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၁. မှနက်နဆ်သာလုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာား 

အရည်အဆသွားပပည ်ဝဆသာက င ဝ်တ်ဆိုံငရ်ာ စ နှုနာ်းမ ာားအာား လက်ြ က င သ် ုံားပြငာ်းသည် ကုံမပဏ၏ီ 

စီားပွာားြက၊်အစုံစပ်အြွ ွဲ့ဝငမ် ာား ၏ ယ ုံကကည်မှုကိုံပိုံမိုံရရှိဆစပပီား ဆရရှည်တည်တ  ြိုံငမ်ာဆသာ ဆက်ဆ ဆရား 

တစ်ြုံ တည်ဆဆာက်နိုံငရ်န ် မ ာားစွာ အဆထာက်အကူ ပြစ်ဆစ မည်ဟုံ ယ ုံကကည်ပါသည်။ စီားပွာားဆရား 

လုံပ်ငနာ်းမ ာားအတကွ် ယ ုံကကည်မှု တည်ဆဆာက်ပြငာ်းသည် လွနစ်ွာအဆရားပါသည်  အြနာ်းကဏ္ဍ 

တစ်ရပ်အပြစ် ပါဝငသ်ည် အဆလ ာက် ဆရရှည်ဆကာငာ်းမွနဆ်သာလုံပ်ဆာငမ်ှုမ ာားနငှ  ်ကုံမပဏ၏ီ စာီးပွာားြက၊် 

အစုံစပ်အြွ ွဲ့ဝငမ် ာားအကကာား ယ ုံကကည်မှုပိုံမိုံရရှလိာဆစရန ် မှနက်နသ်ည ် လုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာားအာား 

တစ်စိုံက်မတ်မတ် ဆဆာငရွ်က်ရမည်ပြစ်သည်။      

မှနက်နဆ်သာလုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာားသည် ရိုံားရှငာ်းလွယ်ကူရိုံားရှငာ်းဆသာ ကိစစရပ် မဟုံတ်သည် အတွက် ဆန  စဉ် 

လုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာား ဆ ုံားပြတ်ြ က်မ ာား မှနက်နလ်ာဆစရန ် အဆထာက်အကပူြစ်ဆစသည်  Code of 

Conduct အာား ဥပမာမ ာားနငှ် တကွ ဆြာ်ပပဆပားသွာားမည်ပြစ်သည်။ အဆိုံပါ Code of Conduct တငွ ်

Alpha Power Engineering Co. Ltd (Alpha Power) ကုံမပဏ၏ီ စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ 

လုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာားအတွက ်စ သတ်မှတ်ြ က်မ ာား ဆြာ်ပပပါရှိပါသည်။ 

ကုံမပဏရီှိတစ်ဦားတစ်ဆယာကြ် ငာ်းစ၏ီ လုံပ်ဆဆာငြ် ကမ် ာားသည် ကုံမပဏ၏ီစီားပွာားြက်၊ အစုံစပ် 

အြွ ွဲ့ဝငမ် ာားအကကာား Alpha Power ကုံမပဏအီဆပေါ်ထငပ်မငမ်ှုမ ာားကိုံ ဆပပာငာ်းလ ဆစနိုံငသ်ည ်အတကွ ်

တစ်ဦားတစ် ဆယာက်စီအဆနပြင  ် မည်သည ်အဆပြအဆနမ ိြုား တွငမ်ဆိုံ မှနက်နဆ်သာ လုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာား 

ကိုံသာ လုံပ်ဆဆာငရ်နတ်ာဝနရ်ှိသည်။ ထိုံ  ဆကကာင  ် အဆိုံပါ Code of Conduct သည် ကုံမပဏ၏ီ 

ဝနထ်မ်ားမ ာား၊ စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းမ ာား၊ အပြာားဆသာအြွ ွဲ့အစည်ားမ ာားနငှ  ် ပူားဆပါငာ်းလုံပ်ဆဆာငသ်ည ်အြါ 

က င ဝ်တ်နငှ အ်ညီ လုံပ်ဆဆာငသ်င သ်ည်မ ာားကိုံ ဆထာက်ပ  ဆပားရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။    
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  ကမုပဏ ၏တန်ဖ ုျားမျောျားနငှူ့စ်ညျ်ားမျဥ်ျားမျောျား  

 Alpha Power ကုံမပဏတီွင ် စီားပွာားဆရားလုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာားကိုံ ကုံမပဏအီတငွာ်းြ မှတ် 

ထာားဆသာတနြိ်ုံားမ ာား၊ စည်ားမ ဉ်ားမ ာားနငှ  ် အညီ လုံပ်ဆဆာငလ် က်ရှသိည်။ Alpha Power 

ကုံမပဏ၏ီ တနြိ်ုံားမ ာားမှာ ဂုံဏသ်ကိခာ၊ မတူကွ ပပာားမှု၊ တီထငွြ်နတီ်ားနိုံငမ်ှုနငှ  ် ထာူးြျွနမ်ှုတိုံ   

ပြစ်သည်။  

Alpha Power ကုံမပဏအီဆနပြင  ် International Labour Organization’s Core 

Conventions ၏ စည်ားမ ဥ်ားမ ာားကိုံ လက်ြ က င သ် ုံားလ က်ရှိပါသည်။  

ထိုံ  ဆကကာင  ် Alpha Power ကုံမပဏတီွင ် ဆအာက်ဆြာ်ပပပါအြ က်မ ာားအတိုံငာ်း လုံပ်ဆဆာင ်

လ က်ရှိသည် - 

• စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းမ ာားကိုံ မျှတမှုရှိစွာ၊ မှနက်နစွ်ာနငှ  ် ပွင လ်ငာ်းပမငသ်ာမှုရှိစွာ 

လုံပ်ဆဆာငရ်န ်ရည်ရွယ်ပါသည်။  

• အက င ပ် က်ြ စာားမှုမ ာားအာား အဆသားအြွ  ပပစမ်ှုက  ားလွနပ်ြငာ်းကိုံပင ် လက်ြ ပြငာ်း 

မရှိသည်  မူဝါဒ (zero-tolerance approach) ထာားရှိလုံပ်ကိုံငလ် က်ရှသိည်။  

• ကုံမပဏတွီင ်မည်က  သိုံ  ဆသာ အတငာ်းအက ပ်ဆစြိုံငာ်းပြငာ်းကိုံမဆိုံတာားပမစ်ထာားပပီား ကဆလား 

လုံပ်သာားြန  အ်ပ်ပြငာ်းကိုံ လည်ားတာားပမစ်ထာားသည်။  

• ကုံမပဏ၏ီ ဝနထ်မ်ားမ ာားနငှ  ် ကနထ်ရိုံက်တာမ ာားအတွက် လ ုံပြ ြုစိတ်ြ ရဆသာ၊ 

ဆလားစာားမှုရှိဆသာ၊ က နာ်းမာဆသာ လုံပ်ငနာ်းြွငတ်စ်ြုံ ဆထာက်ပ  နိုံငရ်န ် ကကိြုားပမ်ား 

ဆဆာငရွ်က်လ က်ရှသိည်။  

• မတူကွ ပပာားမှုမ ာားအာား အာားသာြ က်အပြစ်လက်ြ ယ ုံကကည်သည ်အတွက် လုံပ်ငနာ်းြငွ ်

အတွငာ်း ြွ ပြာားဆက်ဆ မှုမ ာား အတွက် အဆသားအြွ  ပပစ်မှုက  ားလွနပ်ြငာ်းကိုံပင ်လက်ြ ပြငာ်း 

မရှိသည်  မူဝါဒ (zero-tolerance approach) ထာားရှိလုံပ်ဆဆာငလ် က်ရှသိည်။  
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 • ကုံမပဏအီဆနပြင  ်အဆိုံပါ Code အာား ပိုံမိုံအာားဆကာငာ်းဆစရန ်ကူညီဆဆာငရွ်က်ဆပားမည  ်

သူမ ာား အထာူးသပြင  ်ကုံမပဏ၏ီအက ိြုားအတွက် တိုံငက်ကာားမှုမ ာားပပြုလုံပ်ဆပားသမူ ာားဘက်မှ 

ရပ်တည်ဆပားသွာားမည်ပြစ်သည်။   

• ကုံမပဏအီဆနပြင  ် ပမနမ်ာပပည်တွငသ်တ်မှတ်ထာားဆသာ ဥပဆဒမ ာား၊ နည်ားဥပဆဒမ ာားနငှ  ်

စည်ားမ ဥ်ားမ ာားအာား လိုံက်နာမှုရှိဆစရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။  

• ကုံမပဏအီဆနပြင  ် မှနက်နဆ်သာလုံပ်ဆဆာငြ် ကမ် ာားသည် တစ်ြါတစရ် တွင ်

အြက်အြ မ ာားရှသိည်ကိုံ သရိှိဆသာ်လည်ား စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းမ ာားတွင ်က င ဝ်တ်နငှ အ်ညီ 

လုံပ်ဆဆာငပ်ြငာ်းသည် စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းမ ာားအာား တာဝနြ် မှု၊ တာဝနယ်ူမှုရှိဆစသည ် 

 တစ်ြုံတည်ားဆသာ နည်ားလမ်ားပြစ်သည်ဟုံ မှတ်ယူထာားပါသည်။ ကုံမပဏအီဆနပြင  ်

အဆိုံပါစည်ားမ ဥ်ားမ ာားအာား လက်ြ က င သ် ုံားသွာားမည်ပြစ်ပပီား ဆပပာငာ်းလ တိုံားတက်မှုမ ာား 

အာား စဉ်ဆက်မပပတ် ပွင လ်ငာ်းပမငသ်ာစွာ ထုံတ်ပပနသ်ွာားမည်ပြစ်ပါသည်။ 

 

 

၁.၁. Code of Conduct အာားအသ ုံားပပြုပ ုံ  

ဆြာ်ပပပါ Code of Conduct တွင ်စာီးပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းမ ာား လုံပ်ဆဆာငရ်ာတွင ်မှနက်နစ်ာွလုံပ်ဆဆာငန်ိုံငရ်န ်

Alpha Power ကုံမပဏ၏ီ က င ဝ်တ်ဆိုံငရ်ာ ဥပဆဒနငှ အ်ညီထုံတ်ပပနထ်ာားဆသာ စ သတ်မှတ်ြ က်မ ာား 

ပါရှိပါသည်။ အဆိုံပါ Code တွင ် သငက်က ြုဆတွွဲ့ နိုံငသ်ည ် အဆကကာငာ်းအာားလ ုံားအတွက် သက်ဆိုံငရ်ာ 

ဥပဆဒနငှ  ် က င ဝ်တ်ဆိုံငရ်ာစ နှုနာ်းမ ာားမပါရှိဆသာ်လည်ား လိုံက်နာက င သ် ုံားရမည  ် အမ ိြုားမ ိြုားဆသာ 

ဥပ ဆဒဆိုံငရ်ာပပဌာနာ်းြ က်မ ာားနငှ  ်က င ဝ်တ်ဆိုံငရ်ာစ နှုနာ်းမ ာား ဆြာ်ပပပါရှပိါသည်။  

အကယ်၍ သင အ်ဆနပြင  ် အဆိုံပါ Code တွင ် ဆြာ်ပပမှုမရှသိည ် Alpha Power ကုံမပဏ၏ီ 

က င ဝ်တ်နငှ ဂ်ုံဏသ်တငာ်းအာား ထြိိုံက်ဆစနိုံငမ်ည ် အဆကကာငာ်းမ ာားဆတွွဲ့ ရှိပါက ကုံမပဏအီတွငာ်းရှ ိ

ဆဒေါ်သူဇာဝငာ်းနငှ  ်ဆဒေါ်သဇငဝ်ငာ်းတိုံ  အာား ဆက်သွယ် အဆကကာငာ်းကကာားနိုံငပ်ါသည်။  
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၁.၂. Code အာားလိုံက်နာရမည သ်မူ ာား  

အကယ်၍ သငသ်ည် ဆအာက်ဆြာ်ပပပါမ ာားထ မှ တစ်ဦားပြစ်မည်ဆိုံပါက ယြုံ Code သည် 

အက  ြုားဝငမ်ည်ပြစ်သည် -  

• ဘုံတ်အြွ ွဲ့ဝငဒ်ါရိုံက်တာမ ာား  

• စာြ ြုပ်ြ ြုပ်ဆိုံထာားသည ်ဝနထ်မ်ားမ ာား  

• Supplier, contractor, sub-contractor နငှ  ်joint venture partners မ ာားပြစ်သည ် စာီးပွာားြက်မ ာား  

• Alpha Power ကုံမပဏ၏ီဂုံဏသ်တငာ်းကိုံအက ိြုားသက်ဆရာက်မှုရှိဆစနိုံငသ်ည ် ကိုံယ်စာားလှယ်မ ာား  

သင အ်ဆနပြင  ် အဆိုံပါ Code အာား ြတရ်ှု၍နာားလည်ဆအာငဆ်ဆာငရွ်ကရ်နလ်ိုံပပီား သင၏်တာဝနမ် ာားမာှ 

ဆအာက်ပါအတိုံငာ်းပြစ်ပါသည် -  

• Alpha Power ကုံမပဏလီုံပ်ငနာ်းြငွအ်တငွာ်း သတ်မတှ်ထာားသည ် ယြုံ Code (သိုံ  မဟုံတ်) 

အပြာားြ မှတ်ထာားသည ် ဥပဆဒ၊ နည်ားဥပဆဒနငှ  ်စည်ားမ ဥ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားကိုံ သရိှိလိုံက်နာရန၊်  

• ပပည် စ ုံရငှာ်းလငာ်းပပီား တိက မှနက်နဆ်သာ အြ က်အလက်မ ာားအာား အြ ိနန်ငှ် တဆပပားညီ တငပ်ပရန။် 

ပမနမ်ာနိုံငင်  ဆငဆွြ ားသက်ဆသြ လက်မှတ်လုံပ်ငနာ်းကကီားကကပ်ဆရားဆကာ်မတီနငှ်  အပြာားဆကာ်မတီမ ာား 

(သိုံ  မဟုံတ်) အစိုံားရဆိုံငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည်ားမ ာားနငှ်  လုံထုံအာားြ ပပရနပ်ပငဆ်ငထ်ာားဆသာ  

