က်င့္၀တ္သိကၡာစည္းမ်ဥ္း
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္းျဖတ္သည့္မူ
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JCDecaux
Group
သည္
၎တည္ရွိရာမည္သည့္ေစ်းကြက္တြင္မဆို
စဥ္ဆက္မျပတ္တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခ်က္သည္ ၎၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဖာက္သ
ည္မ်ား၊ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ မ်ားအတြက္
ကတိက၀တ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ ႏွံသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအပါအ၀င္) ၏ယံုၾကည္မႈသည္အဆိုပါအခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။
ဤ Code ၏ ပထမမူအား ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေခတ္ႏွင့္ အညီျပန္လည္
မြမ္းမံခဲ့သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တည္းျဖတ္ျခင္း • အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလုံးအလိုက္ အဂတိ လိုက္စားမႈ
အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ အား တိုက္ဖ်က္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္း

ႏွင့္

မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍

• ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးဘ၀အား
ေခတ္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ ျပင္သစ္ဥပေဒ (“loi Sapin II”) အား
တစ္ကမၻာလုံး အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ႏွင့္
• ဤ Code ထဲတြင္ျပဌာန္းထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားအား ပိုမိုလက္ေတြ႔က်က်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစျခင္း
အထူးသျဖင့္ေစ်းကြက္အသစ္တြင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအသစ္မ်ားတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္၌ အဖြဲ႔အား ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္
အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႉႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလည္း ဤ Code တြင္ ျဖည့္စြက္
ထည့္သြင္းထားပါသည္။
ဤျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအျပင္ ဤအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အေျခခံက်ေသာ က်င္႔၀တ္သိကၡာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍
အထူးသျဖင့္ အမႈေဆာင္ ဘုတ္အဖဲြ႔၏ အဓိက ကတိက၀တ္ျဖစ္သည့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ ႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍
အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း တိုက္ဖ်က္ျခင္းတို႕အတြက္
မတက္မေနရသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ထိုသို႕
ခ်ိဳးေဖာက္လာမႈမ်ားကို သည္းခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီ၏ အဓိကစံတန္ဖိုးျဖစ္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ တည္ၾကည္ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအား
သင္တို႕မွ
ခိုင္မာစြာေထာက္ခံသည္ကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရွိပါသည္။
အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔က
အတည္ျပဳသည္မွာ
အဆိုပါတန္ဖိုးမ်ားသည္
အဖြဲ႔အစည္း၏
လမ္းညႊန္မူဝါဒမ်ားျဖစ္လ်က္ရွိျပီး
ဆက္လက္၍ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ကာ
အဖြဲ႔၏ေကာင္းမြန္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈတို႔ကို
ကြၽန္ပ္တို႕မွ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါရန္ သင္တို႔အား ကၽြန္ေတာ္တို႔မွအားကိုးအပ္ပါသည္။
ထိုသို႕အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္တည္းျဖတ္ထားသည့္ Code of Ethics ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ေကာင္းစြာဖတ္ရွဳၿပီး
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္ရွိသည့္၊ တည္ရွိမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ လူမႈတာ၀န္ေက်ပြန္သည့္
စိတ္သေဘာထားမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆက္လက္၍ တိုးတက္ကာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အတူတကြ
ရယူၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔
Jean-François Decaux

Jean-Charles Decaux
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Emmanuel Bastide

David Bourg
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နိဒါန္း
ဥပေဒ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ နက္နဲ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ၀န္းက်င္ အသိုက္အ၀န္း၌
က်င့္၀တ္သိကၡာသတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား (Code of Ethics) ႏွင့္ အေျခခံ လူမႈေရး စံတန္ဖိုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပဍိညာဥ္စာတမ္း
(International Charter of Fundamental Social Values) တို႕ပါ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အလုပ္သေဘာဆိုင္ရာ
က်င့္၀တ္သိကၡာအား JCDecaux အဖြဲ႔မွ ေလးစားလိုက္နာျပီး ၎၏ဝန္ထမ္း တစ္ဦးစီအားလည္း ေလးစားလိုက္နာေစသည္။
ဤ “သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား” တြင္ေဖာ္ျပထား သည့္ အေျခခံမူမ်ားသည္ အဖြဲ႔တည္ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအလိုက္ ကြဲျပား
ျခားနားသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရန္အတြက္သာ အထူးျပဳေဖာ္ျပလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏
၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးၾကား တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ဆင္ျခင္ရန္ ႏွင့္ တာ၀န္ယူတတ္သည့္ စိတ္သေဘာကို ျမႇင့္တင္ရန္
ရည္ရြယ္သည္။
အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါ၀င္ျဖစ္သည့္ JCDecaux အဖြဲ႔၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၌ က်င့္၀တ္သိကၡာရွိသည့္ အမူအက်င့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ခိုင္မာသည့္ကတိက၀တ္ကို သိျမင္ေစသည္အဖြဲ႔၏ ကုမၸဏီတိုင္း၊ ၎တို႔၏၀န္ထမ္းမ်ား၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အထူးသျဖင့္ - • ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား
• ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း ေၾကာ္ျငာသူမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းသူစင္တာတို႔အပါအ၀င္
• ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား
“က်င့္၀တ္သိကၡာသတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား”
သည္
က်င့္၀တ္သိကၡာကို
သိျမင္ေစသည့္
အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔၏
ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနတြင္ ဆံုးျဖတ္္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ကိရယ
ိ ာလည္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအား လိုက္နာႏိုင္ရန္အတြက္ Code အား ေကာင္းမြန္ စြာ သိရွိျခင္းႏွင့္
လက္ခံျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။
သို႕ႏွင့္အညီ ဌာနတြင္းျဖန္႔ေ၀ျခင္းအျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္စံ ၏ အေျခခံမူမ်ား အထူးသျဖင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ
ႏွင့္
မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈ တိုက္ဖ်က္ျခင္း စသည္တို႕ကို အဖြဲ႕တစ္ခုလုံးအတြင္း၌ မွန္ကန္စြာနားလည္၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အဖြဲ႔၏ဥပေဒဌာနအား အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆိုထားသည္။
ထိုသို႔ရရွိရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ အလို႕ငွါ
အနာဂတ္တြင္ အျပီးသတ္မည့္ လက္ေတြ႕က်ႏိုင္သေလာက္က်သည့္ ပိုမိုအေသးစိတ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ မျဖစ္မေ
နတက္ေရာက္ရမည့္သင္တန္းစနစ္အား တည္ေထာင္ထားက အီလက္ ထေရာနစ္ သင္ယူမႈစနစ္ပုံစံျဖင့္
ႏွစ္မ်ားစြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
အဆုိပါသင္တန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္
အဂတိအေျခအေနမ်ားျဖင့္
ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည့္
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အဓိကအားျဖင့္ ဦးတည္ေသာ္လည္း ပိုမို၍ အမ်ိဳးမ်ိ၍းကြဲျပားသည့္ အစီအစဥ္မ်ား
(အီလက္ထေရာနစ္သင္ယူနည္းစနစ္၊ Face to face webinars ကဲ့သို႔) အား ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ကမၻာတလႊားႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးအတြက္
Code
တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား
ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း ရည္ရြယ္သည္။
“သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား” တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရာတြင္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးရာတြင္ျဖစ္ေ
စသံသယအနည္းငယ္ရွိပါက သင္၏ ျပည္တြင္းရွိဥပေဒဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒဌာန သို႔မဟုတ္ ထိုဌာနတို႔မရွိပါက အဖြဲ႔၏
ဥပေဒဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္သည္။
ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာစြာျဖင့္

Group General Counsel
Bertrand Allain
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၁ အပိုင္း (၁) - က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား
1. က
 ်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ စံမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႕အား
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ အဝန္းအဝိုင္း
2. သတ္မွတ္ခ်က္စံအား ျဖန္႕ေဝျခင္း
3. အစီအရင္ခံသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

၂ အပိုင္း (၂) က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား
1. အ
 ဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈအား တားျမစ္ျခင္း
လက္ေတြ႕ လမ္းညႊန္ - အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈအား
2. လ
 ြတ္လပ္စြာ ျပိဳင္ဆိုင္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
လက္ေတြ႕ လမ္းညႊန္ - လြတ္လပ္စြာ ျပိဳင္ဆိုင္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
3. ေ
 ငြေၾကးႏွင့္ ေငြစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
လက္ေတြ႕လမ္ညႊန္ - ေငြၾကးႏွင့္ ေငြစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း

၃ အပိုင္း (၃) က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ား
1. အ
 ာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ - အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
2. ေ
 ဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ - ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
3. ပ
 စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ - ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
4. J CDecaux အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ - JCDecaux အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၄ အပိုင္း (၄) - အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ
1. အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီထံ ကိစၥရပ္တစ္ခု လႊဲအပ္ျခင္း
2. အစီအရင္ခံလာသူ ဝန္ထမ္းအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း
3. ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း
4. အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑
5. အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႕အား ခန္႕ထားရန္အဆိုျပဳျခင္း
6. အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အလုပ္လုပ္ပုံ
7. အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔ထံ အစီအရင္ခံျခင္း
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၁

အပိုင္း (၁) - က်င့္၀တ္သိကၡာ
ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား

1.
က်င့္၀တ္သိကၡာ
ဆိုင္ရာ
သတ္မွတ္ခ်က္
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ အဝန္းအဝိုင္း

စံမ်ား၏

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္

၎တို႕အား

က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား («သတ္မွတ္ခ်က္စံ») ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ JCDecaux အဖြဲ႕ဝင္ ကုပၼဏီတိုင္းႏွင့္
ဝန္ထမ္းတိုင္းမွ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို တစ္ဦးျခင္းအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႕ႏွင့္ အလုပ္သေဘာအရ ဆက္ဆံရသည့္
လူမ်ား၊ ကုပၼဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
ထို႕အျပင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရွိခဲ့လ်င္ အစီအရင္ခံရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္လည္း
ရည္ရြယ္သည္။
ဤ «သတ္မွတ္ခ်က္စံ» ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအလို႕ငွါ JCDecaux SA ႏွင့္ ၎၏ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ လက္ေအာက္ခံမ်ား၊
JCDecaux SA မွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ အက်ိဳးအနည္းငယ္ပါရွိ၍ ၎မွ အလုံးစုံ သို႕မဟုတ္ တြဲဖက္၍
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ ကုပၼဏီအားလုံးအား JCDecaux အဖြဲ႕မွ ထည့္သြင္းထားသည္ (“JCDecaux အဖြဲ႕ သို႕မဟုတ္ «အဖြဲ႕»)။

2. «သတ္မွတ္ခ်က္စံ» အား ျဖန္႕ေဝျခင္း
2.1 «သတ္မွတ္ခ်က္စံ» အား
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအား ငွါးရမ္းသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ၎ဝန္ထမ္းမွ အလုပ္စာခ်ဳပ္၏ အစိပ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာခ်ိန္၌ ျဖန္႕ေဝျခင္း
 ဖြဲ႕၏ Intranet မွ ရယူႏိုင္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၏ ကုပၼဏီတစ္ခုစီ၏ လူ႕အရင္းအျမစ္စြမ္းအားဌာနမွ ေတာင္းဆိုလာလ်င္
အ
ေပးျခင္း
ျပင္ပ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ား ႏွင့္ ၾကားခံပုဂိၢဳလ္မ်ား (အၾကံေပးမ်ား) ၏ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၎တို႕အား
ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ သီးသန္႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႕ စနစ္တက် တြဲေပးလိုက္ျခင္း
JCDecaux SA ႏွင့္ ၎၏ အသင္းဝင္တို႕၏ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ «က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ
သတ္မွတ္ခ်က္ စံမ်ား» အား လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ႏွင့္ ၎တို႕၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျဖန္႕ေဝရန္ တာဝန္ရွိသည္။ သူ/သူမ တို႕မွ
ေလ့လာ၍ လိုက္နာရန္ လိုအပ္သည့္ JCDecaux အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား သူ/သူမ ၏ နားလည္၍
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းအား သုံးသပ္၍မျပီးမခ်င္း မည္သူ႕ကိုမွ် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ရာထူးအဆင့္သို႕ တိုးျမႇင့္ျခင္းမရွိေစရ။
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အပိုင္း (၁) - က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္စံမ်ား

2.2 JCDecaux ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ «သတ္မွတ္ခ်က္စံ» အား ျဖန္႕ေဝရန္ လိုအပ္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား
လိုက္နာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္ အစီအရင္ခံရန္ လိုအပ္သည္။
2.3 ျဖန္႕ေဝရန္ လိုအပ္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာမႈရွိေစရန္ JCDecaux အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာနႏွင့္ ဌာနတြင္း
စာရင္းစစ္ဌာနတို႕မွ ေဆာင္ရြက္သည္။

3. အစီအရင္ခံသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား
«သတ္မွတ္ခ်က္စံ» ၏ အေျခခံမူမ်ားအား လိုက္နားျခင္းမရွိေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္အား သင္သတိျပဳမိပါက
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဥပေဒအားလုံးႏွင့္ ျပဌန္းဥပေဒ၏ တိတိက်က်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်
က္ႏွင့္သာမန္အသိတို႕အားကိုးျဖင့္
လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ အေလ့ထားမ်ားအားျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္
လိုက္နာျခင္းမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားအား ေျဖရွင္းရွင္ရန္းအတြက္ ေအာက္ပါ အစီအရင္ခံသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွ
အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည္။
3.1 က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ားအား မလိုက္နာျခင္း
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည္
အဖြဲ႕၏
က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ
အမူအက်င့္တို႕၏
အေျခခံမူမ်ားအား
လိုက္နာမႈမရွိသည့္
အေျခအေနတစ္ရပ္မွ အရင္းခံလာပါက ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ဝန္ထမ္း၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး သို႕မဟုတ္ အၾကီးအကဲထံ
အေၾကာင္းၾကားရမည္။
အကယ္၍ ထိုသူ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးထံသို႕ အစီအရင္ခံရန္ အခက္ခဲရွိသည္ သို႕မဟုတ္ ေလ်ာ္ကန္သည့္ အေရးယူမႈမရႏိုင္ဟု
အစီရင္ခံမည့္သူမွ ယုံၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိပါက ထိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထံ သို႕မဟုတ္ ထိုနယ္ပယ္၏
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထံသို႕ အစီအရင္ခံႏိုင္သည္။
ျပဳလုပ္ထားရွိမည့္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ကုစားသည့္အစီအမံမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားခံရသူ၌
တာဝန္ရွိသည္။ အေျခအေနတိုင္းတြင္ ၎ထံ တင္ျပလာလာသည့္ က်င့္၀တ္သိကၡာပ်က္ယြင္းမႈမ်ားကို စိတ္ရင္းေကာင္း၊
႐ိုးသားမႈအလုံးစုံျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းတို႕ကိုျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္သည္ မွန္ကန္ပါက ထိုပ်က္ယြင္းမႈအား
ျပန္လည္မွန္ကန္ေစမည့္အေျဖရွာရန္ JCDecaux အဖြဲ႕မွ ကတိကဝတ္ျပဳထားလ်က္ရွိသည္။
3.2 က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား မလိုက္နာျခင္း
က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္သည္ အရာမ်ားကို (ဥပမာ - အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္
မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍
အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈ၊
လြတ္လပ္စြာ
ျပိဳင္ဆိုင္မႈ၊
ေငြေၾကးႏွင့္
ေငြစာရင္းအင္းဆိုင္ရာမ်ား)
ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားရွိသည့္ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္အား အသက္သြင္း၍ အဖြဲ႕၏
က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္ တင္ျပႏိုင္ျပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္စြဲခ်က္အား သက္ေသထူႏိုင္ပါက စည္းကမ္းအရ
အေရးယူႏိုင္သည္။
အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းႏွင့္ ဌာနတြင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အပိုင္း (၄) တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။
က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႕၏ လက္ရွိအခ်ိန္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ အနာဂါတ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾကီးမားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ စြပ္စြဲထားသည့္
ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ျပဳမူျခင္း၊ ယင္းႏွင့္ပူးတြဲပါ သက္ဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္
အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား စသည္တို႕သည္ JCDecaux SA ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီ၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာထဲတြင္ရွိသည္။
က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ
ျပသနာမ်ားအား
ဤေကာ္မတီထံ
တင္ျပရန္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ၎၏ အလုပ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အပိုင္း (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
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က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ အဂတိလိုက္စားမႈအား တားျမစ္ျခင္း
လြတ္လပ္စြာ ျပိဳင္ဆိုင္မႉ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း ႏွင့္
ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း

