
 
EVER FLOW RIVER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

ကျင ့်ဝတ့်ဆ ိုင့်ရာ မူဝါဒ (Code of Conduct) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



၁။ မူဝါဒ အကျဉ့််းချျုပ့် နှင ့် ရည့်ရွယ့်ချက့် 
 
မိမိတိ ို့ company၏ ကျင ့်ဝတ့်ဆိ င့်ရာ မူဝါဒသည့် မိမိတိ ို့ employeesမျာျား၏ အချင့်ျားချင့်ျား အပ ေါ်၊ 
ကက ျားကက ့်သူမျာျား အပ ေါ်၊ နှင ့်အဖ  ွဲ့အစည့်ျား တစ့်ရ ့်လ  ျား အပ ေါ် ပ ြုမူ လ  ့်ပဆာင့်    နှင ့် တ့်သက့်၍ မိမိတိ ို့၏ 
လိ လာျားချက့်မျာျားကိ  ပဖေါ်ပ သည့်။ 
မိမိတိ ို့ companyသည့် လ တ့်လ ့်စ ာ ပပ ာဆိ ခ င ့်နှင ့်   င ့်လင့်ျားစ ာ အပ န့်အလှန့် ဆက့်သ ယ့်ပခင့်ျား တိ ို့ကိ  
အာျားပ ျားသည့်။ သိ ို့ပသာ့် employees ကျင ့်ဝတ့်မျာျားကိ  လိ က့်နာ ကကရမည့်။ ယင့်ျားတိ ို့သည့် 
ကျ ျားလ န့်ပဖါက့်ဖျက့်မှုမျာျား၊ အပ င့်ျားအထန့် ပငင့်ျားခ  ပခင့်ျားမျာျား နှင ့် အလ  ့်ခ င့်အာျား ပနှာက့်ယှက့်ပခင့်ျား တိ ို့ကိ  
ပရာှင့်ကျဉ့်ရမည့်။ အလာျားတူ င့် မိမိတိ ို့၏ employeesမျာျား သည့် ကျကျနန စ စဉ့် ထာျားသည ့်၊ သင ့်တင ့် 
ပလျာက့် တ့်သည ့်၊  ူျားပ ါင့်ျား ပဆာင့်ရွက့်သည ့်  တ့်ဝန့်ျားကျင့်အာျား ထိန့်ျားပကကာင့်ျား အာျားပ ျားမည့် ဟ  မိမိတိ ို့ 
ပမ ာ့်လင ့် သည့်။ 
 
၂။ နယ့်ပယ့် (Scope) 
 
ဤမူဝါဒသည့် မည့်သည ့် အလ  ့်ခနို့့် စာချြု ့် (သိ ို့) ရာထူျား အရ အလ  ့်လ  ့်ပနသူ ပဖစ့်ပစ မိမိတိ ို့ ဝန့်ထမ့်ျား 
အာျားလ  ျား နှင ့်အကျ ြုျားဝင့်သည့်။ 
 
၃။ ဝန့်ထမ့််း ကျင ့်ဝတ့် မူဝါဒ တွင့်ပါဝင့်သည ့် အက ကာင့််းအရာမျာ်း  
 
Company ဝန့်ထမ့်ျား မျာျားသည့် ယင့်ျားတိ ို့၏ contractစာချြု ့်အရ လ  ့်ငန့်ျားခ င့်တ င့် EFR၏ ဝန့်ထမ့်ျား 
ကျင ့်ဝတ့် မျာျားအာျား လိ က့်နာရန့် တာဝန့်ရှသိည့်။ ဝန့်ထမ့်ျား ကျင ့်ဝတ့် မူဝါဒ တ င့် ါဝင့်သည ့် အပကကာင့်ျား 
အရာမျာျားအာျား ပအာက့် ါ အတိ င့်ျားပဖေါ်ပ သည့်။ 
 