အြ က်အလက်မ ာားအာား အြ ိနန်ငှ် တဆပပားညီ လုံပ်ဆဆာငရ်န၊် 

• သင အ်ဆနပြင  ်စည်ားမ ဥ်ားြ ိြုားဆြာက်ပြငာ်းအာား သ သယရှိ၍ပြစ်ဆစ၊ သရိှ၍ိပြစ်ဆစ (သိုံ  မဟုံတ်) သင အ်ာား 

စည်ားကမာ်းြ ိြုားဆြာက်ရန ်တိုံက်တွနာ်းသည်ဟုံယူဆ၍ပြစ်ဆစ တိုံငက်ကာားရန၊် 

• ပြစ်နိုံငဆ်ပြရှသိည ် စည်ားမ ဥ်ားြ ိြုားဆြာက်ပြငာ်းမ ာားအာား ပပနလ်ည်သ ုံားသပ်ပြငာ်းနငှ်  စ ုံစမ်ားစစ်ဆဆားပြငာ်းမ ာား 

ပပြုလုံပ်ရာတွင ်မှနမ်ှနက်နက်န ်အပပည် အဝ ပာူးဆပါငာ်းပါဝင ်ဆဆာငရွ်ကရ်န၊်  

ကုံမပဏ၏ီ ဆအာငပ်မငမ်ှုနငှ  ် မှနက်နစွ်ာလုံပ်ဆဆာငန်ိုံငပ်ြငာ်းသည် ဆြာ်ပပပါ Code နငှ  ် က င ဝ်တ်ဆိုံငရ်ာ 

စ နှုနာ်းမ ာားအာား ဆလားစာားလိုံက်နာပြငာ်းနငှ  ်တိုံက်ရိုံက်အြ ိြုားက သည်။  
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၁.၃. က င ဝ်တ်နငှ အ်ညဆီ ုံားပြတ်ပြငာ်း  

မှနက်နစွ်ာဆ ုံားပြတ်နိုံငပ်ြငာ်းသည် မှနက်နစွ်ာအက ပြတ်နိုံငမ်ှုနငှ  ် ဆဝြနအ်ကက ြုပပြုြ က်မ ာားလိုံအပ်သည  ်

အတွက် လွယ်ကူသည  ် လုံပ်ဆဆာငြ် က် တစ်ြုံမဟုံတ်ပါ။ အကယ၍် ပြစ်ဆပေါ်လာသည ် 

အဆပြအဆနမ ာားသည် တိုံငာ်းကကာားရနအ်တွက် ရငှာ်းလငာ်းမှုမရှိပါက သင အ်ဆနပြင  ် ဆအာက်ဆြာပ်ပပါ 

လုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာားအာား ထည ်သွငာ်းစဉ်ားစာားသင သ်ည်။   
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၁.၄. က င ဝ်တ်နငှ အ်ညဆီဆာငရွ်က်ရနြ် မတှ်ပြငာ်း   

အကယ်၍ ကုံမပဏ၏ီ မနဆ်နဂ ာတစ်ဦားဆိုံလျှင ် ဆအာက်ဆြာ်ပပပါအြ က်မ ာားအာား လုံပ်ဆဆာငရ်န ်

လိုံအပ်ပါသည်။   

• ြ မှတ်ထာားဆသာ က င ဝ်တ်ဆိုံငရ်ာစ နှုနာ်းမ ာားနငှ အ်ညီ ဆပပာဆိုံလုံပ်ဆဆာငပ်ြငာ်းပြင  ် မိမိ၏ 

ယ ုံကကည်ြ က်အာား ဆြာ်ညွှနာ်းပပသရန ်လိုံအပ်သည်။  

• ြ မှတ်ထာားဆသာ ဥပဆဒ၊ နည်ားဥပဆဒနငှ  ်စည်ားမ ဥ်ားမ ာားအာား ဆဆွားဆနာွးပြငာ်းမ ာားပပြုလုံပ်ရန ်အထာူးသပြင  ်

မိမိစီမ  အုံပ်ြ ြုပ်မှုဆအာက်တွင ် ရှဆိနသူမ ာားအာား အဆိုံပါစည်ားကမ်ားြ က်မ ာားကိုံ သရိှလိိုံက်နာဆစရန ်

အထာူးလုံပ်ဆဆာငရ်မည်။  

• မိမိအြွ ွဲ့ဝငမ် ာား၏ စည်ားကမ်ားလိုံက်နာမှုအာား တိုံငာ်းတာရနလိ်ုံအပ်ပပီား က င ဝ်တ်နငှ အ်ညီ 

လုံပ်ဆဆာငရ်နမ်ှာ တစ်ဦား တစ်ဆယာက်ြ ငာ်းစီ၏ တာဝနသ်ာပြစ်ဆကကာငာ်းကိုံ သရိှိဆစရမည်။  

• မည်သည ်ဝနထ်မ်ားမဆိုံ က င ဝ်တ်ဆိုံငရ်ာ စည်ားမ ဥ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားနငှ  ် ပက်သက်၍ ဆဆွားဆနာွးလိုံ၍ 

ပြစ်ဆစ၊ တိုံငက်ကာားလိုံ၍ပြစ်ဆစ၊ ဆမားြွနာ်းမ ာားဆမားပမနာ်းလိုံ၍ပြစ်ဆစ လွတ်လပ်ပွင လ်ငာ်းစွာ 

ဆဆွားဆနာွးနိုံငသ်ည ် လုံပ်ငနာ်းြငွအ်ပြစ် ြနတ်ီားထာားရနလ်ိုံအပ်သည်။  

• တိုံငက်ကာားသည ် မည်သူကိုံမဆိုံ သတ်မှတ်ထာားသည  ် ပ  ပိုံားမှုမ ာားပပြုလုံပ်ရမည်ပြစ်ပပီား ၄ငာ်းတိုံ  ၏ 

ပပြႆနာမ ာားအာား စည်ားမ ဥ်ားစည်ားကမ်ားနငှ အ်ညီ ဆပြရှငာ်းဆပားရနလိ်ုံအပ်သည်။  

• သတငာ်းအြ က်အလက်မ ာားနငှ  ် ပတ်သက်၍ သရိနမ်လိုံအပ်သည ် မည်သူ  ကိုံမဆိုံ သတငာ်းဆပားပိုံ  ပြငာ်း 

မရှိဆစပြငာ်းပြင  ် သတငာ်းအြ က်အလက်ဆိုံငရ်ာ လ ုံပြ ြုမှုကိုံ ကာကွယ်ရမည်။ သိုံ  ဆသာ်လည်ား 

ကုံမပဏအီဆနပြင  ်သက်ဆိုံငရ်ာ စ ုံစမ်ားစစ်ဆဆားမှုမ ာားကိုံ ပပြုလုံပ်ရမည်ပြစ်သပြင  ်ပါဝငပ်တ်သက်သည  ်

လူမ ာား အာားလ ုံားအတွက်မူ သတငာ်း အြ က်အလက်ဆိုံငရ်ာ လ ုံပြ ြုမှုကိုံဆပားစမွ်ားနိုံငမ်ည်မဟုံတ်ပါ။ 

သိုံ  ဆသာ် ပါဝငပ်တ်သက်သမူ ာား၏ အဆထာက် အထာားမ ာားကိုံ ကာကွယ်ဆပားနိုံငရ်န ် လုံပ်ဆဆာင ်

ရမည်ပြစ်သည်။      
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•  အကယ်၍ ဝနထ်မ်ားတစ်ဦားဦားမှ က င ဝ်တ်စည်ားကမ်ားနငှ မ်ညီသည ် ဆမားြနွာ်းထုံတ်ြွယ်ရာ 

အဆကကာငာ်းတစ်စ ုံတစ်ရာ တငပ်ပလာပါက မနဆ်နဂ ာအဆနပြင  ် အဆိုံပါတိုံငက်ကာားြ က်မ ာားအာား 

သက်ဆိုံငရ်ာဌာနသိုံ   စ ုံစမ်ားစစ်ဆဆားရနအ်တွက် အစီရငြ် တငပ်ပရမည်ပြစ်သည်။  

• ကုံမပဏ၏ီ ဂုံဏသ်တငာ်းအာား ထြိိုံက်ဆစနိုံငသ်ည ် မည်က  သိုံ  ဆသာ ြ ိြုား ဆြာက်ပြငာ်းမ ိြုားကိုံမဆိုံ 

တိုံငက်ကာားသည ် ဝနထ်မ်ားမ ာားအာား ကာကွယ်နိုံငရ်နအ်တွက် ကုံမပဏ၏ီ “လက်တုံန  ပ်ပနြွ်င မ်ရှ”ိ 

သည ်ဥပဆဒအာား ဝနထ်မ်ားမ ာားသရိှိဆစရန ်လုံပ်ဆဆာငသ်င သ်ည်။      

 

  ထ ခ ုကလ်ယွ ်ညူ့သ်ခေါငျ်ားစဉ်မျောျားနငှူ့အ်သမခအသနမျောျား  

 ဆအာက်တွငဆ်ြာ်ပပထာားသည ် ဥပမာမ ာားသည် စ ုံစမ်ားစစ်ဆဆားမှုမ ာားတွင ် ပိုံမိုံအရှိနပ်မြှင  ်

လုံပ်ဆဆာငရ်မည ်အြ က်မ ာား ပြစ်သည်။  

ထတုက်န်ု  ငုရ်ောချ  ျားသဖောကမ်ှုမျောျား  

• ကုံနပ်စစည်ားမ ာားနငှ ပ်တ်သက်၍ အရည်အဆသွားနငှ လ် ုံပြ ြုဆရားဆိုံငရ်ာ လိုံအပ်ြ က်မ ာားကိုံ 

လိုံက်နာမှုမရှိပြငာ်း 

ဘဏ္ဍောသရျား  ငုရ်ောချ  ျားသဖောကမ်ှုမျောျား  

• ဝယ်ယူသူ (Customer) မ ာား၊ ကုံနက်ကမာ်း/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသူ (Supplier) မ ာား၊ 

ကနထ်ရိုံက်တာမ ာားနငှ  ် အလုံပ်လုံပ်ရာတွင ် တရာားမဝင ် ဆငဆွကကားမ ာား ဆပားပြငာ်း၊ လက်ြ  

ရယူပြငာ်း 

• အစိုံားရအအြွ ွဲ့အစည်ားမ ာားအာား တရာားမဝငအ်ပမတ်ဆင ွ (သိုံ  မဟုံတ်) လာဘဆ်ပား 

လာဘယ်ူမှုမ ာား ဆပားအပ်ပြငာ်း 

• ဘုံတ်အြွ ွဲ့ဝင ် ဒါရိုံက်တာမ ာား၊ ဝနထ်မ်ားမ ာား၊ ကနထ်ရိုံက်တာမ ာားနငှ  ် အပြာားဆသာ 

အြွ ွဲ့အစည်ားမ ာားထ က လိမ်လည်မှု၊ ြိုံားယူမှုမ ာား ပပြုလုံပ်ပြငာ်း 

 

 ! 
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• ဝငဆ်င၊ွ သ ုံားစွ ဆငမွ ာားနငှ ပ်တ်သက်သည ် သတငာ်းအြ က်အလက်မ ာားအာား မမှနမ်ကန ်

ပပြုလုံပ်ပြငာ်း 

• မသက်ဆိုံငသ်ည ်သူမ ာားအာား ကုံမပဏ၏ီ လျိှြုွဲ့ ဝှက်သတငာ်းအြ က်အလက်မ ာားပြန  ဆ်ဝပြငာ်း 

 

ဝန်ထမ်ျား  ငုရ်ောချ  ျားသဖောကမ်ှုမျောျား  

• လ ုံပြ ြုမှုမရှိသည လ်ုံပ်ငနာ်းြွငအ်ဆပြအဆနမ ာား ရှိဆနပြငာ်း 

• ြွ ပြာားဆက်ဆ ပြငာ်း 

• ထပိါားဆနာှင ယှ်က်ပြငာ်း 

• လုံပ်ငနာ်းြငွအ်တငွာ်းအကကမာ်းြက်ပြငာ်း 

• တရာားမဝငလ်က်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာားလက်ြ ရယပူြငာ်း 

• အက ိြုားပမတဆ်ိုံငရ်ာအပငငာ်းပာွားြွယ်ရာမ ာားရှပိြငာ်း 

• ကုံမပဏလီျိှြုွဲ့ ဝှက်သတငာ်းအြ က်အလက်မ ာားအာား တရာားမဝငပ်ြန  ဆ်ဝပြငာ်း 

 

 

၁.၅. တိုံငာ်းကကာားပြငာ်း   

က င ဝ်တ်ဆိုံငရ်ာ စည်ားကမ်ားြ ိြုားဆြာက်မှုမ ာားနငှ ပ်တ်သက်၍ တိုံငက်ကာားလိုံပါက ဆအာက်ဆြာ်ပပပါ 

သက်ဆိုံငသ်မူ ာားကိုံ ဆက်သယွ်တိုံငက်ကာားနိုံငပ်ါသည် -  

• thuzar.win@alphapowerengineering.com E-mail မှတစ်ဆင  ်Alpha Power ကုံမပဏ၏ီ HR နငှ  ်

Admin ကဏ္ဍအတွက်တာဝနယ်ူလုံပ်ဆဆာငဆ်နဆသာ Executive ဒါရိုံက်တာပြစ်သည ် ဆဒေါ်သူဇာဝငာ်း 

ထ သိုံ  လည်ားဆကာငာ်း  

mailto:thuzar.win@alphapowerengineering.com
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• thazin.win@alphapowerengineering.com E-mail မှတစ်ဆင  ် Alpha Power ကုံမပဏ၏ီ HR 

manager တစ်ဦားပြစ်သူ ဆဒေါ်သဇငဝ်ငာ်းထ သိုံ  လည်ားဆကာငာ်း  

• အကယ်၍ သငတ်ိုံငက်ကာားလိုံသည ် ကိစစရပ်မ ာားတွင ် အထက်ဆြာ်ပပပါတာဝနရ်ှသိူမ ာားပါဝငဆ်နပါက 

