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၁။ မူဝါဒ ဆ ိုင်ရ  ထိုတ်ပပန်ခ က် 
Ever Flow River Group Public Company Limited မှဝန်ထမ််း အ ်းလ  ်းသည် မိမိ တိ ို့၏ ရ ထ ်း 
ဌ နအလိ က် တ ဝန်မ  ်းနှင ် လ ပ်ငန််းမ  ်းကိ  ကျွမ််းကျွမ််းက င်က င်၊ က င ်ဝတ် ရှိရှိ ဖြင ် လွတ်လပ် 
တည်ကကညစ်ွ  ဖြင ် အကက င််းဆ  ်း လ ပ်ကဆ င်ကကရမည်။ ယင််းတိ ို့သည် အက  ိ်းစိ်းပွ ်း ပဋပိကခ (သိ ို့) 
အက  ိ်းစိ်းပွ ်း ပဋပိကခ ဖြစ်ကပေါ်ကစရန် လ  ကလ က်သည ် အကနအထ ်းမ  ိ်း ရှိနိ င်သည ် ကိစစရပတ်ိ ို့အ ်း လ  ်းဝ 
ကရ ှင်က ဉ ် ရမည် (သိ ို့) တိ က်ြ က်ရမည်။ ထိ ို့ဖပင် မိမိတိ ို့၏ manager အ ်း ခ က်ခ င််း 
အကက င််းကက ်းရမည်။ 
 
ဤ မ ဝါဒသည ်အက  ိ်းစိ်းပွ ်း ပဋပိကခ ဆီသိ ို့ ဦ်းတည်သည ် (သိ ို့) ယင််းအ ်း ဖြစ်ကပေါ်ကစ သည ် အခ  ိျို့ကသ  
အမ အက င ်မ  ်း ကိ အကသ်းစိတ် ကြေါ်ဖပ ကသ ်လည််း ယင််းသိ ို့ အက  ိ်းစိ်းပွ ်း ပဋပိကခ ဆီသိ ို့ ဦ်းတည် 
ကစနိ င်သည ် အကဖခအကန မ  ်းအ ်း ကကိ တင် ကြေါ်ဖပရန ်မဖြစ်နိ င်။ ဝန်ထမ််း တိ ို့သညလ်ည််း အမှုမ  အမှတ်မ   
ပင် အက  ိ်းစိ်းပွ ်း ပဋပိကခ ဆီသိ ို့ ဦ်းတည် သည် အကနအထ ်း (သိ ို့) မှတ်ယ နိ င်သည ် အကဖခအကန တိ ို့တွင် 
က ကရ က် ကနနိ င်သည်။ အဆိ ပါ အကဖခအကန မ  ိ်းကိ လည််း ထ တ်ကြေါ် ကဖပ ဆိ  ရမညဖ်ြစ်သည်။ 
 
ဤ မ ဝါဒအ ်း လိ က်နာဖခင််းသည် အလ ပ်ခနိ်ု့ထ ်းဖခင််း ဆိ င်ရ  စည််းမ ဉ််း တစ်ရပပ်င်ဖြစ် သည်။ ဤ 
မ ဝါဒပါ ဖပဌ န််းခ က်မ  ်းအ ်း လိ က်နာရန် ပ က်ကွက်ခ  ကသ ် အလ ပ်မှ ရပဆ်ိ င််းသည် အထိ အကရ်းထ ခ  
ရနိ င်သည။် 
 
၂။ သက်ရရ က်သည ် နယ်ပယ် 
ဤ မ ဝါဒသည် သည ် Ever Flow River Group Public Company Limited မှဝန်ထမ််း အ ်းလ  ်း နှင ် 
EFRနှင  ်ကန်ထရိ က် စ ခ  ပ်အရ အလ ပ်လ ပ ်ကနသည  ် third partiesမ  ်း (သိ ို့) စီ်းပွ ်းကရ်း မိတ်ြက်မ  ်း 
အက   ်းဝင်သည်။ လိ က်နာရန် ဖြစ်နိ င်သည ် ဤမ ဝါဒပါ ဖပဌ န််းခ က်မ  ်းအ ်း ယင််းတိ ို့မှ လိ က်နာရမည်။ 
 
၃။ ရရ  င်က ဉ် ရမည ် လိုပ်ရပ် န င ် အပပ အမူမ  ျိုး  
ဝန်ထမ််းမ  ်း၊ မန်ကနဂ  မ  ်း (သိ ို့) EFRနှင  ်ကန်ထရိ က် စ ခ  ပ်အရ အလ ပ်လ ပ ်ကနသည ် third partiesမ  ်း 
အကနဖြင  ်မည်သည ်နည််း ဖြင ်မဆိ  ကရ ှင်က ဉ် ရမည ် အခ  ိျို့ကသ  အကနအထ ်းမ  ်း၊ အဖပ အမ မ  ်း (သိ ို့) 
ဖြစ်ရပ်မ  ်း ကိ ကအ က်တင်ွ ကြေါ် ဖပထ ်းသည။် 
 
