီ�ံးပေါလီးလီ�ံးပြု�င်းး�ကြာကျည်းး�
သည်းး� အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�းကျ့� အပြီးမ်း�လီ့�ကျးန်�
ပေါစ�င်းး�ထူး့န်းးပ်ါ - လီးတ်စးဦးးတ်ည်းးးကျ 
ပေါင်းွပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးကျ့� ချဲ့ွင်းး�ပြုပ်ုပေါပ်းလီ့�ကျး
ပြုချဲ့င်းးးမ်းျ့ုး မ်းပြုပ်ုလီ�ပ်းရာပ်ါ။

လီ�ံပြီးချဲ့ံုပေါရား ကျ့ရာ့ယ်�မ်းျ�း (အီလီကျး
ထူးရာွန်းးန်စး တ့်�ကျင်းး၊ ဒွန်းဂုယ်းလီးမ်းျ�း 
စသည်းးပြု�င်းး�) ကျ့� မ်း်ပေါဝပြုချဲ့င်းးးမ်းပြုပ်ုရာန်း 
တ်င်းးးကြာကျပ်းထူး�းပ်ါသည်းး။

သတ့်ရာပ်ါ - ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး�ပ်တ်းသကျးလီ�လီ်င်းး၊ တ်စးရာကျး
ပေါလီ�ကျးပေါစ�င်းး�၍ အရာ�အ�းလီ�းံက့ျ� မ်းာန်းကျန်းပေါကြာကျ�င်းးးစစးပေါ�းပြုချဲ့င်းးး

သည်းး ပြုမ်းန်းပြုမ်းန်း�န်း�န်းလီ�ပ်းပေါ��င်းးပြီးပီ်း မ်းပေါပ်းပေါ��င်းး�သင်းး�ပေါသ�ပေါန်ရာ�တွ်င်းး 
ဘဏ္ဍ�ပေါငွ်းထူးည်းး�ဝင်းးပြုချဲ့င်းးးထူးကျး ပ့်�ပေါကျ�င်းးးပ်ါသည်းး။ ပေါတ်�င်းးး�့�ထူး�းပေါသ� 
အပေါရာ�င်းးးအဝယ်းသည်းး အမ်းာန်းတ်ကျယ်းခ့ျဲ့�င်းးလီ�မုံ်းရ့ှမ်းရ့ှ အပြီးမ်း�တ်မ်းးးနှာာစးကြိုးက့ျမ်းးစစးပေါ�း
ပ်ါ။ ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းသည်းး သံသယ်ပြု�စးစရာ�ပေါကျ�င်းးးပေါန်ပ်ါကျ ပေါငွ်းပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးး
က့ျ�မ်းပြုပ်ုလီ�ပ်းရာန်း အမု်းပေါ��င်းးဘ�တ်းအ�ွ��ကျ အပြုပ်ည်းး�အဝ ပေါကျျ�ပေါထူး�ကျးပေါန်�ကျးခံျဲ့
ပြုပ်ုထူး�းပ်ါသည်းး။

လိမ်း်လည်း်မ်းုအမ်းျိ��အစာ�မ်းျာ�

အလ�ပ််�းင့််ခြပ်င့််ပ် လိမ်း်လည်း်မ်းု
• အလီ�ပ်းဘယ်းပေါတ်��မ်းာမ်းပြီးပ်ီးပေါပြုမ်း�ကျးဘ� သ့�မ်းဟု�တ်း ပြု�စးပြု�စးပေါပြုမ်း�ကျးပေါပြုမ်း�ကျးမ်းပြီးပ်ီးဘ� 

ကျျသင်းး�ပေါင်းွပေါတ်�င်းးးပြုချဲ့င်းးး၊
• ဟုကျးကျ�မ်းျ�း၊ ဟုန်းပေါ��င်းးပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�း၊ လီးမ်းုအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�း ချဲ့့�းယ်းအသ�ံးပြုပ်ု

ပြုချဲ့င်းးး၊ 
• Semperit ၏ အမ်းုပေါ��င်းးတ်စးဦးးအပြု�စး လီ့မ်းးလီည်းးဟုန်းပေါ��င်းးပြီးပ်ီး ပေါင်းွပေါပ်းပေါချဲ့ျ

ပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းလီ�ပ်းရာန်း ပေါတ်�င်းးး�့�ပြုချဲ့င်းးး (CEO လီ့မ်းးလီည်းးမ်းု)၊
• ပေါင်းွပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးး ညွှှန်းကြာကျ�းချဲ့ျကျး အတ်�အပေါယ်�င်းး လီ့မ်းးလီည်းးမ်းု။

အလ�ပ််�းင့််တ်းင့််� လိမ်း်လည်း်မ်းု

လီ�ပ်းင်းန်းးနှာာင်းး�ပ်တ်းသကျး၍ လီ့မ်းးလီည်းးမ်းု
သင်းးသည်းး� Semperit ၏ အရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ပ့်�င်းး�့�င်းးမ်းုမ်းျ�းကျ့� 
ကျ့�ယ်းပေါရားကျ့�ယ်းတ်� �ကျယ်းဝပေါစရာန်းအတ်ွကျး ပေါအ�ကျးပ်ါကျ��သ့� တ်မ်းင်းးတ်ကျ� တ်လီွ�
အသ�ံးပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း အလီွ�သ�ံးစ�းလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးးပြု�စးပ်ါသည်းး-
• ကျ�မ်းပဏီီ ကျ�န်းပ်စာည်းးးမ်းျ�းကျ့� အလီွ�သ�ံးစ�းလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး၊
• အလီွ�သ�ံးစ�းပြုပ်ုမ်းးမ်းု (တ်စးစ�ံတ်စးပေါယ်�ကျး၏ ယ်�ံကြာကျည်းးစွ� ထူး�းရှ့ထူး�းပေါသ� 

သ့�မ်းဟု�တ်း တ်စးစ�ံတ်စးပေါယ်�ကျး၏ အလီ�ပ်းရှင်းး ပ့်�င်းး�့�င်းးသည်းး� ဘဏ္ဍ�ပေါင်းွမ်းျ�းကျ့� ချဲ့့�း
ယ်းပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း အလီွ�သ�ံးစ�းလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး)။ 

အပေါယ်�င်းးပေါ��င်းးလီ့မ်းးလီည်းးကျ� ပေါင်းွပေါတ်�င်းးးချဲ့ံပြုချဲ့င်းးး။
• ဝန်းထူးမ်းးးတ်စးဦးးသည်းး မ်းာ�းယ်ွင်းးးပေါသ�ပေါပြုပ်စ�မ်းျ�း၊ န်စးန်�ပေါကြာကျးမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း 

လီ့မ်းးလီည်းး�န်းတ်ီးသည်းး� ပေါင်းွပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�း တ်င်းးပြုပ်ပ်ါကျ၊
• တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�း ရာည်းးရာွယ်းချဲ့ျကျးရှ့ရှ့ ပေါင်းွပ့်�ပေါတ်�င်းးးပြုချဲ့င်းးး 

သ့�မ်းဟု�တ်း ည်းံ��ျင်းးးပေါသ� ကျ�န်းပ်စာည်းးးနှာာင်းး� ဝန်းပေါ��င်းးမ်းုမ်းျ�းကျ့� အစ�းထူး့�းလီ�လီာယ်း
ပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�း ပြု�စးပေါပ််ပ်ါကျ ကျွနှား�ပ်းတ့်� သတ့်ပြုပ်ုရာန်း လီ့�အပ်းပ်ါသည်းး။ 

ဝယ်းယ်းပေါရားတ်ွင်းး လီ့မ်းးလီည်းးမ်းု
• ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျ�န်းပ်စာည်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ဝန်းပေါ��င်းးမ်းုမ်းျ�းကျ့� ဝယ်းယ်းသည်းး�အချဲ့ါ

တ်ွင်းး၊ လီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်းတ်ွင်းး ပ်ါဝင်းးပေါသ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ဝန်းထူးမ်းးးတ်ွင်းး တ့်တ်းတ်�့တ်း 
အကျျ့ုးစီးပ်ွ�းရှ့ပ်ါသည်းး။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
လီ့မ်းးလီည်းးမ်းုရှ�ပေါ�ွပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� သတ်င်းးးပ့်�ပြုချဲ့င်းးး
တ်ရာ�းဝင်းးလီ�ပ်းပ့်�င်းးချဲ့ွင်းး� ကျန်း့သတ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း
ပေါင်းွပေါပ်းပေါချဲ့ျပြုချဲ့င်းးး လီ�ံပြီးချဲ့ံုပေါရား လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး

ပ်ါသည်းး။ ပ့်တ်း�့�အပေါရားယ်းမ်းုမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း တ်ရာ�းဝင်းးပ့်တ်းပ်င်းးမ်းုမ်းျ�းပေါကြာကျ�င်းး� ထူး့ချဲ့့�ကျး
ထူး�းပြုချဲ့င်းးးမ်းရှ့ပေါသ� စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� သပေါဘ�တ်းည်းီမ်းုလီ�ပ်းပေါန်
ပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�ပေါန်ရာပ်ါမ်းည်းး။ 

စီးပ်ွ�းပေါရားသည်းး တ်ရာ�းဝင်းးပေါကြာကျ�င်းးး အ�မ်းချဲ့ံနှာ့�င်းးရာန်း၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပ်ွ�းပေါရား
လီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျးမ်းျ�းသည်းး ပြုပ်င်းးပ်အ�ွ��အစည်းးး၏ လီ�ံလီစ့�ကျးထူး�တ်းမ်းု လီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်း- 
Semperit စီးပ်ွ�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းကျ့�င်းး�ကျး စစးပေါ�းပြုချဲ့င်းးး- ကျ့� လီ့�ကျးန်�လီ�ပ်းပေါ��င်းးရာ
ပ်ါမ်းည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပ်ွ�းပေါရား�ကျးနှာွယ်းမ်းုမ်းျ�းမ်းာ ပြု�စးပေါပ််လီ�နှာ့�င်းးသည်းး� အနှာ တရာ�ယ်း
မ်းျ�းကျ့� သတ့်ပြုပ်ုမ်း့ပြီးပ်ီး လီ့�အပ်းပေါသ�ပေါလီ်��ချဲ့ျပေါရားအစီအမ်းံမ်းျ�းကျ့� လီ�ပ်းပေါ��င်းးပေါကြာကျ�င်းးး 
ပေါသချဲ့ျ�ပေါစရာန်းမ်းာ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ကျ့�ယ်းပေါရားကျ့�ယ်းတ်�အကျျ့ုးစီးပ်ွ�းနှာာင်းး� Semperit ၏ 
အကျျ့ုးစီးပ်ွ�းအတ်ွကျး ပြု�စးပ်ါသည်းး။

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/International-Trade-Restrictions.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Business-Partner-Check.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Business%20Partner%20Check/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgrcomppu%2FBusiness%20Partner%20Check%2FRCTP%20Quick%20Start%20Guide%20v2%2E1%20Semperit%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fgrcomppu%2FBusiness%20Partner%20Check&p=true&ga=1
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Fraud-Detection-%26-Reporting.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Limits-of-Authority.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/treapu/SitePages/Payment%20Security.aspx
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တိ်ကျျကြောသာစာရာင့််�ကြောရာ�သးင့််�ခြ�င့််� 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏စီးပွ်�းပေါရားနှာာင်းး� ပေါငွ်းပေါကြာကျး�့�င်းးရာ� အပေါပြုချဲ့အပေါန်မ်းျ�းက့ျ� 
တ့်ကျျစွ�ထူးင်းးဟုပ်းပေါသ� စ�အ�ပ်းမ်းျ�းနှာာင်းး� မ်းာတ်းတ်မ်းးးမ်းျ�းက့ျ� ထ့ူးန်းးသ့မ်းးးထူး�းပ်ါသည်းး။ 
ပေါငွ်းပေါကြာကျးလီ�ပ်းပေါ��င်းးမု်းမ်းျ�းက့ျ� ရ့ိုး�းရ့ိုး�းသ�းသ�း မ်းာတ်းတ်မ်းးးတ်င်းးရာန်းနှာာင်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
မ်းာတ်းတ်မ်းးးမ်းျ�းက့ျ� ဂုရိုး�တ်စ့�ကျး က့ျ�င်းးတွ်ယ်းပေါပြု�ရှင်းးးရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�းလီ�းံတွ်င်းး တ်�ဝန်းရ့ှ
ပ်ါသည်းး။ 