သင အ်ဆနပြင  ် Alpha Power ကုံမပဏ၏ီ  မနာ်းဆနားဂ ငာ်းဒါရိုံက်တာအာား 

ethics@alphapowerengineering.com မှတစ်ဆင  ် တိုံက်ရိုံက်ဆက်သွယ် အဆကကာငာ်းကကာား 

နိုံငပ်ါသည်။ အဆိုံပါ E-mail သိုံ  ဆပားပိုံ  သည ် တိုံငက်ကာားြ က်မ ာားအာား ကုံမပဏ၏ီ 

ထပ်ိတနာ်းလျိှြုွဲ့ ဝှက်ြ က်မ ာားအပြစ် ထနိာ်းသမိာ်းထာားမည်ပြစ်ပါသည်။    

 

 
 တ ငုက်ကောျားမခငျ်ား - Alpha Power ကမုပဏ တငွလ်ကတ် ု ူ့မပန်မခငျ်ား  ငုရ်ော 

တောျားမမစခ်ျက် 
 

 ကုံမပဏ၏ီ ဂုံဏသ်တငာ်းအာား ထြိိုံက်ဆစနိုံငသ်ည ်ြ ိြုားဆြာက်မှုမ ာားအာား တိုံငက်ကာားသည ် 

ဝနထ်မ်ားမ ာားအာား ပပနလ်ည် လက်တ ုံ  ပပနသ်ည ် မည်သည လ်ုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာားကိုံမှလက်ြ မည် 

မဟုံတ်ပါ။  

တိုံငက်ကာားသူမ ာားအာား ၄ငာ်းတိုံ  ၏ တိုံငက်ကာားမှုဆကကာင ပ်ြစ်ဆပေါ် နိုံငဆ်သာ မည်သည ် 

ဆန  က် ငပ်ြငာ်းမ ိြုားကိုံမဆိုံကာကွယ် သွာားမည်ပြစ်သည်။  

Alpha Power ကုံမပဏအီဆနပြင  ် ဆအာက်ဆြာ်ပပပါ တစ်ဦားတစ် ဆယာက်ြ ငာ်းစီတိုံငာ်းအာား 

လက်တ ုံ  ပပနတိ်ုံက်ြိုံကပ်ြငာ်းမ ာားမှ ကာကွယ်ဆပားသွာား မည်ပြစ်သည်။  

• အဆထာက်အထာားြိုံငလ် ုံမှုမရှဆိသာ်လည်ား ြ မှတ်ထာားဆသာ က င ဝ်တ်ဆိုံငရ်ာ ဥပဆဒမ ာား၊ 

နည်ားဥပဆဒမ ာားအာား ြ ိြုားဆြာက်သည်ဟုံ သရိှ၍ိပြစ်ဆစ၊ သ သယရှိ၍ပြစ်ဆစ 

တိုံငက်ကာားသူမ ာား 

• စ ုံစမ်ားစစ်ဆဆားမှုတငွ ်မှနမ်ှနက်နက်နပ်ါဝငလ်ုံပ်ဆဆာငသ်ည ်သူမ ာား 

 

 

 

 ! 
 

mailto:thazin.win@alphapowerengineering.com
mailto:ethics@alphapowerengineering.com
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၁.၆. တိုံငက်ကာားမှုအပပီားဆကလ်ကလ်ုံပ်ဆဆာငရ်မည အ်ရာမ ာား  

ကုံမပဏ၏ီ HR အြွ ွဲ့ အဆနပြင  ်တိုံငက်ကာားြ က်မ ာားအာား ပပနလ်ည်စီစစ်ရမည်ပြစ်သည်။  

အကယ်၍ ြ မှတ်ထာားဆသာ ဥပဆဒမ ာား၊ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားအာား ဆြာက်ြ က်သည ် တစ်စ ုံတစရ်ာ 

ပြစ်ပွာားြ  ပါက ြ မှတ်ထာားသည ်စည်ားမ ဉ်ားမ ာား ဥပမာအာားပြင  ် အလုံပ်မှရပ်နာားပြငာ်း၊ အက ိြုား 

အပမတ်မ ာားအာား ပပစ်ဒဏအ်ပြစ် သမိာ်းဆည်ားပြငာ်း၊ တရာားရ ုံား၌ စစ်ဆဆားအဆရားယူပြငာ်းမ ာားအတိုံငာ်း 

အ ဆရားယူဆဆာငရွ်က်ြ ရမည်ပြစ်သည်။   

 

၁.၇. Code အာား အဆကာငအ်ထညဆ်ြာ်ဆဆာငရွ်က်ပြငာ်း  

ဆအာက်ဆြာ်ပပပါအြ က်မ ာားသည် ကုံမပဏ၏ီဝနထ်မ်ားမ ာား၊ ဒါရိုံက်တာမ ာားအဆနပြင  ် ဆန  စဉ်လုံပ်ငနာ်းြွင ်

အတွငာ်း Code of Conduct မှြ မှတ်ထာားဆသာ စည်ားမ ဉ်ားမ ာားနငှ အ်ညီလုံပ်ကိုံငန်ိုံငရ်နအ်တွက် 

လုံပ်ဆဆာငရ်မည ်အြ က်မ ာား ပြစ်သည်။  

• ဝနထ်မ်ားသစ်မ ာားအဆနပြင  ် လုံပ်ငနာ်းြွငမိ်တ်ဆက်အစီအစဉ်တွင ် အဆိုံပါ Code နငှ ပ်တ်သက်၍ 

သငတ်နာ်းမ ာား တက်ဆရာက်ရမည်ပြစ်သည်။  

• ကုံမပဏဝီနထ်မာ်းမ ာား၊ ဒါရိုံက်တာမ ာားသည် ၂နစှ်လျှငတ်စ်ကကိမ် အဆိုံပါ Code နငှ ပ်တ်သက်၍ 

သငတ်နာ်းမ ာား တက်ဆရာက်ရမည်ပြစ်သည်။  

• အဆိုံပါ Code နငှ ပ်တ်သက်သည ်သတငာ်းအြ က်အလက်မ ာားအာား ကုံမပဏ၏ီ HR အြွ ွဲ့အာား 

တငပ်ပဆတာငာ်းြ  နိုံငပ်ါသည်။  

Code နငှ ပ်တ်သက်သည ် ဆပပာငာ်းလ ပပြုပပငပ်ြငာ်းမ ာားရှိပါက ဝနထ်မ်ားမ ာားသိုံ   ရ ုံားစာ၊ e-mail၊ notice board 

နငှ  ်ြုံနာ်း app မ ာားမှတစ်ဆင  ်တရာားဝငအ်ဆကကာငာ်းကကာားစာမ ာား ဆပားပိုံ  သွာားမည်ပြစ်သည်။  
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• ကုံမပဏ၏ီ Corporate Secretary အဆနပြင  ် Code တွငြ် မှတ်ထာားဆသာ ဥပဆဒမ ာားနငှ  ်

စည်ားမ ဉ်ားမ ာားအာား ကိုံကညီ်မှုရှိဆစရန ် နစှ်စဉ်ပပနလ်ည်စမ်ားစစ်ပြငာ်းမ ာား ပပြုလုံပ်ရမည်ပြစ်သည်။ 

ဆလ လာဆတွွဲ့ ရှိြ က်မ ာားကိုံ ဘုံတ်အြွ ွဲ့သိုံ   တငပ်ပပပီား ပပနလ်ည်စီစစ်ပြငာ်းမ ာား ပပြုလုံပ်ရမည်။  

အဆိုံပါ Code တွင ် ြ မတှ်ထာားသည ် စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားအာား ြ ိြုားဆြာက်သည ် ဒါရိုံက်တာမ ာား၊ 

ဝနထ်မ်ားမ ာားမည်သူကိုံမဆိုံ အဆရားယူဆဆာငရွ်က်ပြငာ်းမ ာားပပြုလုံပ်သွာားမည်ပြစသ်ည်။   

 

၂. လူသာားအရငာ်းအပမစ်အာား ကာကွယ်ပြငာ်း  

၂.၁. လုံပ်ငနာ်းြငွအ်တွငာ်းဆလားစာားမှု 

Alpha Power ကုံမပဏအီဆနပြင  ် ဝနထ်မ်ားမ ာား၏အနာဂတ်အာား ပမြှင တ်ငဆ်ပားနိုံငသ်ည ် လုံပ်ငနာ်းြွင ်

တစ်ြုံပြစ် ရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုံ  အပပင ်ကုံမပဏလီုံပ်ငနာ်းြွငသ်ည် ပမနမ်ာနိုံငင် ၏ ကွ ပပာားပြာားနာားမှုမ ာားကိုံ 

ကိုံယ်စာားပပြုနိုံငရ်နအ်တွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

ထိုံ  ဆကကာင  ်ကုံမပဏအီဆနပြင  ်ဆအာက်ဆြာ်ပပပါအြ က်မ ာားအတွက် အဆသားအြွ  ပပစ်မှုက  ားလွနပ်ြငာ်းကိုံပင ်

လက်ြ ပြငာ်း မရှသိည်  မူဝါဒ (zero tolerance policy) မ ာားြ မှတ်ထာားပါသည်။  

• လူမ ိြုား၊ လူမ ိြုားစုံ၊ အသာားအဆရာင၊် ဘာသာဆရား၊ လိငက်ွ ပပာားမှု၊ လိငပိ်ုံငာ်းဆိုံငရ်ာြ ယူြ က်၊ 

အသက်အရွယ်နငှ  ်ကိုံယ်အဂဂ ါြ ိြုွဲ့ယွငာ်းမှုအဆပေါ်မူတည်၍ ြွ ပြာားဆက်ဆ ပြငာ်းနငှ  ်ထပိါားဆနာှင ယှ်က်ပြငာ်း၊ 

• လုံပ်ငနာ်းြငွအ်တငွာ်းအကကမာ်းြက်ပြငာ်း၊ 

• ကွ ပပာားပြာားနာားစွာစီမ အုံပ်ြ ြုပ်ပြငာ်း  

အလုံပ်ြန  ပ်ြငာ်း၊ သငတ်နာ်းဆပားပြငာ်း၊ ဆလ ာ်ဆကကားဆငဆွပားပြငာ်း၊ ရာထာူးတိုံားဆပားပြငာ်းနငှ  ် အပြာားဆသာ 

လုံပ်ငနာ်းြွငဆ်ိုံငရ်ာ ဆထာက်ပ   ပြငာ်းမ ာားအတွက် တနာ်းတူညီမျှမှုရှိဆစရနန်ငှ  ် ြ မှတ်ထာားဆသာ 

ရည်ရွည်ြ က်မ ာားနငှ ကိ်ုံက်ညီရနအ်တွက် ကုံမပဏအီဆနပြင  ် ြ မှတ်ထာားသည ် စည်ားမ ဉ်ားမ ာားအတိုံငာ်းသာ 

လုံပ်ဆဆာငသ်ွာားမည်ပြစ်သည်။   
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၂.၂. လုံပ်ငနာ်းြငွဆ်ိုံငရ်ာလ ုံပြ ြုမှု  

ဝနထ်မ်ားမ ာား၏က နာ်းမာဆရားသည် ကုံမပဏ၏ီ ဦားစာားဆပားလုံပ်ငနာ်းစဉ်တစ်ရပ်ပြစ်သည်။ ကုံမပဏအီဆနပြင  ်

မည်သည ်ဝနထ်မ်ားမ ာား ကိုံမဆိုံ လုံပ်ငနာ်းြွငမှ်အမ်ိသိုံ   မဆတာ်တဆထြိိုံက်မှုမရှဘိ  ပပနလ်ည်ဆရာက်ရှိနိုံငရ်န ်

ရည်ရွယပ်ါသည်။  

Alpha Power ကုံမပဏအီဆနပြင  ် ဆန  စဉ်လုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာားအာား ပမနမ်ာပပည်တငွာ်းြ မှတ်ထာားသည  ်

လုံပ်ငနာ်းြွငလ် ုံပြ ြုဆရားဆိုံငရ်ာ စည်ားမ ဉ်ားမ ာားနငှ အ်ညီ လိုံက်နာဆဆာငရွ်က်မည်ပြစ်သည်။  

ထိုံ  ဆကကာင  ်ဝနထ်မ်ားမ ာားအဆနပြင  ်ဆအာက်ဆြာ်ပပပါအြ ကမ် ာားအာား ဆလားစာားလိုံက်နာရနလ်ိုံအပ်ပါသည်။  

• လုံပ်ငနာ်းစွမ်ားဆဆာငရ်ည်ပမြှင တ်ငန်ိုံငရ်နန်ငှ  ်အပြာားဆသာ ဆဘားကငာ်းလ ုံပြ ြုမှုမ ာားအတွက် ဝနထ်မ်ားမ ာား၏ 

က နာ်းမာဆရားနငှ  ်လ ုံပြ ြုမှုသည် ဦားစာားဆပားအဆနပြင  ်ထည ်သငွာ်းစဉ်ားစာားရန၊် 

• အပြာားသူမ ာားနငှ မိ်မိ၏ လ ုံပြ ြုဆရားအတွက် လ ုံပြ ြုဆရားဆိုံငရ်ာလုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာားကိုံ အထာူးအဆလားဆပား 

လုံပ်ဆဆာငရ်န၊်  

• ဆဘားကငာ်းလ ုံပြ ြုမှု၊ က နာ်းမာဆရားနငှ မ်ညီညွတ်သည ် မည်သည ်လုံပ်ငနာ်းြငွဆ်ိုံငရ်ာအဆပြအဆနမ ိြုားမဆိုံ 

ကက ြုဆတွွဲ့ရပါက အလုံပ်လုံပ်ပြငာ်းကိုံ ရပ်နာားထာားရန။်  

• လုံပ်ငနာ်းြငွလ် ုံပြ ြုဆရားဆိုံငရ်ာ သငတ်နာ်းမ ာားတက်ဆရာက်ရန၊်  

• လုံပ်ငနာ်းြွငဆ်ိုံငရ်ာ မဆတာ်တဆထြိိုံက်မှုမ ာား၊ အနာတရပြစ်ပွာားမှုနငှ  ် အပြာားဆသာဆဘားအနတရာယ် 

