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အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူ တ ိုက့်ဖျက့်ပ ား မူဝါ 
(Anti-Bribery & Anti-Corruption Policy) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
၁။ န ဒါန့်ား  
 
၁၊၁။ အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပား လ ဘ့်ယမူှု နငှ ့် ပတ့်သက့်၍ လံ ားဝသ ားြံမည့် 
မဟ တ့်သည ့် အပေအထ ား (zero-tolerance position) အ ား Ever Flow River Group 
Public Company Limited နငှ ့်တကွ ယင့်ားအတကွ့် အလ ပ့်လ ပ့် ပပားပေသူအ ားလံ ား မ ှ
ထိေ့်ားသိမ့်ား လိ က့်ောရေ့် အတွက့် တ ဝေ့်မျ ား ြျမှတ့်ရေ့် အလိ ို့ငှှါ ဤအကျင ့်ပျက့် ခြစ ားမှု နငှ ့် 
လ ဘ့် ပပား လ ဘ့်ယူမှု တိ က့်ဖျက့်ပရား မူဝှါဒအ ား ထ တ့်ခပေ့်ခြင့်ား ခပေ့်ခဖစ့်သည့်။  
 
၁၊၂။ ဤမူဝှါဒသည့် Ever Flow River Group Public Company Limited အတွက့် 
အလ ပ့်လ ပ့်ပပားပေသူ တိ ို့အတွက့် သတင့်ားအြျက့်အလက့် အရင့်ားအခမစ့် နငှ ့် လမ့်ားညွှေ့်မှု 
လည့်ားခဖစ့်သည့်။ ဤမဝူှါဒသည့် ယင့်ားတိ ို့အ ား အကျင ့်ပျက့် ခြစ ားမှုအ ား ပဖေါ်ထ တ့် ရ တငွ့် 
နငှ ့် ပခဖရှင့်ားရေ့် အပထ က့်အက ူ ခပြုမည ့်အခပင့် ယင့်ားတိ ို့၏ တ ဝေ့်မျ ား အ ားလည့်ား 
ောားလည့်သပဘ ပပှါက့် ပစမည့်ခဖစ့်သည့်။ 
 
၂။ ဤမူဝါဒ ဆ ိုင့်   ထိုတ့်ခပန့်ြျက့် 
 
၂၊၁။ Ever Flow River Group Public Company Limitedသည့် မမိ၏ိ လ ပ့်ငေ့်ားမျ ားအ ား 
ကျင ့်ဝတ့်မျ ားနှင ့် အည ရိ ားသ ားစွ  လ ပ့်ကိ င့်ရေ့်နငှ ့် ခြစ ားမှု က ကွယ့်ရေ့် ေည့်ားစေစ့်မျ ား အ ား 
အ ားခဖည ့်ရေ့် ကတိသစစ  ခပြုသည့်။ Ever Flow River Group Public Company Limited 
သည့်အကျင ့်ပျက့် ခြစ ားမှု အ ားလံ ားဝ သ ားြံမည့် မဟ တ့်ပှါ။ ေငိ့်ငံ၏ မည့်သည ့် ပေရ  တငွ့် 
အလ ပ့်လ ပ့်သည့် ခဖစ့်ပစ မိမိတိ ို့သည့် စ ားပွ ားပရား နငှ ့် ဆက့်ဆပံရား လ ပ့်ငေ့်ား အဝဝ တိ ို့အ ား 
ကျွမ့်ားကျင့် မှေ့်ကေ့် တည့်ကကည့် စ ွလ ပ့်ကိ င့်သွ ားမည့်။ 
 
၂၊၂။ Ever Flow River Group Public Company Limited သည့်မမိိတိ ို့ လ ပ့်ငေ့်ား 
လ ပ့်ကိ င့်သည ့် စ ရင့်မှုေယ့်ပယ့် အ ားလံ ားတွင့် အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပား လ ဘ့် 
ယူမှု တိ က့်ဖျက့်ပရား ဆိ င့်ရ  ဥပပဒမျ ားအ ား အစဉ့်လိ က့်ောသွ ားပှါမည့်။ မိမတိိ ို့သည့် 
Pyidaungsu Hluttaw Law No. 23/2013 – Anti-Corruption Law အပှါအဝင့် 
ခမေ့်မ နိ င့်င၏ံ ဥပပဒ အ ားလံ ားအ ား လိ က့်ောရေ့် တ ဝေ့်ရှိပှါသည့်။ 



၂၊၃။ Ever Flow River Group Public Company Limited မ ှ အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် 
လ ဘ့် ပပား လ ဘ့်ယမူှု သည့် ဥပပဒ အရ အပရားယရူမည့်ခဖစ့်ပကက င့်ား လက့်ြံသည့်။ 
အလ ားတပူင့် မမိိတိ ို့ company သည့် အကျင ့်ပျက့် လ ပ့်ရပ့်မျ ားတွင့် ပှါဝင့်ပေပကက င့်ား 
ပဖေါ်ထ တ့် သိရှိရလျှင့် မိမိတိ ို့သည့် ဥပပဒ အရ အပရားယ ူ ြံရမည့် ခဖစ့်ပပ ား မမိိတိ ို့၏ 
ဂ ဏ့်သတင့်ား အ ားလည့်ား မျ ားစွ  ထိ က့်ြိ က့်ပစမည့် ခဖစ့်ပကက င့်ား လက့်ြံ ယံ ကကည့် သည့်။  
ထိ က  သိ ို့ပသ  လက့်ြ ံယံ ကကည့် မှုခဖင ့်ပင့် မမိတိိ ို့သည့် မိမိတိ ို့ လ ပ့်ငေ့်ားအတွင့်ား အကျင ့် ပျက့် 
ခြစ ားမှု အ ားတိ က့်ဖျက့်၍ ဥပပဒ ဆိ င့်ရ  တ ဝေ့်မျ ား အ ားလည့်ား ပလားေက့်စွ  ြယံူသည့်။  
 
