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သောလု�စာာ�ရပ်ါသောသာ လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ��င့်�ဗျာျာ

နှာ့�င့်�င့်သံောပ်ါင့်�� 60 တ်ငွ့်� လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�ပြိုပီ်� နှာ့�င့်�င့်သံောပ်ါင့်�� 150 သောကျျာ�သ့�  သောရာင့်���ျခြ�င့်��ခြဖျင့့်� ကျွနှာ��ပ်�
တ့်� ၏ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�က့ျ� စ့ာန်�သော�်သည့်�အသောခြ�အသောန်မျျာ�တ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� က့ျ�ယူ�တ့်�င့်� ရှာာာသောဖွျရမျည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ 

ကျျင့့်�ဝတ်�သည်� Yara က့ျ� ကျ�မျပဏီီတ်စာ���အခြဖျစာ�သတ်�မျာတ်�ခြ�င့်��၏ တ်စာ�စ့ာတ်�တ်စာ�ပ့်�င့်��ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�
တ့်� ၏တ်န်�ဖ့ျ��မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် အ�့�ပ်ါအသောခြ�အသောန်မျျာ�က့ျ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�ရာတ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� အာ� လုမျ��ညှွှန်�
သောပ်�သည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  ပွ်င့့်�လုင့်��စွာာပ်ါဝင့်�လု�ပ်�က့ျ�င့်�သောသာ စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� ရှာာင့်��ရှာာင့်��လုင့်��လုင့်�� သောဖျာ�ခြပ်ခြ�င့်��
ခြဖျင့့်� ခြမျန်��န်�ပြိုပီ်� တ်စာ�သမျတ်�တ်ည်��လု�ပ်�သော�ာင့်�နှာ့�င့်�သည်�။ သောအာင့်�ခြမျင့်�မျဟုုသူည်� မျာန်�ကျန်�သောသာ န်ည်��လုမျ��
ခြဖျင့့်�ရယူမူျာသာ သောအာင့်�ပွ်��ံသင့့်�သောသာသော�ကျာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� ခြဖျတ်�လုမျ��န်ည်��က့ျ� မျသံ��ပ်ါ။

၎င့်��သည်� လု�ပ်�င့်န်��လု�ပ်�သော�ာင့်�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏လ့ု�င့်�စာင့်�က့ျ� အာမျ�ံခြ�င့်��သကျ�သကျ�မျဟု�တ်�ပ်ါ။ ကျွနှာ��ပ်�
အတ်ကွျ� ကျျင့့်�ဝတ်�သည်� ကျမျာာကြီးကီျ�အာ� တ်ာဝန်�သ့စွာာ သောကျွ�သောမွျ�ရန်� စာာ�န်ပ်�ရ့ကျခာဖျလံူု�သောစာရန်�နှာာင့့်� ကျမျာာ
ပြိုဂ့�ဟု�က့ျ� ကျာကွျယူ�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�တ်ာက့ျ� အသောကျာင့်�အထံည်�သောဖျာ�ခြ�င့်��အတ်ကွျ� 
အ�တ်�ခြမျစာ�၏တ်စာ�စ့ာတ်�တ်စာ�ပ့်�င့်�� ခြဖျစာ�သည်�။

2030 ��နှာာစာ�၌ ပ်ါရီသသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ�က့ျ� အသောကျာင့်�အထံည်�သောဖျာ�ရန်� ကျွန်�ပ်�တ့်� ၏အပ့်�င့်��က့ျ� အသောလု�သောပ်�
သော�ာင့်�ရွကျ�သည်�၊ ထ့ံ� ပြခြပ်င့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� ခြဖျန် ့�ကျျကျ�ရုှုခြမျင့်�ပြိုပီ်� လု၊ူ ကျမျာာပြိုဂ့�ဟု� နှာာင့့်� အကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ�က့ျ� 
အစာဉ်�အပြိုမျ�စ့ာတ်�တ်ငွ့်�မျာတ်�သာ�ခြ�င့်��ခြဖျင့့်� လု�ပ်�သော�ာင့်��ကျသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျာာ ဝန်�ထံမျ��
အာ�လံု��အတ်ကွျ� လံု�ခြ�ံ�၍ မျတ်ကွူျ�ခြပ်ာ�သောသာ ယူဉ်�သောကျျ�မျက့ုျ� ပ်ျ�့�သောထံာင့်�သောပ်�ရန်� ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�
တ့်� သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ ရည်�မျာန်���ျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� �့�င့်�မျာသောသာ အသောခြ��ံအ�တ်�ခြမျစာ�တ်စာ��� �ျမျာတ်�နှာ့�င့်�ရန်� 
လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ�၊ လု�ပ်�င့်န်��ပ်ါတ်န်ာမျျာ�၊ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�သည့်� သောဒသတ်ငွ့်��ရှာာ ့ 
အသ့�င့်��အဝ့�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� သောယူဘာ�ယူျ လုမူျအုသ့�င့်��အဝ့�င့်��တ့်� ပြ�ကျာ�တ်ငွ့်� ပ်�ူသောပ်ါင့်��သော�ာင့်�ရွကျ�ပ်ါသည်�။ 

ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� မျသောခြပ်ာင့်��လု�သောသာ ရ့ှု� �သာ�သောခြဖျာင့့်�မျတ်�မျခုြဖျင့့်� ယံူ��ကျည်�မျ ုတ်ည်�သော�ာကျ�ပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�
တ့်� သည်� မျာန်�ကျန်�သောသာ �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�မျျာ� �ျမျာတ်�နှာ့�င့်�ရန်� အပြိုမျ�တ်မျ�� အသောလု�သောပ်�၍ ကြီးက့ျ��စာာ�အာ�ထံ�တ်�ပြိုပီ်� 
ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ ခြမျင့့်�မျာ�သောသာ အ�င့့်�အတ်န်��မျျာ�က့ျ�မျမီျသည့်� အသောခြ�အသောန်မျျာ�တ်ငွ့်� ထံ�တ်�သောဖျာ�သောခြပ်ာ�ကျာ�
ပ်ါသည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ ကျျင့့်�ဝတ်�သည်� �့�င့်�မျာသောသာ ဤယံူ��ကျည်�မျအု�တ်�ခြမျစာ�၏ တ်စာ�စ့ာတ်�တ်စာ�ပ့်�င့်�� ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။ ၎င့်��
သည်� ကျွနှာ��ပ်�၊ စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�သောရ�အဖ့ျ�၊ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ဒါရ့ှု�ကျ�တ်ာမျျာ� ဘာ�တ်�အဖ့ျ�အခြပ်င့်� တ်စာ�ဦး�တ်စာ�သောယူာကျ�စီာတ့်�င့်��
သ့�  သောန်စ့ာဉ်�သောန်တ့့်�င့်�� သကျ��့�င့်�ပ်ါသည်�။ အသ့ပ်ည်ာမျှသောဝခြ�င့်��ခြဖျင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ ကျျင့့်�ဝတ်��့�င့်�ရာ စံာနှာာ�န်��
မျျာ�က့ျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  ပ့်�မ့ျ�န်ာ�လုည်�လုာသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� ၎င့်��တ့်� က့ျ� မျည်�သည့်�အ�ါမျှ အထ့ံ�့�ကျ�မျ�ံပ်ါ။
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2
တ်ာဝန်�ယူသူောသာ လု�ပ်�င့်န်��ကျျင့့်�ဝတ်�

2.1 သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုအစီာအစာဉ်�
Yara တ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�တ်ာမျာာ ကျမျာာကြီးကီျ�အာ� တ်ာဝန်�သ့စွာာ သောကျွ�သောမွျ�ရန်� စာာ�န်ပ်�ရ့ကျခာဖျလံူု�သောစာရန်� နှာာင့့်� ကျမျာာပြိုဂ့�ဟု�က့ျ� ကျာကွျယူ�ရန်� ခြဖျစာ�သည်�။ ကျွနှာ��ပ်�
တ့်� ၏ သောမျှာ�မျာန်���ျကျ�မျာာ ပ်�ူသောပ်ါင့်��သော�ာင့်�ရွကျ�မျရုှာာ ့သောသာ လုမူျအုသ့�င့်��အဝ့�င့်��ခြဖျစာ�လုာသောရ�နှာာင့့်� �ာသောလုာင့်�မျမုျရှာာ ့သောသာ ကျမျာာ၊ သောလု�စာာ��ံရသောသာ ပြိုဂ့�ဟု�တ်စာ�လံု�� ခြဖျစာ�လုာ
သောစာရန်� ခြဖျစာ�သည်�။

“အသ့ပ်ည်ာတ့်��ပွ်ာ�သောရ�” သည်� ဤကြီးက့ျ��ပ်မျ��အာ�ထံ�တ်�မျ၏ု ဗျာဟ့ု��ျကျ�ခြဖျစာ�သည်�။ ၎င့်��သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  မျည်�သမူျည်�ဝါခြဖျစာ�ခြ�င့်��၊ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  လု�ပ်�သော�ာင့်�သောသာအရာ
နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� လု�ပ်�သော�ာင့်�ရသည့်� အသော�ကျာင့်��အရင့်��တ့်� ၏ အသောရ�ကြီးကီျ�သောသာအပ့်�င့်��ခြဖျစာ�သည်�။ ၎င့်��သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သော�တ်�၏ ကျမျာာအနှာာ� ံအဓ့ိကျစ့ာန်�သော�်မျအု�ျ�့
အတ်ကွျ� သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�အသောပ်် မျထ့ံ�့�ကျ�နှာ့�င့်�သောသာ သောခြဖျရှာာင့်���ျကျ�မျျာ� သောပ်�လ့ု�သည့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ရည်�မျာန်���ျကျ�က့ျ� �့�င့်�မျာသောစာသည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုအစီာအစာဉ်�သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  ယူင့်��ကျ�သ့့� လု�ပ်�သော�ာင့်�သောအာင့်�ခြမျင့်�နှာ့�င့်�သောစာရန်�ကြီးက့ျ��ပ်မျ��ပံ်�တ်ငွ့်� အသောရ�ကြီးကီျ�သောသာအစ့ာတ်�အပ့်�င့်��တ်စာ��� 
ခြဖျစာ�သည်�။ Yara ၏ အ�ကျ�မျခြပ်တ်�သောအာင့်�ခြမျင့်�မျသုည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ ဂ�ဏီ�သတ်င့်��နှာာင့့်� အမျျာ�ခြပ်ည်�သ ူယံူ��ကျည်�မျတ့ု်� က့ျ� ထ့ံန်��သ့မျ��ပြိုပီ်� ခြမျငှ့့်�တ်င့်�သည့်�သောပ််တ်ငွ့်� မျတူ်ည်�
သည်�။

ဤကျျင့့်�ဝတ်�သည်� သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုအစီာအစာဉ်�က့ျ� လုကျ�သောတ့်လု�ပ်�သော�ာင့်�နှာ့�င့်�သောစာပြိုပီ်� တ်ာဝန်�ယူမူျရုှာာ ့သောသာ လု�ပ်�င့်န်��ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�က့ျ� ဂ�ဏီ�ခြပ်�အာ�သောပ်�လုျကျ� တီ်ထွံင့်�
�န်��သစာ�မျရုှာာ ့သောသာ သောခြဖျရှာာင့်��မျမုျျာ�အတ်ကွျ� အခြပ်�သသောဘာာသော�ာင့်�သောသာ အာ�ခြဖျစာ�သောစာရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ သောပ်��ပ်�မျက့ုျ� သောဖျာ�ခြပ်သည်�။

သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုအစီာအစာဉ်�ပ်ါ အသော�ကျာင့်��အရာ 15 ��က့ျ� သောအာကျ�တ်ငွ့်� သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�ပ်ါသည်�။

1

ထ့ံပ်��ံ��ရှာာ ့ ယူဉ်�သောကျျ�မျနုှာာင့့်� 
အသောန်အထံာ�

2

စွာန် ့�စာာ�မျ�့ု�င့်�ရာ စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�မျ ု/ ပံ်�မျာန်� 
စွာန် ့�စာာ�မျ ုအသောခြ�ခြပ်� သံ��သပ်��ျကျ�

3

သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာသောရ� အဖ့ျ�အစာည်�� / 
သင့့်�သောလုျာ�သောသာ ကြီးကီျ��ကျပ်�မျ၊ု သီ�ခြ�ာ�

တ်ည်�ရှာာ ့မျနုှာာင့့်� အရင့်��အခြမျစာ�မျျာ�

4

သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုမျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� 
လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�

5

အဓ့ိကျ သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုန်ယူ�ပ်ယူ�
မျျာ�က့ျ� ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်�� ထ့ံန်���ျ�ပ်�မျမုျျာ� 

(ဘာဏ္ဍာာသောရ�နှာာင့့်� စာာရင့်��က့ျ�င့်�ခြ�င့်��)

6

သောလ့ုကျျင့့်�မျနုှာာင့့်� သောခြပ်ာ�့�
�ကျ��ံမျု

7

သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ�့ု�င့်�ရာ 

သော�ွ�သောနှာ�ွတ့်�င့်�ပ်င့်�မျနုှာာင့့်� လုမျ��ညှွှန်�မျု

8

မျသင့့်�သောလုျာ�မျက့ုျ� အထံကျ�သ့�  အသ့သောပ်�
ခြ�င့်�� ဟုန် ့�တ်ာ�ခြ�င့်�� / ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်�� 

တ့်�င့်�တ်န်��အစီာရင့်��ံခြ�င့်��

9

စံာ�စာမျ��စာစာ�သော��မျု
10

�ွ�သော�ာင့်�မျမုျကျ�လံု��မျျာ�နှာာင့့်� စာည်��ကျမျ��

11

လု�ပ်�င့်န်��ပ်ါတ်န်ာက့ျ� စာာ�ျ�ပ်�မျ�ျ�ပ်�မီျ 

စံာ�စာမျ��စာစာ�သော��မျု

12

M&A စာာ�ျ�ပ်�မျ�ျ�ပ်�မီျ စံာ�စာမျ��
စာစာ�သော��မျု

13

သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုအစီာအစာဉ်�က့ျ� သ့ရှာာ ့
ပြိုပီ်�သောန်ာကျ� အသောကျာင့်�အထံည်�သောဖျာ�မျု

14

စာာ�ျ�ပ်� စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�မျု
15

သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုအစီာအစာဉ်� 
အသောကျာင့်�အထံည်�သောဖျာ�ခြ�င့်��၏ ထ့ံ
သောရာကျ�မျက့ုျ� သောစာာင့့်��ကျည့်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� 

စာမျ��သပ်�ခြ�င့်��
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2.2 နှာာစာ�စာဉ်� ကျျင့့်�ဝတ်�
ဤကျျင့့်�ဝတ်�က့ျ� နှာာစာ�စာဉ်� ထံ�တ်�သောဝသည်�။ ဤစာာရွကျ�စာာတ်မျ�� ကျျင့့်�ဝတ်� 2023 

သည်� 2023 ��နှာာစာ�၊ ဇန်�န်ဝါရီလု 1 ရကျ�သောန်မ့ျာ စာတ်င့်�၍ အကျျ�ံ�ဝင့်�သည်�။

ယူ�င့်�ဗျာာ�ရှာာင့်��မျျာ�မျာ အသောခြပ်ာင့်��အလု�မျျာ�အပ်ါအဝင့်� ကျျင့့်�ဝတ်�၏ 

အသော�ကျာင့်��အရာမျျာ�နှာာင့့်� ရင့်��နှာာ�ီသောအာင့်�လု�ပ်�ရန်�မျာာ သင့့်�၏တ်ာဝန်�ခြဖျစာ�သည်�။

ကျျင့့်�ဝတ်�က့ျ� လုကျ�ရှာာ ့တ်ငွ့်� ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�နှာာင့့်� သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုPulse စာာမျျကျ�နှာာာ
မျျာ�နှာာင့့်� www.yara.com တ်ငွ့်� ဘာာသာစာကျာ� 15 မျျ�့�သောကျျာ�ခြဖျင့့်� ဖျတ်�ရုှုနှာ့�င့်�
ပ်ါသည်�။

2.3 ကျျင့့်�ဝတ်�သည်� မျည်�သနူှာာင့့်� သကျ��့�င့်�
သန်ည်��။
ကျျင့့်�ဝတ်�သည်� အ�ျန့်�ခြပ်ည့်�ခြဖျစာ�သောစာ၊ အ�ျန့်�ပ့်�င့်��ခြဖျစာ�သောစာ၊ အပြိုမျ�တ်မျ�� သ့� မျဟု�တ်� 
ယူာယီူခြဖျစာ�သောစာ Yara ၏1 ဝန်�ထံမျ��အာ�လံု��နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�သည်�။ ၎င့်��သည်� 
ဒါရ့ှု�ကျ�တ်ာမျျာ� ဘာ�တ်�အဖ့ျ�၏ အဖ့ျ�ဝင့်�မျျာ�နှာာင့့်�လုည်�� သကျ��့�င့်�သည်�။

Yara သည်� ၎င့်��၏စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အာ�လံု��က့ျ�2 ၎င့်��တ့်� ၏ က့ျ�ယူ�ပ့်�င့်� 
လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� ထ့ံ�ကျျင့့်�ဝတ်�၌ သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�သောသာ �င့်�တ်သူည့်�
စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်� သောမျှာ�လုင့့်�သည်�။ ၎င့်��တ့်� အာ� Yara ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�
မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�တ်ငွ့်� �ျမျာတ်�ထံာ�သည့်� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� 
လ့ု�ကျ�န်ာရန်�လုည်�� သောမျှာ�လုင့့်�သည်�။ သောန်ာကျ�ထံပ်�လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�မျာာ Yara ၏ 

က့ျ�ယူ�စာာ�3�ကျာ��ံအခြဖျစာ� အလု�ပ်�လု�ပ်�သည့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�တ်ငွ့်� 
တ်ာဝန်�ရှာာ ့သည်�။

အတ့်�င့်�ပ်င့်��ံမျျာ�နှာာင့့်� ကျန်�ထံရ့ှု�ကျ�တ်ာမျျာ�က့ျ� ကျျင့့်�ဝတ်�အရ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�
မျျာ�ဟု� ယူ�ူပ်ါသည်�။
ထ့ံ�ကျ�သ့့�  တ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာသောပ််တ်ငွ့်�ထံာ�ရှာာ ့သောသာ သောမျှာ�လုင့့်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� သကျ��့�င့်�ရာ 

စာာ�ျ�ပ်�တ်ငွ့်� သတ်�မျာတ်�သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�သည်�။

2.4 အဖ့ျ�အစာည်���့�င့်�ရာ တ်ရာ�မျှတ်မျု
Yara သည်� ကျျင့့်�ဝတ်�၏ စာာသာ� သ့� မျဟု�တ်� အဓ့ိပ်ပာယူ�၊ Yara ၏ မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� 
လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ဥပ်သောဒမျျာ�နှာာင့့်� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� �ျ�့�သောဖျာကျ�မျမုျျာ�က့ျ� 
သည်���ံမျည်� မျဟု�တ်�ပ်ါ။ ထ့ံ�ကျ�့သ့� သောသာ �ျ�့�သောဖျာကျ�မျမုျျာ�သည်� အလု�ပ်�ခြဖျ�တ်�
ခြ�င့်�� အပ်ါအဝင့်� စာည်��ကျမျ��ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ အသောရ�ယူမူျမုျျာ�က့ျ� ခြဖျစာ�သောစာနှာ့�င့်�သည်�။ 

စာည်��ကျမျ��ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ အသောရ�ယူမူျမုျျာ�အာ�လံု��သည်� ကျျ�့�သော�ကျာင့်���ီသောလုျာ�ပြိုပီ်� 
အ�ျ�့�အစာာ�မျှကျာ Yara ပ်�့က့ျ�င့်�စာန်စာ�တ်ငွ့်� သောတ့်ရသည့်� စာည်��ကျမျ��ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ မျူ
ဝါဒနှာာင့့်� သောဒသတ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒမျျာ�နှာာင့့်� ညီ်ညွွှတ်�ရမျည်�ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။

1  “Yara” က့ျ� Yara International ASA၊ ၎င့်��၏ လုကျ�သောအာကျ��ံကျ�မျပဏီီမျျာ�နှာာင့့်� သောပ်ါင့်��စာည်��ထံာ�သောသာ 

အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�အခြဖျစာ� အဓ့ိပ်ပာယူ� သတ်�မျာတ်�ထံာ�သည်�
2 ကျဏ္ဍာ 10 ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� အလု�ပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��ရှာာ ့ အဓ့ိပ်ပာယူ�ဖွျင့့်��့��ျကျ�က့ျ� �ကျည့်�ပ်ါ
3 ကျဏ္ဍာ 10.1 �ကျာ��ံမျျာ�- Yara ၏ က့ျ�ယူ�စာာ� အလု�ပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��ရှာာ ့ အဓ့ိပ်ပာယူ�ဖွျင့့်��့��ျကျ�က့ျ� �ကျည့်�ပ်ါ
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�ျ�့�သောဖျာကျ�မျ၌ု သောဒသတ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒ သ့� မျဟု�တ်� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� �ျ�့�သောဖျာကျ�ခြ�င့်�� 
ပ်ါဝင့်�လုှင့်� သ့� မျဟု�တ်� ထ့ံ�့�ကျ�န်စာ�န်ာမျမုျျာ�အတ်ကွျ� Yara ကျ န်စာ�န်ာသော�ကျ� 
သောတ်ာင့်���ံပ့်�င့်��ွင့့်�ရှာာ ့လုှင့်� ထ့ံ�ကျ�သ့့� သောသာ �ျ�့�သောဖျာကျ�မျမုျျာ�သည်� မျည်�သ့က့ျ�မျ�့� 
တ်ရာ�မျမျနုှာာင့့်� ရာဇဝတ်�မျ�့ု�င့်�ရာ တ်ရာ�စွာ��့��ံရခြ�င့်�� ထံပ်�တ့်��ခြဖျစာ�သောစာနှာ့�င့်�သည်�။
ကျျင့့်�ဝတ်�၊ Yara ၏ မျဝူါဒနှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ဥပ်သောဒနှာာင့့်� စာည်��မျျဉ်��
မျျာ�က့ျ� သောဖျာကျ�ဖျျကျ�သောသာ လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာ သ့� မျဟု�တ်� ကြီးကီျ��ကျပ်�သထံူံမျာ 
ညှွှန်��ကျာ��ျကျ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်� ခြင့်င့်��ပ်ယူ�ခြ�င့်��သည်� Yara အတ်ကွျ� 
သောင့်သွောရ�သော�ကျ�သောရ� �ံ��ရှုံးရှုု�ံမျ ုခြဖျစာ�သောပ််သောစာလုှင့်�ပ်င့်� ထ့ံ�ခြင့်င့်��ပ်ယူ�မျသုည်� အခြပ်စာ�ဒဏီ�
သောပ်�ခြ�င့်��၊ တ်န်�ခြပ်န်� အသောရ�ယူခူြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� စာည်��ကျမျ���့�င့်�ရာ မျည်�သည့်�ပံ်�စံာက့ျ�
မျှ ခြဖျစာ�သောပ််သောစာမျည်� မျဟု�တ်�ပ်ါ။

မျည်�ကျ�သ့့�  လုမျ��ညှွှန်�မျ ုရှာာာရမျည်� သ့� မျဟု�တ်� မျည်�ကျ�သ့့�  ခြပ်ဿန်ာက့ျ� အစီာရင့်��ံရ
မျည်�နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�၍ သောန်ာကျ�ထံပ်�အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ� သ့ရှာာ ့လ့ု�ပ်ါကျ ကျဏ္ဍာ 3 

လုမျ��ညှွှန်��ျကျ� ရှာာာခြ�င့်��နှာာင့့်� ခြပ်ဿန်ာ အစီာရင့်��ံခြ�င့်��က့ျ� �ကျည့်�ပ်ါ။

2.5 ဥပ်သောဒမျျာ�၊ စာည်��ကျမျ��မျျာ�နှာာင့့်� စာည်��မျျဉ်��
မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာခြ�င့်��
Yara သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�သည့်� နှာ့�င့်�င့်တ့ံ်�င့်��တ်ငွ့်� သကျ��့�င့်�ရာ 

ဥပ်သောဒမျျာ�၊ စာည်��ကျမျ��မျျာ�နှာာင့့်� စာည်��မျျဉ်��အာ�လံု��က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာပ်ါသည်�။ Yara 

သည်� ကျမျာာအနှာာ�ံတ်ငွ့်� နှာ့�င့်�င့်သံောပ်ါင့်�� 60 သောကျျာ�၌ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� ရံှု� ��န်��
မျျာ� ရှာာ့ပြိုပီ်� ယူဉ်�သောကျျ�မျ ုခြ�ာ�န်ာ��ျကျ�မျျာ�သည်� ၎င့်��တ့်� ၏ �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ��ျပံ်�
အသောပ်် အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျ ုရှာာ့နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ သ့� ရာတ်ငွ့်� သင့်�သည်� 
�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ� �ျမျာတ်�ရာတ်ငွ့်� သောဒသတ်ငွ့်�� သ့� မျဟု�တ်� နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ ဥပ်သောဒမျျာ�နှာာင့့်� 
စာည်��မျျဉ်��မျျာ�ခြဖျစာ�သောစာ၊ Yara ၏ မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� 
ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ� ခြဖျစာ�သောစာ အတ်င့်���ကျပ်��ံ�� စံာနှာာ�န်��မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်� 
တ်ာဝန်�ရှာာ ့သည်�။ တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ရာသည်� တ်ရာ�ဝင့်�ခြဖျစာ�ရံှု� ခြဖျင့့်� ၎င့်��သည်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�
ညီ်သည်�ဟု� အလ့ု�အသောလုျာကျ��့�လ့ု�ခြ�င့်��မျရှာာ ့သော�ကျာင့်�� အမျာတ်�ရပ်ါ။

2.6 ဝန်�ထံမျ�� တ်ာဝန်�မျျာ�
Yara ၏ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အသောန်ခြဖျင့့်� လုတ့ူ်�င့်��သည်� သောအာကျ�ပ်ါ
တ်ာဝန်�မျျာ�က့ျ� ထံမျ��သော�ာင့်�ရပ်ါသည်�- 

• Yara ၏ မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ� အပ်ါအဝင့်� သောဒသတ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒမျျာ�
နှာာင့့်� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်�။

• ကျျင့့်�ဝတ်�က့ျ� ဖျတ်�ရုှုပြိုပီ်� လ့ု�ကျ�န်ာရန်�နှာာင့့်� ၎င့်��ကျ သတ်�မျာတ်�သောသာ စာည်��မျျဉ်��
မျျာ�က့ျ� သင့်�၏ ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ��့�င့်�ရာ အခြပ်�အမျနူှာာင့့်� Yara ၏ က့ျ�ယူ�စာာ� သင့်�
လု�ပ်�င့်န်�� သော�ာင့်�ရွကျ�ပံ်�န်ည်��လုမျ��တ်ငွ့်� သောပ်ါင့်��စာပ်�အသံ���ျရန်�။

• လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�နှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�၍ ဒွ့ဟုခြဖျစာ�သောန်ပ်ါကျ သင့့်�တ်ငွ့်� 
လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�သောတ်ာင့်���ံရန်� အ�ွင့့်�အသောရ�နှာာင့့်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့သည်�။

• ကျျင့့်�ဝတ်�၊ ဥပ်သောဒ၊ စာည်��မျျဉ်��မျျာ�၊ Yara ၏ မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�
က့ျ� အမျာန်�တ်ကျယူ�သောဖျာကျ�ဖျျကျ�ခြ�င့်��အခြဖျစာ� သင့်� သသောဘာာရ့ှု��ခြဖျင့့်� မျာတ်�ယူူ
သောသာ တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ရာ �ျ�့�သောဖျာကျ�မျမုျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ �ျ�့�
သောဖျာကျ�မျမုျျာ�က့ျ� အစီာရင့်��ံရန်� သင့့်�တ်ငွ့်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့သည်�။ ၎င့်��၌ သောရှာာ �တ်ငွ့်� 
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သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�သည့်�အ�ျကျ�မျျာ�က့ျ� �ျ�့�သောဖျာကျ�သည့်�ပံ်�သောပ််သောသာ လုကျ�ရှာာ ့
လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�နှာာင့့်� ကျျင့့်�သံ��သော�ာင့်�ရွကျ�မျမုျျာ� ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�။

• ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုသင့်�တ်န်��က့ျ� တ်ကျ�သောရာကျ�ပြိုပီ်� ဦး�သော�ာင့်�
လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� တ်ကျ�ကြွကျစွာာ ပ်ါဝင့်�ရန်�။

• ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်�� စံာ�စာမျ��စာစာ�သော��မျမုျျာ�တ်ငွ့်� ပ်�ူသောပ်ါင့်��သော�ာင့်�ရွကျ�ရန်�။

2.7 မျန်�သောန်ဂျာမျျာ�အတ်ကွျ� ထံပ်�သော�ာင့်�� တ်ာဝန်�
မျျာ�
သင့်�သည်� မျန်�သောန်ဂျာခြဖျစာ�ပ်ါကျ ဝန်�ထံမျ��အာ�လံု��၏ အသောခြ��ံလ့ု�အပ်��ျကျ�ထံကျ�
ပ့်�သောသာ ထံပ်�သော�ာင့်��တ်ာဝန်�မျျာ� ရှာာ့ပ်ါသည်�။ ၎င့်��တ့်� မျာာ သောအာကျ�ပ်ါအတ့်�င့်��
ခြဖျစာ�သည်�- 

• အ�ျန့်�တ့်�င့်��တ်ငွ့်� ဥပ်မျာသောကျာင့်��အသောန်ခြဖျင့့်� ဦး�သော�ာင့်�ပြိုပီ်� ကျျင့့်�ဝတ်�တ်ငွ့်� 
�ျမျာတ်�ထံာ�သောသာ အခြမျင့့်��ံ�� စံာနှာာ�န်��မျျာ�က့ျ� အပြိုမျ�တ်သောစာ အာ�သောပ်�လုျကျ� 
ကျာကွျယူ�ရမျည်�။

• သင့့်�ထံံ အစီာရင့်��ံသမူျျာ�၏ သောန်စ့ာဉ်�အလု�ပ်�ထံ�သ့�  ကျျင့့်�ဝတ်�က့ျ� သောပ်ါင့်��စာပ်�
ထံည့်�သွင့်��နှာ့�င့်�ရန်� ပ့ံ်ပ့်��ကျညီူ်ပြိုပီ်� လုမျ��ညှွှန်�ရမျည်�။

• သင့့်�ထံံ တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�အစီာရင့်��ံသမူျျာ�အာ� သောမျ��ွန်��မျျာ�နှာာင့့်� စ့ာ��ရ့မျ�မျမုျျာ�က့ျ� 
ထံ�တ်�သောဖျာ�သောခြပ်ာ�့�ရန်� အာ�သောပ်�ပြိုပီ်� ပွ်င့့်�လုင့်��မျနုှာာင့့်� ယံူ��ကျည်�မျရုှာာ ့သောသာ 

ယူဉ်�သောကျျ�မျက့ုျ� ဖျန်�တီ်�ရမျည်�။

• စ့ာ��ရ့မျ�မျမုျျာ� သ့� မျဟု�တ်� �ျ�့�သောဖျာကျ�မျျာ�အသော�ကျာင့်�� သသောဘာာရ့ှု��ခြဖျင့့်� 
အစီာရင့်��ံသောသာ တ်စာ�ဦး�တ်စာ�သောယူာကျ�စီာတ့်�င့်��က့ျ� ပ့ံ်ပ့်��ကျညီူ်ပြိုပီ်� ကျာကွျယူ�ရ
မျည်�။ ထ့ံ�ကျ�့သ့� သောသာ က့ျစာစရပ်�က့ျ� ဂ�ဏီ�သ့ကျခာနှာာင့့်� ကျွမျ��ကျျင့်�ပ်ည်ာရှာာင့်�ခြဖျစာ�မျ ု

အ�င့့်�အခြမျင့့်��ံ��အသောခြ�အသောန်ခြဖျင့့်� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သောခြဖျရှာာင့်��ရမျည်�။ သင့်�သည်�
လုည်�� ထ့ံ�ကျ�့သ့� သောသာ အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ��ျကျ�မျျာ�အာ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သောခြဖျ
ရှာာင့်��ရမျည့်�န်ည်��လုမျ��နှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�၍ လ့ု�အပ်�ပ်ါကျ လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�
သောတ်ာင့်���ံရန်� အ�ွင့့်�အသောရ�နှာာင့့်� တ်ာဝန်� ရှာာ့ပ်ါသည်�။

• သသောဘာာရ့ှု��ခြဖျင့့်� စ့ာ��ရ့မျ�မျမုျျာ�က့ျ� အစီာရင့်��ံသအူာ� မျည်�သည့်�အ�ါမျှ 
လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�ခြ�င့်��မျခြပ်�ရပ်ါ သ့� မျဟု�တ်� လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်��ွင့့်� မျရှာာ့ပ်ါ။

• ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာသော�ကျာင့်�� သောစာာင့့်��ကျည့်�စာစာ�သော��ပြိုပီ်� သင့်�၏တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�
အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ��ျကျ�မျျာ�သည်� လ့ု�အပ်�သောသာ သောလ့ုကျျင့့်�မျအုာ�လံု�� 
ပ်ါဝင့်�သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာပ်ါသောစာ။
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2.8 Yara ၏ တ်ာဝန်�မျျာ�
သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်�� အဖ့ျ�အစာည်��တ်စာ���အသောန်နှာာင့့်� Yara တ်ငွ့်� သောအာကျ�ပ်ါတ့်� ပြခြပ်�လု�ပ်�ရန်� 
တ်ာဝန်�ရှာာ ့သည်�- 

• ၎င့်��၏လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�အတ်ကွျ� ဂ�ဏီ�သ့ကျခာ�့�င့်�ရာ အခြမျင့့်��ံ��
စံာနှာာ�န်��မျျာ� သတ်�မျာတ်�ပြိုပီ်� ၎င့်��တ့်� က့ျ� ကျျင့့်�ဝတ်�မျာတ်စာ��င့့်� ဝန်�ထံမျ��မျျာ�ထံံ 

�ကျ�သွယူ�အသ့သောပ်�ရန်�။

• ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အာ� ၎င့်��တ့်� အလု�ပ်�တ်ငွ့်� ရင့်��့�င့်�ရနှာ့�င့်�သည့်� ကျျင့့်�ဝတ်� 
သ့� မျဟု�တ်� သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ�့ု�င့်�ရာ ခြပ်ဿန်ာမျျာ�က့ျ� သောခြဖျရှာာင့်��နှာ့�င့်�ရန်� 
လ့ု�အပ်�သည့်� သောလ့ုကျျင့့်�သောရ� နှာာင့့်� န်ည်��စာန်စာ�က့ျရ့ယူာမျျာ�က့ျ� ပ့ံ်ပ့်��သောပ်�ရန်�။

2.9 ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�ညီ်သောသာ �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�မျျာ� �ျမျာတ်�ခြ�င့်�� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�
ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�ညီ်သောသာ �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�မျျာ� �ျမျာတ်�ခြ�င့်��ခြဖျင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� Yara ၏ တ်န်�ဖ့ျ��မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် သောန်ထ့ံ�င့်�နှာ့�င့်�သည်�။ သင့်�သည်� စ့ာန်�သော�်မျရုှာာ ့သောသာ လု�ပ်�င့်န်��
�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ� သ့� မျဟု�တ်� အကျျပ်�အတ်ည်��တ်စာ���က့ျ� ရင့်��့�င့်�သောန်ရလုှင့်� �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ��ျမျာတ်�ရာတ်ငွ့်� သောအာကျ�ပ်ါအသောခြ��ံစာန်စာ�က့ျ� အသံ��ခြပ်�သင့့်�သည်�-

• ဤ�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ� သ့� မျဟု�တ်� 
အသောခြ�အသောန်သည်� တ်စာ�စံာ�တ်စာ�သောယူာကျ�
က့ျ� ထ့ံ�့�ကျ�နှာ့�င့်�ပ်ါသလုာ�။
၎င့်��တ်ငွ့်� သောကျာင့်��မွျန်�သောသာ သ့� မျဟု�တ်� 
�့��ရွာ�သောသာ သောရွ��ျယူ�စာရာ�ကျာ�ရှာာ ့ 
သောရွ��ျယူ��ွင့့်� ပ်ါဝင့်�ပ်ါသလုာ�။

• ဤခြပ်ဿန်ာသည်� မျည်�သည့်�အရာကျ 

တ်ရာ�ဝင့်�ခြဖျစာ�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� အထ့ံ
သောရာကျ��ံ��ခြဖျစာ�ခြ�င့်��ထံကျ� ပ့်�ပ်ါသလုာ�။ 

ပ့်�လုှင့်� မျည်�ကျ�သ့့� ပ့်�ပ်ါသန်ည်��။

• ဤအသောခြ�အသောန်တ်ငွ့်� အဓ့ိကျ
အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�မျာာ မျည်�သည်�တ့်�
န်ည်��။ မျည်�သည့်� အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�
က့ျ� သ့သန်ည်��။ ဤအသောခြ�အသောန်
အသော�ကျာင့်�� ကျွနှာ��ပ်� သောန်ာကျ�ထံပ်�
သောလ့ုလုာနှာ့�င့်�ပ်ါသလုာ�။

• ရလုဒ�တ်ငွ့်� အသောရ�ကြီးကီျ�သောသာ
အစာ�ရှာာယူ�ယူာရှာာင့်�လုတူ်စာ�ဦး��ျင့်��
သ့� မျဟု�တ်� အဖ့ျ� အစာည်��မျျာ� ရှာာ့ပ်ါ
သလုာ�။

• လု�ပ်�သော�ာင့်�ရန်� သောရွ��ျယူ�စာရာမျျာ�မျာာ 

မျည်�သည်�တ့်�န်ည်��။
သကျ��့�င့်�ရာအလု�ပ်�နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�သူ
အာ�လံု��နှာာင့့်� တ့်�င့်�ပ်င့်�သော�ွ�သောနှာ�ွပြိုပီ်�ပြိုပီ်
လုာ�။ ကျွနှာ��ပ်�သည်� မျည်�သ့က့ျ� 
တ်ရာ�ဝင့်� ပ်ါဝင့်�သောစာရမျည်�န်ည်��။

• ကျွနှာ��ပ်�၏�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�သည်� ကျျင့့်�ဝတ်�
နှာာင့့်� အခြ�ာ�သောသာ Yara မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� 
က့ျ�ကျ�ညီ်ပ်ါသလုာ�။

• ကျွနှာ��ပ်�၏�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�သည်� ဥပ်သောဒ 

သ့� မျဟု�တ်� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� �ျ�့�သောဖျာကျ�
ရာသောရာကျ�ပ်ါသလုာ�။

• ကျွနှာ��ပ်�၏�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�သည်� Yara ၏ 

တ်ာဝန်�၊ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်�� တ်န်�ဖ့ျ��မျျာ�၊ 
ယူဉ်�သောကျျ�မျတ့ု်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�သောလုျာညီ်သောထွံရှာာ ့
ပ်ါသလုာ�။

• ကျွနှာ��ပ်�၏�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�သည်� တ်ရာ�မျှတ်
မျနုှာာင့့်� ရ့ှု��သာ�သောခြဖျာင့့်�မျတ်�မျ�့ု�င့်�ရာ 

ကျွနှာ��ပ်�၏စံာနှာာ�န်��မျျာ�နှာာင့့်� ခြပ်ည့်�မီျပ်ါသလုာ�။

• ကျွနှာ��ပ်�၏�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�သည်� အလု�ပ်�နှာာင့့်�
သကျ��့�င့်�သမူျျာ�အာ�လံု��က့ျ� တ်န်��တ်ူ
�ကျ��ံပြိုပီ်� ၎င့်��တ့်�၏ အ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�
က့ျ� သောလု�စာာ�မျရုှာာ ့ပ်ါသလုာ�။

• သောရွ��ျယူ�စာရာမျျာ�က့ျ� ထံည့်�သွင့်��
စာဉ်��စာာ�လုှင့်� မျည်�သည့်�သောရွ��ျယူ�စာရာ
သည်� အသောခြ�အသောန်က့ျ� အသောကျာင့်���ံ��
သောခြဖျရှာာင့်��နှာ့�င့်�မျည်�န်ည်��။

• ကျွနှာ��ပ်�သောလု�စာာ�ရသတူ်စာ�ဦး�အတ်ကွျ� 
သောရွ��ျယူ�မျက့ုျ� အမျျာ�ခြပ်ည်�သသ့ူသောအာင့်� 
ထံ�တ်�သောဖျာ�လုှင့်� အ�့�ပ်ါသောရွ��ျယူ�မျက့ုျ� 
���ံကျာကွျယူ�နှာ့�င့်�ပ်ါသလုာ�။

• အလု�ပ်�နှာာင့့်�သကျ��့�င့်�သအူာ�လံု��၏ 

စ့ာ��ရ့မျ�မျမုျျာ�က့ျ� အသောကျာင့်���ံ��
အသောလု�ထံာ�လုျကျ� အာရံှု�စ့ာ�ကျ�ခြ�င့်��ခြဖျင့့်�
ကျွနှာ��ပ်�၏�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�က့ျ� မျည်�ကျ�သ့့�  
အသောကျာင့်�အထံည်�သောဖျာ�နှာ့�င့်�မျည်�န်ည်��။

ကျျင့့်�ဝတ်��့�င့်�ရာ ခြပ်ဿန်ာ
က့ျ� သ့မျာတ်�ပ်ါ

အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ�  
ရယူပူ်ါ

သောရွ��ျယူ�နှာ့�င့်�သည့်� လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�
မျျာ�က့ျ� အကျ�ခြဖျတ်�ပ်ါ

ရလုဒ�က့ျ� ဦး�တ်ည်�ပြိုပီ်� 
လု�ပ်�သော�ာင့်�၍ သံ��သပ်�ပ်ါ

• �ျ�့�သောဖျာကျ�မျ ုအစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ��ျကျ�မျျာ�က့ျ� လုှ�့ဝာကျ�စွာာနှာာင့့်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့စွာာ 

က့ျ�င့်�တ်ယွူ�ရန်�နှာာင့့်� အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ��ျကျ�မျျာ�က့ျ� သံ��သပ်�မျမုျျာ�သည်� 
ဘာကျ�လ့ု�ကျ�ခြ�င့်��မျရှာာ ့ဘာ� အာ�ထံ�တ်�မျ ုရှာာ့သောစာရန်�။
 

• သသောဘာာရ့ှု��ခြဖျင့့်� ခြပ်�လု�ပ်�သောသာ အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ��ျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� 
လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�ခြ�င့်��က့ျ� လံု��ဝသည်��မျ�ံရန်�။

• ဝန်�ထံမျ��အာ�လံု��အတ်ကွျ� လံု�ခြ�ံ�ပြိုပီ်� မျတ်ကွူျ�ခြပ်ာ�သောသာ လု�ပ်�င့်န်���ွင့်� ဖျန်�တီ်�
သောပ်�ရန်�။

• ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်�� အ�ပ်��ျ�ပ်�မျနုှာာင့့်� ယူဉ်�သောကျျ�မျတ့ု်�  ပ့်�မ့ျ�သောကျာင့်��မွျန်�
လုာသောစာရန်�အလ့ု� င့်ာာ စာဉ်��ကျ�မျခြပ်တ်� ကြီးက့ျ��စာာ�ရန်�။
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လုမျ��ညှွှန်�မျ ုရှာာာခြ�င့်��နှာာင့့်� 
ခြပ်ဿန်ာ အစီာရင့်��ံခြ�င့်��

3.1 လုမျ��ညှွှန်�မျ ုရှာာာသောဖွျန်ည်��
သင့့်�အသောန်ခြဖျင့့်� မျသောသ�ျာမျသောရရာသောသာ စီာ�ပွ်ာ�သောရ��ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ရာ 

�ျမျာတ်�ခြ�င့်��နှာာင့့်�စာပ်�လုျဉ်��သည့်� လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�က့ျ� ရယူရူန်�မျာာ သင့့်�အ�ွင့့်�အသောရ�
နှာာင့့်� တ်ာဝန်�ခြဖျစာ�သည်�။ "ကျွနှာ��ပ်�မျသ့ပ်ါ" ဟုသူောသာ စာကျာ�ရပ်�သည်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�  
မျသောလုျာ�ညီ်သည့်�အတ်ကွျ� �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ��ျမျာတ်�ရာတ်ငွ့်� အသံ��ခြပ်�နှာ့�င့်�သည့်� 
�့�င့်�လံု�သောသာ ကျာကွျယူ�မျတု်စာ�ရပ်�အခြဖျစာ� မျသတ်�မျာတ်�ပ်ါ။

လုမျ��ညှွှန်�မျအုတ်ကွျ� ပ်ထံမျ�ံ��ခြပ်�လု�ပ်�ရမျည့်� အ�ကျ�အသွယူ�သည်� သင့်�၏ 

လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။

အခြ�ာ�န်ည်��လုမျ��အသောန်ခြဖျင့့်�ခြဖျစာ�သောစာ အရံအသောန်ခြဖျင့့်�ခြဖျစာ�သောစာ သင့်�သည်� သောအာကျ�ပ်ါ 
အသောထံာကျ�အကျခူြပ်� လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�က့ျ�လုည်�� �ကျ�သွယူ�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�- 

• ကျျင့့်�ဝတ်� သ့� မျဟု�တ်� လ့ု�ကျ�န်ာမျနုှာာင့့်� �ကျ�စာပ်�သောသာ က့ျစာစရပ်�မျျာ�အတ်ကွျ� 
ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်သ့�  ethics@yara.com မျာတ်စာ��င့့်� တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�
�ကျ�သွယူ�ပ်ါ သ့� မျဟု�တ်� သင့်�၏ သောဒသ�့�င့်�ရာ သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ု

မျန်�သောန်ဂျာ (RCM) မျာတ်စာ��င့့်� �ကျ�သွယူ�ပ်ါ။ သင့်�သည်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� 
လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုPulse စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�သောပ််တ်ငွ့်� RCMs အတ်ကွျ� �ကျ�သွယူ�ရန်� 
သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ� သောတ့်ရှာာ့နှာ့�င့်�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။
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• ခြပ်ည်�သမူျျာ�နှာာင့့်��ကျ�စာပ်�သောသာ က့ျစာစရပ်�မျျာ�အတ်ကွျ� သင့့်�က့ျစာစရပ်�၏ 

သသောဘာာသဘာာဝအသောပ််မျတူ်ည်�ပြိုပီ်� သင့်�သည်� ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်��ခြဖျစာ�သောစာ 

သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်��အ�င့့်�မျာခြဖျစာ�သောစာ လ့ုစွစာွမျ��အာ�အရင့်��အခြမျစာ�ဌာာန်အာ� �ကျ�
သွယူ�သင့့်�ပ်ါသည်�။

• ပ့်တ်��့� မှုမျုမျျာ�၊ ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�မျ�့ု�င့်�ရာ ဥပ်သောဒ၊ သောဒတ်ာလံု�ခြ�ံ�သောရ�နှာာင့့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�
မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� �ျ�ပ်��့�သောသာ စာာ�ျ�ပ်�မျျာ�ကျ�့သ့� သောသာ ဥပ်သောဒသောရ�ရာက့ျစာစ
ရပ်�မျျာ�အတ်ကွျ� သင့်�သည်� ဥပ်သောဒသောရ�ရာဌာာန်အာ� �ကျ�သွယူ�သင့့်�
ပ်ါသည်�။