မ်းျက်ျလ���ကြောလ�လ���ခြ�င့််��ကျည််း�သည််း�အကြောခြ���မူ်း 
Semperit တွ်င်းး ပေါငွ်းပေါကြာကျးလီ�ပ်းပေါ��င်းးမု်းမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါငွ်းပေါကြာကျးလီ�ပ်းပေါ��င်းးမု်းမ်းာတ်းတ်မ်းးးမ်းျ�း 
တ့်ကျျမု်းက့ျ� အ�မ်းခံျဲ့န့ှာ�င်းးရာန်းအတွ်ကျး မ်းျကျးလီ�းံပေါလီးလီ�းံပြု�င်းး�ကြာကျည်းး�သည်းး� အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးသည်းး 
အလွီန်း အပေါရားကြိုးကီျးပ်ါသည်းး။ Semperit က့ျ�ယ်းစ�း၊ အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးးနှာာင်းး� အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးပြုပ်င်းး
ပ်တွ်င်းး၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�လီ�ပ်းပေါ��င်းးသည်းး� စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်းမ်းျ�းနှာာင်းး� လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျး
မ်းျ�းအ�းလီ�းံတွ်င်းး ဤအပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးက့ျ� ကျျင်းး�သ�းံပေါကြာကျ�င်းးး အ�မ်းခံျဲ့န့ှာ�င်းးရာန်းမ်းာ� ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏တ်�ဝန်းပြု�စးပ်ါသည်းး။ မ်းည်းးသည်းး� Semperit အ�ပ်းစ� သီးပြုချဲ့�းအ�ွ��အစည်းးးတွ်င်းး
မ်း�့� အကျျုံးဝင်းးပြီးပီ်း အကျျ့ုးသကျးပေါရာ�ကျးမု်းရ့ှပေါသ� စ�ရွာကျးစ�တ်မ်းးးမ်းျ�းအ�းလီ�းံက့ျ� 
အန်ည်းးး��းံက့ျ�ယ်းစ�းလီာယ်းနှာာစးဦးး လီကျးမ်းာတ်းပေါရားထ့ူး�းရာပ်ါမ်းည်းး။
 
တ်ရာာ�ဝင့််လ�ပ််ပိ်�င့််�းင့််� ကျန််�သတ််�ျက်ျမ်းျာ� 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး တ်ရာ�းဝင်းးလီ�ပ်းပ့်�င်းးခွျဲ့င်းး� ကျန်းသ့တ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း (LoAs) တွ်င်းးချဲ့ျမ်းာတ်းပေါသ� 
စည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�းက့ျ� ကျျင်းး�သ�းံ၍ လ့ီ�ကျးန်�ပ်ါသည်းး။ 

LoAs သည်းး Semperit အ�ပ်းစ�၏ တ်ရာ�းဝင်းး သီးပြုချဲ့�းအ�ွ��အစည်းးးတ်စးချဲ့�ချဲ့�အတွ်င်းးး 
သ့�မ်းဟု�တ်း က့ျ�ယ်းစ�းအပေါန်ပြု�င်းး� အချဲ့ျ့�ပေါသ� စီးပွ်�းပေါရား ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းချဲ့ျသည်းး�
အချဲ့ါ မ်းတ်းညီ်းပေါသ� အ�ွ��အစည်းးးအ�င်းး�မ်းျ�းအတွ်ကျး ခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုချဲ့ျကျးကျန်းသ့တ်းမု်းမ်းျ�းက့ျ� 
သတ်းမ်းာတ်းပ်ါသည်းး။ 

LoAs သည်းး အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးး ခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုချဲ့ျကျးပေါမ်းးခွျဲ့န်းးက့ျ� အကျျုံးဝင်းးပ်ါသည်းး။

LoAs သည်းး Semperit အ�ပ်းစ�၏ တ်ရာ�းဝင်းး သီးပြုချဲ့�းအ�ွ��အစည်းးးတ်စးချဲ့�ချဲ့�အတွ်င်းးး 
သ့�မ်းဟု�တ်း က့ျ�ယ်းစ�းအပေါန်ပြု�င်းး� စီးပွ်�းပေါရား ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းအ�းလီ�းံနှာာင်းး� သကျး�့�င်းး
ပ်ါသည်းး။ LoAs သည်းး Semperit ၏ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းအ�းလီ�းံနှာာင်းး� Semperit အတွ်င်းးး 
သ့�မ်းဟု�တ်း က့ျ�ယ်းစ�းအပေါန်ပြု�င်းး� စီးပွ်�းပေါရား ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းချဲ့ျရာ�တွ်င်းး ယ်�ကံြာကျည်းး
အပ်းနှာာင်းးးထူး�းသည်းး� အပြုချဲ့�းမ်းည်းးသးနှာာင်းး�မ်း�့� သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။ 

LoAs က့ျ� သီးပြုချဲ့�းအ�ွ��အစည်းးး သီးသန်း ့ စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�မု်းစည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�းတွ်င်းး ထူးည်းး�သွင်းးး
ထူး�းရာပ်ါမ်းည်းး။

အလ�ပ််�းင့််တ်းင့််� ထုံးိန််��ျ�ပ််မ်းု စည်း်�ကျမ်း်�မ်းျာ� 

စးမ်း��န််��းမုဲ်းစည််း�ကျမ််း�မ်းျာ� (RoMs)
Semperit လီ�ပ်းင်းန်းးစ�ရ့ှ သီးပြုချဲ့�းအ�ွ��အစည်းးးတ့်�င်းးး၏ အပေါထွူးပေါထွူးမ်းန်းပေါန်ဂုျ�တ့်�င်းးး
သည်းး အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးပြုပ်င်းးပ်က့ျ�ယ်းစ�းပြုပ်ုမု်း (ဥပ်မ်း� စ�ချဲ့ျုပ်းတွ်င်းး လီကျးမ်းာတ်းထ့ူး�းပြုချဲ့င်းးး) က့ျ� 
သတ်းမ်းာတ်းပေါပ်းလီျကျးရ့ှပေါသ� (သကျး�့�င်းးရာ� လီ�ပ်းင်းန်းးစ�စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းက့ျ�လ့ီ�ကျးန်�
သည်းး�) သတ်းသတ်းမ်းာတ်းမ်းာတ်း စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�မု်းစည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�း ပေါန်ရာ�တ်ကျျရ့ှပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�
ပေါစရာပ်ါမ်းည်းး။

အလ�ပ််�းင့််တ်းင့််� ထိုံးန််��ျ�ပ််မု်းစန်စ်မ်းျာ� (ICS)
ICS တ်စးချဲ့�က့ျ� ၎င်းးး၏ ကျဏ္ဍ၊ န်ယ်းပ်ယ်း သ့�မ်းဟု�တ်း စံအတ့်�င်းးးအတ်�နှာာင်းး� ပ်တ်းသကျးမု်း
မ်းရ့ှဘ� Semperit သီးပြုချဲ့�းအ�ွ��အစည်းးးတ်စးချဲ့�စီတွ်င်းး အပေါကျ�င်းးအထူးည်းးပေါ��းပ်ါသည်းး။ 
ထ့ူး�ပေါကြာကျ�င်းး� အလီ�ပ်းအ�င်းး�သတ်းမ်းာတ်းချဲ့ျကျး မ်းည်းးသ့�ပ်င်းးပြု�စးပေါစကျ�မ်းး သကျး�့�င်းးရာ� 
အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးးထ့ူးန်းးချဲ့ျုပ်းမု်းမ်းျ�းက့ျ� လီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်းအ�းလီ�းံအတွ်ကျး ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း
အ�းလီ�းံကျ လ့ီ�ကျးန်�ရာမ်းည်းးပြု�စးသည်းး။ အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးးထ့ူးန်းးချဲ့ျုပ်းမု်းမ်းျ�းသည်းး လီးတ့်�င်းးး
နှာာင်းး�သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။ အထူးးးသပြု�င်းး� အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးး ထ့ူးန်းးချဲ့ျုပ်းမု်းမ်းျ�း၏ ထ့ူးပေါရာ�ကျး
မု်းရ့ှပေါစပေါကြာကျ�င်းးးပေါသချဲ့ျ�ပေါစရာန်း အပေါထွူးပေါထွူးကြိုးကီျးကြာကျပ်းကွျပ်းကျ�မု်းသည်းး အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးး
စ�ရာင်းးးစစးဌာ�န်၏ ကြိုးကီျးကြာကျပ်းမု်းပေါအ�ကျးတွ်င်းးရ့ှပ်ါသည်းး။

သ့�ပေါသ�း၊ လီးတ့်�င်းးးသည်းး အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးးစည်းးးကျမ်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းက့ျ� 
ပေါ��ကျး�ျကျးပေါကြာကျ�င်းးး သတ်င်းးးပ့်�ရာန်း �ကျးသွယ်းပေါရားချဲ့ျန်းန်ယ်းတ်စးချဲ့�ချဲ့�က့ျ� အသ�းံပြုပ်ုရာပ်ါ
မ်းည်းး။

သင်းး�ကြိုးကီျးကြာကျပ်းပေါရားမ်းားးက့ျ� အပေါကြာကျ�င်းးးကြာကျ�းပြီးပီ်း internal.controls@semperitgroup.
com သ့� သတ်င်းးးပ့်�ပ်ါ။ သင်းးသည်းး စ�တ့်�ကျးမ်းာပ့်�ရာန်း SemperBox သ့�မ်းဟု�တ်း အွန်းလ့ီ�င်းးး 
(ပေါရားသ�းထူး�းပေါသ� အစီရာင်းးခံျဲ့စ� သ့�မ်းဟု�တ်း တ်ယ်းလီီ��န်းးပေါချဲ့်�့�မု်း) မ်းာ သတ်င်းးးပ့်�ရာန်း 
SemperLine တ့်�က့ျ� အသ�းံပြုပ်ုန့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး သ့�မ်းဟု�တ်း (+43 1 79777240) သ့� ��န်းးပေါချဲ့်
�့�န့ှာ�င်းးသည်းး သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလှီ�ပေါရား အကျ�ပြု�တ်းဌာ�န်- compliance@
semperitgroup.com သ့� အီးပေါမ်းးလီး ပေါရားပ့်�န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
တ်ရာ�းဝင်းးလီ�ပ်းပ့်�င်းးချဲ့ွင်းး� ကျန်း့သတ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း
ဝယ်းယ်းပေါရား လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း
အလီ�ပ်းချဲ့ွင်းးတ်ွင်းးး ထူး့န်းးချဲ့ျုပ်းမ်းု လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Limits-of-Authority.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC86E05C4-0497-45AD-904E-A6ED345D4BDE%7D&file=QP%20B%20G%201104.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://semperit.sharepoint.com/sites/gqm/qms/partb/QP%20B%20G%201135.docx
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ကျ�မ်းပဏီီ၏ အကျျ့ုးစီးပွ်�းအပ့်�င်းးးနှာာင်းး� ဥပ်ပေါဒအပ့်�င်းးး နှာာစးချဲ့�စလီ�းံတွ်င်းး ပွ်င်းး�လီင်းးးပြုမ်းင်းးသ�
မု်းရ့ှပေါသ� မ်းည်းးသည်းး� အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသး�့�င်းးရာ� စ�စံမ်းးးစစးပေါ�းမု်းမ်းျ့ုးက့ျ�မ်း�့� ကျွနှား�ပ်းတ့်� 
ပံ်�ပ့်�းကျးညီ်းပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�သ့�ပေါသ� စ�စံမ်းးးစစးပေါ�းမု်းမ်းျ�း၏ မ်းးပေါဘ�င်းးရ့ှ အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသး
�့�င်းးရာ� စ�စံမ်းးးစစးပေါ�းမု်းမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း လီ�ပ်းထူး�းံလီ�ပ်းန်ည်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပ်တ်းသကျးသည်းး� 
အပေါသးစ့တ်း အချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းအ�းလီ�းံက့ျ� သတ်းသတ်းမ်းာတ်းမ်းာတ်း အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသး
�့�င်းးရာ� စ�စံမ်းးးစစးပေါ�းပေါရားလီမ်းးးညှွှန်းချဲ့ျကျးတွ်င်းး ပေါတွ်�ရ့ှရာမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။ 