၄။ ဥပကဒအာ်း က ်းစာ်း   ိုက့်နာခခင့််း 
 
ဝန့်ထမ့်ျားမျာျား အာျားလ  ျားသည့် မိမိတိ ို့ Company၏ တရ ားဝင်မှုအ ား က ကွယ် စ  င ်စရ  က် ရမည်။ 
ယင်ားတ  ို့သည ်  တ့်ဝန့်ျားကျင့်၊ လ  ခခ ြုပရျား နှင ့် မ တသည ့် စ ျား  ာျားပရျား ဆက့်ဆ မှု ဆိ င့်ရာ ဥ ပဒ မျာျားအာျား 
ပလျားစာျား လိ က့်နာရမည့်။ မိမိတိ ို့ company၏ ပင ပကကျားကစစမျာျား၊ ထ တ့်က န့်မျာျား၊ စ ျား  ာျားပရျား မိတ့်ဖက့်မျာျား 
နှင ့် ဂ ဏ့်သိကခာ တိ ို့နှင ့်  တ့်သက့်၍ ဝန့်ထမ့်ျားမျာျားသည့် တာဝန့်သိ၍ ကျင ့်ဝတ့်ကိ  ပစာင ့်ထိန့်ျားမည့်ဟ  မိမိတိ ို့ 
ပမ ာ့်လင ့်သည့်။ 
 
 
 
 



၅။  ိုပ့်ငန့််းခွင့် အတွင့််း က ်းစာ်းမှု 
 
ဝန့်ထမ့်ျားမျာျား အာျားလ  ျားသည့် အချင့်ျားချင့်ျား ပလျားစာျားမှု ရှိရမည့်။ EFRသည့် ခ  ပခာျားသည ့် လ  ့်ရ ့်မျာျား၊   ဒ ကခပ ျား 
 ပနှာင့် ယကှ့်မှု၊ (သိ ို့) မတရာျားဖိနှိ ့်မှု တိ ို့အာျား ခ င ့်ပ ြုမည့် မဟ တ့်။ ဝန့်ထမ့်ျားသစ့် ခနို့့်ထာျားပခင့်ျား နှင ့် 
လ  ့်ရည့်ကိ င့်ရည့် အက ပဖတ့်ပခင့်ျား တိ ို့မှစ၍   ဂ္ိြုလ့်ပရျား ဆက့်ဆ မှုမျာျား အထိ လ  ့်ငန့်ျား ကဏ္ဍမျာျား 
အာျားလ  ျားတ င့် ဝန့်ထမ့်ျား တိ ို့သည့် တူည သည ့် အခ င ့် အပရျား ရှိရမည့်။ 
 
၆။ Company ပ ိုင့် ပစစည့််း တ ိုို့အာ်း ကာကွယ့် ကစာင ့်ကရှာက့်ခခင့််း 
 
ဝန့်ထမ့်ျား အာျားလ  ျားသည့် Company၏ ပဒ ့်ရိှ  စစည့်ျား ပဖစ့်ပစ၊ ပဒ ့်မ   စစည့်ျား ပဖစ့်ပစ ရိ ရိ  ပသပသပဖင ့် ဂရ စိ က့် 
ကိ င့်တ ယ့်ရမည့်။  
 

• ဝန့်ထမ့်ျားမျာျား သည့် company  စစည့်ျားကိရိယာမျာျား (equipment) တိ ို့အာျား တလ  သ  ျားပခင့်ျား (သိ ို့) 
နပမာ့်နမ   ကိ င့်တ ယ့်ပခင့်ျားတိ ို့ မပ ြုလ  ့်ရ။ 

• ပဒ ့်မ    စစည့်ျားမျာျား (incorporeal property) ကိ  ရိ ပသစ ာ ကိ င့်တ ယ့် ရမည့်။ ပဒ ့်မ    စစည့်ျားမျာျား တ င့် 
trademarksမျာျား၊ copyrightမျာျား နှင ့် သတင့်ျား အချက့်အလက့် နှင ့်အစ ရင့်ခ စာ တိ ို့က  သိ ို့ပသာ 
 စစည့်ျားမျာျား  ါဝင့်သည့်။ ဝန့်ထမ့်ျားမျာျား သည့် အဆိ  ါ  စစည့်ျားမျာျားအာျား မိမိတိ ို့၏ လ  ့်ငန့်ျား တာဝန့်မျာျား 
ပ  ျားပပမာက့်နိ င့်ရန့် အတ က့်သာ အသ  ျား ပ ြုရမည့်။ 