• ကျျန်��မျာသောရ�၊ သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�၊ သောဘာ�ကျင့်��လံု�ခြ�ံ�မျ၊ု အရည်�အသောသွ� 
သ့� မျဟု�တ်� လံု�ခြ�ံ�သောရ�တ့်� နှာာင့့်� �ကျ�စာပ်�သောသာ ခြပ်ဿန်ာရပ်�မျျာ�အတ်ကွျ� 
HESQ ဌာာန်အာ� �ကျ�သွယူ�သင့့်�ပ်ါသည်�။

ကျျင့််�ဝတ်�နှှင့််� လုို�ကျ�နာာမုှုဌာာနာသည်� သင့််�အတွ်ကျ� စီးး�ပွွားာ�ရေး��ဆုံးး��ဖြ�တ်�ချျကျ�မှုျာ�
ကုျ� ချျမှှုတ်�ရေးပွား�နုှ�င့်�ဖြချင့်��မှုရုှှိရေး�ကျာင့်�� အမြဲမဲှုသတု်ဖြပွားုပွားါ။ စီးး�ပွွားာ�ရေး��
ဆုံးး��ဖြ�တ်�ချျကျ�မှုျာ�ကုျ� စီးး�ပွွားာ�ရေး��လုို�င့်��ကျသာ လိုး��ဝဥဿုံး� လှိုမှု��မုှု��ပုွား�င့်�ဆုုံး�င့်�
ပွားါသည်�။ ကျျင့််�ဝတ်�နှှင့််� လုို�ကျ�နာာမုှုဌာာနာသည်� လုို�အပွား�ရေးသာ လိုမှု��ညှွှနာ�မုှုနှှင့််� ထပွား�
တု်���င့်��ဖြမှုစီး�မှုျာ�ကုျ� ပွားး်ပုွား��ဖြချင့်��အာ�ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ်�ချျကျ�ချျမှှုတ်�ဖြချင့်��လို�ပွား�င့်နာ��စီးဉ်�
အတွ်င့်�� သင့််�အာ� ပွားး်ပုွား��ရေးပွား�နုှ�င့်�မှုည်�ဖြ�စီး�သည်�။ 



3.2 ခြပ်ဿန်ာရပ်�တ်စာ���အာ� အစီာရင့်��ံန်ည်��
တ်တ်�နှာ့�င့်�သမျှ သောစာာစီာ�စွာာ အစီာရင့်��ံသင့့်�ပ်ါသည်�။ �ျ�့�သောဖျာကျ�မျတု်စာ���အာ� အစီာရင့်��ံ
ရာတ်ငွ့်� သင့်�၏ ပ်ထံမျ�ံ��အ�ကျ�အသွယူ�သည်� အပြိုမျ�တ်သောစာ သင့်�၏လ့ု�င့်��
မျန်�သောန်ဂျာ ခြဖျစာ�သင့့်�ပ်ါသည်�။ ခြပ်ဿန်ာရပ်�၏ သသောဘာာသဘာာဝသောပ််မျတူ်ည်�ပြိုပီ်� သင့်�
သည်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်သ့� လုည်�� တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ��ကျ�သွယူ�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ 

ယူင့်��ကျ�သ့့�  �ကျ�သွယူ�ရမျည့်�အ�ျန့်�အ�ါ�့�င့်�ရာ ဥပ်မျာမျျာ�မျာာ- 

• သင့့်�လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာ အမျာာ�ခြပ်�လု�ပ်�သောန်သည်�ဟု� သင့်�သံသယူရှာာ့လုှင့်�၊

• သင့့်�လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာသည်� ၎င့်��ထံံ သင့်�အစီာရင့်��ံထံာ�သောသာ က့ျစာစရပ်�အသောပ်် 
သင့့်�သောလုျာ�စွာာ မျစာစာ�သော��လုှင့်�၊

• လုှ�မျာာ�သောသာ အခြပ်�အမျတူ်ငွ့်� ဝါရင့့်�/အ�ပ်��ျ�ပ်�မျ�့ု�င့်�ရာ စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�သောရ�အဖ့ျ�မျာ 
ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�လုှင့်�၊

• လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်��ံရမျည်�က့ျ� စ့ာ��ရ့မျ�လုှင့်� သ့� မျဟု�တ်�

• အခြ�ာ�သောသာ ကျညီူ်သော�ာင့်�ရွကျ�သောရ�၏ သင့့်�အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ��ျကျ�အာ� 
က့ျ�င့်�တ်ယွူ�ပံ်�တ်ငွ့်� ခြပ်ဿန်ာရှာာ့သောန်လုှင့်�။

သင့်�သည်� လ့ုစွစွာမျ��အာ�အရင့်��အခြမျစာ�ဌာာန်၊ ဥပ်သောဒသောရ�ရာဌာာန် သ့� မျဟု�တ်� HESQ သ့�
လုည်�� တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ� အစီာရင့်��ံနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။

သင့်�သည်� ခြဖျစာ�ပွ်ာ�လုာနှာ့�င့်�သောသာ �ျ�့�သောဖျာကျ�မျမုျျာ�က့ျ�လုည်�� အစီာရင့်��ံနှာ့�င့်�သော�ကျာင့်�� 
သတ့်ခြပ်�ပ်ါ။ မျာာ�ယွူင့်��သည့်� လု�ပ်�သော�ာင့်�မျမုျျာ�ခြဖျစာ�သော�ကျာင့်�� အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�
အာ�လံု��က့ျ� မျရရှာာ့သည်�ခြဖျစာ�သောစာ သောသ�ျာစွာာမျသ့ရှာာ ့သောသ�လုှင့်�ခြဖျစာ�သောစာ အစီာရင့်��ံ
နှာ့�င့်�သည်�ဟု� �့�လ့ု�ခြ�င့်��ခြဖျစာ�သည်�။ ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာရန်� ပ်ျကျ�ကွျကျ�မျ ုခြဖျစာ�သောပ််သည်�
ဟု� �့�င့်�လံု�သောသာ စ့ာ��ရ့မျ�ပ်ပူ်န်�စာရာရှာာ ့ပ်ါကျ ၎င့်��ခြပ်ဿန်ာရပ်�က့ျ� အစီာရင့်��ံရန်� 
လံု�သောလုာကျ�ခြပ်ည့်�စံာ�ပ်ါသည်�။ ခြပ်ဿန်ာရပ်�တ်စာ���အာ� အစီာရင့်��ံခြ�င့်��အတ်ကွျ� သင့်�
သည်� သသောဘာာရ့ှု��ခြဖျင့့်� လု�ပ်�သော�ာင့်�ခြ�င့်��ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� သင့်�သ့ရှာာ ့သောသာ သ့� မျဟု�တ်� သင့်�
သံသယူဝင့်�မ့ျသောသာအရာနှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�၍ လံု��ဝရ့ှု��သာ�မျရုှာာ ့ရန်�သာ လ့ု�အပ်�ပ်ါသည်�။

"သသောဘာာရ့ှု��" ခြဖျင့့်� အစီာရင့်��ံခြ�င့်�� �့�သည်�မျာာ သင့့်�အာ� မျည်�သကူျမျှ မျသ့ရှာာ့သောစာကျာ
မျ ူသင့့်�အသောန်ခြဖျင့့်� မျာန်�ကျန်�သည်�ဟု� ယူ�ူမ့ျသောသာ သင့့်�ထံံတ်ငွ့်�ရှာာ ့သည့်� သတ်င့်��
အ�ျကျ�အလုကျ�အာ�လံု��က့ျ� သောပ်�သော�ာင့်�ခြ�င့်��ခြဖျစာ�သည်�။ သင့်�၏သံသယူသည်� မျှတ်
မျမုျရှာာ ့ဟု� ထွံကျ�သောပ််လုာသည့်�တ့်�င့်�သောအာင့်� သင့့်�အသောန်ခြဖျင့့်� သံသယူရှာာ့သောသာ 

တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ရာအာ� သသောဘာာရ့ှု��ခြဖျင့့်� အစီာရင့်��ံနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ဦး�သည်� 
မျာာ�ယွူင့်��သောသာ အစီာရင့်��ံမျတု်စာ���က့ျ� ရည်�ရွယူ��ျကျ�ရှာာ ့ရှာာ ့ ခြပ်�လု�ပ်�ပ်ါကျ (မျာာ�ယွူင့်��သောန်
သော�ကျာင့်�� သ့လုျကျ�နှာာင့့်� အ�့�င့်�အမျာသောခြပ်ာ�့�မ့ျခြ�င့်��က့ျ� �့�လ့ု�သည်�) ထ့ံ�ပ်�ဂ့ု�လု�သည်� 
စာည်��ကျမျ��အရ အသောရ�ယူ�ံူရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။
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ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာရန်� ပ်ျကျ�ကွျကျ�ခြ�င့်��နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�၍ စ့ာ��ရ့န်�ပ်ပူ်န်�သောသာ�လုည်�� 
ကျ�မျပဏီီသည်� ၎င့်��အသောခြ�အသောန်က့ျ� သ့ရှာာ ့သတ့်ခြပ်�မ့ျပြိုပီ်�ခြဖျစာ�သော�ကျာင့်�� ထံင့်�ခြမျင့်�ပ်ါကျ ၎င့်��
က့ျစာစရပ်�အာ� အစီာရင့်��ံရန်� မျ�ံ��ခြဖျတ်�မီျ ယူင့်��အသော�ကျာင့်��အရာက့ျ� ရှာာင့်��ခြပ်ရန်� 
တ့်�ကျ�တ်နွ်��အပ်�ပ်ါသည်�။

သင့်�သည်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်သ့�  ခြပ်ဿန်ာရပ်�တ်စာ���က့ျ� အစီာရင့်��ံလ့ု�လုှင့်� 
သောအာကျ�ပ်ါ�ျန်�န်ယူ�မျျာ�မျာ တ်စာ�����က့ျ� အသံ��ခြပ်�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�-

• ethics@yara.com  

• သင့့်�သောဒသ�့�င့်�ရာ သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုမျန်�သောန်ဂျာ

• ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာသောရ� အသောရ�သောပ််ဖျ�န်��လ့ု�င့်��၏ ဖျ�န်��သော�်�့�မျ ုလု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�

• ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာသောရ� အသောရ�သောပ််ဖျ�န်��လ့ု�င့်��တ်ငွ့်� ရရှာာ့နှာ့�င့်�သောသာ ဝဘာ�သောဖျာင့်�ပံ်�စံာ

သင့့်�အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ��ျကျ�က့ျ� လုကျ��ံရရှာာ ့ပြိုပီ်��ျန့်�တ်ငွ့်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်
မျာ အတ်ည်�ခြပ်��ျကျ�က့ျ� သင့်�အပြိုမျ�တ်သောစာ လုကျ��ံရရှာာ ့မျည်�ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။ သင့်�သည်� 
ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာသောရ� အသောရ�သောပ််ဖျ�န်��လ့ု�င့်��မျာ အစီာရင့်��ံရန်� သောရွ��ျယူ�လုှင့်� ကျျင့့်�ဝတ်�
နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်ထံံ ထ့ံ�သောဟုာလ့့ု�င့်��မျာတ်စာ��င့့်� ထံပ်�သော�ာင့်�� အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�
က့ျ� အမျည်�သောဖျာ�ခြပ်ရန်�မျလ့ု�ဘာ� သောခြပ်ာ�့��ကျ�သွယူ�ပြိုပီ်� သောပ်�နှာ့�င့်�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။

အစီာရင့်��ံပြိုပီ်�သောန်ာကျ� ခြဖျစာ�သောပ််သောသာ စံာ�စာမျ��စာစာ�သော��သောရ�လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�
သည့်� သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�အာ� ပ့်�မ့ျ�ရယူလ့ူု�ပ်ါကျ Yara ၏ ပ်�က့့ျ�င့်�စာန်စာ�ရှာာ ့ 
ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်�� စံာ�စာမျ��စာစာ�သော��မျ ုလု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�က့ျ� ဖျတ်�ရုှုပ်ါ။

3.3 အမျည်�ဝာကျ�၍ အစီာရင့်��ံခြ�င့်��
သင့်�သည်� ဘာာသာစာကျာ� 50 သောကျျာ�ခြဖျင့့်� 24/7 �ကျ�သွယူ�နှာ့�င့်�သောသာ ကျျင့့်�ဝတ်�
လ့ု�ကျ�န်ာသောရ� အသောရ�သောပ််ဖျ�န်��လ့ု�င့်��မျာတ်စာ��င့့်� သင့်�မျည်�သမူျည်�ဝါမျာန်��မျသ့သောစာဘာ� 
ခြပ်ဿန်ာရပ်�တ်စာ���က့ျ� အစီာရင့်��ံနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ အ�ျ�့နှာ့�င့်�င့်မံျျာ�တ်ငွ့်� ထ့ံ�န်ပံ်ါတ်�သည်� 
အ�မျ� ့သောဒသတ်ငွ့်�� ဖျ�န်��န်ပံ်ါတ်� ခြဖျစာ�သည်�။ ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာသောရ� အသောရ�သောပ််ဖျ�န်�� 
လ့ု�င့်��မျာ အစီာရင့်��ံန်ည်���့�င့်�ရာ အသောသ�စ့ာတ်�ညှွှန်��ကျာ��ျကျ�မျျာ�က့ျ� Pulse နှာာင့့်�  
www.yara.com တ်ငွ့်� �ကျည့်�ရှုံးရုှုနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။

သင့်�သည်� ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာသောရ� အသောရ�သောပ််ဖျ�န်��လ့ု�င့်��မျာတ်စာ��င့့်� အစီာရင့်��ံ�ျန့်�တ်ငွ့်�
ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်ထံံ အမျည်�ဝာကျ�၍ စာာခြဖျင့့်��ကျ�သွယူ�နှာ့�င့်�သောစာမျည့်� 
ရည်�ညှွှန်��ကျ�ဒ�တ်စာ���က့ျ� သင့်� လုကျ��ံရရှာာ ့မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။

သ့� ရာတ်ငွ့်� အစီာရင့်��ံသ ူမျည်�သ့က့ျ�မျ�့� ၎င့်��၏ �ကျ�သွယူ�ရန်�အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�
အာ� မျှသောဝသောပ်�ရန်� တ့်�ကျ�တ်နွ်��ပ်ါသည်�။ ဤသ့� မျှသောဝခြ�င့်��ကျ အစီာရင့်��ံသည့်� ခြပ်ဿန်ာ
ရပ်�မျျာ�အာ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သော�ာင့်�ရွကျ�ရာတ်ငွ့်� ပ့်�မ့ျ�ခြမျန်��န်� တ့်ကျျသောသ�ျာသောစာပ်ါသည်�။ 

မျည်�သမူျည်�ဝါ သ့� မျဟု�တ်� အစီာရင့်��ံခြ�င့်���ျန်�န်ယူ�က့ျ� ထံည့်�သွင့်��မျစာဉ်��စာာ�ဘာ� လံု��ဝ
လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�ရှာာ ့ပြိုပီ်� အစီာရင့်��ံစာာမျျာ�အာ�လံု��က့ျ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သော�ာင့်�ရွကျ�သည်�။

ကျျင့််�ဝတ်�လုို�ကျ�နာာရေး�း 
အရေး�းရေး�်ဖု�နာ�းလုို�င့်�း

လိုမ်း�းညွှနှာ�မု်း ရှာာာရေးဖုေခြ�င့်�း  ethics@yara.comကျျင့််�ဝတ်�နှာင့််� လုို�ကျ�နာာမု်း Pulse 

စာာမ်းျကျ�နှာာမ်းျား
YaraEthics အကျ���



3.4 လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�ခြ�င့်��က့ျ� တ်ာ�ခြမျစာ�ခြ�င့်��
Yara သည်� သသောဘာာရ့ှု��ခြဖျင့့်� အမျာန်�တ်ကျယူ�ခြဖျစာ�ပွ်ာ�သောသာ သ့� မျဟု�တ်� သံသယူဝင့်�
မ့ျသောသာ �ျ�့�သောဖျာကျ�မျက့ုျ� စီာရင့်��ံသအူာ� လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�ခြ�င့်��က့ျ� သည်���ံ�ွင့့်�လုတှ်�
သောပ်�မျည်� မျဟု�တ်�ပ်ါ။ ညှွှန်��ကျာ��ျကျ�အာ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်� ခြင့်င့်���န်�ပြိုပီ်� ကျျင့့်�ဝတ်�၊ 
Yara ၏ မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� လု�ပ်�ထံံ��လု�ပ်�န်ည်��မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ဥပ်သောဒမျျာ�နှာာင့့်� 
န်ည်��ဥပ်သောဒမျျာ�အာ� �ျ�့�သောဖျာကျ�သည့်� တ်စာ�စံာ�တ်စာ�သောယူာကျ�အသောပ််တ်ငွ့်�လုည်�� 
ထံပ်�တ်သူကျ�သောရာကျ�သောစာမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ သောန်ာ�သောဝနှာ့�င့်�င့်၏ံ ဥပ်သောဒမျျာ�သာမျကျ 

အခြ�ာ�နှာ့�င့်�င့်အံမျျာ�အခြပ်ာ�၏ ဥပ်သောဒမျျာ�သည်�လုည်�� ထ့ံ�သ့� သသောဘာာရ့ှု� �ခြဖျင့့်� 
အစီာရင့်��ံသမူျျာ�က့ျ� အကျာအကွျယူ�သောပ်�ပ်ါသည်�။ အစီာရင့်��ံသမူျျာ�အာ� 
လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�ခြ�င့်��သည်� တ်ရာ�မျဝင့်�သော�ကျာင့်��နှာာင့့်� အခြပ်စာ�ဒဏီ�ကျျ�ံရမျည်�
ခြဖျစာ�သော�ကျာင့်�� ဥပ်သောဒတ်ငွ့်� သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�ပ်ါသည်�။

လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�ခြ�င့်��သည်� အလွုန်��့��ရွာ�သောသာ က့ျစာစရပ်�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� ထ့ံ�သ့� ပြခြဖျစာ�ပွ်ာ�ခြ�င့်��မျာ 
ကျာကွျယူ�သောပ်�ရန်�မျာာ ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်၏ ထ့ံပ်�တ်န်��ဦး�စာာ�သောပ်�
သတ်�မျာတ်��ျကျ�တ်စာ�ရပ်�ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။ ကျျင့့်�ဝတ်�လွု�မျာာ�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� ကျျင့့်�ဝတ်�
�့�င့်�ရာ �ျ�့�သောဖျာကျ�မျခုြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�မျျာ�က့ျ� အစီာရင့်��ံပြိုပီ်�သောန်ာကျ� လုတူ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာမျာ 
သောတ့်ကြုံ�ကံျ�ရနှာ့�င့်�သည့်� လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�သောသာအခြပ်�အမျနူှာာင့့်� အခြပ်�အမျမူျျာ�က့ျ� ဂရှု�တ်စ့ာ�ကျ�
သောစာာင့့်��ကျည့်�ခြ�င့်��ခြဖျင့့်� အမျည်�သ့ရှာာ ့သောသာ သတ်င့်��သောထံာကျ�မျျာ�အာ� ထံပ်�သောလုာင့်��
အကျာအကွျယူ�သောပ်�နှာ့�င့်�ရန်� လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�မျသုောစာာင့့်��ကျည့်�သောရ�အစီာအစာဉ်�က့ျ� 
အသောကျာင့်�အထံည်�သောဖျာ�သော�ာင့်�ရွကျ���့ပ်ါသည်�။

လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�ခြ�င့်���့�သည်�မျာာ ခြပ်ဿန်ာရပ်�တ်စာ���အာ� ဝန်�ထံမျ��တ်စာ�ဦး�ကျ 

အစီာရင့်��ံခြ�င့်��သော�ကျာင့့်� ခြဖျစာ�ပွ်ာ�လုာသောသာ သ့� မျဟု�တ်� ခြပ်န်�လုည်�တံ်� ပြခြပ်န်�သောသာ  

မျသင့့်�သောလုျာ�သည့်� မျည်�သည့်�လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�၊ ကျျင့့်�သံ��မျ ုသ့� မျဟု�တ်� ထ့ံန်��ျန်�မျု
က့ျ�မျ�့� �့�လ့ု�သည်�။ ဥပ်မျာ-

• ပြို�့မျ��သောခြ�ာကျ�မျ၊ု သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�မျ၊ု �ွ�ခြ�ာ��ကျ��ံမျ၊ု လုမူျသုောရ��့�င့်�ရာ �ျန်�လုာပ်�
မျ၊ု အ�န်��ကျဏ္ဍာ၊ တ်ာဝန်�မျျာ�၊ သ့� မျဟု�တ်� လု�ပ်�င့်န်���ွင့်�အသောခြ�အသောန်မျျာ�က့ျ�
သောခြပ်ာင့်��လု�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�မျတ်ရာ�သောသာ အခြပ်�အမျမူျျာ�

• မျမျှတ်သောသာစွာမျ��သော�ာင့်�ရည်�အကျ�ခြဖျတ်�ခြ�င့်��၊ အပ့်���သော�ကျ�၊ လုစာာတ့်��ခြ�င့်��၊ 
လုကျ�သောတ့်မျကျျသောသာသောမျှာ�လုင့့်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� သတ်�မျာတ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� 
လုကျ�သောတ့်မျကျျသောသာသောမျှာ�လုင့့်��ျကျ�မျျာ�/KPIမျျာ� သတ်�မျာတ်�ခြ�င့်��

• တ်ာဝန်�မျာ ရပ်�စာ�ခြ�င့်��၊ ထံ�တ်�ပ်ယူ�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� စာည်��ကျမျ��ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ 

အသောရ�ယူသူော�ာင့်�ရွကျ�ခြ�င့်��

လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်��ံရမျည်�က့ျ� စ့ာ��ရ့မျ�ရလုှင့်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်သ့�  တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�
ခြဖျစာ�သောစာ ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာသောရ� အသောရ�သောပ််သော�်�့�နှာ့�င့်�သည့်� ဖျ�န်��လ့ု�င့်��မျာတ်စာ��င့့်� 
အမျည်�မျသောဖျာ�ခြပ်ဘာ�ခြဖျစာ�သောစာ အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ လုတ့ူ်�င့်��သည်� မ့ျမ့ျ၏ 

စ့ာ��ရ့မျ�ပ်ပူ်န်�မျျာ�အသော�ကျာင့်�� မျှသောဝရန်� သောဘာ�ကျင့်��လံု�ခြ�ံ�သည်�ဟု� �ံစာာ�ရသင့့်�
ပ်ါသည်�။
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4
လုမူျျာ� 

4.1 အာ�လံု��ပ်ါဝင့်�ပြိုပီ်� တ်ာဝန်�ယူမူျရုှာာ ့သောသာ 
လု�ပ်�င့်န်���ွင့်�
Yara တ်ငွ့်� ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အသောန်ခြဖျင့့်� ၎င့်��တ့်� ၏ တ်စာ�မျထူံ�ူခြ�ာ�မျအုတ်ကွျ� တ်န်�ဖ့ျ��ထံာ�
�ံရပြိုပီ်� ထံ�တ်�သောဖျာ�သောခြပ်ာ�့�ရန်� သောဘာ�ကျင့်��သည်�ဟု� �ံစာာ�ရသည့်� ကွျ�ခြပ်ာ�စံာ�လုင့်�ပြိုပီ်� 
အာ�လံု��ပ်ါဝင့်�သောသာ အလု�ပ်�ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ လု�ပ်�င့်န်��အတ်ကွျ� 
အကျျ�့�ရှာာ ့သည်�ဟု� ယံူ��ကျည်�ပ်ါသည်�။ ထ့ံ� သော�ကျာင့့်� အ�ျန့်�တ့်�င့်��တ်ငွ့်� လုတ့ူ်�င့်��အာ� 
သ ူသ့� မျဟု�တ်� သမူျတ့်� ၏ လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� ၎င့်��တ့်� ၏ အ�ကံျဉာာဏီ�မျျာ�
အသောပ််အခြပ်င့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အသောပ်် သောလု�စာာ�သောသာ 

အမျအူရာခြပ်သရန်� သောမျှာ�လုင့့်�ပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ 

ဘာာသာစာကျာ�၊ ယူ�ူ�ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� အခြပ်�အမျမူျျာ�က့ျ� ယံူ��ကျည်�မျရုှာာ ့စွာာ ရန်�မျလ့ု�ဘာ� 
စ့ာန်�သော�်တံ်� ပြခြပ်န်�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အာ� အာ�သောပ်�ပ်ါသည်�။

လ့ု�အပ်�ပ်ါကျ ဤခြပ်ဿန်ာမျျာ�နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�၍ လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�ရယူရူန်� 
အ�ွင့့်�အသောရ�နှာာင့့်� တ်ာဝန်� သင့့်�တ်ငွ့်�ရှာာ ့သည်�။ သင့်�၏ပ်ထံမျ�ံ�� �ကျ�သွယူ�ရမျည့်�သူ
သည်� အပြိုမျ�တ်သောစာ သင့့်�လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာခြဖျစာ�သင့့်�ပ်ါသည်�။ သောန်ာကျ�ထံပ်�
အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� ကျဏ္ဍာ 3 လုမျ��ညှွှန်�မျ ုရှာာာသောဖွျခြ�င့်��နှာာင့့်� ခြပ်ဿန်ာ 

အစီာရင့်��ံခြ�င့်��က့ျ� �ကျည့်�ရှုံးရှုပု်ါ။
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တ်န်��တ်အူ�ွင့့်�အသောရ�
Yara တ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� အလု�ပ်��န် ့�အပ်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� ခြမျငှ့့်�တ်င့်�ပ်ျ�့�သောထံာင့်�မျတ့ု်� က့ျ� 
လု�ပ်�နှာ့�င့်�စွာမျ��၊ အသောတ့်အ�ကံျ�၊ သောအာင့်�ခြမျင့်�မျမုျျာ�နှာာင့့်� တ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာ၏ စွာမျ��ရည်�သောပ််
တ်ငွ့်� မျတူ်ည်�သည့်� တ်န်��တ်အူ�ွင့့်�အသောရ�သောပ်�သောသာ လု�ပ်�င့်န်���ွင့်�တ်စာ���က့ျ� ဖျန်�တီ်�
ပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� အာ�လံု�� (တ်န်��တ်ညီူ်မျှခြ�င့်��) အတ်ကွျ� မျှတ်သောသာရလုဒ�
တ်စာ��� သောသ�ျာသောစာရန်� မျတ်ညီူ်သောသာစာတ်င့်�မျာတ်�မျျာ�က့ျ� ထံည့်�သွင့်��စာဉ်��စာာ�ပ်ါသည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� လုတူ်စာ�ဦး��ျင့်�� သ့� မျဟု�တ်� လုအူ�ပ်�စာ�တ်စာ���က့ျ� ၎င့်��တ့်� ၏ နှာ့�င့်�င့်သံာ� 
ဇစာ�ခြမျစာ�၊ သမျဂု အဖ့ျ�ဝင့်�ခြဖျစာ�မျ၊ု တ့်�င့်��ရင့်��သာ�ခြဖျစာ�မျ၊ု လုမူျျ�့�၊ ဘာာသာသောရ�၊ 
အသကျ�အရွယူ�၊ လ့ုင့်� (က့ျ�ယူ�ဝန်�သော�ာင့်�ခြ�င့်�� အပ်ါအဝင့်�)၊ လ့ုင့်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ
တ့်မျ��ညွွှတ်�မျ၊ု လ့ုင့်�စ့ာတ်��ံယူမူျ၊ု အ့မျ�သောထံာင့်�သောရ� အသောခြ�အသောန်၊ စာစာ�မျထုံမျ��သောဟုာင့်��
ခြဖျစာ�မျ၊ု HIV ရှာာ့မျ၊ု စ့ာတ်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ သ့� မျဟု�တ်� ရှု�ပ်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ စွာမျ��ရည်� အစာရှာာ့
သခြဖျင့့်� မျကျ�န်��ံ��နှာ့�င့်�သောသာ စာာရင့်��အသောပ်် အသောခြ��ံ၍ အရည်�အ�ျင့်�� ခြပ်ည့်�မီျမျ ုန်မ့့ျ�
ပ်ါ�သည်�ဟု� ထံည့်�သွင့်��စာဉ်��စာာ�သောသာ �ွ�ခြ�ာ��ကျ��ံမျက့ုျ� �ွင့့်�မျခြပ်�ပ်ါ။

သောဒသတ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒမျျာ� သ့� မျဟု�တ်� နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ စံာနှာာ�န်��မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် 

အာ�န်ည်���ျကျ�ရှာာ ့သောသာ အ�ပ်�စာ�မျျာ�အတ်ကွျ� ကျာကွျယူ�သောရ�၊ အကျအူညီ်သောပ်�သောရ�နှာာင့့်� 
တ့်��ခြမျငှ့့်�သောရ��့�င့်�ရာ အထံ�ူစီာမံျလု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� ပ့ံ်ပ့်��သောပ်�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။

အသောနှာာာင့့်�အယူာကျ�သောပ်�ခြ�င့်��
Yara သည်� မျည်�သ့� သောသာ အသောနှာာာင့့်�အယူာကျ�သောပ်�ခြ�င့်��က့ျ�မျှ သည်���ံမျည်� မျဟု�တ်�
ပ်ါ။

Yara သည်� အသောနှာာာင့့်�အယူာကျ�ကျင့်��သောသာ အလု�ပ်�ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�က့ျ� သောပ်�သော�ာင့်�နှာ့�င့်�
သောစာရန်� သော�ာင့်�ရွကျ�ပ်ါသည်�။ တ်ရာ�ဝင့်�ဥပ်သောဒ�့�င့်�ရာ အဓ့ိပ်ပာယူ�သတ်�မျာတ်��ျကျ�
မျျာ�သည်� တ်စာ�သောန်ရာနှာာင့့်� တ်စာ�သောန်ရာ ကွျ�ခြပ်ာ�နှာ့�င့်�သောသာ�လုည်�� Yara ၌ 

အသောနှာာာင့့်�အယူာကျ�သောပ်�ခြ�င့်��တ်ငွ့်� အခြ�ာ�သအူာ� မျလ့ု�လုာ�သောသာ အမျအူရာခြပ်သ 
သည့်� သောအာကျ�ပ်ါမျည်�သည့်�ပံ်�စံာမျ�့� ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�-

• ရန်�လ့ု�သောသာ၊ ပြို�့မျ��သောခြ�ာကျ�သောသာ၊ နှာာမ့ျ�သောသာ၊ အရှာာကျ�ရသောစာသောသာ သ့� မျဟု�တ်� 
သောစာာ�ကျာ�ပ်�တ်��တ်�သောသာ အလု�ပ်�ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�က့ျ� ဖျန်�တီ်�ကျာ အခြ�ာ�သ၏ူ 

ဂ�ဏီ�သ့ကျခာ သ့� မျဟု�တ်� စ့ာတ်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ ကျျန်��မျာသောရ�က့ျ� ထ့ံ�့�ကျ�သောစာခြ�င့်��။

• အခြ�ာ�သ၏ူ အလု�ပ်�စွာမျ��သော�ာင့်�ရည်� သ့� မျဟု�တ်� အလု�ပ်��န် ့�အပ်�ခြ�င့်���့�င့်�ရာ 

အ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�က့ျ� ကျျ�့�သော�ကျာင့်���ီသောလုျာ�မျမုျရှာာ ့ဘာ� �ကျာ�ဝင့်�သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�
ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� ဖျျကျ��ီ�ခြ�င့်��။

သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�ခြ�င့်��သည်� အမျအူရာ သ့� မျဟု�တ်� နှာာ�တ်�ခြဖျင့့်�၊ ရှု�ပ်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ၊ အခြမျင့်�
အာရံှု� သ့� မျဟု�တ်� စာာသောရ�သာ�ခြ�င့်��ခြဖျင့့်� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သည်�။ အထီံ�ကျျန်�သောစာခြ�င့်��
အခြပ်�အမျအူစာာ� သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�ခြ�င့်��သည်� ထံပ်��ါတ်လု�လု�နှာာင့့်� သောန်ရာတ်ကျာ 

လု�ပ်�သော�ာင့်�မျသုော�ကျာင့့်� ခြဖျစာ�သောပ််လုာသောသာအရာခြဖျစာ�သည်�။ သ့� ရာတ်ငွ့်� သင့့်�အာ� 
စ့ာတ်�မျသကျ�မျသာခြဖျစာ�သောစာသောသာ အထီံ�ကျျန်�သောစာခြ�င့်��အခြပ်�အမျက့ူျ� လုျစာ�လုျ�မျရုှုပ်ါ
နှာာင့့်�။ ထ့ံ�သ့� သောသာအခြပ်�အမျက့ူျ�ခြပ်သသောသာသတူ်စာ�ဦး�နှာာင့့်� စာကျာ�သောခြပ်ာ၍ သင့်�မျည်�သ့�  
�ံစာာ�ရပံ်�က့ျ�သောဖျာ�ခြပ်ခြ�င့်��ခြဖျင့့်� သောခြဖျရှာာင့်��ရန်� သင့့်�အာ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� တ့်�ကျ�တ်နွ်��ပ်ါသည်�။

လ့ုင့်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�မျု
Yara သည်� မျည်�သည့်� လ့ုင့်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�မျက့ုျ�မျှ သည်���ံမျည်� မျဟု�တ်�
ပ်ါ။

လ့ုင့်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�မျတု်ငွ့်� လုကျ�မျ�ံနှာ့�င့်�သောသာ လ့ုင့်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ �ျဉ်��ကျပ်�မျု
မျျာ�၊ လ့ုင့်��ကျ��ံရန်� သောတ်ာင့်���့�မျမုျျာ�နှာာင့့်� အခြ�ာ�သောသာ နှာာ�တ်�ခြဖျင့့်�၊ �နှာာာက့ျ�ယူ�ခြဖျင့့်�၊ 
စာာခြဖျင့့်� သ့� မျဟု�တ်� အခြမျင့်�အာရံှု� ခြဖျင့့်� လ့ုင့်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ အသောနှာာာင့့်�အယူာကျ�သောပ်�မျမုျျာ� 
ပ်ါဝင့်�သည်�။

အ�ကျမျ��ဖျကျ�မျု
Yara သည်� မျည်�သည့်� အ�ကျမျ��ဖျကျ�မျ ုပံ်�စံာက့ျ�မျှ လုကျ��ံမျည်� မျဟု�တ်�ပ်ါ။

ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ��့�င့်�ရာ အခြပ်�အမျူ
Yara က့ျ� က့ျ�ယူ�စာာ�ခြပ်�ရာတ်ငွ့်� သင့်�သည်� သင့်�၏ လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ�၊ Yara ၏ 

စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� Yara က့ျ�ယူ�စာာ� သင့်��ကျ��ံသည့်� အခြ�ာ�သမူျျာ�
အသောပ်် ပ်ည်ာရှာာင့်��န်�ပြိုပီ်� တ်ာဝန်�ယူမူျရုှာာ ့သောသာ အမျအူရာခြဖျင့့်� ခြပ်�မျ�ူကျ��ံမျည်�ဟု� 
ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  အပြိုမျ�တ်မျ�� သောမျှာ�လုင့့်�ပ်ါသည်�။

သင့်�သည်� Yara က့ျ� မျသောကျာင့်��သည့်�အခြမျင့်�ခြဖျင့့်� ထံင့်�ဟုပ်�သောစာမျည့်� သောန်ရာပွ်��င့်��သ့�  
သွာ�သောရာကျ�လုည်�ပ်တ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� လုပု်�ရှာာာ�မျတု်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�ခြ�င့်�� မျခြပ်�ရပ်ါ။ ဤ
အ�ျကျ�သည်� Yara အတ်ကွျ� အလု�ပ်�လု�ပ်�သောပ်�သောန်စာဉ်� အထံ�ူသခြဖျင့့်� လ့ုင့်�ပ့်�င့်��
�့�င့်�ရာ အသောခြ�ခြပ်�သောသာ လု�ပ်�င့်န်��မျျာ�နှာာင့့်� သင့်�က့ျ�ယူ�တ့်�င့်�အတ်ကွျ� သ့� မျဟု�တ်� 
အခြ�ာ�သမူျျာ�အတ်ကွျ� လ့ုင့်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ ဝန်�သော�ာင့်�မျမုျျာ� ဝယူ�ယူခူြ�င့်��တ့်� နှာာင့့်� 
သကျ��့�င့်�သည်�။ သင့်�၏လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�အာ�လံု��သည်� သောဒသတ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒနှာာင့့်� 
အပြိုမျ�တ်သောစာ က့ျ�ကျ�ညီ်ရပ်ါမျည်�။

သင့်�သည်� Yara အတ်ကွျ� အလု�ပ်�က့ျစာစနှာာင့့်� �ရီ�ထွံကျ�သောန်စာဉ်�တ်ငွ့်� ပံ်�မျာန်� အလု�ပ်��ျန့်�
အပြိုပီ်�တ်ငွ့်�လုည်�� Yara အာ� က့ျ�ယူ�စာာ�ခြပ်�သောန်��ခြဖျစာ�သည်�က့ျ� သတ့်ထံာ�ပ်ါ။

မျ�ူယူစာ�သော��နှာာင့့်� အရကျ��့�င့်�ရာ မျဝူါဒ
သင့်�သည်� အလု�ပ်��ျန့်�အတ်ငွ့်��၊ Yara ၏ ပ်ရဝ�ဏီ�အတ်ငွ့်�� ရှာာ့သောန်စာဉ်�တ်ငွ့်�၊ Yara ၏ 

က့ျ�ယူ�စာာ� အလု�ပ်�က့ျစာစ လု�ပ်�သော�ာင့်�သောန်စာဉ်� သ့� မျဟု�တ်� ပံ်�မျာန်� အလု�ပ်��ျန့်� ခြပ်င့်�ပ်တ်ငွ့်� 
Yara ကျ သောထံာကျ�ပ့ံ်သည့်� လုမူျသုောရ�ပွ်�မျျာ�က့ျ� တ်ကျ�သောရာကျ�စာဉ်� အရကျ�အပ်ါအဝင့်� 
အ�့ပ်�ခြဖျစာ�သောစာတ်တ်�သောသာ အရာဝတု်�မျျာ�၏ လုမှျ��မ့ျ��မျသုောအာကျ�တ်ငွ့်� မျရှာာ့သောစာရ။

သ့� သောသာ� သောဒသတ်ငွ့်�� ဓိသောလ့ုထံံ��စံာနှာာင့့်� ပွ်�အ�မျ��အန်ာ�အရ ကျျ�့�သော�ကျာင့်���ီသောလုျာ�
ပ်ါကျ သင့့်�သောလုျာ�သောသာ အရကျ�ပ်မျာဏီက့ျ� သောသာကျ�သံ��နှာ့�င့်�သည်�။ မျည်�သည်�ကျ 

ကျျ�့�သော�ကျာင့်���ီသောလုျာ�ပြိုပီ်� သင့့်�သောလုျာ�သည်�က့ျ� အကျ�ခြဖျတ်�ရာတ်ငွ့်� အတ်င့်��ကျျပ်�
�ံ�� အဓ့ိပ်ပာယူ�သောကျာကျ�ယူခူြ�င့်��က့ျ� အသောခြ��ံရပ်ါမျည်�။ ဤခြွ�င့်���ျကျ�သည်� သင့့်�
အသောန်ခြဖျင့့်� အရကျ�သောသာကျ�သံ��ထံာ�စာဉ်�အ�ျန့်�တ်ငွ့်� ကျာ�သောမျာင့်��ခြ�င့်��၊ စာကျ�ယူနှာတရာ�
မျျာ� အသံ��ခြပ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� Yara က့ျ�ယူ�စာာ� အလု�ပ်�က့ျစာစလု�ပ်�သော�ာင့်�ခြ�င့်��က့ျ� 
လံု��ဝ�ွင့့်�ခြပ်�မျည်�မျဟု�တ်�ပ်ါ။

ဤအ�ျကျ�သည်� �ရာဝန်�ညှွှန်��ကျာ�သည့်� မျ�ူယူစာ�သောစာတ်တ်�သောသာပ်စာစည်��မျျာ�
အတ်ကွျ�ပ်င့်� သကျ��့�င့်�သည်�။

အရကျ�သောသာကျ�သံ��သောန်စာဉ်�အ�ျန့်�တ်ငွ့်� သင့်�သည်� အခြ�ာ�သမူျျာ�အာ� သောသာကျ�သံ��
ရန်� တ့်�ကျ�တ်နွ်��ခြ�င့်��၊ သင့်� သ့� မျဟု�တ်� Yara အသောပ်် မျနှာာစာ�သကျ�ဖွျယူ�အခြမျင့်� ကျျ
သောရာကျ�သောစာမျည့်� အမျအူရာခြဖျင့့်� ခြပ်�မျခူြ�င့်��၊ မျည်�သ့က့ျ�မျ�့� အနှာတရာယူ�ကျျသောရာကျ�သောစာ
ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� မျသကျ�မျသာခြဖျစာ�သောစာခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� သောစာာ�ကျာ�ခြ�င့်��တ့်�  မျခြပ်�ရပ်ါ။



4.2 သောရွ��ျယူ�မျခုြဖျင့့်� သောဘာ�ကျင့်��သောစာခြ�င့်��
ထ့ံ�့�ကျ�ဒဏီ�ရာသ�ည်ခြဖျစာ�သည့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ အခြမျင့့်��ံ�� ရည်�မျာန်���ျကျ�မျျာ�က့ျ� သောရာကျ�ရှာာ ့သောစာသောရ�
အတ်ကွျ� တ်န်�ဖ့ျ��က့ျ� အသောခြ��ံပြိုပီ်� သောရရှာာည်�တ်ည်�တံ်သ့ောသာ HESQ ယူဉ်�သောကျျ�မျတု်ည်�သော�ာကျ�နှာ့�င့်�
ရန်�အလ့ု�င့်ာါ သောဘာ�ကျင့်��လံု�ခြ�ံ�သောစာရန်� သောရွ��ျယူ�ခြ�င့်��သည်� ကျ�မျပဏီီတ်စာ���လံု��၏ ကျျယူ�ခြပ်န် ့�သောသာ 

�ရီ�စာဉ်�ခြဖျစာ�သည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  ကြီးက့ျ��ပ်မျ��သောန်သောသာ ယူဉ်�သောကျျ�မျသုည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�အာ�လံု��၊ တ်စာ�ဦး��ျင့်��
ခြဖျစာ�သောစာ စာ�သောပ်ါင့်��၍ခြဖျစာ�သောစာ မ့ျမ့ျတ့်�နှာာင့့်� တ်စာ�သောယူာကျ�က့ျ� တ်စာ�သောယူာကျ�ပ့်�မ့ျ�သောကျာင့်��မွျန်�သောသာ 

အရည်�အသောသွ�၊ ပ့်�မ့ျ�ပ့်�င့်��့�င့်�နှာ့�င့်��ွင့့်�၊ ထ့ံသောတ့်�ကျ��ံမျနုှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�လု�ပ်�သော�ာင့်�သည့်�အရာတ်ငွ့်� 
လ့ု�ကျ�သောလုျာညီ်သောထွံရှာာ ့ခြ�င့်��တ့်� က့ျ� ဂရှု�စ့ာ�ကျ�ရန်�ခြဖျစာ�သည်�။

Yara HESQ မျဝူါဒအာ�ခြဖျင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� သောကျာင့်��မွျန်�သောသာစွာမျ��သော�ာင့်�ရည်�က့ျ�ရရှာာ ့ရန်� ကျတ့်ခြပ်�
မျသုော�ကျာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏လ့ု�င့်�စာင့်�က့ျ� အကျာအကွျယူ�သောပ်�နှာ့�င့်�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ 

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� လု�ပ်�င့်န်��န်ယူ�ပ်ယူ�တ်ငွ့်� အသောကျာင့်���ံ��နှာာင့့်� သောဘာ�ကျင့်��အလံု�ခြ�ံ��ံ�� ကျ�မျပဏီီ ခြဖျစာ�လ့ု�
သည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏တ်ွ�ဖျကျ� သင့်�တ်န်��အစီာအစာဉ်�မျျာ�၊ လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� ညှွှန်�မျာတ်�မျျာ�သည်� 
အနှာတရာယူ�မျျာ�၊ အနှာတရာယူ�ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�တ့်� မှုတွ်င့်� အသောခြပ်ာင့်��အလု�မျျာ�က့ျ� ခြပ်န်�လုည်�သံ��သပ်�ရန်�နှာာင့့်� 
သောလုှာပ့်ါ�သောစာရန်� လု�ပ်�သော�ာင့်�သည်�။

ကျျန်��မျာသောရ�နှာာင့့်� သောဘာ�ကျင့်��လံု�ခြ�ံ�သောရ�

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�အာ�လံု��သည်� သောဘာ�ကျင့်��ပြိုပီ်� ကျျန်��မျာသောရ�နှာာင့့်� ညီ်ညွွှတ်�သောသာ အလု�ပ်�လု�ပ်�သည့်� 
အသောခြ�အသောန်မျျာ�က့ျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ထ့ံပ်��ံ�� ဦး�စာာ�သောပ်�အခြဖျစာ� အသောလု�သောပ်�ကြီးက့ျ��ပ်မျ��ရပ်ါမျည်�။ 

ထ့ံ� သော�ကျာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� သကျ��့�င့်�ရာ ကျျန်��မျာသောရ�၊ သောဘာ�ကျင့်��သောရ�နှာာင့့်� သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�
�့�င့်�ရာ ဥပ်သောဒမျျာ�၊ စာည်��မျျဉ်��မျျာ�အခြပ်င့်� Yara ၏ မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် ကျွနှာ��ပ်�
တ့်�၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�လု�ပ်�င့်န်��က့ျ� လု�ပ်�က့ျ�င့်�သော�ာင့်�ရွကျ�ပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� လု�ပ်�င့်န်��န်ယူ�ပ်ယူ�
တ်ငွ့်�� စံာနှာာ�န်��မျျာ�နှာာင့့်� သောဒသတ်ငွ့်�� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� ခြပ်ည့်�မီျရန်�ထံကျ� သောကျျာ�လွုန်�သောန်လုှင့်�ပ်င့်� ကျွနှာ��ပ်�
တ့်�၏ HSE စံာနှာာ�န်��မျျာ� ပ့်�မ့ျ�တ့်��တ်ကျ�သောကျာင့်��မွျန်�လုာသောစာရန်� စာဉ်��ကျ�မျခြပ်တ်� လု�ပ်�သော�ာင့်�လုျကျ�ရှာာ ့
ပ်ါသည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏လု�ပ်�င့်န်���ွင့်�မျျာ�ရှာာ ့ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အခြပ်င့်� ကျန်�ထံရ့ှု�ကျ�တ်ာမျျာ�နှာာင့့်� လုာသောရာကျ�လုည်�ပ်တ်�
သမူျျာ�အာ�လံု��သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ HSE မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်� Yara ကျ 