အမ်းျာ�ခြပ်ည်း်သူဆိ�င့််ရာာ စ��စမ်း်�စစ်ကြောဆ�မ်းုမ်းျာ� ဆိ�ကျ်ဘာလ��ပြို���ကြောရာ�၊ ကြောဒတ်ာကျာကျးယ််ကြောရာ�န်ုှင့််� 
ထုံးိ�ိ�ကျ်လးယ််ကြောသာ သတ်င့််�အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�

Semperit နှာာင်းး� ပ်တ်းသကျးပေါသ� သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးအ�းလီ�းံသည်းး Semperit နှာာင်းး�
သ� သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။ 

အ�့�ပ်ါ သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးအ�းလီ�းံက့ျ� ပ်�ပံေါသအ�းပြု�င်းး� လီ့်�ဝာကျးသတ်းမ်းာတ်းထူး�း
ပြီးပီ်း ကျ�ကွျယ်းထူး�းရာမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။ အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးပြုပ်င်းးပ်သ့� �ကျးသွယ်းပေါပ်းပေါဝမ်းည်းး� 
သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းာန်းသမ်း်က့ျ� ပေါန်�ကျး�ကျးတွ်�မ်းပြု�န်းပ့ေါဝမီ်း အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးထံူး 
ပြု�န်းပ့ေါဝပေါပ်းပ့်�ရာန်း အတ်ည်းးပြုပ်ုပေါပ်းထူး�းရာမ်းည်းး။

Semperit သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးနှာာင်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၊ ပေါ��ကျးသည်းး
မ်းျ�းနှာာင်းး� သကျး�့�င်းးသးမ်းျ�း၏ လီ့်�ဝာကျး သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� 
က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်� ပေါဒတ်�မ်းျ�းက့ျ� လီ�ပံြီးခံျဲ့ုပေါစရာန်းအတွ်ကျး ကျွနှား�ပ်းတ့်�အ�းလီ�းံတွ်င်းး 
တ်�ဝန်းရ့ှပ်ါသည်းး။ သင်းး�အလီ�ပ်းဝတ်တရာ�းမ်းျ�းအတွ်ကျး လ့ီ�အပ်းသည်းး�အတ့်�င်းးးအတ်�
အထ့ူးသ� က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်� ပေါဒတ်�မ်းျ�းက့ျ� စီမံ်းပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါ။ က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်� 
ပေါဒတ်�အ�းလီ�းံက့ျ� တ်င်းးးတ်င်းးးကြာကျပ်းကြာကျပ်း လီ့်�ဝာကျးထူး�းပြီးပီ်း ၎င်းးးက့ျ� လီ�ပံြီးခံျဲ့ုစွ� က့ျ�င်းးတွ်ယ်း
ပေါပြု�ရှင်းးးပ်ါ။

တ်စးစ�တံ်စးပေါယ်�ကျးမ်းာ ထူး�တ်းပေါ��းပေါပြုပ်��့�ပြုချဲ့င်းးးပြု�င်းး� သ့�မ်းဟု�တ်း ��းံရံှုးသွ�းပြုချဲ့င်းးးပြု�င်းး� 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ကျ�မ်းပဏီီ၊ ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၊ ပြုပ်င်းးပ်အ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�း
အပေါပ်် ကြိုးကီျးမ်း�းသည်းး� အပ်ျကျးသပေါဘ�ပေါ��င်းးပေါသ� သကျးပေါရာ�ကျးမု်းမ်းျ�း ပြု�စးပေါပ််
ပေါစမ်းည်းး� အပေါရာ�င်းးးအဝယ်းလီ့်�ဝာကျးချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� အချဲ့ျ့�ပေါသ� စီးပွ်�းပေါရား သတ်င်းးး
အချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းအတွ်ကျး ကျ�ဒးဝာကျးပြုချဲ့င်းးးကျ��သ့�ပေါသ� ထူးပ်းပေါ��င်းးးအကျ�အကွျယ်း
မ်းျ�း လ့ီ�အပ်းပ်ါသည်းး။ IT ဌာ�န်သည်းး သင်းး�အ�း သင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ� ကျ�ဒးဝာကျးပေါရားက့ျရ့ာယ်�
မ်းျ�းနှာာင်းး� စံနုှာန်းးမ်းျ�းပြု�င်းး� ပံ်�ပ့်�းကျးညီ်းမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး IT ပေါကျ�းပ့်�ရ့ာတ်း၏ အရာည်းးအပေါသွးလီမ်းးးညှွှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း၊ ပေါဒတ်�
ကျ�ကွျယ်းပေါရား၊ န်ည်းးးပ်ည်း�ပ့်�င်းးး�့�င်းးရာ�နှာာင်းး� အ�ွ��အစည်းးး�့�င်းးရာ� အစီအမံ်းမ်းျ�းနှာာင်းး� �့�ကျး
ဘ�လီ�ပံြီးခံျဲ့ုပေါရားမ်းးဝါဒမ်းျ�း၊ လီမ်းးးညှွှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� ညှွှန်းကြာကျ�းချဲ့ျကျးမ်းျ�းအ�းလီ�းံက့ျ� သ့ရ့ှ
သလ့ီ� ပေါလီးစ�းလ့ီ�ကျးန်�မု်းလီည်းးးရ့ှပ်ါသည်းး။ 

Semperit သည်းး က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်�ပေါဒတ်�နှာာင်းး� က့ျ�ယ်းပေါရားလီ�ပံြီးခံျဲ့ုမု်းတ့်�က့ျ� ကျ�
ကွျယ်းပေါပ်းပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်� ပေါဒတ်�နှာာင်းး� သတ်င်းးး
အချဲ့ျကျးအလီကျးအ�းလီ�းံက့ျ� ပေါဒတ်�အကျ�အကွျယ်းပေါပ်းပေါရား စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� ဥပ်ပေါဒ
မ်းျ�းအတ့်�င်းးး က့ျ�င်းးတွ်ယ်းလီ�ပ်းပေါ��င်းးပ်ါသည်းး။ လီကျးရ့ှလီမ်းးးညှွှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းအတ့်�င်းးး 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏က့ျရ့ာယ်�မ်းျ�းတွ်င်းး သ့မ်းးး�ည်းးးထူး�းသည်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ မ့်းမ့်းက့ျ�ယ်းပ့်�င်းး 
သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးအ�းလီ�းံက့ျ� အမ်းာတ်းအသ�းပြုပ်ုရာန်းမ်းာ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ တ်�ဝန်းပြု�စး
ပ်ါသည်းး။ သင်းးသည်းး data.privacy@semperitgroup.com နှာာင်းး� cybersecurity@
semperitgroup.com သ့� ပေါဒတ်�ပေါ��ကျး�ျကျးမု်းတ်စးချဲ့�အ�း သတ်င်းးးပ့်�န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။

ကျ�မ်းပဏီီမ်းာ ထူးွကျးချဲ့ွ�ရာန်း ��ံးပြု�တ်းထူး�းပေါသ�းပြုင်း�းလီည်းးး 
Semperit သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးကျ့� ကျ�ကျွယ်းရာန်း 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏တ်�ဝန်းမ်းာ� �ကျးလီကျးရှ့ပေါန်ပ်ါသည်းး။ ထူး့�သ့�ပေါသ�
အပေါပြုချဲ့အပေါန်မ်းျ့ုးတ်ွင်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး Semperit သတ်င်းးး
အချဲ့ျကျးအလီကျးကျ့� �ကျးလီကျးကျ�ကျွယ်းပြီးပ်ီး မ်းည်းးသးနှာာင်းး�မ်း် 
မ်း်ပေါဝမ်းည်းးမ်းဟု�တ်းပ်ါ။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသး�့�င်းးရာ� စ�ံစမ်းးးစစးပေါ�းမ်းုမ်းျ�း လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး/ ပေါရှ�င်းးတ်ချဲ့င်းးစစးပေါ�းပြုချဲ့င်းးး

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
ပေါဒတ်�ကျ�ကျွယ်းမ်းု လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး
အသ�ံးပြုပ်ုသး လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး
မ်း့�ဘ့�င်းးးကျ့ရာ့ယ်� လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး
စ�ရာွကျးစ�တ်မ်းးးမ်းျ�း အမ်းျ့ုးအစ�းချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းမ်းု

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/ANTI-TRUST.aspx
https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/Data%20Privacy.aspx
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B99B89984-9A82-4FAC-B325-4932E9485173%7D&file=QP%20B%20G%207307.docx&action=default&mobileredirect=true&CID=E30F46FD-E2F2-471A-AC2D-715C260193A0&wdLOR=c5F1AA8AA-9274-4832-BB2B-4621B2ED5274
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7DC235AC-4839-4EC0-B104-074206F4EC29%7D&file=QP%20B%20G%207306.docx&action=default&mobileredirect=true&CID=73CB6835-1527-448F-A972-6C5AC61E9D9B&wdLOR=cF80863C3-BA80-40D3-9305-E926F2C130DC
https://semperit.sharepoint.com/:w:/r/sites/gqm/qms/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAC962E21-267D-4785-83CA-115BBCC1DAB3%7D&file=QP%20B%20G%201101.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=ebd7468e-823f-4e85-9b94-da87a2cd4f65
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ကျွန််ု�ပ််တိ်�သည််း လူပ်�ဂိုု�လ်မ်းျာ�နှ်ုင့််� ပ်တ််ဝန််�ကျျင့််အတ်းက်ျ တ်ာဝန််ယူ်ပ်ါသည််း
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ လ့ီအ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�းသည်းး လီကျးရ့ှတွ်င်းး ကြိုးကီျးမ်း�းပေါသ� စ့န်းပေါချဲ့်မု်းမ်းျ�းစွ�
က့ျ� ရာင်းး�့�င်းးပေါန်ကြာကျရာပြီးပီ်း ပ်ထူးမ်း��းံနှာာင်းး� အဦးး��းံအပေါန်ပြု�င်းး� ရာ�သီဥတ်�ပေါပြုပ်�င်းးးလီ�မု်း
နှာာင်းး� ၎င်းးး၏အနှာ တရာ�ယ်းမ်းျ�းနှာာင်းး� အကျျ့ုး�ကျးမ်းျ�းပြု�စးပ်ါသည်းး။ စကျးဝ့�င်းးးပ်� ံ စီးပွ်�းပေါရား
သပေါဘ�တ်ရာ�း (သ့�မ်းဟု�တ်း သံသရာ�လီည်းးပေါန်မု်း) သည်းး ရာ�သီဥတ်�ပေါပြုပ်�င်းးးလီ�မု်းနှာာင်းး� 
နီ်းကျပ်းစွ��ကျးစပ်းပေါန်ပေါသ� ဒ�တ့်ယ်အပေါရားကြိုးကီျး��းံ အပေါကြာကျ�င်းးးအရာ�ပြု�စးပ်ါသည်းး၊ 
ကျ�န်းကြာကျမ်းးးပေါရွားချဲ့ျယ်းမု်း၊ အရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းျ�း အသ�းံပြုပ်ုမု်းနှာာင်းး� ပြုပ်န်းလီည်းးရာယ်းန့ှာ�င်းးမု်းစသည်းး� 
အပေါကြာကျ�င်းးးအရာ�မ်းျ�းစွ�နှာာင်းး� သကျး�့�င်းးပေါန်ပ်ါသည်းး။ သ့�ပေါသ�း ပေါပြု�ရှင်းးးရာမ်းည်းး�ပေါမ်းးခွျဲ့န်းး
မ်းျ�းသည်းး ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး�့�င်းးရာ� သတ်းမ်းာတ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး�သ� သကျး�့�င်းးသည်းးမ်းဟု�တ်း
ပ်ါ။ ရာ�သီဥတ်�ပေါပြုပ်�င်းးးလီ�မု်းနှာာင်းး� ကျမ်း ာ�တ်စးဝာမ်းးးရ့ှ အရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းျ�း တ့်�းပြုမု်းင်းး�သ�းံစွ�မု်းတ့်�
ပေါကြာကျ�င်းး� ပြု�စးပေါပ််လီ�သည်းး� လီးမု်းပေါရား�့�င်းးရာ� အကျျ့ုး�ကျးမ်းျ�းနှာာင်းး�လီည်းးး သကျး�့�င်းး
ပ်ါသည်းး။ ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးနှာာင်းး� သကျး�့�င်းးသည်းး� စ့န်းပေါချဲ့်မု်းမ်းျ�းထူးကျး ပေါကျျ�းလွီန်းပြီးပီ်း 
သဘ�ဝပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး�့�င်းးရာ� ဥပ်ပေါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပြုချဲ့င်းးးအပြုပ်င်းး 