၃၊၁။ ပိုဂ္ဂလ က အက   ျိုးစ ျိုးပ  ျိုး  
ဝန်ထမ််းမ  ်းသည် မိမိတိ ို့၏ ပ ဂဂလိက အက  ိ်းစီ်းပွ ်း နှင ် EFR၏ လက်ရှိ (သိ ို့) အလ ်းအလ ရှိ ပပိ င်ြက်မ  ်း၊ 
customerမ  ်း၊ partnerမ  ်း၊ အကရ င််း အဝယ်သမ ်းမ  ်း၊ ကပ်းသွင််းသ  (supplier)မ  ်း (သ  ို့) မ မ တ  ို့နှင ့် 
တိ က်ရိ က် (သိ ို့) သွယ်ဝိှုက်ကသ  အက  ိ်း စီ်းပွ ်း ရှိကနသည ် လ ပ်ငန််း ဌ န တိ ို့အကက ်းတွင် အက  ိ်းစိ်းပွ ်း 
ပဋပိကခ ဖြစ်ပေါ်ကနဖခင််း (သိ ို့) ကပေါ်ကပါက် ကနဖခင််း တိ ို့မရှိနိ င်ကစရ။ 



ဝန့်ထမ့််းတ  ို့သည့် အ ောက့်ပါတ  ို့ မဖြစ်ကစရ 

EFRနှင ် ယင််း၏ လက်ရှိ (သိ ို့) အလ ်းအလ ရှိ ပပိ င်ြက်မ  ်း၊ customerမ  ်း၊ partner မ  ်း၊ အကရ င််း 
အဝယ်သမ ်းမ  ်း၊ ကပ်းသွင််းသ  (supplier)မ  ်း (သ  ို့) မ မ တ  ို့နှင ့် တိ က်ရိ က် (သိ ို့) သွယ်ဝိှုက် 
ကသ အက  ိ်းစီ်းပွ ်း ရှိကနသည ် လ ပ်ငန််း ဌ န တိ ို့အကက ်း ရှိဆ  ်းဖြတ် ခ က်မ  ်း (သိ ို့) စီ်းပွ ်းကရ်း 
ဆက်ဆ မှုမ  ်း တွင်ပါဝင်ဖခင််း (သိ ို့) ယင််းတိ ို့ အကပေါ် လွမ််းမိ ်းရန် ကကိ ်းစ ်းဖခင််း။ 

မိမိတိ ို့ အက  ိ်း စီ်းပွ ်းအတွက် EFR ၏ ပရဝ ဏ်၊ ပစစည််း ကိရိယ မ  ်း၊ suppliesမ  ်း (သိ ို့) အဖခ ်းကသ  
ဝန်ထမ််းမ  ်း၏ ဝန်ကဆ င်မှုမ  ်း ကိ အသ  ်းဖပ ဖခင််း။ 

EFRတွင် အလ ပ်လ ပက်နစဉ် (သိ ို့) EFRတွင် အလ ပ်လ ပ်ခ   ပပီ်းကနာက် ကိ ယ်က  ိ်းအတွက် အတွင််းကရ်း 
သတင််းအခ က်အလက်မ  ်းအ ်း အသ  ်းဖပ ဖခင််း 

EFR ၏စီ်းပွ ်းကရ်း လ ပ်ငန််းတစ်ရပ် (က န်ပစစည််း (သိ ို့) ဝန်ကဆ င်မှု ကပ်းသွင််းသ ၊ contract ၊ လိ င်စင် (သိ ို့) 
စီ်းပွ ်းကရ်း မိတ်ြက်၊) ထ မှ တိ က်ရိ က် (သိ ို့) သွယ်ဝိှုက်၍  က   ်းအက ်းဇ ်း ရရှိနိ င်သည ် အကနအထ ်းတွင် 
ကရ က်ရှိကနဖခင််း 
 
အက  ိ်းခ စ ်းခွင ် အတွက် supplier (သိ ို့) EFRဖြင ် အလ ပ်လ ပက်နသည ် အဖခ ်းပ ဂဂ ိလ် အ ်း 