ဝန့်ထမ့်ျားမျာျား သည့် company ၏ အစ  က် အဦားမ  ား န င ် အခ  ား ခြပ်ရ   ဥ စ ပ စည်ားမ  ား (ဥပမ ။ 
company၏ စမ ်စတ ်ယ ဉ်) မ  ားအ ား ထ    က် ပ က်  ားခ င်ား န င ် ဖ က်  ား  ံရခ င်ား တ  ို့မ  ခဖ ်န  င်သည ် 
အ   န်တ  င်ားတွင် က ကွယ်စ  င ်စရ  က် ရမည်။ 
 
၇။ ကျွမ့််းကျင့်မှု  
 
ဝန့်ထမ့်ျား အာျားလ  ျားသည့် သည့် လ  ့်ငန့်ျားခ င့်တ င့် သမာဓ ိနှင ့် ကျွမ့်ျားကျင့်မှု ရှိရမည့်။ 
 

• အပ င့် န့်ျား အပနအထာျား  
ဝန့်ထမ့်ျား အာျားလ  ျားသည့် သင့် တင့် ပလျာက့် တ့်စ ာ ဝတ့်ဆင့်၍ အမျာျားအပမင့်တ င့် တင ့်တယ့် ပစရန့် 
လိ အ ့်သလိ  ထိန့်ျားသိမ့်ျား ပနထိ င့်ရမည့်။  
 
 
 
 
 



၈။ အကျင ့်ပျက့် ခခစာ်းမှု 
 
ဝန့်ထမ့်ျားမျာျားသည့် clientsမျာျား (သိ ို့) စ ျား  ာျားပရျား မိတ့်ဖက့်မျာျား ထ မ ှ လက့်ပဆာင့်မျာျား လက့်ခ  ပခင့်ျားကိ  
အာျားမပ ျား ါ။ မည့်သည ့် ပ ည့်တ င့်ျား (သိ ို့) ပ ည့်  အဖ  ွဲ့အစည့်ျား အကျြိုျား အတ က့်ငှာ လာဘ့်ပ ျား ပခင့်ျား 
လာဘ့်ယူပခင့်ျားကိ  မိမိတိ ို့ တာျားပမစ့်သည့်။  
 

•  ိုပ့်ငန့််း တာဝန့်နှင ့်  ိုပ့်ပ ိုင့်ခွင့်   
ဝန့်ထမ့်ျား အာျားလ  ျားသည့် ဂ ဏ့်သိကခာ ရှိရှိပဖင ့် customersမျာျား၊ companyနှင ့် သက့်ဆိ င့်သူ မျာျား နှင ့် 
အ  ့်စ အကျြိုျားစ ျား  ာျား တိ ို့အပ ေါ် အပလျားထာျားလ က့် လ  ့်ငန့်ျား တာဝန့်မျာျားကိ  ပ  ျား ပပမာက့်ပအာင့် 
လ  ့်ပဆာင့်ရမည့်။ ကက ျားကက ့်သူမျာျား နှင ့် managersမျာျားသည့် မိမိတိ ို့၏ လ  ့် ိ င့်ခ င့်  အာဏာကိ  
အလ  သ  ျားစာျား မပ ြုရ။ 
အဆိ  ါ ကက ျားကက ့်သူမျာျား နှင ့် managersမျာျားသည့် မိမိဝန့်ထမ့်ျားမျာျား၏ လ  ့်ရည့်ကိ င့်ရည့် နှင ့် အလ  ့်၏ဝန့် 
 မာဏ တိ ို့ကိ  ထည ့်သ င့်ျားစဉ့်ျားစာျား၍ ယင့်ျားတိ ို့အာျား တာဝန့်ချ မှတ့်ရမည့်။ အလာျားတူ င့် အဖ  ွဲ့ဝင့်မျာျားသည့် 
အဖ  ွဲ့ ပခါင့်ျားပဆာင့် တိ ို့၏ ညွှန့်ကကာျားချက့်မျာျားကိ  လိ က့်နာ ၍ မိမိတိ ို့၏ တာဝန့်မျာျားကိ  ကျွမ့်ျားကျင့် စ ာပဖင ့် 
အချနိ့်မှ  ပ  ျားစ ျား ပစရမည့်။ 
Company အတ င့်ျား မှန့်ကန့်သည ့် လမ့်ျားညွှန့်မှု မျာျားကိ  မိမိတိ ို့ အာျားပ ျားသည့်။  
 