1. အဂတိလက
ုိ စ
္ ားမႈႏင
ွ ့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုးံ ၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမအ
ႈ ား တားျမစ္ျခင္း
1.1 အဂတိလိုက္စားမႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအား တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္သည္
ျခစားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈတို႕တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ သို႕မဟုတ္
၎၏ကိုယ္စား.အခ်ိဳ႕တတိယပုဂိၢဳလ္မွ ျပဳလုပ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ (သို႕) မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈတို႕အား
တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ကုပၼဏီသည္ ၎၏ ဂုဏ္သတင္းအား ပ်က္စီးေစသည္။
တင္ဒါေခၚရာတြင္
ဝင္ေရာက္ပါဝင္ခြင့္မရျခင္း
သို႕မဟုတ္
ေဒသဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မ်ားမွ
ခ်ေပးသည့္
လုပ္ငန္းကန္ထ႐ိုက္မ်ာတို႕မွ ပိတ္ပင္ခံရျခင္း စသည္တို႕ ပါဝင္သည့္ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား ခံရႏိုင္သည္။
အက်ဥ္းခ်ခံရသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအပါအဝင္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပင္းထန္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။
အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ ဘယ္အရာနည္း?
အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း (သို႕) အရာရွိတစ္ဦး (သို႕) ပုဂၢလိကကုပၼဏီ၏ ဝန္ထမ္းအား ေတာင္းခံ၍ျဖစ္ေစ
မျဖစ္ေစ တိုက္႐ိုက္ သို႕မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ကာ ၎ သို႕မဟုတ္ အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ သာလြန္ေသာ အခြင့္ထူးတစ္ခုခုအား
ေပးမည္ဟူ၍ ကတိေပးျခင္း (သို႕) ထို အခြင့္ထူးမ်ားကို ကမ္းလွမ္းျခင္းအပါအဝင္ျဖစ္ျပီး ထိုသို႕ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း
(သို႕) ဝန္ထမ္းမွ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ျပီးေျမာက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္း သို႕မဟုတ္ သူ/သူမ၏ အလုပ္အား
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း စသည္တို႕ ျဖစ္သည္။.
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တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ တတိယပုဂိၢဳလ္မွတစ္ဆင့္ အခြင့္ထူးမ်ားကို ေပးကမ္းျခင္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
ဥပမာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း (သို႕) ဝန္ထမ္း ၏ ေဆြမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သို႕မဟုတ္ သူ/သူမ မွ လႊဲအပ္ထားသည့္
အျခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေပးကမ္းျခင္း။ .
မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?
မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အာဏာအပ္ႏွင္းခံရသည့္
ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း (သို႕) အစိုးရရုံးထိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမွ မိမိအတြက္ (သို႕) အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား၊
ကတိကဝတ္မ်ား၊ အလႈေငြမ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ား သို႕မဟုတ္ အခြင့္ထူးမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ
ေတာင္းဆိုရန္ (သို႕) ခြင့္ျပဳရန္ တရားမဝင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္၊ ရာထူးေနရာ၊ ေစ်းကြက္ (သို႕)
အျခား မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ အဆုံးအျဖတ္ရရွိရန္ အာဏာပိုင္တစ္ဦးဦး (သို႕) ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ထိုသူ/သူမ၏
အမွန္တစ္ကယ္ (သို႕) ယူဆရသည့္ အရွိန္အဝါကို အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႕ကို ဆိုလိုသည္။
1.2. ကြၽန္ပ္တို႕၏ကတိကဝတ္မ်ား
JCDecaux အဖြဲ႕သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ တားျမစ္သည္။

သို႕မဟုတ္

မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍

အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈ

ပုံစံအားလုံးတို႕အား

ဤတာဝန္အား လိုက္နာျခင္းသည္ JCDecaux အဖြဲ႕၏ အေျခခံက်ေသာ ကတိကဝတ္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါတို႕အတြက္ ထို
ကတိကဝတ္သည္ လိုအပ္သည္။
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးတြင္ စာရိတၱအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္
ကြၽန္ပ္တို႕တည္ရွိ (သို႕) တည္ရွိမည့္ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအားလုံး၌ ကြၽန္ပ္တို႕၏ ေရတို၊ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြါးအား ကာကြယ္ရန္။
ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ စံနမူနာျဖစ္ေစရန္ ကြၽန္ပ္တို႕ အဖြဲ႕မွ ကတိကဝတ္ျပဳလ်က္ရွိသည္။
1.3 ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ား
ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားေပးရာတြင္ ၎တို႕ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား သို႕မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလလူမ်ားဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားအတိုင္းသာ တင္းက်ပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိျပီး ၎တို႕၏ ဌာနတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း အတိုင္းသာ
ျဖစ္ရမည္။ မည္သို႕ဆိုေစ တင္ဒါဖိတ္ေခၚေသာ ကာလမ်ားအတြင္း ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားေပးကမ္းျခင္းတို႕ကို
တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္သည္။.
လြယ္ကူေခ်ာေမာေစရန္ ေပးကမ္းမႈမ်ားအား အဖြဲ႕မွ ခြင့္မျပဳ။
1.4 ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံလူမ်ား အသံုးျပဳမႈ
ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံလူမ်ား အသံုးျပဳမႈအား တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး
အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္သည့္
အလုပ္မ်ားအတြက္
ကိုက္ညီရမည္။
ထိုသူမ်ားအားေပးေဆာင္ရသည့္
လုပ္ခသည္
ကုပၼဏီမွမသိလိုက္ဘဲ သြယ္ဝိုက္ေသာ အဂတိအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕၏
ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ အလုပ္သေဘာဆန္စြာႏွင့္ အျမဲသတိရွိေနေစရန္ လိုအပ္သည္။
1.5 ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
အဖြဲ႕၏ ေယဘုယ် မူဝါဒသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းေနရန္ျဖစ္သည္။
ဤမူဝါဒ၏ ခြၽင္းခ်က္အတြက္ အဖြဲ႕၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕ကို ရယူရမည္။ ခြင့္ျပဳသည့္ ထည့္ဝင္ေငြအား
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအတိုင္းသာ ေပးအပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အကယ္၍ ထိုသို႕ ထည့္ဝင္မႈမ်ားအား အဖြဲ႕၏
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္ ဥပေဒအရလိုအပ္သည့္ ေက်ညာခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမ်ားအားလုံးကို
ျပဳလုပ္ရမည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မိမိကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္အား
ေလးစားသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုပါဝင္မႈသည္ မိမိ၏ပုဂၢလိကအေရးအျဖစ္သာရွိေနရမည္။
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အႏၱရယ္မ်ားသည့္ အေျခအေန / က်င့္သုံးရမည့္အမူအက်င့္င့္
အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍
အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈအား တားျမစ္ျခင္း
1.ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းဆိုသည္မွာ မည္သူနည္း?
ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းဆိုသည့္ သေဘာတရားအား က်ယ္ျပန္႕စြာ သတ္မွတ္ထားျပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ ျပည္နယ္တစ္ခု၊
ျပည္သူပိုင္ (သို႕) ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီ (သို႕) စီးပြါးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ မည္သည့္အမႈထမ္း၊ အရာရွိ သို႕မဟုတ္ ဝန္ထမ္မဆို၊
နယ္ေျမသတ္မွတ္ထားသည့္ လူအဖြဲ႕အစည္း၊ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕၊ မည္သည့္ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မဆို၊ တရားေရးရာထူးရွိသူ၊
သို႕မဟုတ္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲထားျခင္း၏ အက်ိဳးကိုခံစားေနရသူ စသည္တို႕ကို ဆိုလိုသည္။.

2. တင္းက်ပ္၊ ျပင္းထန္၍ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ေသာ တရားေရးမူေဘာင္

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

ကြၽန္ပ္တို႕ တည္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈအားဆန္႕က်င္သည့္ ဥပေဒရွိျပီး
ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈအားဆန္႕က်င္သည့္ ဥပေဒလည္း တည္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းေလးဆယ္သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္:တို႕၏ အဂတိလိုက္စားမႈအား
ဆန္႕က်င္သည့္ စီးပြါးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (OECD) အဖြဲ႕၏ ၁၉၉၇ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္
ညီလာခံအား သေဘာတူလက္ခံ၍ ထိုတြင္ျပဌန္းပါရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ၎တို႕၏ ျပည္တြင္းဥေဒအား
လိုက္ဖက္ေအာင္ျဖစ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၉၉ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႕က်င္သည့္ အီးယူ၏ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ညီလာခံ၊ ၁၉၉၆ အင္တာအေမရိကန္ အဂတိလိုက္စားမႈ
ဆန္႕က်င္ေရး ညီလာခံ၊ ကုလသမဂၢ၏ ၂၀၀၃ ခု ညီလာခံ စသည္တို႕သည္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းႏွင့္ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား
အဂတိလိုက္စားမႈအား ဆန္႕က်င္ေရးကို အျမင့္ဆုံးဦးစားေပး ႏိုင္ငံတကာရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုညီလာခံမ်ား၏မူမ်ားအား ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွ ၎တို႕၏ ျပည္တြင္းျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတို႕၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခား ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအား တားျမစ္သည့္ နယ္ပယ္အား
တစ္တစ္ထက္တစ္စ အားသြန္ခြန္စိုက္ တိုးခ်ဲ႕လာၾကသည္။
ႏိုင္ငံတကာ အဂတိလိုက္စားမႈ အထိ နယ္ပယ္ ခ်ဲ႕ထြင္လာေသာ ႏိုင္ငံတို႕၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအနက္
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ဥပေဒအား ျပင္ဆင္မြမ္းမံသည့္ ၂၀၀၇ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံ
ရပ္ျခားျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈအား ျပင္သစ္ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္အလား ထည့္သြင္းထားျပီး
မၾကာေသးမီက
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္
စီးပြါးေရးဘဝေခတ္မီေရးတို႕ႏွင့္ဆိုင္သ
ည့္ ၂၀၁၆ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ ဥပေဒ («“loi Sapin II” ဟုေခၚ) သည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍
အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈတို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္မ်ား၊ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကင္းမဲ့ေနမႈတို႕ကို
ပို၍
ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အေရးယူမႈရွိလာေစကာ ထိုအေရးအရာမ်ားအတြက္ သီးသန္႕ကိုင္တြယ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္အသစ္ (the French Anticorruption Agency - l’Agence Française Anticorruption) အား
ပုံအပ္ကာေဆာင္ရြက္ေစသည္။
USA ၌ FCPA ဟု ေခၚသည့္ ၁၉၇၇ ခု ႏိုင္ငံရပ္ျခား အဂတိဆိုင္ရာအေလ့အထမ်ား အက္ဥပေဒ (Foreign Corrupt Practices
Act) အား ၁၉၉၈ တြင္ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ကာ
ႏိုင္ငံရပ္ျခားျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္
ျပစ္ဒဏ္ေပးသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္
FCPA
မူေဘာင္အတြင္းမွေန၍
ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ
အဂတိလိုက္စားမႈအား
ျပင္းထန္စြာတိုက္ဖ်က္သည့္ မူဝါဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ဤဥပေဒအရ USA ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ တစ္ခု
သို႕မဟုတ္ ထို႕ထက္ပိုေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ
အတြင္ေနထိုင္ခြင့္မရွိသူျဖစ္ေစ စသည္တို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ USA ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိျခင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားအား
က်ယ္ျပန္႕စြာ အဓိပၸယ္ေကာက္ယူထားသည္။
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အပိုင္း (၂) က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ျပင္သစ္ႏွင့္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႕တြင္ Sapin II of 2016 ႏွင့္ 2010 Bribery Act ဟု အသီးသီးေခၚဆိုသည့္ ဥပေဒမ်ားသည္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ FCPA ၏ ႏိႈးေဆာ္မႈေပၚ မူတည္၍ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ပို၍ျပင္းထန္ျပီး
အဂတိလိုက္စားမႈအား ကာကြယ္၍တိုက္ဖ်က္ရန္ ကုပၼဏီမ်ားအား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ရန္
ေတာင္းဆိုထားသည္။ .
ျဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႕၏ အဂတိဆန္႕က်င္ေရးဥပေဒမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အေကာက္ခြန္အားျဖတ္မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ထြက္လာရန္အတြက္ကဲ့သို႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ျမန္ဆန္ေစမည့္ အဆင္ေျပေအာင္ေပးသည့္
ေငြေၾကးအနည္းငယ္ သို႕မဟုတ္ «ေခ်ာဆီ» ေပးကမ္းမႈမ်ားအတြက္ ခြၽင္းခ်က္မပါရွိေပ။

3. အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈအား တိုက္ဖ်က္ေရးအေျခခံမူအား
လိုက္နာျခင္း
နယ္ပယ္အလိုက္ရွိေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာတို႕ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ
အေျခခံမူမ်ားအား တင္းက်ပ္စြာ ေစာင့္ထိန္းျခင္း။ စီးပြါးေရးေလာကတြင္ လက္သင့္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ အျပဳအမူသည္
ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၌ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိျခင္း သို႕မဟုတ္ ျပစ္မႈအတြက္ အေရးယူခံရျခင္းအတိ
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
လက္သင့္ခံႏိုင္သည့္ စံအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ (သို႕) မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈ အၾကား
ကြာျခားမႈနယ္နမိတ္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေရရာမႈမရွိဘဲ ႏိုင္ငံႏွင့္ အခ်ိန္အခါအလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ား၌
ေအာက္ပါ အပိုင္း (၂) အား လမ္းညႊန္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

4. လက္သင့္ခံႏိုင္သည့္ စံအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္
အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈ အၾကား ကြာျခားမႈနယ္နမိတ္

အဂတိလိုက္စားမႈ

(သို႕)

မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍

အဂတိလက
ုိ စ
္ ားမႈ ႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုးံ ၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈ ဆန္က
႕ ်င္ေရးဥေပေဒမ်ားသည္ << ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ ပးျခင္း
ႏွင့္ ေရာင္းအားျမႇငတ
့္ င္ေၾကးမ်ား>> အား မည္သည့အ
္ ခါမွ် ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္း ရည္ညန
ႊ း္ ျခင္းမရွသ
ိ ည့အ
္ တြက္ ၎တိအ
႕ု ား
ခြငျ့္ ပဳႏိင
ု ျ္ ခင္းႏွင့္ အကန္အ
႕ သတ္တႏ
႕ုိ င
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ မေရရာျခင္းမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ရွလ
ိ ာတတ္သည္။.
ျဗိတန
ိ တ
္ ရားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ ၌ ထုတေ
္ ဝသည့္ ကုနသ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးရာအဖြအ
႕ဲ စည္းမ်ားလမ္းညႊန္ (Guidance to
Commercial Organisations - GCO) ၌ ဤကြာျခားမႈနယ္နမိတအ
္ ား အဓိပယ
ၸ ဖ
္ င
ြ ဆ
့္ ရ
ုိ န္ ၾကိဳးပမ္းထားသည္။ သိရ
႕ု ာတြင္
သတင္းအခ်က္အလက္အျဖစ္သာ အသုးံ ျပဳရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ကာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မ၊ႈ အခ်ိဳးညီမ၊ႈ သုးံ စြစ
ဲ ားရိတ၏
္
အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းဆီမွ ေမးခြနး္ ထုတရ
္ မည္ျဖစ္ေပသည္။
ထို GCO မ်ားအရ ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ ပးျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းအားျမႇငတ
့္ င္ျခင္း အတြကက
္ န
ု က
္ ်စားရိတမ
္ ်ားအတြက္ တစ္စတ
ံု စ္ဦးအား
အဆုးံ အျဖတ္ေပးႏိင
ု သ
္ ည့အ
္ ခြငအ
့္ ာဏာျဖင့္ လႊမး္ မိးု ရန္ရည္ရယ
ြ လ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ပါက အဂတိအျပဳအမူမ်ားဟု ျပတ္သားစြာ
ယူဆႏိင
ု သ
္ ည္။
တစ္ခ်ိနထ
္ မ
ဲ ာွ ပင္ GCO မ်ားအရဆိရ
ု လွ်င္
ရင္းနီးသည့ဆ
္ က္ဆေ
ံ ရးတည္ေဆာက္ရန္၊ ကုပဏ
ၸ ၏
ီ ပုရ
ံ ပ
ိ အ
္ ားျမႇငတ
့္ င္ရန္ႏွ
င့္ ၎၏ထုတက
္ န
ု မ
္ ်ားအား ေရာင္းအားျမႇငရ
့္ န္ စသည္တအ
႕ုိ တြက္ လုပေ
္ ဆာင္ပါက အခ်ိဳေ
႕ သာ ကိယ
ု စ
္ ားလွယေ
္ ပးျခင္း ႏွင့္
ေရာင္းအားျမႇငတ
့္ င္ျခင္းတိသ
႕ု ည္ ေလ်ာ္ညမ
ီ န
ွ က
္ န္ႏင
ုိ ၏
္ ။ သိရ
႕ု ာတြင္ ထိအ
ု ရာမ်ားအတြက္ မည္မ်ွ သုးံ စြရ
ဲ န္ခင
ြ ျ့္ ပဳသင့သ
္ ည္ဆသ
ုိ
ည္မာွ မူ မေရရာလွဘဲ သတိျဖင့ျ္ ပဳလုပရ
္ န္ လိအ
ု ပ္ေပသည္။
ထိေ
႕ု ၾကာင့္ GCO မ်ားမွ အခ်ိဳဥ
႕ ပမာမ်ားကို ကိးု ကားထားသည္ အဖြ၏
႕ဲ အဆင့ျ္ မင့အ
္ ရာရွမ
ိ ်ားႏ င
ွ ့္ ေတြဆ
႕ ႏ
ံု င
ုိ ရ
္ န္အတြက္ ဂုဏသ
္ တင္းၾကီးေ သာ ေနရာတစ္ခသ
ု သ
႕ုိ ာြ းေရာက္ရန္
ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသား ျပည္သဝ
႕ူ န္ထမ္း သိမ
႕ု ဟုတ္ သီးသန္ပ
႕ ဂ
ု လ
ၢိ တ
္ စ္ဦးအား ခရီးစားရိတႏ
္ င
ွ ့္ ေနထိင
ု စ
္ ားရိတမ
္ ်ားေပးျခ င္းသည္
ေတြဆ
႕ မ
ံု ည့သ
္ မ
ူ ်ားအသီးသီးမွ အားလပ္သည့အ
္ ခ်ိနျ္ ဖစ္၍ လက္ေတြအ
႕ က်ဆုးံ အေျဖအျဖစ္ ေပၚလြငသ
္ ည့တ
္ င
ုိ ္ အလြနအ
္ ႏၱၾကီး
သည့လ
္ ပ
ု ရ
္ ပ္ျဖစ္သည္။.
ဖတ
ိ ၾ္ ကားျခင္းအား အဖြ၏
႕ဲ
ရုးံ ခ်ဳပ္ သိမ
႕ု ဟုတ္ လက္ေအာက္ခရ
ံ းံု ခြမ
ဲ ွ လုပေ
္ ဆာင္ပါက ကုနက
္ ်မည့စ
္ ားရိတမ
္ ်ားသည္
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၍
သူအးုိ ႏွငသ
့္ ဆ
႕ူ န္တန္သည့္
ဝိေသသလကၡဏာႏွင့္
ဆက္စပ္ေနရမည္ျဖစ္ကာ
ဖိတၾ္ ကားျခင္းခံရသူ၏ သာမန္အလုပသ
္ ေဘာအရ ေနထိင
ု သ
္ ည့အ
္ ဆင့အ
္ တန္းႏွင့္ အညီျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဖိတၾ္ ကားျခင္း၏
ေနာက္ကယ
ြ မ
္ ရ
ွ ည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္သည္ လုပင
္ န္းလည္ပတ္ျခင္းသေဘာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရမည္ (ဥပမာ ကုပဏ
ၸ ၏
ီ အလုပခ
္ င
ြ ေ
္ နရာ
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သိမ
႕ု ဟုတ္ ကုနအ
္ ေရာင္းျမႇငတ
့္ င္ျခင္း တိသ
႕ု ႕ုိ သြားေရာက္ျခင္း။ သိေ
႕ု သာ္ အလုပသ
္ ေဘာအရ လိအ
ု ပ္သည့အ
္ ခ်ိနထ
္ က္
ပိ၍
ု မၾကာျမင့ေ
္ စရ)။
အကယ္၍ အဖြ႕ဲ သိမ
႕ု ဟုတ္ ၎၏လက္ေအာက္ခရ
ံ းံု ခြအ
ဲ တြက္ စီးပြါးေရးအက်ိဳးအျမတ္မရွသ
ိ ည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆင
ုိ ရ
္ ာ
(သိ)႕ု အားကစား အခမ္းအနားတိ႕ု (ဥပမာ - စပြနစ
္ ာေပးျခင္း၊ ထိအ
ု ခန္းအနား၏
တရားဝင္ ကုနပ
္ စၥညး္ ေပးသြငး္ သူ
သိမ
႕ု ဟုတ္ အစုဝင္ျဖစ္ျခင္း) သိ႕ု ျပည္သဝ
႕ူ န္ထမ္း သိမ
႕ု ဟုတ္ သီးသန္ပ
႕ ဂ
ု လ
ၢိ တ
္ စ္ဦးအား တက္ေရာက္ရန္ ခရီးစားရိတႏ
္ င
ွ ့္
ေနထိင
ု စ
္ ားရိတမ
္ ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အကယ္၍ ဖိတၾ္ ကားသည့က
္ န
ု က
္ ်စားရိတသ
္ ည္ အဖိတခ
္ ရ
ံ သူမွ မိမဖ
ိ ာသာတက္ေရာက္လ်ွ င္
ကုနက
္ ်မည့စ
္ ားရိတထ
္ က္ မ်ားေနပါက အလြနအ
္ ႏၱၾကီးသည့လ
္ ပ
ု ရ
္ ပ္အျဖစ္ ယူဆႏိင
ု သ
္ ည္။
ထိုအျပဳအမူမ်ားသည္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအား လႊမ္းမိုးျခင္း (သို႕) မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေသြးေဆာင္ျခင္း (သို႕) သူ/သူမ၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္တစ္ခုခုအား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေစျခင္း (သို႕) ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္
ခ်ီးျမင့္ေစျခင္း စသည္တို႕ ျဖစ္/မျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို
ကြၽန္ပ္တို႕ အျမဲ ေသခ်ာစြာ ဆင္ျခင္ရမည္ျဖစ္သည္။
အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္
မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍
အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈအား
ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈမ်ားသည္ အခရာက်လွေပသည္။

အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္

ဤသို႕ေသာ

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို
ကိုယ္စားျပဳသည့္
ဝန္ထမ္းတစ္ဦး
(သို႕)
သီးသန္႕ပုဂိၢလ္တစ္ဦးမွ
လြန္ကဲသည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္အား ေတာင္းခံလာျခင္းမ်ိဳး ရင္ဆိုင္ရပါက ထိုေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးကို ျငင္းဆိုရန္တာဝန္ရွိသည့္ သင္၏
ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

JCDecaux အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုခု ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းတစ္ဦး (သို႕) သီးသန္႕ပုဂိၢလ္တစ္ဦး၏
ေတာင္းခံလာျခင္းအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အက်ပ္ကိုင္ခံမည့္အစား တင္ဒါဖိတ္ေခၚျခင္းတြင္ ပါဝင္မႈ သို႕မဟုတ္
ကန္ထ႐ိုက္ရယူျခင္း စသည္တို႕အား လက္လႊတ္ခံမည္ျဖစ္သည္။

5. လက္ေဆာင္ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ား
လက္ေဆာင္မ်ားအား ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားထားရမည္။
ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးပစၥည္းမ်ားဆိုသည္မွာ JCDecaux ၏ လက္ေအာက္ရွိ ဖ်က္မရေသာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္
ျပဳလုပ္ထားေသာ မၾကီးမားေသာပစၥည္းမ်ား (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ဖိုးအထိ သို႕မဟုတ္ ေဒသတြင္း
သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ထိုထက္နည္းေသာ ပမာဏ) တို႕ကို ဆိုလိုသည္။
လက္ေဆာင္မ်ားအား
ထိုသတ္မွတ္ထားသည့္
တန္ဖိုးပမာဏအထိ
ေပးကမ္းႏိုင္ျပီး
လူတစ္ဦးခ်င္းဆီအလိုက္
အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး (ဥပမာ - မဂၤလာေဆာင္၊ ေမြးေန႕ အစရွိသျဖင့္) ထိုအရာမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္ႏိုင္မွသာ
ေပးကမ္းရမည္။.
ေငြသား သို႕မဟုတ္ ေငြသားႏွင့္ညီမွ်သည့္ လက္ေဆာင္မ်ားအား အနည္းအမ်ားမဆို မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ
တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္သည္။.
လွ်ိဳ႕ဝွက္၍ ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ိဳး မည့္သည့္အခါမွ် မျပဳလုပ္ရ။
ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ားအား
သက္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕၏
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ
ရည္ရြယ္ခ်က္သေဘာသဘာဝကို မူေသထားရွိကာ ဖိတၾ္ ကားခံရသူသည္
ေဖာ္ျပထားရမည္။.

ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး
ဖိတ္ၾကားရျခင္း၏
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ

ပမာဏာမည္မွ်ရွိရမည္ဆိုသည္ကို ဥပေဒမွ သတ္မွတ္မထားေပ။ သို႕ရာတြင္ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ျခင္း
သင့္ေတာ္ေလ်ာက္ပတ္ျခင္း
တရားဝင္ျခင္းတို႕
အျမဲရွိရမည္ျဖစ္ျပီး
ထိုအယူအဆသေဘာမ်ားအား
တင္းၾကပ္စြာ
အဓိပၸယ္ေကာက္ယူသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္သည့္ ဖိတ္ၾကားမႈမ်ားအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည္။
သို႕ေသာ္ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား (သို႕) သီးသန္႕ပုဂိၢလ္မ်ားအား ပုံမွန္ (တစ္ခါသာ ဖိတ္ၾကားျခင္းမဟုတ္ဘဲ) လိပ္မူေနပါက
«က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိ» အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ျပီး အဂတိလိုက္စားမႈအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။
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အပိုင္း (၂) က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

U.S.ဥပေဒကဲ့သို႕ေသာ
အခ်ိဳ႕
ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားသည္
ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား
ဖိတ္ၾကားျခင္းႏွင့္
လက္ေဆာင္ေပးျခင္းအား မည္သည့္အခါ၊ မည္သည့္ပမာဏမဆို တရားဝင္ တားျမစ္ထားသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္
ထိုပို၍တင္းက်ပ္ေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒကို က်င့္သုံးရမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းကိုလက္မခံမွီ ထိုဖိတ္ၾကားျခင္းအား
သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားမွ တားျမစ္ထားျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးရမည္။ .

6. ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္ ၾကားခံလူမ်ား အသံုးျပဳမႈ
အကယ္၍ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူမွ အဂတိလိုက္စားသည့္ လုပ္ရပ္ ရွိလာပါက ထို ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူ၊
အတိုင္ပင္ခံ သို႕မဟုတ္ ၾကားခံလူ၏ လုပ္ရပ္မ်ား (သို႕) လုပ္လာႏိုင္သည္မ်ားကို သိလ်က္ႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားျခင္းအား
အခုအခံအကာအကြယ္ အျဖစ္အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း သတိျပဳပါ။
ထိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားရန္ လုံေလာက္သည့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္မွာ
ကြၽန္ပ္တို႕၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏
သြယ္ဝိုက္ေသာ
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအား
ေရွာင္ရွားရန္အတြက္
အၾကံေပးမ်ားအား
ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႕ႏွင့္ပတ္သည့္
အဖြဲ႕၏
ရုံးတြင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအား
ရည္ညႊန္းပါရန္။
ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္
«ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ»
(Transparency
International)
ႏွင့္
အဂတိဆန္႕က်င္ေရးဆိုင္ရာ ထင္ရွားေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံအလိုက္ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ထားသည့္
ႏိုင္ငံတကာအဂတိလိုက္စားမႈအႏၱရယ္ အဆင့္အတန္း သေဘာထားအျမင္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

7. ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား / ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
7.1 ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႕မဟုတ္ အစည္းအရုံးမ်ား / ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားအား
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းသည္
ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား
လြန္စြာကြာျခားသည့္
ဥပေဒမ်ားအေပၚ
မူတည္သည္။
တရားဝင္ခြင့္ျပဳသည့္ ေနရာမ်ား၌ပင္လွ်င္ ဤထည့္ဝင္မႈမ်ားအား အလြဲသုံးစားျပဳမႈ သို႕မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာအျဖစ္
အဓိပၸယ္ေကာက္ယူႏိုင္သည္။
7.2 အကယ္၍ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိ၍ ျပည္သူမ်ားမွ စစ္မွန္စြာပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါက
ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္မ်ားတြင္ ထည့္ဝင္လႉဌန္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ထိုထည့္ဝင္လႉဌန္းမႈမ်ားအား အဖြဲ႕၏ သက္ဆိုင္ရာကုပၼဏီ၏ စီမံခန္႕ခြဲသူမွ စာျဖင့္ေရးသား၍ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး
စာရင္းထဲတြင္ မွတ္သားရမည္။
အကယ္၍ အျပဳအမူတစ္ခုခုအား သင္သည္ အနည္းငယ္မွ် သံသယရွိပါက ထိုအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒဆိုင္ရာ
အၾကံညဏ္မ်ားရရွိရန္ သင္၏ရုံးတြင္း ဥပေဒေရးရာဌာန၊ အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာနေအာက္ရွိ သင္၏ေဒသဆိုင္ရာ
ဥပေဒေရးရာဌာန စသည္တို႕အား အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ပါ။
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2. လြတ္လပ္စြာယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
JCDecaux
အဖြဲ႕သည္
အေလးထားသည္။.