က ဆရာက်နိုံငသ်ည် မ ာားကိုံ အြ ိနမီှ်သတငာ်းဆပားပိုံ  ရန၊်  

• လုံပ်ငနာ်းြငွအ်တငွာ်း တရာားမဝငဆ်ဆားသ ုံားစွ ပြငာ်း၊ အရက်ဆသစာဆသာက်စာားပြငာ်းမ ာားမပပြုလုံပ်ရန၊် 

• လုံပ်ငနာ်းြငွအ်တငွာ်း ဆဆားလပ်ိဆသာက်ပြငာ်း၊ ကွမ်ားစာားပြငာ်းမ ာားမပပြုလုံပ်ရန။်  



 

Code of Conduct 

Page | 14 

 

 

 

၃.၃. ပုံဂ္ိြုလ်ဆရားဆိုံငရ်ာအြ က်အလက်မ ာား  

Alpha Power ကုံမပဏအီတွက် ဥပဆဒအရဆသာ်လည်ားဆကာငာ်း၊ စာီးပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းမ ာား၏ လိုံအပ်ြ က ်

အရဆသာလ်ည်ားဆကာငာ်း ပုံဂ္ိြုလ်ဆရားဆိုံငရ်ာအြ က်အလက်မ ာားအာား ထနိာ်းသမိ်ားရယူပြငာ်းမ ာားရှသိည  ်

အတွက် အဆိုံပါသတငာ်းအြ က်အလက်မ ာားအာား စနစ်တက လ ုံပြ ြုစွာထာားရှိရန ်လိုံအပ်ပါသည်။  

ပုံဂ္ိြုလ်ဆရားဆိုံငရ်ာအြ က်အလက်မ ာားသည် အဆရားကကီားဆသာ လျိှြုွဲ့ ဝှက်သတငာ်းအြ က်အလက်မ ာား 

ပြစ်သည်ကိုံ သရိှိနာားလည်ဆစပပီား ဆလားစာားလိုံက်နာရနမ်ာှ ဝနထ်မ်ားမ ာားအာားလ ုံား၏တာဝနသ်ာပြစ်သည်။ 

ပုံဂ္ိြုလ်ဆရားဆိုံငရ်ာအြ က်အလက်ဆိုံသည်မှာ လူတစဦ်ားတစ်ဆယာက်ကိုံ သကဆ်သြ ဆပားနိုံငသ်ည  ်

မည်သည ်သတငာ်းအြ က်အလက်ကိုံမဆိုံ ဆိုံလိုံပြငာ်းပြစ်ပါသည်။ ပုံဂ္ိြုလ်ဆရားဆိုံငရ်ာ သတငာ်း 

အြ က်အလက်ဟုံဆိုံရာတွင ် လူတစ်ဦားတစ်ဆယာက၏် အမည်၊ ဆနရပ်လိပ်စာ၊ ြုံနာ်းန ပါတ်၊ E-mail 

လိပ်စာ၊ အွနလ်ိုံငာ်းသက်ဆသြ အဆထာက်အထာားမ ာား ဥပမာအာားပြင  ်cookies, device IDs, IP addresses 

or RFID tags ၊ တည်ဆနရာဆိုံငရ်ာအြ ကအ်လက်မ ာား၊ မ ိြုားရိုံ ားဗီဇဆိုံငရ်ာအြ က်အလက်မ ာား၊ 

လူမှုြူလ ုံဆရားအာမြ စီစစ်ဆရားန ပါတ်နငှ  ် အပြာားဆသာအစိုံားရအြွ ွဲ့အစည်ားမ ာားနငှ  ် သက်ဆိုံငသ်ည  ်

ကတ်ပပာားမ ာားမှ န ပါတ်မ ာားအစရှိသည ် ပုံဂိ္ြုလ်ဆရားဆိုံငရ်ာန ပါတ်မ ာားနငှ  ် အဆ ကားဝယ် ကဒမ် ာားမ ှ

အြ က်အလက်မ ာား အစရှိသပြင  ်အက  ြုားဝငသ်ည်။  

Alpha Power ကုံမပဏအီဆနပြင  ် စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာလိုံအပ်ြ က်မ ာားအတွက်သာလျှင ် ပုံဂိ္ြုလ်ဆရားဆိုံငရ်ာ 

သတငာ်းအြ က် အလက်မ ာားကိုံ ထနိာ်းသမိ်ားဆကာက်ယူထာားသည်။ Alpha Power ကုံမပဏအီဆနပြင  ်

အဆိုံပါ ပုံဂ္ိြုလ်ဆရားဆိုံငရ်ာသတငာ်းအြ က် အလက်မ ာားအာား ဥပဆဒဆိုံငရ်ာနငှ  ် စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ 

လိုံအပ်ြ က်မ ာားအတွကသ်ာ ဆကာက်ယူသွာားမည်ပြစ်ပပီား သက်ဆိုံငရ်ာ လူမ ာား၏ ြွင ပ်ပြုြ က်ပြင သ်ာ 

အသ ုံားပပြုသွာားမည်ပြစ်သည်။  
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၃. စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ အြ က်အလက်မ ာားအာား 

ကာကွယ်ပြငာ်း  

၃.၁. လာဘဆ်ပားလာဘယူ် နငှ်  အက င် ပ က်ြ စာားမှု မရိှဆစဆရား  

ကုံမပဏအီဆနပြင  ် အက င ပ် က်ြ စာားမှုမ ာား၊ လာဘဆ်ပားလာဘယူ်မှုမ ာားအတွက် အဆသားအြွ  ပပစ်မှု 

က  ားလွနပ်ြငာ်းကိုံပင ်လက်ြ ပြငာ်း မရှိသည်  မူဝါဒ (zero-tolerance approach) မ ာားထာားရှိပါသည်။  

ကုံမပဏသီည် အစိုံားရဝနထ်မ်ားတစ်ဦားဦားကိုံ ဆသာ်လည်ားဆကာငာ်း၊ ပုံဂ္လိက ဝနထ်မ်ားတစ်ဦားဦားကိုံ 

ဆသာ်လည်ားဆကာငာ်း၊ မည်သည်  လူပုံဂ္ိြုလ်မ ိြုားကိုံမဆိုံ  နည်ားလမ်ားမမှနက်နစ်ွာ လုံပ်ဆဆာငဆ်ပားဆစလိုံပြငာ်း 

အလိုံ  ဌာ လာဘဆ်ပား၊လာဘယ်ူ ပပြုလုံပ်ပြငာ်းကိုံ လ ုံားဝတာားပမစ်ထာားပါသည်။ ထိုံ  အပပင ် ကုံမပဏသီည် 

နည်ားလမ်ားမက သည် ၊ တရာားဥပဆဒနငှ်  မဆလ ာ်ညီသည်  ဝနဆ်ဆာငမ်ှုဆပားဆြ မှုမ ာား၊ လာဘဆ်ပား 

လာဘယူ်ပပြုမှုမ ာားနငှ်  လက်ဆဆာငဆ်ပားပြငာ်းမ ာားကိုံ ပပြုလုံပ်မှသာ လုံပ်ပိုံငြွ်င် ရမည်  စီားပွာားဆရား 

လုံပ်ငနာ်းမ ာားကိုံလည်ား  ဆဆာငရွ်က်မည် မဟုံတ်ပါ။  

ထိုံနည်ားတူစွာ စီားပွာားြက်မ ာားနငှ်  လုံပ်ငနာ်း ဆဆာငရွ်က်ရာတွငလ်ည်ား ကုံမပဏသီည် ၎ငာ်းစီားပွာားြက်မ ာား၏ 

စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ ဂုံဏသ်ကိခာရှိမှု၊ စီားပွာားဆရားက င် ဝတ် မ ာားနငှ် အညီ လိုံက်နာဆဆာငရွ်က်ပြငာ်းရှိမှုမ ာား 

ဦားစွာစိစစ်ဆသြ ာဆစပပီားမှ လက်တွ လုံပ်ဆဆာငပ်ါသည်။   

စီားပွာားဆရားအတွက် 

ဆိုံားက ိြုားသက်ဆရာကန်ိုံငသ်ည်မ ာား 

ကုံမပဏသီည ်၎ငာ်း၏ဝနထ်မ်ားမ ာားနငှ်  စီားပွာားြက်မ ာားအာား 

ဆအာက်ပါအတိုံငာ်း လုံပ်ဆဆာငရ်န ်တိုံက်တနွာ်းပါသည။် 

• ဆင ွ(သိုံ  မဟုံတ်) ဆငသွာားနငှ်  

ညီမျှဆသာ လက်ဆဆာငက်ဒမ် ာား၊ 

အသအိမတှ်ပပြု စာရွက်စာတမ်ားမ ာား 

• မသမာဆကကားဆပားအပ်ပြငာ်းမ ာား  

 

• ထ အုရောမျောျားက  ုလ ျုားဝ လကမ်ခ ပေါ။ 
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• ဆကာ်မရှငြ်မ ာား  

• အထာူးဆလ ာ ဆ ားမ ာား (သိုံ  မဟုံတ်) 

ပပနအ်မာ်းဆငမွ ာား  

အကယ်၍ သငသ်ည် Alpha Power ၏ ဝနထ်မာ်းတစ်ဦား 

ပြစ်လျှင ် 

• အကယ်၍ လိုံအပ်သည ်စာရွက်စာတမ်ားမ ာားနငှ  ်

လုံပ်ငနာ်းကိစစမ ာားအာား  ပွင လ်ငာ်းပမငသ်ာစွာ ရှငာ်းလငာ်း 

တငပ်ပနိုံငမ်ှုမရှိပါက ထ အုရောမျောျားအောျား လ ျုားဝလကမ်ခ ပေါ။  

အကယ်၍သငသ်ည် Alpha Power ၏ Supplier 

တစ်ဦားပြစ်လျှင ်

• Alpha Power ၏ ဝန်ထမ်ျားမျောျားအောျား အထျူားသလျောူ့သစျျား 

(  ု ူ့) မပန်အမ်ျားသငသွပျားမခငျ်ားက  ုမမပ လပ်ုရပေါ။  

• လက်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာား 

• ဆြ ာ်ဆပြဆရားအတွက် ပ  ပိုံားမှုမ ာား 

• ြရီားသွာားလာဆရားအတွက် 

ဆထာက်ပ  ဆကကားမ ာား 

• ကကီားက ယ်ြမ်ားနာားဆသာ ဆြ ာ်ဆပြတငဆ်က်မှုမ ာားနငှ်  

တနြိ်ုံားကကီားဆသာ လက်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာားအာား 

လ ုံားဝလက်ြ ပြငာ်း မပပြုရပါ။  

• အဆသားစိတ် အြ က်အလက်မ ာားကိုံ ဆအာက်တငွဆ်ြာ်ပပ 

ထာားပါသည်။ 

• ပရဟိတအြွ ွဲ့အစည်ားမ ာားအာား 

လှူဒါနာ်းပြငာ်း 

လှူဒေါန်ျားမှုမျောျားနငှူ့ပ်တ ်ကပ်ပ ျား သအောကသ်ဖော်မပပေါ 

လပ်ုသ ောငခ်ျကမ်ျောျားအောျား လိုံအပ်ပါသည် -  

• အမည်မဆြာ်လိုံသည်  လှူဒါနာ်းမှုမ ာားနငှ်  အြွ ွဲ့အစည်ားမဟုံတ် 

သည်  တစ်စ ုံတစ်ဦားအာား လှူဒါနာ်းပြငာ်းမ ာားကိုံ တာားပမစ်ထာား 

ပါသည်။  
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• လှူဒါနာ်းမှုမ ာားသည် ပမနမ်ာ ဥပဆဒ၊ စည်ားမ ဉ်ားစည်ားကမ်ားမ ာား 

နငှ် အညီ ဆဆာငရွ်က်ရမည်ပြစ်ပပီား လှူဒါနာ်းရသည်  

အဆကကာငာ်း အရငာ်းနငှ်  ရည်ရွယ်ြ က်၊ လှူဒါနာ်းမှုအာား 

လက်ြ ရရှသိည်  အြွ ွဲ့အစည်ား အစရှိသည်တိုံ  ကိုံ 

ဆသဆသြ ာြ ာ မှတ်တမာ်း ပပြုစုံထာားရပါမည်။  

• အာားကစာား၊ ပညာဆရား၊ က နာ်းမာဆရားနငှ  ်သဘာဝဆဘား 

အနတရာယ်ဆိုံငရ်ာ 

ပပနလ်ည်ထဆူထာငဆ်ရားလုံပ်ငနာ်းမ ာားအတွက် 

လှူဒါနာ်းမှုမ ာားအာား အတိအက မှတ်တမ်ားပပြုစုံထာားရမည်။ 

 

 

လကသ် ောငပ်စစည်ျားမျောျား၊ ဧည်ူ့ခ စရ တမ်ျောျားနငှ်ူ့ သဖျော်သမဖသရျားအတကွ ်ပ ူ့ပ ုျားမှုမျောျား 

စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းမ ာားလုံပ်ဆဆာငရ်ာတွင ်လက်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာား၊ ဆြ ာ်ဆပြဆရားအတွက် ပ  ပိုံားမှုမ ာားသည် 

တစ်ဦားနငှ် တစ်ဦား ဆကာငာ်းမွနဆ်ြ ာဆမွွဲ့ဆသာ စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ ဆက်ဆ မှုတစ်ြုံ ထဆူထာငရ်န ်ရည်ရွယ်ပပီား 

လုံပ်ဆဆာငဆ်လ ရှိဆသာ အရာမ ာားပြစ်သည်။ အြါအာားဆလ ာ်စွာ ဆန  လည်စာ၊ညစာမ ာားဧည် ြ  

ဆကျွားဆမွားပြငာ်းနငှ်  လက်ြ ပြငာ်းမ ာား၊ တနြိ်ုံား အသင် အတင် ရှိဆသာ အမှတ်တရ လက်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာား 

ဆပားပြငာ်းနငှ်  အာားကစာားနငှ်  ယဥ်ဆက ားမှုဆိုံငရ်ာ လှုပ်ရှာားမှုမ ာားတွင ် ပူားဆပါငာ်းပါဝငပ်ြငာ်းမ ာားကိုံ 

လုံပ်ဆဆာငန်ိုံငသ်ည်။   

လက်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာားသည် ကုံနက်ကမ်ား/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသူမ ာား (suppliers)၊ စီားပွာားြက်မ ာားထ မ ှ