• ပျက့်ကွက့်ခခင့််း နှင ့် မချ  န့်ကနာက့်ကျခခင့််း  
ဝန့်ထမ့်ျားမျာျားသည့် မိမိတိ ို့၏ အချနိ့်ဇယာျား မျာျားကိ  လိ က့်နာရမည့်။ မိမိတိ ို့ ဝန့်ထမ့်ျားမျာျား    မှန့် အလ  ့်ချနိ့်မျာျား 
နှင ့် အလ  ့်ဆင့်ျားရက့်မျာျား အတိ င့်ျား အလ  ့်ဆင့်ျားရန့် မပဖစ့်နိ င့်သည ့် အခါသမယ မျာျားအတ က့်မူ မိမိတိ ို့သည့် 
ခခ င့်ျားချက့်မျာျား ထာျားရှိပ ျားနိ င့်သည့်။ သိ ို့ပသာ့် ပယဘ ယျ အာျားပဖင ့် ဝန့်ထမ့်ျားမျာျား အချနိ့်မနှ့် အလ  ့်ဆင့်ျား 
အလ  ့်တက့်သည့် ကိ သာ မိမိတိ ို့ လိ လာျားသည့်။ 
 

• အက  ိျိုးစ ျိုးပ  ျိုး ပဋပိကခ  
ဝန့်ထမ့်ျားမျာျားသည့် မိမိတိ ို့၏ လ  ့်ငန့်ျား တာဝန့် မျာျားအပ ေါ် လ  ့်နိ င့်စ မ့်ျား နှင ့် လ  ့်ပဆာင့် လိ စိတ့် တိ ို့အာျား 
ဟနို့့်တာျား လာပစနိ င့်သည ့်   ဂ္ြိုလ့်ပရျား၊ ပင ပရ:  ပကကျားပရျား (သိ ို့) မည့်သည ့် အကျြိုျားစ ျား  ာျား မျြိုျားကိ မဆိ  
ပရာှင့်ရှာျားပစလိ သည့်။ 
 

• ပူ်းကပါင့််း  ိုပ့်ကဆာင့်ခခင့််း  
ဝန့်ထမ့်ျားမျာျားသည့် ပဖေါ်ပရွ၍  ူျားပ ါင့်ျား လ  ့်ပဆာင့် လိ စိတ့်ရှိရမည့်။ ယင့်ျားတိ ို့သည့် လ  ့်ငန့်ျားခ င့်အာျား 
ပနှာက့်ယှက့်ပခင့်ျား (သိ ို့) လ  ့်ပဖေါ် ကိ င့်ဖက့်မျာျား၏ အလ  ့်အပ ေါ်တ င့် အဟန့်ို့အတာျား တိ ို့ပဖစ့်ပစရန့် 
မပ ြုလ  ့်ရ။ 
 
 



• ဆက့်သွယ့် ကဆာင့်ရွက့်ခခင့််း  
ဝန့်ထမ့်ျား အာျားလ  ျားသည့် မိမိတိ ို့၏ လ  ့်ပဖေါ် ကိ င့်ဖက့်မျာျား၊ ကက ျားကက ့်သူမျာျား (သိ ို့) အဖ  ွဲ့သာျား မျာျားနှင ့် 
ဆက့်သ ယ့် ပဆာင့်ရွက့် ရာတ င့်   င ့်လင့်ျားမှု ရှိရမည့်။ 
 