၃။ ဤမူဝါဒ တွင့် အကျ  ားဝင့် သူမျ ား 
 
၃၊၁။ ဤ အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပား လ ဘ့်ယမူှု တိ က့်ဖျက့်ပရား မူဝှါ တွင့် 
အ ားလံ ားပသ  employees မျ ား (ယ ယ  ခဖစ့်ပစ၊ ပ တ့်ခပတ့် ခဖစ့်ပစ၊ အတည့်ြေို့့် ခဖစ့်ပစ)၊ 
အကကံပပားမျ ား၊ contractors မျ ား၊ သင့်တေ့်ားသ ားမျ ား၊ ပထ က့်ြံြျက့်ရ ဝေ့်ထမ့်ားမျ ား 
(seconded staff)၊ ပေအိမ့်မှ အလ ပ့်လ ပ့်သမူျ ား (home workers)၊ ကျပေ့်ား လ ပ့်သ ားမျ ား 
(casual workers)၊ agency ဝေ့်ထမ့်ားမျ ား၊ volunteersမျ ား၊ အလ ပ့်သင့်မျ ား၊ agentsမျ ား၊ 
ကမကထခပြုသမူျ ား (sponsors) (သိ ို့) မိမတိိ ို့နငှ ့် ဆက့်နွှယ့်သူမျ ား (third partiesမျ ား 
အပှါအဝင့်) (သိ ို့) မိမိတိ ို့၏ လက့်ပအ က့်ြံ အဖွ ွဲ့အစည့်ား တစ့်ရပ့်ရပ့် (သိ ို့) 
ယင့်ား၏ဝေ့်ထမ့်ားမျ ား တိ ို့သည့် မည့်သည ့် အရပ့်တငွ့် ရှပိေပစက မူ (ခမေ့်မ နိ င့်အတငွ့်ား 
ခဖစ့်ပစ ခပင့်ပခဖစ့်ပစ) အကျံြုားဝင့်သည့်။ ဤမဝူှါဒသည့် အရ ထမ့်ားမျ ား၊ ဘဏ္ဍ ထိေ့်ားမျ ား၊ 
ဘ တ့်အဖွ ွဲ့ နငှ ့်/(သိ ို့) အဆင ့်ဆင ့်ပသ  ပက ့်မတ  အဖွ ွဲ့ဝင့်မျ ား တိ ို့နငှ ့်လည့်ား 
သက့်ဆိ င့်သည့်။ 
 
၃၊၂။ ဤမူဝှါဒ ပှါပဖေါ်ခပြျက့်အရ third−party သည့် မိမိတိ ို့ နငှ ့်ပတွွဲ့ဆံ  အလ ပ့်လ ပ့်သည ့် 
လူပ ဂ္ြိုလ့် (သိ ို့) အဖွ ွဲ့အစည့်ားအ ား ရည့်ညွှေ့်ားသည့်။ လက့်ရှိနှင ့် အလ ားအလ ားရိှပသ  
clientsမျ ား၊ customersမျ ား၊ ပပားသွင့်ား သူမျ ား (suppliers)၊ ခဖေို့့်ခဖ ား ပရ င့်ားြျသမူျ ား၊ 
လ ပ့်ငေ့်ား ဆက့်စပ့်သူမျ ား (business contacts)၊ agentsမျ ား၊ အကကံပပားမျ ား နငှ ့် အစိ ားရ နငှ ့် 
အရပ့်ဖက့် အဖွ အစည့်ားမျ ား အ ား ရည့်ညွှေ့်ားခြင့်ား ခဖစ့်ပပ ား၊ ယင့်ားတိ ို့၏ အကကံပပားမျ ား၊ 
ကိ ယ့်စ ားလှယ့်မျ ား (representatives) နငှ ့် တ ဝေ့်ရှိ သူမျ ား (officials)၊ နိ င့်ငပံရား 
သမ ားမျ ား၊ နငှ ့် လူထ  အဖွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား လည့်ားပှါဝင့်သည့်။ 



 
၃၊၃။ မိမိတိ ို့၏ company မှ Third party တစ့်ရပ့်ခဖင ့် လ ပ့်ပဆ င့်သမျှပသ  အစ အစဉ့်မျ ား 
သည့် ယင့်ား third party အပေခဖင ့် အေိမ ့်ဆံ ား အဆင့် ခဖင ့် လိ က့်ောရမည ့် သ ားခြ ားခပ 
ဌ ေ့်ားြျက့်မျ ား နငှ ့် အကျင ့်ပျက့် ခြစ ားမှုတိ က့်ဖျက့်ပရား နငှ ့် သက့်ဆိ င့်သည့်  လ ပ့်ထံ ား 
လ ပ့်ေည့်ားမျ ား အပှါအဝင့် ရှင့်ားလင့်ားသည ့် စ ြျြုပ့်ဆိ င့်ရ  ပဝှါဟ ရမျ ား အရခဖစ့်ရမည့်။  
 
၄။ လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူခြင့်ားအ ား အဓ ပပ ယ့်ဖွင့် ဆ ိုြျက့် 
 
၄၊၁။ လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူခြင့်ား ဆိ သည့်မှ  တစ့်စံ  တစ့်ရ ပသ  လ ပ့်ပဆ င့်မှု (သိ ို့) 
ဆံ ားခဖတ့်ြျက့် အ ား တိ က့်တေွ့်ား သည ့်အပေခဖင ့် (သိ ို့) ဩဇ လွှမ့်ားမိ ားရေ့် အတွက့် တေ့်ဖိ ား 
ရှသိည ့်အရ  (သိ ို့) အကျြိုားအခမတ့် ရရိှရေ့် အလိ ို့င ှ လ ပ့်ပဆ င့်သည ့် ကမ့်ားလှမ့်ားခြင့်ား၊ 
ပပားပဆ င့်ခြင့်ား၊ ဂတိ ခပြုခြင့်ား၊ စံ စမ့်ားခြင့်ား (asking)၊ သပဘ တူခြင့်ား၊ ရရိှခြင့်ား၊ လက့်ြံခြင့်ား 
(သိ ို့) ပတ င့်ားြံခြင့်ား တိ ို့အ ား ရည့်ညွှေ့်ားသည့်။ 
 
၄၊၂။ တံစိ ား လက့်ပဆ င့် (bribe) ဟသူည့် စ ားပွ ားပရား အရ၊ စ ြျြုပ့် စ တမ့်ားအရ၊ စည့်ားမျဉ့်ား 
အ ဏ အရ (သိ ို့) ပ ဂိ္ြုလ့်ပရား အရ အကျြိုားအခမတ့် ရရိှပစရေ့် လူတစ့်ဦား တစ့်ပယ က့်အ ား 
မက့်လံ ား ပပားရေ့်၊ ြျ  ားခမြှင ့်ရေ့် (reward) (သိ ို့) တေ့်ဘိ ားရိှ အရ ဝတတြု/ပစစည့်ား ပပားရေ့် ကမ့်ားလှမ့်ား 
ခြင့်ားမှေ့်သမျှ တိ ို့အ ား ရည့်ညွှေ့်ားသည့်။ 
 