အထ ်းအခွင ်အကရ်း ကပ်းဖခင််း 

ယင််း၏ EFR နှင ်ဖပ လ ပ်သည ် စီ်းပွ ်းကရ်း လ ပ်ငန််းတစ်ရပ် သည် ယင််း၏စ စ ကပါင််း လ ပ်ငန််း တန်ြိ ်း၏ 
ကကီ်းမ ်းကသ  အစိတ်အပိ င််း မဟ တ်သည ် က ယ်ဖပနို့်ကသ  အမ  ်းပိ င် က မပဏီ နှင ် ဖပ လ ပ်သည ် စီ်းပွ ်းကရ်း 
လ ပ်ငန်မ  ိ်းမှ လွ ၍၊ EFR ၏စီ်းပွ ်းကရ်း လ ပ်ငန််းတစ်ရပ် တွင် ကငွကကက်းရင််းနှီ်းထ ်းသ ၊ ကငွကကက်း အရင််းအနှီ်း 
ပိ င်ဆိ င်သ ၊ အက  ိ်း စီ်းပွ ်း ရှိသ  (သိ ို့) EFR ၏စီ်းပွ ်းကရ်း လ ပ်ငန််းတစ်ရပ် တွင် တိ က်ရိ က် (သိ ို့) သွယဝ်ိှုက်၍ 
အက  ိ်း စီ်းပွ ်းရှိကနသည ် အြွ ျို့အစည််း ၏ဝန်ထမ််း ဖြစ်ကနဖခင််း 

အထက်ပါတိ ို့သည ် အမှနတ်ကယ် အက  ိ်းစီ်းပွ ်း ပဋပိကခ (သိ ို့) သ သယရှိ အက  ိ်းစီ်းပွ ်း ပဋပိကခ 
ကိ ဖြစ်ကပေါ်ကစသည ် အကကက င််းတရ ်း အ ်းလ  ်းဟ ၍ သတ်မှတ၍် မရ။ 

 

၃၊၂။ မ သ ျိုးစိုမ  ျိုး၊ မ တ်ရဆ မ  ျိုး န င  ်ရမတတ မျှမ  ရနသူမ  ျိုး 

ဝန်ထမ််းမ  ်းနှင ် managers မ  ်း သညက်အ က်ပါတိ ို့အ ်း ကရ ှင်က ဉ်ရမည် 

မိမိတိ ို့၏ ကိ ယက်  ိ်း စီ်းပွ ်း (သိ ို့) မိမိတိ ို့၏ မိသ ်းစ  ဝင် (သိ ို့) ပ ဂဂလိ်ကရ်းအရ နီ်းစပ်သ  (သိ ို့) လ ပ်ငန််းအရ 
အကပ်းအယ  ရှိသ  တိ ို့၏ အက  ိ်းစီ်းပွ ်း အလိ ို့ငှ  မိမိတိ ို့၏ Ever Flow River Group Public Company 
Limited ရှိရ ထ ်း (သိ ို့) အဆက်အသွယ် တိ ို့အ ်း အသ  ်းဖခင််း။ 



မိမိ၏ ကဆွမ  ိ်း (သိ ို့)  ပ ဂဂိ လ်ကရ်း အရ ရင််းနီ်းသ  (သိ ို့) မိမိ၏ ကဆွမ  ိ်း (သိ ို့) ပ ဂဂိ လ်ကရ်း အရ ရင််းနီ်းသ  မှပါဝင် 
ပတ်သက်ကနသည ် (သိ ို့) တိ က်ရိ က် (သိ ို့) သွယ်ဝိ က်ကသ  အက  ိ်းစီ်းပွ ်း ရှိကနကသ  business enterprise 
တစ်ရပ်အ ်း အက  ိ်းကက ်းဇ ်း ရှိကစသည ် (သိ ို့) အက  ိ်းကက ်းဇ ်း ရှိလ ကစ နိ င်ကသ  Ever Flow River Group 
Public Company Limited နှင ်ဆက်နွှယ်သည ် ဆ  ်းဖြတ်ခ က် (သိ ို့) စီ်းပွ ်းကရ်း ကိစစ (လက်ရှိ (သိ ို့) 
အလ ်းအလ ရှိ customersမ  ်း၊ စီ်းပွ ်းကရ်း မိတ်ြက်မ  ်း၊ ကရ င််းဝယ်သ မ  ်း (သိ ို့) suppliers မ  ်းနှင ် 
သက်ဆိ င်ကသ ) တိ ို့တွင် ပါဝင်ဖခင််း (သိ ို့) လွှမ််းမိ ်းရန် ကကိ ်းစ ်းဖခင််း။ 

ကယဘ ယအ ်းဖြင ် ဆိ လျှင ် Ever Flow River Group Public Company Limited သည ် manager 
တစ်ဦ်းမှ မိမိ၏ ကဆွမ  ိ်း (သိ ို့) မိမိနှင ် ကမတတ မျှ ကနသ  အ ်း တိ က်ရိ က် ဖြစ်ကစ (သိ ို့) သွယ်ဝိ က်၍ ဖြစ်ကစ 
အ ပခ်  ပ် ရသည ် အကနထ ်း မ  ိ်းကိ  ခွင ်မဖပ ။ အကယ်၍ Ever Flow River Group Public Company 
Limited သည ်မိမိ၏ ကဆွမ  ိ်း (သိ ို့) မိမိနှင ် ကမတတ မျှ ကနသ  တစ်ဦ်းအ ်း မိမိထ  တိ က်ရိ က် ဖြစ်ကစ (သိ ို့) 
သွယ်ဝိ က်၍ ဖြစ်ကစ သတင််းပိ ို့ရသည ် ရ ထ ်း တစ်ကနရ တွင် ခနို့်ထ ်းရန် အစီအစဉ် ရှိကကက င််း 
ကက ်းသိလျှင် ယင််းကိစစကိ  ခ က်ခ င််း အသိကပ်း ရမည။် 
 