• အကျ ျု်း ခံစာ်းခွင ့်မျာ်း  
ဝန့်ထမ့်ျားမျာျားသည့် မိမိတိ ို့၏ လ  ့်ငန့်ျားဆိ င့်ရာ အကျြိုျား ခ စာျားခ င ့်မျာျားကိ  တစ့်လ   အသ  ချပခင့်ျား မပ ြုလ  ့်ရ။ 
အကျြိုျား ခ စာျားခ င ့်မျာျား ဆိ သည့်မှာ company မှ     ိ ျားသည ့် မိမိတိ ို့၏ အာျားလ ့်ချနိ့်၊ အာမခ  (insurance) ၊ 
အပထာက့် အ   မျာျား၊    မှန့် ထည ့်ဝင့်မှုမျာျား (subscriptions) (သိ ို့) အပခာျားပသာ အကျြိုျား ခ စာျားခ င ့်မျာျား 
ကိ ရည့်ညွှန့်ျားသည့်။  
 

• မူဝါဒမျာ်း  
ဝန့်ထမ့်ျား အာျားလ  ျားသည့် company၏ မူဝါဒ မျာျားကိ  ဖတ့်ရှု လိ က့်နာရမည့်။ မရငှ့်ျားလင့်ျား သည့်မျာျား ရှိခ  ပသာ့် 
ယင့်ျားတိ ို့၏ managersမျာျား (သိ ို့) Human Resources (HR) department အာျားပများပမန့်ျား နိ င့်သည့်။ 
 
စည့််းကမ့််းထ န့််းသ မ့််းကရ်း ဆ ိုင့်ရာ အ ကရ်းယူမှုမျာ်း  
ဝန့်ထမ့်ျား ကျင ့်ဝတ့်မျာျားအာျား ထ ့်ခါတလ လ (သိ ို့) ရည့်ရွယ့်ချက့်ပဖင ့် လိ က့်နာရန့်  ျက့်က က့် ပနသည ့် 
ဝန့်ထမ့်ျားမျာျားအာျား စည့်ျားကမ့်ျား ထိန့်ျားသိမ့်ျားပရျား အရ အပရျားယူမည့်။ စည့်ျားကမ့်ျားထိန့်ျားသိမ့်ျားပရျား ဆိ င့်ရာ 
အ ပရျားယူမှုမျာျားသည့် ကျြုျားလ န့်မှု အပ ေါ်မူတည့်၍ က ာပခာျားမှု ရှိသည့်။ 
 
ပဖစ့်နိ င့်သည ့် အပရျားမှု မျာျားမှာ 
 

• ရာထူျားချပခင့်ျား 
• အပ စ့်ပဖေါ် ဆ  ျားမပခင့်ျား 
•  ိ မိ  ကက ျားမာျားသည ့် ကျ ျားလ န့်မှု မျာျားအတ က့် အလ  ့်မှ ဆိ င့်င  ပခင့်ျား (သိ ို့) ရ ့်ဆိ င့်ျားပခင့်ျား 
• အကျြိုျား ခ စာျားခ င ့်မျာျားအာျား အကနိ်ု့အသတ်ခဖင ် (သ  ို့) အကနိ်ု့အသတ်မ   စ      ခ င်ား 

 

အကျင ့် ျက့်ပခစာျားပခင့်ျား၊ ခိ ျားဝှက့်ပခင့်ျား၊ အလ  သ  ျားစာျား ပ ြုပခင့်ျား (သိ ို့) အပခာျားပသာ ဥ ပဒမ   အပ ြုအမူမျာျား 

အတ က့်မ ူဥ ပဒအရ အပရျားယူ ပဆာင့်ရွက့်သ ာျားမည့်။  

 
 
 
 
 
 