၄၊၃။  လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူခြင့်ား ဆိ သည့်မ ှ တစံိ ား လက့် ပဆ င့် ကမ့်ားလှမ့်ားခြင့်ား ထက့်ပိ လွေ့် 
ပှါသည့်။ အကယ့်၍ တစ့်ဦားတစ့်ပယ က့်သည့် သွယ့်ဝှုက့်၍ တံစိ ား လက့် ပဆ င့် 
လက့်ြံခြင့်ား ရှြိ  ပသ ့် ယင့်ားလ ပ့်ရပ့်သည့် ဥပပဒ ြျြိုားပဖှါက့်သည ့် လ ပ့်ရပ့်ပင့်ခဖစ့်သည့်။  
 
၄၊၄။ လ ဘ့် ပပား လ ဘ့်ယူခြင့်ားသည့် ဥပပဒနှင့် ဆေ့်ို့ကျင့်။ Employees တိ ို့သည့် တိ က့်ရိ က့် 
ခဖစ့်ပစ (သိ ို့) (အထက့်တငွ့် ပဖေါ်ခပ ထ ားသက  သိ ို့) သွယ့်ဝိှုက့် ၍ခဖစ့်ပစ  (သိ ို့) third partyမ ှ
တဆင ့် ခဖစ့်ပစ (agent (သိ ို့) distributor တိ ို့က  သိ ပသ ) ခပြုလ ပ့်သည ့် မည့်သိ ို့ပသ  
လ ဘ့် ပပား လ ဘ့်ယူခြင့်ားမျြိုား ကိ မဆိ  ပရ ှင့်ကျဉ့်ရမည့်။ Employees တိ ို့သည့် ကမ္   
မည့်သည ့် အရပ့်ပဒသရှိ နိ င့်ငံခြ ားသ ား အစိ ားရ အရ ရှ ိ ကိ မျှ လ ဘ့် ပပား ခြင့်ား မခပြုရ။ 
သူတိ ို့သည့် မည့်သည ့် ပံ စံခဖင ့် လ သည ့် တံစိ ား လက့်ပဆ င့် ကိ မျှ လက့်မြံရ။ အကယ့်၍ 



လက့်ပဆ င့် တစ့်ရပ့်အ ား တံစိ ား လက့်ပဆ င့် (သိ ို့) ဧည့် ဝတ့် ပကျပွေ့်မှု ဆိ သည့်ကိ  
မပရမရ  ခဖစ့်ပေ ြ  လျှင့် company၏ compliance officer ထ ံ အကကံဉ ဏ့် 
ပတ င့်ားြံရမည့်။ 
 
၅။ လက့်ြ သင ့် မြ သင ့် စည့်ားမျဉ့်ား 
 
၅၊၁။ မူဝှါဒ၏ ဤအပိ င့်ားကိ  area ပလားရပ့် ြွ ထ ားသည့် 
(က) လက့်ပဆ င့်မျ ား၊ ဧည့် ြခံပြုစ မှု 
(ြ) ပြျ ဆ ထည ့်ခြင့်ား 
(ဂ) နိ င့်ငံပရား အရထည ့်ဝင့်မှု 
(ဃ) က သိ လ့်ခဖစ့် လှ တေ့်ားမှုမျ ား 
 
၅၊၂။ လက့်ပဆ င့်မျ ား၊ ဧည့် ြခံပြုစ မှု 
လက့်ပဆ င့်မျ ား ပပားအပ့်ခြင့်ား နငှ ့် လက့်ြရံရိှခြင့်ား တိ ို့သည့် ပအ က့်ပှါ အြျက့်မျ ားနှင ့် 
ကိ က့်ည ပေသမျှ (third parties တိ ို့အ ား ပပားအပ့်သည့် ခဖစ့်ပစ ယင့်ားတိ ို့ထမံှ လက့်ြ ံရရိှ 
သည့်ခဖစ့်ပစ) ပံ မှေ့် အပေအထ ားအရ (သိ ို့) ပလျ ့်ကေ့် သင ့်ခမတ့်သည ့်   ဧည ့်ဝတ့်ပကျပွေ့်မှု 
နငှ ့်ြင့်မင့်မှု တိ ို့အပပေါ် Ever Flow River Group Public Company Limitedမ ှအသအိမှတ့် 
ခပြုသည့်။ 
 (က) လက့်ပဆ င့် ပပားအပ့် လိ က့်သည ့် partyအပပေါ်တငွ့် ဩဇ လွှမ့်ားရေ့်၊ လ ပ့်ငေ့်ား တစ့်ရပ့် 
ကိ ရိှရေ့် (သိ ို့) လ ပ့်ငေ့်ား ဆက့်လက့် တည့်ပမ ပေ ပစရေ့် (သိ ို့) လ ပ့်ငေ့်ား အကျြိုားအခမတ့် 
ရရိှပစရေ့်၊ (သိ ို့) တိ က့်ရိ က့် (သိ ို့) သွယ့်ဝိ က့် ၍ အြွင ့်အပရားမျ ား (သိ ို့) အကျြိုား ြံစ ား ြွင ့်မျ ား 
နငှ့်ဖလှယ့်ရေ့် အစရှိသည ့် ရည့်ရယွ့်ြျက့် တိ ို့ခဖင ့် လ ပ့်ပဆ င့်ခြင့်ား မခဖစ့်ပစရ။ 
(ြ) အခပေ့်အလှေ့် ြျ  ားပခမြှ က့်မှုကိ  ပမျှ ့်မှေ့်ား၍ ပပားအပ့်ခြင့်ား မခဖစ့်ပစရ။ 
(ဂ) လက့်ပဆ င့် ပပားခြင့်ား (သိ ို့) လက့်ြံခြင့်ားသည့် ပဒသဆိ င့်ရ  ဥပပဒ နငှ ့် ည ညွတ့် ရမည့်။ 
(ဃ) လက့်ပဆ င့်အ ား company၏ အမည့်ခဖင ့်သ ပပားရမည့်။ လူတစ့်ဦား တစ့်ပယ က့် ၏ 
အမည့်ခဖင ့် မခဖစ့်ပစရ။ 
(င) လက့်ပဆ င့်တငွ့် ပငွသ ား (သိ ို့) တေ့်ဖိ ား ပဖေါ်ခပြျက့် (ဥပမ ။ ပငွရပခပစ  (သိ ို့) 
တေ့်ဖိ ားနှင ့် အမည့်တိ ို့ ပဖေါ်ခပထ ားသည ့် gift certificate) တိ ို့မပှါပစရ။ 