အလ ပ်လ ပက်နစဉ် အတွင််း မိမိ၏ သတင််းပိ ို့ကဆ င်ကရ်း ကွင််းဆက်တွင် တိ က်ရိ က် ဖြစ်ကစ (သိ ို့) 
သွယ်ဝိ က်၍ ဖြစ်ကစ ပါဝင်ကနသည ် Ever Flow River Group Public Company Limitedမှ 
ကနာက်ဝန်ထမ််း တစ်ဦ်းနှင ် ကမတတမျှ လ ခ  ကသ ် ယင််းကိစစကိ  ခ က်ခ င််း အသိကပ်း ရမည်။ ဝန်ထမ််း 
တစ်ဦ်းခ င််းသည် မိမိတိ ို့၏ ကမတတ  ဇတ်လမ််းအ ်း အသိကပ်းရန် တ ဝန်ရှသိည။် manager တစ်ဦ်း 
အကနဖြင ် ယင််းက  သိ ို့ကသ  ကိစစအ ်း သတင််းကပ်းရန် ပ က်ကွက်လျှင် စည််းကမ််း အရ ကသခ  ကပါက် 
အကရ်းယ ခ  ရမည် ဖြစ်သည။်  
 
၃၊၃။ ဆက်နွှယ်မှု န င ် မ က်န ှာသ ရပျိုးပခင်ျိုး 
ဝန်ထမ််း တိ ို့သည် မိမိတိ ို့နှင ် ပ ဂဂလိ်ကရ်းအရ နီ်းစပ်သ  (သိ ို့) လ ပ်ငန််းအရ အကပ်းအယ  ရှိသ  တစ်ဦ်း 
တစ်ကယ က်အ ်း ဦ်းစ ်းကပ်း ဆက်ဆ  ဖခင််းမ  ိ်း မဖပ လ ပ်ရ။ အခ  ိျို့ကသ  အကဖခအကန မ  ်းတွင် အတိတ်က 
ရင််းနီ်းမှု တိ ို့သည ် လည််း သတိမ မသိည်  အက  ိ်းစီ်းပွ ်း ပဋပိကခ မ  ိ်းကပေါ်ကပါက် လ နိ င်သည ် ဖြစ်ရ  
အထက်ပါအတိ င််းပင် ဦ်းစ ်းကပ်း ဆက်ဆ  ဖခင််းမ  ိ်း ကိ ကရှ င်ရမည။် 
 
ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်းသည ် မိမိနှင ် ပ ဂဂလိ်ကရ်းအရ နီ်းစပ်သ  (သိ ို့) လ ပ်ငန််းအရ အကပ်းအယ  ရှိသ  တစ်ဦ်း 
တစ်ကယ က် မှတိ က်ရိ က် ဖြစ်ကစ (သိ ို့) သွယ်ဝိ က်၍ ဖြစ်ကစ ပါဝင်ပတ်သက် ကနသည ် ကိစစရပ ် (ဥပမ ။ 
ငှ ်းရမ််းဖခင််း၊ တန်ြိ ်း ဖြတ်ဖခင််း၊ စည််းကမ််း ထိန််းသိမ််းဖခင််း၊ ရ ထ ်းတိ ်းဖမြှင ်ဖခင််း၊ ဆ ခ ်ီး ဖမြှင ်ဖခင််း၊ 
ထိန််းကကက င််း ပိ င်ခွင ် ပ  စ  အမ  ိ်းမ  ိ်း (သိ ို့) contract လ ပ်ငန််း တစ်ရပ်အ ်း ခွင ်ဖပ ဖခင််း) အ ်းဆ  ်း ဖြတ်ပိ င်ခွင ် 
ရှိသည ် အကနအထ ်းတွင်၊ ယင််း ဝန်ထမ််းသည် 
 
ဖြစ်နိ င်ကဖခ ရှိသည ် ပဋပိကခကိ  မန်ကနဂ   အ ်းအသိကပ်းရမည် 



ဆ  ်းဖြတ် ခ က်အ ်း မန်ကနဂ   (သိ ို့) မိမိမှ သတ်မှတ် ခနို့်ထ ်းသ  တစ်ဦ်း တစ်ကယ က် အ ်း လွှ ကဖပ င််း 
အသိကပ်းရမည် 
ဆ  ်းဖြတ် ခ က်နှင ် ပတ်သက်၍ သကဘ ထ ်း မှတ်ခ က် ကပ်းဖခင််း (သိ ို့) အဖမင်မ  ်း ဖြနို့်ကဝဖခင််း တိ ို့ မဖပ လ ပ်ရ 
 