ကြောရာရှိည်း်တ်ည်း်တ်���ိ�င့််ပြိုမ်းဲမ်းု

Semperit ၏ ESG လမ်း်�ညွှှန််မ်းု အကြောခြ���မ်းူမ်းျာ�

Semperit သည်းး အပြီးမ်း�တ်ပေါစ တ့်�းပွ်�းလီ�ပေါသ� ပေါမွ်းး�ွ�းမု်းနှာာင်းး�ပေါသ��းံမု်းမ်းညီ်းမ်း်မု်းအပြုပ်င်းး 
အပေါကြာကျ�င်းးးတ်စးချဲ့�ပေါကြာကျ�င်းး� လီးဦးးပေါရာ�့�င်းးရာ� ပေါပြုပ်�င်းးးလီ�မု်းမ်းျ�း၏ လု့ီင်းးးဂုယ်ကျးမ်းျ�း 
အပ်ါအဝင်းး လီးမု်းပေါရား�့�င်းးရာ� စ့န်းပေါချဲ့်မု်းမ်းျ�းက့ျ� ဂုရိုး�ပြုပ်ုပြီးပီ်း အပြုပ်ုသပေါဘ�ပေါ��င်းးပေါသ� 
ပံ်�ပ့်�းကျးညီ်းမု်းပေါပ်းရာန်း ရာည်းးရွာယ်းသည်းး� ��းံပြု�တ်းချဲ့ျကျးခ့ျဲ့�င်းးမ်း�ပေါသ� လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ� 
စတ်င်းးလီ�ပ်းပေါ��င်းးလီျကျးရ့ှပ်ါသည်းး။

ပေါအ�င်းးပြုမ်းင်းးမု်း ပေါရာရာည်းးတ်ည်းးတံ်�ခ့ျဲ့�င်းးပြီးမ်း�ပေါစရာန်း လီ�းံလီ�းံလီျ�းလီျ�းပေါတွ်းပေါချဲ့်မု်း၊ (�ကျးနွှာယ်း
ပေါန်ပေါသ� သကျး�့�င်းးသးအ�းလီ�းံကြာကျ�းတွ်င်းး အပ်ါအဝင်းး) အသ့ပ်ည်း�က့ျ� တ့်�းတ်ကျးပြုမု်းင်းး�
တ်င်းးမု်းနှာာင်းး� မ်းည်းးသည်းး�အပေါကြာကျ�င်းးးအရာ�က့ျ�မ်း် ပေါန်�ကျးကွျယ်းတွ်င်းး မ်းထူးည်းး�သွင်းးးထူး�း
ပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�ပေါစရာန်း လ့ီ�အပ်းပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� 
ပေါပြု�ရှင်းးးချဲ့ျကျးမ်းျ�းအပြုပ်င်းး၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ထူး�တ်းကျ�န်းမ်းျ�းသည်းး၊ လီကျးရ့ှနှာာင်းး� အန်�ဂုတ်း
မ်းျ့ုး�ကျးမ်းျ�းအတွ်ကျး အခွျဲ့င်းး�အလီမ်းးးမ်းျ�းက့ျ� �န်းတီ်းပေါပ်းပ်ါသည်းး။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
ပေါရာရှည်းးတ်ည်းးတ်ံ�ချဲ့့�င်းးပြီးမ်း�မ်းု

ပ်တ််ဝန််�ကျျင့်် (E)

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
ရာ�သီဥတ်�ကျ�ကျွယ်းပေါရားနှာာင်းး� 

သဘ�ဝပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး�့�င်းးရာ� 
လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းကျ့� ပြုမ်းုင်းး�

တ်င်းးရာန်း အပြီးမ်း�မ်းပြုပ်တ်း ကြိုးကျ့ုးစ�းပေါန်
ပ်ါသည်းး။

အ�ပ််�ျ�ပ််မ်းု (G)

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး စီးပ်ွ�းပေါရားကျျင်းး�ဝတ်း
မ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါရာရှည်းးတ်ည်းးတ်ံ�ချဲ့့�င်းးပြီးမ်း�ပေါသ� 

ပေါထူး�ကျးပ်ံ�ပေါရား ကျွင်းးး�ကျးစီမ်းံချဲ့န်း့ချဲ့ွ�မ်းု၏ 
အပေါပြုချဲ့ချဲ့ံမ်းးမ်းျ�းကျ့� လီ့�ကျးန်�ပေါစ�င်းး�ထူး့န်းး

ပ်ါသည်းး။

လူမ်းုအသိ�င့််�အဝိ�င့််� (S)

အပေါပြုချဲ့အပေါန်ပေါကျ�င်းးးပြီးပ်ီး ပေါဘးကျင်းးးပေါသ� 
အလီ�ပ်းပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး၊ လီးမ်းျ့ုးစ�ံပ်ါဝင်းး

ပေါသ� သပေါဘ�တ်ရာ�းနှာာင်းး� လီ့အချဲ့ွင်းး�အပေါရား
ကျ့� ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�ရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်� 

ပေါထူး�ကျးချဲ့ံအ�းပေါပ်းပ်ါသည်းး။

https://www.semperitgroup.com/company/sustainability/
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ကျမ်း ာ�လီ�းံ�့�င်းးရာ�ကျ�မ်းပဏီီတ်စးချဲ့�အပေါန်ပြု�င်းး� Semperit သည်းး ပေါရာရှည်းးတ်ည်းးတံ်�ခ့ျဲ့�င်းးပြီးမ်း�
ပေါသ� စီးပွ်�းပေါရား�ံွ�ပြီး�့ုးတ့်�းတ်ကျးမု်း၏အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပေါစ�င်းး�ထ့ူးန်းးပ်ါသည်းး။ 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�ကျ�မ်းပဏီီ၏တ်န်း�့�းမ်းျ�း စံနုှာန်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးမ်းျ�းက့ျ� 
လ့ီ�ကျးန်�ပြီးပီ်း၊ လ့ီအ�ွ��အစည်းးးနှာာင်းး� ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးအပေါပ်် တ်�ဝန်းယ်းမု်းရ့ှပေါသ� အပြုပ်ုအမ်းး
မ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုပ်န်းအလီာန်း ပေါလီးစ�းစွ� �ကျး�ံမု်းတ့်�က့ျ� လီကျးပေါတွ်�ပြုပ်သလီျကျးရ့ှပ်ါသည်းး။ 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အကျျ့ုးစီးပွ်�းအ�ပ်းစ�မ်းျ�းအပေါပ်် တ်�ဝန်းသ့စွ� ပြုပ်ုမ်းး
ပ်ါသည်းး။

Semperit သည်းး သဘ�ဝပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးက့ျ� ကျ�ကွျယ်းရာန်း ၎င်းးး၏တ်�ဝန်းက့ျ� သတ့်ပြုပ်ု
ပြီးပီ်း သကျး�့�င်းးရာ� ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး�့�င်းးရာ� ဥပ်ပေါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ရာန်း 
ကျတ့်ပြုပ်ုပ်ါသည်းး။ ၎င်းးးသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ထူး�တ်းကျ�န်းမ်းျ�းနှာာင်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ လီ�ပ်းင်းန်းးစဉ်း
မ်းျ�းနှာာင်းး� သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ပေါဘးကျင်းးးပြီးပီ်း အပေါပြုချဲ့အပေါန်ပေါကျ�င်းးးပေါသ�
လီ�ပ်းင်းန်းးခွျဲ့င်းးတ်စးချဲ့� ပေါပ်းပေါ��င်းးလ့ီ�ပြီးပီ်း သဘ�ဝပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးက့ျ� ကျ�ကွျယ်းရာန်းအတွ်ကျး 
စွမ်းးးအင်းးနှာာင်းး� သဘ�ဝအရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းျ�းက့ျ� ထ့ူးန်းးသ့မ်းးးပြီးပီ်း သင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ� စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�မု်း 
အပေါလီ�အကျျင်းး�မ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါချဲ့တ်းမီ်းန်ည်းးးပ်ည်း�မ်းျ�းက့ျ� အသ�းံပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးးပြု�င်းး� ည်းစးည်းမ်းးးမု်းက့ျ� 
ကျ�ကွျယ်းလ့ီ�ပ်ါသည်းး။ Semperit သည်းး ၎င်းးး၏ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး�့�င်းးရာ� သကျးပေါရာ�ကျးမု်း
က့ျ� တ်တ်းန့ှာ�င်းးသမ်း် န်ည်းးးပ်ါးပေါအ�င်းး ကြိုးက့ျုးပ်မ်းးးပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါသည်းး။ 

ကျဏ္ဍအ�းလီ�းံတွ်င်းး စီးပွ်�းပေါရားနှာာင်းး� သဘ�ဝအရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းျ�းက့ျ� ချဲ့ျ့န်း�၍အသ�းံပြုပ်ု
မု်းက့ျ� အလွီန်းဦးးစ�းပေါပ်းပ်ါသည်းး။ ကျ�န်းကြာကျမ်းးးနှာာင်းး� စွမ်းးးအင်းးသ�းံစွ�မု်းက့ျ� ပေါလီ်��ချဲ့ျရာန်းနှာာင်းး� 
စွန်းပ့်စးပ်စာည်းးးနှာာင်းး� အ�ကျင်းးးအကျျန်းမ်းျ�းက့ျ� တ်တ်းန့ှာ�င်းးသမ်း် န်ည်းးးပေါအ�င်းး ထူး�တ်းလီ�ပ်းရာန်း 
ရာည်းးရွာယ်းပ်ါသည်းး။