သောတ်ာင့်���့�၊ သောမျှာ�လုင့့်�ပ်ါသည်�။ ကျန်�ထံရ့ှု�ကျ�တ်ာမျျာ�အသောန်ခြဖျင့့်� ၎င့်��တ့်�၏ အလု�ပ်�သမျာ�မျျာ�က့ျ� 
သကျ��့�င့်�ရာ လု�ပ်�င့်န်��ကျွမျ��ကျျင့်�မျနုှာာင့့်� အရည်�အ�ျင့်��မျျာ�ခြပ်ည့်�ဝလုာသောစာရန်� သင့့်�သောလုျာ�သောသာ ပံ်�
မျာန်�သင့်�တ်န်��မျျာ�သောပ်�ပြိုပီ်� Yara ၏ လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�၊ စံာနှာာ�န်��မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် လု�ပ်�သော�ာင့်�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  
သောမျှာ�လုင့့်�ပ်ါသည်�။ 

ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာမျက့ုျ� တ့်��ခြမျငှ့့်�ရန်�အတ်ကွျ� Yara သည်� ကျျန်��မျာသောရ�နှာာင့့်� သောဘာ�ကျင့်��သောရ��့�င့်�ရာ 

က့ျန်��ဂဏီန်��အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ� အမျျာ�ခြပ်ည်�သထံူံ �ကျ�လုကျ�အစီာရင့်��ံတ်င့်�ခြပ်မျည်�
ခြဖျစာ�သည်�။ အထံကျ�ပ်ါ လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�အတ့်�င့်�� လံု�လုရှာာ့စွာာ အလု�ပ်�လု�ပ်�နှာ့�င့်�စွာမျ��က့ျ� သောရွ��ျယူ�မျု
ခြဖျင့့်� သောဘာ�ကျင့်��သောစာသောသာ အလု�ပ်�လု�ပ်�န်ည်��ဟု� သော�်�့�ပ်ါသည်�။

သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�
ကျမျာာက့ျ�မျပဏီီတ်စာ���အသောန်ခြဖျင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏သကျ�သောရာကျ�မျက့ုျ� သ့ရှာာ ့ပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ 

လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�မျမုျျာ�နှာာင့့်� ထံ�တ်�ကျ�န်�မျျာ�၏ သကျ�တ်မျ��တ်စာ�သောလုှာကျ� ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�က့ျ� 
ကျာကွျယူ�ရန်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့သည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� စာည်��ကျမျ��သောလု�စာာ�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုလ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� 
အစာ�ရှာာယူ�ယူာပ်ါဝင့်�သမူျျာ�၏ သောမျှာ�လုင့့်��ျကျ�မျျာ�အသောပ်် မျတူ်ည်�၍ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�
လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�ရှာာ ့ သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်� အနှာတရာယူ�ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောစာခြ�င့်��က့ျ� ထံည့်�သွင့်��စာဉ်��စာာ�သည်�။ 

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� အနှာတရာယူ�ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�တ့်�က့ျ� သောရှာာာင့်��ကျဉ်�ရန်�နှာာင့့်� သောလုှာ�့ျရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏စွာမျ��သော�ာင့်�
ရည်�က့ျ� သောစာာင့့်��ကျည့်�ပြိုပီ်�စီာမံျသည်�။ �့��ရွာ�သောသာ သကျ�သောရာကျ�မျမုျျာ�တ်ာ��ီ�ကျာကွျယူ�ခြ�င့်��က့ျ� 
သောလုှာ�့ျသောရ� သ့� မျဟု�တ်� ကျ�သသောရ� လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�ထံကျ�ပ့်�ပြိုပီ်� ဦး�စာာ�သောပ်�ရပ်ါမျည်�။ 

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� အသောကျာင့်���ံ�� ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�စွာမျ��သော�ာင့်�ရည်�က့ျ� အသောလု�သောပ်�လု�ပ်�သော�ာင့်�ပြိုပီ်� 
လု�ပ်�င့်န်��န်ယူ�ပ်ယူ� ဦး�သော�ာင့်�မျ�့ု�င့်�ရာစံာနှာာ�န်��မျျာ�က့ျ� တ့်��ခြမျငှ့့်�ရန်� ကြီးက့ျ��စာာ�အာ�ထံ�တ်�သည်�။ ကျွနှာ��ပ်�
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ခြပ်ဿန်ာက့ျ� သောခြဖျရှာာင့်��ရန်�၊ မျှသောဝရန်�၊အန်ာဂတ်�တ်ငွ့်� ထံပ်�မံျခြဖျစာ�ပွ်ာ�ခြ�င့်��မျျာ�က့ျ�  
ကျာကွျယူ�တ်ာ��ီ�နှာ့�င့်�ရန်� သင့့်�သောလုျာ�သောသာ လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� သော�ာင့်�ရွကျ�
နှာ့�င့်�သောစာရန်�အတ်ကွျ� မျည်�သည့်� မျသောတ်ာ�တ်�ထ့ံ�့�ကျ�မျ၊ု ထ့ံ�့�ကျ�မျခုြဖျစာ�ပွ်ါ��ါန်�ီ
အသောခြ�အသောန်မျျာ�နှာာင့့်� မျလံု�ခြ�ံ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ အသောခြ�အသောန်က့ျ�မျ�့� �ျကျ��ျင့်�� 
အစီာရင့်��ံရမျည်�။

တ့်�သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ကျတ့်ကျဝတ်�ခြဖျစာ�သောသာ စာဉ်��ကျ�မျခြပ်တ်�တ့်��တ်ကျ�သောရ�က့ျ� သောဖျာ�သော�ာင့်�ခြပ်သ
သည့်� Yara ၏ မျဟုာဗျာျ�ဟုာနှာာင့့်�အညီ် သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်��့�င့်�ရာ ရည်�မျာန်���ျကျ�မျျာ�က့ျ� 
သတ်�မျာတ်�သည်�။
ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� ရံှု��တ်ငွ့်��နှာာင့်� ရံှု��ခြပ်င့်�ပ်ရှာာ ့ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�စွာမျ��သော�ာင့်�ရည်�၊ စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�မျ ု
န်ည်��လုမျ��၊ ပ်န်��တ့်�င့်�မျျာ�နှာာင့့်� ရည်�မျာန်���ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�ပြိုပီ်� ပွ်င့့်�လုင့်��စွာာ ပံ်�မျာန်�သောခြပ်ာ�့�
�ကျ��ံ�ကျသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� သောဖျာကျ�သည်�မျျာ�၊ ရင့်��နှာာ�ီခြမျ�ှပ်�နှာာသံမူျျာ�၊ သောဒသတ်ငွ့်��ကွျန်�ခြမျ�န်
တီ်မျျာ�၊ အခြ�ာ� စ့ာတ်�ဝင့်�စာာ�သောသာ အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�အာ� သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်��့�င့်�ရာ
အ�ျကျ�အလုကျ� ပ့ံ်ပ့်��သောပ်�ပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်��့�င့်�ရာ တ်ာဝန်�ရှာာ ့ခြ�င့်��မျျာ�က့ျ� မျာန်�ကျန်�စွာာ 

သောခြဖျရှာာင့်��သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာသည်�။ 

လံု�ခြ�ံ�သောရ�
လံု�ခြ�ံ�သောရ�ဟုသူည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လုမူျျာ�၊ ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�၊ ပ့်�င့်��့�င့်�မျမုျျာ�နှာာင့့်� ဂ�ဏီ�သတ်င့်��
သောကျျာ��ကျာ�မျက့ုျ� ရည်�ရွယူ��ျကျ�ရှာာ ့ရှာာ ့ တ့်�ကျ��့�ကျ�ခြ�င့်��မျာ ကျာကွျယူ�ခြ�င့်�� ခြဖျစာ�သည်�။ လံု�ခြ�ံ�သောရ� 
အနှာတရာယူ�မျျာ�သည်� တ်စာ�သောန်ရာနှာာင့့်� တ်စာ�သောန်ရာ အ�ျန့်�နှာာင့့်�အမျှ သောခြပ်ာင့်��လု�သောန်ပြိုပီ်� ဝန်�ထံမျ��တ့်�င့်��
သည်� သောဒသတ်ငွ့်�� အနှာတရာယူ�မျျာ�က့ျ� န်ာ�လုည်�သသောဘာာသောပ်ါကျ�၍ ၎င့်��တ့်� က့ျ� ကျာကွျယူ�တ်ာ��ီ�
ကျာ ရှာာင့်��လုင့်��ပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�င့်န်���ွင့်�မျျာ�နှာာင့့်� ကျ�မျပဏီီက့ျ� ကျာကွျယူ�ရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ 

လံု�ခြ�ံ�သောရ� ပြို�့မျ��သောခြ�ာကျ�မျနုှာာင့့်� အနှာတရာယူ�အမျျာ�စာ�မျာာ စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�နှာ့�င့်�သခြဖျင့့်� ၎င့်��တ့်� က့ျ� ထ့ံန်���ျ�ပ်� 
သ့� မျဟု�တ်� သောလုှာ�့ျနှာ့�င့်�သောသာ�လုည်�� ၎င့်��တ့်�သည်� သောပ်ျာကျ�ကွျယူ�သွာ�မျည်� မျဟု�တ်�ပ်ါ။ Yara သည်� 
လံု�ခြ�ံ�သောရ�နှာာင့့်� လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ��့�င့်�ရာ ကြီးက့ျ��ပ်မျ��အာ�ထံ�တ်�မျ ုစာည်��မျျဉ်��မျျာ� ပ်ဏီာမျသောခြ�လုာမျ��၏ 

အဖ့ျ�ဝင့်�တ်စာ�ဦး�ခြဖျစာ�သောသာသော�ကျာင့့်� အနှာတရာယူ�က့ျ� သောလုှာ�့ျနှာ့�င့်�ရန်� ကြီးက့ျ�တ်င့်�ကျာကွျယူ�ပြိုပီ်� သောလုျာန့်ည်��
သောစာမျည့်� စီာမံျ�ျကျ�မျျာ�က့ျ� န်ာ�လုည်�သသောဘာာသောပ်ါကျ�ကျာ လုကျ�သောတ့်အသောကျာင့်�အထံည်�သောဖျာ�နှာ့�င့်�ရန်� 
ကျမျာာလံု���့�င့်�ရာ၊ သောဒသ�့�င့်�ရာနှာာင့့်� ခြပ်ည်�တ်ငွ့်�� လံု�ခြ�ံ�သောရ� အသောခြ�အသောန်မျျာ�က့ျ� စာဉ်��ကျ�မျခြပ်တ်� 
သောစာာင့့်��ကျည့်�သောန်ပ်ါသည်�။
ရံှု��တ်ငွ့်�� လံု�ခြ�ံ�သောရ� သောမျှာ�လုင့့်��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� ခြပ်င့်�ပ် ဥပ်သောဒအရ လံု�ခြ�ံ�သောရ� လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� ခြပ်ည့်�မီျ
ရန်� ပ်ျကျ�ကွျကျ�ခြ�င့်��သည်� ဝန်�ထံမျ��မျျာ�က့ျ� ထ့ံ�့�ကျ�ဒဏီ�ရာရသောစာခြ�င့်��၊ အသော�ာကျ�အအံ�မျျာ�က့ျ� 
ထ့ံ�့�ကျ�သောစာခြ�င့်��၊ ကျ�န်�ထံ�တ်�လု�ပ်�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ� �ံ��ရှုံးရှုု�ံခြ�င့်��၊ ဥပ်သောဒအရ 

လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� �ျ�့�သောဖျာကျ�ခြ�င့်��နှာာင့့်� အ�့���ံ��အသောခြ�အသောန်တ်ငွ့်� အသကျ��ံ��ရှုံးရှုု�ံခြ�င့်��တ့်� က့ျ� 
ခြဖျစာ�သောစာနှာ့�င့်�သည်�။ 

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�သည်� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ ပြို�့မျ��သောခြ�ာကျ�မျမုျျာ�က့ျ� သောထံာကျ�လုာမျ��ရာတ်ငွ့်� 
Yara ၏ ပ်ထံမျကျာကွျယူ�သောရ�လ့ု�င့်�� ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။

အသောရ�သောပ်် အသောခြ�အသောန် တံ်� ပြခြပ်န်�မျု
အသောရ�သောပ််အသောခြ�အသောန်�့�င့်�ရာ အသင့့်�ခြပ်င့်��င့်�ထံာ�မျနုှာာင့့်� တံ်� ပြခြပ်န်�မျသုည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လုမူျျာ�၊ 
ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�၊ ပ့်�င့်��့�င့်�မျမုျျာ�နှာာင့့်� ဂ�ဏီ�သတ်င့်��သောကျျာ��ကျာ�မျတ့ု်�အသောပ်် အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျက့ုျ� 
သောလုှာ�့ျရန်� ခြဖျစာ�သည်�။ အသောရ�သောပ််အသောခြ�အသောန်၏ အစာပ့်�င့်�� မ့ျန်စာ�မျျာ�နှာာင့့်� န်ာရီမျျာ�အတ်ငွ့်�� 
သော�ာင့်�ရွကျ�သောသာ လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�မျာာ အဓ့ိကျအသောရ�ပ်ါပ်ါသည်�။ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အာ� လုကျ�ရှာာ ့
သောန်ရာက့ျ� စွာန် ့�ခွဲ�ာွရန်�၊ ပ်�န်���့�ရန်� သ့� မျဟု�တ်� သောသာ�့တ်�ပြိုပီ်�သောန်ရန်� �ျကျ��ျင့်��သတ့်သောပ်�ခြ�င့်��သည်� 
အသကျ�မျျာ�က့ျ� ကျယူ��ယူ�နှာ့�င့်�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်��အတ်ငွ့်�� လုျင့်�ခြမျန်�စွာာ သတ့်သောပ်�
ခြ�င့်��သည်� အရင့်��အခြမျစာ�မျျာ�က့ျ� သောရွ�လုျာ�သောစာပြိုပီ်� ပ်ျကျ�စီာ��ံ��ရှုံးရှုု�ံမျက့ုျ� သောလုှာ�့ျနှာ့�င့်�သည့်� ည့ှ်နှာာ�့င့်��
သော�ာင့်�ရွကျ�မျက့ုျ� ခြဖျစာ�သောပ််သောစာသည်�။ ခြပ်ည့်�စံာ�မျာန်�ကျန်�သောသာ အ�ျကျ�အလုကျ� သောပ်�သော�ာင့်�သည့်� 
အမျျာ�ခြပ်ည်�သ ူအသောရ�သောပ််အသောခြ�အသောန် ဝန်�သော�ာင့်�မျမုျျာ�ထံံ �ကျ�သွယူ�အကျအူညီ်သောတ်ာင့်��ခြ�င့်��
ခြဖျင့့်� သောစာလုတှ်�သသူည်� မျာန်�ကျန်�သောသာ တံ်� ပြခြပ်န်�ကျယူ��ယူ�သမူျျာ�နှာာင့့်� စာကျ�က့ျရ့ယူာမျျာ�က့ျ� သောပ်�ပ့်� နှာ့�င့်�
သောစာမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ ခြဖျစာ�ရပ်�မျျာ�က့ျ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သော�ာင့်�ရွကျ�ရန်� သောလ့ုကျျင့့်�ထံာ�သောသာ ဝန်�ထံမျ��သည်� 
အသကျ�ကျယူ�နှာ့�င့်�ပ်ါလ့ုမ့ျ�မျည်�။
အသောရ�သောပ််အသောခြ�အသောန် ကြီးက့ျ�တ်င့်�ခြပ်င့်��င့်�ထံာ�မျနုှာာင့့်� တံ်� ပြခြပ်န်�မျ၏ု ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျာာ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ 

ဝန်�ထံမျ��မျျာ�၊ သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�၊ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ပ့်�င့်��့�င့်�မျမုျျာ�နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ဂ�ဏီ�သတ်င့်��
သောကျျာ��ကျာ�မျအုသောပ်် ဤအ�ကျ�အ��၏ အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျက့ုျ� သောလုှာ�့ျရန်� ခြဖျစာ�သည်�။ Yara ရှာာ့ 
လုပု်�ရှာာာ�မျတု်စာ���အတ်ကွျ� တ်ာဝန်�ယူထူံာ�သ ူမျည်�သမူျ�့�သည်� အ�ကျ�အ��အတ်ငွ့်��၌လုည်�� 
တ်ာဝန်�ယူမူျက့ုျ� �ကျ�လုကျ�ထ့ံန်��သ့မျ��ရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။
အသောရ�သောပ််အသောခြ�အသောန်အာ�လံု��က့ျ� တ်တ်�နှာ့�င့်�သမျှ အန်မ့့ျ��ံ�� အဖ့ျ�အစာည်���့�င့်�ရာ အ�င့့်�တ်ငွ့်� 
က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သောခြဖျရှာာင့်��ရမျည်�။ သ့� သောသာ� လ့ု�အပ်�ပ်ါကျ တ်စာ��ျန့်�တ်ည်��တ်ငွ့်� သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်�� လံု�ခြ�ံ�သောရ�
နှာာင့့်� အသောရ�သောပ််အသောခြ�အသောန် တံ်� ပြခြပ်န်�ကျယူ��ယူ�သောရ� အဖ့ျ�အစာည်��၏ စွာမျ��သော�ာင့်�ရည်�မျျာ�က့ျ� 
အသံ���ျပြိုပီ်� အခြမျင့့်��ံ�� ည့ှ်နှာာ�င့့်��သော�ာင့်�ရွကျ�ရမျည်�။ ဤအသောခြ�အသောန်တ်ငွ့်� Yara သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်��၏ 

တ်ာဝန်�ကျျ အ�ကျ�အ�� မျန်�သောန်ဂျာသည်� ကျ�မျပဏီီအတ်ငွ့်�� လုျင့်�ခြမျန်�သောသာ သောရွ�လုျာ�သွာ�လုာမျက့ုျ� 
သောသ�ျာသောစာရန်� အသောရ�ကြီးကီျ�သောသာ ပ်�ဂ့ု�လု�ခြဖျစာ�သည်�။
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လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ�နှာာင့့်� 
အလု�ပ်�သမျာ� 
အ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�

Yara သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ က့ျ�ယူ�ပ့်�င့်�လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�နှာာင့့်� ထံ�တ်�လု�ပ်�ခြဖျန် ့�ခွဲခြဖျ��
သောရ�လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�တ်ငွ့်� နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ အသ့အမျာတ်�ခြပ်�ထံာ�သောသာ လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�
က့ျ� သောလု�စာာ�ရန်� အသောလု�သောပ်�အာ�ထံ�တ်�ပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� ကျ�လုသမျဂု 

ကျမျာာလံု���့�င့်�ရာ သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ�၊ လု�ပ်�င့်န်��နှာာင့့်� လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ��့�င့်�ရာ 

ကျ�လုသမျဂု လုမျ��ညှွှန်� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�၊ နှာ့�င့်�င့်သံောပ်ါင့်��စံာ� လု�ပ်�င့်န်��မျျာ�အတ်ကွျ� OECD 

လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�မျျာ�၊ နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ� စာာ�ျ�ပ်�နှာာင့့်� နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ 

အလု�ပ်�သမျာ� အဖ့ျ�အစာည်�� (ILO) ၏ အဓ့ိကျ သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ�မျျာ�က့ျ� 
သောထံာကျ��ံပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� ကျမျာာလံု���့�င့်�ရာ အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ�ခြ�င့်�� 
ပ်ဏီာမျသောခြ�လုာမျ�� (GRI) နှာာင့့်�အညီ် အစီာရင့်��ံခြ�င့်��ခြဖျင့့်� လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ� ဧရ့ယူာရှာာ့ 
တ့်��တ်ကျ�ဖံ့ျကြုံပြိုဖ့ျ��မျနုှာာင့့်� သကျ��့�င့်�သောသာ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ တ့်��တ်ကျ�မျက့ုျ� အမျျာ�ခြပ်ည်�သ ူ

သ့ရှာာ ့သောအာင့်� ခြပ်သသည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� အထံကျ�သောဖျာ�ခြပ်ပ်ါ စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ အဖ့ျ�အစာည်��နှာာင့့်� 
ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ တ်င့်�သွင့်��သမူျျာ�၊ ကျန်�ထံရ့ှု�ကျ�တ်ာမျျာ�၊ အခြ�ာ�စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�
မျျာ�နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�၏ သကျ�သောရာကျ�မျ�ံုစာာ�ရသည့်� 
အသ့�င့်��အဝ့�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� �ကျ�နှာယှူ�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� စာဉ်��ကျ�မျခြပ်တ်�အာ�သောပ်�ပြိုပီ်� လ့ု�ကျ�န်ာ
သောစာရန်� လု�ပ်�သော�ာင့်�ပ်ါသည်�။

Yara သည်� လု�ပ်�င့်န်��န်ယူ�ပ်ယူ��့�င့်�ရာ လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ��ျ�့�သောဖျာကျ�မျမုျျာ�က့ျ� သောခြဖျ
ရှာာင့်��ရန်� အစီာအစာဉ်�မျျာ�အာ� လုကျ��ံခြ�င့်��နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျု
မျျာ�၏ ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျမုျျာ�က့ျ� သောစာာင့့်��ကျည့်�စာစာ�သော��ရန်� 
အသောလု�သောပ်�အာ�ထံ�တ်�ပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�
မျျာ�၏ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�ရှာာ ့ သကျ��့�င့်�ရာ လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ� အနှာတရာယူ�မျျာ�
အသောပ်် ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ဝန်�ထံမျ��မျျာ�ကျ သတ့်ကြီးကီျ�စွာာထံာ�ရန်� သောမျှာ�လုင့့်�ပ်ါသည်�။ 

ကျဏ္ဍာ 3 လုမျ��ညှွှန်��ျကျ� ရှာာာခြ�င့်��နှာာင့့်� ခြပ်ဿန်ာ အစီာရင့်��ံခြ�င့်��နှာာင့့်�အညီ် စ့ာ��ရ့မျ�မျမုျျာ�
က့ျ� သောနှာာာင့့်�သောနှာာ�မျမုျရှာာ ့ဘာ� ထံ�တ်�သောဖျာ�သောခြပ်ာ�့�ရမျည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ အလု�ပ်�သမျာ�မျျာ� 
သ့� မျဟု�တ်� အသ့�င့်��အဝ့�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့သမူျျာ�ကျ ထံ�တ်�သောဖျာ�သောခြပ်ာ�့�သောသာ 

ပ်ပူ်န်�မျအုာ�လံု��က့ျ� မျ�့�င့်��မျတ်ဘွာ� လုှ�့ဝာကျ�စွာာနှာာင့့်�ပ်ည်ာရှာာင့်�ပီ်သစွာာ က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သောခြဖျ
ရှာာင့်��မျည်� ခြဖျစာ�သည်�။

ကျဏ္ဍာ 4 တ်ငွ့်� သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�သကျ�သ့့�  �ွ�ခြ�ာ��ကျ��ံမျ ုမျရှာာ့ဘာ� သောဘာ�ကျင့်��ပြိုပီ်� အာ�လံု��
ပ်ါဝင့်�သည့်� လု�ပ်�င့်န်���ွင့်�ခြဖျစာ�သောစာရန်�အခြပ်င့်� Yara သည်� သောအာကျ�ပ်ါလ့ုအ�ွင့့်�အသောရ�
မျျာ�အသောပ််တ်ငွ့်� အာရံှု�စ့ာ�ကျ�ပ်ါသည်�-
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အသ့�င့်��အဝ့�င့်��တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� န်စာ�န်ာမျု
Yara သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�င့်န်��နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  တ်န်�ဖ့ျ��ကွျင့်���ကျ�နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�
သောသာ လုအူ�ွင့့်�အသောရ� ခြပ်ဿန်ာမျျာ�တ်ငွ့်� သောဒသတ်ငွ့်�� အသ့�င့်��အဝ့�င့်��မျျာ�၊ တ်ာဝန်�ရှာာ ့
သမူျျာ�နှာာင့့်� �ျတ့်��ကျ�သော�ာင့်�ရွကျ�သည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�မျာ
တ်စာ��င့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  လု�ပ်�င့်န်��
လုည်�ပ်တ်�ရာ ရပ်�ရွာမျျာ�၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�နှာာင့့်� လုသူာ� ဖံ့ျကြုံပြိုဖ့ျ��တ့်��တ်ကျ�မျအုတ်ကွျ� ပ့ံ်ပ့်��
ကျညီူ်နှာ့�င့်�ရန်� ရည်�ရွယူ�ပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�မျု
မျျာ�မျာ ခြဖျစာ�သောပ််လုာနှာ့�င့်�သည့်� အမျာန်�တ်ကျယူ�နှာာင့့်� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ� 
အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျမုျျာ�က့ျ� �န်��စာစာ�အကျ�ခြဖျတ်�ပြိုပီ်� ထ့ံ�့�ကျ�ထံာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သမူျျာ�
နှာာင့့်� သော�ွ�သောနှာ�ွည့ှ်နှာာ�င့့်��ကျာ ထ့ံသောရာကျ�သောသာ န်စာ�န်ာမျ ုမျသောကျျန်ပ်��ျကျ�တ့်�င့်��ကျာ�ခြ�င့်�� 
ယူနှာတရာ�မျျာ� အပ်ါအဝင့်� သင့့်�သောလုျာ�သောသာ ကျ�စာာ�မျမုျျာ�က့ျ� သောထံာကျ�ပ့ံ်သောပ်�ပ်ါသည်�။ 

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� မျသောကျျန်ပ်�မျမုျျာ�က့ျ�င့်�တ်ယွူ�ရန်� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာသောသာ�ျဉ်��ကျပ်�မျု
ခြပ်�လု�ပ်�သောရ�က့ျ� ကျတ့်ကျဝတ်�ခြပ်�ထံာ�ပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျ ု

သ့� မျဟု�တ်� သောထံာကျ�ပ့ံ်သောရ�ကွျင့်���ကျ�မျာခြဖျစာ�ရပ်�မျျာ�က့ျ�သောဖျာ�ထံ�တ်�၍ န်စာ�န်ာမျတု်င့်�ခြပ်ရန်� 
ခြပ်ည်�တ်ငွ့်��နှာာင့့်�ခြပ်င့်�ပ် ရှာာယူ�ယူာပ်ါဝင့်�သမူျျာ�ထံံ တ့်�ကျ�တ်နွ်��ပ်ါသည်�။

သောဒသ�ံတ့်�င့်��ရင့်��သာ�မျျာ�နှာာင့့်� အရင့်��အခြမျစာ�မျျာ� 
အသံ��ခြပ်�မျု
ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�မျမုျျာ�သည်� တ့်�င့်��ရင့်��သာ�လုမူျျ�့�မျျာ�အသောန်ခြဖျင့့်� 
၎င့်��တ့်�၏ ရ့ှု��ရာအ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�က့ျ� ကျျင့့်�သံ��ရာတ်ငွ့်� ဟုန် ့�တ်ာ�မျ ုမျခြဖျစာ�သောစာသင့့်�ပ်ါ။ 

တ့်�င့်��ရင့်��သာ�လုမူျျ�့�မျျာ�သည်� ၎င့်��တ့်�အသောပ်် အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျ ုရှာာ့နှာ့�င့်�သည့်� 
�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� အသ့သောပ်��ံရရန်�နှာာင့့်� အသ့သောပ်��ံရပြိုပီ်�သောန်ာကျ� ၎င့်��တ့်�၏ 

သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ�က့ျ� သောတ်ာင့်���ံရန်� အ�ွင့့်�အသောရ� ရှာာ့ပ်ါသည်�။

Yara သည်� သောဒသ�ံရပ်�ရွာမျျာ�၏ အသကျ�သောမွျ�ဝမျ��သောကျျာင့်��မျမုျျာ� သ့� မျဟု�တ်� 
တ့်�င့်��ရင့်��သာ�လုမူျျ�့�မျျာ�၏ ရှာာင့်�သန်�မျအုတ်ကွျ� အသောရ�ကြီးကီျ�သောသာ အရင့်��အခြမျစာ�မျျာ�
က့ျ� ဝယူ�လ့ု�အာ� ခြမျင့့်�တ်ကျ�မျလုာသောစာရန်� ဂရှု�ခြပ်�ပ်ါသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ 

ကျ�န်�ထံ�တ်�လု�ပ်�မျ ုအသော�ာကျ�အအံ�မျျာ�နှာာင့့်� ဓိာတ်�သတ်တ �တ်�ူသောဖျာ�သောရ�ပ်သောရာဂျကျ�မျျာ� 
တ်ည်�ရှာာ ့ရာသောခြမျက့ျ� ရ့ှု��ရာအစာဉ်�အလုာအရ ပ့်�င့်��့�င့်� သ့� မျဟု�တ်� အသံ��ခြပ်�သည့်� ရပ်�ရွာ
လုထူံ�မျျာ�နှာာင့့်� တ့်�င့်��ရင့်��သာ�လုမူျျ�့�မျျာ�၏ သောခြမျခြပ်င့်�မျျာ�နှာာင့့်� သောရခြပ်င့်�မျျာ��့�င့်�ရာ 

အ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�နှာာင့့်� အကျျ�့��ံစာာ��ွင့့်�မျျာ�က့ျ� သောလု�စာာ�ပ်ါသည်�။

ကျသောလု�လု�ပ်�သာ�
ILO ၏ အ�ကံျခြပ်��ျကျ�မျျာ�အသောပ်် အသောခြ��ံ၍ Yara သည်� အသကျ� 15 နှာာစာ�သောအာကျ� 
ကျသောလု�မျျာ�က့ျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� အလု�ပ်��န် ့�ထံာ�ခြ�င့်��
အာ� �ွင့့်�မျခြပ်�ပ်ါ။ အသကျ� 15 နှာာစာ�သောအာကျ�မျျာ�အာ� အလု�ပ်�သင့်��န် ့�ထံာ�ခြ�င့်��ကျ�သ့့�
သောသာ အ�န်��ကျဏ္ဍာမျျာ�အတ်ကွျ� ထံပ်�တ့်�� သောစာာင့့်��ကျည့်�စာစာ�သော��ခြ�င့်�� အပ်ါအဝင့်� 
အထံ�ူအစီာအစာဉ်�မျျာ� ရှာာ့ပ်ါသည်�။ မျည်�သည့်� ခြဖျစာ�ရပ်�တ်ငွ့်�မျ�့� အလု�ပ်��န် ့�အပ်�ခြ�င့်��
သည်� ကျသောလု�၏ ပ်ည်ာသောရ�၊ တ့်��တ်ကျ�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� အလံု��စံာ�ကျျန်��မျာသောရ�က့ျ� လံု��ဝ
ထ့ံ�့�ကျ�န်စာ�န်ာခြ�င့်�� မျရှာာ့သောစာရပ်ါ။

သော�တ်�သစာ�ကျွန်�စာန်စာ�
Yara သည်� ILO မျာ သတ်�မျာတ်�သောပ်�ထံာ�သည့်� အဓ့ိပ်ပာယူ�ဖွျင့့်��့��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် 

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏တ်န်�ဖ့ျ��ကွျင့်���ကျ�တ်ငွ့်� �နှာဒအသောလုျာကျ� သ့� မျဟု�တ်� အဓိမျမလု�ပ်�အာ�သောပ်�
သောစာ�့�င့်��မျပံု်�စံာအာ�လံု��က့ျ� ရှုံးရုှုတ်��ျပ်ါသည်�။ အလု�ပ်�နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�သောသာ �ကျ��ံသောရ�
သည်� တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ� သ့� မျဟု�တ်� သွယူ�ဝ့�ကျ�သောသာန်ည်��ခြဖျင့့်� အကျျပ်�က့ျ�င့်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� 
ပြို�့မျ��သောခြ�ာကျ�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� အာ�န်ည်���ျကျ�ရှာာ ့သောသာ အလု�ပ်�သမျာ�မျျာ�အာ� မျည်�သည့်�
န်ည်��ခြဖျင့့်�မျ�့�အခြမျတ်�ထံ�တ်�မျမုျျာ� ကျင့်��ရှာာင့်��ပြိုပီ်� လွုတ်�လုပ်�စွာာ သောရွ��ျယူ�သင့့်�သည်�ဟု� 
Yara ကျ ယံူ��ကျည်�ပ်ါသည်�။ 

တ်ညီူ်သောသာ လု�ပ်�အာ��နှာာင့့်� အလု�ပ်��ျန့်�
Yara သည်� ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ� ယံူ��ကျည်�မျနုှာာင့့်� က့ျ�ယူ�ပ့်�င့်�လုကျခဏီာမျျာ�သောပ််အသောခြ�မျ�ံဘာ� 
ဝန်�ထံမျ��မျျာ�က့ျ� ၎င့်��တ့်�  သော�ာင့်�ရွကျ�သောသာ အလု�ပ်�အတ်ကွျ� မျှတ်စွာာ သောင့်သွောပ်�သော�ျရန်� 
ကျတ့်ခြပ်�ကြီးက့ျ��ပ်မျ��ပ်ါသည်�။ ဝန်�ထံမျ��၊ အတ့်�င့်�ပ်င့်��ံ သ့� မျဟု�တ်� ကျန်�ထံရ့ှု�ကျ�တ်ာ
အတ်ကွျ� တ်စာ�ဦး��ျင့်�� သောင့်သွောပ်�သော�ျမျသုည်� ရာထံ�ူ၊ စွာမျ��သော�ာင့်�ရည်�နှာာင့့်� လု�ပ်�နှာ့�င့်�စွာမျ��
သောပ်် အသောခြ��ံ၍သာ ကွျ�ခြပ်ာ�ပ်ါသည်�။ သောင့်သွောပ်�သော�ျမျအုာ�လံု��သည်� နှာ့�င့်�င့်သံောတ်ာ�ကျ 

သတ်�မျာတ်�ထံာ�သောသာ အန်ည်���ံ�� လု�ပ်�အာ��ခြဖျစာ�ရန်� လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� က့ျ�ကျ�ညီ်
ပ်ါသည်�။

ထ့ံ� ပြခြပ်င့်� Yara သည်� အလု�ပ်��ျန့်�နှာာင့့်� အန်ာ�ယူ�ူျန့်�မျျာ��့�င့်�ရာ နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာနှာာင့့်� နှာ့�င့်�င့်ံ
တ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒမျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာပ်ါသည်�။

လွုတ်�လုပ်�စွာာ စာ�သောဝ��ွင့့်�နှာာင့့်� စာ�သောပ်ါင့်��လု�ပ်�သော�ာင့်��ွင့့်�
Yara သည်� လွုတ်�လုပ်�စွာာ စာ�ရံှု���ွင့့်�နှာာင့့်� စာ�သောပ်ါင့်�� သော�ွ�သောနှာ�ွ�ွင့့်��့�င့်�ရာ အ�ွင့့်�အသောရ�က့ျ� 
သ့ရှာာ ့ပြိုပီ်� သောလု�စာာ�ပ်ါသည်�။ ဤအ�ွင့့်�အသောရ�က့ျ� သောဒသတ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒခြဖျင့့်� ကျန် ့�သတ်�
ထံာ�သည့်� နှာ့�င့်�င့်မံျျာ�၌ လု�ပ်�င့်န်��လု�ပ်�က့ျ�င့်�သည့်�အ�ါ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� သောဒသတ်ငွ့်�� 
အသောခြ�အသောန်မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် သောလုှာသ့ောပ်ါသ့ောစာရန်� လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�က့ျ� ရှာာာသောဖွျမျည်�ခြဖျစာ�
ပ်ါသည်�။ ဤဥပ်မျာတ်စာ���မျာာ စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�မျဌုာာန်နှာာင့့်�အတ် ူအလု�ပ်�နှာာင့့်�သကျ��့�င့်�သောသာ 

က့ျစာစရပ်�မျျာ� သော�ွ�သောနှာ�ွမျည့်� က့ျ�ယူ�စာာ�ခြပ်�သောကျာ�မျတီ်အတ်ကွျ� ဝန်�ထံမျ��မျျာ�ကျ အဖ့ျ�ဝင့်�
မျျာ�သောရွ�သောကျာကျ�သောပ်�နှာ့�င့်�သည့်� သီ�ခြ�ာ�စာ�ရံှု��မျမုျျာ�က့ျ� အာ�သောပ်�ခြ�င့်�� ခြဖျစာ�သည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ� မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�
Yara ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� ကျျင့့်�ဝတ်�တ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� လ့ု
အ�ွင့့်�အသောရ�န်ယူ�ပ်ယူ�နှာာင့့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�တ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�
ဖျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ သောမျှာ�လုင့့်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�သည်�။ ဤ
စာာရွကျ�စာာတ်မျ��တ်ငွ့်� နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ စံာညှွှန်��မျျာ�နှာာင့့်� နှာ့�င့်�င့်တံ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒမျျာ�၊ သောဘာ�ကျင့်��
ပြိုပီ်� ကျျန်��မျာသောရ�အတ်ကွျ� သောကျာင့်��မွျန်�သောသာ လု�ပ်�င့်န်���ွင့်�အတ်ကွျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ 

သောမျှာ�လုင့့်��ျကျ�မျျာ�၊ တ်ရာ�မျဝင့်� �ွ�ခြ�ာ��ကျ��ံခြ�င့်��မျရှာာ ့သောသာ အ�ွင့့်�အသောရ� တ်န်��တ်ူ
ရခြ�င့်��၊ အဓိမျမ သ့� မျဟု�တ်� ကျသောလု� လု�ပ်�သာ�က့ျ� အသောလု�အန်ကျ��န် ့�ကျျင့်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� 
ဝန်�ထံမျ��မျျာ�၏ လွုတ်�လုပ်�စွာာ စာ�သောဝ��ွင့့်�နှာာင့့်� စာ�သောပ်ါင့်��လု�ပ်�သော�ာင့်��ွင့့်�က့ျ� သောလု�စာာ�ခြ�င့်��
တ့်� က့ျ� ထံင့်�ထံင့်�ရှာာာ�ရှာာာ� သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�သည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏စီာ�ပွ်ာ�သောရ�လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်�အတ်လူု�ပ်�သော�ာင့်�ခြ�င့်�� အပ့်�င့်�� 10 

တ်ငွ့်�သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�သောသာ သ့ကျခာရှာာ ့ရန်� အာ�ထံ�တ်�မျလံုု� လုလု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�တ်ငွ့်� အထံကျ�
သောဖျာ�ခြပ်ပ်ါ လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ��့�င့်�ရာ ထံည့်�သွင့်��စာဉ်��စာာ�မျမုျျာ� ပ်ါဝင့်�သည်�။ ထ့ံ� အခြပ်င့်� 
လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ�က့ျ� အသောလု�ထံာ�သောသာ စံာ�စာမျ��စာစာ�သော��အကျ�ခြဖျတ်�လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�က့ျ�  
အရ�စွာန် ့�ခွဲမျ/ုအနှာတရာယူ� က့ျ�အသောခြ��ံသည့်� �ျဉ်��ကျပ်�မျခုြဖျင့့်� လု�ပ်�သော�ာင့်�ပ်ါသည်�

�ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�ထံာ�သောသာ လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ� 
အနှာတရာယူ�မျျာ�
Yara ၏ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�မျာ အပ်ျကျ�သသောဘာာသော�ာင့်�သောသာ လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ� 
အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျ ုအနှာတရာယူ�မျျာ�က့ျ� Yara အတ်ကွျ� ဝန်�သော�ာင့်�မျမုျျာ� 
သော�ာင့်�ရွကျ�သောပ်�သောန်သည့်� စာာ�ျ�ပ်��ျ�ပ်��့�ထံာ�သောသာ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�နှာာင့့်��ကျ�စာပ်�၍ 

�ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�ထံာ�ပြိုပီ်� အထံ�ူသခြဖျင့့်� အပ်နူှာာင့့်�ထ့ံသောတ့်လု�ပ်�က့ျ�င့်�ရသောသာ 

ကျာယူလု�ပ်�သာ�မျျာ�အတ်ကွျ� �ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�ထံာ�ပ်ါသည်�။

Yara သည်� အပ်ျကျ�သသောဘာာသော�ာင့်�သည့်� မျည်�သည့်�အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျက့ုျ�မျ�့� 
ခြပ်�ခြပ်င့်�ရန်� အသောလု�ထံာ�အာ�ထံ�တ်�ပြိုပီ်� ဖံ့ျကြုံပြိုဖ့ျ��တ့်��တ်ကျ�မျအုခြပ်င့်� အခြပ်ည်�ခြပ်ည်��့�င့်�ရာ
နှာာင့့်� အမျျ�့�သာ�အ�င့့်� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� စာဉ်��ကျ�မျခြပ်တ်� သောစာာင့့်��ကျည့်�လုျကျ�ရှာာ ့
ပ်ါသည်�။
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6
လ့ုမျ�လုည်�မျု

လ့ုမျ�လုည်�မျက့ုျ� လ့ုမျ�ည်ာခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�သောသာ မျတ်ရာ�သည့်� န်ည်��
လုမျ��မျျာ�ခြဖျင့့်� တ်စာ�ပ်ါ�သ ူပ်စာစည်��ဥစာစာ �ံ��ရှုံးရှုုံ�သောစာရန်� သ့� မျဟု�တ်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�က့ျ�
သောရှာာာင့်�ရန်� ရည်�ရွယူ��ျကျ�ရှာာ ့ရှာာ ့ လု�ပ်�သော�ာင့်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� ထ့ံန်��ျန်�ထံာ�ခြ�င့်��ဟု� 
အဓ့ိပ်ပာယူ�ဖွျင့့်��့�ပ်ါသည်�။

လ့ုမျ�လုည်�မျတု်ငွ့်� သောအာကျ�ပ်ါတ့်� ပ်ါဝင့်�သောသာ�လုည်�� ၎င့်��တ့်� မျှသာခြဖျစာ�သည်�ဟု� 
ကျန် ့�သတ်�မျထံာ�ပ်ါ-

• ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်��နှာာင့့်� ခြပ်င့်�ပ် ပြို�့မျ��သောခြ�ာကျ�မျမုျျာ�၊

• ဘာဏ္ဍာာသောင့်မွျျာ�နှာာင့့်� ပ့်�င့်��့�င့်�မျမုျျာ�က့ျ� လုမျ��လုှ�ခြ�င့်��၊  

• �့��မျ၊ု  

• လုာဘာ�သောင့် ွသောပ်�သော�ျမျ ုအပ်ါအဝင့်� မျည်�သည့်�အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�ခြ�င့်��ပံ်�စံာမျ�့�၊  

• ဘာဏ္ဍာာသောရ��့�င့်�ရာ သ့� မျဟု�တ်� ဘာဏ္ဍာာသောရ��့�င့်�ရာမျဟု�တ်�သောသာ ရှာာင့်��တ်မျ��
က့ျ� ကြီးက့ျ��က့ျ�င့်�ခြ�ယူ�လုာယူ�ခြ�င့်��၊

• ဥပ်သောဒ၊ စာည်��မျျဉ်��မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� Yara ၏ န်ည်��လုမျ��မျျာ�က့ျ� �ျ�့�သောဖျာကျ�မျု
မျျာ�အသော�ကျာင့်�� အစီာရင့်��ံရန်� ပ်ျကျ�ကွျကျ�ခြ�င့်��မျျာ�။  

Yara သည်� လ့ုမျ�လုည်�မျက့ုျ� လံု��ဝသည်��မျ�ံဘာ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ 

လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� လ့ုမျ�လုည်�မျက့ုျ� �ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�ပြိုပီ်� လ့ုမျ�လုည်�မျ ုခြဖျစာ�ပွ်ာ�နှာ့�င့်�သောခြ�
မျျာ� သောလုျာပ့်ါ�သောစာရန်� ၎င့်��က့ျ� ပံ်�စံာမျျ�့�စံာ�ခြဖျင့့်� တ်ကျ�ကြွကျစွာာ တ့်�ကျ�ဖျျကျ�ပ်ါသည်�။ 

လ့ုမျ�လုည်�မျသုည်� အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျ ုအပ်ါအဝင့်� အခြ�ာ� ပံ်�မျာန်�မျဟု�တ်�သည်�တ့်�အာ� 
ကျျ��လွုန်�သည့်� န်ည်��လုမျ��ခြဖျစာ�သော�ကျာင့်�� အသ့အမျာတ်�ခြပ်�အပ်�ပ်ါသည်�။

ကျဏ္ဍာ 12 သောင့်သွောရ�သော�ကျ�သောရ� တ်ာဝန်��ံမျနုှာာင့့်� ကျဏ္ဍာ 13 ကျ�မျပဏီီ သတ်င့်��
အ�ျကျ�အလုကျ�က့ျ� ကျာကွျယူ�ခြ�င့်��တ့်� က့ျ� က့ျ��ကျာ�ပ်ါ။
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ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျ ုတ့်�ကျ�ဖျျကျ�သောရ� မျဝူါဒ
Yara သည်� မျည်�သည့်�အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျပံု်�စံာက့ျ�မျ�့� လံု��ဝ လုကျ�မျ�ံပ်ါ။

အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျက့ုျ� နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာမျ ုအရ "ယံူ��ကျည်�အပ်�နှာာခံြ�င့်��  
�ံရသောသာ အာဏီာက့ျ� က့ျ�ယူ�ကျျ�့�အတ်ကွျ� အလွု�သံ��စာာ�ခြပ်�ခြ�င့်��" ဟု� အဓ့ိပ်ပာယူ� ဖွျင့့်�
�့�ထံာ�သည်�။ ၎င့်��က့ျ� ပ်ည်ာရှာာင့်��့�င့်�ရာ အကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ�ထံကျ� က့ျ�ယူ�သောရ�က့ျ�ယူ�တ်ာ 

အကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ�က့ျ� သောရွ��ျယူ�ခြ�င့်��ဟု� သောန်ာကျ�တ်စာ�န်ည်��ခြဖျင့့်� ရ့ှု��ရှာာင့်��စွာာ သောဖျာ�ခြပ်
ထံာ�သည်�။ သောန်ာ�သောဝနှာ့�င့်�င့် ံဥပ်သောဒအရ ၎င့်��က့ျ� သင့့်�ရာထံ�ူ အ�ွင့့်�အာဏီာက့ျ� 
အသံ���ျ၍ မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ အ�ွင့့်�အသောရ� ရယူခူြ�င့်��အခြဖျစာ� သတ်�မျာတ်�ထံာ�
ပ်ါသည်�။

သောယူဘာ�ယူျအာ�ခြဖျင့့်� အ�ွင့့်�အသောရ�တ်စာ���သည်� ဓိမျမဓ့ိဋ္ဌာန်�ကျျသောသာ စီာ�ပွ်ာ�သောရ� 
�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�မျျာ��ျမျာတ်�နှာ့�င့်�သည့်� လုကျ��ံသ၏ူစွာမျ��ရည်�က့ျ� လုမှျ��မ့ျ��နှာ့�င့်�လုှင့်� 
သ့� မျဟု�တ်� လုမှျ��မ့ျ��နှာ့�င့်�သည်�ဟု� သတ့်မျမ့ူျလုှင့်� ၎င့်��က့ျ� မျသင့့်�သောလုျာ�ဟု� �ံယူသူည်�။ 

မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ အ�ွင့့်�အသောရ�ယူခူြ�င့်��သည်� လုကျ��ံသအူာ� တ်စာ�န်ည်��န်ည်��ခြဖျင့့်� 
အမျာန်�တ်ကျယူ� လုပု်�ရှာာာ�သော�ာင့်�ရွကျ�သောစာရန်� မျလ့ု�အပ်�ပ်ါ။ လုကျ��ံသအူာ� လုမှျ��မ့ျ��နှာ့�င့်�
မျည်�ဟု� သောတ်�ွ�နှာ့�င့်�သည်�ဟုသူောသာ အ�ျကျ�သည်�ပ်င့်� လံု�သောလုာကျ�သောပ်သည်�။  

မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ အ�ွင့့်�အသောရ�သောပ်�ခြ�င့်��က့ျ� မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ အ�ွင့့်�အသောရ�လုကျ��ံ
ရယူခူြ�င့်��နှာာင့့်� အတ်တူ်ပူ်င့်� သတ်�မျာတ်�သည်�ဟု�လုည်�� မျာတ်�သာ�ထံာ�ရန်� လ့ု�အပ်�
ပ်ါသည်�။

မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ အ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ��့�င့်�ရာ ဥပ်မျာမျျာ�တ်ငွ့်� သောင့်သွာ�၊ 
တ်န်�ဖ့ျ��ကြီးကီျ�သောသာ သ့� မျဟု�တ်� မျ�ကျာမျ�ကျာသောပ်�သောသာ လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�၊ �မျ��န်ာ�ထံည်�
ဝါသောသာ �ရီ�သွာ�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� အာ�ကျစာာ� သ့� မျဟု�တ်� ယူဉ်�သောကျျ�မျ�့ု�င့်�ရာ ပွ်�
အ�မျ��အန်ာ�မျျာ�ကျ�သ့့�  ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာခြ�င့်��တ့်�  ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�။ ထ့ံ�ကျ�သ့့� သောသာ  

မျသင့့်�သောလုျာ�သည့်� အ�ွင့့်�အသောရ�ရယူသူမူျျာ�သည်� မ့ျမ့ျက့ျ�ယူ�တ့်�င့်� သ့� မျဟု�တ်� မ့ျမ့ျ၏ 

သငူ့်ယူ��ျင့်��မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� မ့ျသာ�စာ� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သည်�။ အတ့်��သောင့်နွ်ည်��န်ည်��ခြဖျင့့်� 
သောင့်သွော�ျ�ခြ�င့်��၊ အန်ာဂတ်�တ်ငွ့်� အလု�ပ်��န် ့�ထံာ�ရန်� ကျတ့်သောပ်�ခြ�င့်��၊ "ကြီးက့ျ��က့ျ�င့်�ခြ�င့်��" 

သ့� မျဟု�တ်� "မျျကျ�နှာာာသာသောပ်�ခြ�င့်��မျျာ�" အစာရှာာ့သောသာ အခြ�ာ�ဥပ်မျာမျျာ�မျာာ တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�
သကျ��့�င့်�မျ ုန်ည်��ပ်ါ�ပ်ါသည်�။ လုာဘာ�ထ့ံ��ခြ�င့်��နှာာင့့်� အကျျ�့�သော�ာင့်��သောပ်�ခြ�င့်��တ့်�မျာာ 

အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျ ုအမျျ�့�အစာာ�မျျာ�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျ၊ု 
လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�၊ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာခြ�င့်��နှာာင့့်� အသံ��စာရ့တ်�မျျာ�သည်� အသောခြ�အသောန်သောပ်် 
မျတူ်ည်�ပြိုပီ်� အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျက့ုျ� ခြဖျစာ�သောပ််သောစာနှာ့�င့်�သည်� သ့� မျဟု�တ်� ဦး�တ်ည်�နှာ့�င့်�သည်�။
 

Yara ၏ ရံှု���ျ�ပ်�မျာာ သောန်ာ�သောဝနှာ့�င့်�င့်တံ်ငွ့်� ရှာာ့သည့်�အတ်ကွျ� ဝန်�ထံမျ��အာ�လံု��သည်� သောန်ာ�
သောဝနှာ့�င့်�င့် ံအဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျ ုတ့်�ကျ�ဖျျကျ�သောရ� ဥပ်သောဒမျျာ�နှာာင့့်� သောဒသတ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒမျျာ�
က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရပ်ါမျည်�။ သောန်ာ�သောဝနှာ့�င့်�င့် ံအဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျ ုတ့်�ကျ�ဖျျကျ�သောရ� ဥပ်သောဒသည်� 
ပ်�ဂုလ့ုကျနှာာင့့်� အစ့ာ��ရ ကျဏ္ဍာနှာာစာ�မျျ�့�လံု��အသောပ်် သကျ�သောရာကျ�မျရုှာာ ့သည်�။ ထ့ံ�ဥပ်သောဒအရ 

ဩဇာလုမှျ��မ့ျ��မျနုှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�ပြိုပီ်� အသောပ်�အယူလူု�ပ်�ခြ�င့်��သည်� အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျ ု

တ်စာ�မျျ�့�ပ်င့်� ခြဖျစာ�သည်�။ ဩဇာလုမှျ��မ့ျ��မျနုှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�၍ အသောပ်�အယူလူု�ပ်�ခြ�င့်��သည်� 
တ်စာ�စံာ�တ်စာ�သောယူာကျ�က့ျ� တ်တ့်ယူအဖ့ျ�အစာည်��၏ လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�အသောပ်် 
လုမှျ��မ့ျ��နှာ့�င့်�သောအာင့်� လု�ပ်�သောပ်�ရန်�အတ်ကွျ� မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ အ�ွင့့်�အသောရ�က့ျ� 
ကျမျ��လုာမျ�� သ့� မျဟု�တ်� သောတ်ာင့်���့�သည့်�အ�ါတ်ငွ့်� ခြဖျစာ�သောပ််ပ်ါသည်�။

တ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာက့ျ� ခြပ်စာ�မျအုတ်ကွျ� ခြပ်စာ�ဒဏီ�မျသောပ်�လုှင့်�ပ်င့်� Yara သည်� ဥပ်သောဒ �ျ�့�
သောဖျာကျ�မျမုျျာ�အတ်ကွျ� ကျ�မျပဏီီတ်စာ���အသောန်နှာာင့့်� တ်ရာ�စွာ��ံရနှာ့�င့်�သည်�။ Yara အတ်ကွျ� 
အခြ�ာ�သောသာ အကျျ�့��ကျ�မျျာ�တ်ငွ့်� တ်ရာ�မျသော�ကျာင့်��အရ တ်ာဝန်�ရှာာ ့ခြ�င့်��၊ လု�ပ်�င့်န်��
�ံ��ရှုံးရှုု�ံခြ�င့်��နှာာင့့်� ဂ�ဏီ�သ့ကျခာ ထ့ံ�့�ကျ�ခြ�င့်��တ့်�  ပ်ါဝင့်�သည်�။ အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျ ု

အခြဖျစာ�အပ်ျကျ�မျျာ�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�သည့်� တ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာက့ျ� တ်ရာ�မျသော�ကျာင့်��နှာာင့့်� 
ရာဇဝတ်�မျ�့ု�င့်�ရာအရ တ်ာဝန်�ယူ�့ူ�င့်��နှာ့�င့်�သည်�။

သင့်�သည်� ဤခြပ်ဿန်ာမျျာ�နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�၍ လ့ု�အပ်�ပ်ါကျ လုမျ��ညှွှန်�မျ ုသောတ်ာင့်���ံရန်� 
အ�ွင့့်�အသောရ�နှာာင့့်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပြိုပီ်� သင့်�၏ ပ်ထံမျ�ံ�� �ကျ�သွယူ�ရမျည့်�သသူည်� အပြိုမျ�
တ်သောစာ သင့့်�လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာပ်င့်� ခြဖျစာ�သည်�။ ကျဏ္ဍာ 3၊ လုမျ��ညှွှန်�မျ ုရှာာာခြ�င့်��နှာာင့့်� ခြပ်ဿန်ာ 

အစီာရင့်��ံခြ�င့်��က့ျ� က့ျ��ကျာ�ပ်ါ။ သင့်�သည်� Yara ၏ လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုအစီာအစာဉ်�နှာာင့့်� 
အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျတ့ု်�ကျ�ဖျျကျ�သောရ� ကြီးက့ျ��ပ်မျ��အာ�ထံ�တ်�မျမုျျာ�က့ျ� အသောသ�စ့ာတ်� သောဖျာ�ခြပ်
ထံာ�သည့်� Yara ၏ ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျ�့ု�င့်�ရာ ကျတ့်ကျဝတ်�က့ျ�လုည်�� က့ျ��
ကျာ�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ သင့်�သည်� ဤစာာရွကျ�စာာတ်မျ��အတ်ကွျ� လုင့့်���က့ျ� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� 
လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုPulse စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�တ်ငွ့်� ရှာာာသောတ့်နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။
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7.1 အကျျ�့�သော�ာင့်��မျျာ�
သောင့်သွာ�နှာာင့့်�ခြဖျစာ�သောစာ၊ အလုာ�တ်ခူြဖျစာ�သောစာ လု�ပ်�ရ့ှု� �လု�ပ်�စာဉ်�တ်စာ���က့ျ� အ�ျန့်�မီျ ပြိုပီ်�စီာ�သောစာ
ရန်� သောပ်�သောသာ သောင့်သွောပ်�သော�ျမျမုျျာ�က့ျ� အကျျ�့�သော�ာင့်�� သ့� မျဟု�တ်� "အ�င့်�သော�ျာသောစာ
ရန်� သောင့်သွောပ်�သော�ျမျမုျျာ�" ဟု� မျ�ကျာ�ဏီ ရည်�ညှွှန်���ကျပ်ါသည်�။ သောင့်လွုကျ��ံသကူျ 

သော�ာင့်�ရွကျ�ရန်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့သောသာ လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� စာာရွကျ�စာာတ်မျ��မျျာ� 
စီာစာဉ်�သော�ာင့်�ရွကျ�ခြ�င့်��နှာာင့့်� �ွင့့်�ခြပ်�မ့ျန် ့�မျျာ� ထံ�တ်�သောပ်�ခြ�င့်��တ့်�  ပ်ါဝင့်�နှာ့�င့်�သည်�။ သောင့်ွ
သောပ်�သော�ျမျသုည်� သောဒသတ်ငွ့်�� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�နှာာင့့်�နှာာ�င့့်��ယူာဉ်�လုှင့်� မျ�့�စာသောလုာကျ�တ်န်�ဖ့ျ��
ခြဖျစာ�သည်�။

သင့်�သည်� မျည်�သည့်�အ�ါမျှ Yara ၏ က့ျ�ယူ�စာာ� အကျျ�့�သော�ာင့်��မျျာ� မျသောပ်�ရပ်ါ။ 

ဤအ�ျကျ�သည်� တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�ခြဖျစာ�သောစာ သ့� မျဟု�တ်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျာတ်စာ��င့့်� 
သွယူ�ဝ့�ကျ�၍ခြဖျစာ�သောစာ၊ သောင့်သွာ�နှာာင့့်�ခြဖျစာ�သောစာ သ့� မျဟု�တ်� အလုာ�တ်ခူြဖျစာ�သောစာ သောင့်သွောပ်�သော�ျ
မျအုသောပ်် သကျ�သောရာကျ�မျရုှာာ ့သည်�။

သင့်�သည်� အကျျ�့�သော�ာင့်��အတ်ကွျ� သောတ်ာင့်���့�မျမုျျာ� �ကံျ�ရပ်ါကျ သင့်�သည်� ၎င့်��
တ့်� က့ျ� ဉာာဏီ�ပ်ည်ာကြီးကီျ�စွာာ သောကျျာ�လုာှ�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  သောမျှာ�လုင့့်�ထံာ�ပ်ါသည်�။ Yara 

သည်� ထ့ံ�ကျ�သ့့� သောသာ သောပ်�သော�ျမျမုျျာ�က့ျ� သောရှာာာင့်�ရှာာာ�ရန်�အလ့ု� င့်ာာ အ�ျန့်�၊ 
ကျ�န်�ကျျစာရ့တ်�နှာာင့့်� ကြီးက့ျ��စာာ�အာ�ထံ�တ်�မျ ုအပ့်�လု�ပ်�သော�ာင့်�သောပ်�ရန်� လ့ု�လုာ�ပ်ါသည်�။

ကျျင့့်�ဝတ်�စာည်��မျျဉ်��ထံ�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�သည့်� မျဝူါဒအာ�လံု��ကျ�သ့့� ပ်င့်� ဤမျဝူါဒက့ျ� 
လ့ု�ကျ�န်ာခြ�င့်��သည်� တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ဦး�၏ ကျျန်��မျာသောရ�၊ သောဘာ�ကျင့်��သောရ�နှာာင့့်� လံု�ခြ�ံ�သောရ�က့ျ� 
လံု��ဝမျထ့ံ�့�ကျ�သောစာရပ်ါ။ 

အကျျ�့�သော�ာင့်�� သောတ်ာင့်���ံမျအုာ�လံု��က့ျ� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုPulse 

စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�ရှာာ ့ အကျျ�့�သော�ာင့်�� အစီာရင့်��ံခြ�င့်��ပံ်�စံာအာ� အသံ��ခြပ်�၍ 

�ျကျ��ျင့်�� အစီာရင့်��ံရပ်ါမျည်�။ သောပ်�သော�ျမျ ုမျလု�ပ်�လုှင့်�ပ်င့်� သောတ်ာင့်���့�မျု
အာ�လံု��က့ျ� အစီာရင့်��ံရန်� မျခြဖျစာ�မျသောန် လ့ု�အပ်�သည်�။
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8
က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျမုျျာ�

“ရင့်��နှာာ�ီသောသာ မ့ျတ်�သော�ွ” ခြပ်န်�လုာန်�သောခြပ်ာ�့��ကျ��ံမျဥုပ်မျာမျျာ�တ်ငွ့်� သောမွျ�သောန် ့ခွဲပွ်�မျျာ�၊ 
အာ�လုပ်�ရကျ�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� မျဂဂလုာသော�ာင့်�မျျာ�၊ သကျ��့�င့်�ရာမ့ျသာ�စာ�မျျာ�နှာာင့့်� 
အတ်ရူှာာ့သည်�ခြဖျစာ�သောစာ၊ မျရှာာ့သည်�ခြဖျစာ�သောစာ အပ်န်��သောခြဖျအန်ာ�ယူခူြ�င့်��၊ သောမွျ�ကျင့်��စာကျသောလု�
အာ� သောကျာင့်���ျ�ီသောပ်�ခြ�င့်��၊ တ်န်�ဖ့ျ��ကြီးကီျ�သောသာ သောင့်သွာ�လုကျ�သော�ာင့်�သောပ်�ခြ�င့်�� တ့်�ပ်ါဝင့်�
သည်�။

သောအာကျ�ပ်ါတ့်�သည်� အမျာန်�တ်ကျယူ�ခြဖျစာ�သောသာ၊ ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ သ့� မျဟု�တ်� သောတ်�ွ�
မ့ျသောသာ က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျတ့ု်�  ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သည့်� အသောခြ�အသောန်အ�ျ�့ 

ခြဖျစာ�သည်�-

• သင့်�သည်� မ့ျသာ�စာ�ဝင့်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီသောသာ သငူ့်ယူ��ျင့်��မျျာ�က့ျ� စီာမံျ
�န် ့�ခွဲ�ွ�လုှင့်� သ့� မျဟု�တ်� ဝန်�ထံမျ��သစာ�စာ�သော�ာင့်��လုှင့်�။

• သင့်�နှာာင့့်� သင့့်�မ့ျသာ�စာ�ဝင့်� သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီသောသာ သငူ့်ယူ��ျင့်���ကျာ� တ်ာဝန်�
�ွ�သောဝရန်� ရည်�ရွယူ�လုှင့်�။ တ်ာဝန်��ွ�သောဝခြ�င့်��သည်� ထ့ံန်���ျ�ပ်�မျ ုတ့်��ခြမျငှ့့်�ရန်� နှာာစာ�ဦး� 
သ့� မျဟု�တ်� နှာာစာ�ဦး�ထံကျ�ပ့်�သောသာလုမူျျာ�အ�ကျာ� တ်ာဝန်�တ်စာ���က့ျ� �ွ�သောဝလ့ု�ကျ�
ခြ�င့်��က့ျ� �့�လ့ု�သည်�။ ဥပ်မျာအာ�ခြဖျင့့်� လုတူ်စာ�ဦး�ကျ သောင့်သွောပ်�သော�ျမျတု်စာ���က့ျ� 
အသ့အမျာတ်�ခြပ်�ပြိုပီ်� အခြ�ာ�တ်စာ�ဦး�ကျ သောင့်သွောပ်�သော�ျမျ ုခြပ်�လု�ပ်�လုှင့်�။

• သင့်�၏ မ့ျသာ�စာ�ဝင့်� သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီသောသာ သငူ့်ယူ��ျင့်��ကျ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�
ဖျကျ�တ်စာ�ဦး� သ့� မျဟု�တ်� ပြိုပ့်�င့်�ဘာကျ�ခြဖျစာ�သအူတ်ကွျ� အလု�ပ်�လု�ပ်�လုှင့်� 
သ့� မျဟု�တ်� ဝန်�သော�ာင့်�မျမုျျာ�သောပ်�လုှင့်�။

• သင့်�၏ မ့ျသာ�စာ�ဝင့်� သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီသောသာ သငူ့်ယူ��ျင့်��သည်� Yara ၏ 

စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ပြိုပ့်�င့်�ဘာကျ�မျျာ�ထံံတ်ငွ့်� တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�ခြဖျစာ�
သောစာ သ့� မျဟု�တ်� သွယူ�ဝ့�ကျ�၍ခြဖျစာ�သောစာ ပ့်�င့်��့�င့်�မျရုှာာ ့လုှင့်� သ့� မျဟု�တ်� 
သောင့်သွောရ�သော�ကျ�သောရ��့�င့်�ရာ အကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ�ရှာာ ့လုှင့်�။

တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ဦး�၏ ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ��့�င့်�ရာ အကျျ�့�သောကျျ�ဇ�ူမျျာ�သည်� Yara ၏ 

အကျျ�့�သောကျျ�ဇ�ူမျျာ�က့ျ� ဝင့်�သောရာကျ�သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�သောသာအ�ါ သ့� မျဟု�တ်� ဝင့်�သောရာကျ�
သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�သည်�ဟု� ထံင့်�ရသောသာအ�ါ က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျခုြဖျစာ�လုာ
သည်�။ ပွ်င့့်�လုင့်��ခြ�င့်��နှာာင့့်� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာခြ�င့်��တ့်�သည်� အမျာန်�တ်ကျယူ�ခြဖျစာ�သောသာ၊ 
ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ သ့� မျဟု�တ်� သတ့်မျမ့ူျသောသာ က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျတ့ု်�
က့ျ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သော�ာင့်�ရွကျ�ရာတ်ငွ့်� အသောရ�ပ်ါပြိုပီ်� အ�့�ပ်ါအသောခြ�အသောန်သံ��ရပ်�လံု��က့ျ� 
က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သော�ာင့်�ရွကျ�သင့့်�သည်�။ သတ့်မျမ့ူျသောသာ က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�
မျ�့ု�သည်�မျာာ လုတူ်စာ�ဦး�သည်� အမျာန်�တ်ကျယူ� ပ်တ်�သကျ��ကျ�နှာယှူ�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� 
အသောခြ�အသောန်က့ျ�မျသ့ရှာာ ့ဘာ� ၎င့်��က့ျ� က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျအုခြဖျစာ� 
န်ာ�လုည်�ယူ�ူခြ�င့်��ခြဖျစာ�သည်�။

က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျမုျျာ�သည်� အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျက့ုျ� ခြဖျစာ�သောစာနှာ့�င့်�
သော�ကျာင့်�� သ့ရှာာ ့ပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� Yara ၏ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�ရှာာ ့ က့ျ�ယူ�ကျျ�့�
စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျအုာ�လံု��က့ျ� သောလုျာပ့်ါ�သောစာရန်� �ံ��ခြဖျတ်�ကြီးက့ျ��ပ်မျ��ပ်ါသည်�။ 

သင့်�သည်� အမျာန်�တ်ကျယူ� သ့� မျဟု�တ်� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ အကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ�နှာာင့့်� 
သကျ��့�င့်�သည့်� �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ��ျသည့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�သည့်�အ�ါတ့်�င့်�� 
လုမျ��ညှွှန်�မျက့ုျ� ရယူပူြိုပီ်� အနှာတရာယူ�သောလုှာပ့်ါ�သောစာသည့်� အစီာအမံျမျျာ�က့ျ�ရယူရူပ်ါမျည်�။

က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျ ုပံ်�စံာမျျ�့�စံာ�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။ က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�
ပ်တ်�သကျ�မျသုည်� မ့ျသာ�စာ�ဝင့်�မျျာ� (“မ့ျသာ�စာ�ဝင့်�” တ်ငွ့်� သင့့်�အ့မျ�သောထံာင့်�ဖျကျ�၊ 
�ျစာ�ကြီးက့ျ�ကျ�သောန်သောသာ လုကျ�တ်ွ�သောဖျာ�၊ မ့ျဘာမျျာ�၊ သာ�သမီျ�မျျာ�၊ သောမျာင့်�နှာာမျမျျာ�၊ 
တ်စာ�ဝမျ��ကွျ�မျျာ�၊ တ်မူျျာ�၊ တ်မူျမျျာ�၊ အသောဒ်မျျာ�၊ ဦး�သောလု�မျျာ�၊ အဘ့ာ��အဘွာာ�မျျာ�၊ 
သောခြမျ�မျျာ�နှာာင့့်� သောယူာကျခမျ မ့ျသာ�စာ�ဝင့်�မျျာ� ပ်ါဝင့်�သည်�) သ့� မျဟု�တ်� “ရင့်��နှာာ�ီသောသာ 

မ့ျတ်�သော�ွမျျာ�” (ရင့်��နှာာ�ီသောသာ မ့ျတ်�သော�ွတ်ငွ့်� အ့မျ�န်�ီ�ျင့်��မျျာ�၊ လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�
သောဟုာင့်��မျျာ�၊ သောကျျာင့်��၊ တ်ကျက သ့�လု�မျာ သငူ့်ယူ��ျင့်��မျျာ� စာသည်�ခြဖျင့့်� ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ�အရ 

ရင့်��နှာာ�ီသောသာ မ့ျသာ�စာ� မျဟု�တ်�သည့်� ပ်တ်�သကျ��ကျ�နှာယှူ�မျ ုအမျျ�့�အစာာ�အာ�လံု�� 
ပ်ါဝင့်�သည်�) နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။



• သင့်�သည်� Yara ၏ စာာခြဖျင့့်�သောရ�သာ�ထံာ�သောသာ သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ�မျရှာာ ့ဘာ� 
အကျျ�့�အခြမျတ်�ယူသူည့်� ကျ�မျပဏီီ၏ ဒါရ့ှု�ကျ�တ်ာ ဘာ�တ်�အဖ့ျ�စွတ်ွင့်� တ်ာဝန်�
ထံမျ��သော�ာင့်�လုှင့်�။

• သင့်�၏ ခြပ်င့်�ပ်တ်ငွ့်� လု�ပ်�က့ျ�င့်�သည့်� အလု�ပ်�၏ အကျျ�့�သောကျျ�ဇ�ူမျျာ�သည်� 
Yara အတ်ကွျ� သင့်�၏ ပ်ည်ာရှာာင့်��န်�သည့်� တ်ာဝန်�မျျာ�က့ျ� သော�ာင့်�ရွကျ�
ရာတ်ငွ့်� သင့့်�စွာမျ��သော�ာင့်�ရည်�က့ျ� �ကျာ�ဝင့်�သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�နှာ့�င့်�လုှင့်�။

သင့်�သည်� က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျနုှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�ပြိုပီ်� လုမျ��ညှွှန်��ျကျ� 
ရယူနူှာ့�င့်�ရန်� အ�ွင့့်�အသောရ�နှာာင့့်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပြိုပီ်� သင့်�၏ ပ်ထံမျ�ံ���ကျ�သွယူ�ရမျည့်�သူ
သည်� သင့်�၏ လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာ ခြဖျစာ�သည်�။ ယူင့်��နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�သောသာ သောန်ာကျ�ထံပ်�
အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�အာ� သ့ရှာာ ့နှာ့�င့်�သောစာရန်� ကျဏ္ဍာ 3၊ လုမျ��ညှွှန်�မျ ုရှာာာသောဖွျခြ�င့်��နှာာင့့်� 
ခြပ်ဿန်ာ အစီာရင့်��ံခြ�င့်��က့ျ� �ကျည့်�ရှုံးရှုုပ်ါ။

သင့့်�က့ျ�ယူ�သင့်� သောမျ�ရန်� သောမျ��ွန်��မျျာ�မျာာ သောအာကျ�ပ်ါအတ့်�င့်��ခြဖျစာ�သည်�-

• သင့့်�တ်ငွ့်� Yara ၌ အလု�ပ်�လု�ပ်�သောသာ သ့� မျဟု�တ်� Yara ၌ ရာထံ�ူတ်စာ�သောန်ရာ
အတ်ကွျ� ဝန်�ထံမျ��စာ�သော�ာင့်��မျလုု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�သောသာ မ့ျသာ�စာ�ဝင့်� 
သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီသောသာ မ့ျတ်�သော�ွမျျာ� ရှာာ့ပ်ါသလုာ�။

• သင့်�၊ မ့ျသာ�စာ�ဝင့်� သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီသောသာ သငူ့်ယူ��ျင့်��တ်စာ�ဦး�ဦး�က့ျ� Yara 

၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ� သ့� မျဟု�တ်� ပြိုပ့်�င့်�ဘာကျ�ကျ အလု�ပ်��န် ့�ထံာ�ပ်ါသလုာ�။

• သင့်�၊ မ့ျသာ�စာ�ဝင့်� သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီသောသာ သငူ့်ယူ��ျင့်��တ်စာ�ဦး�ဦး�ကျ Yara 

၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ� သ့� မျဟု�တ်� ပြိုပ့်�င့်�ဘာကျ�အသောပ်် စ့ာတ်�ဝင့်�စာာ�မျ ုရှာာ့
သော�ကျာင့်�� သင့်�သတ့်ထံာ�မ့ျပ်ါသလုာ�။

• ရာထံ�ူတ်စာ����� ရယူထူံာ�ပ်ါသလုာ� သ့� မျဟု�တ်� အ�သောပ်�အတ့်�င့်�ပ်င့်��ံ
လု�ပ်�င့်န်��တ်စာ����� စာဉ်��စာာ�သောန်ပ်ါသလုာ�။ (ဥပ်မျာ- ဘာ�တ်�အဖ့ျ�ဝင့်�  
အလွုတ်�တ်န်��အလု�ပ်�၊ အစာရှာာ့သခြဖျင့့်�) 

• Yara အသံ��ခြပ်�နှာ့�င့်�သောသာ သ့� မျဟု�တ်� နှာာင့့်�ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�သောသာ မျည်�သည့်�ထံ�တ်�ကျ�န်�
မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� က့ျရ့ယူာမျျာ�တ်ငွ့်� လ့ု�င့်�စာင့်�တ်စာ����� သ့� မျဟု�တ်� ပ့်�င့်��့�င့်�မျု
အကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ�ရှာာ ့ပ်ါသလုာ�။

• သင့်�၊ မ့ျသာ�စာ�ဝင့်� သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီသောသာ မ့ျတ်�သော�ွတ်စာ�ဦး�ဦး�သည်� 
လွုန်���့သောသာ 12 လု အတ်ငွ့်�� Yara ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ� သ့� မျဟု�တ်� 
ပြိုပ့်�င့်�ဘာကျ�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��မျျာ� သော�ာင့်�ရွကျ���့ဖျ�ူပ်ါသလုာ�။

ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အ�ကျာ� ပ်တ်�သကျ��ကျ�နှာယှူ�မျ ု

Yara အသောန်နှာာင့့်� အလု�ပ်�သမျာ�မျျာ�အ�ကျာ� �ျစာ�ကြီးက့ျ�ကျ�မျမုျျာ� ခြဖျစာ�သောပ််လုာ
နှာ့�င့်�သည်�က့ျ� န်ာ�လုည်�ပ်ါသည်�။ သ့� သောသာ� ထ့ံ�ကျ�့သ့� သောသာ ပ်တ်�သကျ��ကျ�နှာယှူ�မျု
မျျာ�သည်� အခြ�ာ�သမူျျာ�အတ်ကွျ� အလု�ပ်�ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�အသောပ်် အကျျ�့�
သကျ�သောရာကျ�မျရုှာာ ့နှာ့�င့်�ပြိုပီ်� အထံင့်�လွု�ခြ�င့်��မျျာ�၊ က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျု
နှာာင့့်� လ့ုမျ�လုည်�မျ ုခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�က့ျ�ပ်င့်� တ့်��သောစာနှာ့�င့်�သော�ကျာင့်��က့ျ�လုည်�� သတ့်ခြပ်�မ့ျ
ပ်ါသည်�။ သင့်�သည်� လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�တ်စာ�သောယူာကျ�နှာာင့့်� �ျစာ�ကြီးက့ျ�ကျ�သောန်လုှင့်� 
သောကျျ�ဇ�ူခြပ်�၍ က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျ�့ု�င့်�ရာ စာည်��ကျမျ��မျျာ�က့ျ� 
အထံ�ူဂရှု�စ့ာ�ကျ�ပ်ါ။ �ျစာ�ကြီးက့ျ�ကျ�ခြ�င့်��နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�၍ ပ်ပူ်န်�စာရာရှာာ ့ပ်ါကျ သင့်�၏ လ့ု�င့်��
မျန်�သောန်ဂျာထံံမျာ အ�ကံျဉာာဏီ� သောတ်ာင့်���ံရန်� အာ�သောပ်�ပ်ါသည်�။

အစီာရင့်��ံသည့်�လ့ု�င့်��တ်စာ���တ်ည်��အတ်ငွ့်�� သ့� မျဟု�တ်� အဖ့ျ�တ်စာ�ဖ့ျ�တ်ည်��ရှာာ ့ 
လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ��ကျာ�တ်ငွ့်� �ျစာ�ကြီးက့ျ�ကျ�မျမုျျာ� ခြဖျစာ�သောပ််ပ်ါကျ ရာထံ�ူအခြမျင့့်�
�ံ��သကူျ ထ့ံ��ျစာ�ကြီးက့ျ�ကျ�မျအုသော�ကျာင့်��က့ျ� ၎င့်��တ့်� ၏ လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာထံံ အစီာရင့်��ံ
ရမျည်�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� အ�င့်�အမျင့်�မျပ်ျကျ�သောစာသောသာ ည့ှ်နှာာ�့င့်��မျမုျျာ�က့ျ� ခြပ်�လု�ပ်�ရပ်ါမျည်�။

�ျစာ�ကြီးက့ျ�ကျ�မျမုျျာ�နှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�သောသာ အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ��ျကျ�အာ�လံု��က့ျ�  
တ်စာ�ဦး�တ်ည်�� �ံ��ခြဖျတ်�ပ့်�င့်��ွင့့်� အာဏီာ အခြမျင့့်��ံ��ခြဖျင့့်� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�ပ်ါမျည်�။
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9.1 ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျု
Yara တ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� သောအာကျ�ပ်ါ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ ုပံ်�စံာမျျာ�အ�ကျာ� �ွ�ခြ�ာ�
ထံာ�သည်�-
• လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ စာာ�သောသာကျ�ခြ�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� ကြီးက့ျ��့�ပွ်�မျျာ�
• လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျု
• လု�ပ်�င့်န်��နှာာင့့်� မျသကျ��့�င့်�သောသာ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ ု 

လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ စာာ�သောသာကျ�ခြ�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� ကြီးက့ျ��့�ပွ်�မျျာ�
စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ� သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ� အဖ့ျ�အစာည်��နှာာင့့်�အတ် ူစာာ�သောသာကျ�ခြ�င့်��နှာာင့့်� 
ကြီးက့ျ��့�ခြ�င့်��မျျာ�သည်� လု�ပ်�င့်န်��အရ ပ်တ်�သကျ��ကျ�နှာယှူ�မျက့ုျ� ဖျန်�တီ်�သောပ်�ပ်ါကျ 

သ့� မျဟု�တ်� �့�င့်�မျာသောစာပ်ါကျ လု�ပ်�င့်န်��နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�သည်�ဟု� သတ်�မျာတ်�ပြိုပီ်� လုကျ��ံ
ပ်ါသည်�။ Yara ဝန်�ထံမျ��မျျာ�သည်� စာာ�သောသာကျ�ပွ်�နှာာင့့်� ဧည့်��ံပွ်�မျျာ�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�သည့်�
အ�ါ၊ Yara ၏အကြီးကီျ�တ်မျ��ဝန်�ထံမျ��အမျျာ�စာ�သည်� တ်ကျ�သောရာကျ�သည့်� Yara 

ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အတ်ကွျ�ကျ�န်�ကျျစာရ့တ်�မျျာ�က့ျ� သောပ်�သော�ာင့်�ရပ်ါမျည်�။ ဤအ�န်��အစာရှာာ့ 
တ်ာ�ခြမျစာ�ထံာ�သောသာ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ�့ု�င့်�ရာ လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� ခြပ်န်�လုည်�
သံ��သပ်�ရန်� သတ့်ရပ်ါ။

လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျု
လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျတ့ု်�င့်��သည်� လု�ပ်�င့်န်��နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�ရပ်ါမျည်�။ 

လု�ပ်�င့်န်��နှာာင့့်�သကျ��့�င့်�သောသာ လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� ဥပ်မျာအာ�ခြဖျင့့်� ကျ�န်�စာည်�ခြပ်ပွ်�၊ 
အစာည်��အသောဝ�မျျာ�၊ သောလ့ုကျျင့့်�သောရ� အ�ျန့်�မျျာ�တ်ကျ�သောရာကျ�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� စာကျ�ရံှု�
စာစာ�သော��ခြ�င့်��မျျာ� ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�။ လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျက့ုျ� သောပ်�လုှင့်�ခြဖျစာ�
သောစာ၊ ရယူလူုှင့်�ခြဖျစာ�သောစာ အပြိုမျ�တ်မျ�� သင့့်�လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာကျ စာာခြဖျင့့်� ကြီးက့ျ�တ်င့်�သသောဘာာတ်ူ
ထံာ�ရပ်ါမျည်�။ �ရီ�သွာ�ခြ�င့်��နှာာင့့်� သောန်ရာထ့ံ�င့်��င့်�� ကျ�န်�ကျျစာရ့တ်�မျျာ�အာ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�ပံ်�
အသော�ကျာင့်��က့ျ� လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ �ရီ�သွာ�ခြ�င့်��အတ်ကွျ� ထံပ်�သော�ာင့်��လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�
မျျာ�တ်ငွ့်� �ကျည့်�ရှုံးရှုပု်ါ။

လု�ပ်�င့်န်��နှာာင့့်� မျသကျ��့�င့်�သောသာ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျု
သင့့်�လု�ပ်�င့်န်��နှာာင့့်� မျသကျ��့�င့်�ဟု� သတ်�မျာတ်�ထံာ�သောသာ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျတု်ငွ့်� 
အာ�ကျစာာ�ပွ်�မျျာ�၊ သောတ်�ဂီတ်သောဖျျာ�သောခြဖျပွ်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ� ယူဉ်�သောကျျ�မျ�့ု�င့်�ရာပွ်�
မျျာ� ပ်ါဝင့်�နှာ့�င့်�သည်�။ ထ့ံ�သ့� သောသာ အ�ျန့်�အ�ါမျျာ�တ်ငွ့်� လု�ပ်�င့်န်��အသော�ကျာင့်�� သော�ွ�သောနှာ�ွ
ခြ�င့်��သည်� ၎င့်��က့ျ� လု�ပ်�င့်န်��နှာာင့့်�သကျ��့�င့်�သောသာ လုပု်�ရှာာာ�မျခုြဖျစာ�သောစာရန်� မျလံု�သောလုာကျ�ပ်ါ။

9.2 လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�
Yara ၏ အဓ့ိကျစာည်��မျျဉ်��မျာာ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ� သောပ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� 
လုကျ��ံရရှာာ ့ခြ�င့်��က့ျ� မျလု�ပ်�သော�ာင့်�လ့ု�ခြ�င့်�� ခြဖျစာ�သည်�။

လုကျ�သော�ာင့်�လုကျ�မျ�ံနှာ့�င့်�သောသာ သ့� မျဟု�တ်� တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ဦး�ကျ သောမျှာ�လုင့့်��ျန့်�တ်ငွ့်� 
လုကျ�သော�ာင့်�ယူမူျလုာနှာ့�င့်�သောသာ အသောန်ရကျျပ်�သည့်� အသောခြ�အသောန်မျျ�့�သ့�  ကျျသောရာကျ�
ခြ�င့်��က့ျ� သောရှာာာင့်�ရှာာာ�နှာ့�င့်�ရန်� သင့်�၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�က့ျ� ဤမျဝူါဒအသော�ကျာင့်�� 
ကြီးက့ျ�တ်င့်�အသ့သောပ်�ထံာ�ရမျည်�။ Yara အသောန်ခြဖျင့့်� အထံ�ူသခြဖျင့့်� သောဒသတ်ငွ့်�� အာ�လုပ်�
ရကျ�ရာသီအကြီးက့ျ�တ်ငွ့်� ဤလုကျ�သော�ာင့်��့�င့်�ရာ မျဝူါဒက့ျ� သကျ��့�င့်�ရာ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�
မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�ထံံ ပံ်�မျာန်�သတ့်သောပ်�စာာမျျာ� သောပ်�ပ့်� ရန်� လုတ့ူ်�င့်��က့ျ� အာ�သောပ်�ပ်ါသည်�။

သ့� သောသာ� အ�ျ�့သောသာယူဉ်�သောကျျ�မျမုျျာ�နှာာင့့်� အ�ျ�့သောသာ အထံ�ူအသောခြ�အသောန်မျျာ�
တ်ငွ့်� လုကျ�သော�ာင့်�သောပ်�ခြ�င့်��သည်� လု�ပ်�င့်န်��ယူဉ်�သောကျျ�မျ၏ု ပံ်�မျာန်�တ်ရာ�ဝင့်�
အစ့ာတ်�အပ့်�င့်��ခြဖျစာ�သော�ကျာင့်�� Yara ကျ န်ာ�လုည်�သသောဘာာသောပ်ါကျ�ပ်ါသည်�။ 

အသောခြ�အသောန်အရ လုကျ�သော�ာင့်�သောပ်�ရာတ်ငွ့်� သောအာကျ�ပ်ါစာည်��မျျဉ်��မျျာ�နှာာင့့်� 
သကျ��့�င့်�သည်�-

Yara တ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ� မျသောပ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� မျရရှာာ့ခြ�င့်��က့ျ� 
ပ့်�မ့ျ�နှာာစာ�သကျ�ပ်ါသည်�။

လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�မျမုျျာ�၏ ရလုဒ�အသောပ်် သကျ�သောရာကျ�နှာ့�င့်�သည့်� သ့� မျဟု�တ်� 
သကျ�သောရာကျ�နှာ့�င့်�သည်�ဟု� သတ့်မျမ့ူျသည့်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာခြ�င့်��၊ လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�
နှာာင့့်� အသံ��စာရ့တ်�မျျာ�သည်� လုာဘာ�စာာ�မျက့ုျ� ဖံျ��ကွျယူ�သည့်�အသောန်နှာာင့့်� အသံ��ခြပ်�နှာ့�င့်�
သောသာသော�ကျာင့့်� ၎င့်��တ့်� က့ျ� တ်ာ�ခြမျစာ�ထံာ�သည်�။ သင့်�သည်� သင့်�၏ လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ 

�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� ဓိမျမဓ့ိဋ္ဌာန်�ကျျမျနုှာာင့့်� Yara အသောပ်် သစာစာရှာာ ့မျတ့ု်�အသောပ်် အပြိုမျ�
တ်သောစာ အသောခြ��ံရမျည်�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� က့ျ�ယူ�သောရ�က့ျ�ယူ�တ်ာ သစာစာရှာာ ့မျနုှာာင့့်� ကြီးက့ျ�ကျ�နှာာစာ�သကျ�မျု
မျျာ�အသောပ်် အသောခြ�မျ�ံရပ်ါ။

နှာာ�့င့်���ျန့်�မျရုှာာ ့သောသာ �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�က့ျ� အပြိုမျ��ျမျာတ်�ပြိုပီ်� Yara ၏ ဂ�ဏီ�သ့ကျခာ 

သောကျျာ��ကျာ�မျက့ုျ� အခြမျင့့်��ံ�� လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�အခြဖျစာ� ထံည့်�သွင့်��စာဉ်��စာာ�ရပ်ါမျည်�။ 

ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ၊ု အသံ��စာရ့တ်�မျျာ�၊ လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�နှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�ပြိုပီ်� ပွ်င့့်�လုင့်��မျု
နှာာင့့်� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာမျ ုရှာာ့သင့့်�သည့်�အခြပ်င့်� ၎င့်��တ့်�သည်� Yara ၏ တ်န်�ဖ့ျ��မျျာ�၊ 
လု�ပ်�င့်န်�� ရည်�ရွယူ��ျကျ�နှာာင့့်� အသောခြ�အသောန်က့ျ� ထံင့်�ဟုပ်�ခြပ်သသင့့်�သည်�။ 

လုကျ�သော�ာင့်�နှာာင့့်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျအုာ�လံု��က့ျ� Yara ၏ စာာအ�ပ်�မျျာ�နှာာင့့်� မျာတ်�တ်မျ��
မျျာ�တ်ငွ့်� တ့်ကျျစွာာ မျာတ်�တ်မျ��တ်င့်�ရပ်ါမျည်�။

Yara သည်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ၊ု လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�နှာာင့့်� အသံ��စာရ့တ်�မျျာ� သောပ်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� 
လုကျ��ံရယူခူြ�င့်��မျျာ�က့ျ� တ်ာ�ခြမျစာ�ပ်ါသည်�-

• အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�အ�ကျာ� မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ လုမှျ��မ့ျ��မျက့ုျ� ဖျန်�တီ်�ခြ�င့်�� 
သ့� မျဟု�တ်� ဖျန်�တီ်�သည်�ဟု� ယူ�ူရခြ�င့်��။

• လွုန်�ကျ�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� မျ�ကျာ�ဏီခြဖျစာ�ခြ�င့်��။

• စာာ�ျ�ပ်�သော�ွ�သောနှာ�ွည့ှ်နှာာ�့င့်��ခြ�င့်��၊ တ်င့်�ဒါ သ့� မျဟု�တ်� ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်� သောလုလံုပ်စာ�ခြ�င့်�� 
လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�သောန်သည့်� အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�က့ျ� သောပ်�ကျမျ��ခြ�င့်��။

• “အလု�အလုာယူ� ခြပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��” (တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ရာ ခြပ်န်�ရရန်� ကျမျ��လုာမျ��ခြ�င့်��)

• အစီာရင့်��ံခြ�င့်��က့ျ� သောရှာာာင့်�ရှာာာ�ရန်� ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ�အရ သောပ်�သော�ျခြ�င့်��။

• သောဒသတ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒ၊ စာည်��မျျဉ်��မျျာ�၊ ယူဉ်�သောကျျ�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� ရ့ှု��ရာနှာာင့့်�  
မျက့ျ�ကျ�ညီ်ခြ�င့်��။

• မျသင့့်�သောလုျာ�ဟု� မျာတ်�ယူထူံာ�ခြ�င့်��။

• သောင့်သွာ�၊ သောင့်သွော�ျ�ခြ�င့်��၊ လုကျ�သော�ာင့်�ကျတ်�မျျာ�၊ သောဘာာကျ��ျာမျျာ�၊ ကြီးက့ျ�တ်င့်�
သောင့်ခွြဖျည့်�ကျတ်�မျျာ� အစာရှာာ့သခြဖျင့့်� သသောဘာာသဘာာဝအရ သောင့်သွာ�နှာာင့့်� 
သကျ��့�င့်�ခြ�င့်��။

သင့်�သည်� ဤခြပ်ဿန်ာမျျာ�နှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�ပြိုပီ်� လုမျ��ညှွှန်�မျ ုသောတ်ာင့်���ံရန်� 
အ�ွင့့်�အသောရ�နှာာင့့်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပြိုပီ်� သင့်�၏ ပ်ထံမျ�ံ�� �ကျ�သွယူ�ရမျည့်�သမူျာာ သင့့်�
လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာ ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။ ကျဏ္ဍာ 3၊ လုမျ��ညှွှန်�မျ ုရှာာာခြ�င့်��နှာာင့့်� ခြပ်ဿန်ာ 

အစီာရင့်��ံခြ�င့်��က့ျ� �ကျည့်�ရှုံးရှုုပ်ါ။
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ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာခြ�င့်��၊ လုကျ�သော�ာင့်�
မျျာ�နှာာင့့်� အသံ��စာရ့တ်�မျျာ�



လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�အတ်ကွျ� သောင့်သွော�ကျ��့�င့်�ရာ 
ကျန် ့�သတ်��ျကျ�မျျာ�
က့ျ�ယူ�တ့်�င့်��ံ��ခြဖျတ်��ျကျ� USD 0-75

သော�ကျည်ာ�ျကျ� ပံ်�စံာ USD >75

က့ျန်��ဂဏီန်��ကျန် ့�သတ်��ျကျ�မျျာ�သည်� လုကျ�သော�ာင့်�တ်စာ����ျင့်��စီာ၏ တ်န်�ဖ့ျ��၊ လုူ
တ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာနှာာင့့်� သကျ��့�င့်�သည်�။

နှာ့�င့်�င့်တ့ံ်�င့်��သည်� ပ့်�၍န်မ့့ျ�သောသာ က့ျ�ယူ�တ့်�င့်��ံ��ခြဖျတ်�နှာ့�င့်�သည့်� ကျန် ့�သတ်�ပ်မျာဏီက့ျ� 
လွုတ်�လုပ်�စွာာ သတ်�မျာတ်�နှာ့�င့်�သည်�။ ထ့ံ�သ့� သောသာ က့ျစာစရပ်�မျျာ�တ်ငွ့်� အန်မ့့ျ��ံ��
ကျန် ့�သတ်��ျကျ�နှာာင့့်� အပြိုမျ�သကျ��့�င့်�ပ်ါသည်�။ သင့့်�နှာ့�င့်�င့်ရံှာာ ့ ကျန် ့�သတ်��ျကျ�နှာာင့့်�
ပ်တ်�သကျ�ပြိုပီ်� သင့်�၏လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာထံံ �ကျ�သွယူ�ပ်ါ။

တ်ာ�ခြမျစာ�ထံာ�သောသာ လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�အသော�ကျာင့်�� အ�န်��အစာရှာာ့ လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�
မျျာ�က့ျ�လုည်�� ခြပ်န်�လုည်�သံ��သပ်�ပ်ါ။

က့ျ�ယူ�တ့်�င့်��ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�
သင့်�သည်� USD 75 သောအာကျ� လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ� (စီာ�ပွ်ာ�သောရ�နှာာင့့်� မျသကျ��့�င့်�သောသာ 

ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ ုအပ်ါအဝင့်�) က့ျ� လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာထံံမျာ ကြီးက့ျ�တ်င့်��ွင့့်�ခြပ်��ျကျ� မျလ့ု�
ဘာ� လုကျ��ံ သ့� မျဟု�တ်� သောပ်�နှာ့�င့်�သည်�။ ဤပ်မျာဏီသည်� ပ့်�န်မ့့ျ�သောသာ နှာ့�င့်�င့်တံ်ငွ့်�� 
ကျန် ့�သတ်��ျကျ�နှာာင့့်� တ်ာ�ခြမျစာ�ထံာ�သောသာ လုကျ�သော�ာင့်� ကျန် ့�သတ်��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်�  
အပြိုမျ�သကျ��့�င့်�သည်�။