(စ) လက့်ပဆ င့် သည့် အပခြအပေနှင ့် ကိ က့်ည  ရမည့်။ (ဥပမ ။ Christmas က လ 
လက့်ပဆ င့် ငယ့်ပလားမျ ား (သိ ို့) လ ပ့်ငေ့်ားကက ား တစ့်ြ  အပပ ားသတ့်နိ င့်ရေ့် ကူည သည ့် 
companyအ ား အသအိမှတ့် ခပြုသည ့် လက့်ပဆ င့်ငယ့်ပလားမျ ား)။ 
(ဆ) ပပားအပ့်ရသည ့် အပကက င့်ားအရင့်ား ပပေါ်မူတည့်၍ သင့် ပတ ့်သည ့် အမျြိုားအစ ား နငှ ့် 
သင့် ပတ ့်သည ့် တေ့်ဖိ ား ရိှ လက့်ပဆ င့်အ ား ပလျ ့်ကေ့် သင ့်ခမတ့်သည ့် အြျေိ့်တွင့် 
ပပားပဆ င့်ခြင့်ား ခဖစ့်ပစရမည့်။ 
(ဇ)  ပွင့် ပွင့် လင့်ားလင့်ား ပပားအပ့်/လက့်ြ ံခြင့်ားသ ခဖစ့်ရမည့်၊ လျှြိုွဲ့လျှြိုွဲ့ဝှက့်ဝှက့် မခဖစ့်ပစရ။ 
(ဈ) ဩဇ ရိှ ပသ  ြျက့် ပ ဂိ္ြုလ့်အ ား တိ က့်ရိ က့် လွှမ့်ားမိ ရေ့် ရည့်ရယွ့်၍  အဆိ ပှါ ပ ဂိ္ြုလ့်အ ား 
ပရြွျယ့်၍ ပပားခြင့်ားမျြိုား မခဖစ့်ပစရ။ 
(ည) companyမှ compliance officer၏ ကကိြုတင့် သပဘ တညူ ြျက့် မရရိှပ  အစိ ားရ 
အရ ရှ ိ(သိ ို့) ကိ ယ့်စ ားလှယ့် (သိ ို့) နိ င့်ငပံရား သမ ား (သိ ို့) နိ င့်ငံပရား ပှါတ  သိ ို့ ပပားကမ့်ားခြင့်ား 
(သိ ို့) ယင့်ားတိ ို့ထမံှ ရယူခြင့်ား မရှပိစရ။ 
 
၅၊၃။ လက့်ပဆ င့်အ ား လက့်ြံရေ့် ခငင့်ားပယ့်ခြင့်ားသည့် မပလျ ့်ကေ့်သည ့် အခဖစ့်မျြိုား 
(ဥပမ ။ ထိ က  သိ ို့ ခငင့်ားပယ့်ခြင့်ားသည့် ပစ ့်က ားခြင့်ား ခဖစ့်သည့်ဟ  မှတ့်ယလူ  နိ င့်သည ့် 
ဘ သ ပရား/ယဉ့်ပကျားမှု ဆိ င့်ရ  ပ ဂိ္ြုလ့် နငှ ့်ပတွွဲ့ဆံ သည ့် အြှါမျြိုား) တွင့် အပခြအပေအ ား 
အက ခဖတ့်မည ့် compliance officerအ ား အသပိပား ပကကည ထ ားြ  ပသ ့် ယင့်ား 
လက့်ပဆ င့် အ ား လက့်ြံနိ င့်သည့်။ 
 
၅၊၄။ လက့်ပဆ င့်အ ား ပပားခြင့်ားနငှ ့် လက့်ြံခြင့်ား ဓပလ  တိ ို့သည့် တစ့်နိ င့်ငံ နငှ ့်တစ့်နိ င့်ငံ၊ 
ယဉ့်ပကျားမှု တစ့်ြ နှင ့် တစ့်ြ ၊ ဘ သ  သ သ ော တစ့်ရပ့်နှင ့် တစ့်ရပ့် တိ ို့အကက ား 
ကွ ားခြ ားမှုမျ ား ရှပိေသည့်ခဖစ့်ရ ၊ လက့်ြသံင ့် လက့်မြံသင ့် တိ ို့အ ပပေါ် အဓပိပ ယ့် 
ဖွင့် ဆိ ြျက့် မျ ားသည ့်လည့်ား မလွ ဧကေ့်ပင့် ကွ ခပ ား ခြ ားောား ကကမည့်ဆိ သည့်  အြျက့်အ ား 
Ever Flow River Group Public Company Limited မ ှအသအိမတှ့်ခပြု လက့်ြ ံပှါသည့်။ 
 
၅၊၅။ မှေ့်ကေ့်သည ့် လ ပ့်ရပ့်တစ့်ြ  အပေခဖင ့် လက့်ပဆ င့် ပပားသည့် ခဖစ့်ပစ လက့်ြံရယူ 
သည့် ခဖစ့်ပစ compliance officerအ ား အသပိပားရမည့် ခဖစ့်သည့်။  ပပားသွင့်ားသူမျ ား 
(suppliers) ထံမှ လက့်ြံရရှသိည ့် လက့်ပဆ င့် မျ ားအ ား အပမ အသိပပားရမည့်။ 
 



၅၊၆။ လက့်ပဆ င့် ပပားခြင့်ား/လက့်ြံခြင့်ား တိ ို့တွင့် ပောက့်ြ ံရည့်ရယွ့်ြျက့်အ ား အပမ တပစ 
ထည ့်သွင့်ား စဉ့်ားစ ားရမည့်။ အဆိ ပှါ အြျက့်အပပေါ် မပသြျ  မပရရ မှု တစ့်ရပ့် ရှပိေြ   ပသ ့် 
compliance officer၏ အကကံဉ ဏ့်ကိ  ရယရူမည့်။ 
 
၅၊၇။ ပြျ ဆ ထည ့်ခြင့်ား နငှ ့် လ ပ့်ငေ့်ား အဆင့်ပခပ ပစရေ့် မသမ သည ့် ပငွပပားခြင့်ား  
Ever Flow River Group Public Company Limited သည့် ပြျ ဆ ထည ့်ခြင့်ား 
(facilitation payments) အ ား မည့်သည ့် ပံ စမံျြိုားနငှ ့်မျှ လက့်ြ ံလ ပ့်ပဆ င့်မည့်မဟ တ့်။ 
ပြျ ဆ ထည ့်ခြင့်ားသည့် အစိ ားရ အရ ရှတိစ့်ဦား ပံ မှေ့်လ ပ့်ပဆ င့်ရမည ့် အစိ ားရ လ ပ့်ငေ့်ား 
တစ့်ရပ့်အ ား ပိ မိ  ပက င့်ားမွေ့် ခမေ့်ဆေ့် လ ပစရေ့် လ ဘ့်ပပားခြင့်ား တစ့်မျြိုား ခဖစ့်ပကက င့်ား 
မိမိတိ ို့ အသအိမှတ့် ခပြုသည့်။ ယင့်ားသိ ို့ ပြျ ဆ ထည ့်ခြင့်ားသည့် အရ ရှငိယ့်မျ ားက တ ဝေ့် 
(သိ ို့) လ ပ့်ငေ့်ား တစ့်ရပ့်အ ား စတိ့်ြျရပစရေ့်နငှ ့် ခမေ့်ဆေ့်လ ပစရေ့် ရည့်ရယွ့်ြျက့်မျြိုားခဖင ့် 
လ ပ့်ပဆ င့်ပလ  ရှသိည့်ကိ လည့်ား မိမိတိ ို့ သိရှပိှါသည့်။ 
 