လြတ္လပ္စြာယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား

လိုက္နာျခင္း၏

အထူးတလည္အေရးပါမႈကို

2.1 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
သင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ
ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေစ်းကြက္သည္
ကမၻာေပၚရွိ
မည္သည့္ေနရာတြင္
တည္ရွိသည္ျဖစ္ေစ
သင္၏ျပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သင္အႂကြမ္းတဝင္ရွိရမည္ျဖစ္ကာ
ထိုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕မွ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံအားလုံးနီးပါးတြင္ ေအာက္ပါ အေျခခံတူညီမႈရွိသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္
ျပိဳင္ဆိုင္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္သည္။
ျပိဳင္ဆိုင္မႈကို ကန္႕သတ္ရန္ ရည္ရြယ္ (သို႕) ျဖစ္ေစသည့္ ေရးသား (သို႕) မေရးသားထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား
တားျမစ္ျခင္း
အရွိန္အဝါၾကီးသည့္အေနအထား အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း
ဥေရာပတြင္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ဥေရာပသမဂၢစာခ်ဳပ္၏ ပုဒ္မ ၁၀၁ ႏွင့္ ၁၀၂ တြင္ ျပ႒န္းထားျပီး
အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၎တို႕ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားသည္။

ဥေရာပသမဂၢ

2.2 တားျမစ္ထားသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား
ျပိဳင္ဆိုင္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည့္ အေျခခံအျပဳအမူ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားမွာ တရားမဝင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္
အရွိန္အဝါၾကီးသည့္အေနအထား အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းတို႕ ျဖစ္သည္။ ထိုေဖာ္ျပပါ တားျမစ္ထားသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားသည္
မိမိ၏ျပိဳင္ဘက္မ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္သာမက အကယ္၍ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာျပိဳင္ဆိုင္မႈကို
အဟန္႕အတားျဖစ္ပါက ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစသည္။
2.2.1 တရားမဝင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား
ပုံမွန္ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိသည့္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္လာရန္ရည္ရြယ္ (သို႕)
ျဖစ္ေပၚေစသည့္အက်ိဳးဆက္ရွိေသာ
ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား စာ သို႕မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္၊ တိုက္႐ိုက္သို႕မဟုတ္
သြယ္ဝိုက္၍ ျပဳလုပ္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္အား တားျမစ္သည္။
တရားမဝင္ေသာ သေဘာတူညီမႈအျဖစ္ မသက္ေရာက္သည့္တိုင္ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ျပိဳင္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည့္
ျပိဳင္ဖက္မ်ားအၾကား လ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈအားလည္း တားျမစ္သည္။
ေအာက္ပါ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္အား ကိုးကားပါ။
2.2.2 အရွိန္အဝါၾကီးသည့္အေနအထား အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း
ကုပၼဏီတစ္ခုသည္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ အရွိန္အဝါၾကီးသည့္အေနအထား ရရွိေနႏိုင္ျပီး အခ်ိဳ႕ေစ်းကြက္ေဝစုမ်ားအား ရယူ၍
၎၏ အရွိန္အဝါၾကီးသည့္အေနအထားအား ပို၍ခိုင္မာေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ တင္ဒါမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္သ
ည္။ ထိုအျဖစ္မ်ိဳးသည္ တရားမဝင္ မဟုတ္ေပ။
တားျမစ္သည္မွာ ထိုေစ်းကြက္တြင္ အရွိန္အဝါၾကီးသည့္အေနအထားအား အလြဲသုံးစားျပဳ၍ လြတ္လပ္စြာျပိဳင္ဆိုင္မႈအား
ဟန္႕တားျခင္းကိုျဖစ္သည္။
2.3 အေရးယူျခင္းမ်ား
2.3.1 သက္ဆိုင္ရာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရႏိုင္သည္။
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ဥေရာပတြင္ ဤျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွန္းဝင္ေငြ၏ ၁၀% အထိရွိႏိုင္သည္။ ဥေရာပဥပေဒသည္ အဖြဲ႕မွ
လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒမ်ားအား ျဖည့္စြက္သည့္အတြက္ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏
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အပိုင္း (၂) က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

ျပိဳင္ဆိုင္မႈဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားသည္ ထိုဥေဒမ်ားက်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အေရးယူခံရေစႏိုင္သည္။
ထိုအေရးယူမႈမ်ားထဲတြင္ အစိးု ရကန္ထ႐ိုက္မ်ားအား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းအား လုံးဝတားျမစ္မႈ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ား
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈဥပေဒအား ျပင္းထန္စြာ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဖာက္ဖ်က္သူအား ဒဏ္ေငြ သို႕မဟုတ္
ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ႏိုင္သည္။
2.3.2 ထို႕အျပင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းသည္
အပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးဆိင
ု ရ
္ ာႏွင့္ တရားေရးဆိင
ု ရ
္ ာ စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီး မ်ားျပားသည့္ တရားေရးစားရိတမ
္ ်ားက်ခံရကာ
ခုခံကာကြယ္ရန္အတြက္ ကုပၼဏီ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ လိုအပ္လာႏိုင္သည္။
ကုပၼဏီ၏ပုံရိပ္အေပၚ အမဲစက္စြန္းႏိုင္သည္။
ဤအေလ့အက်င့္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ တတိယပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ အေလ်ာ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအား အသိေပးရန္ သင္၏ ရုံးတြင္းဥပေဒေရးရာဌာန သို႕မဟုတ္
အဖြဲ႕၏တရားေရးဌာနအား ေမးျမန္းရန္ မတြန္႕ဆုတ္ပါႏွင့္။
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လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္
အႏၱရယ္မ်ားသည့္ အေျခအေန / က်င့္သုံးရမည့္အမူအက်င့္င့္
COMPLIANCE WITH THE RULES
OF FREE COMPETITION
1. ျပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
1.1 တရားမဝင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား
ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေစ်းကြက္တြင္း လြတ္လပ္စြာျပိဳင္ဆိုင္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္
ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားသည္ အထူးထိရွလြယ္သည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။

အတြက္

ျပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္

JCDecaux အဖြဲ႕၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္အခါမွ် ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရ -

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

 ုန္ေစ်းႏႈန္းကို ညွိထားျခင္းး။ ။ ေၾကာ္ျငာသူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ာ၊ ေလလံဆြဲရန္အဆိုျပဳထားသည့္ေစ်း သို႕မဟုတ္ အလားတူ
က
စသည္တို႕ႏွင့္ ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ မဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္ကိုမဆို
(သြင္းကုန္ခြန္မ်ား၊ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းကိုညွိသည့္ သေဘာသက္ေရာက္သည့္ အစီအမံမ်ား အစရွိသျဖင့္)
တားျမစ္သည္။
 စ်းျပိဳင္ေလလံတြင္
ေ
ကုလားဖန္ထိုးျခင္း။
။ေလလံမူေဘာင္အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အျခားေရာင္းဝယ္မႈေသာ္လည္းေကာင္း (အထူးသျဖင့္ ေလလံဝင္ဆြဲမည္၊ မဆြဲမည္ဆိုသည္ကို ျပိဳင္ဖက္မ်ားအၾကား
စီစဥ္ၾကျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္သည္) ေစ်းကြက္အား ေဝစားမွ်စားျပဳလုပ္သည့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကိုမဆို
တားျမစ္သည္။
 ႑ေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
ဘ
ဖလွယ္ျခင္း။
။
အမ်ားျပည္သူမွ
ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးမွလြဲ၍ မည္သည္ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ် ျပိဳင္ဖက္မ်ားအၾကား
ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အျမတ္အစြန္း၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ဝယ္ရင္းေစ်း
သို႕မဟုတ္ ထုတ္လုပ္သည့္အရင္း (အဖြဲ႕မွ ျဖန္႕ေဝထားသည့္ ေငြစားရင္းမ်ားတြင္း ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားသည့္
အရာတို႕မွလြဲ၍ ) သို႕မဟုတ္ ေအာက္ပါအေျခအေနတို႕ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကုန္သြယ္မႈ (သို႕) ေစ်းကြက္ရွာျခင္းဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္အား ဖလွယ္ျခင္း စသည္တို႕ ပါဝင္သည္
• ထိရွလြယ္၍ တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ - ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား),
• ကုပၼဏီမွ ျပည္သူလူထုအား ခ်မျပရေသးသည္မ်ား (ဥပမာ - ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ဝယ္ရင္းေစ်းဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္၊ ကုန္အမွာမ်ားအားခ်က္ျခင္းပို႕ႏိုင္သည့္ႏႈန္း၊ ျမိဳ႕အလိုက္ ကြနယ
္ က္အလိုက္ ကုနအ
္ ႏႈတ္အသိမ္း
သို႕မဟုတ္ အမွန္တစ္ကယ္ ေလွ်ာ့ေစ်းေပးသည့္ေစ်း)
ထို႕ေၾကာင့္ သင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အႂကြမ္းတဝင္ရွိေစပါ၊ သင္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္
အျပဳအမူတစ္ရပ္အား သကၤာမကင္းျဖစ္ပါက သင္၏ရုံးတြင္း ဥပေဒေရးရာဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာဌာန သို႕မဟုတ္
အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာနတို႕ျဖင့္ တိုင္ပင္ပါ။
ဖိုရမ္မ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားႏွင့္ သမဂၢအစည္းအေဝးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ျပိဳင္ဖက္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံတတ္သည့္
ေနမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေစပါ။ အစည္းအေဝးတစ္ခုခုတြင္ ျပိဳင္ဖက္တစ္ဦးဦးမွ ျပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအား
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု တင္ျပလာပါက ၾကားျဖတ္တားဆီးျခင္း သို႕မဟုတ္ အစည္းအေဝးမွ
ထြက္ခြါျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ သင္ထြက္ခြါသြားသည္ကိုလည္း အျခားသူမ်ား သတိျပဳမိပါေစ။
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အပိုင္း (၂) က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

1.2 အရွိန္အဝါၾကီးသည့္ အေနအထားအား အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္း
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာဥပေဒအား စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ JCDecaux အဖြဲ႕မွ ၎၏
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက႑တြင္ အရွိန္အဝါၾကီးသည့္ အေနအထားအား သိမ္းပိုက္/ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ထင္ႏိုင္သည္။
ေစ်းကြက္တစ္ခုတြင္
အရွိန္အဝါၾကီးသည့္
အေနအထားအား
တားဆီးထားျခင္း
မရွိေပ။
ထို
အရွိန္အဝါၾကီးသည့္
တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သိမ္းပိုက္/ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းအား
ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊
အေနအထားအား
အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းကိုသာ

ကြၽန္ေတာ့တို႕ အရွိန္အဝါၾကီးသူမဟုတ္သည့္ ေစ်းကြက္တြင္ တရားဝင္သည္ဟုယူဆႏိုင္ေသာ ေအာက္ပါအျပဳအမူမ်ားသည္
အကယ္၍ JCDecaux အဖြဲ႕မွ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းက႑တစ္ခု သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ အရွိန္အဝါၾကီးသည့္ အေနအထားအား
သိမ္းပိုက္/ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ယူဆျခင္းခံရလွ်င္ ထိုအျပဳအမူမ်ားသည္ ထိုအေနအထားအား အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္သည္ဟု
ယူဆႏိုင္သည္  အာက္ေစ်းျဖင့္ေရာင္းျခင္း။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုေစ်းသည္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႉမရွိဘဲ ျပိဳင္ဖက္အား
ေ
လြင့္သြားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း (ဥပမာ - ျပိဳင္ဖက္အား ဖယ္ရွားရန္အတြက္ လမ္းေဘးမွတ္တိုင္၊ခုံတန္းစသည္တို႕
တြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္းအား အရွုံးခံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားအား အလကားေၾကာ္ျငာခြင့္ေပးျခင္း)
ျပိဳင္ဖက္အား လြင့္သြားရန္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ ထိုသို႕ျဖစ္သြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူရင္းေစ်း စသည္ကဲ့သို႕ေသာ
ေဖာက္သည္မ်ားအား အထူးေလွ်ာ့ေစ်းေပးျခင္း သို႕မဟုတ္
 ထူးအခြင့္အေရးေပးသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ EU ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ျပိဳင္ဆိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ
အ
တားျမစ္ထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားအား ထည့္သြင္းျခင္း.

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

သင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ
အႂကြမ္းတဝင္ရွိေစပါ။

ႏိုင္ငံ၏

အရွိန္အဝါၾကီးသည့္

အေနအထားႏွင့္ဆိုင္သည့္

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္

2. ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈရွိသည့္ ဆက္ဆံေရး
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၌ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္ အဖြဲ႕အေပၚတြင္ စီးပြါးေရးအရမွီခိုရသည့္
အေနအထား ျဖစ္မလာေစရန္ JCDecaux ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္
ေစ်းကြက္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါကာ ထိုကုန္ပစၥည္းမ်ားရရွိႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္အား ျပိဳင္ဖက္မ်ားမရရွိႏိုင္ေအာင္
ျပဳလုပ္ျခင္းအား ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရမည္။
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ျပိဳင္ဖက္မ်ားမွ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားေန၍ ရရွိႏိုင္ပါက
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီခဲ့လွ်င္
ထိုကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူအား
တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ခြင့္ေပးရန္
ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
အခ်ိန္ကာလ အကန္႕အသတ္ရွိျခင္းႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းေလ်ာ္ညီ၍ လက္ခံႏိုင္သည့္ နယ္ေျမေဒသအပိုင္းအျခားရွိျခင္း ႏွင့္
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူအား လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ ေထမိေအာင္ေပးျခင္း/ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းမ်ား ရွိျခင္း
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအား ျပိဳင္ဆိုင္သည့္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ကူညီပါ။ အဆိုပါ ျပိဳင္ဆိုင္သည့္ဝန္းက်င္တြင္
ေအာက္ပါတို႕ပါဝင္သည္။
မ
ပ
ုံ န
ွ အ
္ ခ်ိနအ
္ ပိင
ု ္းအျခားတစ္ခုႏင
ွ ့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းအားျဖင့္ ကုနပ
္ စၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား
အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ သံုးႏွစ္တစ္ခါထက္မပို။
ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တင္ဒါ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသတ္မွတ္ခ်က္ေပၚ အေျခခံသည့္ တင္ဒါမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ သုံးဦးအား ဖိတ္ေခၚပါ။
 ုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအား
က
အဘယ္ေၾကာင့္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းထားပါ။

ေရြးခ်ယ္ရသည္ကို
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ရွင္းလင္းစြာ

ႏိႈင္းယွဥ္

ေဖာ္ျပသည့္

သတ္မွတ္ထားရွိသည့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ စံညႊန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေစ်းႏႈန္း၊ ထုတ္ကုန္ သို႕မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၊
မဆိုင္းမတြတံု႕ျပန္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ JCDecaux ၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လက္ခံမႈႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ
စံညႊန္းမ်ား စသည္တို႕အေပၚမူတည္၍ အကဲျဖတ္ပါ။
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူတစ္ဦးႏွင့္
အဖြဲ႕၏
ဆက္ဆံေရးကို
တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္သည့္
သင္၏ရာထူးအလိုက္
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူတစ္ဦးဦး၌ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ ေငြေၾကး သို႕မဟုတ္ အျခား တိုက္႐ိုက္ (သို႕) သြယ္ဝိုက္
အက်ိဳးစီးပြါး ရွိႏိုင္သည့္အေၾကာင္းကို သင္၏ ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူအား အသိေပးပါ။
သက္ဆိုင္ရာ ျပိဳင္ဆိုင္မႈဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူအား လက္ခံႏိုင္သည့္ သေဘာထားျဖင့္သာ
ဆက္ဆံပါ။ အထူးသျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမွ အဖြဲ႕အေပၚ မွီခိုရသည့္၊ ထိုသို႕အျပန္အလွန္ျဖစ္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး
မဖန္တီးမိေစပါႏွင့္။ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၏ ေငြဝင္ေငြထြက္၏ ၃၀% ေက်ာ္သည္ အဖြဲ႕အေပၚတည္မွီေနခဲ့လ်င္
အထူးေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။.