ထိ ို့ဖပင်၊ အကယ်၍မ  ်း ဝန်ထမ််း တစ်ဦ်းသည် မိမိနှင ် ပ ဂဂ ိလ်ကရ်း (သိ ို့) စီ်းပွ ်းကရ်း အရ ရင်နှီ်းသ  အကပေါ် 
အ ပခ်  ပ်ပိ င်ခွင ် ရှိကနသည ် အကနအထ ်းတွင် ရှိကနခ  ကသ ် မန်ကနဂ  သည် ယင််းတိ ို့ နှစ်ဦ်း အကက ်း ဝါစဉ် 
အရဆက်ဆ  ကရ်း ကိ ကဖပ င််းလ  ပစ်ရမည်။ လိ အပ်လျှင် မန်ကနဂ  သည ် conflicts of interest 
အ ်းကလ   ခ ရန် အဖခ ်းကသ  နည်လမ််းမ  ်းအ ်း အသ  ်းဖပ မည်။ 
 
၃၊၄။ ပပင်ပ စ ျိုးပ  ျိုးရရျိုး လိုပင်န်ျိုးမ  ျိုး 
Employees တိ ို့သည ်မိမိတိ ို့ လ ပ်ကဆ င်မည ် ဖပင်ပအလ ပ် (သိ ို့) လ ပ်ငန််း အ ်း မစတင်မီ manager အ ်း 
အကကက င််းကက ်း ထ ်းသကရ ျို့ ယင််း ဖပင်ပအလ ပ် (သိ ို့) လ ပ်ငန််းအ ်း လ ပ်ကဆ င်ခွင ် ရှိသည်။  ထိ ို့ဖပင်  
 
Ever Flow River Group Public Company Limited နှင ်ယဉှ် ပပိ င်မှု (သိ ို့) ယင််း၏ ပ  ရိပ်အ ်း ထိခိ င်ကစမှု 
(သိ ို့) conflict of interest ကပေါ်ကပါက ် လ နိ င်ဖခင််း တိ ို့မရှိသကရ ျို့ Ever Flow River Group Public 
Company Limited ၏ ပိ င်ဆိ င်မှု နှင် ပတ်သက်ကသ  သတင််း အခ က်အလက် တိ ို့အ ်း ထ တ်ကြေါ် ကစသည ် 
ဖပင်ပ လ ပ်ငန််း တစ်ရပ်နှင ် မပတ်သက် သကရ ျို့ (သိ ို့) Ever Flow River Group Public Company Limited 
ရှိ မိမိ၏ လ ပ်ငန််း တ ဝန်မ  ်း အကပေါ် ကပ်းအပ်ထ ်းသည ် အခ နိ်နှင ် အ ရ ဏ် စ ်းစိ က်မှု တိ ို့အ ်း လွှ ကဖပ င််း 
ရယ သွ ်းနိ င်ဘွယ် မရှိသကရ ျို့   

Ever Flow River Group Public Company Limited မှ ယ  ကကညသ်ည ် ဂ ဏ်သိကခ ၊ သီ်းဖခ ်း ရပတ်ည်မှု 

နှင ် သမ သမတ်က ဖခင််း တိ ို့အကပေါ် ထိခိ က်နိ င်ကစ ကကက င််း သိသိ သ သ  မကတွျို့ ဖမင်ရသကရ ျို့၊ (သိ ို့) Ever 
Flow River Group Public Company Limited အ ်း နာမည် ပ က်ကစနိ င်ဖခင််း မရှိသကရ ျို့ 

ဝန်ထမ််း၏ Ever Flow River Group Public Company Limited နှင ် ဆက်သွယ်မှု အကပေါ် အဖမတ်မထ တ် 
သကရ ျို့ 

ဝန်ထမ််း၏ ကပ်းဆပန်ိ င်မှု (သိ ို့) စွမ််းကဆ င်ရည ်ကိ မထိန််းခ  ပ် သကရ ျို့ 

အဖခ ်းကသ  အြွ ျို့အစည််း၏ ကဖပ ကရ်း ဆိ ခွင ်ရှိသ  အကနဖြင ် လ ပ်ကဆ င်ရသည ် အခန််း ကဏ္ဍမပါဝင် 
သကရ ျို့ 

အတက်ကြေါ်ဖပပါ စည််းကမ််းခ က်မ  ်း နှင ်ကိ က်ညီလျှင်၊ managerမှ လည််း ကကိ တင်၍ ခွင ်ဖပ  ထ ်းလျှင် 
ဝန်ထမ််း တိ ို့သည် ဖပင်ပ အြွ ျို့အစည််း တစ်ရပ်တင်ွ ဘ တ်အြွ ျို့ဝင် အဖြစ် ပါဝင် ကဆ င်ရ က်နိ င်ခွင ် ရှိသည်။ 
သိ ို့ရ တွင် Ever Flow River Group Public Company Limited၏ ပပိ င်ြက် (သိ ို့) ပပိ င်ြက် 