မ က်နာှဆပားဆက်ဆ ြ ရရန ်ဆပားအပ်ပြငာ်းမ ိြုားမပြစရ်သည အ်ပပင ်ဝယ်ယူအာားဆပားသူမ ာားကိုံ သက်ဆရာက်မှု 

မရှိရပါ။ လက်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာားဆပားရာ၊ လက်ြ ရရှိရာတွင ်၎ငာ်းပစစည်ားမ ာားသည်- 

• ကုံမပဏ၏ီ စီမ ြန်  ြွ ဆရား (management) ကသာလျှင ်လက်ြ ရမည်ပြစ်သည်။  

• လက်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာားအာား ကုံမပဏမီှတ်တမ်ားစာရငာ်းတွင ်မှတ်တမ်ားတငရ်မည်ပြစ်သည်။ 
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တန်ဖ ုျားနည်ျား လကသ် ောငမ်ျောျား 

ကုံမပဏဝီနထ်မာ်းမ ာားသည် ကုံနက်ကမ်ား/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသငွာ်းသူမ ာား၊ ဝယ်ယူအာားဆပားသူမ ာားနငှ်  Alpha 

Power ကုံမပဏနီငှ်  ဆက်စပ်မှုရှိဆသာ ပုံဂိ္ြုလ်တစ်ဦားဦားထ မှ လက်ဆဆာငပ်စစည်ား လက်ြ ရယူရာတွင ်

ဆအာက်ပါ စ သတမ်ှတ်ြ က်မ ာားအညီ လိုံက်နာဆဆာငရွ်ကရ်မည်ပြစ်သည်။   

• လက်ဆဆာငပ်စစည်ားသည် ဆငသွာား (သိုံ  မဟုံတ်) ဆငသွာားနငှ် ညီမျှဆသာ လက်ဆဆာငက်ဒမ် ာား၊ 

အသအိမှတ် ပပြု စာရွက်စာတမ်ားမ ာား၊ အလီက်ထဆရာနစ် စနစ်သ ုံား ဆငဆွပားဆြ မှုမ ာား အစရှသိည်တိုံ  ကိုံ 

လ ုံားဝ လက်မြ ရ။ (ဆငသွာား (သိုံ  မဟုံတ်)ဆငသွာားနငှ ညီ်မျှဆသာ လက်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာားအာား 

တာားပမစ်ထာားသည်။)  

• လက်ဆဆာငပ်စစည်ားသည် ပမနမ်ာက ပ်ဆင ွ၂၀၀၀၀ ထက် မဆက ာ်ရ။  

• တနြိ်ုံားကကီားဆသာ လက်ဆဆာငပ်စစည်ားပြစ်ပါက ပမနမ်ာဆင ွ ၁၀၀၀၀၀ ထက် မဆက ာရ်၊ ကုံမပဏ၏ီ 

ဌာနဆိုံငရ်ာ နငှ်  သဆဘာတူညီမှုရယူရမည်။  

• ပမနမ်ာဆင ွ ၁၀၀၀၀၀ ထက်ဆက ာ်ဆသာ လက်ဆဆာငပ်စစည်ားအတွက် ကုံမပဏ၏ီ မနဆ်နားဂ ငာ်း 

ဒါရိုံက်တာထ မှ သဆဘာတူညီမှု ရယူရမည်။  

• လက်ဆဆာငပ်စစည်ားသည် လက်ြ ရရှမိည် သူ၊ ဆပားမည် သူအတွက် အလွနတ်ရာ တနြိ်ုံားကကီားမာားပပီား 

မသင် ဆတာ်သည်  ပစစည်ားမ ိြုား မပြစ်ရ။  

• လက်ဆဆာငပ်စစည်ားသည် ဝနထ်မ်ားမ ာား၏ လုံပ်ငနာ်းဆိုံငရ်ာ ဆ ုံားပြတ်ြ က်၊ သ ုံားသပ်ြ က်မ ာားကိုံ 

လွှမ်ားမိုံားမှု မရှရိ။   

• လက်ဆဆာငပ်စစည်ားသည် ကုံမပဏနီငှ်  ၎ငာ်း၏စီားပွာားဆရားနငှ်  သက်ဆိုံငသ်ူမ ာားအကကာား ဆက်ဆ ဆရားကိုံ 

အက ိြုားသက် ဆရာက်မှုမရှရိ။   

• လက်ဆဆာငပ်စစည်ားသည် Alpha Power နငှ  ် အက ိြုားသက်ဆိုံငသ်မူ ာားအကကာား အထာူးအြွင် အဆရား 

ဆပားသည်  သဆဘာမ ိြုား မပြစဆ်စရ။ 
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သဖျော်သမဖသရျား  ငုရ်ောပ ူ့ပ ုျားမှုမျောျား 

ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ကုံနက်ကမာ်း/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသငွာ်းသူမ ာား၊ စီားပွာားြက်မ ာား၏ ြိတ်ကကာားမှုအရ ကုံနပ်စစည်ား 

မိတ်ဆက်ပွ မ ာား၊ အာားကစာား၊ ယဥ်ဆက ားမှုနငှ်  ဆြ ာ်ဆပြဆရားဆိုံငရ်ာပွ မ ာားကိုံ တက်ဆရာက်ရနရ်ှိပါက 

ဆအာက်ပါညွှနက်ကာားြ က်မ ာားအတိုံငာ်း လိုံက်နာဆဆာငရွ်ကရ်မည်။    

• ဆြ ာ်ဆပြဆရားပွ မ ာားသည် ပါဝငဆ်ငန် ွှ ရမည် သအူတွက် အလွနတ်ရာကုံနက် စရိတ်မ ာားပပီား 

မသင် ဆတာ်သည် ပွ မ ိြုား မပြစ်ရ။  

• ၎ငာ်းဆြ ာ်ဆပြဆရားပွ မ ာားတွင ် ပါဝငဆ်စပြငာ်းနငှ်  စီစဥ်ဆပားပြငာ်းသည် ဝနထ်မ်ားမ ာား၏ လုံပ်ငနာ်းဆိုံငရ်ာ 

ဆ ုံားပြတ်ြ က်၊ သ ုံားသပ်ြ က်မ ာားကိုံ လွှမ်ားမိုံားမှုမရှရိ။   

• ကုံနက်ကမ်ား/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသငွာ်းသူမ ာား (သိုံ  မဟုံတ်) စာီးပွာားြက်မ ာားပါ တက်ဆရာက်သည် ပွ  ပြစ်ရမည်။  

• အဆပ ာ်သက်သက်မဟုံတ်သည်  စီားပွာားဆရားနငှ်  ပတ်သတ်ဆသာ အဆကကာငာ်းအရာမ ာား ဆဆွားဆနာွးမှု 

ရှိရမည်။   

• ဆြ ာ်ဆပြဆရားအတကွ် ကုံနက် စရိတ်တနြိ်ုံားသည် အလနွအ်ကျွ မဟုံတ်ဘ  လက်ြ နိုံငသ်ည်  ပမာဏ 

ပြစ်ရမည်။   

• စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ ဆဆွားဆနာွးမှုမ ာားအတွက် သင် ဆတာ်သည်  ဆနရာအဆနအထာားတွင ် က ငာ်းပသည် ပွ  

ပြစ်ရမည်။  

• ဆြ ာ်ဆပြဆရားအတကွ် စီစဥ်ဆပားမှုမ ာားသည် အထာူးသတိထာားရမည်  အြ ိနက်ာလမ ိြုားတငွ ် ပပြုလုံပ်ပြငာ်း 

မပပြုရ။ ဥပမာအာားပြင်  စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ အဆိုံပပြုြ က်မ ာား တငသ်ငွာ်းသည် ကာလ၊ လုံပ်ငနာ်းတငဒ်ါ 

ရယူသည် ကာလ (သိုံ  မဟုံတ်) စာြ ြုပ် ပပနလ်ည်ြ ြုပ်ဆိုံရန ်ညြှိနှုငိာ်းဆနသည်  ကာလမ ိြုား မပြစ်ရ။   

• ဆြ ာ်ဆပြဆရားအတကွ် စီစဥ်ဆပားမှုမ ာားပပြုလုံပ်ပြငာ်း၊ လက်ြ ပြငာ်းမ ာားကိုံ အပမ တမ်ားလိုံလိုံလုံပ်ဆဆာငပ်ြငာ်း 

မပပြုလုံပ်ရ။   

• ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ဆကာ်ပိုံရတိ်ဆိုံငရ်ာ ဆြ ာ်ဆပြဆရားအတွက် စီစဥ်ဆပားမှုမ ာားရှိလာပါက မိမိတိုံ  ၏ 

မနဆ်နဂ ာထ သိုံ   အဆကကာငာ်းကကာားရမည်။  
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• အဆိုံပါအြမာ်းအနာားမ ာားသည် အမ ာားအပမငတ်ွင ် Alpha Power ၏ ဂုံဏသ်တငာ်းအာား 

ထြိိုံက်ဆစနိုံငပ်ြငာ်း မရှရိပါ။  

ဝနထ်မ်ားမ ာားနငှ်  စီားပွာားြက်မ ာားအကကာား လုံပ်ငနာ်းဆိုံငရ်ာ အြ က်အလက်မ ာားနငှ်  အကက ဉာဏမ် ာား 

မျှဆဝပြငာ်းအတွက် ထမငာ်းစာားြ ိနအ်တွငာ်း ဆန  လည်စာ (သိုံ  မဟုံတ်) ညစာ တစ်ြုံြုံစီစဥ်ပပီား ဆဆွားဆနာွးပြငာ်းမ ာား 

အတွက်ကိုံမူ သင် ဆတာ်သည် ဟုံယူဆပါသည်။  

သိုံ  ဆသာ်လည်ား အပမ တမာ်းမဟုံတ်သည်  တစ်ြါတစ်ရ  အတူတကွစာားဆသာက်ပြငာ်းမ ာားအတွက ်

ညွှနက်ကာားြ က်မ ာားသည် ဆြ ာ်ဆပြဆရားဆိုံငရ်ာပ  ပိုံားမှုမ ာား ဆြါငာ်းစဥ်ဆအာက်တငွ ် ဆြာ်ပပထာားဆသာ 

အြ က်မ ာားအတိုံငာ်းပြစ်သည်။ ဌာနဆိုံငရ်ာ၏ ြွင် ပပြုြ က်ရယူရာတွင ် ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ကုံနက်ကမာ်း/ 

ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသူမ ာားနငှ်  ဝယ်ယူသူမ ာားအတွက် ရငှာ်းဆပားရန ် Alpha Power မသှတ်မှတ်ထာားသည  ်

အသ ုံားစရိတ်ထ မှ သ ုံားစွ နိုံငသ်ည်။  

 

စ ျားပွောျားသရျားနငှ်ူ့ ကလ်ျဥျ်ားပပ ျားခရ ျား ေွာျားမခငျ်ား  

စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းအတကွ် ြရီားသွာားလာမှုမ ာား ပပြုလုံပ်ရနလ်ိုံအပ်ပါက ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ဆနစရိတ၊် 

စာားစရိတ်နငှ်  ြရီားစရိတ်မ ာား အတွက် ကုံနက်ကမာ်း/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသူမ ာား၊ စာီးပွာားြက်မ ာားထ မ ှ

ဆထာက်ပ  ဆပားမှုမ ာားအာား ရယူြွင် ရှိသည်။ ထိုံသိုံ  ရယူရန ် ဆအာက်ပါ ညွှနက်ကာားြ က်မ ာားကိုံ 

လိုံက်နာဆဆာငရွ်က်ရမည်။  

• ကုံနက်ကမ်ား/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသငွာ်းသူမ ာား၊ စာီးပွာားြက်မ ာားသည် သွာားဆရာကရ်မည ်ဆနရာတွင ်

တည်ရှိသူမ ာားပြစရ်မည်။   

• ြရီားထကွရ်ပြငာ်းသည် စာီးပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းအတွက်သာ ပြစရ်မည်။  

• စီားပွာားြက်မ ာား၊ ကုံနက်ကမာ်း/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသူမ ာားသည် ဝနထ်မ်ား၏ ြရီားကုံနက် စရိတ ်

တစ်ြုံတည်ားကိုံသာ ဆထာက်ပ  ဆပားမည်ပြစ်ပပီား၊ ဝနထ်မ်ားမ ာား၏ ဆဆွမ ိြုားမိဘမ ာား၊ ြရီားဆြာ်မ ာား 

ပါဝငလ်ာပါက ၎ငာ်းတိုံ  အတွက် ကုံနက် စရိတ်ကိုံ ဆထာက်ပ  ဆပားမည် မဟုံတ်ပါ။   
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• ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် စီားပွာားဆရားနငှ် စပ်လ ဥ်ားပပီား ြရီားထက်ွပြငာ်းမ ာား ပပြုလုံပ်ရမည်ဆိုံလျှင ် ၎ငာ်းတိုံ  ၏ 

မနဆ်နဂ ာအာား အပမ တမာ်း အဆကကာငာ်းကကာားရမည်။  

• ြရီားသွာားလာပြငာ်းနငှ  ်  ဧည ြ် ဆကျွားဆမွားပြငာ်းသည ် ကုံမပဏမီှ ြ မှတ်ထာားသည ် စည်ားကမ်ားြ က်မ ာား၊  

ဆနရာအမ ိြုားအစာားနငှ  ်သ ုံားစွ သည ် ဆငဆွကကားသည် ဆလ ာ်ကနသ်င  ်ပမတ်ရမည်။ 

 

စောရငျ်ားတင ်ငွျ်ားမခငျ်ား  

ဝနထ်မ်ားတိုံငာ်းသည် ကုံနက်ကမ်ား/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသငွာ်းသူမ ာား၊ စီားပွာားြက်မ ာားထ မှ မိမိတိုံ  ရရှိြ  ဆသာ 

လက်ဆဆာငပ်စစည်ားမ ာား၊ ဧည် ြ စရိတ်မ ာားနငှ်  အသ ုံားစရိတ်မ ာားကိုံ မနဆ်နဂ ာထ သိုံ   တငပ်ပရမည်။  

တငပ်ပရာတွင ် မည်သည် ရည်ရွယ်ြ က်ဆကကာင်  ပစစည်ားလက်ြ  ရရှိြ  သည်၊ လက်ြ ရရှသိည် ဆနစွ ၊ 