တ်�ဝန်းရ့ှအ�ဏီ�ပ့်�င်းးမ်းျ�း၏ ခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုချဲ့ျကျးပြု�င်းး�သ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ပေါလီ၊ ပေါရာနှာာင်းး� 
ပေါပြုမ်း�ီလှီ�က့ျ� အကျျ့ုးရ့ှရ့ှအသ�းံပြုပ်ုပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�အတ်း ပေါ��ကျးလီ�ပ်းမု်း၊ လီ�ပ်းင်းန်းး
လီ�ပ်းပေါ��င်းးမု်း၊ ပြုပ်ုပြုပ်င်းးမွ်းမ်းးးမံ်းမု်း သ့�မ်းဟု�တ်း ထူး�တ်းလီ�ပ်းမု်းအတွ်ကျး လ့ီ�အပ်းပေါသ�ပ်စာည်းးး
မ်းျ�း တ့်�းချဲ့ျ��ပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး�လီည်းးး သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။ ပ်စာည်းးးမ်းျ�း တ်ရာ�းမ်းဝင်းးယ့်�စ့မ်းး�မု်းမ်းာန်းသမ်း်
က့ျ� ပေါရှ�င်းးရှ�းရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အပေါကျ�င်းးး��းံ ကြိုးက့ျုးစ�းအ�းထူး�တ်းမု်းမ်းျ�းက့ျ� အသ�းံပြုပ်ု
ပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး တ်ရာ�းဝင်းး ပြုပ်ဋ္ဌာ�န်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ကျ� စွန်းပ့်စးပ်စာည်းးးမ်းျ�းက့ျ� 
စွန်းပ့်စးပ်ါသည်းး။ ပြုပ်င်းးပ်အ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�း၏ ဝန်းပေါ��င်းးမု်းမ်းျ�းက့ျ� အသ�းံပြုပ်ုပ်ါကျ ၎င်းးး
တ့်�သည်းး ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းး�့�င်းးရာ� စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးး စံနုှာန်းး
မ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�ပေါအ�င်းးပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး အနှာ တရာ�ယ်းရ့ှပေါသ� ဓိ�တ်�ပ်စာည်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုချဲ့�းပ်စာည်းးးမ်းျ�းက့ျ� အချဲ့ျ့န်း
တ့်�င်းးး ဂုရိုး�တ်စ့�ကျး စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�ပ်ါသည်းး။ Semperit သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ထူး�တ်းကျ�န်းမ်းျ�း
က့ျ� ထူး�တ်းလီ�ပ်းပြုချဲ့င်းးး သ�းံစွ�ပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� က့ျ�င်းးတွ်ယ်းပေါပြု�ရှင်းးးပြုချဲ့င်းးးတ့်�တွ်င်းး တ်�ဝန်းယ်းပေါကြာကျ�င်းးး 
အ�မ်းခံျဲ့န့ှာ�င်းးရာန်း သကျး�့�င်းးရာ�ပေါန်ရာ�တွ်င်းး REACH (ဓိ�တ်�ပ်စာည်းးးမ်းျ�းက့ျ� မ်းာတ်းပ်�တံ်င်းး
ပြုချဲ့င်းးး၊ အကျ�ပြု�တ်းပြုချဲ့င်းးးနှာာင်းး� ခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုချဲ့ျကျး) ရာည်းးရွာယ်းချဲ့ျကျးတ့်�က့ျ� ပံ်�ပ့်�းကျးညီ်းပြီးပီ်း လ့ီ�ကျးန်�
ပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါသည်းး။ Semperit သည်းး ကျ�န်းပ်စာည်းးးစကျးဝန်းးတွ်င်းး ပေါအ�ကျးဘကျး
ပ့်�င်းးးတွ်င်းးရ့ှသည်းး� အသ�းံပြုပ်ုသးပြု�စးပေါသ�ပေါကြာကျ�င်းး�၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အဓ့ိကျဦးးစ�းပေါပ်းမ်းျ�း
ထူး�မ်းာ တ်စးချဲ့�မ်းာ� ဓိ�တ်�ပေါဗားဒပ်စာည်းးးမ်းျ�း အ�းလီ�းံက့ျ� ကြိုးက့ျုတ်င်းးမ်းာတ်းပ်�တံ်င်းးထူး�းပေါကြာကျ�င်းးး 
အ�မ်းခံျဲ့န့ှာ�င်းးရာန်းပြု�စးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ထူး�တ်းကျ�န်းမ်းျ�းတွ်င်းး အသ�းံပြုပ်ု
သည်းး� ဓိ�တ်�ပေါဗားဒပ်စာည်းးးမ်းျ�းအပေါကြာကျ�င်းးး လ့ီ�အပ်းသည်းး� သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျး

ကျျန််�မ်းာကြောရာ�၊ လ��ပြို���ကြောရာ�၊ ပ်တ််ဝန််�ကျျင့််န်ုှင့််� 
အရာည်း်အ�ျင့််�

အ�းလီ�းံက့ျ� ရာရ့ှရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� တ်င်းးသွင်းးးသးမ်းျ�းနှာာင်းး� ည့ု်းနု့်င်းးးပြုချဲ့င်းးး
အပ်ါအဝင်းး၊ REACH ညှွှန်းကြာကျ�းချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး�အညီ်း လီ�ပ်းပေါ��င်းးရာန်း သပေါဘ�တ်းထူး�း
ပေါသ� လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးအတွ်ကျး အကြိုးကံျပြုပ်ုချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ�ပေါပ်းသည်းး� န့ှာ�င်းးငံ်းပေါတ်�းနှာာင်းး� EU 
ပ်လီကျးပေါ��င်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� အနီ်းကျပ်းပ်းးပေါပ်ါင်းးးပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါသည်းး။ အကျယ်း၍ သင်းးသည်းး 
ပေါန်�ကျးထူးပ်း သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�း လ့ီ�အပ်းပ်ါကျ၊ reach@semperitgroup.
com တွ်င်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�ထံူး �ကျးသွယ်းရာန်း အ�းမ်းန်�ပ်ါနှာာင်းး�။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ သဘ�ဝပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးစံနုှာန်းးမ်းျ�းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ စီးပွ်�းပေါရား 
လီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးမ်းျ�းအ�းလီ�းံနှာာင်းး�လီည်းးး သကျး�့�င်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ တ်င်းးသွင်းးး
သးမ်းျ�းနှာာင်းး� စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးမ်းျ�းသည်းးလီည်းးး ၎င်းးးတ့်�၏ ပေါဂုဟုစန်စးအပေါပ်် 
သကျးပေါရာ�ကျးမု်းမ်းျ�း (တွ်င်းးးထွူးကျးပ်စာည်းးး၊ စွမ်းးးအင်းး၊ ဓိ�တ်းပေါငွ်း�ထူး�တ်းလှီတ်းမု်းနှာာင်းး� ပေါရာ) က့ျ� 
သတ့်ထူး�းသသလ့ီ� ထ့ူးပေါရာ�ကျးပြီးပီ်း အပြုမ်းင်းး���းံပြု�စးန့ှာ�င်းးပေါပြုချဲ့ရ့ှပေါသ� တ်ရာ�းဝင်းး လ့ီ�အပ်းချဲ့ျကျး
အ�းလီ�းံက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ရာန်း လ့ီ�ကျးန်�ပေါစ�င်းး�ထ့ူးန်းးရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်� ပေါမ်း်�းလီင်းး�ပ်ါသည်းး။

ကျျန်းးမ်း�ပေါရားနှာာင်းး� ပေါဘးကျင်းးးပေါရားသည်းး အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့ဝတ်တရာ�းမ်းျ�းပြု�စးပြီးပီ်း မ်းည်းးသည်းး�
အချဲ့ါမ်း် အပေါလီ်��မ်းပေါပ်းသင်းး�ပ်ါ။ Semperit တွ်င်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်� လီ�ပ်းသမ်း်အရာ�တ့်�င်းးး၏ 
ပေါန်�ကျးကွျယ်းမ်းာ တွ်န်းးအ�းအပြု�စး သးတ့်�က့ျ� န်�းလီည်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၊ ဝန်းထူးမ်းးး
မ်းျ�းအပေါန်ပြု�င်းး�၊ သည်းး တ်န်း�့�းအရ့ှ��းံ ပ့်�င်းး�့�င်းးမု်းပြု�စးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ကျွမ်းးးကျျင်းး
မု်း၊ အရာည်းးအချဲ့ျင်းးး၊ တီ်ထွူးင်းး�န်းတီ်းန့ှာ�င်းးစွမ်းးးနှာာင်းး� အပေါပြုပ်�င်းးးအလီ�က့ျ� လီကျးခံျဲ့လ့ီ�
စ့တ်းသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ကျ�မ်းပဏီီအတွ်ကျး တ့်�းတ်ကျးမု်း အခွျဲ့င်းး�အလီမ်းးးသစးမ်းျ�းက့ျ� �ွင်းး�
လီာစးပေါပ်းပ်ါသည်းး။ Semperit အတွ်ကျး၊ ၎င်းးး၏ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းသည်းး ဝန်းထူးမ်းးးတ်စးဦးးစီ
မ်းာ ၎င်းးးတ့်�၏စွမ်းးးရာည်းးမ်းျ�းက့ျ� တ့်�းတ်ကျးပေါစသည်းး� အပြုပ်ုသပေါဘ�ပေါ��င်းးပေါသ� အလီ�ပ်း
အပေါပြုချဲ့အပေါန်တွ်င်းး လီ�ပ်းင်းန်းးလီ�ပ်းပေါ��င်းးန့ှာ�င်းးသင်းး�ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ပေါဘး
ကျင်းးးပေါရားက့ျ� အပြီးမ်း�ဦးးစ�းပေါပ်းပြီးပီ်း အနှာ တရာ�ယ်းမ်းျ�းက့ျ� အကျ�ပြု�တ်းရာန်း၊ ပေါလီ်��ချဲ့ျရာန်းနှာာင်းး� 
မ်းပေါတ်�းတ်�မု်းမ်းျ�းက့ျ� ကျ�ကွျယ်းရာန်းအတွ်ကျး "မ်းပေါတ်�းတ်�မု်း လီ�းံဝမ်းရ့ှပေါစရာ" �့�
သည်းး� ပေါမ်း်�းမ်းာန်းးချဲ့ျကျးနှာာင်းး� သင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ� အစီအမံ်းမ်းျ�းပြု�င်းး� အပေါပြုချဲ့အပေါန်ပေါကျ�င်းးး၍ 
လီ�ပံြီးခံျဲ့ုပေါသ� အလီ�ပ်းပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးပြု�စးပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�ပေါစရာန်း ကျတ့်ပြုပ်ုပ်ါသည်းး။ 
Semperit သည်းး ပေါစျးကွျကျးရ့ှ အလီ�းတ်းကျ�မ်းပဏီီမ်းျ�း၏ ပ်�မံ်းာန်းအပေါလီ�အကျျင်းး�နှာာင်းး� 
က့ျ�ကျးညီ်းပေါသ� ကျျန်းးမ်း�ပေါရားနှာာင်းး� ပေါဘးကျင်းးးပေါရား အစီအစဉ်းက့ျ� ပေါပ်းပေါ��င်းးပ်ါသည်းး။ 
ထ့ူး�အပြုပ်င်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး သင်းး�ပေါလီျ�းပေါသ� ကျျန်းးမ်း�ပေါရားနှာာင်းး� ပေါဘးကျင်းးးပေါရား�့�င်းးရာ� 
သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� ပေါလီ�ကျျင်းး�သင်းးကြာကျ�းမု်းမ်းျ�းအပြုပ်င်းး က့ျ�ယ်းပေါရားက့ျ�ယ်းတ်� 
အကျ�အကွျယ်းပေါပ်းသည်းး� က့ျရ့ာယ်�မ်းျ�းက့ျ� ပေါပ်းအပ်းထူး�းပေါကြာကျ�င်းးး အ�မ်းခံျဲ့န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး လီ�ပ်းင်းန်းးခွျဲ့င်းး ထ့ူးခ့ျဲ့�ကျးဒဏီးရာ�ရာမု်းနှာာင်းး� �ျ�းန်�မု်းမ်းျ�းက့ျ� အန်ည်းးး��းံပြု�စး
ပေါအ�င်းး ထူး�းရ့ှရာန်း ရာည်းးရွာယ်းပ်ါသည်းး။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ကျျန်းးမ်း�ပေါရားမ်းးဝါဒသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၏ ရိုး�ပ်းပ့်�င်းးး�့�င်းးရာ�၊ စ့တ်း
ပ့်�င်းးး�့�င်းးရာ�နှာာင်းး� လီးမု်းပေါရား�့�င်းးရာ� လီ�ပ်းင်းန်းးခွျဲ့င်းးအပေါပြုချဲ့အပေါန်မ်းျ�း တ့်�းတ်ကျးပေါကျ�င်းးးမွ်းန်း
လီ�မု်းအပေါပ်် ရာည်းးရွာယ်းပ်ါသည်းး။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
Semperit ကျျန်းးမ်း�ပေါရား၊ လီ�ံပြီးချဲ့ံုပေါရား၊ ပ်တ်းဝန်းးကျျင်းးနှာာင်းး� အရာည်းးအချဲ့ျင်းးး မ်းးဝါဒမ်းျ�း