ဖြစ်လ နိ င်ကစရန် အလ ်းအလ  မ  ်းစွ  ရှိသည ် company တစ်ရပ်တင်ွ ဘ တ်အြွ ျို့ဝင် (သိ ို့) technical 
advisor အဖြစ် လ ပ်ကဆ င်ဖခင််း မဖပ ရ။ 

ဖပင်ပလ ပ်ငန််း မ  ်းတွက် သတ်မှတထ် ်းသည ် အထက်ပါ စည််းမ ဉ််းမ  ်း ကိ  လိ က်နာမှု ရှိကန သကရ ျို့နှင ် 
manager ထ မှ စ ဖြင််း ကြေါ်ဖပသည ် ခွင ်ဖပခ က် ရှိခ  လျှင် ဝန်ထမ််း တိ ို့သည ် Ever Flow River Group 
Public Company Limited နှင ် ပပိ င်ဆိ င်မှု မရှိကသ  စ အ ပမ်  ်း ကရ်းသ ်းခွင ် (သိ ို့) အဖခ ်းကသ  
ထိ ်းထွင််းတီထွင်သည ် စီမ ခ က်မ  ်း တွင် ပါဝင် ခွင ်ရှသိည။် 

ကအ က်ပါ လ ပ်ငန််းမ  ်းအတွက် ခွင ်ဖပ ခ က် ရယ ရန်မလိ  

Ever Flow River Group Public Company Limited ရှိ မိမိ၏ အလ ပ် ရ ထ ်း တိ ို့နှင ် ဆက်နွှယ်သည ် 
က န်သွယ်ကရ်း အသင််း၊ ကျွမ််းက င်မှု ဆိ င်ရ  အသင််း၊ (သိ ို့) အလ ်းတ  အဖခ ်းကသ  အသင််း အြွ ျို့မ  ်းနှင ် 
ဆက်သွယ ်ကပါင််းစည််းဖခင််း 

ကျွမ််းက င်မှု ဆိ င်ရ  အကက ကပ်း အြွ ျို့တင်ွ board of director အြွ ျို့ဝင် အဖြစ် တ ဝန် ထမ််းကဆ င်ဖခင််း 
အပါအဝင် အက  ိ်းအဖမတ်မ   လ ထ  အက  ိ်းဖပ  လ ပ်ငန််းမ  ်း (သိ ို့) က သိ လ်ဖြစ် လ ပ်ငန််းမ  ်း တွင်ပါဝင် ဖခင််း။ 
သိ ို့ရ တွင် အဆိ ပါ အြွ ျို့အစည််းသည် Ever Flow River Group Public Company Limited ၏ customer 
(သိ ို့) Ever Flow River Group Public Company Limited ထ မှ အက ကငွရရှရိန် ကမျှ ်လင ်သည ် 
အြွ ျို့အစည််း ဖြစ်ကနခ  ကသ ် ခွင ်ဖပ ခ က် ရယ ရမည်။ 

သမဝါယမ ဘ တအ်ြွ ျို့မ  ်း၊ condominium အသင််းအြွ ျို့မ  ်း နှင ် အဖခ ်းအလ ်းတ  အြွ ျို့အစည််းမ  ်းတွင် 
ရ ထ ်း ကနရ ရယ  ပါဝင် ထ ်းဖခင််းသည ်ဂ ဏ်ပ ဒ် ရရှိရန်၊ နှင ် (သိ ို့) မိမိ ဝင်ကရ က် ကနထိ င်နိ င်သည ် (သိ ို့) 
ကနထိ င် ကနပပီ ဖြစ်သည ် အိမ်ယ  အ ်း စီမ ခနို့်ခွ ရန် သက်သက်မျှ သ ဆိ လျှင် 

မိမိ (သိ ို့) မိမိ မိသ ်းစ  ၏ရင််းနှီ်း ဖမြှ ပ်နှ မှုမ  ်း၊ ပိ င်ဆိ င်မှုမ  ်း (သိ ို့) အခွန် စီမ ကိန််း (သိ ို့) တစ်နည််းအ ်းဖြင ် 
ဤ မ ဝါဒအရ ကြေါ်ဖပရန် လိ အပ်သည ် မိမိ (သိ ို့) မိမိ မိသ ်းစ  ၏ရင််းနှီ်း ဖမြှ ပ်နှ မှုမ  ်း၊ ပိ င်ဆိ င်မှုမ  ်း 
အ ်းထိန််းထ ်းရန် တိ ို့အတွက်သ  ြွ ျို့စည််း ထ ်းသည ် ဦ်းပိ င် companiesမ  ်း၊ ရ ပ  ကငွ ဆိ င်ရ  
အြွ ျို့အစည််းမ  ်း (သိ ို့) အဖခ ်းကသ  ပ  မှန် လ ပ်ငန််း၏ ဖပင်ပ အြွ ျို့ အစည််းမ  ်း (non-operating entities) 
တိ ို့တွင် ရ ထ ်း ကနရ ရယ  ပါဝင် ထ ်းဖခင််း 