၅၊၈။ Ever Flow River Group Public Company Limited သည့် kickbacksမျ ား ပပားခြင့်ား 
(သိ ို့) လက့်ြံခြင့်ားတိ ို့အ ား ြွင ့်မခပြု။ kickbacksမျ ားသည့် ပံ မှေ့်အ ားခဖင ့် လ ပ့်ငေ့်ား ဆိ င့်ရ  
အြွင ့်အပရားနှင ့် အကျြိုားအခမတ့် တွက့်သ ပပား ကကသည့်ကိ  မိမိတိ ို့ ောားလည့် သပဘ  
ပပှါက့်သည့်။ 
 
၅၊၉။ Ever Flow River Group Public Company Limited သည့် facilitation payments 
မျ ားနှင ့် kickbacks အပပေါ် တင့်ားကကပ့်သည ့် မဝူှါဒ ထ ားရိှပသ ့်လည့်ား အဆိ ပှါ facilitation 
payment (သိ ို့) kickback အ ားပရှ င့်ရ ှား ြ  ခြင့်ားပကက င ့် employees တိ ို့သည့် ယင့်ားတိ ို့ 
(သိ ို့) ယင့်ားတိ ို့၏ မိသ ားစ မျ ား ၏လံ ခြံြုပရားမ ှ အနတရ ယ့် တွင့်ား ကျပရ က့် 
လ နိ င့်ပကက င့်ားကိ  ောားလည့် သပဘ  ပပှါက့်သည့်။ ယင့်ားသိ ို့ပသ  အပေ အထ ား မျြိုားတငွ့် 
ပအ က့်ပှါ လ ပ့်ငေ့်ား စဉ့်မျ ားအ ား လ ပ့်ပဆ င့်ပှါ 
 (က) မည့်သည ့် ပမ ဏ မျြိုားပင့်ခဖစ့်ပစ အေည့်ဆံ ား သိ ို့ပလျ  ြျရေ့် 
(ြ) ပခပစ ခဖတ့်ပိ င့်ား၊ ပသားစိတ့်တေ့်ဖိ ား နငှ ့် ပပားရသည ့် အပကက င့်ားအရင့်ား တိ ို့အ ား ပမားခမေ့်ား 
ပတ င့်ားြံရေ့် 
(ဂ) ပပားပငွ နငှ ့်ပတ့်သက့်သည ့် မှတ့်တမ့်ား ထ ားရိှရေ့် 
(ဃ) မမိိနှင ့် တိ က့်ရိ က့် သက့်ဆိ င့်သည ့် manager အ ား အဆိ ပှါ ကိစစကိ  တင့်ခပရေ့်။ 



 
၅၊၁၀။ နိ င့်ငံပရား အရထည ့်ဝင့်မှု (Political Contributions) 
Ever Flow River Group Public Company Limited သည့် နိ င့်ငံပရား ပှါတ တစ့်ရပ့် (သိ ို့) 
ကိ ယ့်စ ားလှယ့် တစ့်ဦားအ ား ပထ က့်ြံသည ့် အပေခဖင ့် ပငွပကကား ခဖစ့်ပစ အခြ ားမည့်သည ့် 
အရ  ခဖစ့်ပစ လှ ဒှါေ့်ားမည့်မဟ တ့်ပှါ။ ယင့်ားသိ ို့ပသ  လ ပ့်ရပ့်သည့် မမှေ့်ကေ့်သည ့် ေည့်ားခဖင ့် 
လ ပ့်ငေ့်ား အကျြိုားအခမတ့်ရရှပိစရေ့် လ ပ့်ပဆ င့်မှုဟ သ  ခမင့်လ နိ င့်သည့် ကိ  ောားလည့် 
သပဘ ပပှါက့်ပှါသည့်။ 
 
၅၊၁၁ က သိ လ့်ခဖစ့် လှ တေ့်ားမှုမျ ား (Charitable Contributions)  
ဝေ့်ပဆ င့်မှုအရ ခဖစ့်ပစ၊ အတတ့်ပည အရ ခဖစ့်ပစ၊ အြျေိ့်အရ ခဖစ့်ပစ၊ တိ က့်ရိ က့် 
ပငွပကကား ထည ့်ဝင့်မှုမျ ား အရ ခဖစ့်ပစ အမျ ား အကျြိုား ပဆ င့် အဖွ ွဲ့မျ ား သိ ို့လှ ဒှါေ့်ားခြင့်ားမျ ား 
ကိ  Ever Flow River Group Public Company Limited အပေခဖင ့် အမှေ့်တကယ့် လက့်ြ ံ
အ ားပပား ၍ ထိ သိ ို့ လှ ဒှါေ့်ားမှု အရပ့်ရပ့်ကိ လည့်ား ပငွ ့်လင့်ားစွ  ပဖေါ်ခပသွ ားမည့်။ 
 
၅၊၁၂။ Employees တိ ို့သည့် က သိ လ့်ခဖစ့် လှ တေ့်ားမှုမျ ား အ ား ပြျ ဆ  ထည ့်ခြင့်ား နငှ ့် 
တိတ့်တဆိတ့် လ ဘ့်ပပားမှုမျ ား တွင့် အသံ ား မခပြုပစရေ့် အထူားသတ ိခပြုရမည့်။ 
 
၅၊၁၃။ က သိ လ့်ခဖစ့် လှ တေ့်ားမှုမျ ား သည့် ပဒသဆိ င့်ရ  ဥပပဒမျ ားနှင ့် အပလ အထ တိ ို့ အရ 
တရ ားဝင့်၍ လူူ့ကျင့် ဝတ့်မျ ားနငှ့်  ကိ က့်ည ပစရေ့် ဂရ ခပြုရမည့်။ ထိ ို့ခပင့် လှ ဒှါေ့်ားမှုမျ ား ကိ  
compliance officer၏ အတည့်ခပြုြျက့် ရယူခြင့်ားမခပြုပ  ကမ့်ားလှမ့်ားခြင့်ား/လှ ဒှါေ့်ားခြင့်ား 
တိ ို့မခပြုလ ပ့်ရ။  
 