ကျန်းမာရေး      လုံခြုံရေး       ပတ်ဝန်းကျင်     အားထုတ်မှု      အရည်အချင်း
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Semperit ၏ တ်စးစ့တ်းတ်စးပ့်�င်းးးအပေါန်ပြု�င်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ထူးင်းးပြုမ်းင်းးချဲ့ျကျးတ်စးချဲ့�က့ျ� 
လီးသ့ရှင်းးကြာကျ�းပေါ��းပြုပ်သည်းး�အချဲ့ါတ့်�င်းးး ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျ�မ်းပဏီီအတွ်ကျး တ်ရာ�းဝင်းး
ပေါပြုပ်��့�ခွျဲ့င်းး�ရ့ှသည်းးပြု�စးပေါစ မ်းရ့ှသည်းးပြု�စးပေါစ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျ�မ်းပဏီီနှာာင်းး� အပြီးမ်း��ကျးနွှာယ်း
ပေါန်န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပ်ရ့ာသတ်းမ်းျ�းသည်းး တ်ရာ�းဝင်းး Semperit ၏ ထူး�တ်းပြုပ်န်း
ချဲ့ျကျးနှာာင်းး� Semperit ဝန်းထူးမ်းးးမ်းာပေါ��းပြုပ်ပေါသ� ထူးင်းးပြုမ်းင်းးချဲ့ျကျးအကြာကျ�း ပေါဝ�န်းပ့်�င်းးးပြုချဲ့�းရာန်း 
မ်းကြာကျ�ချဲ့ဏီ ဂုရိုး�မ်းစ့�ကျးကြာကျပ်ါ။ အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးကြာကျ�းထူး�တွ်င်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�ပေါပြုပ်�သမ်း်သည်းး 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ကျ�မ်းပဏီီ၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�း၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အမ်းာတ်းတံ်�့ပ်းနှာာင်းး� 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�က့ျ�ယ်းတ့်�င်းးအပေါပ််က့ျ�လီည်းးး သကျးပေါရာ�ကျးမု်းရ့ှန့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�ပေါကြာကျ�င်းး� ကျွနှား�ပ်း
တ့်�သည်းး အပြုင်းင်းးးပွ်�း�ွယ်းအပေါကြာကျ�င်းးးအရာ�မ်းျ�းက့ျ� မ်းာတ်းချဲ့ျကျးပေါပ်းသည်းး�အချဲ့ါတ့်�င်းးး 
သတ့်ထူး�းရာန်း လ့ီ�အပ်းပ်ါသည်းး။ ဤအပေါပြုချဲ့အပေါန်တွ်င်းး လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးတ်စးချဲ့�ချဲ့� 
သ့�မ်းဟု�တ်း ထူး�တ်းပေါ��းရာမ်းည်းး� သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးတ်စးချဲ့�ချဲ့�က့ျ� လီ�ပ်းင်းန်းးစ�အမ်းာတ်း
တံ်�့ပ်းစီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�မု်းဌာ�န်နှာာင်းး� ည့ု်းနု့်င်းးးပေါ��င်းးရွာကျးရာပ်ါမ်းည်းး။

အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသးအတွ်ကျး သတ်းမ်းာတ်းထူး�းပေါသ� သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးမ်းျ�းက့ျ�သ� 
ပြုပ်င်းးပ်ကျမ်း ာ�သ့� ထူး�တ်းပေါ��းန့ှာ�င်းးပြီးပီ်း၊ တ်ရာ�းဝင်းး ကျ�မ်းပဏီီ၏ ပေါပြုပ်�ပေါရား�့�ခွျဲ့င်းး�ရ့ှသးမ်းျ�းက့ျ�သ� 
ကျ�မ်းပဏီီက့ျ�ယ်းစ�း ပေါပြုပ်��့�ခွျဲ့င်းး� လီ�ပ်းပ့်�င်းးခွျဲ့င်းး�တ်�ဝန်းပေါပ်းထူး�းပ်ါသည်းး။

အလ�ပ််�းင့််ခြပ်င့််ပ် ဆကျ်သးယ််မ်းု ဆိ�ရှိယ််မ်းးဒးယ်ာ 

ဆိ�ရှိယ််မ်းးဒးယ်ာ 
Semperit သည်းး လီးတ့်�င်းးး၏ �့�ရှယ်းမီ်းဒီယ်�က့ျ� အသ�းံပြုပ်ုခွျဲ့င်းး�က့ျ� ပေါလီးစ�းပေါသ�းလီည်းးး 
�့�ရှယ်းမီ်းဒီယ်� လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းသည်းး လီ�းံလီ�းံလီျ�းလီျ�း မ့်းမ့်းက့ျ�ယ်းပ့်�င်းးမ်းဟု�တ်း
ပေါသ�ပေါကြာကျ�င်းး� ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ဤ�ကျးသွယ်းပေါရားချဲ့ျန်းန်ယ်းမ်းျ�းက့ျ� ဂုရိုး�တ်စ့�ကျးအသ�းံပြုပ်ု
ရာမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။ လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းအ�းလီ�းံသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�အသ�းံပြုပ်ုသည်းး� မ်းည်းး
သည်းး�ပ်လီကျးပေါ��င်းးး (ဥပ်မ်း� LinkedIn၊ Twitter၊ Facebook) တွ်င်းးမ်း�့� ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
တ်န်း�့�းမ်းျ�းနှာာင်းး� မ်းးဝါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� အပြီးမ်း�က့ျ�ကျးညီ်းပေါန်ရာပ်ါမ်းည်းး။ �့�ရှယ်းမီ်းဒီယ်�တွ်င်းး ဘ�သ�
ပေါရား သ့�မ်းဟု�တ်း န့ှာ�င်းးငံ်းပေါရားက့ျစာမ်းျ�းကျ��သ့�ပေါသ� အပြုင်းင်းးးပွ်�း�ွယ်း အပေါကြာကျ�င်းးးအရာ�မ်းျ�းက့ျ� 
မ်းာတ်းချဲ့ျကျးပေါပ်းသည်းး�အချဲ့ါတ့်�င်းးး ကျွနှား�ပ်းတ့်� သတ့်ရ့ှရာပ်ါမ်းည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ က့ျ�ယ်းပ့်�င်းးပ်�ရ့ံာပ်း 
နှာာင်းး� /သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ကျ�မ်းပဏီီ၏ပ်�ရ့ံာပ်းက့ျ� ထ့ူးခ့ျဲ့�ကျးပေါစန့ှာ�င်းးသည်းး� ပ့်�စးတ်င်းးပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�း
က့ျ� ပေါရှ�င်းးကြာကျဉ်းရာပ်ါမ်းည်းး။

ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အလီ�ပ်းအက့ျ�င်းးသပေါဘ�တ်းညီ်းချဲ့ျကျးနှာာင်းး� ၎င်းးးတွ်င်းးပ်ါရ့ှပေါသ� လီ့်�ဝာကျး
ဝတ်တရာ�းမ်းျ�းကျ��သ့�ပေါသ� စ�ချဲ့ျုပ်းပ်ါ ပြုပ်ဋ္ဌာ�န်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းသည်းး လီးမု်းဝဘးပေါပ််ရ့ှ ကျွနှား�ပ်း
တ့်�၏ လီ�ပ်းပေါ��င်းးချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး�လီည်းးး သကျး�့�င်းးပေါကြာကျ�င်းးးက့ျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်�သတ့်ပြုပ်ု
ပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျ�မ်းပဏီီအလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးးပေါဒတ်�နှာာင်းး� သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျး
မ်းျ�းက့ျ� မ်းည်းးသည်းး��့�ရှယ်းမီ်းဒီယ်�ချဲ့ျန်းန်ယ်းတွ်င်းးမ်း် မ်းမ်း်ပေါဝရာပ်ါ။ ထ့ူး�ပေါကြာကျ�င်းး� ကျွနှား�ပ်း
တ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ �့�ရှယ်းမီ်းဒီယ်�က့ျ�ယ်းပေါရားမ်းာတ်းတ်မ်းးးတွ်င်းး အမ်းျ�းပြုပ်ည်းးသး
အတွ်ကျး ရာည်းးရွာယ်းထူး�းပြုချဲ့င်းးးမ်းရ့ှသည်းး� မ်းည်းးသည်းး�သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျးက့ျ�မ်း် 
ထူး�တ်းပြုပ်န်းပေါကြာကျည်း�ပြုချဲ့င်းးးမ်းပြုပ်ုရာပ်ါ။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး �့�ရှယ်းမီ်းဒီယ်�ပေါပ််တွ်င်းး မ်းည်းးသည်းး�အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးး မ်းပေါကျျန်ပ်းမု်း
မ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါဝ�န်းမု်းမ်းျ�းက့ျ�မ်း�့� က့ျ�င်းးတွ်ယ်းပေါပြု�ရှင်းးးပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုင်းင်းးးပွ်�း
မု်းမ်းျ�းက့ျ� လီးသ့ရှင်းးကြာကျ�း စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�ပြုချဲ့င်းးးမ်းျ�းက့ျ� မ်းည်းးသည်းး�အချဲ့ါမ်းာ မ်းလီ�ပ်းပေါ��င်းးပ်ါ။ ထ့ူး�
အစ�း ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ အထူးကျးလီးကြိုးကီျး နှာာင်းး�/ သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ 
အ�ကျးအသွယ်းရ့ှသးနှာာင်းး� ထ့ူး�ကျ��သ့�ပေါသ�က့ျစာရာပ်းမ်းျ�းက့ျ� ည့ု်းနု့်င်းးးပြီးပီ်၊ Semperit �ကျး
သွယ်းပေါရားချဲ့ျန်းန်ယ်းမ်းျ�း (အကြိုးကံျပေါပ်း��န်းးလ့ီ�င်းးး) က့ျ� အသ�းံပြုပ်ုပ်ါသည်းး။

ထ့ူး�အပြုပ်င်းး၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ပ်�ဂုဂလ့ီကျနှာာင်းး� မ်းးပ့်�င်းးခွျဲ့င်းး�ဥပ်ပေါဒမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပေါစ�င်းး�ထ့ူးန်းး
ရာန်း ဂုရိုး�စ့�ကျးပ်ါသည်းး။ ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး လ့ီ�အပ်းပေါသ�မ်းးပ့်�င်းးခွျဲ့င်းး�မ်းျ�းမ်းရ့ှသည်းး� မ်းည်းး
သည်းး�သတ်င်းးးအချဲ့ျကျးအလီကျး (ပေါဒတ်�၊ ရိုး�ပ်းပ်�မံ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း ဗီားဒီယ့်�မ်းျ�း) က့ျ�မ်း် 
ထူး�တ်းပြုပ်န်းပေါကြာကျည်း�ပြုချဲ့င်းးးမ်းပြုပ်ုပ်ါ။ Semperit ပ့်�င်းး�့�င်းးသည်းး�ပ်စာည်းးးမ်းျ�း (ဥပ်မ်း�- လ့ီ�ဂ့ု�) က့ျ�
အသ�းံပြုပ်ုရာန်း၊ အ�ပ်းစ�အမ်းာတ်းတံ်�့ပ်း စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�မု်းထံူးမ်းာ ခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုချဲ့ျကျးရာယ်းရာပ်ါမ်းည်းး။ ကျွနှား�ပ်း
တ့်�သည်းး မ့်းမ့်းက့ျ�ယ်းပ့်�င်းး သ့�မ်းဟု�တ်း စီးပွ်�းပေါရားရာည်းးရွာယ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းအတွ်ကျး လ့ီ�ဂ့ု�က့ျ� အသ�းံ
မ်းပြုပ်ုန့ှာ�င်းးပ်ါ။ 

အချဲ့ျ့�ပေါသ�ပေါမ်းးခွျဲ့န်းး၊ အပေါကြာကျ�င်းးးအရာ� သ့�မ်းဟု�တ်း �့�ရှယ်းမီ်းဒီယ်� ပ့်�စးတ်င်းးပြုချဲ့င်းးးသည်းး 
ကျ�မ်းပဏီီတ်စးချဲ့�အပေါန်ပြု�င်းး� Semperit ထံူးမ်းာ အပေါပြု�လ့ီ�အပ်းသည်းးဟု� ကျွနှား�ပ်းတ့်�ယ်�ကံြာကျည်းး
ပ်ါကျ ၎င်းးးတ့်�က့ျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်� က့ျ�ယ်းတ့်�င်းးအပေါကြာကျ�င်းးးပြုပ်န်းမ်းည်းး မ်းဟု�တ်းပေါသ�းလီည်းးး ဤ
အရာ�က့ျ� အ�ပ်းစ�အမ်းာတ်းတံ်�့ပ်း စီမံ်းချဲ့န်းခွ့ျဲ့�မု်းဌာ�န်မ်းာ ဂုရိုး�ပြုပ်ုပေါ��င်းးရွာကျးရာန်း ညှွှန်းးလ့ီ�ကျးပ်ါ
သည်းး။