မန်ကနဂ  မှ ဖပင်ပလ ပ်ငန််း သည ် မကလ  ်ကန်ဟ  သ  ်းသပ်ကသ ်၊ အထက်ကြေါ်ဖပပါ စည််းမ ဉ််းမ  ်း အရ 
အဆိ ပါ သ  ်းသပ်ခ က်ကိ  employeeအ ်း စ ဖြင ် ကရ်းသ ်း အသိကပ်း ရမည။် employeeမှလည််း 
အဆိ ပါဖပင်ပ လ ပ်ငန််း တွင်ပါဝင် ကနဖခင််းအ ်း ကရ ှင်ရှ ်း ရပဆ်ိ င််း ရမည် (သိ ို့) လိ အပ်သလိ  အကနအထ ်း 
ကဖပ င််းလ  ပစ်ရမည။် ပိ င်ဆိ င်မှု နှင ်ပတ်သက်သည ် ကြေါ်ဖပခ က်မ  ်းအ ်း မှတ်တမ််းတင် ထ ်းရမည်။ 

 



၃၊၅။ လက်ရဆ င်မ  ျိုး၊ ဧည ်ဝတ် န င ် အပခ ျိုး အက   ျိုး ရက ျိုးဇူျိုး မ  ျိုး  

မိမိ (သိ ို့) လ ပ်ကြေါ် ကိ င်ြက် (သ  ို့) မ သော်းစ ဝင့် (သိ ို့) မိတ်ကဆွ အတွက်ကပ်းသည ် လက်ကဆ င် (သိ ို့) 
အက  ိ်းခ စ ်းခွင ် (သိ ို့) ဧည ်ဝတ် ဖပ မှု တစ်ရပ်အ ်း လက်ခ ဖခင််းသည် ပ  မနှ် အကနထ ်းမ  ်းကိ  ပ က်ယွင််း 
က န်ကစနိ င်သည ် အဖပင် အမှနတ်ကယ် conflicts of interest တစ်ရပ် (သိ ို့) သတိမ ဘွယ်ရ  conflicts of 
interest တစ်ရပ် ဖြစ်ကပေါ် လ နိ င် သည။် 

Employees တိ ို့သည ် မကတ င််းဘ  ကမ််းလင် လ သည ် လက်ကဆ င်မ  ်း၊ ဧည ်ခ မှု၊ အခမ   ခရီ်းစဉ်၊ 
အ ်းကစ ်း ပွ နှင ် ကြ  ်ကဖြကရ်း ပွ မ  ်း (ဥပမ ။ baseball/football, golf, theatre (သိ ို့) concert) အတက်ွ 
လက်မတှ်မ  ်း (သိ ို့) ြိတ်ကက ်းမှုမ  ်း (သိ ို့) အဖခ ်းကသ  အက  ိ်းခ စ ်းခွင ်မ  ်း ကိ  တစ်ခါတစ်ရ  မ  ိ်းတွင် 
လက်ခ ရနိ င်သည်။ သိ ို့ကသ ် ယင််းကမ််းလှမ််းခ က် ၏ တန်ြိ ်းသည် (သတ်မှတ ်ကငွကကက်းတန်ြိ ်း) ထက်မပိ  
ကစ၍ ကအ က်တင်ွ ကြေါ်ဖပပါ စည််းကမ််းခ က် မ  ်းနှင ်လည််း ကိ က်ညီရမည်။ third party တစ်ရပ်မှ 
ဧည ်ခ လ သည ် အလ ပ်သကဘ  က ကွ်းကမွ်း မှုမ  ိ်းကိ လည််း တစ်ခါတစ်ရ တွင် ခွင ်ဖပ  နိ င်သည။် 

သိ ို့ကသ ် employees တိ ို့သည ် ကအ က်ပါ ကိစစရပ်တိ ို့နှင ် ပတ်သက်၍ လက်ကဆ င်မ  ်း၊ ဧည ်ခ မှု၊ အခမ   
ခရီ်းစဉ်၊ အ ်းကစ ်း ပွ နှင ် ကြ  ်ကဖြ ကရ်း ပွ မ  ်း အတွက် လက်မတှ်မ  ်း (သိ ို့) ြိတ်ကက ်းမှုမ  ်း (သိ ို့) 
အဖခ ်းကသ  အက  ိ်းခ စ ်းခွင ်မ  ်း ကိ လက်မခ  ရပါ။ 