လက်ြ ရရှသိူအမည်၊ လက်ဆဆာငဆ်ပားဆသာ ကုံနက်ကမာ်း/ကုံနပ်စစည်ား ဆပားသငွာ်းသ၊ူ စီားပွာားြက်မ ာား၏ 

အမည်မ ာားပါ တငပ်ပရမည်။ သက်ဆိုံငရ်ာ မနဆ်နဂ ာမ ာားအဆနပြင  ် အဆိုံပါ သတငာ်း 

အြ က်အလက်မ ာားအာား သက်ဆိုံငရ်ာ ဌာနဆိုံငရ်ာအကကီားအက မ ာားသိုံ   တငပ်ပရမည်။ 

ဌာနဆိုံငရ်ာအကကီားအက မ ာား အဆနပြင  ် Corporate Secretary မှ ြွင ပ်ပြုထာားသည  ်အဆိုံပါလက်ဆဆာင ်

ပစစည်ားမ ာား၊ သ ုံားစွ ဆငမွ ာားအာား ကုံမပဏမီှတ်တမ်ားအတငွာ်း ထည သ်ွငာ်းဆရားသာားထာားရမည် 

ပြစ်သည်။  

 

မပည် ူ ူ့ဝန်ထမ်ျားမျောျားနငှ်ူ့  က ် မခငျ်ား  

ပပည်သူ  ဝနထ်မ်ားမ ာားနငှ်  ဆက်ဆ ရာတွင ် နိုံငင် ဆတာ်သမမတရ ုံားမှ ၂၀၁၆ ြုံနစှ်၊ ဧပပီလ ၄ ရက်တွင ်

ြ မှတ်ြ  သည်  ညွှနက်ကာားြ က်အတိုံငာ်း ဆဆာငရွ်က်ရမည်။  

အြ ိြုွဲ့အဆပြအဆနမ ာားအတကွ် အက  ြုားဝငဆ်သာ အြ က်မ ာားကိုံ ဆအာက်တငွဆ်ြာ်ပပဆပားထာားသည်။  
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ပမာဏ (ပမနမ်ာဆင)ွ အကကိမ်ဆရ ဆပားရသည် အဆကကာငာ်းပပြ က် 

• ၂၅၀၀၀ • တစ်နစှ်လျှင ်၄ ကကိမ ် • မည်သည်  အဆကကာငာ်းပပြ ကမ်ဆိုံ 

• ၁၀၀၀၀၀ • တစ်နစှ်လျှင ်၁ ကကိမ ် • ထ ုံားစ အရက ငာ်းပသည်  ပွ လမ်ားသဘငမ် ာား 

(သတငာ်းကျွတ်၊ ြရစ်စမက်စ်နငှ်  အပြာား 

ပွ လမ်ားသဘငမ် ာား) 

 

အကျ  ျားအမမတ ် ငုရ်ော အမငငျ်ားပွောျားဖွယရ်ောမျောျား  

Alpha Power ကုံမပဏအီဆနပြင်  မိမိဝနထ်မ်ားမ ာား၊ ဒါရိုံက်တာမ ာား၏ ဆ ုံားပြတ်ြ က်မ ာားသည် ကုံမပဏ၏ီ 

အက ိြုားအပမတ်ကိုံ ပြစ်ထနွာ်းဆစဆရားအတွက်သာ ရည်ရွယ်ရန ်ဆမျှာ်လင် ပါသည်။   

ကုံမပဏဝီနထ်မ်ားမ ာား၊ ဒါရိုံက်တာမ ာားသည် ကုံမပဏ၏ီ အက ိြုားအပမတ်ကိုံ ထြိိုံက်နိုံငသ်ည်  စီားပွာားဆရားနငှ်  

မဆိုံငသ်ည်  အက ိြုားအပမတ်မ ာား (သိုံ  မဟုံတ်) ပုံဂိ္ြုလ်ဆရားအရ လွှမ်ားမိုံားမှုမ ာားလ ုံားဝ မရှရိပါ။  ထိုံနည်ားတူစွာ 

Alpha Power ကုံမပဏဝီနထ်မ်ားမ ာား၊ ဒါရိုံက်တာမ ာားသည် ကုံမပဏ၏ီ စီားပွာားဆရားနငှ် ဆက်စပ်သည်  အပြာား 

လုံပ်ငနာ်းမ ာား၏ အက ိြုားအပမတ်မ ာားနငှ်  တိုံက်ရိုံက်ဆသာ် လည်ားဆကာငာ်း၊ တိုံက်ရိုံက်မဟုံတ ်

ဆသာ်လည်ားဆကာငာ်း ဆက်စပ်မှုမရှရိပါ။  

ထိုံနည်ားတူစွာ  

• ကုံမပဏ၏ီ စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းနငှ်  အပပိြုငလ်ုံပ်ကိုံငပ်ြငာ်းမပပြုရ။  

• ကုံမပဏလီုံပ်ငနာ်းနငှ်  တိုံက်ရိုံက်သက်ဆိုံငသ်ည်  အြွင် ထာူးမ ာားကိုံ မိမိအက ိြုားအတွက် အသ ုံားမပပြုရ။  

• ဆကာ်ပိုံရိတ်ပိုံငဆ်ိုံငမ်ှုမ ာား၊ ဆကာ်ပိုံရိတ်ဆိုံငရ်ာ အြ က်အလက်မ ာားနငှ်  မိမိရာထာူးကိုံ အသ ုံားပပြုပပီား 

ကိုံယ်က ိြုားအတကွ် အသ ုံားမပပြုရ။   

အလာားအလာရှိဆသာ အက ိြုားအပမတ်ဆိုံငရ်ာ အပငငာ်းပွာားမှုမ ာားဆတွွဲ့ ရှိလာပါက (အပငငာ်းပွာားမှုမ ာား မပြစ်ြင)် 

HR ဌာနသိုံ   အဆကကာငာ်းကကာားရမည်။  
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အက ိြုားအပမတ်ဆိုံငရ်ာ အပငငာ်းပွာားမှုနငှ်  ပတ်သတ်သည်  ဥပမာမ ာား 

• ဝနထ်မ်ား A သည် ကုံမပဏ၏ီ HR ဌာနတွင ်အလုံပ်လုံပ်ပါသည်။ ဝနထ်မာ်း A ၏ အမိ်ဆထာငြ်က်သည် 

ဝနထ်မ်ား A အလုံပ်လုံပ်သည် ကုံမပဏ၏ီ ကုံနက်ကမာ်း/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသူတစ်ဦားပြစ်ဆနပြငာ်း၊  

• ဒါရိုံက်တာ B သည် ကယာားပပည်နယ်တွင ်ဆပမကွက်တစြ်ုံ ပိုံငဆ်ိုံငသ်ည်။ ကုံမပဏသီည် ၎ငာ်းဆပမအာား 

စီမ ကိနာ်းအတွက် ဝယ်ယူပြငာ်း၊   

• ဝနထ်မ်ား C ၏ မိသာားစုံသည် ABC အမည်ရှိ ဆဆာက်လုံပ်ဆရားလုံပ်ငနာ်းလုံပ်ကိုံငသ်ည်။ Alpha Power 

ကုံမပဏသီည် နည်ားပညာအသစ် တီထငွလိ်ုံသည ်အတွက် ၎ငာ်းကုံမပဏနီငှ်  Joint venture 

အပြစ်လက်တွ လုံပ်ဆဆာငရ်န ်စဥ်ားစာားပြငာ်း၊   

ဆြာ်ပပပါ အဆပြအဆနမ ာားသည် Alpha Power ကုံမပဏအီဆနပြင်  ကုံနက်ကမ်ား/ 

ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသူမ ာားနငှ်  ဆက်ဆ မှုမပပြုရန၊် ဆပမကွက်မဝယ်ယူရနန်ငှ်  အပြာားကုံမပဏနီငှ်  

လက်တွ လုံပ်ဆဆာငပ်ြငာ်းမပပြုရန ် ဆိုံလိုံပြငာ်းမဟုံတ်ပါ။ သိုံ  ဆသာ်လည်ား ယငာ်းကိစစမ ာားနငှ်  စပ်လ ဥ်ားသည်  

ဝနထ်မ်ားမ ာားနငှ်  ဘုံတ်အြွ ွဲ့ဝငမ် ာားသည် ထိုံကိစစမ ာားနငှ်  ပတ်သက်ဆက်နယ်ွမှုကိုံ မနဆ်နဂ ာထ  (သိုံ  မဟုံတ်) 

ဒါရိုံက်တာထ သိုံ   ရှငာ်းလငာ်းတငပ်ပရမည်။ ယငာ်းကိစစမ ာားနငှ်  ဆက်လ ဥ်ားသည်  ဝနထ်မ်ားမ ာားနငှ်  

ဘုံတ်အြွ ွဲ့ဝငမ် ာားသည် ဆြာ်ပပပါကိစစနငှ်  ပတ်သက်ဆသာ လုံပ်ငနာ်းမ ာားတွင ် ပါဝငလ်ုံပ်ဆဆာငပ်ြငာ်းမပပြုရန ်

တာားပမစပ်ြငာ်းြ ရမည်။ 

 

၃.၂. မျှတဆသာ ဆ ားကွက်ယှဥပ်ပိြုငပ်ြငာ်း  

ကုံမပဏသီည် ဆ ားကွက်ယှဥ်ပပိြုငပ်ြငာ်းအတွက် သက်ဆိုံငရ်ာ ဥပဆဒမ ာား၊ စည်ားမ ဥ်ားစည်ားကမ်ားမ ာားနငှ် အညီ 

ဆဆာငရွ်က်သည်သာ မက နိုံငင် တကာ စ နှုနာ်းမ ာားနငှ် ပါ လိုံက်ဆလ ာညီဆထစွွာ လိုံက်နာဆဆာငရွ်က်ပါသည်။  

၎ငာ်းဥပဆဒမ ာားသည် က စ်လစ်ပပီား ပွင် လငာ်းပမငသ်ာမှုရှိဆသာ ဆ ားကွက်ယှဥ်ပပိြုငပ်ြငာ်းကိုံ အဆထာက်အကူ 

ပပြုသည်။ ပ ုံမှန ် စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ ဆ ုံားပြတြ် က်မ ာားပြစ်သည်  ဆ ားနှုနာ်းသတ်မှတ်ပြငာ်း၊ 

အဆရာငာ်းအဝယ်ဆိုံငရ်ာ အဆပြအဆနမ ာား၊ ကုံနက်ကမ်ား/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသူမ ာား၊ ဝယ်ယူသူမ ာားနငှ်   
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ဆက်ဆ ပြငာ်း၊ ဆရာငာ်းြ ပြငာ်း၊ ကုံမပဏ၏ီ ပိုံငဆ်ိုံငမ်ှုနငှ်  စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ တိုံားတက်ဆစဆရားအတွက် 

လိုံအပ်သည် မ ာားအာားဝယ်ယူပြငာ်းမ ာား ပပြုလုံပ်ရာတွင ်အထာူးဂရုံပပြုရနရ်ှိသည်မ ာားကိုံ ဆြာ်ပပထာားသည်။   

 

မျှတသ ောသ ျားကကွယ်ဥ်ှပပ  ငမ်ခငျ်ားနငှ်ူ့ပတ ်ကပ်ပ ျားတောျားမမစ်ထောျား ည်ူ့အချကမ်ျောျား 

• ကုံမပဏအီဆနပြင  ် မည်သည ဆ်စ ားကွက်တွငမ်ဆိုံ  ကုံမပဏ၏ီဆစ ားကွက်ပိုံငာ်းဆိုံငရ်ာအက ိြုားအပမတမ် ာား 

ရရှရိန ် စီားပွာားပပိြုငက်ုံမပဏမီ ာားနငှ  ် ြ ြုပ်ဆိုံရမည ်မည်သည ်သ ဆဘာတူညီြ က်မ ိြုားတွငမ်ှ ပါဝင ်

လုံပ်ဆဆာငမ်ည်မဟုံတ်ပါ။    

• ကုံမပဏသီည် ဆ ားကွက်ယှဥ်ပပိြုငမ်ှုတွင ် အကန်  အသတ်မ ာားရှိလာနိုံငသ်ည်  သက်ဆရာက်မှုရှိနိုံငမ်ည်  

စီားပွာား ပပိြုငြ်က်မ ာားနငှ်  ဆ ားနှုနာ်းဆိုံငရ်ာ ဆဆွားဆနာွးမှုမ ာားပပြုလုံပ်မည်မဟုံတ်ပါ။  

• ကုံမပဏသီည် မဟုံတ်မမှနသ်ည် နည်ားလမ်ားမ ာားကိုံ အသ ုံားပပြုပပီား စာီးပွာားပပိြုငြ်က်မ ာား၏ လျိှြုွဲ့ ဝှက် 

ကုံနသ်ွယ်မှုမ ာား၊ ထပ်ိတနာ်းအြ က်အလက်မ ာားကိုံ ရယမူည်မဟုံတ်ပါ။  

• ကုံမပဏသီည် ထုံတ်ကုံနမ် ာား၊ ကုံနက်ကမာ်း/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသမူ ာား၊ ဝယ်ယူအာားဆပားသူမ ာား၊ 

ဆ ားကွက ်

နယ်ဆပမမ ာားအာား ြွ ပြာားသတ်မှတ်ပပီား ဆရာငာ်းြ ရနန်ငှ်  ဝနဆ်ဆာငမ်ှုဆပားရနရ်ည်ရွယ်ပပီား စီားပွာား 

ပပိြုငြ်က်မ ာားနငှ်  ဆဆွားဆနာွးမှုပပြုလုံပ်မည်မဟုံတပ်ါ။  

 

၃.၃. Alpha Power ကုံမပဏ၏ီ မတှတ်မာ်းမ ာား 

တာဝနယ်ူမှု၊ တာဝနြ် မှုရှသိည်  စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ ဆ ုံပြတ်ြ က်မ ာားြ မှတ်နိုံငရ်န ် Alpha Power 