၆။ Employee တ ိုို့၏ တ ဝန့်မျ ား(Responsibilities) 
 
၆၊၁။ Ever Flow River Group Public Company Limited၏ Employee တစ့်ဦား အပေခဖင ့် 
ဤမူဝှါဒ တွင့်ပဖေါ်ခပထ ားသည ့် သတင့်ား အြျက့်အလက့်အ ား မလွ မပသွ ဖတ့်ရှုောားလည့် 
လိ က့်ောရမည့်။ ထိ ခပင့် အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယ ူတိ က့်ဖျက့်ပရား နငှ ့် 
သက့်ဆိ င့်သည ့် မည့်သည ့်သင့်တေ့်ား (သိ ို့) မည့်သည ့် သတင့်ား အြျက့်အလက့်အ ား မဆိ  
မလွ မပသွ ဖတ့်ရှုောားလည့် လိ က့်ောရမည့်။ 



 
၆၊၂။ မိမတိိ ို့၏ employees အ ားလံ ားနှင ့် မိမတိိ ို့ ထိေ့်ားပကက င့်ားမှု ပအ က့်ရှိ သူအ ား လံ ားသည့် 
ပံ စံ အမျြိုားမျြိုားပသ  လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူ နငှ ့် အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု တိ ို့အ ား တိ က့်ဖျက့်ရေ့်၊ 
ပထ က့်လှေ့်ားရေ့် နငှ ့် သတင့်ားပိ ို့ရေ့် တူည စွ  တ ဝေ့် ရှကိကသည့်။ ယင့်ားတိ ို့ အ ားလံ ားသည့် 
ဤမူဝှါဒအ ား ြျြိုားပဖှါက့် ပစပသ  (သိ ို့) ြျြိုားပဖှါက့် ပစရေ့် ညွှေ့်ခပပေပသ  မည့်သည ့် 
လ ပ့်ရပ့်ကိ မဆိ  ပရ ှင့်ရ ှားရမည့်။ 
 
၆၊၃။ ဤမူဝှါဒအ ား ပဖှါက့်ဖျက့်သည ့် အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု (သိ ို့) လ ဘ့် ပပား လ ဘ့်ယမူှု 
ကိစစတစ့်ရပ့် ခဖစ့်ပပေါ်ပေပပ  (သိ ို့) ပောင့်တငွ့် ပပေါ်ပပှါက့်ရေ့် တ ဆူ ပေပပ  ဟ ယံ ကကည့်လျှင့် 
(သိ ို့) သံသယ ရှြိ  ပသ ့် compliance officerအ ား ြျက့်ြျင့်ား အ ပကက င့်ားကက ား ရမည့်။ 
၆၊၄။ အကယ့်၍ employee တစ့်ဦား တစ့်ပယ က့်မှ ဤမူဝှါဒအ ား ြျြိုားပဖှါက့်ြ  ပသ ့် 
စည့်ားကမ့်ား ထိေ့်ားသိမ့်ားပရား အရ အပရားယူ ြံရမည ့် အခပင့် လံ ားဝ လက့်ြံနိ င့်ဘွယ့် မရှသိည ့် 
အခပြုအမူအတွက့် အလ ပ့်မှ ထ တ့်ပယ့် ြံရနိ င့်သည့်။ ဤမူဝှါဒအ ား ပဖှါက့်ဖျက့်ြ  ပသ ့် Ever 
Flow River Group Public Company Limitedတငွ့် ယင့်ားဝေ့်ထမ့်ားနငှ ့် ြျြုပ့်ဆိ ထ ားသည ့် 
တရ ားဝင့် ြံဝေ့်ြျြုပ့် အ ား ဖျက့်သိမ့်ား ပိ င့်ြငွ ့်ရိှသည့်။ 
 
၇။ ပြါင့်ားပလ င့်ားတ ား အသ ပပားခြင့်ား (Raising a Concern) 
 
၇၊၁။ ဤမူဝှါဒ၏ ယြ  အပိ င့်ား သည့် အြျက့် သံ ားရပ့်နှင ့် သက့်ဆိ င့်သည့်  
(က) ပြှါင့်ားပလ င့်ားတ ား အသပိပားရေ့် ေည့်ားလမ့်ား 
(ြ) အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယမူှု ၏သ ားပက င့် ခဖစ့်ပေလျှင့် လ ပ့်ပဆ င့် 
ရေ့်ေည့်ားလမ့်ားမျ ား 
(ဂ) အက အကယွ့် 
 
၇၊၂။ ပြှါင့်ားပလ င့်ားတ ား အသပိပားရေ့် ေည့်ားလမ့်ား 
အကယ့်၍ Ever Flow River Group Public Company Limited နငှ ့် ဆက့်နွှယ့်ပသ  
အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု (သိ ို့) လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူမှု ကိစစတစ့်ရပ့် ခဖစ့်ပပေါ်ပေသည့်ဟ  သံသယ 
ရှပိေလျှင့် ပစ နိ င့်သမျှ ပစ ပစ  ပြှါင့်ားပလ င့်ားတ ား အသပိပားရမည့်။ အကယ့်၍ 
လ ပ့်ပဆင့်မှု တစ့်ရပ့် (သိ ို့) အခပြုအမူ တစ့်ရပ့်သည့် အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု ဟ တ့်မဟ တ့် 



မဆံ ားခဖတ့်နိ င့်ြ  ပသ ့် မမိိအ ား တိ က့်ရိ က့် အ ပ့်ြျြုပ့်သူ လ ိုင််းမန်နနဂ ျာ (သ ိုို့) compliance 
officer အ ားတိ င့်ပင့် ရမည့်။ 
 
၇၊၃။ Employees တိ ို့အပေခဖင ့် မိမတိိ ို့ တင့်ခပ လိ သည့်မျ ားအ ား ဖွင ့်ဟ နိ င့်ပစရေ့် အလိ ို့င ှ 
Ever Flow River Group Public Company Limited သည့် ယင့်ား၏ employees 
အ ားလံ ားအ ား မိမတိိ ို့ ကျင ့်သံ ားသည့် သတင််းန ်း လို ်ငန််းစဉ်နငှ ် ရင််းန ်းနစရန ်လို န် ျာင် 
သည်။  
 