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

အကယ္၍ အျပဳအမူတစ္ရပ္အား အနည္းငယ္သကၤာမကင္းျဖစ္ပါက သင္၏ရုံးတြင္း ဥပေဒေရးရာဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ
ဥပေဒေရးရာဌာန သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာနတို႕ျဖင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ဥပေဒအရ သင္မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ
လုပ္ႏိုင္သည္ကို စူးစမ္း၍ အၾကံညဏ္ေပးလိမ့္မည္။

အပိုင္း (၂) က်င့္၀တ္သိကၡာ ဆိုင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား

3. ေ
 ငြေၾကးႏွင့္ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
JCDecaux အဖြဲ႕သည္ ေအာက္ပါတို႕အား ကတိကဝတ္ျပဳသည္။
 ုံၾကည္စိတ္ခ်ရ၍
ယ
မွန္ကန္ေသာ
ေငြၾကးႏွင့္
ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္တို႕အား
ထိုသို႕ျပဳရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ ရုံးတြင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး စံနစ္အား တည္ေထာင္ျခင္း။

ပံ့ပိုးျခင္း။

 ၏ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားအတြက္ သာတူညီမွ် ျပဳမူဆက္ဆံေရး အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝက္သည့္
၎
သတင္းအခ်က္အလက္ကာကြယ္ေရး နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေလးစားလိုက္နာျခင္း။
အထက္ပါ မူေဘာင္အတြင္း 1. ထ
 ိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အျမဲမွန္ကန္၍ ေငြစာရင္းအေျခခံမူမ်ားႏွင့္
အျခားသက္ဆိုင္ရာ
ေငြစာရင္းစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
အျပည့္အဝ
ကိုက္ညီေနေစရန္
ေငြစာရင္းအစီအရင္ခံစာမ်ားအား ျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီမွ ၾကိဳးပမ္းရမည္။ အဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးႏွင့္
ေငြစာရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ၾကီးမားသည့္ အမွားမ်ား ကင္းစင္ေစရန္ အဓိကျဖစ္သည္။.
2. အ
 ဖြဲ႕တြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသည္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္
ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္။
ထိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသည္ ရုံးတြင္းေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မႈလက္စြဲ (Internal Control Manual) အားလိုက္နာ၍
ရုံးတြင္းေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မႈအားလည္း
ၾကီးၾကပ္ရမည္။
ထိုထို႕ျပဳရာတြင္
ေငြစာရင္းႏွင့္
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈအားလုံးအား
အဖြဲ႕၏
ေငြစာရင္း၊
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္
မွန္ကန္စြာ
မွတသ
္ ားျခင္းတို႕
အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
3. ေ
 ငြေၾကးေစ်းကြက္
ေစာင့္ၾကည့္သည့္
အာဏာပိုင္မ်ားမွ
သတ္မွတ္သည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား
မျဖစ္မေနလိုက္နာျခင္းအျပင္ JCDecaux အဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္းမ်ား သတိျပဳရမည္မွာ သူ/သူမ၏ ရာထူး (သို႕) အဖြဲ႕အတြင္း
အျခားသူႏွင့္ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိေနႏိုင္ျပီး ထိုသတင္းအခ်က္အလက္တို႕ကို
အသုံးျပဳျခင္း (သို႕) ထုတ္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈေၾကာင့္အေရးယူျခင္းတို႕မွလြဲ၍ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္
အဖြဲ႕၏ တန္ေၾကးအားသတ္မွတ္ျခင္းအား သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္ သို႕မဟုတ္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားထက္စာလွ်င္
အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ ပို၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကိုရရွိသြားေစႏိုင္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္
အဖြဲ႕တြင္းရွိ ၎တို႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွသိရွိျပီး
သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံးအား တင္းက်ပ္စြာလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျပီး ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမျပဳရေပ။

အမ်ားျပည္သူမသိသည့္

4. အ
 တြင္းလူမွ အေရာင္းအဝယ္လပ
ု ္ျခင္း။ ။ စေတာ့ရယ
ွ ယ
္ ာေစ်းအား သက္ေရာက္မရ
ႈ ွိႏင
ို သ
္ ည့္ အမ်ားျပည္သမ
ူ သိေသးေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္အား ပိုင္ဆိုင္သူတစ္ဦးမွ JCDecaux SA ၏ ရွယ္ယာမ်ားအား ဝယ္ျခင္း (သို႕) ေရာင္းျခင္း သို႕မဟုတ္
တတိယပုဂိၢဳလ္အား ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေပးပို႕မႈၾကာင့္ ထိုသူမ်ားမွ ထိုေရာင္းဝယ္မႈအားျပဳလုပ္ျခင္း
စသည္တို႕ကို တားျမစ္သည္။.
အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္ႏိုင္သည္။
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လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္
အႏၱရယ္မ်ားသည့္ အေျခအေန / က်င့္သုံးရမည့္အမူအက်င့္င့္
ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြစာရင္းတို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စည္းမ်
ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလိုက္နာျခင္း
1. သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း
အကယ္၍ သင္သည္ အဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြစာရင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္လွ်င္ ထိုစာ
ရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အျမဲတမ္းမွန္ကန္၍ မခြၽင္းမခ်န္ျပီးျပည့္စုံတင္ျပရန္အ
တြက္ အတည္ျပဳစစ္ေဆးရမည္။ အမွားမ်ားကိုေတြ႕ရွိ၍ ေငြစားရင္းမ်ားအား သင္မရွင္းႏိုင္သည့္အခါ အဆိုပါစာရင္းမ်ား
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သင္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ဆက္သြယ္ပါ။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

2. လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အကယ္၍ သင္၏တာဝန္အား ထမ္းေဆာင္ရာ၌ တရားစြဲျခင္းမ်ား၊ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ (သို႕) ေဆြးေႏြးဆဲရွိသည့္
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားအား ရယူျခင္း (သို႕) ေဆာင္ရြက္ဖြယ္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ဖက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား၊
ၾကဳံေတြ႕ရသည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းအားျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ရာေစ်းကြက္တြင္ JCDecaux
SA ၏ လက္ရွိ (သို႕) အနာဂါတ္ တန္ဖိုးအား သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕ သို႕မဟုတ္ JCDecaux
အဖြဲ႕၏ ကုပၼဏီတစ္ခုခုတို႕၏ အလားအလာ (သို႕) အေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သင္မွ ရယူစုေဆာင္းႏိုင္ျပီး
အကယ္၍ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူထံ အသိမေပးပါက ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တတိယပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္းအား ေရွာင္ရွားရမည္။
 ptions မ်ားအား က်င့္သုံးျခင္း အပါအဝင္ JCDecaux SA ၏ရွယ္ရာပါဝင္ေနသည့္ အေရာင္းအဝယ္အား ၾကားခံမွတစ္ဆင့္
o
တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ျခင္းအား ေရွာင္ရွားရမည္။
 ွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည့္
လ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား
သိရန္လိုအပ္သူမ်ားကိုသာ
အသိေပးရမည္။
အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရထား၊ ေလယဥ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အလားတူေနရာမ်ားတြင္ အီးေမးလ္
အစဥ္အတန္းလိုက္ပို႕ျခင္း စကားစျမည္ေျပာျခင္းမ်ားအား သတိထားရမည္။ .
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္
ထိရွလြယ္သည့္
ဘ႑ေရးဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္အား
အသုံးျပဳျခင္း
သို႕မဟုတ္
ေပးပို႕အသိေပးျခင္းအား ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္ျပီး တရားမဝင္ရရွိသည့္ အျမတ္အစြန္း၏ ဆယ္ဆအထိ
အမ်ားဆုံး ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ အျခားေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႕ေသာ အျပဳအမူမ်ားအား
ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း အေရးယူမႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္။
ထိုလွ်ိဳ႕ဝွက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား JCDecaux SA ၏ အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔ မွ သို႕မဟုတ္ ၎၏တိုက္႐ိုက္ထိ
န္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွသာ အမ်ားျပည္သူသို႕ ခ်ျပႏိုင္သည္။
အကယ္၍ အျပဳအမူတစ္ရပ္အား အနည္းငယ္သကၤာမကင္းျဖစ္ပါက သင္၏ရုံးတြင္း ဥပေဒေရးရာဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ
ဥပေဒေရးရာဌာန သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာနတို႕ျဖင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ဥပေဒအရ သင္မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ
လုပ္ႏိုင္သည္ကို စူးစမ္း၍ အၾကံညဏ္ေပးလိမ့္မည္။
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အပိုင္း (၃) က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ
အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ား

JCDecaux အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ားအား ႏိုင္ငံအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အဖြဲ႕မွ၊ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတို႕မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
ကုပၼဏီတိုင္းတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
သို႕ရာတြင္
ဤအေျခခံမူမ်ားအားခ်ဳပ္ေဖာက္ျခင္းအား
အဖြဲ႕၏
က်င့၀
္ တ္သက
ိ ၡာဆိင
ု ရ
္ ာေကာ္မတီမွ ကိင
ု တ
္ ြယမ
္ ည္မဟုတဘ
္ ဲ ရုံးတြင္း/ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးပိင
ု ္းမွ ကိင
ု တ
္ ြယမ
္ ည္ျဖစ္သည္။

1. အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
1.1 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သင္ျပဳလုပ္မည့္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ နယ္ေျမမ်ားရွိ သက္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအား သင္ႏွင့္ရင္းႏွီးေနပါေစ။ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
အေလ့အက်င့္မ်ားအား လိုက္နာျခင္းသည္ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
တင္ဒါေဆာင္ရြက္သည့္ကာလတြင္းျဖစ္ေစ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ညွိႏိႈင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ စာခ်ဳပ္အားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေ
နစဥ္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ ေပးအပ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာျပင္ဆင္ခ်ိန္ျဖစ္ေစ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံေရးမ်ားအား တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။.
1.2 တရားမွ်တျခင္းအေျခခံမူအား လိုက္နာျခင္း
JCDecaux
အဖြဲ႕၏
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
မရွိမျဖစ္ရည္မွန္းခ်က္သည္
ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ
ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္အသစ္မ်ား ရရွိေရးျဖစ္သည္။
ဤရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအား သင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္
ႏိုင္ငံမ်ား/ ျပည္နယ္မ်ား / နယ္ေျမမ်ားအတြင္း တရားမမွ်တဟု ထင္ရသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မရရွိေစရ။ အထူးသျဖင့္
ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္တစ္ခုခုႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုပၼဏီ၊ ၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သို႕မဟုတ္ ၎၏
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအၾကား အက်ိဳးစီးပြါး ကြဲလြဲမႈျဖစ္ျခင္းအား တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္သည္။
အစိုးရကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားအပါအဝင္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားအားလုံးအား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္အတြက္
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွာ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ႏွင့္အညီ သင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား/ ျပည္နယ္မ်ား
/ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ အစိုးရကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုအား ေဖာက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္
အလားအလာရွိေသာ အျပဳအမူအား တားျမစ္သည္။
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အပိုင္း (၃) က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ား

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္
အႏၱရယ္မ်ားသည့္ အေျခအေန / က်င့္သုံးရမည့္အမူအက်င့္င့္
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံေရးမ်ား
ေန႕စဥ္အေလ့အထအေနျဖင့္ JCDecaux အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံေရးမ်ားအား အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိက အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ နည္းဥပေဒသမ်ားသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေလ့ရွိျပီး အစဥ္အျမဲ
အထူးသတိမူေနရမည္ျဖစ္ျပီး ပါးနပ္လိမ္မာစြာ ျပဳမူႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။

1. စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
ထိုစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမအတြင္း အလားအလာရွိသည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အစိပ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္
လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ တင္ဒါအေသးစိတ္အခ်က္အလက္
အစရွိသျဖင့္) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ထုတ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေတာင္းယူ၍
ေသခ်ာစြာ ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ရယူရန္ အခက္အခဲရွိပါက သင့္ကုပၼဏီ၏ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအဖြဲ႕ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ သင္ဤ
ေဒသခံ ဥပေဒေရးရာဌာန သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာန၏ ဥပေဒဌာနတို႕ျဖင့္ တိုင္ပင္ပါ။
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ကြၽန္ပ္တို႕ ဆက္ဆံေရးတြင္ မွတ္ထားရမည္မွာ ဆက္ခံရရွိသည့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားသာမက
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမွ
ေၾကာ္ျငာမႈေဆာင္ရြက္ရန္
ေနရာကြက္လပ္မ်ားဝယ္ယူျခင္းအတြက္
သီးသန္႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိေနႏိုင္သည္။
လိုအပ္လာလွ်င္ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ နားမလည္သည့္အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအဖြဲ႕ကို
သင္ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ထို႕အျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ
လိုက္နာသင့္သည္  ာဏာပိုင္မ်ားထံ ႏႈတ္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေပးပို႕သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ျပည့္စုံမႈ၊ မွန္ကန္မႈႏွင့္
အ
တိက်မႈရွိေစပါ။,
 က္ဆင
သ
ို ရ
္ ာအာဏာပိင
ု မ
္ ွ စာျဖင့ခ
္ င
ြ ့္ျပဳထားသည္မလ
ွ ၍
ြဲ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားမွ ၾကီးၾကီးမားမားေသြဖယ္မမ
ႈ ်ားအား
လက္ခံျခင္း မျပဳရ။

2. တရားမွ်တျခင္းအေျခခံမူအား လိုက္နာျခင္း
JCDecaux အဖြဲ႕၏ မူဝါဒသည္ အဖြဲ႕မွ ၎၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႕၏ အရည္အေသြးအေပၚမူတည္၍ ပါဝင္သည့္
တင္ဒါမ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားရရွိရန္ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးသည္သာ ကြၽန္ပ္တို႕၏ ေအာင္ျမင္မႈအား ထူးျခားမႉကို
ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။
အာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အဖြဲ႕၏ စီးပြါးဖက္၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊
ကိုယ္စားလွယ္၊ ျဖန္႕ေဝသူ သို႕မဟုတ္ အတိုင္ပင္ခံစသည္တို႕ႏွင့္ ထိုအာဏာပိုင္တို႕အၾကား အက်ိဳးစီးပြါးဆိုင္ရာကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေ
နမရွိေနကို ေသခ်ာစြာ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ဆန္းစစ္၍ ထိုကြဲလြဲမႈ သို႕မဟုတ္ အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးစီးပြါးဆိုင္ရာကြဲလြဲမႈမ်ား
တို႕ကို ေဒသႏၱရဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရမည္။
ထိုနည္းတူစြာ JCDecaux အဖြဲ႕မွ ၎၏ စီးပြါးေရး အက်ိဳးအလို႕ငွါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္ ကြဲလြဲမႈမ်ားအား
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ျဖစ္လာႏိုင္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မျပဳရ။
ကြၽန္ပ္တို႕၏ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္အေပၚတြင္ စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာဩဇာရွိသည့္
ခန္႕ထားျခင္းအား ေအာက္ပါအေျခမ်ား၌သာ ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္သည္။

ျပည္သူဝန္ထမ္းအာဏာပိုင္၏

ေဆြမ်ိဳးအား

ထိုရာထူးေနရာသည္ ကုပၼဏီ၏ေလ်ာ္ကန္သည့္ အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ျခင္း
ငွါးရမ္းခန္႕ထားခံရသူသည္ ၎၏တာဝန္အား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အရည္အေသြး/အေတြ႕အၾကဳံရွိျခင္း
ေပးအပ္မည့္ လုပ္ခလစာသည္ ကုပၼဏီတြင္း အရည္အျခင္းတူသူအား ေပးသည့္ လုပ္ခလစာႏွင့္ ညီျခင္း
လြန္ျပီးမွ
သက္ေသျပျခင္းသည္
ခက္ခဲသည့္အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေခါင္းထဲထည့္ထား၍
သတိခ်ပ္သည့္အေနျဖင့္
ငွါးရမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မွီေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္၏ ေလ်ာ္ညီသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားရမည္။
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ သင္ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဆက္ဆံေရးတို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍
ရွိလာႏိုင္သည့္ ထိရွလြယ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား သင္၏ ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူအား အသိေပးပါ။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

အကယ္၍ အျပဳအမူတစ္ရပ္အား အနည္းငယ္သကၤာမကင္းျဖစ္ပါက သင္၏ရုံးတြင္း ဥပေဒေရးရာဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ
ဥပေဒေရးရာဌာန သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာနတို႕ျဖင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ဥပေဒအရ သင္မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ
လုပ္ႏိုင္သည္ကို စူးစမ္း၍ အၾကံညဏ္ေပးလိမ့္မည္။
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အပိုင္း (၃) က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ား

2. ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
JCDecaux ၏ အဓိက ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ကြၽန္ပတ
္ မ
႕ုိ ွ ေၾကာ္ျငာေနရာကြကမ
္ ်ား ေရာင္း ခ်သည့္ ေၾကာ္ျငာသူမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စမ
ီ ်ား၊
မီဒယ
ီ ာႂကြမး္ က်င္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ဗဟို ဝယ္ယေ
ူ ရး အဖြအ
႕ဲ စည္းးမ်ား စသည္တျ႕ုိဖစ္သည္။
ကြၽန္ပတ
္ ၏
႕ုိ စီးပြါးေရးလုပင
္ န္းဆိင
ု ရ
္ ာ က်င့ဝ
္ တ္သက
ိ ာၡ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိက
ု န
္ ာသည့အ
္ ေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္
ဆက္ဆရ
ံ ာတြင္ စီးပြါးေရးအရ မည္မ်ွ ပင္ စြနစ
႕္ ားရ၍ ျပိဳင္ဘက္မ်ားက မည္မ်ွ ပင္ အားေကာင္းေစကာမူ ဥပေဒႏွင့္ ညီညတ
ြ သ
္ ည့္
နည္းလမ္းမ်ားသာ အသုးံ ျပဳရမည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္သည္ ကြၽန္ပတ
္ ၏
႕ုိ လက္ရိွ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆေ
ံ ရး ေရရွညခ
္ ေ
ံ ရး၊
ေဖာက္သည္အသစ္မ်ား ရရွေ
ိ ရး၊ ေစ်းကြကအ
္ တြငး္ ၌ ထူးခြၽန္မ၍
ႈ စာရိတေ
ၱ ကာင္းေသာ ဂုဏသ
္ တင္းအား ထိနး္ သိမး္ ထားရန္တ႕ုိ ျဖစ္သည္။
2.1 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိက
ု န
္ ာျခင္း
ေဖာက္သည္ႏင
ွ ့္ ဆက္ဆေ
ံ ရးသည္ ျပည္တင
ြ း္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာျဖစ္ေစ ထိစ
ု ရ
ီ င္ပင
ုိ ခ
္ င
ြ န
့္ ယ္ပယ္အေပၚ အာဏာက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား အႂကြမး္ တဝင္ ရွရ
ိ မည္ျဖစ္ျပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ လိက
ု န
္ ာရမည္။
2.2 ဂုဏသ
္ က
ိ ာၡ ၏ အေျခခံမမ
ူ ်ားအား လိက
ု န
္ ာျခင္း
ေဖာက္သည္မ်ားအၾကား အဖြ၏
႕ဲ ဂုဏသ
္ တင္းအား ထိခက
ုိ ေ
္ စသည့္ အျပဳအမူအား တားျမစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အဖြ၏
႕ဲ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
ေဖာက္သည္၏ကိယ
ု စ
္ ားလွယမ
္ ်ားအား တိက
ု ႐
္ က
ုိ ျ္ ဖစ္ေစ၊ သြယဝ
္ က
ုိ ျ္ ဖစ္ေစ အျပန္အလွန္ ကူညသ
ီ ည့္ ဆက္ဆေ
ံ ရးမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္
JCDecaux အေပၚ ထိက
ု ယ
ုိ စ
္ ားလွယ၏
္ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္အား အက်ိဳးသက္ေရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ စႏိင
ု သ
္ ည့္ မည္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္ကမ
ုိ ်ွ မကမ္းလွမး္ ရေပ။
2.3 ေၾကာ္ျငာျပဳလုပျ္ ခင္းမ်ားအား ေစာင့ၾ္ ကည့သ
္ ည့္ လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ား
ကြၽန္ပတ
္ ၏
႕ုိ ကြနယ
္ က္ထတ
ဲ င
ြ ္ ေၾကာ္ျငာတင္ (သိ)႕ု လႊငထ
့္ တ
ု သ
္ ည့္ ေၾကာ္ျငာျပဳလုပျ္ ခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာဥပေဒမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ထိန
ု ည္းတူ ဤသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္စပ
ံ ါ အေျခခံမမ
ူ ်ားအား JCDecaux အဖြမ
႕ဲ ွ လိက
ု န
္ ာရမည္ျဖစ္ျပီး လူက
႕ ်င့ဝ
္ တ္ဆင
ုိ ရ
္ ာႏွင့္
ေလ်ာက္ပတ္သည့အ
္ ျပဳအမူဆင
ုိ ရ
္ ာ စံခ်ိနစ
္ ည
ံ န
ႊ း္ မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမွ ေရွာင္ရာွ းရမည္။ ဤအေျခအေနအရ သီးသန္အ
႕ ေၾကာင္းအရာ
တစ္ခက
ု မ
ုိ တ
ူ ည္၍ ေၾကာ္ျငာဖန္တးီ မႈမ်ား ႏွင့္ ႐ုပျ္ မင္ခင္းက်င္းျပသမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ အရက္၊ ေဆးလိပ၊္ အေဖာ္အခြၽတ္/အမ်ိဳးသမီးအတြငး္ ခံ၊
ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာျပသခ်က္၊ သြယဝ
္ က
ုိ ရ
္ ာဂစိတႏ
္ းႈိ ေဆာ္ျပသခ်က္၊ ကုနပ
္ စၥညး္ ၏ ေဂဟဆိင
ု ရ
္ ာတန္ဘးုိ ၊ ျပဇာတ္ရ/ံု ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကား၊
ဗီဒယ
ီ ဂ
ုိ မ
ိ း္ မ်ား၊ လူငယ္ထ၏
ု ထိရလ
ွ ယ
ြ မ
္ အ
ႈ ား ထိခက
ုိ ေ
္ စႏိင
ု သ
္ ည့္ ကုနပ
္ စၥညး္ အစရွသ
ိ ျဖင့)္ ျပဳလုပရ
္ ာတြင္ အထူးသတိျဖင့္ ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ရ
္ မည္။ .
ဤအေျခအေနအရ
ျပသခ်က္မ်ားတြငပ
္ ါဝင္သည့အ
္ ရာ
အထူးသျဖင့္
အထက္ပါစာပိဒ
ု တ
္ င
ြ ္
ေဖာ္ျပထားသည့္
အေၾကာင္းအရာတစ္ခက
ု မ
ုိ တ
ူ ည္သည့္
အရာမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္သည္မ်ားအား
ေစာင့ၾ္ ကည့စ
္ စ္ေဆးသည့္
လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းတစ္ရပ္
လိအ
ု ပ္သည္။ ထိေ
႕ု ၾကာင့္ အဖြတ
႕ဲ ည္ရေ
ိွ နသည့္ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍ လြတလ
္ ပ္စာြ
ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိင
ု ရ
္ န္ အာမခံသည့္ ရုးံ တြငး္ သီးသန္အ
႕ ဖြအ
႕ဲ စည္းတစ္ခု သိမ
႕ု ဟုတ္ အျခားလိက
ု န
္ ာေစမည့္ ယႏၱရားတစ္ခခ
ု မ
ု ွ ထိနး္ ခ်ဳပ္ထားရမည္။.
ေၾကာ္ျငာတင္ျခင္း
(သိ)႕ု
လႊငထ
့္ တ
ု သ
္ ည့္
ထို
ေၾကာ္ျငာျပဳလုပျ္ ခင္းမ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍
အျပီးသတ္လတ
ြ လ
္ ပ္သည့္ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏိင
ု ရ
္ န္ လုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ေ
့္ ပးရမည္။

ထိရ
ု းံု တြငး္ သီးသန္ေ
႕ ကာ္မတီအား

2.4 ပစၥညး္ ခ်င္းဖလွယေ
္ ရာင္းဝယ္ျခင္း (Barters)
ဝန္ေဆာင္မႈ (ခရီးသြားျခင္းကဲသ
့ ေ
႕ုိ သာ) သိမ
႕ု ဟုတ္ ပစၥညး္ မ်ား (ဥပမာ အိင
ု တ
္ ႏ
ီ င
ွ ပ
့္ တ္သက္သည့္ ပစၥညး္ ကိရယ
ိ ာမ်ား) ျပန္ရရန္အတြက္
ေၾကာ္ျငာ ေနရာအကြကအ
္ ား ေရာင္းခ်ျခင္းအား ခြၽင္းခ်က္အေနျဖင့သ
္ ာ စဥ္းစားရန္ႏင
ွ ့္ ပြငလ
့္ င္းျမင္သာမႈ အရွဆ
ိ းံု အေျခအေန (သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ
အသုးံ စာရိတႏ
္ င
ွ ့္ ဝင္ေငြအား ေငြစာရင္းတြငမ
္ တ
ွ သ
္ ားျခင္း အပါအဝင္ ထိသ
ု ျ႕ုိပဳလုပျ္ ခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈနး္ အား ေလ်ာ္ညမ
ီ ရ
ႈ ေ
ိွ စျခင္း၊ ေငြေတာင္းခံလာႊ ၌
အခြနႏ
္ င
ွ ့္ ေငြစာရင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိက
ု န
္ ာျခင္း) မ်ားတြငသ
္ ာ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည္။
2.5 ေငြမ်ား၏မူရင္းဇစ္ျမစ္
အျပင္ပန္းအားျဖင့္ တရားဝင္ေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပသ
္ ည့္ တရားမဝင္အလုပမ
္ ်ားမွ
တြငဖ
္ က
ြ ထ
္ ားျခင္းတိပ
႕ု ါဝင္သည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားသည္ ျပစ္မေ
ႈ ျမာက္သည့္ ေဖာက္ဖ်က္မမ
ႈ ်ားျဖစ္သည္။

ရရွသ
ိ ည့္

သိမ
႕ု ဟုတ္

ဤအႏၱရယ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ခိင
ု လ
္ ေ
ုံ သာ ဂုဏသ
္ တင္းရွသ
ိ ည့္ စီးပြါးဖက္မ်ားႏွငသ
့္ ာ အဖြမ
႕ဲ ွ ေရြး၍ အလုပလ
္ ပ
ု က
္ င
ုိ သ
္ ည္။
အကယ္၍ စီးပြါးဖက္အသစ္ႏင
ွ ့္ အလုပလ
္ ပ
ု ေ
္ တာ့မည္ဆလ
ုိ ်င္ ထို စီးပြါးဖက္၏ ဂုဏသ
္ တင္းအား အတည္ျပဳစစ္ေဆးရန္ သင့ေ
္ တာ္သည့္
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကို ျပဳလုပရ
္ မည္။
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အႏၱရယ္မ်ားသည့္ အေျခအေန / က်င့္သုံးရမည့္အမူအက်င့္င့္
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
1. စည္းမ်ဥ္းစီးကမ္းမ်ားအားလိုက္နာျခင္း
သီးသန္႕သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားအတြက္ (ဥပမာ - ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ကုန္ပို႕လႊာစည္း
မ်ဥ္း အစသျဖင့္တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား) သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား
တိက်စြာသိရွိရန္ သင္၏ရုံးတြင္း ဥပေဒေရးရာဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာဌာန သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာနတို႕ျဖင့္
တိုင္ပင္ပါ။ ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းဥပေဒသမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ မ်ားစြာကြဲျပားႏိုင္သည္။
ဥပမာ
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္
ေၾကာ္ညာေအဂ်င္စီ
သို႕မဟုတ္
အျခားၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ
ျပဳလုပ္ေပးသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု (ဥပမာ - ဗဟို ဝယ္ယူေရး အဖြဲ႕အစည္း) အတြက္ ေၾကာ္ျငာအပ္သူမွသာ အခေၾကးေငြေပးေခ်ခြင့္ရွိ၍
ေၾကာ္ျငာထုတ္ေဝ၊လႊင့္ေပးသည့္ သတင္းမီဒီယာမွ မေပးခ်ရေပ။
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ဤသို႕ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မီဒီယာမ်ားမွ ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားအား အသြင္ေျပာင္းဖုံးကြယ္ထားသည့္
အခေၾကးမ်ားအား ေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္
ယူ႐ိုေငြ ၅၀၀၀၀၀ ငါးသိန္းအထိ ဒဏ္တပ္ျခင္းကို ခံရႏိုင္ျပီး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားအား ေလလံဆြဲပိုင္ခြင့္အား
အပိတ္ခံရႏိုင္သည္ (“Sapin” ဟုေခၚသည့္ ၁၉၉၃ ခု ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ ဥပေဒ)။
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕အားကိုယ္စားျပဳသူမ်ား (ဥပမာ - အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းပံ့ပိုးေပးသူမ်ား၊ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္မ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား အစသျဖင့္ ) အေနျဖင့္ အဖြဲ႕ကိုယ္စား
လည္ပါတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိရန္
အားထုတ္ရမည္။
သင္၏ကုပၸၼဏီအတြက္သာ ကတိကဝတ္ကိုျပဳျပီး အဖြဲ႕၏ အျခားကုပၸၼဏီမ်ားကိုယ္စား မည္သည့္အခါမွ ကတိကဝတ္
မျပဳလုပ္မိရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။ တစ္ဆက္ထဲတြင္
ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ သင္၌ လိုအပ္သည့္
အဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအာဏာ (ဥပမာ - ေရွ႕ေနမွလႊဲ႕သည့္စာ၊ တရားဝင္ကိုယ္စားျပဳခြင့္) ရွိမရွိကို
ဆန္းစစ္ရမည္။
ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုစီတိုင္းႏွင့္ တြဲလ်က္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မူရင္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းထားရမည္။

2. ဂုဏ္သိကၡာ၏ အေျခခံမူမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
အဖြဲ႕အားကိုယ္စားျပဳသည့္ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တတိယပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္
ကြၽန္ပ္တို႕ ဆက္ဆံေရး၌ ထိုဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ႏိုင္သည့္
ကြၽန္ပ္တို႕ ၏ ရုံးတြင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေစပါ။ သို႕ျဖစ္၍
ျပင္ပအၾကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ားအား
ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အပါအဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
အဖြဲ႕မွ ၎၏ ကတိကဝတ္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေစပါ။
ကိုယ္စားလွယ္၏ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္အား လႊမ္းမိုးရန္ အလို႕ငွါ အသြင္ေျပာင္းဖုံးကြယ္ထားသည့္ အခေၾကးမ်ားအား
ေဖာက္သည္၏ ကိုယ္စားလွယ္အား မည္သည့္အခါမွ မကမ္းလွမ္းပါႏွင့္။ ပုဂၢလိကအဂတိလိုက္စားမႈအား ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္
အေရးယူႏိုင္သည္။
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အပိုင္း (၃) က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ား

ထိုလက္ေဆာင္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး မရွိခဲ့လ်င္ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးမခ်ႏိုင္သည့္ ေဖာက္သည္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား
လႊမ္းမိုးရန္ အလို႕ငွါ လက္ေဆာင္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ အသုံးစားရိတ္အား ကမ္းလွမ္မႈမျပဳရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။
ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား လႊမ္းမိုးရန္ နည္းလမ္းအျဖစ္ ေပးသည့္ သို႕မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားအား
တားျမစ္သည္။ လက္ေဆာင္တစ္ခုသည္ သင့္ေတာ္၏မေတာ္၏ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား သို႕မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈမ်ားအား
ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ ၎တို႕၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ေမးျမန္းရမည္။
လက္ေဆာင္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေငြစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား (တန္ဖိုးနည္းသည္မ်ားမွလြဲ၍) အား
တိက်စြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ရွင္းလင္းခ်က္အား စာျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ေရးဌာနမွ
ထိမ္းသိမ္းေမာ္ကြန္းတင္ထားရန္ တင္ျပရမည္။ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကို ျပသသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ဝန္ထမ္းအား
လက္ေဆာင္ သို႕မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေပးရန္ အခြင့္ေပးသည့္ တိုက္႐ိုက္စီမံခံခြဲသူမွ သိမ္းထားရမည္။
လက္ေဆာင္မ်ား
ေဖာက္သည္အား ေပးသည့္ လက္ေဆာင္သည္ တန္ဖိုးနည္းရမည္ျဖစ္ျပီး ယူ႐ိုေငြ ၁၃၀ (တစ္ရာ့သံုးဆယ္) ထက္
မပိုရ။ ထိုပမာဏထက္ပိုေသာ လက္ေဆာင္အား တိုက႐
္ ိုက္စီမံခံခြဲသူမွ ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး ဝန္ထမ္း၏ အိမ္သို႕မဟုတ္ဘဲ
အလုပ္ခြင္သို႕သာ ပို႕ရမည္။
ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား
ခရီးသြားျခင္း၊ ျပပြဲမ်ား စသည္တို႕ကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႕၏ ကုန္သြယ္စီးပြါးဆိုင္ရာ လူထုဆက္ဆံေရး အတြက္ျပဳလုပ္သည့္
အသုံးစားရိတ္မ်ားအား ေအာက္ပါ အစည္းအေဝး တစ္ခုသို႕မဟုတ္ တစ္ခုအတြက္ သီးသန္႕လ်ာထားသည္။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