ကုံမပဏသီည် တိက မှနက်နဆ်သာ အြ က်အလက်မ ာားကိုံ အဆပြြ ပါသည်။ ထိုံမှတ်တမ်ားမ ာားသည် 

အစုံရှယရ်ာရှငမ် ာား၊ စာီးပွာားဆရားနငှ် သက်ဆိုံငသ်ူမ ာားအာား ကုံမပဏ၏ီဆဆာငရွ်က်ြ က်မ ာားကိုံ တငပ်ပရန၊် 

အြွနန်ငှ် ဘဏ္ဍာဆရားဆိုံငရ်ာမှတ်တမ်ားမ ာားအတွက် လိုံက်နာဆဆာငရွ်က်ရနန်ငှ်  လူထုံအာား ကုံမပဏ၏ီ အဓိက 

ဆငဆွကကားဆိုံငရ်ာ အြ က်အလက်မ ာားကိုံ တငပ်ပနိုံငရ်န ်အဓိက လိုံအပ်သည်  အဆပြြ  အြ က်မ ာားပြစ်သည်။  
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ကုံမပဏဒီါရိုံက်တာမ ာား၊ ရ ုံ ားဝနထ်မ်ားမ ာားအာားလ ုံားသည်  

• ပမနမ်ာနိုံငင် ၏ စာရငာ်းအငာ်းဆိုံငရ်ာ သတ်မှတ်ြ က်မ ာား၊ ဥပဆဒဆိုံငရ်ာ လိုံအပ်ြ က်မ ာား၊ 

လိုံက်နာဆဆာငရွ်က်ြွယ်ရာ စည်ားကမ်ားြ က်မ ာားနငှ် အညီ ကုံမပဏ၏ီမှတ်တမ်ားမ ာား၊ စာရွက် 

စာတမ်ားမ ာားကိုံ စနစ်တက သမိ်ားဆည်ားရမည်။    

• Alpha Power ကုံမပဏ၏ီ ရ ုံားတွငာ်းထနိာ်းြ ြုပ်မှုစနစ၊် စာရငာ်းအငာ်းဆိုံငရ်ာ ဥပဆဒ၊ စ သတမ်ှတ်ြ က်မ ာား 

နငှ အ်ညီ လိုံက်နာ ဆဆာငရွ်က်ရမည်။  

• မှတ်တမ်ားမ ာားနငှ်  အြ က်အလက်မ ာားကိုံ အဆငဆ်ပပဆြ ာဆမွွဲ့ စွာ၊ မှနက်နတိ်က စွာ၊ အရှိကိုံအရှိတိုံငာ်း 

တငပ်ပရမည်။  

• ပပည် စ ုံရငှာ်းလငာ်းပပီား တိက မှနက်နဆ်သာ အြ က်အလက်မ ာားအာား အြ ိနန်ငှ် တဆပပားညီ တငပ်ပရမည်။ 

ပမနမ်ာနိုံငင်  ဆငဆွြ ားသက်ဆသြ လက်မှတ်လုံပ်ငနာ်းကကီားကကပ်ဆရားဆကာ်မတီနငှ်  အပြာားဆကာ်မတီမ ာား 

(သိုံ  မဟုံတ်) အစိုံားရဆိုံငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည်ားမ ာားနငှ်  လုံထုံအာားြ ပပရနပ်ပငဆ်ငထ်ာားဆသာ  

အြ က်အလက်မ ာားအာား အြ ိနန်ငှ် တဆပပားညီ ပြစ်ရမည်။  

• မှတ်တမ်ားမတငထ်ာားဆသာ ဆငဆွကကားမ ာား၊ ပိုံငဆ်ိုံငမ်ှုမ ာားနငှ်  အဆ ကားစာရငာ်းမ ာားကိုံ မည ်သည  ်

အဆကကာငာ်းပပြ က် အတွက်မဆိုံ လ ုံားဝမထုံတ်ပပနရ်။   

• ဘဏ္ဍာဆရားဆိုံငရ်ာ ထုံတပ်ပနြ် က်မ ာားသည် တိက မှနက်နမ်ှုရှိမှသာ လက်မှတ်ဆရားထိုံားရမည်။  

• ကုံမပဏ၏ီမှတ်တမ်ားမ ာားကိုံ ထနိာ်းသမ်ိားထာားရန ် မလိုံအပ်ဆတာ သည်ဟုံ ယူဆပါက ကုံမပဏ ီ

Management ၏ အတည်ပပြုြ က်နငှ  ်ြ က်သမ်ိားနိုံငသ်ည်။   

ဆမားြွနာ်းထုံတ်ြွယရ်ာ စာရငာ်းအငာ်းဆိုံငရ်ာ အြ က်အလကမ် ာား၊ စာရငာ်းစစ်ဆိုံငရ်ာအြ က်အလက်မ ာားနငှ်  

သ သယရှိဆသာ မသမာမှု၊ လိမ်လည်မှုတစ်ြုံြုံဆတွွဲ့ ရှိပါက ကုံမပဏ၏ီ HR ဌာနသိုံ   

ethics@alphapowerengineering.com email  မှတစ်ဆင  ်ဆက်သွယ်အဆကကာငာ်းကကာားနိုံငပ်ါသည်။  
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၃.၄. ကုံမပဏ၏ီပိုံငဆ်ိုံငမ်ှုမ ာားအာားအသ ုံားပပြုပြငာ်း  

 

Alpha Power ကမုပဏ ၏ ပ ုင ် ငုမ်ှုမျောျား 

ကုံမပဏလီုံပ်ငနာ်းမ ာား လုံပ်ကိုံငန်ိုံငရ်နအ်တွက် သက်ဆိုံငရ်ာ အဆထာက်အကူပစစည်ားမ ာား (ဥပမာ။  ။ 

ကွနပ်  တာ၊ မိုံဘိုံငာ်းြုံနာ်း၊ ရ ုံားသ ုံားပစစည်ားမ ာား၊ မိတတ  ကာူးစက်မ ာားအဆ ကားဝယ်ကဒမ် ာား၊ ဆမာ်ဆတာ်ယဥ်မ ာား၊ 

အစရှသိည်မ ာားကိုံ) ဆထာက်ပ  ဆပားမည်ပြစသ်ည်။ ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ၎ငာ်းပစစည်ားမ ာားအာား အက ိြုားရှိစွာ၊ 

သပ်ရပ်စွာ၊တာဝနယူ်မှုရှိစွာ ကိုံငဆ်ဆာငရ်မည်။ ထိုံ  ပပင ်ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ပ က်စီားဆ ုံားရှု  ားမှုမ ာား၊ မှာားယွငာ်းစွာ 

အသ ုံားပပြုမှုမ ာား၊ ဆပ ာက်ဆ ုံားမှု၊ ြိုံားယူြ ရမှုမ ာားမရှိဆစရန ်ကာကွယ် ရမည်ပြစသ်ည်။ 

သတငာ်းအြ က်အလက်နငှ်  နည်ားပညာဆိုံငရ်ာ ပစစည်ားမ ာားအသ ုံားပပြုရာတွင ် ဝနထ်မာ်းမ ာားသည် Alpha 

Power အာား ကိုံယ်စာားပပြုသည်ကိုံ သတပိပြုရမည်။ အာီးဆမားလ ် ဆရားရာတွငဆ်သာ်လည်ားဆကာငာ်း၊  

အွနလ်ိုံငာ်းအသ ုံားပပြု ဆက်သယွ် ဆပပာဆိုံရာတွငဆ်သာ် လည်ားဆကာငာ်း ကုံမပဏ၏ီပပရုံပ် မပ က်စီားဆစရန ်

အထာူးဂရုံပပြုရမည်။ သတငာ်းအြ က်အလက်နငှ်  နည်ားပညာဆိုံငရ်ာ ပစစည်ားမ ာား ကိုံ  မသင် ဆတာ်ဆသာ၊ 

ညစ်ညမ်ားဆသာ၊ မြွယ်မရာပြစ်ဆစဆသာ နည်ားလမ်ားမ ာားပြင်  အသ ုံားမပပြုရ။  

ထိုံနည်ားတူစွာ ကုံမပဏ၏ီပစစည်ားမ ာား အသ ုံားပပြုရာတွင ် ဆအာက်ပါ ကန်  သတ်ြ က်မ ာားအတိုံငာ်း အသ ုံားပပြု 

သင် ပါသည်။   

• လိုံအပ်မှသာအသ ုံားပပြုရန ်

• ပ ုံမှန ်အဆသားအြွ ကုံနက် စရတိ်ထက် မပိုံရန ် 

• ကုံမပဏ၏ီ ဆပေါ်လစီမ ာား၊ မူဝါဒမ ာား၊ လက်ြ က င် သ ုံားသည်  ဥပဆဒမ ာားနငှ် အညီ လိုံက်နာအသ ုံားပပြုရန ် 

• ကုံမပဏ၏ီ ပစစည်ားမ ာားပြင်  ပပငပ်စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းမ ာား မလုံပ်ကိုံငရ်န ် 
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လျှ  ွဲ့ ဝှက ်တငျ်ားအချကအ်လကမ်ျောျား  

ကုံမပဏ၏ီ လျိှြုွဲ့ ဝှက်အြ က်အလက်မ ာား၊ မူပိုံငြွ်င် မ ာားသည် စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းလုံပ်ရာတွင ်Alpha Power 

ကုံမပဏအီတွက် အပြာားသူမ ာားထက် အသာစာီး ရဆစသည်။ ကုံမပဏ၏ီ လျိှြုွဲ့ ဝှကအ်ြ က်အလက်မ ာား၊ 

မူပိုံငြွ်င် မ ာားဆပါက်ကကာားမှုပြစ်ပပီား အပြာားကုံမပဏမီ ာားက အသ ုံားပပြုပါက ကုံမပဏအီတကွ ်

ဆငဆွကကားဆ ုံားရှု  ားမှုမ ာား၊ ဆ ားကွက်ပပိြုငဆ်ိုံငမ်ှုစနစ်အာား ထြိိုံက်ဆစသည်။ လျိှြုွဲ့ ဝှက်အြ က်အလက်မ ာား၊ 

မူပိုံငြွ်င် မ ာားအာား မသက်ဆိုံငသ်ည ်အပြာားသူမ ာားထ သိုံ   လ ုံားဝဆပါက်ကကာားပြငာ်းမရှိရ။   

ဥပမာအာားပြင်  စီားပွာားဆရားနငှ်  ကုံနထ်ုံတ်လုံပ်ဆရားဆိုံငရ်ာ လုံပ်ဆဆာငြ် က်မ ာား၊ ကုံနသ်ွယ်ဆရားဆိုံငရ်ာ 

အြ က်အလက်မ ာား၊ ဘဏ္ဍာဆရားဆိုံငရ်ာ အြ က်အလက်မ ာား၊ ဆကာ်ပိုံရိတ်ဆိုံငရ်ာ မဟာဗ  ဟာမ ာားနငှ်  

ဝယ်ယူအာားဆပားသူမ ာားနငှ်  ကုံနက်ကမ်ား/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသငွာ်းသူမ ာားဆိုံငရ်ာ အြ က်အလက်မ ာား အစရှိဆသာ 

အရာမ ာားပြစ်သည်။ ထိုံအြ က်မ ာားသည်  ကုံမပဏ၏ီ စီားပွာားဆရားလုံပ်ငနာ်းမ ာားအတွက် အလွန ်

အဆရားကကာီးဆသာ အြ က်မ ာားပြစ်သည်။ ထိုံအြ က်အလက်မ ာားကိုံ ဆြာ်ထုံတ်မပိါက ဆ ားကွက ်

ပပိြုငဆ်ိုံငမ်ှုဆိုံငရ်ာ အဆနအထာား၊ ဝယ်ယူအာားဆပားသူမ ာား၊ ကုံနက်ကမ်ား/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသမူ ာားနငှ်  

ဆက်ဆ ဆရားအဆပြအဆနကိုံ ဆိုံားရွာားစွာ ထြိိုံက်နိုံငပ်ါသည်။ ထိုံ  ပပင ် တရာားဥပဆဒအရ ဆပြရငှာ်းရမည်  

ကိစစမ ာားရှိလာနိုံငသ်ည်။ ဥပမာအာားပြင်  စီားပွာားြက်တစ်ဦားနငှ်  စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ အြ က်အလက် 

ထုံတ်ဆြာ်မဆပပာဆိုံဆရား စာြ ြုပ်ြ ြုပ်ဆိုံထာားပပီား ဆြာက်ြ က်မိပြငာ်း။  

ဝနထ်မ်ားမ ာားသည် ၎ငာ်းအြ က်အလက်မ ာားကိုံ လုံပ်ငနာ်းနငှ် ပတ်သက်သည် အတွက် သရိှိြွင် ရှသိည်။ 

သိုံ  ဆသာ် ၎ငာ်းအြ က် အလက်မ ာား မဆပါက်ကကာားရန၊် ြွင် ပပြုြ က်မရှိဘ  ထုံတ်ဆြာ်ပြငာ်းမပပြုရနမှ်ာ 

ဝနထ်မ်ားတိုံငာ်း၏ တာဝနပ်ငပ်ြစ်သည်။ လျိှြုွဲ့ ဝှက ် အြ က်အလက်မ ာား၊ မူပိုံငြွ်င် မ ာားအာား ကာကွယ်ရန ်

ဆအာက်ပါအြ က်အလက်မ ာားကိုံ လိုံက်နာဆဆာငရွ်ကရ်မည်။  

• လျိှြုွဲ့ ဝှက် အြ က်အလက်မ ာား၊ မူပိုံငြွ်င် မ ာားအာား နည်ားစနစ်မှနက်နစွ်ာ ကကိြုတငြွ်င် ဆတာငာ်းပြငာ်းမရှိဘ ၊ 

အြ က်အလက် ဆိုံငရ်ာ ထနိာ်းသမ်ိားဆရားသဆဘာတူညီမှုမရှိဘ  အပြာားအြွ ွဲ့အစည်ားမ ာားထ သိုံ   

ထုံတ်ပပနပ်ြငာ်းမပပြုရ၊  

• ပုံဂ္ိြုလ်ဆရားဆိုံငရ်ာ အက ိြုားအပမတ်ပြစ်ထနွာ်းဆစဆရားအတွက ်၎ငာ်းအြ က်အလက်မ ာားကိုံ အသ ုံားမပပြုရ၊   
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• လျိှြုွဲ့ ဝှက် အြ က်အလက်မ ာား၊ မူပိုံငြွ်င် မ ာားနငှ်  ပတ်သက်ပပီား စာားဆသာက်ဆိုံငမ် ာား၊ 

