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၂) မိတ္ဆက္နိဒါန္း
SMART ၏ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ သည္ မိမိတို႕၏ အဓိက
တန္ဖိုးထားမႈအေပၚမူတည္ျပီး
တရား၀င္စြာ၊

မွ်တစြာျဖင့္

စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း

ေန႕စဥ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်

လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအား

လုပ္ကုိင္ရာတြင္

အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ

ပညာရွင္ဆန္စြာ၊

လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္ရန္

သံုးသပ္ကိုင္တြယ္

လည္းေကာင္း၊

လုပ္ေဆာင္ရာ၌

လက္ေတြ႕

အကူအညီရႏိုင္ေစရန္ လည္းေကာင္း ဤ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္အဂတိလိုက္စာျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး
မူ၀ါဒအား သတ္မွတ္ဖန္းတီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု မူ၀ါဒတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားသည္ SMART မွ
၀န္ထမ္းတိုင္း မိမိတို႕၏ ေန႕စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္ ဘ၀တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌

ရွဴေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး မွ

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္

ျဖစ္သည္။

စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ား၊

လုိက္နာရန္အခ်က္မ်ား

ဤ

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္အဂတိလိုက္စာျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒမ်ားအား လိုက္နာျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕သည္
SMART

Group

of

Companies

၏

ဂုဏ္သတင္းႏွင့္

ရိုးေျဖာင့္စြာ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား

ဖ်က္စီးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားမွ ေရွာင္ရာွ းႏိုင္သည့္ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

၃) အေျခခံ မူ၀ါဒ
ဤမူ၀ါဒသည္

က်ြန္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း၏

ထံုတမ္းစဥ္လာမ်ား၊အဖြဲ႕အစည္း၏
မ်ားအတြက္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
အေလ့အထမ်ားအား
ႏွင့္

ဂုဏ္သတင္းႏွင့္

ျဖစ္သည္။

က်ြန္ပ္တို႕သည္

လံုး၀အားမေပးပဲ

ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေသာ
၀န္ထမ္းမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ

ႏွင့္အဂတိလိုက္စာျခင္း

ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ

အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႕ႏွင့္

ဤလာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ

ရိုးေျဖာင့္စြာ

ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း

က်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္ညီေသာ
က်ြန္ပ္တိုသည့္

က်ြန္ပ္တို႕

အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း

တိုက္ဖ်က္ေရး

ဆက္သြယ္ေပးရန္

က်င့္၀တ္နွင့္ညီေသာ

လိုအပ္သည္။

မူ၀ါဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
က်ြန္ပ္တိုသည့္

ေကာင္းမြန္

မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြါးေရးကို အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။
က်ြန္ပ္တိုသည့္

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ

အဂတိလိုက္စားျခင္း

တိုက္ဖ်က္ေရး

တိုက္ဖ်က္ေရးအက္ဥပေဒ

(FCPA)

ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း

ဆိုင္ရာ

ဥပေဒ

ႏိုင္ငံျခားသား

၁၉၇၇

ႏွင့္

၂၀၁၃
TRACE

၊

ျပဌာန္းထားေသာ

INTERNATIONAL
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နည္းနာမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ SMART သည္ ၂၀၁၃ မွ စတင္ျပီး TRACE
INTERNATIONAL ၏ အဖြဲ႕၀င္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

၄) မူ၀ါဒအား မည္သူလိုက္နာရမည္နည္း
ဤ SMART ၏ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒအား SMART မွ
၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး ( မည္သည့္ အဆင့္တြင္မဆို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားဆိုလိုသည္
အထူးသျဖင့္ စီနီယာ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အျမဲတမ္း ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေခတၲ ၀န္ထမ္းမ်ား၊
သင္တန္းသားမ်ား၊ ဒုတိယ ၀န္ထမ္းမ်ား)

သာမက SMART

ႏွင့္ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ

ေအးဂ်င့္မ်ား၊

ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းသူမ်ား၊ စပ္တူ စာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ဆိုသူမ်ား ၊ အၾကံေပးမ်ား ၊ တာ၀န္ခံမ်ား ၊ ပါတနာ မ်ား
လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ မူ၀ါဒျဖစ္သည္။

၅) အဓိပၸယ္ဖင
ြ ့္ဆိုခ်က္
၅.၁) ေလးစားလိုက္နာျခင္း ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ
၊စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ား၊