ယင််းတိ ို့၏ ဆ  ်းဖြတ်ခ က် နှင ်(သိ ို့) တ ဝန်ထမ််း ကဆ င်မှု တိ ို့အကပေါ် လွှမ််းမိ ်း လ နိ င်ဖခင််း (သိ ို့) လွှမ််းမိ ်း 
ရန်တ စ  လ ကစနိ င်ဖခင််း  

လ ပ်ငန််း တစ်ရပ်(သိ ို့) တစ်ဦ်းတည််း ကန်ထရိ က် အဆိ ဖပ မှု (သိ ို့) ကန်ထရိ က် ဆိ င်ရ  ကဆွ်းကနွ်းမှု တိ တွင် 
တက် ကွစွ  ပါဝင်ပတ်သက်ကနသည ် business partner နှင ်(သိ ို့) က န်ပစစည််း (သိ ို့) ဝန်ကဆ င်မှု 
ကပ်းသွင််းသ  (သိ ို့) ကဖခ က်လတ  အတွင််း ထိ သိ ို့ကသ  လ ပ်ငန််းကိ  ရရှိ ရန် ကကိ ်းစ ်းကနသ  (သိ ို့) 
ယင််းသိ ို့ကသ  လ ပ်ငန််း သည ် မကက မီ က လအတွင််း ကပေါ်ကပါက် လ မည်ကိ  သိကနသ  မှကမ််းလှမ််း 
လ ဖခင််းမ  ိ်း 

မိမိ၏ လ ပ်ငန််းဆိ င်ရ  အရညအ်ကသွ်း အက ဖြတ်မှုကိ  ခ ယ ကနသည ် business partner နှင ်(သိ ို့) supplier 
မှကမ််းလှမ််း လ ဖခင််းမ  ိ်း 

ကိ ယက်ရ်း ကိ ယတ်  ရညမ်ှန််းခ က်ဖြင ် ကငွသ ်း၊ ကခ ်းကငွ၊ ကလျှ   က ်း ကပ်းရန် (သိ ို့) အခမ   လ ပ်ကဆ င်ကပ်းရန် 
မှကမ််းလှမ််း လ ဖခင််းမ  ိ်း 

(၁၂) လ တွင့််း အရင််းအဖမစ် တစ်ခ တည််းမှ လက်ခ ရရှိသည ် စ စကပါင််း တန်ြိ ်းသည် (သတ်မှတ် 
တန်ြိ ်းကိ ) ကက  ်လွန် ကနဖခင််းမ  ိ်း 



$200 ထက်တန်ြိ ်း ဖမင ်သည ် လက်ကဆ င်ပစစည််းကိ  ဖငင််းပယရ်န်မ ှ ရိ င််းဖပသည ် အဖပ အမ  (သိ ို့) ဖပဿနာ 
တစ်ရပ် ဖြစ်နိ င်သည ် အကနအထ ်း မ  ိ်းတွင် employee သည် အဆိ ပါ လက်ကဆ င်အ ်း လက်ခ  နိ င်သည်။ 
သိ ို့ကသ ် အဆိ ပါ လက်ကဆ င်အ ်း Ever Flow River Group Public Company Limited ပိ င်ပစစည််း 
အဖြစ် မိမိ၏ မန်ကနဂ  အ ်း လွှ ကဖပ င််း ကပ်းရမည။် ယင််း မန်ကနဂ  မှ လက်ကဆ င်အ ်း စွနိ်ု့ပစရ်မည ် 
အကက င််းဆ  ်း ကသ နည််းလမ််းကိ  ရှ ကြွရမည။် 

Employees တိ ို့သည် ဖပင်ပ အြွ ျို့အစည််း၊ ကပ်းသွင််းသ ၊ ကပ်းသွင််းသ  ဖြစ်လ  နိ င်ကဖခ ရှိသ  (သိ ို့) စီ်းပွ ်းကရ်း 
မိတ်ြက်မှ က င််းပသည ် (သိ ို့) ကမကထ ဖပ သည ် conference တစ်ရပ် (သိ ို့) အထက်တင်ွ ကြေါ်ဖပထ ်းဖခင််း 
မရှိသည ် အဖခ ်းကသ  တရ ်းဝင် ကတွျို့ဆ   မှု တိ ို့အ ်း မိမိ၏ managerမှ ယင််း အခန််းအနာ်းမ  ်း ၌ မိမိ၏ 
ပါဝင်မှုသည် Ever Flow River Group Public Company Limited မှ ဝန်ထမ််းတိ ို့၏ ၏ဓမမဓိဌ န် က မှု၊ 
သီ်းဖခ ်း ရပတ်ည်မှု၊ ဘက်လိ က်ဖခင််း ကင််းမှု (သိ ို့) ဂ ဏ်သိကခ  တိ ို့အ ်း ထိခိ က် ကစမည်မဟ တဟ်  ဆ  ်းဖြတ် 
မှသ  တက်ကရ က်ခွင ် ရှိသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