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး ဥပ်ပေါဒက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပြီးပီ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်� 
ထူး�တ်းပြုပ်န်းပေါကြာကျည်း�သည်းး� အရာ�အတွ်ကျး ကျွနှား�ပ်းတ့်�တွ်င်းး 

တ်�ဝန်းရ့ှပေါကြာကျ�င်းးး သတ့်ပြုပ်ုထူး�းပေါသ�ပေါကြာကျ�င်းး�၊ ပေါကျ�င်းးးမွ်းန်းပေါသ� 
စီရာင်းးမု်းက့ျ� အသ�းံပြုပ်ုရာမ်းည်းးပြု�စးပ်ါသည်းး။ ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းအ�း 
ပြီးခ့ျဲ့မ်းးးပေါပြုချဲ့�ကျးပြုချဲ့င်းးး၊ ပေါနှာာ�င်းး�ယ်ာကျးပြုချဲ့င်းးး သ့�မ်းဟု�တ်း ခွျဲ့�ပြုချဲ့�း�ကျး�ံ
ပြုချဲ့င်းးးပြုပ်ုလီ�ပ်းရာန်း �့�ရှယ်းမီ်းဒီယ်�အသ�းံပြုပ်ုပြုချဲ့င်းးးက့ျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်� မ်းည်းး
သည်းး�အချဲ့ါမ်း် သည်းးးမ်းခံျဲ့န့ှာ�င်းးပေါကြာကျ�င်းးး န်�းလီည်းးသ့ရ့ှပ်ါသည်းး။

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
�့�ရှယ်းမ်းီဒီယ်� လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း
စ�ရာွကျးစ�တ်မ်းးးမ်းျ�းအမ်းျ့ုးအစ�းချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းမ်းု

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး တ်�ဝန်းသ့စွ� ချဲ့ျ့တ်း�ကျးလီ�ပ်းက့ျ�င်းးကြာကျ
ပြီးပီ်း၊ ပေါစျးကွျကျးတွ်င်းး ထ့ူး�သ့�ပေါသ� �ကျးသွယ်းမု်း၏ ပြု�စး
န့ှာ�င်းးပေါပြုချဲ့ရ့ှပေါသ� အကျျ့ုးသကျးပေါရာ�ကျးမု်းမ်းျ�းက့ျ� ကျွနှား�ပ်းတ့်� 
သတ့်ပြုပ်ုပ်ါသည်းး။

p
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ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းအ�းလီ�းံသည်းး ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏တ်န်း�့�းမ်းျ�း၊ သကျး�့�င်းးရာ� ဥပ်ပေါဒပြုပ်ဋ္ဌာ�န်းး
ချဲ့ျကျးမ်းျ�း၊ စီးပွ်�းပေါရား ဂု�ဏီးသ့ကျာ�ရ့ှမု်း၊ ဤကျျင်းး�ဝတ်းစည်းးးကျမ်းးးနှာာင်းး� အပြုချဲ့�းအလီ�ပ်းခွျဲ့င်းး
တွ်င်းးး လီမ်းးးညှွှန်းချဲ့ျကျးမ်းျ�း၊ မ်းးဝါဒမ်းျ�းနှာာင်းး� လီ�ပ်းထူး�းံလီ�ပ်းန်ည်းးး�့�င်းးရာ� လ့ီ�အပ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ� 
လ့ီ�ကျးန်�ပေါစ�င်းး�ထ့ူးန်းးရာန်း ကျွနှား�ပ်းတ့်� ပေါမ်း်�းလီင်းး�ပ်ါသည်းး။ တ်ည်းး��သတ်းမ်းာတ်းချဲ့ျကျးမ်းျ�းနှာာင်းး� 
စည်းးးမ်းျဉ်းးမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�မု်းရ့ှပေါကြာကျ�င်းးး အတ်ည်းးပြုပ်ုမ်းာသ� ကျ�မ်းပဏီီနှာာင်းး� ၎င်းးး၏ဝန်းထူးမ်းးး
မ်းျ�းနှာာင်းး� စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးမ်းျ�း ထ့ူးခ့ျဲ့�ကျးန်စးန်�မု်းက့ျ� ပေါရှ�င်းးရှ�းန့ှာ�င်းးမ်းည်းးပြု�စး
ပ်ါသည်းး။ ထ့ူး�ပေါကြာကျ�င်းး� မ်းမ်းာန်းမ်းကျန်းလီ�ပ်းမု်း သ့�မ်းဟု�တ်း ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမု်းမ်းျ�းက့ျ� အချဲ့ျ့န်းမီ်း
သတ့်ပြုပ်ုမ့်းပြီးပီ်း ၎င်းးးတ့်�အ�း ချဲ့ျကျးချဲ့ျင်းးးသတ်င်းးးပ့်�ရာန်း သင်းး�တွ်င်းး တ်�ဝန်းရ့ှပ်ါသည်းး။ 

Semperit သည်းး စီးပွ်�းပေါရားလီ�ပ်းပေါ��းက့ျ�င်းး�ကျးမ်းျ�း၊ ပေါ��ကျးသည်းးမ်းျ�းနှာာင်းး� အပြုချဲ့�း
သကျး�့�င်းးသးမ်းျ�းမ်းာ သတ်င်းးးပ့်�ထူး�းပေါသ� စွပ်းစွ�ချဲ့ျကျးမ်းျ�းက့ျ� အလွီန်းအပေါရားပေါပ်းပ်ါသည်းး။ 

သတ်င်းးးပေါပ်းစန်စးသည်းး အဂုတ့်လ့ီ�ကျးစ�းမု်း၊ လ့ီမ်းးလီည်းးမု်း၊ လီ�ဘးပေါပ်းလီ�ဘးယ်းမု်း၊ 
ဘဏ္ဍ�ပေါငွ်းမ်းျ�းနှာာင်းး� အရာင်းးးအပြုမ်းစးမ်းျ�းက့ျ� အလွီ�သ�းံစ�းလီ�ပ်းမု်းနှာာင်းး� အပြုချဲ့�းမ်းသမ်း�မု်းမ်းျ�း
က့ျ� ခွျဲ့�ပြုချဲ့�းပေါ��းထူး�တ်းရာန်း၊ ရှ�ပေါ�ွရာန်းနှာာင်းး� တ်�း�ီးရာန်း ထ့ူးပေါရာ�ကျးပေါသ� န်ည်းးးလီမ်းးးတ်စးချဲ့�
ပြု�စးပ်ါသည်းး။ 

ကျွန််ု�ပ််သည််း ဘယ််လိ�ထုံး�တ််ကြော�ာ်ကြောခြပ်ာနိ်ု�င့််ပ်ါသလဲ။
သင်းးသည်းး မ်းည်းးသည်းး�မ်းာ�းယွ်င်းးးစွ�ပြုပ်ုလီ�ပ်းပေါန်မု်းက့ျ�မ်း�့� သတ်င်းးးပ့်�လ့ီ�ပ်ါကျ၊ စ့�းရ့ာမ်းးပ်းပ်န်းမု်း
မ်းျ�းက့ျ� မ်း်ပေါဝပ်ါ သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါမ်းးခွျဲ့န်းးမ်းျ�းရ့ှပြီးပီ်း ပ်�မံ်းာန်း�ကျးသွယ်းပေါရား န်ည်းးးလီမ်းးးမ်းျ�းက့ျ� 
အသ�းံမ်းပြုပ်ုန့ှာ�င်းးပ်ါကျ (ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ လီ�ပံြီးခံျဲ့ုပေါသ�ဝဘးပေါပ််တ်ယ်း) ပြု�စးပေါသ� SemperLine 
သ့�မ်းဟု�တ်း (စ�တ့်�ကျးမ်းာပ့်�ရာန်း) ပြု�စးပေါသ� SemperBox သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�ထံူး အီးပေါမ်းး
လီးက့ျ�- compliance@ semperitgroup.com တွ်င်းး ပ့်�န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ 

သင်းးက့ျ�ယ်းတ့်�င်းးအပေါပ်် သ့�မ်းဟု�တ်း အပြုချဲ့�းသးမ်းျ�းအပေါပ်် မ်းာ�းယွ်င်းးးစွ�ပြုပ်ုလီ�ပ်းမု်း၊ ထ့ူးခ့ျဲ့�ကျး
မု်း သ့�မ်းဟု�တ်း ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးမု်းတ်စးချဲ့�ချဲ့�က့ျ� သတ်င်းးးပ့်�ရာန်း ချဲ့ျန်းန်ယ်းတ်စးချဲ့�ချဲ့�က့ျ� သင်းးအသ�းံပြုပ်ု
န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ သင်းး�နှာဒရ့ှပ်ါကျ အမ်းည်းးဝာကျးထူး�းန့ှာ�င်းးပေါသ�းလီည်းးး သင်းးမ်းည်းးသးမ်းည်းးဝါ
ပြု�စးသည်းးက့ျ� ထူး�တ်းပေါ��းရာန်းပေါရွားချဲ့ျယ်းပ်ါကျ သင်းး၏ သတ်င်းးးပ့်�မု်းအ�း တ်င်းးးတ်င်းးးကြာကျပ်း
ကြာကျပ်း လီ့်�ဝာကျးထူး�းမ်းည်းးပြု�စးပေါကြာကျ�င်းးး ယ်�ကံြာကျည်းးစ့တ်းချဲ့ျလ့ီ�ကျးပ်ါ။ 

ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး သင်းး�က့ျစာက့ျ� ဂုရိုး�တ်စ့�ကျး က့ျ�င်းးတွ်ယ်းပေါပြု�ရှင်းးးမ်းည်းးပြု�စးပြီးပီ်း လီ့်�ဝာကျးစွ�ပြု�င်းး� 
ပေါတ်�င်းးး�့�ထူး�းပ်ါကျ အမ်းည်းးဝာကျးပြီးပီ်း ထ့ူးန်းးသ့မ်းးးထူး�းရ့ှမ်းည်းးပြု�စးပေါကြာကျ�င်းးး သင်းးစ့တ်းချဲ့ျ
ထူး�းန့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။

SemperBox — ကျွန််ု�ပ််တိ်�ထုံး� စာပိ်�ပ်ါ
SemperBox သည်းး သင်းး�ထူး�တ်းလီ�ပ်းမု်း�့�ကျးတွ်င်းး ရ့ှပ်ါသည်းး။ အသ�းံပြုပ်ုခွျဲ့င်းး�က့ျ� ပေါဒသနှာ တရာ 
ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလှီ�ပေါရားအကျ�ပြု�တ်း ည့ု်းနု့်င်းးးပေါရားမ်းားးမ်းျ�းက့ျ�သ� ခွျဲ့င်းး�ပြုပ်ုထူး�း
ပ်ါသည်းး။ 

SemperLine — အကြောရာ�ကြောပ််လိ�င့််�
မ်းာ�းယွ်င်းးးစွ�ပြုပ်ုလီ�ပ်းမု်းမ်းျ�းက့ျ� သတ်င်းးးပ့်�ရာန်း၊ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ SemperLine၊ အွန်းလ့ီ�င်းးး 
လီ�ပံြီးခံျဲ့ုပေါသ�ဝဘးပေါပ််တ်ယ်းက့ျ� "SemperLine" သည်းးအသ�းံပြုပ်ုရာလွီယ်းကျးသည်းး၊ လီ�ပံြီးခံျဲ့ု
ပြီးပီ်း လီ့်�ဝာကျးပ်ါသည်းး။ ဝန်းထူးမ်းးးမ်းျ�းသ�မ်းကျ အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးပြုပ်င်းးပ် အ�ွ��အစည်းးးမ်းျ�း
အတွ်ကျးပ်ါ အချဲ့ျ့န်းမ်းပေါရွား အသ�းံပြုပ်ုန့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ 