စံႏႈန္းမ်ားအား

လိုက္နာေသာ

အမူအက်င့္ကို

ဆိုလိုသည္။

စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ

ခ်မွတ္ထားေသာ အဓိကနယ္ပယ္မ်ားမွာ အဂတိလိုက္စားျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား၊
စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းေရး တို႕ ပါ၀င္သည္။

၅.၂) အဂတိလိုက္စားျခင္း ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ၄င္း အက်ိဳးအတြက္ မိမိ၏ရရွိထားေသာ
ရာထူး ကိုအမွီျပဳျပီး အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

၅.၃)

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူျခင္း

ေမ်ွာ္မွန္းျပီး

တစ္စံုတစ္ဦးအား

ဆိုသည္မွာ

တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္

မိမိ၏ရရွိထားေသာ

ရာထူး

ကို

စီးပြါးေရးအက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုအား

အားအမွီျပဳျပီး

အလြဲသံုးစားလုပ္ကာ

တရားမ၀င္ေငြေပး၊ေငြယူ ျပဳလုပ္ျခင္း လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း ျဖစ္သည္။
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စီးပြါးေရးပါတနာတစ္ဦးအား

ခ်ဴပ္ဆိုခဲ့လ်ွင္
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မိသားစုအတြက္

၄င္းအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
အေပ်ာ္ခရီးထြက္ရန္

လတ္မွတ္စီစဥ္ေပးျခင္း။
ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ဆိုရန္အတြက္ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ျခင္းေျမာက္သည္။
ဥပမာ

-

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုးတြင္

သင္၏ေဖာက္သည္

ကုမၸဏီမွ

ပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူရာတြင္

လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အရာရွိအား အပိုေငြေၾကးေပးေဆာင္ျခင္း။
ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

အစိုးရ

အရာရွိအား

မိမိ၏

အက်ိဳးစီးပြါးတစ္ခုအတြက္

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူ

ျပဳလုပ္ျခင္းေျမာက္သည္။

၆) လက္ေဆာင္ႏင
ွ ့္ ဧည့္ခံေက်ပြန္မႈ နွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ား
ဤမူ၀ါဒသည္

ကုမၸဏီ၏

စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီေသာ

ပံုမွန္

သက္ဆိုင္ရာဓေလ့ထံုးစံအရ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊လက္ခံျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ SMART ၏
က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း SMART ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္သတ္မွတ္ထားေသာ
ပမာဏ ( USD 25 သို႕မဟုတ္ ေနရာေဒသကို လိုက္၍ ပိုနည္းေသာပမာဏ ) ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး
ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ၊ အေက်ြးအေမြး ႏွင့္ ခရီးသြားလာစာရိတ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္နည္းျဖင့္
ျဖစ္ေစ၊

သြယ္၀ိုက္ေသာ

ေဖာ္ျပထားသည့္

နည္းျဖင့္

ျဖစ္ေစ

သတ္မွတ္ခ်က္နႈန္းထားကို

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ခံျခင္း၊

ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား

ေက်ာ္လြန္ပါက

က်ြန္ပ္တို႕သည္

SMART

မျပဳလုပ္ရပါ။

အထက္တြင္

အုပ္ခ်ဴပ္မႈဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕သို႕

အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္

USD

25

ထက္မေက်ာ္လြန္ေသာ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းကိုသာလ်ွင္ အားေပးသည္။
ေဖာ္ျပပါ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္

မည္သည့္ရာထူးအဆင့္ရွိသည့္

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊

အစိုးရပိုင္ဆိုင္သည့္

စီးပြါးေရးတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တာ၀န္ခံမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား
သို႕

ကုမၸဏီ

ကိုယ္စားေပးေဆာင္သည့္

ေငြေၾကးအားလံုးတြင္

အက်ံဳး၀င္သည္။

၀န္ထမ္းအားလံုးသည္

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္လဲလွယ္ျခင္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ SMART ၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီအဖြဲ႕ထံ

အေၾကာင္းၾကားျပီး

မိမိတို႕

ျပဳလုပ္ေပးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း

Think Big, Aim High, WORK SMART

COPY

SMART Group of Companies

ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY

Compliance/1 /003
:01/07/2016
:01/07/2016
:2.0
: 6 of 10

Effective Date
Issue Date
Issue No
Page

SMART ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ( Third Party) ထံမွ
ေငြလက္ခံျခင္း၊

ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊

ေအာက္ေလ်ာ့ေသာ

အေက်ြးအေမြး

လက္ခံျခင္းမ်ားကို

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ

သမာရိုးက်

တားျမစ္ထားသည္။

USD

လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကို

25

လက္ခံ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ SMART ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ားလက္ခံျခင္း၊ ေစ်းၾကီးေသာ
လက္ေဆာင္မ်ား မၾကာခဏ လက္ခံျခင္း၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ညီမ်ွေသာ လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ား လက္ခံျခင္းမ်ားအား
ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

၇) စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ခရီးသြားလာျခင္း။
က်ြန္ပ္တို႕သည္ SMART ကိုယ္စား အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ က်ြန္ပ္တို႕၏ ေဖာက္သည္မ်ား (သို႕မဟုတ္)
အလားအလာရွိေသာ

ေဖာက္သည္မ်ား၏

၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ

ခရီးသြားလာျခင္း

ႏွင့္

ေနရာထိုင္ခင္း

စီစဥ္ေပးျခင္းစသည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရတတ္သည္။ SMART ကုမၸဏီသည္ ထိုသို႕ ေဖာက္သည္မ်ား၏
စီးပြါးေရးအရ

ခရီးသြားလာျခင္း

ႏွင့္

ေနရာထိုင္ခင္း

စီစဥ္ေပးျခင္းစသည့္

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား

၄င္းေဖာက္သည္ကုမၸဏီမ်ား၏ အသံုးစာရိတ္မူ၀ါဒ မ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို ခြင့္ျပဳသည္။ သို႕ေသာ္
၄င္းေဖာက္သည္ကုမၸဏီမ်ား၏
ခရီးသြားလာျခင္းမ်ိဳးမ်ားတြင္

အသံုးစာရိတ္မူ၀ါဒ

ကိုေက်ာ္လြန္ျပီး

ေထာက္ပ႔ံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

အသံုးစာရိတ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္

၄င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

၄င္းတို႕၏

ခြင့္မျပဳပါ။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ

က်ြန္ပ္တို႕သည္

သက္ဆိုင္ရာ

အျခားေသာ

တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏

ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

၈) လုပ္ငန္းမ်ားေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေငြေၾကးေပးျခင္း
လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေငြေၾကးေပးျခင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ေအာက္ေျခအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ

တရားမ၀င္ေငြေပးျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

၄င္းသည္

အမ်ားျပည္သူအတြက္

၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ၄င္းတို႕၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕
ေစမႈအတြက္ ေတာင္းေသာ ေငြပမာဏ ျဖစ္သည္။ က်ြန္ပ္တို႕သည္ SMART ကုမၸဏီကိုယ္စားအလုပ္လုပ္သည့္
၀န္ထမ္းမ်ားမွ

ထိုသို႕လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ေအာင္

တားျမစ္ထားသည္။

ေငြေၾကးေပးျခင္းမ်ား

လံုး၀ေပးေဆာင္ျခင္း

မျပဳရန္

အကယ္၍ သင္သည္ SMART ကိုယ္စား အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ

ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးရွိလာပါက

သင္သည္

ထိုသို႕

ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းသည္
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အကယ္၍

သင္ေပးေဆာင္ရေသာ

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တစ္စံုတစ္ရာ ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေနပါက ေလးစားလိုက္နာျခင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံ ထံ
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

၉) လူမႈေရးဆိုင္ရာ လွဴဒါန္းထည့္၀င္ျခင္းမ်ား
လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံသားက်င့္၀တ္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္
ထိုသို႕

လွဴဒါန္းထည့္၀င္မႈသည္

လိုက္စားမႈ

ျပစ္မႈ

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအား

က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ိဳး

လွဴဒါန္းထည့္၀င္မႈသည္

မျဖစ္မိေစရန္

တရားမ၀င္ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ရေပလိမ့္မည္။

က်ြန္ပ္တို႕၏

(သို႕)

အဂတိ

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းရမည္ျဖစ္ျပီး က်ြန္ပ္တို႕၏

လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ယူျခင္းမူ၀ါဒ ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၀) ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထည့္၀င္မႈမ်ား
က်ြန္ပ္ တို႕သည္ ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးမ်ား ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ႏိုင္ငံရးပါတီမ်ား (သို႕မဟုတ္)
ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊လႈဒါန္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အျပင္းအထန္ တားျမစ္ထားသည္။
သို႕ေသာ္

ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္

က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ

ေကာ္မတီ၏

မဟုတ္ေသာ

အျခားေသာ

ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျပီး

လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

SMART

ကိုယ္စား

SMART

လႈဒါန္းခြင့္ျပဳသည္။

၏

ကုမၸဏီ

အမႈထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္၊ ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္
ပူးေပါင္းပါ၀င္

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။

သို႕ေသာ္

ထိူသို႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္

SMART

ကုမၸဏီ

ႏွင့္

လံုး၀သက္ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ SMART ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

၁၁) လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ( ၀န္ထမ္းေရးရာ ခန္႕အပ္ျခင္း)
၀န္ထမ္းေရးရာ ဌာနသည္ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား အလုပ္ခန္႕အပ္ရာတြင္ SMART ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ရရွိရန္အတြက္
မည္သည့္အခေၾကးေငြမွ ေပးေဆာင္ခဲ့ရျခင္းမရွိေၾကာင္း ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုး၀န္ခံသည့္စာ

Think Big, Aim High, WORK SMART

COPY

SMART Group of Companies

ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY

လက္မွတ္ေရးထိုးရန္

လိုအပ္သည္။

SMART

ကုမၸဏီ
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၀န္ထမ္းမ်ားသည္

အလုပ္ခန္႕အပ္ရာတြင္

၀န္ထမ္းမ်ား၏ အသက္အရြယ္၊လိင္၊လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ ၊ မသန္းစြမ္းမႈ ႏွင့္
အျခားလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပၚမူတည္ျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိပဲ တန္းတူညီမ်ွေသာ
အခြင့္အေရးမ်ား၊ တန္းတူညီမ်ွေသာဆက္ဆံေရးမ်ား ရရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၂) စည္းမ်ဥ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း
SMART ကုမၸဏီ မွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဤ SMART ၏ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း
တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ မွ ျပဌာန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား SMART ကုမၸဏီကိုယ္စား အလုပ္လုပ္
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္
SMART ၏ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္ အဂတိလိုက္စာျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္
ထိန္းသိမ္းေစာင္ေရွာက္ေရးမ်ားတြင္လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္
ေဖာ္ျပပါ

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ

ႏွင့္အဂတိလိုက္စားမႈ

မ်ားေတြ႕ရွိပါက

ေကာ္မတီအဖြဲ႕သို႕ ethicalofficer@smartmyanamrgroup.com

SMART

၏

က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ

ေမးလ္ပို႕၍လည္းေကာင္း (သို႕မဟုတ္)

+၉၅-၁-၇၀၁၅၉၃ သို႕ ဖုန္းဆက္ျပီးလည္းေကာင္း သတင္းေပးပို႕ႏိုင္သည္။ SMART ၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ

သတင္းေပးပို႕သူ၏

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပါက္ၾကားမႈမရွိေစရန္

ထိန္းသိမ္း

ေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ေကာ္မတီသည္ တိတ္တဆိတ္ အသိေပးသူ ( အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပဲ
သတင္ေပးပို႕ျခင္း)
အသိေပးသူ

ကိုလည္း

မ်ားအား

ခြင့္ျပဳထားသည္။

၄င္းတို႕

တင္ျပလာသည့္

က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္

သတင္းေပးပို႕သူ
ပတ္သက္ျပီး

(သို႕)

မည္သည့္

အက်ိဳးသက္ေ၇ာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ ( ဥပမာ - ရာထူးေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္း)

၁၃) ျပစ္မႈခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအားအေရးယူမႈ
ဤမူ၀ါဒပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား

ဆန္႕က်င္ျခင္းသည္

မူ၀ါဒအား

ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေျမာက္သည္။

ထိုသို႕ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏႈတ္ျဖင့္ သတိေပးျခင္း ၊၄င္း၏ အထက္အရာရွိထံတြင္ စာျဖင့္
၀န္ခံဂတိျပဳျခင္း တို႕အျပင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အျပစ္ေပၚမူတည္ျပီး အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေပးေလ်ာ္
သည္အထိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မူ၀ါဒအား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု
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၄င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း (သို႕) ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းျခင္းအထိ ေဆာက္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၁၄) သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း
က်ြန္ပ္တို႕ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ မိမိတို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ဤလာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ

ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း

တိုက္ဖ်က္ေရး

မူ၀ါဒပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို

ဂရုတစ္စိုက္ဖတ္ရူျပီး ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေလးစားလိုက္နာျခင္းအဖြဲ႕သည္
မူ၀ါဒအား ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း ၊ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ၇န္ ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ထိေရာက္မႈ

ရွိေစရန္

ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
တိုက္ဖ်က္ေရး

သင္တန္းမ်ား၊

စုေပါင္း

ထို႕အျပင္

လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊

အဖြဲ႕လိုက္

တိုင္ပင္

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား စသည့္ သင္တန္းမ်ားအား ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ မိမိတို႕ႏွင့္
ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ
မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊

အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

အၾကံေပးျခင္းမ်ားအား

အၾကံေပးျခင္းမ်ားအား

အားေပးလ်က္ရွိသည္။

ေလးစားလိုက္နာျခင္း

ေလးစားလိုက္နာျခင္း အဖြဲ႕သည္

ဤမူ၀ါဒ

တိုးတက္ေစရန္အတြက္

ထိုသို႕

အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ထံ

မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း၊
ေပးပို႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤလာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ

စာမူ အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူျပီးမွ သာလ်ွင္
ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္။
၁၅) ရလာဒ္အား တိုင္းတာျခင္း
၁၅.၁) ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
SMART သည္ ၂၀၁၃ မွ စတင္ျပီး TRACE INTERNATIONAL ၏ အဖြဲ႕၀င္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။ TRACE
INTERNATIONAL အဖြဲ႕အစည္း သည္ နွစ္စဥ္ SMART ၏ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း
တိုက္ဖ်က္ေရး

အေလ့အထမ်ားအား

စစ္ေဆးၾကည္႕ရႈျပီး

အဂတိလိုက္စားျခင္းကင္းရွင္းေရး

စံုးစမ္းထားသည့္

၄င္းအစီရင္ခံစာအား

INTERNATIONAL

TRACE

အဖြဲ႕အစည္း၏

အစီရင္စာအား
အဖြဲ႕အစည္း၏

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ႏွင့္

ထုတ္ေ၀ေပးလ်က္ရွိသည္။
တရား၀င္

၀က္ဆိုဒ္

www.TRACEInternational.org တြင္ ဖတ္ရႈနိုင္သည္။ ၂၀၁၆ ခုနစ္တြင္ SMART Technical Services သည္
United

Nations

Global

Compact

အဖြဲ႕အစည္း၏

လူအခြင့္အေရး၊အလုပ္သမား၊ပတ္၀န္းက်င္
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ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း

တိုက္ဖ်က္ေရး

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူအျဖစ္

SMART

မ်ားတြင္

သည္

ပူးေပါင္းပါ၀င္သူအျဖစ္

နွစ္စဥ္

ပါ၀င္ခဲ့သည္။
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UNGC

လူအခြင့္အေရး၊အလုပ္သမား၊ပတ္၀န္းက်င္

၏
နွင့္

ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရး က႑မ်ား ေဆာက္ရြက္ထားေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊
မူ၀ါဒမ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္အစီရင္ခံစာ မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

၁၅.၂) ရံုးတြင္း ေလးစားလိုက္နာျခင္း အဖြဲ႕
SMART GROUP ၏ ေလးစားလိုက္နာျခင္း အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္စဥ္ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း
တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒအား အေျခခံျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား စံုစမ္းေမျမန္းထားေသာ လာဘ္ေပး၊လာဘ္ယူမႈ
ႏွင့္အဂတိလိုက္စားျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ အစီရင္ခံစာ အား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
ထို

ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္

အစီရင္ခံစာသည္

ေဆာင္ရြက္၇ာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ
ထို

ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္

အ၇င္းအျမစ္မ်ား၊

၀န္ထမ္းမ်ား

SMART

ကိုယ္စားအလုပ္လုပ္ကိုင္

စြန္႔စားမႈမ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ ကိရိယာ တစ္ခုလဲျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာသည္

ထိုစြန္႕စားမႈမ်ားအား

အဖြဲ႕အစည္းအား

ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားအား

ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ

ေဖာ္ျပျခင္း

မ်ားအျပင္

ေလ်ာ့ခ်၇ာတြင္ အသံုး၀င္ေသာ နည္းနာအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္မည္။

Think Big, Aim High, WORK SMART

COPY

စြန္႕စားမႈမ်ား၊
စြန္႕စားမႈမ်ား