သင့့်�က့ျ�ယူ�သင့်� သောမျ�ရန်� သောမျ��ွန်��မျျာ�မျာာ သောအာကျ�ပ်ါအတ့်�င့်��ခြဖျစာ�သည်�-

• ဤလုကျ�သော�ာင့်� သ့� မျဟု�တ်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျက့ုျ� ဥပ်သောဒအရ �ွင့့်�ခြပ်�ထံာ�ပ်ါ
သလုာ�။

• သင့်� ကျမျ��လုာမျ��သည့်� လုကျ�သော�ာင့်� သ့� မျဟု�တ်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျသုည်� 
လုကျ��ံရရှာာ ့သ၏ူ မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� က့ျ�ကျ�ညီ်ပ်ါသလုာ�။

• ဤလုကျ�သော�ာင့်� သ့� မျဟု�တ်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျသုည်� မျ�ီသောလုျာ�သောသာ 

လုမှျ��မ့ျ��မျပံု်� သောပ်ါကျ�ပ်ါသလုာ�။

သော�ကျည်ာ�ျကျ� ပံ်�စံာ
75 USD နှာာင့့်�အထံကျ� တ်န်�ဖ့ျ��ရှာာ ့သောသာ လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�နှာာင့့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�အရ မျဟု�တ်�
သောသာ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျက့ုျ� မျည်�သည့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ� သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�  
ခြပ်င့်�ပ်အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�ထံံသ့�  သောပ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� ၎င့်��တ့်� ထံံမျာ လုကျ��ံခြ�င့်��  
မျခြပ်�လု�ပ်�ရပ်ါ။

သ့� သောသာ� လု�ပ်�င့်န်��လ့ု�အပ်��ျကျ�အရ ဤအ�ျကျ�က့ျ� �ွင့့်�ခြပ်�သောပ်�ရမျည့်� အသောခြ�အသောန်
မျျာ� ရှာာ့နှာ့�င့်�သော�ကျာင့်��က့ျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  အသ့အမျာတ်�ခြပ်�ပ်ါသည်�။ ဤရှာာာ�ပ်ါ�က့ျစာစရပ်�မျျာ�
တ်ငွ့်� သင့်�သည်� သင့့်�လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာ၏ �ွင့့်�ခြပ်�စာာနှာာင့့်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ု

"လုကျ�သော�ာင့်�နှာာင့့်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ ုသော�ကျည်ာ�ျကျ� ပံ်�စံာ" က့ျ� တ်င့်�သွင့်��ရပ်ါမျည်�။

75 USD အထံကျ� တ်န်�ဖ့ျ��ရှာာ ့သောသာ လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�က့ျ� လုကျ��ံသမူျျာ�သည်� ၎င့်��
က့ျ� လု�ပ်�င့်န်��လ့ု�အပ်��ျကျ�အရ သ့� မျဟု�တ်� ယူဉ်�သောကျျ�မျ�့ု�င့်�ရာ သတ့်ထံာ��င့်�ခြ�င့်�ရ
မျမုျျာ�သော�ကျာင့့်� လုကျ��ံ��့လုှင့်�ပ်င့်� ထ့ံ�လုကျ�သော�ာင့်�က့ျ� မျည်�သည့်�အ�ါမျှ သ့မျ��ထံာ�
�ွင့့်� မျရှာာ့ပ်ါ။ ထ့ံ�လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�က့ျ� ယူဉ်�သောကျျ�စွာာ ခြင့်င့်��ပ်ယူ�၍ ခြပ်န်�သောပ်�ရမျည်� 
သ့� မျဟု�တ်� လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� မျှသောဝရမျည်�။ ဤသ့� ပြခြပ်�လု�ပ်�ရန်� မျခြဖျစာ�နှာ့�င့်�
ပ်ါကျ ပ်ရဟ့ုတ်အဖ့ျ�သ့�  လုရူမျည်�။

အခြ�ာ� လုကျ�သော�ာင့်� အမျျ�့�အစာာ�မျျာ�
• စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ� ကျျင့်��ပ်သောသာ ကံျစာမျ��ပွ်�တ်ငွ့်� ရရှာာ့သည့်���မျျာ�နှာာင့့်� 

အခြ�ာ�အရာမျျာ�သည်� လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�ခြဖျစာ�သည်�။

• Yara ကျ ၎င့်��၏ဝန်�ထံမျ��မျျာ�က့ျ�သောပ်�သည့်� လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�သည်�  
ဤမျဝူါဒတ်ငွ့်� အကျျ�ံ�မျဝင့်�ပ်ါ။

• ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အ�ကျာ�သောပ်�သည့်� လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�သည်� ဤမျဝူါဒနှာာင့့်�  
အကျျ�ံ�မျဝင့်�သောသာ�လုည်�� ထ့ံ�က့ျစာစမျျာ�တ်ငွ့်� ပ့်�မ့ျ�သတ့်ထံာ�ရန်�၊ ပွ်င့့်�လုင့်��
ခြမျင့်�သာမျရုှာာ ့ရန်�နှာာင့့်� လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာ၏ အ�ကံျဉာာဏီ�ရယူရူန်� �့�င့်�မျာစွာာ 

တ့်�ကျ�တ်နွ်��လ့ု�ပ်ါသည်�။

လုကျ�သော�ာင့်�နှာာင့့်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ ုသော�ကျည်ာ�ျကျ�သောဖျာင့်�ပံ်�စံာက့ျ� ထ့ံ�ပံ်�စံာခြဖျည့်�
ရန်� ထံပ်�သော�ာင့်��လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�နှာာင့့်�အတ် ူကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုPulse 

စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�တ်ငွ့်� သောတ့်ရှာာ့နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။
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9.4 အစ့ာ��ရအရာရှာာ့မျျာ�အာ� လုကျ�သော�ာင့်�
သောပ်�ခြ�င့်��
အစ့ာ��ရအရာရှာာ့မျျာ��့�သည်�မျာာ-

• အ�ျန့်�ခြပ်ည့်�ခြဖျစာ�သောစာ၊ အ�ျန့်�ပ့်�င့်��ခြဖျစာ�သောစာ၊ နှာ့�င့်�င့်�့ံ�င့်�ရာ၊ သောဒသ�့�င့်�ရာ 

သ့� မျဟု�တ်� သောဒသ�ံအစ့ာ��ရတ်စာ��� က့ျ�ယူ�စာာ� သော�ာင့်�ရွကျ�သောသာ သ့� မျဟု�တ်� 
လု�ပ်�က့ျ�င့်�သောသာတ်စာ�စံာ�တ်စာ�ဦး�၊  

• အစ့ာ��ရပ့်�င့်� သ့� မျဟု�တ်� ထ့ံန်���ျ�ပ်�ထံာ�သောသာကျ�မျပဏီီ သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�သောသာ
အဖ့ျ�အစာည်��။  

• (ကျ�လုသမျဂု၊ ဥသောရာပ်သမျဂု၊ ကျမျာာဘ့ာဏီ�၊နှာာင့့်�အခြ�ာ�နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ ဖံ့ျကြုံပြိုဖ့ျ��
တ့်��တ်ကျ�သောရ�အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�ကျ�့သ့� သောသာ) အမျျာ�ခြပ်ည်�သသူောရ�ရာ 

နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာအဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�၏ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�သ့� မျဟု�တ်� သောအ�ဂျင့့်�မျျာ�၊  

• နှာ့�င့်�င့်သံောရ�ပ်ါတီ်မျျာ�၊ နှာ့�င့်�င့်သံောရ�ပ်ါတီ် အရာရှာာ့မျျာ�၊နှာာင့့်� အစ့ာ��ရရံှု� �အတ်ကွျ� 
သောရွ�သောကျာကျ��ံပ်�ဂ့ု�လု�မျျာ�၊  

• နှာာင့့်� ဥပ်သောဒခြပ်�သောရ�၊ စီာမံျအ�ပ်��ျ�ပ်�သောရ��့�င့်�ရာ လုပူ်�ဂ့ု�လု�မျျာ�၊ သ့� မျဟု�တ်� 
တ်ရာ�သောရ�ရာထံ�ူနှာာင့့်� စာစာ�တ်ပ်�နှာာင့့်�ရ�အဖ့ျ�ဝင့်�မျျာ�အပ်ါအဝင့်� အစ့ာ��ရအဖ့ျ� 
သ့� မျဟု�တ်� အဖ့ျ�အစာည်��တ်စာ���အတ်ကွျ� သ့� မျဟု�တ်� က့ျ�ယူ�စာာ� တ်ရာ�ဝင့်�
လု�ပ်�သော�ာင့်�နှာ့�င့်�စွာမျ��ရှာာ ့သောသာ မျည်�သမူျ�့�။

သင့်�သည်� အစ့ာ��ရအရာရှာာ့မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ၎င့်��တ့်� နှာာင့့်� န်�ီကျပ်�သောသာ 

လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ�ထံံသ့�  သ့� မျဟု�တ်� ၎င့်��တ့်� ထံံမျာ လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�၊ ဧည့်�ဝတ်�
ပ်ျ�င့်ာာမျနုှာာင့့်� �ရီ�စာရ့တ်� အစာရှာာ့သောသာ အသံ��စာရ့တ်�မျျာ�က့ျ� သောပ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� 
လုကျ��ံရရှာာ ့ရာတ်ငွ့်� သတ့်ပ့်�ထံာ�ရပ်ါမျည်�။ သင့်�သည်� လ့ု�င့်�စာင့်�၊ �ွင့့်�ခြပ်�မ့ျန် ့�နှာာင့့်� အခြ�ာ�
အကျျ�့��ံစာာ��ွင့့်�မျျာ�ရရန်� အစ့ာ��ရအရာရှာာ့မျျာ�က့ျ� လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� 
ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ ုကျမျ��လုာမျ��ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� သောပ်�ခြ�င့်�� လံု��ဝမျခြပ်�လု�ပ်�ရပ်ါ။

သ့� သောသာ� အ�ျ�့အသောခြ�အသောန်မျျာ�တ်ငွ့်� အစ့ာ��ရအရာရှာာ့တ်စာ�ဦး�၏ �ရီ�စာရ့တ်�နှာာင့့်� 
အခြ�ာ�ကျ�န်�ကျျစာရ့တ်�မျျာ�က့ျ� ကျျ�ံသောပ်�ခြ�င့်��သည်� တ်ရာ�ဝင့်�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ ဥပ်မျာ 

တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�ခြပ်�ရန်� ရည်�ရွယူ��ျကျ�ခြဖျင့့်� စာကျ�ရံှု�  သ့� မျဟု�တ်� ဓိာတ်��ွ��န်��သ့�  လုာ
သောရာကျ�ရမျည့်� အသောခြ�အသောန်တ်ငွ့်� အစ့ာ��ရအရာရှာာ့တ်စာ�ဦး�အတ်ကွျ� Yara ကျ 

သောင့်သွော�ကျ�အကျ�န်�အကျျ ကျျ�ံနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။

9.5 အသံ��စာရ့တ်�မျျာ�
လု�ပ်�င့်န်�� အသံ��စာရ့တ်�အာ�လံု��သည်� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာ၍ အတ်ည်�ခြပ်��ျကျ�ရရှာာ ့
ထံာ�ပြိုပီ်� ကျျ�့�သော�ကျာင့်���ီသောလုျာ�ကျာ သကျ��့�င့်�ရာမျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� က့ျ�ကျ�ညီ်မျရုှာာ ့ရပ်ါ
မျည်�။ ၎င့်��တ့်� က့ျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏စာာအ�ပ်�မျျာ�နှာာင့့်� မျာတ်�တ်မျ��မျျာ�တ်ငွ့်� တ့်ကျျစွာာ 

မျာတ်�တ်မျ��တ်င့်�ထံာ�ရပ်ါမျည်�။

သင့်�သည်� မျည်�သည့်�အစ့ာ��ရအရာရှာာ့က့ျ�မျ�့� လုကျ�သော�ာင့်�
မျျာ�၊ ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ၊ု အသံ��စာရ့တ်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� 
�ရီ�သွာ�ခြ�င့်�� မျကျမျ��လုာမျ��မီျ ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်မျာ 
ကြီးက့ျ�တ်င့်�လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�က့ျ� သောတ်ာင့်���ံရပ်ါမျည်�။ 
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9.3 အလု�ပ်�နှာာင့့်��ရီ�သွာ�ခြ�င့်��
အလု�ပ်�နှာာင့့်� �ရီ�သွာ�ခြ�င့်��သည်� မျည်�သည့်�အ�ါမျှ မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ လုမှျ��မ့ျ��မျ ု

သ့� မျဟု�တ်� အ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�က့ျ� ဖျန်�တီ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� ဖျန်�တီ်�သည်�ဟု� ထံင့်�ရ
ခြ�င့်�� မျခြဖျစာ�သောစာရပ်ါ။ အတ်င့်��ကျျပ်��ံ�� အဓ့ိပ်ပာယူ�ဖွျင့့်��့��ျကျ�မျျာ�က့ျ� အသံ��ခြပ်�ရ
မျည်�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� ၎င့်��သည်� လွုန်�ကျ�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� မျ�ကျာ�ဏီခြဖျစာ�ခြ�င့်�� လံု��ဝမျရှာာ ့ရပ်ါ။

လုကျ��ံရရှာာ ့ခြ�င့်�� 
Yara ၌ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� Yara အတ်ကွျ� လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�ရာတ်ငွ့်� �ရီ�သွာ�
ခြ�င့်��နှာာင့့်� သောန်ရာထ့ံ�င့်��င့်�� ကျ�န်�ကျျစာရ့တ်�မျျာ�က့ျ� အပြိုမျ�တ်သောစာ သောပ်�သော�ျပ်ါသည်�။ 

သောပ်�ခြ�င့်��
လု�ပ်�င့်န်��လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�အရ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� အခြ�ာ�သမူျျာ�၏ 

�ရီ�သွာ�ခြ�င့်��အတ်ကွျ� အာမျ�ံပြိုပီ်� သောပ်�သော�ျရသောသာ အသောခြ�အသောန်မျျာ�ရှာာ ့နှာ့�င့်�သော�ကျာင့်�� 
ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  အသ့အမျာတ်�ခြပ်�ပ်ါသည်�။ အ�့�ပ်ါက့ျစာစရပ်�မျျာ�တ်ငွ့်� ထ့ံ�ကျ�န်�ကျျစာရ့တ်�
မျျာ�က့ျ� သောပ်�သော�ာင့်�ရန်� မျကျမျ��လုာမျ��မီျ ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ု"လုကျ�သော�ာင့်�နှာာင့့်� 
ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ ုသော�ကျည်ာ�ျကျ� ပံ်�စံာ" က့ျ� တ်င့်�သွင့်��ရပ်ါမျည်�။ ဤအ�ျကျ�သည်� 
Yara ကျ�န်�ထံ�တ်�စာကျ�ရံှု� ၊ R&D စာင့်�တ်ာ သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�အသော�ာကျ�အအံ�မျျာ�
သ့�  သွာ�သောရာကျ�ခြ�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� �ကျ�စာပ်�သောသာ �ရီ�သွာ�ခြ�င့်��နှာာင့့်�/သ့� မျဟု�တ်� 
သောန်ရာထ့ံ�င့်��င့်��အတ်ကွျ� Yara ကျ သောပ်�သော�ာင့်�ရာတ်ငွ့်�လုည်�� သကျ��့�င့်�ပ်ါသည်�။

ကျ�န်�ကျျစာရ့တ်� �ွ�သောဝခြ�င့်��
အ�ျ�့အခြဖျစာ�အပ်ျကျ�မျျာ�တ်ငွ့်� သောဝ�လံုသောသာ တ်ည်�သောန်ရာသ့�  တ်ကျက စီာစီာ�သွာ�ခြ�င့်�� 
သ့� မျဟု�တ်� သယူ�ယူပ့ူ်� သော�ာင့်�သောပ်�ခြ�င့်��ကျ�့သ့� သောသာ သွာ�လုာစာရ့တ်� မျှ�ံခြ�င့်��သည်� 
အဓ့ိပ်ပာယူ�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။ အ�့�ပ်ါက့ျစာစရပ်�မျျာ�တ်ငွ့်� ကျ�န်�ကျျစာရ့တ်� တ်န်��တ် ူ�ွ�သောဝခြ�င့်��
က့ျ� အ�ကံျခြပ်�ထံာ�ပ်ါသည်�။

အ့မျ�သောထံာင့်�ဖျကျ�မျျာ�
အ့မျ�သောထံာင့်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� �ကျ�စာပ်�သောသာ ကျ�န်�ကျျစာရ့တ်�အာ�လံု��က့ျ� Yara 

သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ� ခြပ်င့်�ပ်အဖ့ျ�အစာည်��ကျ အကျ�န်�မျကျျ�ံဘာ� ၎င့်��တ့်� က့ျ�ယူ�တ့်�င့်�
သောပ်�သော�ျသသောရွ� Yara ဝန်�ထံမျ��မျျာ�၏ လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ �ရီ�သွာ�ခြ�င့်��မျျာ�တ်ငွ့်� 
လ့ု�ကျ�ပ်ါနှာ့�င့်�ပြိုပီ်� ထ့ံ�သ့� လ့ု�ကျ�ပ်ါခြ�င့်��သည်� လု�ပ်�င့်န်��တ်ာဝန်�မျျာ�က့ျ� 
အသောနှာာာင့့်�အယူာကျ�မျခြဖျစာ�သောစာရပ်ါ။ သင့်�၏လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာက့ျ� စာာခြဖျင့့်� အသ့သောပ်�ရပ်ါ
မျည်�။

စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� အခြ�ာ�ခြပ်င့်�ပ်အဖ့ျ�အစာည်��အတ်ကွျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ကျ 

�ရီ�စာရ့တ်�နှာာင့့်� တ်ည်���့�စာရ့တ်�သောပ်�သောသာ ရှာာာ�ပ်ါ�သည့်�အခြဖျစာ�အပ်ျကျ�မျျာ�တ်ငွ့်�ပ်င့်� 
အ့မျ�သောထံာင့်�ဖျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� Yara ကျ အကျ�န်�အကျျမျ�ံပ်ါ။

စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� Yara ကျ သောင့်သွောပ်�သော�ျလုှင့်� သင့်�သည်� 
လုကျ�သော�ာင့်�နှာာင့့်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာမျ ုသော�ကျည်ာ�ျကျ�ပံ်�စံာက့ျ� ခြဖျည့်�ရပ်ါမျည်�။
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ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�
မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� 
အလု�ပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��

Yara | 25

ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ က့ျ�ယူ�ပ့်�င့်� လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျမုျျာ�က့ျ� ကျျင့့်�ဝတ်�သောစာာင့့်�ထ့ံန်��ပြိုပီ်� 
စာည်��ကျမျ��လ့ု�ကျ�န်ာသောသာ အမျအူရာခြဖျင့့်� သော�ာင့်�ရွကျ�ခြ�င့်��သည်� မျလံု�သောလုာကျ�ပ်ါ။ 

ကျမျာာလံု���့�င့်�ရာ ကျ�မျပဏီီခြဖျစာ�သည့်�အတ်ကွျ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�
မျျာ�၏ အခြပ်�အမျမူျျာ�ခြဖျင့့်�လုည်�� Yara က့ျ� အကျ�ခြဖျတ်��ကျပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ 

ထံ�တ်�လု�ပ်�သောရာင့်���ျသည့်�လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�အတ်ငွ့်��ရှာာ ့ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� အသောန်ခြဖျင့့်� သင့့်�တ်င့့်�
သောလုျာကျ�ပ်တ်�စွာာ လုမှျ��မ့ျ��နှာ့�င့်�သောသာ အရာမျျာ�အတ်ကွျ�လုည်�� တ်ာဝန်�ရှာာ ့သည်�။ 

Yara သည်� တ်ာဝန်�ယူမူျရုှာာ ့ပြိုပီ်� သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�အသောပ်် မျထ့ံ�့�ကျ�သောသာ 

ထံ�တ်�လု�ပ်�သောရာင့်���ျသည့်�လု�ပ်�င့်န်��၏ တ်စာ�စ့ာတ်�တ်စာ�ပ့်�င့်��ခြဖျစာ�သောစာရန်� �့�င့်�မျာစွာာ 

အသောလု�ထံာ�သော�ာင့်�ရွကျ�သောန်ပြိုပီ်� ဤရည်�ရွယူ��ျကျ� ခြပ်ည့်�သောခြမျာကျ�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�
တ့်� ၏စာန်စာ�မျျာ�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�က့ျ� တ့်��တ်ကျ�သောအာင့်� �ကျ�လုကျ�ကြီးက့ျ��စာာ�သွာ�
မျည်� ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ� မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အာ�လံု��က့ျ� သကျ��့�င့်�ရာ 

ဥပ်သောဒနှာာင့့်� စာည်��မျျဉ်��အာ�လံု��အခြပ်င့်� Yara ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� 
ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ� (ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုနှာာလံု����န်�နှာာ�န်�� စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�နှာာင့့်� www.

yara.com တ်ငွ့်� ဘာာသာစာကျာ� 20 မျျ�့�နှာာင့့်�အထံကျ� ရရှာာ့နှာ့�င့်�သောသာ) နှာာင့့်�အညီ် 

လ့ု�ကျ�န်ာရန်� သောမျှာ�လုင့့်�ပ်ါသည်�။ ဤအ�ျကျ�သည်� ၎င့်��တ့်� အသောန်ခြဖျင့့်� လု�ပ်�င့်န်��
လု�ပ်�က့ျ�င့်�ရာတ်ငွ့်� နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ အသ့အမျာတ်�ခြပ်�ထံာ�ပြိုပီ်� အတ်ည်�ခြပ်�ထံာ�သောသာ 

အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျတ့ု်�ကျ�ဖျျကျ�သောရ�၊ လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ�၊ အလု�ပ်�သမျာ� အသောခြ�အသောန်
မျျာ�၊ သောရရှာာည်�ထ့ံန်��သ့မျ��နှာ့�င့်�မျ၊ု လု�ပ်�င့်န်��ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျနု်ယူ�ပ်ယူ�ရှာာ ့ 
စံာနှာာ�န်��မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် လု�ပ်�သော�ာင့်�ရန်� လ့ု�အပ်�သည်�ဟု� �့�လ့ု�သည်�။ Yara သည်� ဤ
လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� ခြဖျည့်��ည်��သောပ်�သည့်� မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်�သာ အလု�ပ်�တ်ွ�လု�ပ်�
ရန်� စ့ာတ်�ပ့်�င့်��ခြဖျတ်�ထံာ�ပ်ါသည်�။ ဤအ�ျကျ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်� ပ်ျကျ�ကွျကျ�ခြ�င့်��သည်� 
လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ �ကျ�နှာယှူ�မျက့ုျ� ရပ်�တ်န် ့�ခွဲခြ�င့်�� ခြဖျစာ�သောစာနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။

စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ� စာာ�ျ�ပ်�တ်ငွ့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျ�့ု�င့်�ရာ အပ့်�ဒ�မျျာ�ထံည့်�ရန်� လုမျ��ညှွှန်�
�ျကျ�အတ်ကွျ� ဥပ်သောဒသောရ�ရာဌာာန်နှာာင့့်� �ကျ�သွယူ�ပ်ါ။



10.1 �ကျာ��ံမျျာ�-Yara က့ျ�ယူ�စာာ� အလု�ပ်�လု�ပ်�
ခြ�င့်�� 
Yara ၏ က့ျ�ယူ�စာာ�လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�သည့်� မျည်�သည့်�စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�က့ျ�မျ�့� 
က့ျ�ယူ�စာာ�လုာယူ� သ့� မျဟု�တ်� �ကျာ��ံအခြဖျစာ� ယူ�ူပ်ါသည်�။ သ့� သောသာ� ၎င့်��တ့်� မှုတ်ငွ့်� 
အတ့်�င့်�ပ်င့်��ံမျျာ�၊ ကျန်�ထံရ့ှု�ကျ�တ်ာမျျာ�၊ က့ျ�ယူ�စာာ�လုာယူ�မျျာ�၊ တ်စာ��င့့်�ခြပ်န်�လုည်�
သောရာင့်���ျသမူျျာ�၊ ပွ်�စာာ�မျျာ� စာသည်�ခြဖျင့့်� အခြ�ာ�အမျည်�မျျာ�စွာာ ရှာာ့နှာ့�င့်�သည်�။

သောန်ာ�သောဝနှာ့�င့်�င့် ံအဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျတ့ု်�ကျ�ဖျျကျ�သောရ� ဥပ်သောဒသည်� ၎င့်��တ့်�၏ နှာ့�င့်�င့်သံာ� 
သ့� မျဟု�တ်� မျည်�သည့်�သောန်ရာတ်ငွ့်� လု�ပ်�င့်န်��လု�ပ်�က့ျ�င့်�သည်�နှာာင့့်� မျသကျ��့�င့်�ဘာ� Yara 

၏ က့ျ�ယူ�စာာ� လု�ပ်�သော�ာင့်�သောသာ ကျ�မျပဏီီနှာာင့့်� လုတူ်စာ�ဦး�တ်စာ�သောယူာကျ��ျင့်��စီာအသောပ်် 
သကျ�သောရာကျ�ပ်ါသည်�။ �့�လ့ု�သည်�မျာာ Yara သည်� �ကျာ��ံတ်စာ�ဦး�၏ 

လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� တ်ာဝန်�ယူရူနှာ့�င့်�သည်�ဟု၍ူခြဖျစာ�သည်�။ အ�့�ပ်ါအဖ့ျ�
အစာည်��မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� တ်စာ�သီ�ပ်�ဂုလုမျျာ�သည်� အနှာတရာယူ�မျျာ�သောသာ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�
မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� ပ့်�မ့ျ�သတ့်ထံာ�ရန်� လ့ု�အပ်�သည်�ဟု�လုည်�� အဓ့ိပ်ပာယူ�ရသည်�။ 

�ကျာ��ံမျျာ�သည်� Yara ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�နှာာင့့်�ညီ်
သောသာ သ့� မျဟု�တ်� ခြမျင့့်�သောသာ စံာနှာာ�န်��နှာာင့့်�အညီ် လ့ု�ကျ�န်ာရန်� စာာ�ျ�ပ်�အာ�ခြဖျင့့်� စာာခြဖျင့့်�
သောရ�သာ�၍ သသောဘာာတ်ညီူ်ရပ်ါမျည်�။

10.2 ဖျကျ�စာပ်�လု�ပ်�င့်န်��မျျာ�နှာာင့့်� မ့ျတ်�ဖျကျ�
လု�ပ်�င့်န်��မျျာ�
Yara ၏စံာနှာာ�န်��မျျာ�သည်� Yara ပ့်�င့်�သောသာအဖ့ျ�အစာည်��အာ�လံု��တ်ငွ့်� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သမျှ 
အခြပ်ည့်�အဝ အကျျ�ံ�ဝင့်�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ Yara သည်� လုနူ်ည်��စာ�ပ့်�င့်��့�င့်�သည့်� အဖ့ျ�
အစာည်��မျျာ�တ်ငွ့်� သသောဘာာတ်ထူံာ�သောသာ စံာ�ျန့်�စံာညှွှန်��မျျာ�နှာာင့့်� စာာရင့်��စာစာ�သော��ခြ�င့်��
�့�င့်�ရာအ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�က့ျ� ပ်ါတီ်မျျာ��ကျာ�တ်ငွ့်� ည့ှ်နှာာ�့င့်��ပြိုပီ်� မျာတ်�တ်မျ��တ်င့်�ထံာ�သင့့်�
သည်�။ ဖျကျ�စာပ်�လု�ပ်�င့်န်��က့ျစာစမျျာ�တ်ငွ့်� ယူင့်��က့ျ� ဖျကျ�စာပ်�သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ�တ်ငွ့်� 
မျာတ်�တ်မျ��တ်င့်�ထံာ�သင့့်�သည်�။

10.3 သ့ကျခာရှာာ ့ရန်� အာ�ထံ�တ်�မျလံုု� လု
Yara ၏ သ့ကျခာရှာာ ့ရန်� အာ�ထံ�တ်�မျလံုု� လု (IDD) လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�အရ မျည်�သည့်�
စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�အသစာ�နှာာင့့်�မျ�့� သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ� မျရယူမီူျ ထ့ံ�စီာ�ပွ်ာ�သောရ� 
မ့ျတ်�ဖျကျ�၏ ဂ�ဏီ�သ့ကျခာက့ျ� စာစာ�သော��မျခုြပ်�လု�ပ်�ရန်� လ့ု�အပ်�ပ်ါသည်�။
 

IDD လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�က့ျ� Yara ၏ ပ်�က့့ျ�င့်�စာန်စာ�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်��့�င့်�ရာ ထံပ်�သော�ာင့်�� 
လုမျ��ညှွှန်�မျတု်ငွ့်� သောတ့်နှာ့�င့်�ပြိုပီ်� မျည်�သည့်�အ�ျန့်�တ်ငွ့်� IDD သော�ာင့်�ရွကျ�ရမျည်�က့ျ� 
ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုPulse စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�တ်ငွ့်� သောတ့်ရှာာ့နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ IDD 

လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာပြိုပီ်� န်ာ�လုည်�ရန်�မျာာ ဝန်�ထံမျ��အာ�လံု��၏ တ်ာဝန်�ခြဖျစာ�
ပ်ါသည်�။

10.4 လုကျ�လုာမျ��မျမီျသောသာ တ်ရာ�စီာရင့်�သောရ�
န်ယူ�သောခြမျမျျာ� 
လုကျ�လုာမျ��မျမီျသောသာ တ်ရာ�စီာရင့်�သောရ�န်ယူ�သောခြမျမျျာ� ပ်ါဝင့်�သည့်� ကျ�န်�သွယူ�သောရ�
မျျာ�သည်� ကျန် ့�သတ်��ျကျ�ရှာာ ့သည့်�အခြမျင့်�သော�ကျာင့့်� Yara က့ျ� ထံပ်�သော�ာင့်��အနှာတရာယူ�
ရှာာ ့သောစာနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ ထ့ံ� အနှာတရာယူ�သည်� ဥပ်မျာအာ�ခြဖျင့့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�၏ 

သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်�� တ်ည်�သော�ာကျ�ပံ်�မျျာ�က့ျ� အစ့ာ��ရနှာာင့့်� စာည်��ကျမျ��ပ့်�င့်���့�င့်�ရာကျ 

စ့ာစာစာ�မျ ုတ့်��ခြမျငှ့့်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� သောင့်မွျည်���ဝါ�ျခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� အ�ွန်�သောရှာာာင့်�ခြ�င့်���့�င့်�ရာ 

စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� မျလ့ု�ကျ�န်ာခြ�င့်��တ့်� သော�ကျာင့့်� ခြဖျစာ�သောပ််လုာတ်တ်�သည်�။

စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အသောန်ခြဖျင့့်� လုကျ�လုာမျ��မျမီျသောသာ တ်ရာ�စီာရင့်�သောရ�န်ယူ�သောခြမျ
မျျာ�က့ျ� အသံ��ခြပ်�ရသည့်� တ်ရာ�ဝင့်� �့�င့်�လံု�သောသာ အသော�ကျာင့်��ရင့်��မျျာ� ရှာာ့နှာ့�င့်�
ပ်ါသည်�။ သ့� သောသာ� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�အသောန်နှာာင့့်� ထ့ံ�သောဒသမျျ�့�တ်ငွ့်� တ်ရာ�ဝင့်�အဖ့ျ�
အစာည်��၊ ဘာဏီ�စာာရင့်�� သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ�ရှာာ ့လုှင့်� သတ့်ပ့်�ထံာ�ရပ်ါ
မျည်�။

သင့်�သည်� လုကျ�လုာမျ��မျမီျသောသာ တ်ရာ�စီာရင့်�သောရ�န်ယူ�သောခြမျမျျာ�နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�၍ 

သံသယူတ်စာ�စံာ�တ်စာ�ရာရှာာ ့ပ်ါကျ Finance, Treasury and Insurance သ့� မျဟု�တ်� 
ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်က့ျ� �ျကျ��ျင့်���ကျ�သွယူ�ပ်ါ။

10.5 ပ့်တ်��့� အသောရ�ယူမူျမုျျာ� 
Yara သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  လု�ပ်�င့်န်��လု�ပ်�သော�ာင့်�သောန်သည့်� နှာ့�င့်�င့်မံျျာ�တ်ငွ့်� အ�ါ
အာ�သောလုျာ�စွာာ ကျျင့့်�သံ��သောသာ နှာ့�င့်�င့်သံောတ်ာ�နှာာင့့်� နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာဘာဏ္ဍာာသောရ�၊ ကျ�န်�သွယူ�မျု
နှာာင့့်� အခြ�ာ�သောသာ ပ့်တ်��့� အသောရ�ယူမူျ�့ု�င့်�ရာ စာည်��မျျဉ်��မျျာ�အာ�လံု��က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာ
ရန်� ကျတ့်ခြပ်�ပ်ါသည်�။ Yara သည်� ဥသောရာပ်သော��ကွျကျ�တ်ငွ့်� ထံ�တ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��၊ 
သောရာင့်���ျခြ�င့်��နှာာင့့်� ဝန်�သော�ာင့်�မျလုု�ပ်�င့်န်��မျျာ�က့ျ� ကျျယူ�ကျျယူ�ခြပ်န် ့�ခွဲခြပ်န် ့� လု�ပ်�က့ျ�င့်�
သော�ာင့်�ရွကျ�လုျကျ�ရှာာ ့သခြဖျင့့်� သောန်ာ�သောဝပ့်တ်��့� မှုမျုနှာာင့့်� ဥသောရာပ်သမျဂုမျာ �ျမျာတ်�ထံာ�
သောသာ ဒဏီ��တ်�ပ့်တ်��့� မှုမျု နှာာစာ���စာလံု��က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရမျည့်� မျဝူါဒတ်စာ��� ရှာာ့ပ်ါသည်�။ 

အသောမျရ့ကျန်�၏ ဒဏီ��တ်�ပ့်တ်��့� မှုမျုမျျာ�သည်� Yara နှာာင့့်�လုည်�� သကျ��့�င့်�ပြိုပီ်� 
အ�့�ခြပ်�ထံာ�သောသာ လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�မျတု်စာ���နှာာင့့်� အသောမျရ့ကျန်�အ�ကျာ� 
�ျတ့်��ကျ�မျရုှာာ ့ပ်ါကျ အသောမျရ့ကျန်� သောဒ်လုာ၊ အသောမျရ့ကျန်� လုပူ်�ဂ့ု�လု�မျျာ�၊ ကျ�မျပဏီီ
မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ဘာဏီ�မျျာ� အပ်ါအဝင့်� ကျျင့့်�သံ��နှာ့�င့်�သည်�။ ထ့ံ� အခြပ်င့်� Yara ၏ 

လု�ပ်�င့်န်��မျျာ�လုည်�ပ်တ်�သော�ာင့်�ရွကျ�သောန်သည့်� နှာ့�င့်�င့်မံျျာ�တ်ငွ့်�လုည်�� Yara လ့ု�ကျ�န်ာ
သော�ာင့်�ရွကျ�ရမျည့်� သောဒသ�့�င့်�ရာဒဏီ��တ်�အသောရ�ယူမူျ ုစာည်��မျျဉ်��မျျာ� ထံပ်�မံျ ရှာာ့
လုာနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ 

 

Yara ၏ လု�ပ်�င့်န်��တ့်�င့်��မျာလု�ပ်�သော�ာင့်�သောန်သည့်� လု�ပ်�သော�ာင့်�မျမုျျာ�သည်� 
သကျ��့�င့်�ရာ ဒဏီ��တ်�ပ့်တ်��့� မှုမုျစာည်��မျျဉ်��မျျာ�နှာာင့့်� က့ျ�ကျ�ညီ်သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာ
ရန်�အတ်ကွျ� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပြိုပီ်� အထံ�ူသခြဖျင့့်� Yara ၏ ပ့်တ်��့� အသောရ�ယူမူျလုု�ပ်�င့်န်��စာဉ်� 
က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ ပ့်တ်��့� အသောရ�ယူမူျစုာည်��မျျဉ်��မျျာ�နှာာင့့်� စာပ်�လုျဉ်��သည့်� 
သောမျ��ွန်��မျျာ�အတ်ကွျ� ဥပ်သောဒသောရ�ရာဌာာန်နှာာင့့်� တ့်�င့်�ပ်င့်�သော�ွ�သောနှာ�ွနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ 
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အထံ�ူသခြဖျင့့်� Yara ၏ 'အနှာတရာယူ�ခြမျင့့်�မျာ�သောသာ' သ့� မျဟု�တ်� 'အလွုန်�အမျင့်��
အနှာတရာယူ�ရှာာ ့သည်�' ဟု� သတ်�မျာတ်�ထံာ�သောသာ နှာ့�င့်�င့်မံျျာ� ပ်ါဝင့်�သည့်� အလုာ�အလုာ
ရှာာ့သောသာ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�လု�ပ်�င့်န်��မျျာ�နှာာင့့်� စာပ်�လုျဉ်��၍ Yara ၏ ပ့်တ်��့� အသောရ�ယူမူျု
လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�နှာာင့့်� ရင့်��နှာာ�ီကျွမျ��ဝင့်�မျရုှာာ ့ပြိုပီ်� လ့ု�ကျ�န်ာမျည်�ခြဖျစာ�သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာပ်ါသောစာ။ 
Yara ၏ ပ့်တ်��့� အသောရ�ယူမူျလုု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�အသော�ကျာင့်�� သောန်ာကျ�ထံပ်�အ�ျကျ�အလုကျ�
မျျာ�နှာာင့့်� Yara ၏ ပ့်တ်��့� မှုမျရုှုံးရုှုသောထံာင့့်�မျာ 'အနှာတရာယူ�ခြမျင့့်�မျာ�သောသာ' နှာာင့့်� 
'အလွုန်�အမျင့်��အနှာတရာယူ�ရှာာ ့သည်�' ဟု� သတ်�မျာတ်��ံထံာ�ရသည့်� နှာ့�င့်�င့်မံျျာ�က့ျ�သ့ရှာာ ့
လ့ု�ပ်ါကျ Yara Pulse တ်ငွ့်� ရရှာာ့နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။

26 | Yara



11.1 ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�မျ�့ု�င့်�ရာ ဥပ်သောဒ လ့ု�အပ်��ျကျ�
မျျာ�
ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�မျ�့ု�င့်�ရာ ဥပ်သောဒက့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာသော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာရန်�- 
 

• ပြိုပ့်�င့်�ဘာကျ�မျျာ�အသောန်ခြဖျင့့်� ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်�� သ့� မျဟု�တ်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�အရ ထ့ံလွုယူ�
ရှာာလွုယူ�သောသာ က့ျစာစရပ်�မျျာ�အသော�ကျာင့်�� သောခြပ်ာသည့်�အ�ါ နှာ့��နှာ့���ကျာ��ကျာ�သောန်
ရမျည်� (ဥပ်မျာ သော��နှာာ�န်��သတ်�မျာတ်�ခြ�င့်�� မျဟုာဗျာျ�ဟုာ၊ သောလုျာသ့ောင့်မွျျာ�၊ 
ရည်�ရွယူ�ထံာ�သောသာ စာကျ�ရံှု� ပ့်တ်�ခြ�င့်��မျျာ�/တ့်���ျ ��ခြ�င့်��မျျာ�)။ ထ့ံ�ကျ�့သ့�
သောခြပ်ာ�့�မျက့ုျ� �ကံျ�ရပ်ါကျ ထ့ံ�သောန်ရာမျာ�ျကျ��ျင့်��ထွံကျ��ွာပြိုပီ်� ထ့ံ�က့ျစာစက့ျ� 
သင့်�၏လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာနှာာင့့်� ဥပ်သောဒသောရ�ရာဌာာန်ထံံ သတ်င့်��ပ့်� ပ်ါ။

• စာာခြဖျင့့်�ခြဖျစာ�သောစာ၊ အီလုကျ�ထံသောရာန်စာ� သ့� မျဟု�တ်� နှာာ�တ်�ခြဖျင့့်�ခြဖျစာ�သောစာ မျသင့့်�သောလုျာ�
သောသာ �ကျ�သွယူ�သောရ�မျျာ�တ်ငွ့်� မျပ်ါဝင့်�ပ်ါနှာာင့့်�။ စာာခြဖျင့့်� �ကျ�သွယူ�ခြ�င့်��
သည်� တ်ရာ�ရံှု� �တ်ငွ့်� အ�ံ��သတ်�သောစာနှာ့�င့်�သည်�။

• သင့့်�သောဒသတ်ငွ့်��သော��ကွျကျ�နှာာင့့်�သကျ��့�င့်�သည့်� အခြ�ာ�လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�
အပ်ါအဝင့်� Pulse တ်ငွ့်�သောတ့်ရှာာ ့နှာ့�င့်�သည့်� Yara ၏ ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�ခြ�င့်���့�င့်�ရာ 

လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုလုကျ�စွာ�၊ Dawn Raid လုကျ�စွာ�တ့်� နှာာင့့်� ရင့်��နှာာ�ီသောအာင့်�လု�ပ်�သော�ာင့်�
ပ်ါ။ ထ့ံ� ပြခြပ်င့်� အီလုကျ�ထံသောရာန်စာ� သင့်�ယူသူောရ�သင့်�တ်န်��မျျာ�က့ျ� Yara သင့်�ယူူ
သောရ� ပ်လုကျ�သောဖျာင့်��တ်ငွ့်� တ်ကျ�သောရာကျ�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။

အသ့ပ်ည်ာ�ျ�့င့်�မ့ျက့ုျ� ပြိုပ့်�င့်��့�င့်�မျ�့ု�င့်�ရာ အကြီးကီျ�အကျ�မျျာ�ကျ လုကျ��ံနှာ့�င့်�သောသာ 

အသော�ကျာင့်��ခြပ်�ျကျ�အခြဖျစာ� ထံည့်�သွင့်��စာဉ်��စာာ�မျည်�မျဟု�တ်�ဘာ� ပြိုပ့်�င့်�ပွ်�စာည်��ကျမျ��
မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်� ပ်ျကျ�ကွျကျ�ခြ�င့်��သည်� စာည်��ကျမျ��ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ အသောရ�ယူမူျ ု

ခြဖျစာ�သောစာနှာ့�င့်�သည်�။ Yara ရှာာ့ မျည်�သကူျမျှ အ�့�ပ်ါဥပ်သောဒမျျာ�နှာာင့့်� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� 
�ျ�့�သောဖျာကျ�ရာသောရာကျ�မျည့်� အမ့ျန် ့�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ညှွှန်��ကျာ��ျကျ�မျျာ�က့ျ� သောပ်�ရန်� 
အာဏီာမျရှာာ့သော�ကျာင့်�� သတ့်ခြပ်�ပ်ါ။
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မျှတ်သောသာ ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�မျု

Yara သည်� သကျ��့�င့်�ရာ ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�မျဥုပ်သောဒမျျာ�နှာာင့့်� စာည်��မျျဉ်��အာ�လံု��က့ျ� 
အခြပ်ည့်�အဝ လ့ု�ကျ�န်ာ၍ လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�ရန်� တ်င့်��ကျျပ်�သည့်� မျဝူါဒအာ� 
�ျမျာတ်�ထံာ�သည်�။

သကျ��့�င့်�ရာ ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�မျဥုပ်သောဒမျျာ�၊ စာည်��မျျဉ်��မျျာ�နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� က့ျ�ယူ�က့ျ�ယူ� 
ရင့်��နှာာ�ီသောစာရန်�၊ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ သောန်စ့ာဉ်�လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� ၎င့်��တ့်� က့ျ� 
အခြပ်ည့်�အဝ လ့ု�ကျ�န်ာသော�ာင့်�ရွကျ�နှာ့�င့်�ရန်�မျာာ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�ခြဖျစာ�သောသာ ကျွနှာ��ပ်�
တ့်� ၏တ်ာဝန်�ခြဖျစာ�သည်�။ အ�့�ပ်ါဥပ်သောဒမျျာ�၏ အသော�ကျာင့်��အရာနှာာင့့်� န်ယူ�ပ်ယူ� 
သ့� မျဟု�တ်� �ကျ�စာပ်�သောသာ လု�ပ်�င့်န်��သော�ာင့်�ရွကျ�မျမုျျာ�နှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�၍ သောမျ��ွန်��
မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ပ်ပူ်န်�စာရာမျျာ�ရှာာ ့ပ်ါကျ ရှာာင့်��လုင့်���ျကျ�သောတ်ာင့်���ံရန်� သင့်�၏လ့ု�င့်��
မျန်�သောန်ဂျာ သ့� မျဟု�တ်� ဥပ်သောဒသောရ�ရာဌာာန်သ့�  �ကျ�သွယူ�ရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။

11.2 သောဒါင့်�လ့ု�ကျ� ကျန် ့�သတ်��ျကျ�မျျာ�
သောဒါင့်�လ့ု�ကျ�ကျန် ့�သတ်��ျကျ�မျျာ�၏ ခြဖျစာ�သောလ့ုရှာာ ့သောသာ ဥပ်မျာမျျာ�တ်ငွ့်� သောအာကျ�ပ်ါတ့်�  
ပ်ါဝင့်�သည်�-

• ခြပ်န်�သောရာင့်��သော�� ထ့ံန်��သ့မျ��ခြ�င့်�� – ခြဖျန် ့�သောဝသအူသောန်ခြဖျင့့်� ဝယူ�ယူထူံာ�သောသာ 

ထံ�တ်�ကျ�န်�က့ျ� ခြပ်န်�လုည်�သောရာင့်��နှာ့�င့်�သည့်� အန်မ့့ျ��ံ��နှာာင့့်� အခြမျင့့်��ံ��သော��က့ျ� 
ကြီးက့ျ�တ်င့်�သတ်�မျာတ်�သောပ်�ခြ�င့်��။

• န်ယူ�သောခြမျ ကျန် ့�သတ်��ျကျ�မျျာ� – ခြဖျန် ့�သောဝသအူသောန်ခြဖျင့့်� ၎င့်��ဝယူ�ယူထူံာ�သည့်�
ပ်စာစည်��က့ျ� ခြပ်န်�လုည်�သောရာင့်���ျနှာ့�င့်�သည့်� ပ်ထံဝီဝင့်��့�င့်�ရာ န်ယူ�သောခြမျက့ျ� 
ကျန် ့�သတ်�ခြ�င့်��။

• သီ�သန် ့� သောရာင့်��ဝယူ�ခြ�င့်�� – ဝယူ�ယူသူအူာ� Yara ၏ ထံ�တ်�ကျ�န်�မျျာ�က့ျ�သာ 

သောရာင့်��ဝယူ�ရန်� တ့်�ကျ�တ်နွ်��ခြ�င့်��။

• တ်ွ��ျည်� စာာ�ျ�ပ်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� တ်ွ�ထံ�တ်�ခြ�င့်�� – ထံ�တ်�ကျ�န်�တ်စာ�မျျ�့�က့ျ� ဝယူ�
နှာ့�င့်�မျအုာ� အခြ�ာ� ထံ�တ်�ကျ�န်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ဝန်�သော�ာင့်�မျမုျျာ� ဝယူ�ယူမူျု
အသောပ််တ်ငွ့်� မျတူ်ည်�သောစာခြ�င့်��။