ကျွန််ု�ပ််တိ်�ထုံး� အး�ကြောမ်း�လ်ပိ်�ပ်ါ သိ�မ်းဟ�တ်် ��န််�ကြော�်ဆိ�ပ်ါ
ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလှီ�ပေါရားအကျ�ပြု�တ်းဌာ�န်သ့� အချဲ့ျ့န်းမ်းပေါရွား ��န်းးပေါချဲ့်
�့�န့ှာ�င်းးသည်းး သ့�မ်းဟု�တ်း ကျွနှား�ပ်းတ့်�ထံူး အီးပေါမ်းးလီး ပေါပ်းပ့်�န့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ သင်းး�န်�မ်းည်းးက့ျ� 
ထ့ူး�သ့� ထူး�တ်းပေါ��းပြုပ်ရာန်းအတွ်ကျး သင်းး��းံပြု�တ်းန့ှာ�င်းးပ်ါသည်းး။ မ်းည်းးသည်းး�က့ျစာတွ်င်းးမ်း�့� 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�သည်းး သင်းး၏စ့�းရ့ာမ်းးပ်းပ်န်းမု်းမ်းျ�း သ့�မ်းဟု�တ်း သတ်င်းးးပ့်�မု်းသည်းး တ်င်းးးတ်င်းးး
ကြာကျပ်းကြာကျပ်းလီ့်�ဝာကျးထူး�းရ့ှပြီးပီ်း သင်းး�ပေါလီျ�းစွ�က့ျ�င်းးတွ်ယ်းပေါပြု�ရှင်းးးပေါကြာကျ�င်းးး ပေါသချဲ့ျ�ပေါအ�င်းး
ပေါ��င်းးရွာကျးပ်ါမ်းည်းး။ အီးပေါမ်းးလီး- compliance@semperitgroup.com။ 

ကျွန်ု်�ပ််သည်း် လမ်း်�ညွှှန််�ျကျ်အတ်းကျ် ဘယ််ကျိ�သးာ�ရာမ်းှာလဲ။ 
ပြီးချဲ့့မ်းးးပေါပြုချဲ့�ကျးချဲ့ံရာသည်းးဟု� ချဲ့ံစ�းရာပ်ါကျ သ့�မ်းဟု�တ်း တ်စးစ�ံတ်စးဦးးမ်းာ ကျွနှား�ပ်းတ့်�၏ မ်းးဝါဒ 
သ့�မ်းဟု�တ်း ဥပ်ပေါဒမ်းျ�းကျ့� ချဲ့ျ့ုးပေါ��ကျးရာန်း သင်းး�အ�း အတ်င်းးးအကျျပ်း �့အ�းပေါပ်းပ်ါကျ 
ကျွနှား�ပ်းတ့်�ထူးံ �ကျးသွယ်းရာန်း တ်ွန်း့��တ်းမ်းပေါန်ပ်ါနှာာင်းး�။

သင်းးသည်းးမ်းည်းးသ့�ပြုပ်ုမ်းးရာမ်းည်းးကျ့� မ်းသ့ပ်ါကျ၊ သင်းး�လီ့�င်းးးမ်းန်းပေါန်ဂုျ� သ့�မ်းဟု�တ်း ပေါလီးစ�း
လီ့�ကျးန်�မ်းုဌာ�န် (compliance@semperitgroup.com) ကျ့� ပေါမ်းးပြုမ်းန်းးပ်ါ။

ထုံး�တ််ကြော�ာ်ကြောခြပ်ာလိ�ကျ်ပ်ါ။ 

အကြောသ�စိတ်် အ�ျကျ်အလကျ်မ်းျာ�အတ်းကျ်၊ ကြောကျျ�ဇူးူ�ခြပ်�၍ ကြောအာကျ်ပ်ါတ်ိ�ကျိ� �တ််ရှုပ်ါ-
အကြိုးကျံပေါပ်း��န်းးလီ့�င်းးး သတ်င်းးးပေါပ်းစန်စး အတ်ွကျး လီမ်းးးညွှှန်းချဲ့ျကျး 
အကြိုးကျံပေါပ်း��န်းးလီ့�င်းးးမ်းာတ်စး�င်းး� မ်းာ�းယ်ွင်းးးစွ�ပြုပ်ုလီ�ပ်းပေါန်မ်းုကျ့� သတ်င်းးးပေါပ်းမ်းု

ကျွန််ု�ပ််တိ်� ထုံး�တ််ကြော�ာ်ကြောခြပ်ာလိ�က်ျတဲ်�အ�ါ ဘာခြ�စ်မှ်းာလဲ။
ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလှီ�ပေါရားအကျ�ပြု�တ်းဌာ�န်သည်းး အ�့�ပ်ါက့ျစာအ�း ခွျဲ့�ပြုချဲ့မ်းးးစ့တ်းပြု��
ပြီးပီ်း ၎င်းးးက့ျစာနှာာင်းး�ပ်တ်းသကျး၍ ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလှီ�ပေါရားအကျ�ပြု�တ်း ဘ�တ်းအ�ွ��
အ�း အသ့ပေါပ်းပြီးပီ်း ပြု�စးန့ှာ�င်းးသည်းး� က့ျ�င်းးတွ်ယ်းပေါပြု�ရှင်းးးတ်စးချဲ့�က့ျ� အကြိုးကံျပေါပ်းပ်ါသည်းး။ 
ပေါဘးအနှာ တရာ�ယ်းပေါရှ�င်းးလှီ�ပေါရား အကျ�ပြု�တ်းအ�ွ��သည်းး က့ျစာအ�း မ်းည်းးသ့�က့ျ�င်းးတွ်ယ်း
ပေါပြု�ရှင်းးးရာမ်းည်းးက့ျ� ��းံပြု�တ်းပြီးပီ်း အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးး စ�စံမ်းးးစစးပေါ�းမု်းတ်စးချဲ့�က့ျ� စတ်င်းးန့ှာ�င်းး
ပ်ါသည်းး။ အလီ�ပ်းခွျဲ့င်းးတွ်င်းးး စ�စံမ်းးးစစးပေါ�းပေါရားအ�ပ်းစ�သည်းး လီ့်�ဝာကျးစွ�လီ�ပ်းပေါ��င်းး၍ 
လီ့်�ဝာကျးသတ်င်းးးပေါပ်းသးအ�း လီကျးတ်�ပံြုပ်န်းမု်းမ်းာ အကျ�အကွျယ်းပေါပ်းရာန်း လီ�ပ်းပေါ��င်းး
ပ်ါသည်းး။

စ�စံမ်းးးစစးပေါ�းပေါန်စဉ်းအတွ်င်းးး လီ့်�ဝာကျးထူး�းမု်းနှာာင်းး� အမ်းည်းးဝာကျးထူး�းမု်းက့ျ� ထ့ူးန်းးသ့မ်းးး
ထူး�းပ်ါသလီ�း။
မ်းည်းးသည်းး� စ�စံမ်းးးစစးပေါ�းမု်းမ်း�့�သည်းး လီ့်�ဝာကျးထူး�းမု်း၊ ပ်ည်း�ရှင်းး�န်းမု်း၊ လွီတ်းလီပ်း
မု်း၊ လီ�ပ်းပ့်�င်းးခွျဲ့င်းး�ရ့ှမု်း၊ တ်ရာ�းမ်း်တ်မု်း၊ ဘကျးမ်းလ့ီ�ကျးမု်း၊ လီကျးတ်�ပံြုပ်န်းမု်းက့ျ� တ်�း�ီးမု်းနှာာင်းး� 
ပေါတ်�င်းးး�့�သည်းး�ပေါန်ရာ� (ဥပ်မ်း� SemperLine သ့�မ်းဟု�တ်း SemperBox) က့ျ� အသ�းံပြုပ်ု
သည်းး�အချဲ့ါ အမ်းည်းးဝာကျးထ့ူးန်းးသ့မ်းးးပြုချဲ့င်းးး�့�င်းးရာ� အပေါပြုချဲ့ခံျဲ့မ်းးမ်းျ�းက့ျ� လ့ီ�ကျးန်�ပ်ါသည်းး။  

လီ့်�ဝာကျးသတ်င်းးးပေါပ်းသးမ်းျ�းအပြု�စး ကျွနှား�ပ်းတ့်�က့ျ� ကျ�ကွျယ်းထူး�းပ်ါသလီ�း။ 
Semperit သည်းး သစာ�ပေါစ�င်းး�သ့စွ�ပြု�င်းး� ထူး�တ်းပေါ��းပေါပြုပ်�သးတ့်�င်းးးအ�း လီကျးတ်�ပံြုပ်န်း
မု်းမ်းာန်းသမ်း်မ်းာ ကျ�ကွျယ်းပေါပ်းပ်ါသည်းး။ လီကျးတ်�ပံြုပ်န်းမု်းမ်းျ့ုးကြိုးကံျုရာပ်ါကျ၊ compliance@
semperitgroup.com သ့� ချဲ့ျကျးချဲ့ျင်းးး�ကျးသွယ်းပ်ါ။

ကျွန်ု်�ပ််တ်ိ�သည်း် ဘယ််လိ�ထုံး�တ််ကြော�ာ်
ကြောခြပ်ာန်ုိ�င့််ပ်ါသလဲ။

သင်းးသည်းး ပေါအ�ကျးပ်ါတ့်�ကျ့�  
လီ့ပ်းမ်းးပ့်�နှာ့�င်းးပ်ါသည်းး-

1. သင်းး၏လီ့�င်းးးမ်းန်းပေါန်ဂုျ�

2. ပေါလီးစ�းလီ့�ကျးန်�မ်းုဌာ�န်- 
compliance@semperitgroup.com

3. လီ့စွမ်းးးအ�းအရာင်းးးအပြုမ်းစးဌာ�န်

4. SemperLine – သ့�မ်းဟု�တ်း SemperBox

https://semperit.sharepoint.com/sites/grcomppu/Pages/SemperLine.aspx
https://www.semperitgroup.com/en/about-us/compliance/semperline/
https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19semp16&c=-1&language=eng


ကြောန်ာကျ်ထုံးပ်် သတ်င့််�အ�ျကျ်အလကျ်

Semperit AG ပ်ိ�င့််ဆိ�င့််မ်းု

အကြောထုံးးကြောထုံးးအကြီးကျ�ကြောပ်�  
Franz-Michael Hohensinn
franz-michael.hohensinn@semperitgroup.com

အကြီးကျး�တ်န််�အ�ပ််စ� ကြောလ�စာ�လိ�ကျ်န်ာမ်းုမ်းန််ကြောန်ဂုျာ
Simona H. Bosiger
simona.h.bosiger@semperitgroup.com

ကြောလ�စာ�လိ�ကျ်န်ာမ်းုဌာာန် 
compliance@semperitgroup.com
data.privacy@semperitgroup.com

သတ်င့််�အ�ျကျ်အလကျ် လ��ပြို���ကြောရာ�အရာာရှိိ�ျ�ပ််
Christian Popp
christian.popp@semperitgroup.com

အလ�ပ််�းင့််တ်းင့််� ထုံးိန််��ျ�ပ််မ်းုမ်းျာ� (လိမ်း်လည်း်မ်းု)
internal.controls@semperitgroup.com

အ�ပ််စ�ဘဏ္ဍိုာကြောရာ� (ကြောင့်းကြောပ်�ကြော�ျခြ�င့််� လိမ်း်လည်း်မ်းု)
GroupTreasury.Vienna@semperitgroup.com

လိပ််စာ 
Am Belvedere 10
1100 ဗားီယ်င်းးန်�၊ ကြာသစကြိုးတ်ီးယ်�း
www.semperitgroup.com

လီးပ်�ဂုဂ့ုလီးရာည်းးည်းှန်းးချဲ့ျကျးအ�းလီ�ံးသည်းး ကျျ�း/ မ်းပေါရားရာ� မ်းချဲ့ွ�ပြုချဲ့�းထူး�းပ်ါ။
အလီ�ပ်းချဲ့ွင်းးတ်ွင်းးး စ�ရာွကျးစ�တ်မ်းးးမ်းျ�းနှာာင်းး� ၎င်းးးတ့်�၏ လီင်းး�ချဲ့းမ်းျ�းသ့� ကျ့�းကျ�းမ်းုမ်းျ�းကျ့� 
အလီ�ပ်းချဲ့ွင်းးတ်ွင်းးး သကျး�့�င်းးသးမ်းျ�းသ� ရာရှ့နှာ့�င်းးပ်ါသည်းး။
© Semperit AG ပ့်�င်းး�့�င်းးမ်းု

www.semperitgroup.com
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