အလုပ္သေဘာလုံးဝသက္သက္ ျဖစ္ျခင္း (ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ား အား ခ်ျပျခင္း အစသျဖင့္) သို႕မဟုတ္
 ရာင္းအားျမႇင့္ျခင္း
ေ
သို႕မဟုတ္
မက္လုံးေပးသည့္
ခရီးစဥ္မ်ား
သို႕ေသာ္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား
ကြက္၍ဖိတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ
စုေပါင္းဖိတ္ျခင္း
(ဥပမာ
လူတစ္ဦး
သို႕မဟုတ္
အနည္းငယ္ကိုကြက္၍
စီးပြါးေရးသမားအခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္တည္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးအစား ထိုဖိတ္ေခၚမႉကို စီးပြါးေရးသမားအခ်င္းခ်င္း
အဆက္အသြယ္တည္ေဆာင္ရန္အတြက္ လာေရာက္မည့္အဖြဲ႕ သို႕မဟုတ္ လူအမ်ိဳးအစားမ်ားအားဖိတ္သည့္ အလုပ္အား
အေထာက္အကူျပဳေသာ သေဘာရွိျခင္း
ထိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ားကဲ့သို႕ေသာ ဖိတ္ၾကားမႈမ်ိဳးကို ေဖာက္သည္၏ ေနအိမ္သို႕ မပို႕ဘဲ ေဖာက္သည္၏ အလုပ္ခြင္ေနရသို႕
ပို႕ေဆာင္ရမည္။
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သေဘာအရေပးသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအသုံးစားရိတ္မ်ားသည္ လက္ခံႏိုင္သည့္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း အေလ့အထျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သေဘာအရေပးသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားသည္
လက္ခံႏိုင္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း အေလ့အထမဟုတ္ေပ။

3. ေငြမ်ား၏ မူရင္းဇစ္ျမစ္
ေငြေၾကးခဝါခ်မႉအား တားျမစ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌန္းခ်က္မ်ား၊ ေငြေပးေငြယူမ်ား သို႕မဟုတ္ အျခားမသကၤာဖြယ္ရာ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ေၾကညာရန္လိုအပ္ေစသည့္ သက္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒျပဌန္းခ်က္ စသည္တို႕ကို လိုက္နာရမည္။
မူမမွန္မႈမ်ားအား စူးစမ္းမိေစရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ မသကၤာဖြယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်
က္မ်ားလုပ္ေနေသာ စီးပြါးဘက္မ်ား မည္သို႕ေပးေခ်ေနၾကသည္ကို သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။
ေငြေၾကးခဝါခ်သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (လုပ္ေနသည့္အလုပ္ႏွင့္ မဆိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားမွ မူမမွန္လႊဲလာသည့္ ေငြမ်ား၊
အခြန္တိမ္းေရွာင္ရာေနမ်ားဟု သိထားၾကသည့္ ေနရာမ်ားမွ ေငြေပးေငြယူမ်ား၊ မူမမွန္သည့္ နည္း သို႕မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္
ေပးလာျခင္းမ်ား) အား ေပၚလြင္ေစႏိုင္သည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ားအား သတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
အကယ္၍
အျပဳအမူတစ္ရပ္၊
ေငြ၏ဇစ္ျမစ္
သို႕မဟုတ္
ေပးလာသည့္ပုံစံအား
လက္ခံရန္တို႕အား
အနည္းငယ္သကၤာမကင္းျဖစ္ပါက သင္၏ရုံးတြင္း ဥပေဒေရးရာဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာဌာန သို႕မဟုတ္
အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာနတို႕ျဖင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ဥပေဒအရ သင္မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ လုပ္ႏိုင္သည္ကို စူးစမ္း၍
အၾကံညဏ္ေပးလိမ့္မည္။.
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3. ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ဆက္ဆံေရး
အဖြဲ႕၏ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ခံသည့္ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္
အဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာအျပဳအမူဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ားအား လိုက္နာရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ အဖြဲ႕၏ ကုန္စည္ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အျမင့္မားဆုံး အရည္အေသြးႏွင့္ စီးပြါးေရးအေျခအေနအား အာမခံရန္အတြက္ ဤဆက္ဆံေရးမ်ား
လိုအပ္သည္။
အဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအား အဖြဲ႕၏ ေၾကာ္ျငာပစၥည္းကိရိယာမ်ား
အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း အသုံးခ်ရမည္။

တပ္ဆင္ထားသည့္

ေျမႏွင့္

3.1 စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလိုက္နာျခင္း
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ “Sapin II” ၂၀၁၆ ခု ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ဥပေဒ ကဲ့သို႕ အဖြဲ႕၏ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစီးကမ္းမ်ားအားလိုက္နာပါ။
ထို႕ျပင္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာပါ။
ေျမ သိမ
႕ု ဟုတ္ အေဆာက္အအံမ
ု ်ား «အငွါးခ်ထားသူမ်ား» သိမ
႕ု ဟုတ္ ပိင
ု ရ
္ င
ွ မ
္ ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိင
ု င
္ အ
ံ မ်ားစု၌
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ပုဂၢလိကေျမေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္ရာအေဆာက္
အအံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားသည့္ ဥပေဒမ်ား တည္ရွိသည္။ ထိုသို႕အေၾကာင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာေနရာေဒသတြင္
ျပင္ပေလဟာနယ္၌ ေၾကာ္ျငာျခင္း သို႕မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းတို႕အား လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား၊
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား သတိျပဳမိရန္အတြက္ အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရ
စည္ပင္သာယာ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အႂကြမ္းဝင္ရမည္။
3.2 ဂုဏ္သိကၡာ၏ အေျခခံမူမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သတင္းအား ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို တားျမစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ၾကားခံမ်ားမွတဆင့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ၊ ပုံဖ်က္ထားသည့္ အခေၾကးမ်ား၊ လက္ေဆာင္မ်ား၊
ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ား စသည္တို႕ကို လက္ခံျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္းတို႕ကို တားျမစ္သည္။ ထိုကမ္းလွမ္းမႈမ်ားသည္ သင္၏
သုံးသပ္ခ်က္ သို႕မဟုတ္ အကဲျဖတ္ႏိုင္စြမ္းကို လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။
မိမိမွျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အျပဳခံရသည္ျဖစ္ေစ တစ္ကိုယ္ေရ အဂတိလိုက္စားျခင္းသည္လည္း ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း သတိရပါ။
3.3 အဖြဲ႕၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားမွ လိုက္နာျခင္း
အဖြဲ႕၏ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ အဖြဲ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလိုက္နာရန္
တာဝန္ယူရမည္။
ဤရည္ရြယ္ခ်က္အား
ပို၍ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္
အဖြဲ႕၏
အဓိကကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပ႒န္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္။
1) အဖြဲ႕၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာေစျခင္း
2) ဤ
 စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုအား
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ေဖာက္ဖ်က္ပါက

စာခ်ဳပ္အား
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ရပ္နားသည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို

အပိုင္း (၃) က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ား

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္
အႏၱရယ္မ်ားသည့္ အေျခအေန / က်င့္သုံးရမည့္အမူအက်င့္င့္
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းသေဘာအရ ဆက္ဆံေရး
1. စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလိုက္နာျခင္း
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အေထြေထြ အေရာင္းစည္းကမ္းမ်ားအား
ေသခ်ာစြာ ဖတ္ျပီး အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားအား မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရမည္ကို သင္၏ ရုံးတြင္း ဥပေဒဌာန၊
ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒဌာန သို႕မဟုတ္ သင္၏ အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း စစ္ေဆးသုံးသပ္ပါ။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပီးစီးသည့္အခါ
စာခ်ဳပ္ပါတာဝန္မ်ားအား
လိုက္နာ၍
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားလည္း
စာခ်ဳပ္ပါတာဝန္မ်ားအား လိုက္နာရန္ ျပဳလုပ္ပါ။
အဖြဲ႕၏ အျခားကုပၼဏီမ်ားကိုယ္စားအတြက္မဟုတ္ဘဲ သင္၏ကိုယ္ပိုင္ ကုပၼဏီကိုယ္စားသာ တာဝန္ယူရန္ ခ်ဳပ္ဆိုပါ။
ထိုကဲ့သို႕ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ သင္၌ အဖြဲ႕အစည္းမွအပ္ႏွင္းသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အာဏာ (ေရွ႕ေနလႊဲစာ၊
အမ်ားမွေပးထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္) ရွိမရွိကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါ။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားေနာက္ဆက္တြဲ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ မူရင္းအား ထိန္းသိမ္းထားပါ။
ပုဂၢလိကပုဂိၢဳလ္၊ ကုပၼဏီႏွင့္ အငွါးခ်ထားသူအာဏာပိုင္မ်ား အပါအဝင္ ေၾကာ္ျငာရန္ ေနရာအကြက္ အငွါးခ်ထားသူတို႕ႏွင့္
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕၏ ေၾကာ္ျငာ ေနရာအကြက္အကြင္းမ်ား ဆက္လက္တည္တန္႕ရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္
ေအာက္ပါတို႕ တစ္ခုစီကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
အဖြဲ႕မွ ေၾကာ္ျငာပရိေဘာဂမ်ား တပ္ဆင္လို႕သည့္ စည္ပင္နယ္နမိတ္တစ္ခုစီအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သိေနေစပါ။
အငွါးခ်ထားသူသည္ ၎မွခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၏ တရားဝင္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ကို အတည္ျပဳခ်က္ရယူပါ။
ပုဂၢလိကေျမေပၚရွိ ေၾကာ္ျငာထားရွိမည့္ ေနရာအကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အငွါးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသႏၱရ၊
ျပည္နယ္၊ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါ။
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ လိုအပ္သည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ားကို ေတာင္းခံပါ။

2. ဂုဏ္သိကၡာ၏ အေျခခံမူမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ ပုံဖ်က္၍ျဖစ္ေစအပါအဝင္နည္းမ်ားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားထံမွ
အခေၾကးေငြပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား လက္ခံျခင္း သို႕မဟုတ္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ ဤကိစၥရပ္ (ဥပမာ - လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္
ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ား) အား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အဖြဲ႕၏ တာဝန္မ်ားအားေက်ပြန္ေနေစရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အား မွီရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

3. အဖြဲ႕၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားမွ လိုက္နာျခင္း
လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ား
ယူ႐ိုေငြ ၇၀ (ခုႏွစ္ဆယ္) ထက္ပိုေသာ သို႕မဟုတ္ ျပည္တြင္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳသည့္ ထိုထက္ေလ်ာ့ေသာ
ပမာဏထက္ပိုေသာ လက္ေဆာင္အား သင္ ယူခြင့္မရွိ။ ထိုပမာဏထက္ တန္ဘိုးမ်ားသည့္ လက္ေဆာင္ သို႕မဟုတ္
ဖိတ္ၾကားျခင္းအား ျငင္းပယ္၍ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူထံ ျပန္ေပးရမည္။ ထိုျငင္းပယ္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအတြက္
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ကသိကေအာင့္အေျခအေနသို႕ ဦးတည္သြားပါက သင့္အား တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္သူအား အေၾကာင္းၾကားပါ။ ထိုလက္ေဆာင္/
ဖိတ္ၾကားမႈကို ျငင္းမည္မျငင္းမည္၊ သင္၏ဌာနႏွင့္ ေဝမွ်မည္ မေဝမွ်မည္ သို႕မဟုတ္ JCDecaux အဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့ေနသည့္
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုသို႕ ညီမွ်သည့္ပမာဏကို ေပးမည္ မေပးမည္ကို တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္သူမွ ဆက္လက္ဆုံးျဖတ္လိမ့္မည္။
ထို႕ျပင္ လက္ေဆာင္မ်ားကို သင္ေနထိုင္သည့္ ေနရာတြင္ မည္သည့္အခါမွ လက္မခံရဘဲ အလုပ္ခြင္၌သာ လက္ခံရယူရမည္။
မည္သည့္အခါတြင္မွ ေငြသား သို႕မဟုတ္ ေငြသားႏွင့္ညီမွ်သည့္ လက္ေဆာင္မ်ားအား လက္မခံရ။
ေဆာင္ရြက္စီမံရမည္မ်ား
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၏ ဂုဏ္သတင္းႏွင့္ ယခင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေၾကာင္းအား အထူးသျဖင့္ အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္ဆိုင္
ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည္အေလ့အက်င့္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အဂတိလုက
ိ ္စားမႈႏွင့္ ခေလးလုပ္သား) မၾကာခဏ
ေတြ႕ရွိရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းရမည္။
အဖြဲ႕၏ အဓိကကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူအသစ္မ်ား စသည္တို႕ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္
JCDecaux အဖြဲ႕၏ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း (အဖြဲ႕၏ ရုံးတြင္းသုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရရွိႏိုင္)
အား ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ထည့္ရမည္။
ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ တစ္ဦးဦးမွ အက်ိဳးစီးပြါး ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိပါက သင္၏ ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူကို
အေၾကာင္းၾကားပါ။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

အကယ္၍ အျပဳအမူတစ္ရပ္အား အနည္းငယ္သကၤာမကင္းျဖစ္ပါက သင္၏ရုးံ တြငး္ ဥပေဒေရးရာဌာန၊ ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာ
ဥပေဒေရးရာဌာန သိမ
႕ု ဟုတ္ အဖြ၏
႕ဲ
ဥပေဒေရးရာဌာနတိျ႕ု ဖင့္ တိင
ု ပ
္ င္ပါ။ ဥပေဒအရ သင္မည္သည့အ
္ တိင
ု း္ အတာထိ
လုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္ကုိ စူးစမ္း၍ အၾကံညဏ္ေပးလိမမ
့္ ည္။
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အပိုင္း (၃) က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ား