၇၊၄။ အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယမူှု ၏သ ားပက င့် ခဖစ့်ပေလျှင့် 
လ ပ့်ပဆ င့် ရေ့်ေည့်ားလမ့်ားမျ ား 
မိမအိ ား လ ဘ့်ယရူေ့် (သိ ို့) မိမမိှ လ ဘ့်ပပား ရေ့် ကမ့်ားလမှ့်ား ခြင့်ားြံရလျှင့် (သိ ို့) 
ပောင့်တစ့်ြျေိ့်တွင့် မမိိအ ား လ ဘ့်ယူရေ့် (သိ ို့) မမိမိှ လ ဘ့်ပပား ရေ့် ဆွ ပဆ င့်ြ ံ
ပေရသည့်ဟ  သံသယ ရှြိ  ပသ ့် (သိ ို့) မိမသိည့် အခြ ားပသ  အကျင ့်ပျက့် ခြစ ားမှု၏ 
သ ားပက င့် ခဖစ့်ပေသည့်ဟ  ယံ ကကည့်ရေ့် အပကက င့်ား ရှလိ လျှင့် compliance officer အ ား 
အခမေ့်ဆံ ား ပကက င့်ား ကက ားရမည့်။ 
 
၇၊၅။ အက အကယွ့်  
အကယ့်၍ မမိိအ ား လ ဘ့်ယူရေ့် (သိ ို့) မမိိမ ှ လ ဘ့်ပပား ရေ့် ကမ့်ားလမှ့်ား ခြင့်ားအ ား 
ခငင့်ားဆိ ြ  ပသ ့် (သိ ို့) အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယမူှု ခဖစ့်နိ င့်ပခြ ရှသိည ့် 
လ ပ့်ရပ့်တစ့်ြ  နငှ ့်ပတ့်သက့်သည ့် အပကက င့်ားအရ အ ား သတင့်ားပပားြ  ပသ ့် ခဖစ့်ပပေါ် 
လ နိ င့်သည ့် ဂယက့်ရိ က့်မှု အပေါ်တွင့် မိမိသည့် စိ ားရိမ့်မှု ရိှနိ င့်ပကက င့်ား Ever Flow River 
Group Public Company Limitedမှ ောားလည့် သပဘ  ပပှါက့်ပှါသည့်။ စံ စမ့်ား 
စစ့်ပဆားသည ့်အြှါ ပပားပိ ို့သည ့် သတင့်ားမ ှ မ ှားပေ ပကက င့်ား ပတွွဲ့ရှရိသည ့်တိ င့် Ever Flow 
River Group Public Company Limited သည့် ရိ ားသ ားစွ ခဖင ့် သတိပပား ပြှါင့်ားပလ င့်ား 
တ ားသည ့် မည့်သကိူ  မဆိ  ပံ ပိ ား ပထ က့်ြံသည့်။ 
 
၇၊၆။ လ ဘ့်ပပားရေ့် (သိ ို့) လက့်ြံရေ့် (သိ ို့) အခြ ားပသ  အကျင ့်ပျက့် လ ပ့်ရပ့်မျ ားအ ား 
ခငင့်ားဆိ ခြင့်ား (သိ ို့) အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယမူှု ခဖစ့်နိ င့်ပခြ ရှသိည ့် 
အပကက င့်ား ကိစစအ ား သတင့်ားပပားခြင့်ား တိ ို့ပကက င ့် မည့်သ ူ တစ့်ဦား တစ့်ပယ က့်သည့်မျှ 



ေစ့်ောပစသည ့် အပရားယူမှု (detrimental treatment) ကိ  ရင့်ဆိ င့်ရမည့် မဟ တ့်ပကက င့်ား 
Ever Flow River Group Public Company Limitedမှ အ မြံသည့်။ 
 
၇၊၇။ ေစ့်ောပစသည ့် အပရားယူမှု (detrimental treatment) ဆိ သည့်မ ှ ရင့်ဖွင ့် ပခပ ဆိ သူ 
တစ့်ဦား တစ့်ပယ က့်အ ား အလ ပ့်မှ ထ တ့်ပယ့်ခြင့်ား၊ စည့်ားကမ့်ားအရ အပရားယူခြင့်ား၊ 
တံ ို့ခပေ့်ခြင့်ား (သိ ို့) မလိ လ ားအပ့်သည ့် အပရားယူမှုမျ ား ခပြုလ ပ့်ခြင့်ား တိ ို့ကိ  ရည့်ညွှေ့်ားသည့်။ 
၇၊၈။ အကယ့်၍ တစ့်ဦား တစ့်ပယ က့်သည့် မမိ၏ိ ရင့်ဖငွ ့် ပခပ ဆိ ြျက့် (သိ ို့) လ ဘ့်လ ဘ 
လက့်ြံရေ့် ခငင့်ားဆိ မှု ပကက င ့် မတရ ား ဆက့်ဆံြံ ပေရသည့်ဟ  ယံ ကကည့်ရေ့် အပကက င့်ား 
ရှလိျှင့် မိမ၏ိ line manager (သိ ို့) compliance officer အ ားြျက့်ြျင့်ား အပကက င့်ားကက ား 
ရမည့်။ 
 
၈။ သင့်တန့်ားနငှ ့် ဆက့်သွယ့်ပ ား 
 
ဂ။၁။ ဝေ့်ထမ့်ား အသစ့်မျ ား အတွက့် လ ပ့်ငေ့်ားြငွ့် အဆင့်ပခပပစရေ့် လ ပ့်ငေ့်ားစဉ့်၏ 
အစိတ့်အပိ င့်ား တစ့်ရပ့် အပေခဖင ့် Ever Flow River Group Public Company Limited 
သည့် ဤမူဝှါဒ နငှ ့်ပတ့်သက့်၍ သင့်တေ့်ား ပပားမည့်။ ဤမူဝှါဒအ ား လိ က့်ောနိ င့် ပစရေ့် 
အတွက့် ဝေ့်ထမ့်ား မျ ားအ ား ပံ မှေ့် သင့်တေ့်ား ပပား၍ ဤမူဝှါဒအ ား လိ က့်ောမည့် ခဖစ့် ပကက င့်ား 
တရ ားဝင့် လက့်ြံပစရေ့် နစှ့်စဉ့် အသပိပားသ ွားမည့်။ 
 
၈၊၂။ Ever Flow River Group Public Company Limited၏ အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် 
လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူ တိ က့်ဖျက့်ပရား မူဝှါ နငှ ့် အဆိ ပှါ ခပစ့်မှုမျ ား အပပေါ် သိုညသည််းခံစ တ ် 
ပသဘ ထ ား အ ား ပပားသငွ့်ားသူမျ ား (suppliers)၊ contractorsမျ ား၊ business 
partnersမျ ား အ ားလံ ားနှင ့် မည့်သည ့် third-partiesအ ား မဆိ  စ ားပွ ားပရား ဆက့်ဆမံှု 
စတင့်သည ့် အြျေိ့်မှစ၍ ရှင့်ားစွ  အသပိပားထ ားပှါမည့်။ ထိ ို့ခပင့် ပောက့်ပိ င့်ားတွင့်လည့်ား 
အဆင့်ပခပသလိ  အသပိပား သွ ားပှါမည့်။ 
 