ဓာတ်ဆလှကာားမ ာား၊ ဆလယာဥ်မ ာား ထ တွင ်ဆဆာွးဆနာွးပြငာ်းလ ုံားဝ မလုံပ်ရ၊  

• လ ိြုွဲ့ ဝှက်သတငာ်းအြ က်အလက်မ ာားအာား တစ်ဦားနငှ် တစ်ဦား လွှ ဆပပာငာ်းရာတွင ်အထာူးဂရုံပပြုပါ။၊  

• အြ က်အလက်ဆိုံငရ်ာ ထနိာ်းသမိာ်းဆရားသဆဘာတူညီမှုကိုံ ကုံမပဏ၏ီ ဥပဆဒဆရားရာဆဆာငရွ်က်ဆရား 

အြွ ွဲ့၏ ညွှနက်ကာား ြ က်မ ာားနငှ် အညီ သင် ဆတာ်သည် အဆနအထာားအတိုံငာ်း အသ ုံားပပြုပါ၊  

 

၃.၅. ဂရုံတစိုံက်ဆပပာဆိုံ ဆက်ဆ ပြငာ်း 

ကုံမပဏ၏ီ စီားပွာားဆရားကိစစနငှ် ပတ်သက်ပပီား အပြာားသမူ ာားနငှ် ဆက်ဆ ရာတွင ် တိက မှနက်နပ်ပီား သတိရှိစာွ 

ဆပပာဆိုံ ဆက်ဆ ရပါမည်။ တစ်ြါတစ်ရ  မဆပပာသင် ဆသာ အဆကကာငာ်းအရာမ ာား အမှတ်မထင ်

ပါဝငလ်ာနိုံငပ်ါသည်။ စာရွက်စာတမ်ားမ ာား ပပငဆ်ငရ်ာတွငဆ်သာ်လည်ားဆကာငာ်း၊ အာီးဆမားလ်၊ အွနလ်ိုံငာ်း 

ဗီဒယီိုံဆကာလ် အစရှိသည်  အလီက်ထဆရာနစဆ်ိုံငရ်ာ ဆက်သွယ်ဆပပာဆိုံရာတွငဆ်သာ်လည်ားဆကာငာ်း 

ဂရုံတစိုံက် ပပနလ်ည်စစ်ဆဆားပပီား အြ ိနဆ်ပားလုံပ်ဆဆာငသ်င် သည်။   

ဆအာက်ပါ ညွှနက်ကာားြ က်မ ာားကိုံ လိုံက်နာရန ်လိုံအပ်ပါသည်။  

• ရှငာ်းလငာ်းတိက ၊ ပပတ်သာားမှုရှိရမည်။  

• မည်သည် ဆပပာဆိုံဆက်ဆ မှုမ ိြုားမဆိုံ ကျွမ်ားက ငပိ်ုံငန်ိုံငမ်ှုရှိစာွ (professional  ဆနစ်ွာ) ဆပပာဆိုံရမည်။  

• စကာားကျွ မှုမရှိဆအာင ်ဂရုံပပြုရမည်။  

• ကုံမပဏ၏ီအက ိြုားအပမတ်ရလဒမ် ာားနငှ ပ်တ်သတ်၍ဆတာငာ်းဆိုံရာတွငမှ်နက်နတိ်က ၍အဆထာက်အ

ထာားြိုံငလ် ုံစွာတငပ်ပရမည်။   

• မိမိကျွမ်ားက ငသ်ည် လုံပ်ငနာ်းနငှ်  ပတ်သက်သည်  အဆကကာငာ်းအရာကိုံသာ ဆဆွားဆနာွးရမည်။ 

(မကျွမ်ားက ငသ်ည် ကိစစနငှ်  ပတ်သက်ပပီား ဆဆွားဆနာွးပြငာ်းကိုံ ဆရှာငက်ကဥပ်ါ)  
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• ဝနထ်မ်ားမ ာား၊ ဝယ်ယူသမူ ာား၊ ကုံနက်ကမ်ား/ကုံနပ်စစည်ားဆပားသွငာ်းသူမ ာား၊ စာီးပာွားပပိြုငြ်က်မ ာား 

အစရှသိည်တိုံ  နငှ်  ကုံမပဏအီဆကကာငာ်းဆပပာဆိုံရာတွင ် သ သယပြစ်ဆစဆသာ၊ ဂုံဏင်ယ်ဆစဆသာ၊ 

ထစ်ဆငါ  ဆစဆသာ အသ ုံားအနှုနာ်းမ ာားပြင်  ဆပပာဆိုံဆက်ဆ  ပြငာ်းမ ိြုားကိုံ ဆရှာငက်ကဥ်ရမည်။  

• စီားပွာားဆရားက င် ဝတ်နငှ်  မညီသည်  နာားလည်မှု လွ ဆစသည်  စကာားဆပပာဆိုံမှုမ ာားကိုံ ဆရှာငက်ကဥ်ရမည်။  

• သင် ဆတာ်သည်  ဆပပာဆိုံဆက်ဆ မှုမ ိြုားကိုံသာ အသ ုံားပပြုရမည်။ ထရိှလွယ်သည  ်

အဆကကာငာ်းအရာမ ာားအာား နှုတ်ပြင်  ဆပပာဆိုံရန ်အဆကာငာ်းဆ ုံားပြစ်သည်။   

• မိမိနငှ်  ဆပပာဆိုံဆက်ဆ ရန ်သတ်မှတ်ထာားဆသာ တာဝနရ်ှသိူနငှ် သာ လက်ြ ဆပပာဆိုံပြငာ်း ပပြုလုံပ်ရမည်။  

• Alpha Power ကုံမပဏနီငှ်  အပြာားသူမ ာား၏ အဆရားကကီားလ ိြုွဲ့ ဝှက်သတငာ်းအြ က်အလက်မ ာားကိုံ 

ထုံတ်ဆြာ်မဆပပာမိရန ်အထာူးဂရုံပပြု ရမည်။  

• သငန်ငှ  ် မသက်ဆိုံငပ်ါက စီားပွာားဆရားဆိုံငရ်ာ လုံပ်ထ ုံားလုံပ်နည်ားမ ာား၊ ဥပဆဒမ ာားနငှ်  ပတ်သတ်၍ 

သ ုံားသပ်ဆငပ်ြင ်ပြငာ်းလ ုံားဝ မလုံပ်ရ။ 

• ကုံမပဏနီငှ် ပတ်သက်သည်  မိမိ၏အပမငမ် ာားကိုံ ထည် သွငာ်းဆပပာဆိုံပြငာ်း မပပြုလုံပ်ရ။  

လူမှုကွနယ်က်နငှ်  အငတ်ာနက် အသ ုံားပပြုရာတွင ်ဆအာက်ပါအြ က်မ ာားကိုံ လိုံက်နာရမည်။  

• မိမိ၏ပငက်ိုံယ် အသစိိတ်ပြင်  ထနိာ်းသမ်ိားဆပပာဆိုံဆက်ဆ ပါ။ အကယ်၍ သင အ်ဆနပြင  ် လူြ ငာ်း 

ဆတွွဲ့ဆ ုံဆပပာဆိုံရန ် မသင ဟ်ုံ ယူဆသည ် ကိစစရပ်မ ာားအာား လူမှုကွနယ်က်စာမ က်နာှမ ာား၊ mail 

မှတစ်ဆင  ်ဆပပာကကာားပြငာ်းမ ိြုား မပပြုလုံပ်ရ။  

• အငတ်ာနက်သည် လျှိြုွဲ့ ဝှကသ်ိုံသပ်ိစွာ အသ ုံားပပြု၍မရသည်ကိုံ သတိပပြုပါ။  

• အငတ်ာနက်အာား အသ ုံားပပြု၍ ဆပပာဆိုံရသည် အရာမ ာား (အာီးဆမားလ်မ ာား၊ text messages မ ာား) သည် 

တစ်ဦားနငှ် တစ်ဦား လွှ ဆပပာငာ်း၍ရဆသာ၊ ဆြ ာက်ြ က်ရနြ်က်ြ ဆသာ အရာမ ာားပြစ်သည်ကိုံ သတိပပြုပါ။  
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၄. လူ  အြွ ွဲ့အစညာ်းအာားကာကွယ်ပြငာ်း  

၄.၁. လူ  အြွင် အဆရား  

Alpha Power ကုံမပဏသီည် အပပည်ပပည်ဆိုံငရ်ာအလုံပ်သမာားဆရားရာအြွ ွဲ့ (ILO Core Conventions) ၏ 

သဆဘာတူညီြ က်မ ာားအာား လိုံက်နာဆဆာငရွ်က်လ က်ရှသိည်။  

ဆအာက်ပါ အြ က်အလက်မ ာားကိုံ လိုံက်နာက င် သ ုံားပါသည်။  

• မတူကွ ပပာားမှုမ ာားအာား အာားသာြ က်အပြစ်လက်ြ ယ ုံကကည်သည ်အတွက် လုံပ်ငနာ်းြွငအ်တွငာ်း ြွ ပြာား 

ဆက်ဆ မှုမ ာား အတွက် အဆသားအြွ  ပပစ်မှုက  ားလွနပ်ြငာ်းကိုံပင ်လက်ြ ပြငာ်း မရှသိည်  မူဝါဒ (zero-

tolerance approach) ထာားရှိ လုံပ်ဆဆာငလ် က်ရှသိည်။  

• ကုံမပဏအီဆနပြင  ် ထပိါားဆနာှင ယှ်က်မှုကငာ်းစငပ်ပီား အတူတကွ ပါဝငလ်ုံပ်ဆဆာငန်ိုံငဆ်သာ လုံပ်ငနာ်းြွင ်

ပြစ်ရန ်ကကိြုားပမ်ား ဆဆာငရွ်ကလ် က်ရှိသည်။   

• ကုံမပဏသီည် ဝနထ်မ်ားမ ာား၏ အြွ ွဲ့အစည်ားဆိုံငရ်ာ လွတ်လပ်ြွင် နငှ်  စုံဆပါငာ်းဆတာငာ်းဆိုံဆဆွားဆနာွး 

ညြှိနှုငိာ်းမှုမ ာားအာား အဆလားထာားသည်။  

• ကုံမပဏတွီင ် မည်က  သိုံ  ဆသာ အတငာ်းအက ပ်ဆစြိုံငာ်းပြငာ်းကိုံမဆိုံတာားပမစ်ထာားပပီား ကဆလားလုံပ်သာား 

ြန  အ်ပ်ပြငာ်းကိုံ လည်ားတာားပမစ်ထာားသည်။  

• ကုံမပဏသီည် ဝနထ်မ်ားမ ာားနငှ်  လက်တွ လုံပ်ကိုံငဆ်နသမူ ာားကိုံ ဆဘားကငာ်းလ ုံပြ ြုမှုရှိဆသာ၊ က နမ်ာဆရားနငှ်  

ညီညွတ်ဆသာ၊ ဆလားစာားမှုရှိဆသာ လုံပ်ငနာ်းြွငတ်စ်ြုံ ဆထာက်ပ  နိုံငရ်န ် ကကိြုားပမ်ား 

ဆဆာငရွ်က်လ က်ရှသိည်။  

• ကုံမပဏသီည် ြ မှတ်ထာားဆသာ တရာားဥပဆဒမ ာား၊ လိုံက်နာြွယ်ရာမ ာားနငှ် အညီ လုံပ်အာားြ 

ဆပားဆဆာငပ်ြငာ်း၊ အလုံပ်နာရီ သတ်မှတ်ပြငာ်းမ ာား လုံပ်ဆဆာငဆ်ပားလ က်ရှိသည်။  

ကုံမပဏသီည် နည်ားလမ်ားမှနက်နစ်ွာ လုံပ်ဆဆာငပ်ြငာ်းသည် တစ်ြါတစရ် တွင ် အြက်အြ ပြစ်ဆစသည်ကိုံ 

သရိှိနာားလည်ဆသာ်လည်ား တာဝနယ်ူမှု၊ တာဝနြ် မှုရှိဆသာ စီားပွာားဆရားစနစ်ြွ ွဲ့ ပြိြုားရနအ်တွက် စာီးပွာားဆရား 
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က င် ဝတ်မ ာားနငှ် အညီ နည်ားမှနလ်မ်ားမှန ် လုံပ်ဆဆာငပ်ြငာ်းသည်သာ တစ်ြုံတည်ားဆသာနည်ားလမ်ား 

ပြစ်သည်ဟုံ ယူဆပါသည်။  

 

၄.၂. ပတ်ဝနာ်းက ငဆ်ိုံင ်အြ ကအ်လက်မ ာား 

Alpha Power ကုံမပဏ၏ီမူ၀ါဒအရ သဘာဝပတ်ဝနာ်းက ငန်ငှ်  လိုံက်ဆလ ာညီဆထမွှုရှိသည်  

ကုံနပ်စစည်ားမ ာားကိုံသာ ြ မှတ်ထာားဆသာ ဥပဆဒမ ာား၊ ညွှနက်ကာားြ က်မ ာားနငှ အ်ညီ ထုံတ်လုံပ် 

ပြန  ပ်ြ ားဆရာငာ်းြ သွာားမည်ပြစ်သည်။ Alpha Power အဆနပြင  ် ကုံမပဏ၏ီ ဆရရှည်တည်တ   

ြိုံငပ်မ ဆရားဆိုံငရ်ာ အာားစိုံက်ထုံတ်မှုအပြစ် သဘာဝအရငာ်းအပမစ်မ ာားကိုံ ထနိာ်းသမ်ိား ဆစာင် ဆရှာက်ပြငာ်း၊ 

စွန်  ပစ်ပစစည်ားမ ာားအာား ဆလ ာ ြ ပြငာ်းနငှ်  ၎ငာ်းကိစစရပ်မ ာားနငှ်  ဆက်လ ဥ်ား၍ အပြာားအြွ ွဲ့အစည်ားမ ာားနငှ် အတူ 

ပူားတွ  လုံပ်ဆဆာငပ်ြငာ်းမ ာားဆဆာငရွ်က်လ ကရ်ှသိည်။  
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