11.3 ပ်�ူသောပ်ါင့်��လ့ုမျ�လုည်�ရန်� ည့ှ်ထံာ�ခြ�င့်��
ပ်�ူသောပ်ါင့်��လ့ုမျ�လုည်�ရန်� ည့ှ်ထံာ�ခြ�င့်���့�င့်�ရာ ဥပ်မျာအ�ျ�့တ်ငွ့်� သောအာကျ�ပ်ါတ့်�  
ပ်ါဝင့်�သည်�-

• သော��နှာာ�န်�� သတ်�မျာတ်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� သော��သတ်�မျာတ်�ခြ�င့်�� မျဟုာဗျာျ�ဟုာမျျာ� – တ်ညီူ်
သောသာ ထံ�တ်�ကျ�န်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ဝန်�သော�ာင့်�မျမုျျာ�က့ျ� တ်ညီူ်သောသာ သော��နှာာ�န်��
ခြဖျင့့်� အလုာ�တ်အူသောခြ�အသောန်မျျာ�တ်ငွ့်� သောရာင့်���ျခြ�င့်��။

• သောရာင့်��အာ� သ့� မျဟု�တ်� ကျ�န်�ထံ�တ်�လု�ပ်�မျ ုပ်မျာဏီ – သတ်�မျာတ်�ထံာ�သောသာ 

(ကျန် ့�သတ်�ထံာ�သောသာ) ထံ�တ်�ကျ�န်�ပ်မျာဏီက့ျ�သာ သော��ကွျကျ�အတ်ငွ့်�� 
ထံ�တ်�လု�ပ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� သောရာင့်���ျခြ�င့်��။

• ပ့်�င့်�န်ကျ�မျျာ� �ွ�သောဝခြ�င့်�� – သသောဘာာတ်ညီူ်ထံာ�သောသာ န်ယူ�သောခြမျမျျာ�တ်ငွ့်� 
သ့� မျဟု�တ်� သတ်�မျာတ်�ထံာ�သောသာ သောဖျာကျ�သည်�အမျျ�့�အစာာ�မျျာ�အတ်ကွျ� 
ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�ခြ�င့်��က့ျ� သောလုှာ�့ျရန်� တ်စာ�ဦး�၏ သော��ကွျကျ�မျျာ�အာ� အခြ�ာ�တ်စာ�ဦး�
ကျသောရှာာာင့်�ရန်� သသောဘာာတ်ထူံာ�ခြ�င့်��။

• လ့ုမျ�လုည်� သောလုလံု�ွ�ခြ�င့်�� – အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�သည်� သောလုလံုတ်ငွ့်� သော��ပြိုပ့်�င့်�
သောပ်�သည့်� လ့ုမျ�လုည်�မျပံု်�စံာတ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�ခြ�င့်��။

သင့်�သည်� သ့သာထံင့်�ရှာာာ�စွာာခြဖျစာ�သောစာ သ့� မျဟု�တ်� သွယူ�ဝ့�ကျ�၍ခြဖျစာ�သောစာ ပ်�ူသောပ်ါင့်��
လ့ုမျ�လုည်�ရန်� ည့ှ်ထံာ�ခြ�င့်��တ်ငွ့်� သောသ�ျာသောပ်ါကျ�မျပ်ါဝင့်�ရပ်ါ။ ဤအ�ျကျ�တ်ငွ့်� 
ပြိုပ့်�င့်�ဘာကျ�တ်စာ�ဦး�၏သော��ကွျကျ�ရှာာ ့ အန်ာဂတ်�အခြပ်�အမျက့ူျ� လုမှျ��မ့ျ��နှာ့�င့်�မျည့်� သတ်င့်��
အ�ျကျ�အလုကျ� အမျျ�့�အစာာ�အာ�လံု��က့ျ� မျှသောဝခြ�င့်�� ပ်ါဝင့်�သည်�။ အထံကျ�ပ်ါ
က့ျစာစရပ်�မျျာ�က့ျ� သောပ်ါသ့ောပ်ါပ့်ါ�ပ်ါ� သော�ွ�သောနှာ�ွခြ�င့်��သည်�ပ်င့်� ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�မျဥုပ်သောဒက့ျ� �ျ�့�
သောဖျာကျ�ရာသောရာကျ�ပ်ါသည်�။ Yara သည်� ဤလု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ� အမျျ�့�အစာာ�
သော�ကျာင့့်� ခြပ်င့်��ထံန်�စွာာ ဒဏီ�ရ့ှု�ကျ��ံရနှာ့�င့်�ပြိုပီ်� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�သတူ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာသည်�
လုည်�� ဒဏီ�သော�ကျ�မျျာ�နှာာင့့်�/သ့� မျဟု�တ်� သောထံာင့်�ဒဏီ�ကျျ�ံရနှာ့�င့်�ပြိုပီ်� စာည်��ကျမျ��ပ့်�င့်��
�့�င့်�ရာ အသောရ�ယူမူျမုျျာ�က့ျ� ရင့်��့�င့်�ရပ်ါမျည်�။

11.4 လုမှျ��မ့ျ��သောသာ အသောန်အထံာ�
သင့်�သည်� ပြိုပ့်�င့်��့�င့်�မျ�့ု�င့်�ရာ အကြီးကီျ�အကျ�မျျာ�ကျ Yara အာ� လုမှျ��မ့ျ��သောသာ 

ကျစာာ�သမျာ�ဟု� မျာတ်�ယူနူှာ့�င့်�သည့်� သော��ကွျကျ�တ်ငွ့်� အလု�ပ်�လု�ပ်�ပြိုပီ်� (သော��ကွျကျ�
ရှာာယူ�ယူာ 40 - 50% အထံကျ� ခြပ်သောန်သောသာ) သင့့်�အလု�ပ်�တ်ငွ့်� သောရာင့်���ျခြ�င့်��၊ 
သော��ကွျကျ�ရှာာာသောဖွျခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� ဝယူ�ယူခူြ�င့်�� လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ� ပ်ါဝင့်�လုှင့်� Yara 

သည်� မျာန်�ကျန်�သောသာ ခြပ်န်�သောပ်�သောင့်မွျျာ�နှာာင့့်� အခြမျတ်�ကြီးကီျ�စာာ� သော��တ်င့်�ခြ�င့်��ကျ�့သ့�  
အလွု�သံ��စာာ�ခြပ်�သည့်� လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�ဟု� ယူ�ူနှာ့�င့်�သည့်�အရာမျျာ�က့ျ� 
သောရှာာာင့်��ကျဉ်�သော�ကျာင့်�� သင့်�ကျလု�ပ်�သော�ာင့်�ရမျည်�။

11.5 ကျ�မျပဏီီ�ျင့်�� သောပ်ါင့်��ခြ�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� ဝယူ�ယူူ
ခြ�င့်��မျျာ�
သင့်�သည်� ကျ�မျပဏီီ�ျင့်�� သောပ်ါင့်��ခြ�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� ဝယူ�ယူခူြ�င့်��မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� အကျျ�့�
တ်ပူ်�ူသောပ်ါင့်��ခြ�င့်��မျျာ�က့ျ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သောခြဖျရှာာင့်��လုှင့်� ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�မျနုှာာင့့်� မျသကျ��့�င့်�သောသာ 

အသောလ့ုအကျျင့့်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ကျ�မျပဏီီ�ျင့်��သောပ်ါင့်��ခြ�င့်���့�င့်�ရာ ထ့ံန်���ျ�ပ်�မျ ု

အသ့သောပ်�မျ ုလ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� သောဖျာကျ�ဖျျကျ�ခြ�င့်��အာ� ကျာကွျယူ�တ်ာ��ီ�ရန်� 
အလ့ု� င့်ာာ တ်ရာ�သောရ�ရာဌာာန်သည်� အပြိုမျ�တ်သောစာ ပ်ါဝင့်�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။
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12.1 ဘာဏ္ဍာာသောရ� တ်ာဝန်��ံမျနုှာာင့့်� ပွ်င့့်�လုင့်��
ခြမျင့်�သာမျု
န်ယူ�ပ်ယူ�တ်ငွ့်�� ထ့ံပ်�တ်န်��ဦး�သော�ာင့်�သနူှာာင့့်� အမျျာ�ပ့်�င့်�ကျ�မျပဏီီခြဖျစာ�သည့်�အတ်ကွျ� Yara သည်� 
ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ရှာာယူ�ယူာဝင့်�မျျာ�အခြပ်င့်� အစ့ာ��ရ စာည်��ကျမျ��ထ့ံန်��သ့မျ��သောရ�မျျာ�၊ အမျျာ�ခြပ်ည်�သတ့ူ်�နှာာင့့်� 
အ�ျန့်�နှာာင့့်�တ်စာ�သောခြပ်�ညီ်၊ ခြပ်ည့်�စံာ�၊ တ့်ကျျမျာန်�ကျန်�စွာာ �ကျ�သွယူ�ရန်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။ Yara ၏ 

ဘာဏ္ဍာာသောရ�မျာတ်�တ်မျ��မျျာ�သည်� ခြပ်ည့်�စံာ�၊ မျှတ်၊ တ့်ကျျပြိုပီ်� အ�ျန့်�နှာာင့့်� တ်စာ�သောခြပ်�ညီ်ခြဖျစာ�ကျာ န်ာ�လုည်�
နှာ့�င့်�ရပ်ါမျည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ မျာတ်�တ်မျ��အာ�လံု��က့ျ� သကျ��့�င့်�ရာ ဥပ်သောဒမျျာ�၊ စာည်��မျျဉ်��မျျာ�၊ သင့့်�သောလုျာ�သောသာ 

စာာရင့်��က့ျ�င့်�စံာနှာာ�န်��မျျာ�နှာာင့့်� Yara ၏ ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်�� မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်�အညီ် ခြပ်င့်��င့်�ထံာ�ရှာာ ့ရပ်ါမျည်�။ ထ့ံ�
အခြပ်င့်�၊ သင့်� မျည်�သည့်�ရံှု��တ်ငွ့်� အလု�ပ်�လု�ပ်�သောန်သည်�ခြဖျစာ�သောစာ Yara သည်� သောန်ာ�သောဝ စာသောတ်ာရ့ှာာယူ�ယူာ 

လု�လုာယူ�ခြ�င့်�� (Oslo Børs) စာည်��ကျမျ���ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်�
သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်�� အ�ပ်��ျ�ပ်�မျအုတ်ကွျ� သောန်ာ�သောဝ ကျျင့့်�ထံံ��မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရပ်ါမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ 

ဘာဏ္ဍာာသောရ� အစီာရင့်��ံခြ�င့်��အာ�လံု��နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�သောသာ လံု�သောလုာကျ�၊ ထ့ံသောရာကျ�ပြိုပီ်� လုျင့်�ခြမျန်�
အကျျ�့�ရှာာ ့သည့်� ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်�� ထ့ံန်���ျ�ပ်�သောရ� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�က့ျ� တ်ာဝန်�မျျာ� သောကျာင့်��စွာာ�ွ�သောဝသောပ်�
ခြ�င့်��နှာာင့့်� အာဏီာလုှ�သောခြပ်ာင့်��ခြ�င့်��အပ်ါအဝင့်� အဓ့ိကျလ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် 

အသောကျာင့်�အထံည်�သောဖျာ�ရပ်ါမျည်�။

၎င့်��တ့်�  ဖ့ျ�င့်�တ်ွ�လ့ု�ကျ�သောသာ ဘာဏ္ဍာာသောရ� အစီာရင့်��ံစာာမျျာ�နှာာင့့်� တ်င့်�သွင့်��မျမုျျာ�သည်� ခြပ်ည့်�စံာ�၊ မျှတ်၊ 
တ့်ကျျ၊ အ�ျန့်�နှာာင့့်� တ်စာ�သောခြပ်�ညီ်ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� န်ာ�လုည်�သသောဘာာသောပ်ါကျ�ရလွုယူ�သောစာရန်� လုတ့ူ်�င့်��တ်ငွ့်� 
တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။ လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ မျာတ်�တ်မျ��အာ�လံု�� (ကျ�န်�ပ့်� မှုလှုာမျျာ�၊ သောင့်သွောတ်ာင့်���ံလုာှမျျာ�၊ 
�ရီ�စာရ့တ်�နှာာင့့်� သောဖျျာ�သောခြဖျသောရ� အသံ��စာရ့တ်� အစီာရင့်��ံစာာမျျာ�၊ လုစာာစာာရင့်��မျျာ�၊ ဝန်�သော�ာင့်�မျ ု

မျာတ်�တ်မျ��မျျာ�၊ အစီာရင့်��ံစာာမျျာ� အစာရှာာ့သခြဖျင့့်�) က့ျ� အ�ျန့်�နှာာင့့်� တ်စာ�သောခြပ်�ညီ်ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� မျာန်�ကျန်�၊ 
တ့်ကျျစွာာ ခြပ်င့်��င့်�သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာရန်� လု�ပ်�င့်န်��လ့ု�င့်��တ်ငွ့်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။ Yara ၏ 

သောပ်ါင့်��စာပ်�ထံည့်�သွင့်��ထံာ�သောသာ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�သောမျာ�ဒယူ�အရ ဤအ�ျကျ�သည်� လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�
နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��လ့ု�င့်��မျျာ�အ�ကျာ� ကျျယူ�ခြပ်န် ့�သောသာ ပ်�ူသောပ်ါင့်��သော�ာင့်�ရွကျ�မျရုှာာ ့ရန်� လ့ု�အပ်�ပ်ါသည်�။ 

ဘာဏ္ဍာာသောရ�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ�ခြ�င့်��သည်� လု�ပ်�င့်န်��အတ်ငွ့်�� ခြဖျစာ�ပ်ျကျ�သောန်သည်�မျျာ�က့ျ� 
ထံင့်�ဟုပ်�ခြပ်သသောန်ပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ စာာအ�ပ်�မျျာ�နှာာင့့်� မျာတ်�တ်မျ��မျျာ�သည်� သင့်�ပ်ါဝင့်�သော�ာင့်�ရွကျ���့
သည့်� လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ ကျ�န်�သွယူ�မျအုာ�လံု��က့ျ� တ့်ကျျခြပ်ည့်�စံာ�စွာာ ထံင့်�ဟုပ်�ခြပ်သရပ်ါမျည်�။ ကျွနှာ��ပ်�
တ့်� မျည်�သတူ်စာ�ဦး�တ်စာ�သောယူာကျ�မျှ အထံင့်�အခြမျင့်�လွု�သောစာနှာ့�င့်�သောသာ သ့� မျဟု�တ်� မျခြပ်ည့်�စံာ�သောသာ 

မျာတ်�တ်မျ��မျျာ� ဖျန်�တီ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� ဖျန်�တီ်�ရာတ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�ခြ�င့်�� မျခြပ်�ရပ်ါ။

ဤအ�ျကျ�သည်� စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�မျ�့ု�င့်�ရာ �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� ယူ�ူ�ျကျ�မျျာ�ကျ အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ�
ထံာ�သောသာ က့ျန်��ဂဏီန်��မျျာ�က့ျ� လုမှျ��မ့ျ��ပြိုပီ်� အဓ့ိကျစွာန်��သော�ာင့်�ရည်� အညှွှန်��က့ျန်��မျျာ�သည်� 
ဘာဏ္ဍာာသောရ�ရလုဒ�မျျာ�အသောပ််တ်ငွ့်� အသောခြ��ံသည့်� သောန်ရာမျျာ�၌ အထံ�ူအသောရ�ကြီးကီျ�ပ်ါသည်�။ 

သောင့်သွောရ�သော�ကျ�သောရ��့�င့်�ရာ စာာရင့်��က့ျ�င့်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� အစီာရင့်��ံခြ�င့်��တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�သည့်� ဝန်�ထံမျ��
အာ�လံု��သည်� မျခြဖျစာ�မျသောန်လ့ု�အပ်�သောသာ ပ်ည်ာရှာာင့်��န်��န်� မျာန်�ကျန်�မျှတ်ခြ�င့်��နှာာင့့်� ယံူ�မျာာ�သံသယူ
ဝင့်�ခြ�င့်��တ့်� က့ျ� ခြပ်သရန်� Yara အတ်ကွျ� လ့ု�အပ်�ပ်ါသည်�။

ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်��နှာာင့့်� ခြပ်င့်�ပ် စာာရင့်��စာစာ�မျျာ�နှာာင့့်�အတ် ူYara ၏ �ကျ�သွယူ�သောရ�နှာာင့့်� ပ်�ူသောပ်ါင့်��သော�ာင့်�ရွကျ�
မျသုည်� ရ့ှု��သာ�ပွ်င့့်�လုင့်��ပြိုပီ်� ခြပ်ည့်�စံာ�ရပ်ါမျည်�။ ထ့ံ�စာာရင့်��စာစာ��ျန့်�မျျာ�အတ်ငွ့်�� သောပ််သောပ်ါကျ�လုာသောသာ 

မျည်�သည့်�ခြပ်ဿန်ာ သ့� မျဟု�တ်� ပ်ပူ်န်�မျက့ုျ�မျ�့� သောကျာင့်��မွျန်�စွာာ က့ျ�ယူ�တ်ယွူ�ပြိုပီ်� သောခြဖျရှာာင့်��ရမျည်�
ခြဖျစာ�သည်�။

သင့်�သည်� သံသယူရှာာ့သောသာ သ့� မျဟု�တ်� အမျာန်�တ်ကျယူ� ဘာဏ္ဍာာသောရ� သ့� မျဟု�တ်� လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�
မျ�့ု�င့်�ရာ တ်လွု�က့ျ�ယူ�စာာ�ခြပ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� မျသင့့်�သောလုျာ�မျက့ုျ� သောတ့်ရှာာ့ပ်ါကျ
�ျကျ��ျင့်�� အစီာရင့်��ံသင့့်�ပ်ါသည်�။ အပ့်�င့်�� 3.2 ရှာာ့ ခြပ်ဿန်ာရပ်�တ်စာ���အာ� အစီာရင့်��ံန်ည်��က့ျ�  
�ကျည့်�ပ်ါ။ နှာာစာ�သကျ�ရာ ရလုဒ�ရရှာာ ့သောစာရန်�အတ်ကွျ� ဘာဏ္ဍာာသောရ�မျာတ်�တ်မျ��မျျာ�က့ျ� လုမှျ��မ့ျ��ရန်� 
သ့� မျဟု�တ်� �ျန့်�ည့ှ်ရန်� တ်မျင့်�လု�ပ်�သော�ာင့်�ခြ�င့်��က့ျ� လ့ုမျ�လုည်�မျအုခြဖျစာ� သတ်�မျာတ်�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။

သောန်ာကျ�ထံပ်�အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� သောကျျ�ဇ�ူခြပ်�၍ ICFR သတ်�မျာတ်��ျကျ�သောဘာာင့်�နှာာင့့်� Yara 

၏ စာာရင့်��က့ျ�င့်� စာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� က့ျ��ကျာ�ပ်ါ။
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သောင့်မွျည်�� �ဝါ�ျခြ�င့်��သည်� သောန်ာ�သောဝနှာာင့့်� အခြ�ာ�နှာ့�င့်�င့်အံမျျာ�စာ�တ်ငွ့်� တ်ရာ�မျဝင့်�ပ်ါ။ 

Yara သည်� သောင့်မွျည်�� �ဝါ�ျခြ�င့်��က့ျ� အာ�မျသောပ်�ဘာ� ထ့ံ�လု�ပ်�ရပ်�မျျာ�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�မျာန်��
မျသ့ ပ်ါဝင့်�သွာ�မျည်�က့ျ� သောရှာာာင့်�ရှာာာ�ရန်�အလ့ု� င့်ာာ ကြီးက့ျ�တ်င့်�ကျာကွျယူ�သည့်� 
လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�က့ျ� သော�ာင့်�ရွကျ�ပ်ါသည်�။ သောင့်သွော�ကျ��ဝါ�ျမျတု်ငွ့်� မျပ်ါဝင့်�သော�ကျာင့်�� 
သောသ�ျာသောစာရမျည်�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� သောင့်သွော�ကျ��ဝါ�ျမျဟုု� သံသယူရှာာ့သောသာ ကြီးက့ျ��ပ်မျ��မျမုျျာ�က့ျ� 
ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်သ့�  တ့်�င့်��ကျာ�သင့့်�ပ်ါသည်�။ 

12.4 ဘာဏ္ဍာာသောင့်မွျျာ�
သင့်�သည်� လု�ပ်�င့်န်�� လု�ပ်�က့ျ�င့်�သောန်စာဉ်�၊ အလု�ပ်�တ်ာဝန်�နှာာင့့်� �ရီ�သွာ�သောန်စာဉ်� သ့� မျဟု�တ်� 
သင့်�၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�က့ျ� သောဖျျာ�သောခြဖျသောန်စာဉ်� Yara ၏ ဘာဏ္ဍာာသောင့်မွျျာ�က့ျ� ယူူ
သံ��လုှင့်� �င့်�ခြ�င့်�သောခြမျာ�သောတ်�ွရန်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။ သင့်�သည်� အ�့�ပ်ါဘာဏ္ဍာာသောင့်ွ
မျျာ�က့ျ� တ်ာဝန်�ယူမူျရုှာာ ့စွာာခြဖျင့့်� လု�ပ်�င့်န်��အတ်ကွျ�သာ ရည်�ရွယူ�ပြိုပီ်� သံ��ရပ်ါမျည်�။ 

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�တ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာသည်� တ်လွု�သံ��ခြ�င့်��နှာာင့့်� �့��ယူခူြ�င့်��က့ျ� သောရှာာာင့်�ရှာာာ�ရန်�အလ့ု� င့်ာာ 

Yara ၏ ဘာဏ္ဍာာသောင့်မွျျာ�က့ျ� မျာန်�ကျန်�စွာာ စာာရင့်��ထံည့်�ပြိုပီ်� သောစာာင့့်��ကျည့်�စာစာ�သော��မျရုှာာ ့
သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာရန်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။

12.5 ဘာဏ္ဍာာသောရ�မျဟု�တ်�သောသာ တ်ာဝန်��ံမျု
နှာာင့့်� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာမျု
Yara ၏ ရည်�မျာန်���ျကျ�မျာာ ကျ�လုသမျဂု စာဉ်��ကျ�မျခြပ်တ်� ဖံ့ျကြုံပြိုဖ့ျ��တ့်��တ်ကျ�သောရ� 
ရည်�မျာန်���ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� ပ်ါရီသသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ�မျာ လု့သံော�ာ�မျခုြဖျစာ�သည့်� ကျမျာာက့ျ� 
တ်ာဝန်�သ့စွာာ ပ့ံ်ပ့်��ရန်�နှာာင့့်� ကျမျာာသောခြမျက့ျ� ကျာကွျယူ�ရန်�ခြဖျစာ�သည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� 
လံု� လုဝီရ့ယူနှာာင့့်� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာမျရုှာာ ့သောသာ စာဉ်��ကျ�မျခြပ်တ်�အစီာရင့်��ံမျရုရှာာ ့ရန်� 
ကြီးက့ျ��ပ်မျ��လုျကျ�ရှာာ ့သည်�။ Yara သည်� 2023 ��နှာာစာ� ဇန်�န်ဝါရီလုတ်ငွ့်� စာတ်င့်�အသကျ�ဝင့်�
မျည့်� ခြပ်န်�လုည်�ခြပ်င့်��င့်�ထံာ�သောသာ Global Reporting Initiative ၏ Universal 

Standards က့ျ� အသောစာာပ့်�င့်��ကျတ်ည်��ကျ လုကျ��ံသခူြဖျစာ�သည်�။

ဤစံာနှာာ�န်��မျျာ�နှာာင့့်�အညီ် Yara သည်� GRI အစီာရင့်��ံခြ�င့်��မျသူောဘာာင့်�၏အစီာရင့်��ံခြ�င့်��
�့�င့်�ရာ ခြပ်င့်�ပ်အာမျ�ံ�ျကျ�က့ျ� ရှာာာသောဖွျသည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ရည်�မျာန်���ျကျ�မျာာ 

ဘာဏ္ဍာာသောရ��့�င့်�ရာအစီာရင့်��ံခြ�င့်��ကျ�သ့့�  ဘာဏ္ဍာာသောရ�မျဟု�တ်�သောသာအစီာရင့်��ံခြ�င့်��တ်ငွ့်�
လုည်�� တ်ညီူ်သောသာအရည်�အသောသွ�က့ျ�ရရှာာ ့ရန်�ခြဖျစာ�သည်�။ ဘာဏ္ဍာာသောရ�နှာာင့့်�မျသကျ��့�င့်�
သောသာ ညှွှန်�က့ျန်��မျျာ�သောပ််တ်ငွ့်� ဌာာန်တ်ငွ့်��ထ့ံန်���ျ�ပ်�မျက့ုျ� တ်ရာ�ဝင့်�ခြဖျစာ�သောစာရန်� ကျွနှာ��ပ်�
တ့်�သည်� အသောတ့်အ�ကံျ�ခြဖျင့့်� စာတ်င့်���့ပ်ါသည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�င့်န်��တ်ငွ့်��၊ လု�ပ်�င့်န်��ခြပ်င့်�ပ်စာာရင့်��စာစာ�မျျာ�နှာာင့့်� ပ်�ူသောပ်ါင့်��သော�ာင့်�ရွကျ�
မျသုည်� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာမျ၊ု ရ့ှု��သာ�မျ၊ု ဟုန်��ျကျ�ညီ်မျ၊ု ကျျစာ�လုျစာ�မျ၊ု ယံူ��ကျည်�စ့ာတ်��ျ
ရမျ၊ု ပြိုပီ်�ခြပ်ည့်�စံာ�ပြိုပီ်� တ်စာ�သမျတ်�တ်ည်��ခြဖျစာ�သောစာမျတ့ု်� နှာာင့့်� ခြပ်ည့်�စံာ�ရပ်ါမျည်�။ ထ့ံ�စာာရင့်��စာစာ�
�ျန့်�မျျာ�အတ်ငွ့်�� သောပ််သောပ်ါကျ�လုာသောသာ မျည်�သည့်�ခြပ်ဿန်ာ သ့� မျဟု�တ်� ပ်တ်�သကျ�မျု
မျျ�့�က့ျ�မျ�့� သောကျာင့်��မွျန်�စွာာ က့ျ�ယူ�တ်ယွူ�ပြိုပီ်� သောခြဖျရှာာင့်��ပ်ါမျည်�။

သင့်�သည်� သံသယူရှာာ့သောသာ သ့� မျဟု�တ်� အမျာန်�တ်ကျယူ� ဘာဏ္ဍာာသောရ�နှာာင့့်�မျသကျ��့�င့်�
သောသာ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျ�့ု�င့်�ရာ တ်လွု�က့ျ�ယူ�စာာ�ခြပ်�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� မျသင့့်�သောလုျာ�မျု
က့ျ� သောတ့်ရှာာ့ပ်ါကျ �ျကျ��ျင့်�� အစီာရင့်��ံရမျည်�။ နှာာစာ�သကျ�ရာ ရလုဒ�ရရှာာ ့သောစာရန်�အတ်ကွျ� 
ဘာဏ္ဍာာသောရ�မျဟု�တ်�သောသာမျာတ်�တ်မျ��မျျာ�က့ျ� လုမှျ��မ့ျ��ရန်� သ့� မျဟု�တ်� �ျန့်�ည့ှ်ရန်� တ်မျင့်�
လု�ပ်�သော�ာင့်�ခြ�င့်��က့ျ� လ့ုမျ�လုည်�မျအုခြဖျစာ� သတ်�မျာတ်�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။

ပ့်�မ့ျ�သ့ရှာာ ့လ့ု�ပ်ါကျ၊ စာဉ်��ကျ�မျခြပ်တ်� အ�ပ်��ျ�ပ်�မျစုာန်စာ�၊ လု�ပ်�င့်န်��တ်ငွ့်��ထ့ံန်���ျ�ပ်�မျ ု
မျသူောဘာာင့်�နှာာင့့်� အညှွှန်��က့ျန်��တ်စာ���စီာ၏ မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�က့ျ� က့ျ��ကျာ�ပ်ါ။

12.2 လုှ�့ဝာကျ�သတ်င့်��ရရှာာ ့မျခုြဖျင့့်� က့ျ�ယူ�ကျျ�့�
အတ်ကွျ� တ်ရာ�မျဝင့်�ရှာာယူ�ယူာဝယူ�ယူခူြ�င့်��
Yara သည်� အမျျာ�ပ့်�င့်�ကျ�မျပဏီီ ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။ ထ့ံ� သော�ကျာင့့်� သင့်�သည်� အမျျာ�သ့
သောအာင့်� ခြပ်�လု�ပ်�လ့ု�ကျ�လုှင့်� ထ့ံ�ဘာဏ္ဍာာသောရ�စာာ�ျ�ပ်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� �ကျ�စာပ်�သောသာ 

ဘာဏ္ဍာာသောရ� စာာ�ျ�ပ်�မျျာ�၏ သော��နှာာ�န်��အသောပ်် ကြီးကီျ�မျာ�သောသာ အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျရုှာာ ့
နှာ့�င့်�သည့်� သော��ကွျကျ�တ်ငွ့်� လုသ့ူမျမျျာ�သည့်� သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�က့ျ� ပ့်�င့်��့�င့်�
ထံာ�လုှင့်� သင့်�သည်� Yara သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�ကျ�မျပဏီီမျျာ�ရှာာ ့ ရှာာယူ�ယူာမျျာ� သ့� မျဟု�တ်� 
အခြ�ာ� ဘာဏ္ဍာာသောရ� စာာ�ျ�ပ်�မျျာ�က့ျ� ဝယူ�ယူခူြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� သောရာင့်���ျခြ�င့်��  
မျလု�ပ်�သော�ာင့်�နှာ့�င့်�ပ်ါ။ သင့်�သည်� အခြ�ာ�သမူျျာ�အာ� ထ့ံ�လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ�က့ျ� 
သော�ာင့်�ရွကျ�ရန်� အ�ကံျလုည်�� မျသောပ်�ရပ်ါ။

အသောရ�ကြီးကီျ�သည့်� လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�သောသာ သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�သည်� အခြပ်�သသောဘာာ
ရှာာ့ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� အဖျျကျ�သသောဘာာရှာာ့ခြ�င့်�� တ်စာ����� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သည်�။ အတ်ငွ့်��သတ်င့်��
အခြဖျစာ� သတ်�မျာတ်�နှာ့�င့်�သောသာ သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ� ဥပ်မျာမျျာ�မျာာ ပံ်�နှာာပ့်� မျထံ�တ်�သောဝ
ရသောသ�သောသာ ဘာဏ္ဍာာသောရ� ထံ�တ်�ခြပ်န်��ျကျ�မျျာ�၊ ကျ�မျပဏီီ�ျင့်�� သောပ်ါင့်��ခြ�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� 
ဝယူ�ယူခူြ�င့်��မျျာ��့�င့်�ရာ သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�၊ ကြီးကီျ�မျာ�သောသာ ရင့်��နှာာ�ီခြမျ�ှပ်�နှာာမံျ ု

နှာ�တ်�ယူခူြ�င့်��မျျာ�၊ အစာ�သောပ််အခြမျတ်��့�င့်�ရာ မျဝူါဒ အသောခြပ်ာင့်��အလု�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� 
အလု�ပ်�အမျသုော�ာင့်� စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�မျ�့ု�င့်�ရာ အသောခြပ်ာင့်��အလု�မျျာ� ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။

သင့်�ပ့်�င့်��့�င့်�သောသာ သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�သည်� အတ်ငွ့်��သတ်င့်��ဟု�တ်�၊ မျဟု�တ်� 
သောမျ�ခြမျန်��လ့ု�ပ်ါကျ သင့်�သည်� ရင့်��နှာာ�ီခြမျ�ှပ်�နှာာသံသူောရ�ရာဌာာန် သ့� မျဟု�တ်� ဥပ်သောဒသောရ�ရာ
ဌာာန်သ့�  �ကျ�သွယူ�သင့့်�ပ်ါသည်�။

သင့်�သည်� သင့့်�မ့ျသာ�စာ�ဝင့်�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� သငူ့်ယူ��ျင့်��မျျာ� အပ်ါအဝင့်� Yara ခြပ်င့်�ပ်
ရှာာ ့ မျည်�သ့က့ျ�မျှ အတ်ငွ့်��သတ်င့်��က့ျ� လံု��ဝထံ�တ်�သောဖျာ�မျသောခြပ်ာခြပ်ရပ်ါ။ သင့်�သည်� 
လု�ပ်�င့်န်��သသောဘာာအရ သ့ရန်�မျလ့ု�အပ်�သောသာ လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� အ�့�ပ်ါ
သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�အာ� သော�ွ�သောနှာ�ွခြ�င့်��မျာလုည်�� သောရှာာာင့်��ကျဉ်�ရပ်ါမျည်�။ 

Yara သည်� အတ်ငွ့်��ပ့်�င့်�� သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ� ရယူနူှာ့�င့်�သည့်� ပ်�ဂ့ု�လု�မျျာ�
စာာရင့်��က့ျ� သ့မျ���ည်��ထံာ�ရန်�နှာာင့့်� ဤလ့ု�အပ်��ျကျ�နှာာင့့်�အညီ် InsiderLog ဟု�သော�် 
သည့်� IT စာန်စာ�တ်စာ���က့ျ� အသံ��ခြပ်�ရန်� ဥပ်သောဒအရလ့ု�အပ်�ပ်ါသည်�။ အတ်ငွ့်��သတ်င့်��
က့ျ� သင့်�ပ့်�င့်��့�င့်�ပ်ါကျ ဤစာန်စာ�သ့�  ဝင့်�သောရာကျ�ပြိုပီ်� သတ့်သောပ်��ျကျ�လုကျ��ံရရှာာ ့သည့်�
အ�ါ တ်ကျ�နှာ့�င့်�သမျှခြမျန်�ခြမျန်� လ့ု�အပ်�သောသာအကွျကျ�မျျာ�က့ျ� ခြဖျည့်�ရန်� လ့ု�အပ်�သည်�။

အတ်ငွ့်��သတ်င့်��ကျ�န်�သွယူ�မျတု်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�ခြ�င့်��သည်� တ်ရာ�မျဝင့်�ပ်ါ။ အ�့�ပ်ါဥပ်သောဒ
မျျာ�က့ျ� �ျ�့�သောဖျာကျ�လုှင့်� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�သမူျျာ�အသောန်ခြဖျင့့်� တ်ရာ�မျမျ�့ု�င့်�ရာ နှာာင့့်�/
သ့� မျဟု�တ်� ရာဇဝတ်�မျ�့ု�င့်�ရာ အခြပ်စာ�ဒဏီ�မျျာ� ကျျ�ံရနှာ့�င့်�သည်�။

12.3 သောင့်မွျည်���ဝါ�ျခြ�င့်��
ရာဇဝတ်�မျသုောခြမျာကျ�သောသာ လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�အသောခြမျာကျ�အခြမျာ�၏ ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျာာ 

ထ့ံ�လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�က့ျ� သော�ာင့်�ရွကျ�သောသာ တ်စာ�ဦး�တ်စာ�သောယူာကျ��ျင့်��စီာ သ့� မျဟု�တ်� 
အ�ပ်�စာ�အတ်ကွျ� အကျျ�့�အခြမျတ်� ရရှာာ့သောစာရန်� ခြဖျစာ�သည်�။ သောင့်သွော�ကျ��ဝါ�ျမျ�့ု�သည်�မျာာ 

ရာဇဝတ်�သောကျာင့်�မျျာ�သည်� ဘာဏီ�မျျာ�နှာာင့့်� အခြ�ာ�စီာ�ပွ်ာ�သောရ�လု�ပ်�င့်န်��မျျာ�မျာတ်စာ��င့့်� 
သောင့်မွျျာ�က့ျ� သောရှ�သောခြပ်ာင့်��သည့်�အ�ါတ်ငွ့်� ခြဖျစာ�သည်�၊ သ့� မျာသာ ၎င့်��သောင့်မွျျာ�က့ျ� ထံ�တ်�လု�ပ်�
သည့်� တ်ရာ�မျဝင့်�လု�ပ်�င့်န်��မျျာ�အာ�စံာ�စာမျ�� သောထံာကျ�လုာမျ��ခြ�င့်��မျရှာာ ့ဘာ� အသံ��ခြပ်�နှာ့�င့်�
မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။



ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ ကျ�မျပဏီီ၊ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့သမူျျာ�သည်� 
Yara ၏ ပ့်�င့်��့�င့်�မျမုျျာ�က့ျ� ကျာကွျယူ�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� က့ျ� အာ�က့ျ��သည်�။ 

ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� ရှု�ပ်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ ပ့်�င့်��့�င့်�မျ ု(သွင့်��ကျ�န်�မျျာ�၊ ထံ�တ်�ကျ�န်�
မျျာ�၊ စာကျ�ပ်စာစည်��မျျာ�နှာာင့့်� ဘာဏ္ဍာာသောင့်မွျျာ� အစာရှာာ့သောသာ) နှာာင့့်� ဉာာဏီပ်စာစည်�� 
ပ့်�င့်��့�င့်�မျ ုအပ်ါအဝင့်� အ�့�ပ်ါပ့်�င့်��့�င့်�မျမုျျာ�က့ျ� အ�ျန့်�ခြပ်ည့်�ကျာကွျယူ�
ရန်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။
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13.1 လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�သောသာ၊ တ်င့်��ကျျပ်�စွာာ 

လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�သောသာ သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�
မျျာ�
ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� Yara ၏ လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�သောသာ သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ� 
�ွင့့်�ခြပ်��ျကျ�မျရဘာ� ကျ�မျပဏီီတ်ငွ့်�� သ့� မျဟု�တ်� ခြပ်င့်�ပ်မျာ ပ်�ဂ့ု�လု�မျျာ�ကျ ဝင့်�သောရာကျ��ကျည့်�ရှုံးရှုု
�ွင့့်�မျရသောစာရန်�အတ်ကွျ� ကျာကွျယူ�တ်ာ��ီ�ရန်� လု�ပ်�သော�ာင့်�ရမျည်�ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။ 

သောယူဘာ�ယူျအာ�ခြဖျင့့်� လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�ရန်�နှာာင့့်� လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�ရန်� တ်င့်��ကျျပ်�စွာာတ်ာ�ခြမျစာ�
ထံာ�သောသာ အ�ျကျ�အလုကျ�သည်� အမျျာ�ခြပ်ည်�သနူှာာင့့်� မျသကျ��့�င့်�သောသာ 

အ�ျကျ�အလုကျ�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� အထံ�ူသခြဖျင့့်� Yara၊ ၎င့်��၏ ဝန်�ထံမျ��မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� 
စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� အထ့ံ�့�ကျ�မျ�ံသည့်� အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�ခြဖျစာ�သည်�။ 

၎င့်��က့ျ� တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�ခြပ်��ျကျ� မျရဘာ� ထံ�တ်�သောဖျာ�သော�ကျည်ာခြ�င့်��သည်� Yara နှာာင့့်� ၎င့်��၏ 

မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အသောပ်် ခြပ်င့်��ထံန်�သောသာ အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျ ုရှာာ့နှာ့�င့်�သည်�။ ဥပ်မျာမျျာ�မျာာ 

လု�ပ်�င့်န်�� အစီာအစာဉ်�မျျာ�၊ သော��ကွျကျ�ရှာာာသောဖွျသောရ�နှာာင့့်� သောရာင့်���ျခြ�င့်���့�င့်�ရာ 

အ�ျကျ�အလုကျ�၊ စာာ�ျ�ပ်�မျျာ�၊ ထံ�တ်�ကျ�န်� တ့်��တ်ကျ�သောကျာင့်��မွျန်�သောရ� အစီာအစာဉ်�မျျာ�၊ 
ကျ�မျပဏီီ�ျင့်�� သောပ်ါင့်��ခြ�င့်��မျျာ�နှာာင့့်� ဝယူ�ယူခူြ�င့်��မျျာ��့�င့်�ရာ အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�၊ �ကျာ�
ခြဖျတ်� အစီာရင့်��ံတ့်�င့်��ကျာ��ျကျ�မျျာ�၊ ဒီဇ့�င့်��နှာာင့့်� အင့်�ဂျင့်�န်ယီူာပ့်�င့်���့�င့်�ရာ အသောသ�စ့ာတ်�
သတ်�မျာတ်��ျကျ�မျျာ� အစာရှာာ့သည့်� မျဟုာဗျာျ�ဟုာ အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ� ခြဖျစာ�သည်�။ ထ့ံ�
ကျ�သ့့� သောသာ သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ� တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�ခြပ်��ျကျ� မျရဘာ� ထံ�တ်�သောဖျာ�
သော�ကျည်ာခြ�င့်��သည်� Yara ၏ လု�ပ်�င့်န်�� သ့� မျဟု�တ်� ဂ�ဏီ�သတ်င့်��သောကျာင့်��က့ျ� ထ့ံ�့�ကျ�နှာ့�င့်�
ပြိုပီ်� Yara ၏ ရှာာယူ�ယူာတ်န်�ဖ့ျ�� သ့� မျဟု�တ်�
၎င့်��၏ မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�၏ ရှာာယူ�ယူာတ်န်�ဖ့ျ��အသောပ်် အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ 

ထ့ံ� သော�ကျာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� ထံ�တ်�သောဖျာ�သော�ကျည်ာခြ�င့်��က့ျ� တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�ခြပ်��ျန့်� သ့� မျဟု�တ်� 
ဥပ်သောဒအရ လ့ု�အပ်��ျန့်�မျာလွု�၍ ထ့ံ�ကျ�သ့့� သောသာ အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�၏ လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�မျု
က့ျ� ထ့ံန်��သ့မျ��ရန်� လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။

သောန်ာကျ�ထံပ်�အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�အာ� သ့ရှာာ ့လ့ု�ပ်ါကျ အ�ျကျ�အလုကျ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သောရ� 
မျဝူါဒက့ျ� က့ျ��ကျာ�ပ်ါ။

Yara ၏ အတ်ငွ့်��သတ်င့်��က့ျ� တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�ခြပ်��ျကျ�မျရှာာ ့သောသာသမူျျာ� ဝင့်�သောရာကျ�ရယူူ
ခြ�င့်��မျာ ကျာကွျယူ�တ်ာ��ီ�ရန်�အတ်ကွျ� သင့်�သည်� Yara ၏ ဝန်�ထံမျ��တ်စာ�ဦး�အသောန်ခြဖျင့့်� 
သောအာကျ�ပ်ါတ့်� က့ျ� လု�ပ်�သော�ာင့်�ရပ်ါမျည်�-

• သင့်�ရှာာ ့သောန်သောသာ သောန်ရာနှာာင့့်� တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ဦး�ကျ သင့်�သောခြပ်ာသည်�က့ျ� �ကျာ�နှာ့�င့်�ခြ�င့်��ရှာာ ့၊  
မျရှာာ့ သတ့်ခြပ်�ပ်ါ။ Yara ၏ အမျျာ�ခြပ်ည်�သမူျသ့သောသာ သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�
မျျာ�က့ျ� သောလုယူာဉ်�ပ်ျ၊ံ ရထံာ� သ့� မျဟု�တ်� ဓိာတ်�သောလုာကျာ�မျျာ� အစာရှာာ့သောသာ အမျျာ�
ခြပ်ည်�သနူှာာင့့်� သကျ��့�င့်�သည့်�သောန်ရာမျျာ�တ်ငွ့်� သော�ွ�သောနှာ�ွခြ�င့်��မျာ သောရှာာာင့်��ကျဉ်�ပ်ါ။ ဖျ�န်��
သော�်�့�မျတု်ငွ့်� အမျာန်�တ်ကျယူ� ပ်ါဝင့်�မျည့်�သမူျျာ�က့ျ� ထ့ံန်���ျ�ပ်�ရန်� �ကျ���သည့်� 
အစာည်��အသောဝ� ဖျ�န်��သော�်�့�မျမုျျာ�၌ ပ်ါဝင့်��ျန့်�၌လုည်�� အလုာ�တ် ူသတ့်ရှာာ့ရပ်ါ
မျည်�။

• သတ်င့်��အ�ျကျ�အလုကျ�က့ျ� သ့�သောလုာာင့်�ရာနှာာင့့်� ခြဖျန် ့��ျရ့ာတ်ငွ့်� သောသ�ျာစွာာ  

ကျာကွျယူ�သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာခြ�င့်��ခြဖျင့့်� လံု�သောလုာကျ�သောသာ စာာရွကျ�စာာတ်မျ�� 
ထ့ံန်���ျ�ပ်�မျက့ုျ� ထ့ံန်��သ့မျ��ပ်ါ။

• တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�ခြပ်��ျကျ�မျရဘာ� Yara ၏ အီ�သောမျ�လု�မျျာ� တ်စာ��င့့်�သောပ်�ပ့်� ပြခြ�င့်��သည်� 
လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�ရှာာ ့မျအုာ� �ျ�့�သောဖျာကျ�ခြ�င့်��ခြဖျစာ�သော�ကျာင့်�� န်ာ�လုည်�ပ်ါ။ အ�့�ပ်ါ
အ�ျကျ�တ်ငွ့်� သင့့်�က့ျ�ယူ�ပ့်�င့်� တ်စာ�က့ျ�ယူ�သောရသံ��အီ�သောမျ�လု�လ့ုပ်�စာာသ့�  တ်စာ��င့့်�ပ့်�
ခြ�င့်�� ပ်ါဝင့်�သည်�။

• လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�ရှာာ ့သောသာ အ�ျကျ�အလုကျ�က့ျ� မျမျှသောဝမီျ သင့့်�သောလုျာ�သောသာ လုှ�့ဝာကျ�
ထံာ�ရှာာ ့မျ�့ု�င့်�ရာ သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ� ရယူထူံာ�ရသော�ကျာင့်�� သောသ�ျာပ်ါသောစာ။
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• သင့်�သည်� လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�ရှာာ ့သောသာ အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ� ပ်ါဝင့်�သည့်� ရှု�ပ်�ပ့်�င့်��
�့�င့်�ရာ စာာရွကျ�စာာတ်မျ��မျျာ�က့ျ� လံု�ခြ�ံ�စ့ာတ်��ျရသောသာ အမျု့ကျ�ပံ်��မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� 
စာကျက �ခြဖျတ်�စာကျ�နှာာင့့်� ခြဖျတ်�ပြိုပီ်� သောသ�ျာစွာန် ့�ပ်စာ�ပ်ါ။

• Yara ၏ အထ့ံ�့�ကျ�မျ�ံသောသာအ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ� လုမူျကွုျန်�ရကျ� သ့� မျဟု�တ်� 
ခြပ်င့်�ပ်�ျန်�န်ယူ�မျျာ�မျာတ်စာ��င့့်� မျမျှသောဝပ်ါနှာာင့့်�။

• Yara ၏ အထ့ံ�့�ကျ�မျ�ံသောသာအ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ� �ွင့့်�ခြပ်��ျကျ�ရရှာာ ့မျထံာ�
သောသာ ခြပ်င့်�ပ် ကျသောလုာကျ�ဒ�သ့�သောလုာာင့်�မျနုှာာင့့်� ဝန်�သော�ာင့်�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� မျသ့မျ���ည်��
ပ်ါနှာာင့့်�။