၈၊၃။ Bribery Actအ ား မည့်သိ ို့ လိ က့်ောရမည့် ဆိ သည ့် အသပိည  ကိ ခမြှင ့်တင့်ပပားရေ့် 
လိ အပ့်သည့်ဟ  ယူဆရပသ  ပေရ တိ ို့တငွ့် Ever Flow River Group Public Company 
Limited သည့် မိမ၏ိ employeesမျ ားအတွက့် အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် 



လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူ တိ က့်ဖျက့်ပရား နငှ ့် သက့်ဆိ င့်သည ့် သင့်တေ့်ား အစရှိသည့်တိ အ ား 
ပပားသ ွားမည့် ခဖစ့်သည့်။ မှေ့်ကေ့်သည ့် လ ပ့်ရပ့် အပေခဖင ့် အ ားလံ ားပသ  စ ားပ ွားပရား 
လ ပ့်ငေ့်ားမျ ား (businesses) သည့်  အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု (သိ ို့) လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူ ခဖစ့်ပပေါ် 
နိ င့်ပခြရှိသည ့် လ ပ့်ငေ့်ားမျ ားတွင့် မိမ၏ိ employees အ ားလံ ားအ ား လ ဘ့် ပပား လ ဘ့်ယူ 
တိ က့်ဖျက့်ပရား သင့်တေ့်ားပပား ထ ားရမည့်ခဖစ့်သည့်။ 
 
၉။ မှတ့်တမ့်ားမျ ား ထ ား ှ ခြင့်ား 
 
၉၊၁။ ပငွပပားပြျခြင့်ား (payments)မျ ား အ ားလံ ားအတွက့် အပထ က့် အထ ားအခဖစ့် Ever 
Flow River Group Public Company Limited သည့် တိကျ မှေ့်ကေ့်သည ့် ဘဏ္ဍ ပရား 
မှတ့်တမ့်ားမျ ား (financial records) မျ ားထ ားရိှမည ့် အခပင့် သင ့်ပလျ ့်သည ့် ရံ ားတငွ့်ား 
ထိေ့်ားပကက င့်ား စစ့်ပဆားမှုမျ ား ကိ လည့်ား လ ပ့်ပဆ င့်မည့်။  
ဧည့် ဝတ့်အပေခဖင ့် ပပားကမ့်ားမှုမျ ားနှင ့် လက့်ပဆ င့်မျ ား ၏ တေ့်ဖိ ားမျ ားနှင ့် ပပားရသည ့် (သိ ို့) 
လက့်ြံရသည ့် အပကက င့်ားအရင့်ားမျ ား အ ားတရ ားဝင့် ပကကည ၍ မတှ့်တမ့်ားစ  မျ ားလည့်ား 
ထ ားရိှမည့်  အခပင့် လက့်ပဆ င့်မျ ား နငှ ် ဧည့် ဝတ့်ပကျပွေ့်မှု မ ျာ်းအျာ်း စ မံခနို့်ခ ွဲမှု အရ 
ပ နလ်ည် စစ်န ်း သ ျာ်းရမည်   ိုသည်က ိုလည််း န ်းလည ်သန ျာ န ေါက် ေါသည်။  
 
 
 
 
၁၀။ ပစ င ့်ကကည ့် စစ့်ပဆားခြင့်ားနငှ ့် ခပန့်လည့်ဆန့်ားစစ့်ခြင့်ား 
 
၁၀၊၁။ Ever Flow River Group Public Company Limited၏ compliance officer သည့် 
ဤ မူဝှါဒ၏ ထိပရ က့်မှုအပပေါ် ပစ င ့်ကကည ့် စစ့်ပဆား ရေ့်တ ဝေ့်ရှ၍ိ အပက င့် အထည့် 
ပဖေါ်မှု အပပေါ်တငွ့်လည့်ား ပံ မှေ့် ခပေ့်လည့် ဆေ့်ားစစ့်မည့်။ ယင့်ားသည့် ဤမူဝှါဒ၏ ပက င့်ား မေွ့် 
သင ့်ပလျ ့်မှု၊ ခပည့်စံ မှု နငှ ့် ထိပရ က့်မှုတိ ို့အ ား အက ခဖတ့်မည့်။ 
 



၁၀၊၂။ အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူ တိ က့်ဖျက့်ပရား အတွက့် ပရားဆွ ထ ား 
သည ့် ရံ ားတွင့်ား ထိေ့်ားပကက င့်ား စစ့်ပဆားမှု စေစ့်မျ ားနှင ့် လ ပ့်ထံ ား လ ပ့်ေည့်ားမျ ား သည့် 
လက့်ပတွွဲ့တငွ့်လည့်ား ထိပရ က့်မှု ရှပိစရေ့် ပံ မှေ့် စစ့်ပဆားသွ ားရမည့် ခဖစ့်သည့်။ 
 
၁၀၊၃။ လိ အပ့်သမျှကိ  အခမေ့်ဆံ ား ခဖည ့်ဆည့်ား ရမည့်ခဖစ့်သည့်။ ဝေ့်ထမ့်ားမျ ား မှ ဤမူဝှါဒ ပိ မိ  
ပက င့်ား မွေ့်လ ပစရေ့် ေည့်ားလမ့်ားမျ ား အကကံခပြုရေ့် ရှြိ  ပသ ့် တံိုို့ပ နခ် က် (feedback) 
န ်းကကရန် အျာ်းန ်းသ ျာ်းမည် ပြစသ်ည်။ အ  ို ေါ feedback မျ ားကိ  compliance officer 
သိ ို့လပိ့်မူ ရမည့်။ 
 
၁၀၊၄။ ဤမူဝှါဒသည့် employee’s contract of employment ၏အစိတ့်အပိ င့်ား အခဖစ့် 
ပှါဝင့်ခြင့်ား မရှ ိသည ့်အခပင့် Ever Flow River Group Public Company Limited သည့် 
အကျင ့်ပျက့်ခြစ ားမှု နငှ ့် လ ဘ့် ပပားလ ဘ့်ယူ တိ ို့အ ား တိ က့်ဖျက့်ရ တွင့် ထိပရ က့်မှု 
ပိ မိ ရှလိ ပစရေ့် အြျေိ့်မပရာွး ခပင့်ဆင့်သွ ားမည့်။ 
 