• ခြပ်င့်�ပ်သ့မျ���ည်��သောရ�က့ျရ့ယူာတ်ငွ့်� သ့မျ���ည်��ထံာ�သည့်� အထ့ံ�့�ကျ�မျ�ံ
သောသာ အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ� ဒစာ�ဂျစာ�တ်ယူ�န်ည်��ပ်ည်ာကျ သောထံာကျ�ပ့ံ်သောပ်�ထံာ�
သည့်� အ�ျကျ�အလုကျ� ကျာကွျယူ�သောရ� က့ျရ့ယူာ (Azure အ�ျကျ�အလုကျ� 
ကျာကွျယူ�သောရ�) က့ျ� အသံ��ခြပ်�၍ သ့� မျဟု�တ်� သတ့်မျထံာ�ဘာ� လံု��ဝ�ျန်�မျထံာ�
သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာခြ�င့်��ခြဖျင့့်� တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�မျခြပ်�ထံာ�သည့်� ဝင့်�သောရာကျ�သံ��စွာ�မျမုျာ 
ကျာကွျယူ�ရပ်ါမျည်�။ အ�့�ပ်ါအ�ျကျ�တ်ငွ့်� ကွျန်�ပ်ျ�တ်ာမျျာ�၊ လုကျ�ပ်�သောတ်ာမ့ျျာ�
သာမျကျ USB စာတ်စာ�မျျာ�၊ ခြပ်င့်�ပ် ဟုာဒ့�ဒရ့ှု�ကျ�ဗျာ�မျျာ�နှာာင့့်� စာမျတ်�ဖျ�န်��မျျာ�ပ်ါ ပ်ါဝင့်�
သည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ သောဖျာကျ�သည်�မျျာ�နှာာင့့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�ကျ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� က့ျ� ယံူ��ကျည်�
အပ်�နှာာထံံာ�သောသာ လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�သည့်� အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�က့ျ� ကျာကွျယူ�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�
တ့်� မှုတွ်င့်�လုည်�� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။ သင့်�သည်� တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�ခြပ်��ျကျ� ရထံာ��ျန့်� 
သ့� မျဟု�တ်� ဥပ်သောဒအရ ယူင့်��ကျ�သ့့� လု�ပ်�သော�ာင့်�ရန်� လ့ု�အပ်��ျန့်�မျာလွု�၍ မ့ျတ်�ဖျကျ� 
သ့� မျဟု�တ်� သောဖျာကျ�သည်�၏ အ�ျကျ�အလုကျ�က့ျ� လံု��ဝမျမျှသောဝရပ်ါ။

13.2 ဉာာဏီပ်စာစည်�� ပ့်�င့်��့�င့်�မျု
Yara ၏ ဉာာဏီပ်စာစည်�� ပ့်�င့်��့�င့်�မျ ု(IP) သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ တ်န်�ဖ့ျ��အရှာာ့�ံ�� ပ့်�င့်��့�င့်�မျု
မျျာ�အန်ကျ�မျာ တ်စာ���ခြဖျစာ�သည်�။ Yara ၏ IP တ်ငွ့်� တ်စာ�မျထူံ�ူခြ�ာ�သောသာ ထံ�တ်�ကျ�န်�မျျာ� 
သ့� မျဟု�တ်� န်ည်��လုမျ��မျျာ�နှာာင့့်� ပ့်�င့်��့�င့်�မျ�့ု�င့်�ရာ အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�ကျ�သ့့� သောသာ 

Yara ပ့်�င့်��့�င့်�သည့်� မျည်�သည့်� လု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာ အ�ကံျဉာာဏီ� သ့� မျဟု�တ်� 
အ�ျကျ�အလုကျ�မျ�့� ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�။ အ�့�ပ်ါအ�ျကျ�တ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ 

ကျ�န်�သွယူ�သောရ� လုှ�့ဝာကျ��ျကျ�မျျာ�၊ န်ည်��ပ်ည်ာမျျာ�၊ မျပ့ူ်�င့်��ွင့့်�မျျာ�၊ ကျ�န်�ပ်စာစည်�� 
တံ်�့ပ်�မျျာ�နှာာင့့်� မျပ့ူ်�င့်��ွင့့်�အရ ကျာကွျယူ�ထံာ�သောသာ ပ်စာစည်��မျျာ� ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�။ သင့့်�
က့ျ� အလု�ပ်��န် ့�အပ်�ထံာ��ျန့်�အတ်ငွ့်�� လုကျ��ံရရှာာ ့သောသာ သ့� မျဟု�တ်� တ့်��တ်ကျ�သောအာင့်�
ခြပ်�လု�ပ်���့သောသာ ဉာာဏီပ်စာစည်�� ပ့်�င့်��့�င့်�မျတု်စာ�စံာ�တ်စာ�ရာသည်� Yara နှာာင့့်� �ကျ�စာပ်�သောသာ 

သ့� မျဟု�တ်� အတ်လူု�ပ်�က့ျ�င့်�သောသာ အလု�ပ်�တ်ငွ့်� သော�ာင့်�ရွကျ�ပ်ါကျ ၎င့်��က့ျ� Yara တ်စာ�ဦး�
တ်ည်��ကျသာ ပ့်�င့်��့�င့်�သော�ကျာင့်�� သ့ရှာာ ့ထံာ�ပ်ါ။

သင့်�သည်� Yara နှာာင့့်� အခြ�ာ�သတ့ူ်� ၏ IP အ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�က့ျ�လုည်�� သောလု�စာာ�ရပ်ါ
မျည်�။ �့�လ့ု�သည်�မျာာ သင့်�သည်� Yara နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�
မျျာ�၏ IP တ့်� က့ျ� လုမှျ��မ့ျ��သည့်� သကျ��့�င့်�ရာ ဥပ်သောဒအာ�လံု��က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရပ်ါ
မျည်�။ ထ့ံ� ပြခြပ်င့်� သင့်�သည်� အ�မျ�့ သော�ာဖ့ျ�ဝ� သ့� မျဟု�တ်� ရှာာ�ဝ�က့ျ�အသံ��ခြပ်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� 
�ကျ�စာပ်�သောသာ အ�ွင့့်�အသောရ�မျျာ�က့ျ� သောလု�စာာ�ရပ်ါမျည်�။

13.3 အီလုကျ�ထံသောရာန်စာ� ပ်စာစည်��မျျာ�
ကျ�မျပဏီီပ့်�င့်� ကွျန်�ပ်ျ�တ်ာမျျာ�နှာာင့့်� အခြ�ာ� IT ပ်စာစည်��မျျာ�က့ျ� ရံဖျန်�ရံ�ါ 
က့ျ�ယူ�သောရ�က့ျ�ယူ�တ်ာ ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျျာ�ခြဖျင့့်� အသံ��ခြပ်�နှာ့�င့်�သော�ကျာင့်�� Yara ကျ 

အသ့အမျာတ်�ခြပ်�သောသာ�လုည်�� အ�့�ပ်ါစာကျ�ပ်စာစည်��က့ျ� လု�ပ်�င့်န်��တ်ငွ့်� အသံ��ခြပ်�ရန်� 
ပ့ံ်ပ့်��ထံာ�ခြ�င့်��ခြဖျစာ�သည်�။  

• ကျ�မျပဏီီ၏ ကွျန်�ပ်ျ�တ်ာမျျာ�နှာာင့့်� IT စာန်စာ�မျျာ�၌ လုမူျကွုျန်�ရကျ� သ့� မျဟု�တ်� 
သောဖျျာ�သောခြဖျသောရ� ဝန်�သော�ာင့်�မျမုျျာ�က့ျ� အသံ��ခြပ်�သောန်စာဉ်� အထံ�ူသတ့်ထံာ�ပ်ါ။  

• �ွင့့်�ခြပ်�မျထံာ�သောသာ သော�ာဖ့ျ�ဝ�တ်ပ်��င့်�ခြ�င့်��၊ တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�လုငှ့့်�ခြ�င့်��၊ သ့� မျဟု�တ်� 
�့��ကျ�ူဂီတ် သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�ဒီဂျစာ�တ်ယူ� သောဖျျာ�သောခြဖျသောရ�အမျျ�့�အစာာ�မျျာ�က့ျ� 
သင့်�၏ Yara စာကျ�ပ်စာစည်��မျျာ�တ်ငွ့်� မျသ့မျ���ည်��ပ်ါနှာာင့့်�။  

• တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�ခြပ်��ျကျ�မျရှာာ ့ဘာ� သင့်�၏ Yara အီ�သောမျ�လု�လ့ုပ်�စာာနှာာင့့်� စာကျာ�ဝာကျ�
က့ျ� ခြပ်င့်�ပ် ဖ့ျ�ရမျ�မျျာ�တ်ငွ့်� စာာရင့်��သွင့်��ခြ�င့်��နှာာင့့်� Yara အာ� က့ျ�ယူ�စာာ�ခြပ်�ရန်�  
�ွင့့်�ခြပ်�ထံာ�ခြ�င့်��မျရှာာ ့ပ်ါကျ ယူင့်��ကျ�့သ့� က့ျ�ယူ�စာာ�ခြပ်�ခြ�င့်��မျာ သောရှာာာင့်��ကျဉ်�ပ်ါ။

• မျည်�သည့်�အ�ျန့်�နှာာင့့်�သောန်ရာတ်ငွ့်�မျ�့� (အ့မျ�၊ရံှု� �၊ �ရီ�သွာ�စာဉ်�)၊ Yara စာကျ�
မျျာ�ထံ�သ့�  ရရှာာ့သံ��စွာ�နှာ့�င့်�မျ၊ု စာကျာ�ဝာကျ�မျျာ� မျမျှသောဝခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� �ွင့့်�ခြပ်�မျ
ထံာ�သောသာ အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ� (မ့ျသာ�စာ�အပ်ါအဝင့်�) က့ျ� ဝင့်�သောရာကျ��ွင့့်�မျခြပ်�
ခြ�င့်��ခြဖျင့့်� သ့မျ���ည်��ထံာ�သောသာ အ�ျကျ�အလုကျ�က့ျ� ကျာကွျယူ�ပ်ါ။

• Yara ၏ အီလုကျ�ထံရွန်�န်စာ� အ�ျကျ�အလုကျ��့��ယူရူန်� ကြီးက့ျ��ပ်မျ��မျမုျျာ�က့ျ� 
တ်ာ��ီ�ရန်� န်ည်��လုမျ��မျျာ� (�့�လ့ု�သည်�မျာာ ခြဖျာ�သောယူာင့်��ခြ�င့်��ဟု� လုသ့ူမျျာ�
သောသာ သံသယူခြဖျစာ�ဖွျယူ� အီ�သောမျ�လု�မျျာ�၊ သ့� မျဟု�တ်� သင့့်�စာကျာ�ဝာကျ�က့ျ� 
မျှသောဝရန်� သောတ်ာင့်���့�သောသာ ဖျ�န်��သော�်�့�မျမုျျာ�) က့ျ� တ်တ်�နှာ့�င့်�သမျှ ခြမျန်�နှာ့�င့်�
သမျှ ခြမျန်�ခြမျန်� အသော�ကျာင့်���ကျာ�ပြိုပီ်� Yara Global Service Desk သ့�  
တ့်�င့်��ကျာ�ပ်ါ။
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သောဒတ်ာ လံု�ခြ�ံ�သောရ� 
ကျွနှာ��ပ်�တ့်�အာ�လံု��သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ�၊ သောဖျာကျ�သည်�မျျာ�၊ 
တ်င့်�သွင့်��သမူျျာ�နှာာင့့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�၏ လံု�ခြ�ံ�သောရ�နှာာင့့်� က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာမျျာ�
က့ျ� ကျာကွျယူ�ရန်� အသောလု�ထံာ�ကြီးက့ျ��ပ်မျ��ရပ်ါမျည်�။ ထ့ံ� သော�ကျာင့့်� က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာမျျာ�
က့ျ� စီာမံျသော�ာင့်�ရွကျ�မျည့်� သ့� မျဟု�တ်� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�မျည့်� Yara ဝန်�ထံမျ��အာ�လံု��အသောန်ခြဖျင့့်� 
သကျ��့�င့်�ရာ လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� သတ့်ခြပ်�မ့ျရန်� အသောရ�ကြီးကီျ�ပ်ါသည်�။

Yara သည်� သောအာကျ�ပ်ါ သောဒတ်ာလံု�ခြ�ံ�သောရ� မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� �ကျ�စာပ်�လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�မျျာ�နှာာင့့်� 
လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� သောရ��ွ�ထံာ�ပြိုပီ်� ၎င့်��တ်ငွ့်� Yara အတ်ငွ့်��၌ ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ� သောဒတ်ာ
က့ျ� စီာမံျသော�ာင့်�ရွကျ�ပံ်�နှာာင့့်� ကျာကွျယူ�ပံ်�အသော�ကျာင့်�� မျသူောဘာာင့်�က့ျ� သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�သည်�- 
• ဝန်�ထံမျ��သောဒတ်ာ၊ သောဖျာကျ�သည်�၊ သောပ်�သွင့်��သနူှာာင့့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�၏သောဒတ်ာ

အတ်ကွျ� Yara သောဒတ်ာလံု�ခြ�ံ�သောရ�မျဝူါဒမျျာ�၊ နှာာင့့်�
• ဝန်�ထံမျ��သောဒတ်ာ၊ သောဖျာကျ�သည်�၊ သောပ်�သွင့်��သနူှာာင့့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�၏သောဒတ်ာ

အတ်ကွျ� Yara UK သောဒတ်ာလံု�ခြ�ံ�သောရ�မျဝူါဒမျျာ�။ 

Yara ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အာ�လံု��သည်� ၎င့်��မျဝူါဒမျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်�လ့ု�အပ်�သည်�။ Yara 

သောဒတ်ာလံု�ခြ�ံ�သောရ�မျဝူါဒမျျာ�က့ျ� �ျ�့�သောဖျာကျ�ခြ�င့်��သည်� အလု�ပ်��န် ့�အပ်�မျ ုအ�ံ��သတ်�
ခြ�င့်��အထ့ံနှာာင့့်� ၎င့်��အပ်ါအဝင့်� စာည်��ကျမျ��ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ အသောရ�ယူမူျက့ုျ� ခြဖျစာ�သောပ််သောစာနှာ့�င့်�
ပ်ါသည်�။

က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာ�့�သည်�မျာာ အဘာယူ�န်ည်��။ 
က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာသည်� တ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာက့ျ� �ကျ�သွယူ�ရန်�၊ တ်ည်�သောန်ရာက့ျ� သ့ရှာာ ့ရန်� 
သ့� မျဟု�တ်� �ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�ရန်� သီ�သန် ့� သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�နှာာင့့်� 
တ်ွ�ဖျကျ�အသံ��ခြပ်�နှာ့�င့်�သောသာ �ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�ပြိုပီ်�သည့်� သ့� မျဟု�တ်� �ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�နှာ့�င့်�
သောသာ လုပူ်�ဂ့ု�လု�တ်စာ�ဦး��ျင့်��နှာာင့့်�သကျ��့�င့်�သည့်� မျည်�သည့်�အ�ျကျ�အလုကျ�မျ�့� 
ခြဖျစာ�သည်�။ ဝန်�ထံမျ�� သ့� မျဟု�တ်� သောဖျာကျ�သည်�၏ အမျည်�၊ တ်ယူ�လီုဖျ�န်��န်ပံ်ါတ်�နှာာင့့်� 
အီ�သောမျ�လု�လ့ုပ်�စာာအခြပ်င့်� စွာမျ��သော�ာင့်�ရည်� သံ��သပ်��ျကျ�မျျာ�၊ လုစာာ�့�င့်�ရာ 

အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�၊ အလု�ပ်�လု�ပ်�ထံာ�သောသာ န်ာရီမျျာ�၊ အသံ��ခြပ်�သ ူ

က့ျ�ယူ�သောရ�မျာတ်�တ်မျ��နှာာင့့်� တ်စာ�ဦး�တ်စာ�သောယူာကျ�စီာ၏ IT ရင့်��ခြမျစာ�မျျာ� သံ��စွာ�မျ�့ု�င့်�ရာ  

အီလုကျ�ထံသောရာန်စာ� လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ� မျာတ်�တ်မျ��မျျာ�သည်� က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာ�့�င့်�ရာ 

အသံ��မျျာ�သောသာ ဥပ်မျာမျျာ� ခြဖျစာ�သည်�။

ကျ�မျပဏီီအသော�ကျာင့်�� အ�ျကျ�အလုကျ�သည်� ၎င့်��က့ျ�ယူ�တ့်�င့်�အာ�ခြဖျင့့်� က့ျ�ယူ�သောရ� 
သောဒတ်ာ မျဟု�တ်�ပ်ါ။ သ့� သောသာ� ကျ�မျပဏီီက့ျ�ယူ�စာာ�လုာယူ�တ်စာ�ဦး�၏ �ကျ�သွယူ�ရန်� 
အ�ျကျ�အလုကျ� (ဥပ်မျာ- သောဖျာကျ�သည်� က့ျ�ယူ�စာာ�လုာယူ�) သည်� က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာ
ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� သင့့်�သောလုျာ�သလ့ု� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�ရပ်ါမျည်�။ တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ဦး�သည်� တ်စာ�ဦး�တ်ည်�� 
သောရာင့်��ဝယူ�သခူြဖျစာ�လုှင့်� ထ့ံ�ပ်�ဂ့ု�လု�၏ �ကျ�သွယူ�ရန်� အ�ျကျ�အလုကျ�၊ အမျည်�နှာာင့့်� 
ဝယူ�ယူမူျ ုပံ်�သဏ္ဌာာန်�မျျာ�သည်� ထ့ံ�သ၏ူက့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာခြဖျစာ�ပြိုပီ်�
တ်င့်��ကျျပ်�သောသာ လ့ု�အပ်��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� က့ျ�ကျ�ညီ်ရပ်ါမျည်�။ က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာတ်ငွ့်� 
မျည်�သည်�တ့်�ပ်ါဝင့်�သော�ကျာင့်�� သောန်ာကျ�ထံပ်�ဥပ်မျာမျျာ�အာ� သ့ရှာာ ့လ့ု�ပ်ါကျ Pulse ရှာာ့  
သောဒတ်ာ လံု�ခြ�ံ�သောရ� စာာမျျကျ�နှာာာက့ျ� ရည်�ညှွှန်��ပ်ါ။

က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာက့ျ� မျည်�ကျ�့သ့�  စီာမံျသော�ာင့်�ရွကျ�မျည်�န်ည်��။ 
သင့်�သည်� အခြ�ာ�သတ့ူ်� ၏ ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ� သောဒတ်ာမျျာ�က့ျ� စီာစာဉ်�လုှင့်� သင့်�သည်� Yara 

သောဒတ်ာ လံု�ခြ�ံ�သောရ� ညှွှန်��ကျာ��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�ရာ မျဝူါဒ�ွ�မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာ
ခြ�င့်��ခြဖျင့့်� တ်ရာ�ဝင့်��ွင့့်�ခြပ်��ျကျ�မျရှာာ ့သောသာ ဝင့်�သောရာကျ� သံ��စွာ�ခြ�င့်��နှာာင့့်� မျသောတ်ာ�တ်� 

ထံ�တ်�သောဖျာ�သော�ကျည်ာမ့ျခြ�င့်��က့ျ� ကျာကွျယူ�ပြိုပီ်� ကျန် ့�သတ်�ရမျည်�။ ဤအသောခြ�အသောန်တ်ငွ့်� 
"စီာမံျသော�ာင့်�ရွကျ�ခြ�င့်��" သည်� မျည်�သည့်� က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာအာ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�
သော�ာင့်�ရွကျ�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� အသံ��ခြပ်�ခြ�င့်��က့ျ�မျ�့� �့�လ့ု�ပြိုပီ်�၊ ဥပ်မျာအာ�ခြဖျင့့်� 
စာာရင့်��သွင့်��ခြ�င့်��၊ ရယူစူာ�သော�ာင့်��ခြ�င့်��၊ သ့မျ���ည်��ခြ�င့်��၊ သောခြပ်ာင့်��လု�ခြ�င့်��၊ ဖျျကျ�
ခြ�င့်��၊ ထံ�တ်�သောဖျာ�သော�ကျည်ာခြ�င့်��နှာာင့့်� တ်စာ�န်ည်��အာ�ခြဖျင့့်� ထ့ံ�က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာက့ျ� ရယူူ
နှာ့�င့်�သောအာင့်� ခြပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��တ့်�  ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။ အ�ျ�့သောသာ တ်ာဝန်�ယူမူျ ုန်ယူ�ပ်ယူ�မျျာ� 
ဥပ်မျာအာ�ခြဖျင့့်� HR၊ IT၊ ဝယူ�ယူသူောရ�နှာာင့့်� ဒစာ�ဂျစာ�တ်ယူ� သောမွျ�ခြမျ�သောရ� သောခြဖျရှာာင့်��န်ည်��
မျျာ�တ်ငွ့်� က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာက့ျ� သင့်�မျည်�သ့�  စီာစာဉ်�သော�ာင့်�ရွကျ�နှာ့�င့်�သော�ကျာင့်�� အထံ�ူ
လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�ရှာာ ့သည်�က့ျ� ဂရှု� ခြပ်�ပ်ါ။
လံု�ခြ�ံ�သောရ�နှာာင့့်� က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာနှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�သည့်� အဓ့ိကျစာည်��မျျဉ်��တ်စာ���မျာာ ထ့ံ�
သောဒတ်ာက့ျ� သတ်�မျာတ်�ထံာ�သည့်� တ့်ကျျထံင့်�ရှာာာ�သောသာ တ်ရာ�ဝင့်�ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျျာ�
အတ်ကွျ�သာ အသံ��ခြပ်�ရမျည်�ဟုသူောသာအ�ျကျ�ပ်င့်� ခြဖျစာ�သည်�။ �့�လ့ု�သည်�မျာာ သင့်�
သည်� Yara ဝန်�ထံမျ��တ်စာ�ဦး�အသောန်ခြဖျင့့်� သင့့်�ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျျာ� ခြပ်ည့်�ဝရန်� လ့ု�အပ်�
သောသာ က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာက့ျ�သာ ရယူစူာ�သော�ာင့်��၊ အသံ��ခြပ်�နှာ့�င့်�သည်� သ့� မျဟု�တ်� 
တ်စာ�န်ည်��အာ�ခြဖျင့့်� စီာမံျသော�ာင့်�ရွကျ�နှာ့�င့်�သည်�။ ထ့ံ�ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျျာ�က့ျ� Yara ၏ 

လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ�နှာာင့့်� ဓိမျမဓ့ိဋ္ဌာန်�ကျျကျျ သောလုျာ�ကျန်�သင့့်�ခြမျတ်�ရပ်ါမျည်�။ အခြ�ာ�အသောရ�ကြီးကီျ�
သောသာ စာည်��မျျဉ်��တ်စာ���မျာာ သောဒတ်ာပ်မျာဏီ အန်ည်���ံ��ခြဖျစာ�သောစာခြ�င့်�� ခြဖျစာ�သည်�။ လ့ု�အပ်�
သည်�ထံကျ�ပ့်�သောသာ က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာက့ျ� ရယူစူာ�သော�ာင့်��ခြ�င့်��မျခြပ်�ပ်ါနှာာင့့်�၊ ထ့ံန်��သ့မျ��
ထံာ�မျည့်�ကျာလုက့ျ� သတ်�မျာတ်�ပြိုပီ်� အ�့�ပ်ါထ့ံန်��သ့မျ��သည့်�ကျာလုပြိုပီ်�သောန်ာကျ� ယူင့်��
က့ျ�ယူ�သောရ�အ�ျကျ�အလုကျ�က့ျ� ဖျျကျ�ပ်စာ�သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာပ်ါသောစာ။

ဒစာ�ဂျစာ�တ်ယူ�စာန်စာ�ခြပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� အသောထွံသောထွံ အ�ျကျ�အလုကျ�တ်န်�ဖ့ျ�� 
ခြမျင့့်�မျာ�သောသာသော�ကျာင့့်� က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာက့ျ� ဥပ်သောဒနှာာင့့်�အညီ် က့ျ�င့်�တ်ယွူ�ခြ�င့်��နှာာင့့်� 
ကျာကွျယူ�ခြ�င့်��ထံကျ� အသောရ�ကြီးကီျ�သောသာ အရာမျရှာာ့ဘာ� EU သောဒတ်ာကျာကွျယူ�သောရ�
ဥပ်သောဒ (အသောထွံသောထွံသောဒတ်ာကျာကွျယူ�သောရ�စာည်��မျျဉ်�� သ့� မျဟု�တ်� GDPR) က့ျ� 
2018 ��နှာာစာ�၊ သောမျလုတ်ငွ့်� လုကျ�သောတ့်ကျျင့့်�သံ����့သည်�။ GDPR က့ျ� မျလ့ု�ကျ�န်ာ
သောသာ အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�သည်� န်ာမျည်�ဂ�ဏီ�သတ်င့်��ထ့ံ�့�ကျ�မျအုခြပ်င့်� – နှာာစာ�စာဉ်� 
ကျမျာာလံု���့�င့်�ရာ အနှာ�တ်�အသ့မျ��၏ 4% အထ့ံ သ့� မျဟု�တ်� ယူရ့ူှု�သန်�� 20 

အထ့ံ ကြီးကီျ�မျာ�သောသာ ဒဏီ�ရ့ှု�ကျ�မျမုျျာ�က့ျ� ရင့်��့�င့်�ရနှာ့�င့်�သည်�။ ထ့ံ� သော�ကျာင့့်�  
က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာက့ျ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�သော�ာင့်�ရွကျ�သောသာ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အသောန်ခြဖျင့့်� 
သကျ��့�င့်�ရာစာည်��မျျဉ်��မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်� အလွုန်�အသောရ�ကြီးကီျ�ပ်ါသည်�။
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က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာက့ျ� က့ျ�င့်�တ်ယွူ�ပံ်�နှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�၍ သောန်ာကျ�ထံပ်�အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ� 
သ့ရှာာ ့လ့ု�ပ်ါကျ Pulse ရှာာ့ သောဒတ်ာလံု�ခြ�ံ�သောရ�စာာမျျကျ�နှာာာသ့�  သွာ�သောရာကျ��ကျည့်�ရှုံးရှုပု်ါ 
သ့� မျဟု�တ်� သောဒတ်ာလံု�ခြ�ံ�သောရ� ဌာာန်မျ�ူ သ့� မျဟု�တ်� သင့်�၏ သောဒသ�့�င့်�ရာ သောဒတ်ာ
လံု�ခြ�ံ�သောရ� ည့ှ်နှာာ�င့့်��သော�ာင့်�ရွကျ�သထံူံ �ကျ�သွယူ�ပ်ါ။
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15.1 သောရရှာာည်�တ်ည်�တံ်န့ှာ့�င့်�မျု
ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�သော�ာင့်�ရမျည့်�တ်ာဝန်�နှာာင့့်� သောမျှာ�မျာန်���ျကျ� ခြဖျန် ့�သောဝရာတ်ငွ့်� Yara သည်� 
ရည်�မျာန်���ျကျ�အသစာ�တ်စာ���ခြဖျစာ�သည့်� အခြပ်�သသောဘာာသော�ာင့်�သောသာသဘာာဝအစာာ� 
အစာာခြ�ဖျင့့်�ကြီးကီျ�ထွံာ�လုာသောသာအန်ာဂတ်� အပ်ါအဝင့်� သောကျာ�ပ့်�ရ့တ်�မျဟုာဗျာျ�ဟုာက့ျ� 
မွျမျ��မံျခြပ်င့်��င့်�ထံာ�ပ်ါသည်�။ သောခြပ်ာင့်��လု�သောန်သောသာ ကျမျာာစ့့ာ�ကျ�ပ်ျ�့�သောရ�လု�ပ်�င့်န်��၊ တ့်��မျျာ�
သောန်သောသာ ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�မျ၊ု အစာာ�အစာာတ်န်�ဖ့ျ��ကွျင့်���ကျ�အသောပ်် စာာ�သံ��သ၏ူ လုမှျ��မ့ျ��မျ ု

ခြမျင့့်�မျာ�လုာခြ�င့်��နှာာင့့်� ကျမျာာတ်စာ�ဝန်��ရှာာ ့ ဘာဝမျျာ�အသောပ်် အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�သည့်� 
ရာသီဥတ်�သောခြပ်ာင့်��လု�မျ�့ု�င့်�ရာ အသော�ကျာင့်��အရာမျျာ�သောပ််တ်ငွ့်� အသောခြ�တ်ည်�
ထံာ�သည်�။

Yara တ်ငွ့်� မျဟုာဗျာျ�ဟုာသောခြမျာကျ� ဦး�စာာ�သောပ်�မျနုှာာစာ��� ရှာာ့သည်�၊ လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျု
�့�င့်�ရာ ထံ�ူ�ွန်�သောခြပ်ာင့်�သောခြမျာကျ�မျက့ုျ� အရှာာ့န်�အဟု�န်�ခြမျငှ့့်�တ်င့်�ပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ 

လုကျ�လုာမျ��မီျမျနုှာာင့့်� ကျမျ��လုာမျ��မျမုျျာ�က့ျ� �ျ ��ထွံင့်�ရန်� ခြဖျစာ�သည်�။ အ�့�ပ်ါဦး�စာာ�သောပ်�မျု
မျျာ�သောအာကျ�တ်ငွ့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� စွာမျ��သော�ာင့်�ရည်� တ့်��တ်ကျ�သောစာရန်�အလ့ု� င့်ာာ သ့သာ
ထံင့်�ရှာာာ�သောသာ လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� အသောလု�သောပ်�ကြီးက့ျ��ပ်မျ��ပြိုပီ်� ခြဖျစာ�ပ်ါသည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� သဘာာဝပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�က့ျ� မျထ့ံ�့�ကျ�သောသာ စ့ာ�ကျ�ပ်ျ�့�သောရ��့�င့်�ရာ 

အသောလ့ုအကျျင့့်�မျျာ�က့ျ� တ့်��တ်ကျ�သောအာင့်�လု�ပ်�ခြ�င့်��၊ ဟ့ု�ကျ�ဒရ့ှု�ဂျင့်�စီာ�ပွ်ာ�သောရ�က့ျ� 
လု�ပ်�သော�ာင့်�ခြ�င့်��နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ က့ျ�ယူ�ပ့်�င့်�လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�ခြ�င့်��မျျာ�တ်ငွ့်� သဘာာဝ
ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�နှာာင့့်�သဟုဇာတ်ပ့်�ခြဖျစာ�လုာသောစာရန်� သောရှာာ�တ်န်��သ့� သောရာကျ�သောန်ရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ 

ပ့်�မ့ျ�မျျာ�ခြပ်ာ�သောသာ လုယူ�သမျာ�မျျာ�နှာာင့့်� သောဖျာကျ�သည်�မျျာ�အာ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ 

အသ့ပ်ည်ာက့ျ� မျှသောဝရန်� လုကျ�သောတ့်လု�ပ်�သော�ာင့်�နှာ့�င့်�သောသာ သောမျာ�ဒယူ�အသစာ�မျျာ�က့ျ� စွာန် ့�
ဦး�တီ်ထွံင့်�ရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�မျ�့ု�င့်�ရာ အသောကျာင့်���ံ��ခြဖျစာ�မျနုှာာင့့်� အသောကျာင့်�� 
တ်ကျာ ့အသောကျာင့်���ံ�� လံု�ခြ�ံ�သောရ� စွာမျ��သော�ာင့်�ရည်�တ့်�အသောပ််က့ျ� အာရံှု�ထံာ�ပြိုပီ်� 
လုယူ�သမျာ�မျျာ�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��န်ယူ�ပ်ယူ�တ်ငွ့်��ရှာာ ့ သောဖျာကျ�သည်�မျျာ� အာ�သောကျာင့်��လုာသောစာ
ရန်�အလ့ု� င့်ာာ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏အသ့ပ်ည်ာက့ျ� သောင့်သွော�ကျ�သောထံာကျ�ပ့ံ်သောပ်�နှာ့�င့်�မျည့်� �န်��သစာ�
တီ်ထွံင့်�သောသာ န်ည်��လုမျ��အသစာ�မျျာ�က့ျ� ရှာာာသောဖွျပြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ပြိုပ့်�င့်�ဘာကျ�မျျာ�ထံကျ� 
ပ့်�မ့ျ�သာလွုန်�ရန်� ကြီးက့ျ��စာာ�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။
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သောရရှာာည်�တ်ည်�တံ်န့ှာ့�င့်�မျ၊ု  
ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�သမူျျာ�
နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏အသ့�င့်��အဝန်��

ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� တ်န်�ဖ့ျ��ကွျင့်���ကျ�တ်စာ���လံု��တ်ငွ့်� 2050 ��နှာာစာ�၌ ရာသီဥတ်�အသောပ်် 
သကျ�သောရာကျ�မျမုျရှာာ ့သောသာလု�ပ်�င့်န်�� ခြဖျစာ�လုာသောရ� ရည်�မျာန်���ျကျ�က့ျ� သော�ကျည်ာပြိုပီ်� 
ခြဖျစာ�သည်�။ ဤရည်�မျာန်���ျကျ� သောအာင့်�ခြမျင့်�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� လု�ပ်�င့်န်��စံာနှာာ�န်��မျျာ�က့ျ� ပံ်�
သောဖျာ�ရန်�နှာာင့့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ နှာ့�ကျ�ထံရ့တ်� ထံ�တ်�ကျ�န်�မျျာ�ကျ ပ့ံ်ပ့်��နှာ့�င့်�သည့်� သဘာာဝ
ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�နှာာင့့်� ပ့်�မ့ျ�သဟုဇာတ်ခြဖျစာ�သည့်� သီ�နှာာအံာဟုာရ အသောလ့ုအကျျင့့်�မျျာ�က့ျ� 
တ်ည်�သော�ာကျ�ရန်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ သော�ါင့်��သော�ာင့်�မျ ုသောန်ရာက့ျ� အသံ��ခြပ်�ပ်ါမျည်�။ ကျွနှာ��ပ်�
တ့်�သည်� သောခြမျဩဇာလု�ပ်�င့်န်��အတ်ကွျ� ဓိာတ်�သောင့့်ထံ�တ်�လုတှ်�မျ ုရည်�မျာန်���ျကျ�မျျာ�အာ� 
ကြီးက့ျ��ပ်မျ��ခြမျငှ့့်�တ်င့်�ရာတ်ငွ့်� တ်ကျ�ကြွကျသောသာ အ�န်��ကျဏ္ဍာမျာ ပ်ါဝင့်�ထံာ�ပ်ါသည်�။ သဘာာဝ
ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�အသောပ်် မျထ့ံ�့�ကျ�ခြ�င့်��နှာာင့့်� တ်န်�ဖ့ျ��ဖျန်�တီ်�ခြ�င့်��တ့်�သည်� န်�ီန်�ီစာပ်�စာပ်� 
�ကျ�စာပ်�မျရုှာာ ့သည်�ဟု� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  ယံူ��ကျည်�ပ်ါသည်�။ ထ့ံ� သော�ကျာင့့်� Yara သည်� 
ရည်�မျာန်���ျကျ�ထံာ�ရှာာ ့ တီ်ထွံင့်�ပြိုပီ်� – သောခြဖျရှာာင့်���ျကျ�၏ တ်စာ�စ့ာတ်�တ်စာ�ပ့်�င့်�� ခြဖျစာ�လုာသောစာရန်� 
သောရွ��ျယူ�ပ်ါသည်�။

15.2 ကျမျကျထံခြပ်�မျမုျျာ�
ကျမျကျထံခြပ်�မျ�့ု�သည်�မျာာ Yara ကျ ကြီးက့ျ��ပ်မျ��အာ�ထံ�တ်�မျတု်စာ���၏ ရည်�ရွယူ��ျကျ�
နှာာင့့်� ရည်�မျာန်���ျကျ�က့ျ� သောထံာကျ��ံသည့်�အသောန်ခြဖျင့့်� ရန်�ပံ်�သောင့် ွသောထံာကျ�ပ့ံ်ခြ�င့်��အတ်ကွျ� 
သတ်�မျာတ်�ထံာ�သောသာ အတံ်� အလုာယူ�ခြပ်န်�လုည်�ရရှာာ ့သည့်� တ်န်�ဖ့ျ��လု�လုာယူ�ခြ�င့်�� 
ခြဖျစာ�သည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  သောထံာကျ�ပ့ံ်သောသာ လုပု်�ရှာာာ�မျအုာ�လံု��သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ 

ရည်�မျာန်���ျကျ�၊ သောမျှာ�မျာန်���ျကျ�တ့်� နှာာင့့်� က့ျ�ကျ�ညီ်ရပ်ါမျည်�။ ထ့ံ� အခြပ်င့်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� သည်� 
ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ သောန်ာကျ��ံသမ့ျ�င့်��သော�ကျာင့်�� သ့� မျဟု�တ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  တ်ာဝန်�ယူသူည့်� 
သောဒသမျျာ�၏ စီာ�ပွ်ာ�သောရ� ဖံ့ျကြုံပြိုဖ့ျ��တ့်��တ်ကျ�မျက့ုျ� အသောထံာကျ�အပ့ံ်ခြပ်�သည့်� အဖ့ျ�
အစာည်��မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ�က့ျ�လုည်�� ကျမျကျထံခြပ်�ပ်ါသည်�။

ကျမျကျထံခြပ်�မျမုျျာ�က့ျ� အဖ့ျ�အစာည်��နှာာစာ�ဘာကျ�အ�ကျာ� ခြပ်�လု�ပ်�သောသာ တ်ရာ�ဝင့်� 
သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ�သောပ််တ်ငွ့်� အသောခြ��ံပြိုပီ်� သော��ကွျကျ�ရှာာာသောဖွျသောရ�က့ျရ့ယူာအခြဖျစာ�
မျာတ်�ယူသူည်�။ Yara သည်� လုပူ်�ဂ့ု�လု�တ်စာ�ဦး�တ်စာ�သောယူာကျ�စီာက့ျ� အသောထံာကျ�အပ့ံ် 
မျခြပ်�သော�ကျာင့်�� သတ့်ခြပ်�ပ်ါ။



1 အဓ့ိပ်ပာယူ�ဖွျင့့်��့��ျကျ�အတ်ကွျ� ကျဏ္ဍာ 9.4 အစ့ာ��ရ အရာရှာာ့မျျာ�အတ်ကွျ� 
လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�က့ျ� �ကျည့်�ပ်ါ 
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Yara ၏ ကျမျကျထံခြပ်�မျအုာ�လံု��သည်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ ရည်�မျာန်���ျကျ�၊ သောမျှာ�မျာန်���ျကျ�နှာာင့့်� 
က့ျ�ကျ�ညီ်သည့်�အခြပ်င့်� သောအာကျ�ပ်ါတ့်� က့ျ� လု�ပ်�သော�ာင့်�ရပ်ါမျည်�- 

• အမျာတ်�တံ်�့ပ်� သတ့်ထံာ�မ့ျမျအုာ� ခြမျငှ့့်�တ်င့်�သောပ်�သည်�

• ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ လု�ပ်�သော�ာင့်�ရမျည့်�တ်ာဝန်�နှာာင့့်� သောမျှာ�မျာန်���ျကျ�နှာာင့့်� ရည်�မျာန်���ျကျ�မျျာ�
က့ျ� ခြပ်ည့်�မီျသောအာင့်�လု�ပ်�ခြ�င့်�� 

• ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ သောန်ာကျ��ံသမ့ျ�င့်��သော�ကျာင့်��နှာာင့့်� အသောမွျအနှာာစာ�က့ျ� သောထံာကျ�ပ့ံ်သောပ်�သည်�

• မျတ်ကွူျ�ခြပ်ာ�မျနုှာာင့့်� အာ�လံု��ပ်ါဝင့်�မျက့ုျ� ခြမျငှ့့်�တ်င့်�သောပ်�သည်�

• သောဒသ�ံရပ်�ရွာအတ်ကွျ� တ်န်�ဖ့ျ��ရှာာ ့သောသာ သောထံာကျ�ပ့ံ်သအူခြဖျစာ� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ အ�န်��
ကျဏ္ဍာက့ျ� ထံင့်�ဟုပ်�သောစာရမျည်�

• သောဖျာကျ�သည်�နှာာင့့်� �ကျ��ံသောရ� ပ့်�သောကျာင့်��သောစာရမျည်�

• သောဒသတ်ငွ့်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မျျာ�က့ျ� ခြမျငှ့့်�တ်င့်�သောပ်�သည့်� အ�ပ်�စာ�မျျာ�နှာာင့့်� အသင့်��အဖ့ျ�
မျျာ�က့ျ� အာ�သောကျာင့်��သောစာရမျည်�

• ကျွနှာ��ပ်�တ့်�၏ သောမျှာ�မျာန်���ျကျ�ခြဖျစာ�သည့်� ကျမျာာကြီးကီျ�အာ� သောကျွ�သောမွျ�သောရ�နှာာင့့်� ကျမျာာ
ပြိုဂ့�ဟု�အာ� ကျာကွျယူ�သောရ�က့ျ� သောထံာကျ��ံသည့်� သောဒသတ်ငွ့်�� ပ်ဏီာမျသောခြ�လုာမျ��မျျာ�
က့ျ� သောအာင့်�ခြမျင့်�သောစာရမျည်�။

မျည်�သည့်� အသောလု�သောပ်�ကြီးက့ျ��ပ်မျ��မျ၏ု အစ့ာတ်�အပ့်�င့်��အတ်ကွျ�မျ�့� ကျွနှာ��ပ်�တ့်�သည်� 
ကျ�မျပဏီီက့ျ� ခြမျငှ့့်�တ်င့်�ခြ�င့်��မျာတ်စာ��င့့်� အမျာတ်�တံ်�့ပ်�အတ်ကွျ� ထံင့်�သာခြမျင့်�သာရှာာ့မျအုာ� 
တ့်��ခြမျငှ့့်�ရန်�၊ ပွ်�၏ အစီာအစာဉ်�တ်ငွ့်� အဖွျင့့်�အမျာာစာကျာ� သ့� မျဟု�တ်� တ်င့်��ကျ�ခြပ်သမျ ု
ထံည့်�သွင့်��ရန်� ရည်�ရွယူ�သင့့်�ပ်ါသည်�။

သောဒသတ်ငွ့်��အ�င့့်�ရှာာ ့ ကျမျကျထံခြပ်�မျမုျျာ�က့ျ� �့�ကျ�၊ စာကျ�ရံှု�၊ နှာ့�င့်�င့်�့ံ�င့်�ရာ မျန်�သောန်ဂျာ 

သ့� မျဟု�တ်� အလုာ�တ်ရူာထံ�ူအ�င့့်�ရှာာ ့သကူျ အတ်ည်�ခြပ်�ပ်ါသည်�။

သောဒသ�့�င့်�ရာ သ့� မျဟု�တ်� ကျမျာာလံု���့�င့်�ရာ စာကျ�ရံှု�မျျာ�အ�င့့်�အတ်ကွျ� ကျမျကျထံခြပ်�မျု
မျျာ�က့ျ� သကျ��့�င့်�သည့်� သောဒသ�့�င့်�ရာ သ့� မျဟု�တ်� အမျသုော�ာင့်� စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�သောရ�အဖ့ျ�ကျ 

အတ်ည်�ခြပ်�ပ်ါသည်�။

သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်�� သ့� မျဟု�တ်� ကျမျာာလံု���့�င့်�ရာ အ�င့့်�အတ်ကွျ� ကျမျကျထံခြပ်�မျမုျျာ�က့ျ� 
Yara ၏ မျဟုာဗျာျ�ဟုာသောခြမျာကျ� ရည်�ရွယူ��ျကျ�၊ ရည်�မျာန်���ျကျ�နှာာင့့်� သောမျှာ�မျာန်���ျကျ�သောပ််
တ်ငွ့်� အသောခြ�ခြပ်�ပ်ါသည်�။ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်���့�င့်�ရာ ကျမျကျထံခြပ်�မျမုျျာ�တ်ငွ့်�လုည်�� 
ပ်ထံဝီဝင့်�သောခြမျမျျကျ�နှာာာသွင့်�ခြပ်င့်�အရ �ျ ��ထွံင့်�နှာ့�င့်�စွာမျ��နှာာင့့်� ကျမျာာလံု���့�င့်�ရာ လုကျ�လုာမျ��မီျ
သောရ� သ့� မျဟု�တ်� အကျျ�့�သကျ�သောရာကျ�မျ ုရှာာ့ရပ်ါမျည်�။ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်���့�င့်�ရာ 

ကျမျကျထံခြပ်�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� အမျာတ်�တံ်�့ပ်�နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��အ�င့့်� သတ်�မျာတ်�သောရ�ဌာာန်တ့်�ကျ 

အပြိုမျ�တ်သောစာ ပ်ါဝင့်�ရမျည်�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� သကျ��့�င့်�ရာ အမျသုော�ာင့်� စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�သောရ�အဖ့ျ�၏ ပ့ံ်ပ့်��
ကျညီူ်မျနုှာာင့့်� �ွင့့်�ခြပ်��ျကျ� ရရှာာ့ရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။

ရပ်�ရွာအသ့�င့်��အဝ့�င့်��အတ်ငွ့်�� ရင့်��နှာာ�ီခြမျ�ှပ်�နှာာမံျ၊ု ကျမျကျထံခြပ်�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� ပ်ည်ာသင့်�
စာရ့တ်�သောထံာကျ�ပ့ံ်မျ ု�ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�က့ျ� �ျမျာတ်�သောသာ လုပူ်�ဂ့ု�လု� သ့� မျဟု�တ်� အဖ့ျ�သည်� ထ့ံ�
လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�၏ ဂ�ဏီ�သ့ကျခာနှာာင့့်� ရလုဒ�အတ်ကွျ� တ်ာဝန်�ရှာာ ့ပ်ါသည်�။ အ�့�ပ်ါအ�ျကျ�
တ်ငွ့်� သောအာကျ�ပ်ါတ့်�အတ်ကွျ� တ်ာဝန်�ယူမူျ ုပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�-

• သောထံာကျ�ပ့ံ်မျသုည်� လုာဘာ�စာာ�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� 
ထ့ံ�သ့� သောသာ အရာမျျာ�ဟု� ထံင့်�ရသောစာခြ�င့်��မျရှာာ ့သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာရမျည်�။

• အမျာန်�တ်ကျယူ�၊ ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ သ့� မျဟု�တ်� သောတ်�ွ�မ့ျသည့်� က့ျ�ယူ�ကျျ�့�
စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျမုျရှာာ ့သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာရမျည်�။

• သောထံာကျ�ပ့ံ်မျမုျျာ�က့ျ� ပံ်�မျာန်� စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�ခြ�င့်��နှာာင့့်� သောစာာင့့်��ကျည့်�စာစာ�သော��ခြ�င့်��ခြဖျင့့်� 
တ်ာဝန်��ံမျနုှာာင့့်� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာမျရုှာာ ့ပြိုပီ်� ဘာဏ္ဍာာသောင့်မွျျာ�က့ျ� ရည်�ရွယူ��ျကျ�နှာာင့့်�
အညီ် အသံ��ခြပ်�သောန်သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာရမျည်�။

• သောထံာကျ�ပ့ံ်မျမုျျာ�က့ျ� Yara ၏လု�ပ်�င့်န်��အသောပ်် ကြီးကီျ��ကျပ်�ရသောသာ သ့� မျဟု�တ်� 
လုမှျ��မ့ျ��မျရုှာာ ့သောသာ အစ့ာ��ရ အရာရှာာ့1 (သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီသောသာ လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�) 
၏ ညှွှန်��ကျာ��ျကျ�အရ သ့� မျဟု�တ်� ၎င့်��၏ အကျျ�့�အခြမျတ်�အတ်ကွျ� ခြပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��
မျရှာာ ့သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာရမျည်�။

• သောထံာကျ�ပ့ံ်မျသုည်� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�ပ်ါကျ ဂ�ဏီ�သ့ကျခာ�့�င့်�ရာ လံု� လုစ့ာ�ကျ�ထံ�တ်�မျ ု

လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�နှာာင့့်� အခြပ်ည့်�အဝ က့ျ�ကျ�ညီ်သော�ကျာင့်�� သောသ�ျာသောစာရမျည်�။

15.3 လုဒူါန်��မျမုျျာ�
လုဒူါန်��မျသုည်� မျျာ�သောသာအာ�ခြဖျင့့်� တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ရာက့ျ� ခြပ်န်�လုည်�ရရှာာ ့ရန်� မျသောမျှာ�လုင့့်�ဘာ� 
တ်စာ�ကြီးက့ျမျ�တ်ည်�� သောင့်သွောပ်�သော�ျမျ ုသ့� မျဟု�တ်� အသောထံာကျ�အပ့ံ်သောပ်�မျ ုခြဖျစာ�သည်�။ Yara ကျ 

ခြပ်�လု�ပ်�သောသာ လုဒူါန်��မျအုာ�လံု��က့ျ� သတ်�မျာတ်�ထံာ�သောသာ တ်ာဝန်�ရှာာ ့သမူျျာ�ကျ
အတ်ည်�ခြပ်�ရမျည်�ခြဖျစာ�သည်�။

သော��ကွျကျ�ရှာာာသောဖွျသောရ� ရှုံးရုှုသောထံာင့့်�မျာ�ကျည့်�လုှင့်� လုဒူါန်��မျမုျျာ�က့ျ� လံု��ဝအန်ည်���ံ��
ပ်မျာဏီခြဖျစာ�သောစာပြိုပီ်� အသောရ�သောပ််အသောခြ�အသောန်မျျာ�နှာာင့့်� �ကျ�စာပ်�မျမုျျာ�တ်ငွ့်�သာ အဓ့ိကျ
လုဒူါန်��ရမျည်�။ လုဒူါန်��မျမုျျာ�က့ျ� သောအာကျ�သောဖျာ�ခြပ်ပ်ါတ့်� ထံံ လံု��ဝမျသောပ်�အပ်�ရပ်ါ- 

• လုကျ�ရှာာ ့ သ့� မျဟု�တ်� ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ� အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�

• လုပူ်�ဂ့ု�လု�မျျာ�

လုဒူါန်��မျမုျျာ��့�င့်�ရာ သောမျ��ွန်��မျျာ�ရှာာ ့ပ်ါကျ သင့်�၏ သောဒသ�့�င့်�ရာ လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုမျန်�သောန်ဂျာ
ထံံ �ကျ�သွယူ�ပ်ါ။

15.4 နှာ့�င့်�င့်သံောရ� စာည်��ရံှု� �ခြ�င့်��နှာာင့့်� �ွယူ�
တ်ရာ�သောဟုာခြ�င့်��
Yara သည်� အသောရ�ကြီးကီျ�သောသာလု�ပ်�င့်န်���့�င့်�ရာက့ျစာစရပ်�မျျာ�တ်ငွ့်� 
၎င့်��၏အသောန်အထံာ�က့ျ� လုသ့ူမျျာ�သောစာရန်�ခြပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��သည်� အသောရ�ကြီးကီျ�သော�ကျာင့်��
န်ာ�လုည်�သသောဘာာသောပ်ါကျ�သည်�။ စာာန်ယူ�ဇင့်��မျျာ�၊ အရပ်�ဘာကျ�လုမူျအုဖ့ျ�အစာည်��
မျျာ�၊ ကျဏ္ဍာအသင့်��အဖ့ျ�မျျာ�နှာာင့့်� နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာအဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�ကျ�့သ့�  အစ့ာ��ရမျဝူါဒ
�ျမျာတ်�သမူျျာ�နှာာင့့်� အခြ�ာ�သောသာ သကျ��့�င့်�သမူျျာ�နှာာင့့်� တ်ကျ�ကြွကျစွာာ ထ့ံသောတ့်�ကျ��ံ
မျက့ုျ� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာစွာာ သော�ာင့်�ရွကျ�သွာ�ရန်� လ့ု�အပ်�ပ်ါသည်�။ ၎င့်��တ်ငွ့်� ထ့ံသောတ့်
�ကျ��ံမျ၏ု ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျာာ သတ်င့်��မျှသောဝခြ�င့်��မျှသာခြဖျစာ�သောသာ�လုည်�� ထ့ံ�သ့�
သောသာ ထ့ံသောတ့်�ကျ��ံမျမုျျာ�၏ အကြီးက့ျမျ�အသောရအတ်ကွျ�၊ ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� 
အသော�ကျာင့်��အရာမျျာ�အသော�ကျာင့်�� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာမျ ုပ်ါဝင့်�သည်�။ နှာ့�င့်�င့်အံမျျာ�
အခြပ်ာ�သည်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့သမူျျာ�နှာာင့့်� ထ့ံသောတ့်�ကျ��ံမျနုှာာင့့်� စာည်��ရံှု� �သောရ��့�င့်�ရာ 

အသံ��စာရ့တ်�မျျာ�က့ျ� တ်ရာ�ဝင့်� ပွ်င့့်�လုင့်��ခြမျင့်�သာမျ ုစာာရင့်��တ်ငွ့်� မျာတ်�တ်မျ��တ်င့်�
ထံာ�ရန်� လ့ု�အပ်�ပ်ါသည်�။

ကျမျကျထံခြပ်�မျအုာ�လံု��က့ျ� Pulse တ်ငွ့်� ရနှာ့�င့်�သောသာ သောထံာကျ�ပ့ံ်မျ ုစာာရင့်��
သွင့်��သောရ� သောဖျာင့်�ပံ်�စံာက့ျ�အသံ��ခြပ်�၍ သော�ကျည်ာရပ်ါမျည်�။



ထ့ံ� ပြခြပ်င့်� သင့်�သည်� သောဒသတ်ငွ့်�� ဥပ်သောဒ၊ သကျ��့�င့်�ရာ သောဒသ�့�င့်�ရာ မျဝူါဒနှာာင့့်� Yara 

၏ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်�� �ကျ�သွယူ�သောရ�ဌာာန်၊ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်��သောရ�ရာဌာာန်နှာာင့့်� ည့ှ်နှာာ�့င့်��
သော�ာင့်�ရွကျ�ခြ�င့်��မျာလွု�၍ Yara က့ျ�ယူ�စာာ� အစ့ာ��ရအရာရှာာ့မျျာ�နှာာင့့်� မျဝူါဒသောရ�ရာက့ျစာစ
ရပ်�မျျာ�က့ျ� �ကျ�သွယူ�သောခြပ်ာ�့�ခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� နှာ့�င့်�င့်သံောရ� လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�
ခြ�င့်�� မျခြပ်�လု�ပ်�ရပ်ါ။ 

သင့့်�တ်ငွ့်� သောမျ�ခြမျန်��လ့ု�သည်�မျျာ� ရှာာ့ပ်ါကျ သင့်�၏လ့ု�င့်��မျန်�သောန်ဂျာ၊ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်��
သောရ�ရာ သ့� မျဟု�တ်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်သ့�  �ကျ�သွယူ�ပ်ါ။  

မျ��ွယူ�သမူျျာ�ကျ ၎င့်��တ့်� သည်� Yara အာ� က့ျ�ယူ�စာာ�ခြပ်�သော�ကျာင့်�� ၎င့်��တ့်� နှာာင့့်� တံ်�
လုာယူ��ကျ��ံသည့်� အစ့ာ��ရ အရာရှာာ့မျျာ�၊ အ�ပ်��ျ�ပ်�သောရ� အဖ့ျ�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� အဖ့ျ�
အစာည်��မျျာ�က့ျ� ထံ�တ်�သောဖျာ�သောခြပ်ာ�ကျာ�သသောရွ� Yara သည်� ၎င့်��က့ျ�ယူ�စာာ� 
သော�ာင့်�ရွကျ�သောပ်�မျည့်� စာည်��ရံှု� �မျ��ွယူ�သမူျျာ�က့ျ� �န် ့�ထံာ�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ မျ��ွယူ�
သမူျျာ�က့ျ� �ကျာ��ံမျျာ�အခြဖျစာ� မျာတ်�ယူပူြိုပီ်� ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ IDD လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�အရ 

(သောကျျ�ဇ�ူခြပ်�၍ ကျဏ္ဍာ 10.1 �ကျာ��ံမျျာ�- Yara က့ျ�ယူ�စာာ� အလု�ပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��က့ျ� 
�ကျည့်�ပ်ါ) IDD အလု�ပ်�နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�ပ်ါသည်�။

မျ��ွယူ�သမူျျာ�သည်� တ်င့်��ကျျပ်�သောသာ စာည်��ကျမျ��မျျာ�က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရန်� လ့ု�အပ်�ပြိုပီ်� 
သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်��သောရ�ရာမျျာ�ဌာာန်သည်� Yara ကျ �န် ့�အပ်�ထံာ�သ၏ူ မျ��ွယူ�ရန်� 
ကြီးက့ျ��စာာ�အာ�ထံ�တ်�မျအုာ�လံု��က့ျ� အခြပ်ည့်�အဝကြီးကီျ��ကျပ်�မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ ကျွနှာ��ပ်�တ့်�  
�န် ့�ထံာ�သောသာ မျ��ွယူ�သမူျာန်�သမျှသည်� သကျ��့�င့်�ရာ ဥပ်သောဒမျျာ�နှာာင့့်� စာည်��မျျဉ်��
အာ�လံု��က့ျ� လ့ု�ကျ�န်ာရပ်ါမျည်�။

15.5 နှာ့�င့်�င့်သံောရ� လုပု်�ရှာာာ�မျနုှာာင့့်� သောထံာကျ�ပ့ံ်မျမုျျာ�
နှာ့�င့်�င့်သံောရ�လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�ရန်� ၎င့်��တ့်� ၏ တ်စာ�ဦး��ျင့်���့�င့်�ရာ အ�ွင့့်�အသောရ�
က့ျ� မ့ျမ့ျသသောဘာာနှာာင့့်� မ့ျမ့ျ အသံ���ျရန်� Yara ကျ လုတ့ူ်�င့်��အာ� တ့်�ကျ�တ်နွ်��ပ်ါသည်�။ 

သ့� သောသာ� သင့်�သည်� သင့့်�က့ျ�ယူ�ပ့်�င့်�အ�ျန့်�တ်ငွ့်� သင့့်�က့ျ�ယူ�ပ့်�င့်�ရင့်��ခြမျစာ�မျျာ�က့ျ� 
အသံ��ခြပ်�၍ သင့်�၏ ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ��့�င့်�ရာ နှာ့�င့်�င့်သံောရ� လုပု်�ရှာာာ�မျမုျျာ�က့ျ� လု�ပ်�သော�ာင့်�ရ
မျည်�ခြဖျစာ�သည်�။ သင့်�၏ ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ��့�င့်�ရာ နှာ့�င့်�င့်သံောရ� ရည်�မျာန်���ျကျ�မျျာ�နှာာင့့်� 
သောထံာကျ�ပ့ံ်မျမုျျာ�သည်� က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျ ုမျခြဖျစာ�သောစာရန်�လုည်�� 
သောသ�ျာသောစာရပ်ါမျည်�။

Yara သည်� နှာ့�င့်�င့်သံောရ� ပ်ါတီ်မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� တ်စာ�သီ�ပ်�ဂုလု နှာ့�င့်�င့်သံောရ�သမျာ�မျျာ�က့ျ� 
လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�၊ လုဒူါန်��မျမုျျာ� သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�သောထံာကျ�ပ့ံ်မျမုျျာ� မျသောပ်�သော�ာင့်�
ပ်ါ။

သင့်�သည်� ကျ�မျပဏီီဘာဏ္ဍာာသောင့်မွျျာ� သ့� မျဟု�တ်� ပ့်�င့်��့�င့်�မျမုျျာ�က့ျ� နှာ့�င့်�င့်သံောရ� ပ်ါတီ် 

သ့� မျဟု�တ်� အစ့ာ��ရရံှု� � သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ� နှာ့�င့်�င့်သံောရ�၊ ဘာာသာသောရ� သ့� မျဟု�တ်� အယူူ
အ��့�င့်�ရာ အဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�တ်ငွ့်� ရာထံ�ူရှာာ ့သောသာ သ့� မျဟု�တ်� သောလုှာကျ�ထံာ�မျည့်� 
တ်စာ�သီ�ပ်�ဂုလု မျည်�သ့က့ျ�မျှ လံု��ဝတ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�မျသောထံာကျ�ပ့ံ်ရပ်ါ။

15.6 Yara အသော�ကျာင့်�� ခြပ်ည်�သအူာ� 
အသ့သောပ်�ခြ�င့်��
Yara အသောန်ခြဖျင့့်� ခြပ်ည်�သနူှာာင့့်� သောခြပ်ာ�့�ရာတ်ငွ့်� သောရှာာ �သောန်ာကျ�က့ျ�ကျ�ညီ်ပြိုပီ်� အာဏီာရှာာ့ရန်� 
အလွုန်�အသောရ�ကြီးကီျ�ပ်ါသည်�။ ထ့ံ� သော�ကျာင့့်� တ်ရာ�ဝင့်�သောခြပ်ာ�့��ွင့့်�ရရှာာ ့ထံာ�သမူျျာ�
ကျသာ မျည်�သည့်�မီျဒီယူာ သ့� မျဟု�တ်� ရင့်��နှာာ�ီခြမျ�ပ်�နှာာမံျ�့ု�င့်�ရာ �န်��စာစာ�သောလ့ုလုာသူ
မျျာ�က့ျ�မျ�့� Yara က့ျ�ယူ�စာာ� ထံ�တ်�သောဖျာ�သောခြပ်ာ�့�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ ယူင့်��အ�ျကျ�က့ျ� Yara 

ပ်�့က့ျ�င့်�စာန်စာ�အတ်ငွ့်��ရှာာ ့ အ�ျကျ�အလုကျ� ထံ�တ်�သောဖျာ�သော�ကျည်ာသောရ� မျဝူါဒတ်ငွ့်� သောဖျာ�ခြပ်
ထံာ�သည်�။

15.7 လုမူျကွုျန်�ရကျ�ရှာာ ့ ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ��့�င့်�ရာ 
အခြပ်�အမျူ
Yara ပ်�့က့ျ�င့်�စာန်စာ�တ်ငွ့်� ရရှာာ့နှာ့�င့်�သောသာ လုမူျကွုျန်�ရကျ�လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�တ်ငွ့်� လုမူျကွုျန်�ရကျ�
အာ� ဝန်�ထံမျ��မျျာ�၏ တ်စာ�က့ျ�ယူ�သောရအသံ��ခြပ်�မျအုတ်ကွျ� လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�မျျာ� ပ်ါဝင့်�
သည်�။ လုမူျကွုျန်�ရကျ�အာ� မျာန်�ကျန်�စွာာနှာာင့့်� ထ့ံသောရာကျ�စွာာ အသံ��ခြပ်�န်ည်��နှာာင့့်�
ပ်တ်�သကျ�သည့်� အ�ျကျ�အလုကျ�နှာာင့့်� အ�ကံျခြပ်��ျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ�
လုမူျကွုျန်�ရကျ� လုကျ�စွာ�စာာအ�ပ်�က့ျ�လုည်�� က့ျ��ကျာ�ပ်ါ။ လုမူျကွုျန်�ရကျ� လုကျ�စွာ�စာာအ�ပ်�
က့ျ� Pulse ၏ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်���ကျ��ံသောရ�အပ့်�င့်��ရှာာ ့ သောကျာ�ပ့်�သောရ�ရှာာင့်��
လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�သောအာကျ�တ်ငွ့်� ရရှာာ့နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။
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16.1 ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုPulse 
စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�
ဤစာာရွကျ�စာာတ်မျ��အတ်ငွ့်�� ထံည့်�သွင့်��သောဖျာ�ခြပ်ထံာ�သောသာ သော�ါင့်��စာဉ်�အမျျာ�စာ�နှာာင့့်�
ပ်တ်�သကျ�သည့်� အသောသ�စ့ာတ်�အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာ
မျ ုPulse စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�တ်ငွ့်� သွာ�သောရာကျ�ဖျတ်�ရုှုပ်ါ။

16.2 အီလုကျ�ထံသောရာန်စာ� သောလ့ုလုာသောရ� 
သင့်�တ်န်��
Yara ၏ ကျျင့့်�ဝတ်��့�င့်�ရာ အခြပ်န်�အလုာန်�တံ်� ပြခြပ်န်�သည့်� အီလုကျ�ထံသောရာန်စာ� 
သောလ့ုလုာသောရ� သင့်�တ်န်��က့ျ� ပြိုပီ်�သောခြမျာကျ�သောအာင့်�တ်ကျ�သောရာကျ�ပ်ါ။ ၎င့်��က့ျ� Yara 

သင့်�ယူသူောလ့ုလုာသောရ� ပ်လုကျ�သောဖျာင့်��တ်ငွ့်� တ်ကျ�သောရာကျ�နှာ့�င့်�ပြိုပီ်� ဤစာာရွကျ�စာာတ်မျ��
တ်ငွ့်� ထံည့်�သွင့်��ပ်ါဝင့်�သည့်� သော�ါင့်��စာဉ်�မျျာ�စွာာအတ်ကွျ� လုကျ�သောတ့်ကျျသောသာ ထံပ်�
သော�ာင့်�� အ�ကံျဉာာဏီ�မျျာ� သောပ်�သော�ာင့်�ထံာ�ပ်ါသည်�။ ဤသင့်�တ်န်��သည်� Yara 

သင့်�ယူသူောလ့ုလုာသောရ�သ့�  ဝင့်�သောရာကျ� အသံ��ခြပ်��ွင့့်�ရှာာ ့သ ူဝန်�ထံမျ��တ့်�င့်��အတ်ကွျ� 
အလု�ပ်��န် ့�ထံာ�မျ ုနှာာစာ�နှာာစာ�ခြပ်ည့်�သောခြမျာကျ�တ့်�င့်��တ်ငွ့်� မျတ်ကျ�မျသောန်ရ ခြဖျစာ�သည်�။ ၎င့်��
တ်ငွ့်� ဂ�ဏီ�သ့ကျခာ�့�င့်�ရာ ကြီးက့ျ��ပ်မျ��အာ�ထံ�တ်�မျ၊ု လ့ုအ�ွင့့်�အသောရ�၊ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�
ဖျကျ�မျျာ�၊ အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျမုျျာ�၊ တ်စာ�က့ျ�ယူ�သောရအခြပ်�အမျမူျျာ�၊ အကျျ�့�သော�ာင့်��
မျျာ�နှာာင့့်� လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�နှာာင့့်� ဧည့်�ဝတ်�ပ်ျ�င့်ာာခြ�င့်��အပ်ါအဝင့်� သော�ါင့်��စာဉ်�အမျျ�့�စံာ�
စွာာ ပ်ါဝင့်�ပ်ါသည်�။

16.3 ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျ ု

သောလ့ုကျျင့့်�သောရ� အ�ျန့်�မျျာ�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�ခြ�င့်��
ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်တ်ငွ့်� နှာာစာ�စာဉ်� သောထံာင့်��ျသီောသာ ဝန်�ထံမျ��မျျာ�
အတ်ကွျ� သီ�သန် ့�ခွဲခြပ်�လု�ပ်�ထံာ�သောသာ၊ မျျကျ�နှာာာ�ျင့်���့�င့်� သောလ့ုကျျင့့်�သောရ�အစီာအစာဉ်�
တ်စာ��� ရှာာ့ပ်ါသည်�။ ထ့ံ�အ�ျန့်�တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�တ်ကျ�သောရာကျ�ရန်� ဖ့ျတ်��ကျာ��ျကျ� လုကျ��ံ
ရရှာာ ့ပ်ါကျ မျခြဖျစာ�မျသောန်တ်ကျ�သောရာကျ�ရန်� စာဉ်��စာာ�ပြိုပီ်� တ်ကျ�သောရာကျ�ရန်� အာ�ထံ�တ်�ပ်ါ။

သင့်�သည်� သင့့်�ဌာာန်အတ်ကွျ� သောလ့ုကျျင့့်�သောရ�အ�ျန့်�မျျာ�က့ျ� သင့်�၏ သောဒသ�့�င့်�ရာ 

လ့ု�ကျ�န်ာမျ ုမျန်�သောန်ဂျာ သ့� မျဟု�တ်� ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျဌုာာန်ထံံမျာ တ့်�ကျ�ရ့ှု�ကျ�
သောတ်ာင့်���့�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။

16
ထံပ်�တ့်�� ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျ ု
က့ျရ့ယူာမျျာ�

16.4 လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�စာာရွကျ�မျျာ�
လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�စာာရွကျ�မျျာ�တ်ငွ့်� ကျျင့့်�ဝတ်�ထံံမျာ သောရွ��ျယူ�ထံာ�သောသာ သော�ါင့်��စာဉ်�မျျာ�
နှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�သည့်� လုကျ�သောတ့်ကျျသောသာ အ�ကံျဉာာဏီ�က့ျ� သောပ်�သော�ာင့်�ထံာ�ပ်ါသည်�။ 

အ�့�ပ်ါစာာရွကျ�မျျာ�တ်ငွ့်� သောအာကျ�ပ်ါတ့်�  ပ်ါဝင့်�သည်�- 

• အကျျ�့�သော�ာင့်��မျျာ�

• က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျမုျျာ�

• က့ျ�ယူ�စာာ�လုာယူ�မျျာ�နှာာင့့်� �ကျာ��ံမျျာ�
 

• အစ့ာ��ရ အရာရှာာ့မျျာ�  

• စာာ�ျ�ပ်� စီာမံျ�န် ့�ခွဲ�ွ�မျ ု 

• ကျျင့့်�ဝတ်�နှာာင့့်�ညီ်သောသာ �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ��ျမျာတ်�ခြ�င့်��

အထံကျ�ပ်ါအသော�ကျာင့်��အရာမျျာ�နှာာင့့်� ပ်တ်�သကျ�သည့်� လုမျ��ညှွှန်�စာာရွကျ�မျျာ�က့ျ� 
Ethics & Compliance Pulse စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�နှာာင့့်� YaraEthics အကျ�ပ်�တ်ငွ့်� 
(အဂဂလ့ုပ်�ဘာာသာခြဖျင့့်�သာ) ရနှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ 

16.5 YaraEthics အကျ�ပ်�
YaraEthics အကျ�ပ်�သည်� ဝန်�ထံမျ��မျျာ�အာ�လံု��အတ်ကွျ� ဘာာသာစာကျာ� 14 မျျ�့�
ခြဖျင့့်� ရရှာာ့နှာ့�င့်�ပြိုပီ်� သင့့်�မ့ျ�ဘ့ာ�င့်��စာကျ�ပ်စာစည်��တ်ငွ့်� လ့ု�ကျ�န်ာရမျည့်� လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�နှာာင့့်� 
အသော�ကျာင့်��အရာမျျာ�က့ျ� စ့ာတ်�ကြီးက့ျ�ကျ�ရယူ�ူကျည့်�ရှုံးရှုုနှာ့�င့်�သည်�။ အသောဝ�မျာ အလု�ပ်�လု�ပ်�
သောသာအ�ါတ်ငွ့်� သင့်�သည်� သောအာကျ�ပ်ါသ့�  အလွုယူ�တ်ကျ ူဝင့်�သောရာကျ�နှာ့�င့်�ပ်ါမျည်�-

• Yara ၏ ကျျင့့်�ဝတ်�ကျျင့့်�ထံံ��၊ သကျ��့�င့်�ရာ ကျျင့့်�ဝတ်�မျျာ�နှာာင့့်� လ့ု�ကျ�န်ာမျု
�့�င့်�ရာ မျဝူါဒမျျာ�နှာာင့့်� လုမျ��ညှွှန်��ျကျ�မျျာ�

• ကျျင့့်�ဝတ်�လ့ု�ကျ�န်ာသောရ� အသောရ�သောပ််ဖျ�န်��လ့ု�င့်��
• Yara PeoplePath မျာ ကျွနှာ��ပ်�တ့်� ၏ လ့ု�ကျ�သောလုျာညီ်သောထွံခြဖျစာ�သောသာ e-Learning 

အသော�ကျာင့်��အရာ
• အကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ�ပ်ဋ့ိပ်ကျခ၊ လုကျ�သော�ာင့်�မျျာ�နှာာင့့်� ဧည့်�ဝတ်�သောကျျပွ်န်�မျနုှာာင့့်� ပ့ံ်ပ့်��

ကျညီူ်မျသုောပ်�သော�ျမျအုတ်ကွျ� သော�ကျည်ာလုာှပံ်�စံာမျျာ�
• အသောသ�စာာ�သင့်�ယူမူျမုျျာ�၊ လုမျ��ညှွှန်�စာာရွကျ�မျျာ�နှာာင့့်� အသောမျ�အသောခြဖျမျျာ�။

အကျ�ပ်�က့ျ� Company Portal App (Intune) မျာ သ့� မျဟု�တ်� Ethics & 

Compliance Pulse စာာမျျကျ�နှာာာမျျာ�တ်ငွ့်� ရရှာာ့နှာ့�င့်�သောသာ QR ကျ�ဒ�မျျာ�က့ျ� စာကျင့်�န်�
ဖျတ်�ခြ�င့်��ခြဖျင့့်� သင့့်�ဖျ�န်��သ့�  သောဒါင့်��လု�ဒ��ွ�နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။ 

သင့့်�အတ်ကွျ� �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� မျာန်�ကျန်�စွာာ �ျမျာတ်�ရာတ်ငွ့်� အသောထံာကျ�အကျခူြပ်�နှာ့�င့်�မျည့်� ထံပ်�တ့်��က့ျရ့ယူာအမျျာ�အခြပ်ာ�က့ျ� ရရှာာ့နှာ့�င့်�ပ်ါသည်�။
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စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�
Yara နှာာင့့်� လု�ပ်�င့်န်��လု�ပ်�သ ူမျည်�သမူျ�့� ခြဖျစာ�သည်�၊ ဥပ်မျာအာ�ခြဖျင့့်� (ယူ��သောဖျာ�ခြပ်
�ျကျ�မျျာ�ခြဖျင့့်�သာ ကျန် ့�သတ်�မျထံာ�ပ်ါ) ကျ�န်�ပ်စာစည်�� တ်င့်�သွင့်��သမူျျာ�၊ 
သောဖျာကျ�သည်�မျျာ�၊ ခြဖျန် ့��ျသ့မူျျာ�၊ က့ျ�ယူ�စာာ�လုာယူ�မျျာ�၊ �ကျာ��ံမျျာ�၊ တ်စာ��င့့်�
သောရာင့်���ျသမူျျာ�၊ အတ့်�င့်�ပ်င့်��ံမျျာ�၊ ကျန်�ထံရ့ှု�ကျ�တ်ာမျျာ�၊ လု�ပ်�သောဖျာ�က့ျ�င့်�ဖျကျ�မျျာ�၊ 
စာည်��ရံှု� �သောပ်�သမူျျာ� သ့� မျဟု�တ်� အကျျ�့�တ် ူစီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ� ပ်ါဝင့်�သည်�။

ပ်�ူသောပ်ါင့်��လ့ုမျ�လုည်�ရန်� ည့ှ်ထံာ�ခြ�င့်��
ပ်�ူသောပ်ါင့်��လ့ုမျ�လုည်�ရန်� ည့ှ်ထံာ�ခြ�င့်��သည်� မျတ်ရာ� အ�ွင့့်�အသောရ�ရယူရူန်�အတ်ကွျ� 
ပြိုပ့်�င့်�ပွ်�တ်ငွ့်� ကျန် ့�သတ်�ရန်� နှာာစာ�ဦး� သ့� မျဟု�တ်� နှာာစာ�ဦး�ထံကျ�ပ့်�သောသာ ယူာဉ်�ပြိုပ့်�င့်�သမူျျာ�
အ�ကျာ� ရယူထူံာ�သောသာ သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ� သ့� မျဟု�တ်� ဘံာ�န်ာ�လုည်�မျပံု်�စံာ 

ခြဖျစာ�သည်�။ ၎င့်��သည်� မျ�ကျာ�ဏီအာ�ခြဖျင့့်� သော��ကွျကျ�က့ျ� �ွ�သောဝရန်�၊ သော��နှာာ�န်�� 
သတ်�မျာတ်�ရန်� သ့� မျဟု�တ်� ကျ�န်�ထံ�တ်�လု�ပ်�မျအုာ� ကျန် ့�သတ်�ရန်� ကျ�မျပဏီီမျျာ��ကျာ�ရှာာ ့ 
သသောဘာာတ်ညီူ်�ျကျ� (သ့� မျဟု�တ်� "သာမျန်�န်ာ�လုည်�မျ"ု) ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� 
"လုကျ�ဝါ�ကြီးကီျ�အ�ပ်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�သမျာ�မျျာ�အဖ့ျ�" ဟု�လုည်�� သ့�ကျသည်�။

လုှ�့ဝာကျ�ထံာ�သောသာ အ�ျကျ�အလုကျ�
အမျျာ�ခြပ်ည်�သနူှာာင့့်� မျသကျ��့�င့်�သောသာ အ�ျကျ�အလုကျ�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� အထံ�ူသခြဖျင့့်� 
Yara၊ ၎င့်��၏ ဝန်�ထံမျ��မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� အထ့ံ
�့�ကျ�မျ�ံသည့်� အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�ခြဖျစာ�သည်�။

က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျု
တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ဦး�၏ ပ်�ဂ့ု�လု�သောရ��့�င့်�ရာ အကျျ�့�သောကျျ�ဇ�ူမျျာ�သည်� Yara ၏ 

အကျျ�့�သောကျျ�ဇ�ူမျျာ�က့ျ� ဝင့်�သောရာကျ�သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�သောသာအ�ါ သ့� မျဟု�တ်� ဝင့်�သောရာကျ�
သောနှာာာင့့်�ယူာကျ�သည်�ဟု� ထံင့်�ရသောသာအ�ါ က့ျ�ယူ�ကျျ�့�စီာ�ပွ်ာ� ပ်ါဝင့်�ပ်တ်�သကျ�မျု
ခြဖျစာ�လုာသည်�။

အဂတ့်လ့ု�ကျ�စာာ�မျု
ယံူ��ကျည်�သောပ်�အပ်�ထံာ�သောသာ အာဏီာက့ျ� က့ျ�ယူ�ကျျ�့�အတ်ကွျ� အလွု�သံ��စာာ�ခြပ်�ပြိုပီ်� 
သင့့်�ရာထံ�ူ၏ အ�ွင့့်�အာဏီာက့ျ� အသံ���ျကျာ မျသင့့်�သောလုျာ�သောသာ 

အကျျ�့�သောကျျ�ဇ�ူ ရယူခူြ�င့်��ခြဖျစာ�သည်�။

လုဒူါန်��မျု
တ်စာ�စံာ�တ်စာ�ရာ ခြပ်န်�လုည်�ရရှာာ ့ရန်� မျသောမျှာ�က့ျ��ဘာ� တ်စာ�ကြီးက့ျမျ�တ်ည်�� သောင့်သွောပ်�သော�ျမျ ု

သ့� မျဟု�တ်� အသောထံာကျ�အပ့ံ်သောပ်�မျ ုခြဖျစာ�သည်�။

အကျျ�့�သော�ာင့်��
လု�ပ်�ရ့ှု� �လု�ပ်�စာဉ်�တ်စာ��� အ�ျန့်�မီျပြိုပီ်�စီာ�သောစာရန်�သောပ်�ရသောသာ သောင့်သွာ� သ့� မျဟု�တ်� 
အလုာ�တ် ူသောင့်သွောပ်�သော�ျမျမုျျာ� ခြဖျစာ�သည်�။ ၎င့်��တ့်� မျာာ လုကျ��ံရရှာာ ့သကူျ သော�ာင့်�ရွကျ�

ရန်� တ်ာဝန်�ရှာာ ့သောသာ လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ�ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� စာာရွကျ�စာာတ်မျ��မျျာ� စီာမံျ
သော�ာင့်�ရွကျ�ခြ�င့်��နှာာင့့်� �ွင့့်�ခြပ်�မ့ျန် ့� ထံ�တ်�သောပ်�ခြ�င့်��တ့်�  ပ်ါဝင့်�နှာ့�င့်�သည်�။ သောင့်သွောပ်�သော�ျ
မျသုည်� သောဒသတ်ငွ့်�� စီာ�ပွ်ာ�သောရ�နှာာင့့်�နှာာ�့င့်��ယူာဉ်�လုှင့်� မျ�့�စာသောလုာကျ�တ်န်�ဖ့ျ��
ခြဖျစာ�သည်�။

လ့ုမျ�လုည်�မျု
တ်စာ�ပ်ါ�သက့ူျ� ပ်စာစည်��ဥစာစာ �ံ��ရှုံးရှုုံ�သောစာရန်� သ့� မျဟု�တ်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�က့ျ� သောရှာာာင့်�ရန်� 
ရည်�ရွယူ��ျကျ�ခြဖျင့့်� လ့ုမျ�ည်ာခြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�သောသာ မျတ်ရာ�သည့်�  
န်ည်��လုမျ��မျျာ�ခြဖျင့့်� ခြပ်�မျခူြ�င့်�� သ့� မျဟု�တ်� ထ့ံန်��ျန်�ထံာ�ခြ�င့်�� ခြဖျစာ�သည်�။

အသောနှာာာင့့်�အယူာကျ�သောပ်�ခြ�င့်��
တ်စာ�ပ်ါ�သ ူမျလ့ု��ျင့်�သောသာ မျည်�သည့်�အခြပ်�အမျမူျ�့� ခြဖျစာ�ပြိုပီ်� ၎င့်��သည်� ရန်�လ့ု�
သောသာ၊ ပြို�့မျ��သောခြ�ာကျ�သောသာ၊ နှာာမ့့ျ��ျသောသာ၊ အရှာာကျ�ရသောစာသောသာ သ့� မျဟု�တ်� သောစာာ�ကျာ�
ပ်�တ်��တ်�သောသာ လု�ပ်�င့်န်���ွင့်� ပ်တ်�ဝန်��ကျျင့်�က့ျ� ခြဖျစာ�သောပ််သောစာသောသာသော�ကျာင့့်� 
သတူ်စာ�ပ်ါ�၏ ဂ�ဏီ�သ့ကျခာ သ့� မျဟု�တ်� စ့ာတ်�ပ့်�င့်���့�င့်�ရာ ကျျန်��မျာသောရ�က့ျ� ထ့ံ�့�ကျ�
နှာ့�င့်�သည်�။

လုှ�့ဝာကျ�သတ်င့်��ရရှာာ ့မျခုြဖျင့့်� က့ျ�ယူ�ကျျ�့�အတ်ကွျ� 
တ်ရာ�မျဝင့်�ရှာာယူ�ယူာဝယူ�ယူခူြ�င့်��
ကျ�မျပဏီီနှာာင့့်�ပ်တ်�သကျ�သောသာ အသောရ�ကြီးကီျ�သည့်� အမျျာ�ခြပ်ည်�သမူျသ့သောသာ 

အ�ျကျ�အလုကျ�သောပ််မျတူ်ည်�၍ အမျျာ�ပ့်�င့်� ကျ�မျပဏီီ၏ စာသောတ်ာရ့ှာာယူ�ယူာ သ့� မျဟု�တ်� 
အခြ�ာ�ရှာာယူ�ယူာမျျာ�က့ျ� သောရာင့်��ဝယူ�ခြ�င့်�� ခြဖျစာ�သည်�။

စာာ�ျ�ပ်�မျ�ျ�ပ်�မီျ စံာ�စာမျ��စာစာ�သော��မျု
ခြဖျစာ�နှာ့�င့်�သောခြ�ရှာာ ့သောသာ၊ အသစာ�နှာာင့့်� လုကျ�ရှာာ ့ စီာ�ပွ်ာ�သောရ�မ့ျတ်�ဖျကျ�မျျာ�၏ ဂ�ဏီ�သ့ကျခာက့ျ� 
စံာ�စာမျ��စာစာ�သော��သည့်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်� ခြဖျစာ�သည်�။

ဉာာဏီပ်စာစည်�� ပ့်�င့်��့�င့်�မျု
စ့ာတ်� သ့� မျဟု�တ်� ဉာာဏီ�ရည်� အလု�ပ်�လု�ပ်�ခြ�င့်��သော�ကျာင့့်� ရရှာာ့လုာသောသာ (အ�ကံျဉာာဏီ�၊ 
တီ်ထွံင့်�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်�ကျ�့သ့� ) ပ့်�င့်��့�င့်�မျ ုသ့� မျဟု�တ်� ဤအ�ျကျ�နှာာင့့်� 
သကျ��့�င့်�သောသာ အသံ���ျမျ၊ု အ�ွင့့်�အသောရ� သ့� မျဟု�တ်� မျာတ်�ပံ်�တ်င့်�မျ ုခြဖျစာ�သည်�။

�ကျာ��ံ
�ကျာ��ံ�့�သည်�မျာာ Yara က့ျ�ယူ�စာာ� သော�ာင့်�ရွကျ�သောပ်�သည့်� ကျ�မျပဏီီ သ့� မျဟု�တ်� လုူ
ပ်�ဂ့ု�လု� ခြဖျစာ�သည်�။ �ကျာ��ံ�့�င့်�ရာ ဥပ်မျာမျျာ�တ်ငွ့်� အတ့်�င့်�ပ်င့်��ံမျျာ�၊ 
ကျန်�ထံရ့ှု�ကျ�တ်ာမျျာ�၊ က့ျ�ယူ�စာာ�လုာယူ�မျျာ�၊ တ်စာ��င့့်�သောရာင့်���ျသမူျျာ�၊ ပွ်�စာာ�မျျာ� 
သ့� မျဟု�တ်� ခြဖျန် ့��ျသ့မူျျာ� ပ်ါဝင့်�သည်�။
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အကျျ�့�တ် ူပ်�ူသောပ်ါင့်��ခြ�င့်��မျျာ�
အဖ့ျ�နှာာစာ���နှာာင့့်�အထံကျ��ကျာ� သော�ာင့်�ရွကျ�သောသာ စာာ�ျ�ပ်��ျ�ပ်��့�ထံာ�သည့်� လု�ပ်�င့်န်�� 
ခြဖျစာ�သည်�။

စာည်��ရံှု� �ခြ�င့်��
အမျျာ�ခြပ်ည်�သနူှာာင့့်��့�င့်�သောသာ အစ့ာ��ရ မျဝူါဒ၊ အ�င့့်�တ့်�င့်��ရှာာ ့ အစ့ာ��ရအရာရှာာ့မျျာ�၏ 

လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�မျျာ� သ့� မျဟု�တ်� �ံ��ခြဖျတ်��ျကျ�မျျာ�က့ျ� လုမှျ��မ့ျ��သည့်� တ်ရာ�ဝင့်� 
လု�ပ်�င့်န်��စာဉ်� ခြဖျစာ�သည်�။

သောင့်မွျည်���ဝါ�ျခြ�င့်��
ရာဇဝတ်�မျမုျာ ရရှာာ့သောသာ အကျျ�့�အခြမျတ်�မျျာ�၏သဘာာဝက့ျ� ဖံျ��ကွျယူ�ရန်� 
ဘာဏ္ဍာာသောရ�စာန်စာ�မျာတ်စာ��င့့်� သောခြပ်ာင့်��သောရှ�ခြ�င့်�� ခြဖျစာ�သည်�။

လုကျ�လုာမျ��မျမီျသောသာ တ်ရာ�စီာရင့်�သောရ�န်ယူ�သောခြမျမျျာ�
လုကျ�လုာမျ��မျမီျသောသာ တ်ရာ�စီာရင့်�သောရ�မျျာ�န်ယူ�သောခြမျသည်� အာဏီာပ့်�င့်�မျျာ�အသောန်ဖျ 
ခြဖျင့့်� အ�ွန်�သောကျာကျ��ံခြ�င့်��နှာာင့့်� အခြ�ာ�ရည်�ရွယူ��ျကျ�မျျာ�အတ်ကွျ� ကျန် ့�သတ်��ျကျ�
ရှာာ ့သောသာ အခြမျင့်�ရှာာ ့သည့်� န်ယူ�သောခြမျမျျာ�ခြဖျစာ�သည်�။

က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာ
က့ျ�ယူ�သောရ�သောဒတ်ာသည်� လုတူ်စာ�ဦး��ျင့်��စီာက့ျ� �ကျ�သွယူ�ရန်�၊ တ်ည်�သောန်ရာက့ျ� သ့ရှာာ ့ရန်� 
သ့� မျဟု�တ်� �ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�ရန်� သီ�သန် ့� သ့� မျဟု�တ်� အခြ�ာ�အ�ျကျ�အလုကျ�မျျာ�နှာာင့့်� 
တ်ွ�ဖျကျ�အသံ��ခြပ်�နှာ့�င့်�သောသာ �ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�ပြိုပီ်�သည့်� သ့� မျဟု�တ်� �ွ�ခြ�ာ�သတ်�မျာတ်�နှာ့�င့်�
သောသာ လုတူ်စာ�ဦး��ျင့်��နှာာင့့်� သကျ��့�င့်�သည့်� မျည်�သည့်�အ�ျကျ�အလုကျ�မျ�့� 
ခြဖျစာ�သည်�။

အစ့ာ��ရ အရာရှာာ့
အစ့ာ��ရ အရာရှာာ့ �့�သည်�မျာာ နှာ့�င့်�င့်တံ်ကျာ အစ့ာ��ရအဖ့ျ�အစာည်��မျျာ�၏ ဝန်�ထံမျ��မျျာ� 
သ့� မျဟု�တ်� က့ျ�ယူ�စာာ�လုာယူ�မျျာ�၊ နှာ့�င့်�င့်သံောရ�ပ်ါတီ်မျျာ�၊ ပ်ါတီ်အရာရှာာ့မျျာ�နှာာင့့်� အစ့ာ��ရရံှု��
အတ်ကွျ� က့ျ�ယူ�စာာ�လုာယူ�သောလုာင့်��မျျာ�နှာာင့့်� ဥပ်သောဒခြပ်�သောရ��့�င့်�ရာ၊ အ�ပ်��ျ�ပ်�သောရ��့�င့်�ရာ 

သ့� မျဟု�တ်� တ်ရာ�စီာရင့်�သောရ�မျဏ့္ဍာ�င့်��့�င့်�ရာ ပ်�ဂ့ု�လု�မျျာ�နှာာင့့်� စာစာ�ဖျကျ�နှာာင့့်� ရ�ဖျကျ� အဖ့ျ�ဝင့်�
မျျာ� အပ်ါအဝင့်� အစ့ာ��ရသောအဂျင့်�စီာ သ့� မျဟု�တ်� အဖ့ျ�အစာည်��အတ်ကွျ� သ့� မျဟု�တ်� ၎င့်��
တ့်� က့ျ�ယူ�စာာ� တ်ရာ�ဝင့်�လု�ပ်�က့ျ�င့်�သောန်သောသာ အခြ�ာ�မျည်�သမူျ�့�ကျ�သ့့� သောသာ 

အမျျ�့�သာ�အ�င့့်�၊ သောဒသအ�င့့်� သ့� မျဟု�တ်� သောဒသတ်ငွ့်��အစ့ာ��ရ၊ အစ့ာ��ရပ့်�င့်� 
သ့� မျဟု�တ်� အ�ပ်��ျ�ပ်�သောသာ အဖ့ျ�အစာည်��မျာ အလု�ပ်��န် ့�ထံာ�သောသာ သ့� မျဟု�တ်� ၎င့်��တ့်�
က့ျ�ယူ�စာာ� လုပု်�ရှာာာ�သော�ာင့်�ရွကျ�သောသာ မျည်�သက့ူျ�မျ�့� ရည်�ညှွှန်��ခြ�င့်��ခြဖျစာ�သည်�။

လုကျ�တံ်� ပြခြပ်န်�ခြ�င့်��
ခြပ်ဿန်ာရပ်�တ်စာ���အာ� ဝန်�ထံမျ��တ်စာ�ဦး�၏ အစီာရင့်��ံခြ�င့်��မျာ ထွံကျ�သောပ််လုာသောသာ 

သ့� မျဟု�တ်� ခြပ်န်�လုည်�တံ်� ပြခြပ်န်�သောသာ မျသင့့်�သောလုျာ�သည့်� မျည်�သည့်�လု�ပ်�သော�ာင့်��ျကျ�၊ 
ကျျင့့်�သံ��မျ ုသ့� မျဟု�တ်� ထ့ံန်��ျန်�မျမုျ�့� ခြဖျစာ�သည်�။

ကျမျကျထံခြပ်�မျု
သတ်�မျာတ်�ထံာ�သောသာ အတံ်�အလုာယူ�တ်စာ��� ခြပ်န်�လုည်�ရရှာာ ့မျည့်� ကြီးက့ျ��ပ်မျ��အာ�ထံ�တ်�မျု
တ်စာ�ရပ်�အာ� ရန်�ပံ်�သောင့်ပ့ံွ်ပ့်��ခြ�င့်�� တ်န်�ဖ့ျ��လု�လုာယူ�ခြ�င့်�� ခြဖျစာ�သည်�။

သောဒါင့်�လ့ု�ကျ� ကျန် ့�သတ်��ျကျ�မျျာ�
သောဒါင့်�လ့ု�ကျ� ကျန် ့�သတ်��ျကျ�မျျာ�သည်� ထံ�တ်�လု�ပ်�သောရ� သ့� မျဟု�တ်� ခြဖျန် ့��ျသ့ောရ�
လု�ပ်�င့်န်��၏ မျတ်ညီူ်သောသာ အ�င့့်�မျျာ�တ်ငွ့်� လု�ပ်�င့်န်��လုည်�ပ်တ်�သောန်သည့်� ကျ�မျပဏီီမျျာ�
အ�ကျာ� ကျ�န်�သွယူ�သောရ�စာာ�ျ�ပ်�၏ ကျန် ့�သတ်��ျကျ� အမျျ�့�အစာာ�တ်စာ���ခြဖျစာ�သည်�။ 

အ�့�ပ်ါစာာ�ျ�ပ်�မျျာ�သည်� သောယူဘာ�ယူျအာ�ခြဖျင့့်� ယူင့်��ကျ�မျပဏီီမျျာ�ကျ ထံ�တ်�ကျ�န်�မျျာ�
နှာာင့့်� ဝန်�သော�ာင့်�မျမုျျာ�က့ျ� ဝယူ�ယူသူည့်�၊ သောရာင့်���ျသည့်� သ့� မျဟု�တ်� တ်စာ��င့့်�ခြပ်န်�လုည်�
သောရာင့်���ျသည့်� အသောခြ�အသောန်မျျာ�က့ျ� ကျန် ့�သတ်�ပ်ါသည်�။
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