4. JCDECAUX အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား
4.1 အေျခခံ လူမႈေရး စံတန္ဖိုးမ်ား
ေဘးအႏၱရယ္ကင္း၊ က်န္းမာ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းသည့္ အက်ိဳးျပဳေသာ အလုပ္ခြင္ဝန္းက်င္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအား
ခံစားရရွိႏိုင္ေစရန္ JCDecaux အဖြဲ႕မွ ကတိကဝတ္ျပဳျပီး အဖြဲ႕၏ ရုံးတြင္းသုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ သို႕မဟုတ္
သင့္ကုပၼဏီ၏ «လူသားအရင္းအျမစ္ဌာန» သို႕မဟုတ္ « ေရရွည္တည္တန္႕သည့္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ အရည္အေသြးဌာန»
တို႕တြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ JCDecaux ၏ ႏိုင္ငံတကာ အေျခခံက်ေသာ လူမႈေရး စံတန္ဖိုးမ်ား ပဍိညာဥ္စာတမ္း (JCDecaux
International Charter of Fundamental Social Values) တြင္ ၎၏ ကတိကဝတ္ျပဳမႈကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
4.2 ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္မ်ား
4.2.1 ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သစၥာတရား
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီသည္ သူ/သူမ ၏ ကိုယ္ပိုင္အဆင့္အလိုက္ JCDecaux ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းအား
ျဖည့္ဆည္းေပးၾကျပီး
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္
အတြင္းလူမ်ား၊
အျပင္လူမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံသည့္
သူ/သူမ၏
ႂကြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည့္ အလုပ္သေဘာဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အျပဳအမူမ်ားထဲတြင္ ဤစံတန္ဖိုးမ်ားအား ထည့္သြင္းေလးစားရမည္
ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အဖြဲ႕၌ ၎၏ စီးပြါးေရးအားေအာင္ျမင္ေစ၍ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္ႏိုင္ေစသည့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္အရာအမ်ိဳးမ်ိဳး
ရွိသည္။ သူ/သူမတို႕အား ကုပၼဏီမွ ဝကြက္အပ္ထားသည့္ ထိုအရာတို႕အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီ၌
တာဝန္ရွိသည္။
4.2.2 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္း
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ႏွင့္/သို႕မဟုတ္
နည္းပညာအခ်က္အလက္
သို႕မဟုတ္
ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္၊ စာခ်ဳပ္မ်ား သို႕မဟုတ္ “know-how” မ်ားကဲ့သို႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အားလုံးသည္
အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ားစုသည္ အတြင္းေရးမ်ားျဖစ္၍ အဆင့္ျမင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၏
ၾကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ ဖြင့္ခ်ျခင္းမျပဳရ။ JCDecaux အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႕ လက္လွမ္းမွီသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္တို႕၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ တာဝန္ရွိသည္။
4.2.3 တတိယပုဂိၢဳလ္တို႕၏ အသိပညာဆိုင္ရာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္း
သင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္
အတိုင္းအတာနယ္ပယ္အတြင္း
တတိယပုဂိၢဳလ္တို႕ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္
မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ patent ရာမ်ား၊ ဒီဇိုင္းပုံစံမ်ားႏွင့္ model တို႕အား မေဖာက္ဖ်က္မိေစရန္ သတိထားရမည္။
တတိယပုဂိၢဳလ္၏ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဝဲအား တရားဝင္လိုင္စင္မရွိဘဲ အသုံးျပဳျခင္း သို႕မဟုတ္ ကူးယူျခင္းအား တားျမစ္သည္။
4.2.4 သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာစနစ္အား (Information System) အသုံးျပဳျခင္း
အသုံးျပဳသူတစ္ေယာက္ျခင္းစီသည္ သူ/သူမ မွ ၾကိဳက္သလိုအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ား (ဥပမာ - ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊
စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ တက္ဘလက္မ်ား (tablets) ၊ ပရင္တာမ်ား) အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ထိုအရာမ်ားအား
ပ်က္စီးျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္း သို႕မဟုတ္ တစ္ျခားသူမွ တရားမဝင္သုံးစြဲျခင္း မရွိေစရန္ သူ/သူမ မွ အတတ္ႏိုင္ဆုံး
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ထိုစက္ကိရိယာမ်ားမွ ရရွိေသာ၊ သိုမွီးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ျပီး
အလုပ္ႏွင့္မဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ configuration အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မဆိုင္သည့္ ေဆာ့ဝဲ install လုပ္
င္းလဲျခင္း စသည္တို႕မွ ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။
4.2.5 သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းအား (Information Asset) ကာကြယ္ျခင္း
သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းဆိုသည့္ အယူအဆတြင္ အဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးမွ လိုအပ္သည့္
ကြန္ပ်ဴတာေဒတာအခ်က္အလက္အားလုံး၊ ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ အသင့္သုံးႏိုင္ရန္ ထည့္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
(databases) ၊ အစီအစဥ္ႏွင့္ ထားရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ထားရွိသည္မျဖစ္ေစ စသည္တို႕ကိုဆိုလိုသည္။
အေျခအေနတိုင္းတြင္ သူ/သူမ ၏အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ သူ/သူမမွ လည္ပတ္ သို႕မဟုတ္ အသုံးျပဳေနသည့္
ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ database မ်ား၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈမ်ားအား ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီမွ ထိန္းသိမ္းရမည္။ အထူးသျဖင့္ သူ/
သူမသည္ ကြန္ပ်ဴတာသုံးသူတို႕၏ user account မ်ား၊ code မ်ား သို႕မဟုတ္ password မ်ား သို႕မဟုတ္ အျခား accesscontrol system စသည္တို႕ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္ျပီး e-mail သို႕မဟုတ္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ ဖလွယ္ေနသည့္
ေဒတာအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
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လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္
အႏၱရယ္မ်ားသည့္ အေျခအေန / က်င့္သုံးရမည့္အမူအက်င့္င့္
JCDECAUX အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား
1. က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရး
အလုပ္ခြင္ ေဘးအႏၱရယ္ကာကြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ သင့္ေတာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
အေထာက္အကူပစၥည္းအေဆာက္အအံု စသည္တို႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စသည္တို႕ပါဝင္သည့္ သင္ၾကီးၾကပ္ရသည့္
ယာယီဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏
က်န္းမာေရးႏွင့္
ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္
လိုအပ္သည္မ်ား
စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္။

2. ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သစၥာတရား

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

လုပ္ငန္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ စက္စနစ္မ်ား၊ ကိရိယာမ်ား၊ ေပးေခ်သည့္ကဒ္ျပားမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကိရိယာမ်ား (ဥပမာ
- အင္တာနက္, ရုံးတြင္း သတင္းပို႕စနစ္ သို႕မဟုတ္ အျခားအရာမ်ား) စသည္တို႕ အပါအဝင္ JCDecaux ႏွင့္ ဆိုင္သည့္
ပစၥည္းအေဆာက္အအံုမ်ား အသုံးျပဳရာတြင္ အဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။
ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ကမကထျပဳျခင္း သို႕မဟုတ္ လူမႈေရး၊ ပရဟိတ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရး သို႕မဟုတ္ ဘာသာေရး၊ သို႕မဟုတ္
ရပ္တည္မႈ စသည္တို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုတာကိစၥမ်ားအား JCDecaux အဖြဲ႕ႏွင့္ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္ျခင္း
မရွိေစရ။ ထိုနည္းတူ အဖြဲ႕၌ ရွိေသာ သင္၏ အဆင့္အတန္း သို႕မဟုတ္ အလုပ္ရာထူးအား အသုံးျပဳ၍ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊
သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သို႕မဟုတ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း မျပဳရ။
JCDecaux အဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းအား ေၾကာျငာျခင္း၊ ကမကထျပဳျခင္း သို႕မဟုတ္ ေထာက္ခံျခင္း
စသည္တို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အသုံးစားရိတ္မ်ားသည္ အဖြဲ႕မွ လက္ခံရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ၍ အခ်ိဳးက်
ေစရမည္။

3. လက္ခံရရွိျပီး ထုတ္ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႕၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ
ေန႕တဓူဝအလုပမ
္ ်ားတြင္ သင့ေ
္ ခါင္းထဲ ထည့ထ
္ ားရမည္မာွ သတင္းအခ်က္အလက္ (ဥပမာ - “know-how” မ်ား၊ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ည့္
လုပင
္ န္းစဥ္ သိမ
႕ု ဟုတ္ ၎၏စီးပြါးေရးလုပင
္ န္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ JCDecaux မွ စုေဆာင္းရရွလ
ိ ာသည့္ အသိပညာဆိင
ု ရ
္ ာပိင
ု ဆ
္ င
ုိ မ
္ ႈ
အခြငအ
့္ ေရးမ်ား စသည္ျဖင့္ ) တိအ
႕ု ား တတိယပုဂဳၢိ လ္တထ
႕ုိ ံ ထုတေ
္ ဖာ္ျပမႈအား တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္သ
႕ တ္သတ္ထားရမည္။
အထူးသျဖင့္ တတိယပုဂဳၢိ လ္တႏ
႕ုိ င
ွ ့္ ဆက္ဆေ
ံ ရးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ထုပေ
္ ဖာ္ျပရန္ လိအ
ု ပ္သည့္ JCDecaux အဖြႏ
႕ဲ င
ွ ့္ ဆိင
ု သ
္ ည့္
ထိရလ
ွ ယ
ြ ္ သိမ
႕ု ဟုတ္ လွ်ဳိ ဝ
႕ က
ွ သ
္ ည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အားလုးံ ကို ထိသ
ု တင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးကို ကာကြယရ
္ န္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ဥပေဒေရးရာဌာနမွ ခြငျ့္ ပဳသည့္ လွ်ဳိ ဝ
႕ က
ွ သ
္ တင္းအခ်က္အလက္အား ဖလွယျ္ ခင္း
သေဘာတူညခ
ီ ်က္ အရသာ ထုတေ
္ ဖာ္ျပႏိင
ု သ
္ ည္။ သတင္းအခ်က္အလက္အား သင္မွ စာရင္းျပဳစုထား၍ ခြျဲ ခားေရြးထုတက
္ ာ
«လွ်ဳိ ဝ
႕ က
ွ »
္ ဟု၍ အမွတအ
္ သားျပဳထားမွသာ ထုတေ
္ ဖာ္ျပႏိင
ု သ
္ ည္။
တတိယပုဂဳၢိ လ္တထ
႕ုိ မ
ံ ွ
ရရွလ
ိ ာသည့္
လွ်ဳိ ဝ
႕ က
ွ သ
္ တင္းအခ်က္အလက္အား
ဌာနတြငး္ ရွိ
ထိသ
ု တင္းအခ်က္အလက္ကုိ
သိရရ
ိွ န္လအ
ုိ ပ္သည့္ သူမ်ားထံသသ
႕ုိ ာ သိမ
႕ု ဟုတ္ အဖြ၏
႕ဲ
အေထြေထြအပ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေရးမွ ေရြးထားေသာ အတိင
ု ပ
္ င္ခမ
ံ ်ားသိသ
႕ု ာ
ထုတေ
္ ဖာ္ျပႏိင
ု ျ္ ပီး သင့မ
္ က
ွ ်င့သ
္ းံု ရသည့္ လွ်ဳိ ဝ
႕ က
ွ ခ
္ ်က္ထန
ိ း္ သိမး္ ေရး တာဝန္အေၾကာင္းအား ထိသ
ု တ
ူ ႏ
႕ုိ င
ွ ့္ တတိယပုဂဳၢိ လ္တအ
႕ုိ ား
အေၾကာင္းၾကားရမည္။
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အပိုင္း (၃) က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ အမူအက်င့္တို႕၏ အေျခခံမူမ်ား

4. တတိယပုဂိၢဳလ္တို႕၏ အသိပညာဆိုင္ရာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း
သင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ patent မ်ား၊ ပုံၾကမ္းမ်ား၊ စံျပပုံစံငယ္မ်ား ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားတို႕ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား ရင္းႏွီးႂကြမ္းဝင္မႈ ရွိရမည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ တတိယပုဂိၢဳလ္တို႕၏ အသိပညာဆိုင္ရာပိုင္ဆိုင္မႈ
အခြင့္အေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ခ်ဳပ္ေဖာက္သူအတြက္ တရားမမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈကို က်သင့္ေစသည္။
တတိယပုဂိၢဳလ္တို႕၏ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ သို႕မဟုတ္ အျခား အျမင္ဆိုင္ရာ သို႕မဟုတ္ အၾကားဆိုင္ရာ
ပိုင္ဆိုင္မႈတို႕အား တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တုပျခင္းတို႕ အပါအဝင္ ေဆာ့ဝဲႏွင့္ ဒီဂ်ီတယ္ဆိုင္ရာ ခိုးခ်ျခင္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားပါ။

လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္

အကယ္၍ အျပဳအမူတစ္ရပ္အား အနည္းငယ္သကၤာမကင္းျဖစ္ပါက သင္၏ရုံးတြင္း ဥပေဒေရးရာဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာ
ဥပေဒေရးရာဌာန သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၏ ဥပေဒေရးရာဌာနတို႕ျဖင့္ တိုင္ပင္ပါ။ ဥပေဒအရ သင္မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ
လုပ္ႏိုင္သည္ကို စူးစမ္း၍ အၾကံညဏ္ေပးလိမ့္မည္။

၄

အပိုင္း (၄) အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီ

အေျခခံက်ေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုဆိုသည္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၌ တာဝန္ရွိသည္။ ဥပမာ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသုံး၍ အက်ိဳးအျမတ္ရယူမႈအား တားျမစ္ျခင္း
လြတ္လပ္စြာ ျပိဳင္ဆိုင္ျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း
ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြစာရင္းအင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္း

1. အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီထံ ကိစၥရပ္အား လႊဲေပးျခင္း
အေျခခံက်ေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုခုရွိသည္ဟု ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးမွသိရွိထားျပီး
သူ/သူမ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး သို႕မဟုတ္ ထိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ GM အား တင္ျပရန္ အခက္အခဲရွိသည္ သို႕မဟုတ္ မွန္ကန္သည့္
အေရးယူမႈျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ရသည့္အေၾကာင္းရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီအား က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မွ အရိပ္အေရာင္ျပသသည္။
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီထံ တင္ျပမႈမ်ားသည္
အဖြဲ႕အား ၎၏ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ အေထာက္အကူေပးသည္
အဖြဲ႕၏ ေရရွည္အက်ိဳးစည္းပြါးအား အကာအကြယ္ေပးသည္
အဖြဲ႕တြင္းၾကည့္႐ႈသည့္
အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္
က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ
သတိေပးျခင္း
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား ကမၻာတစ္ဝွန္းရွိ JCDecaux အဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရုံးသို႕ တိုက္႐ိုက္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ခြင့္ကို ေပးသည္။
ဤက်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္ မူေဘာင္အတြင္းမွ ေပးပို႕သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထိုစြပ္စြဲမႈမ်ားအား
မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳရန္အတြက္
အသင့္အတင္
မွန္ကန္မႈရွိရန္ႏွင့္
အရွိအရွိအတိုင္းျဖစ္ရန္
လိုအပ္သည္။
ထင္ရာစြပ္စြဲျခင္း ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ အသင့္အတင့္ မွန္ကန္မႈ မပါရွိသည့္ မေရမရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ိဳးကို
က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ လက္ခံစစ္ေဆးမည္ မဟုတ္ေခ်။
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အပိုင္း (၄) - အဖြဲ႕၏ က်င့္၀တ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတိုင္း သတိေပးခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား
ထိုလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႕ ပါရွိသည္ -

လြတ္လပ္စြာ၊

လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ

ရရွိႏိုင္သည္။

အဖြဲ႕တည္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံ၏ website ၏ home page တြင္ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕ extranet တြင္ ရရွိႏိုင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္
ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ
က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ တယ္လီဖုန္းလိုင္း 33 (0)1 30 79 79 11 (ျပင္သစ္).
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရုံးအား အဖြဲ႕၏ General Counsel and Deputy General
Counsel မွ တာဝန္ယူထားသည္။ ၎တို႕အား ေအာက္ပါ တယ္လီဖုန္း သို႕မဟုတ္ e-mail ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။
33 (0)1 30 79 79 11 (ျပင္သစ္), e-mail: comite.ethique@jcdecaux.com
မူအရ တိုင္ၾကားမႈကို တင္ျပေသာသူသည္ သူ/သူမ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးရမည္။
သူ/သူမ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထား၍ သူ/သူမ၏ အမည္မေဖာ္ျခင္းအား အေလးထားသည္။
အကယ္၍ တိုင္ၾကားသူက သူ/သူမ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို မေဖာ္ျပေစလိုပါက သူ/သူမ၏ ေရြးခ်က္မႈအတြက္
အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ေကာ္မတီထံတင္ျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပရမည္။ ဤကိစၥမ်ိဳးတြင္ ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ား၏ အတိမ္အနက္ႏွင့္
ေပးပို႕လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ သင့္တင့္စြာ မွန္ကန္မႈကို အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ
ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ သုံးသပ္ျပီးေနာက္ တင္ျပလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အခါအခြင့္ကို ဆုံးျဖတ္မည္။

2. တိုင္ၾကားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း
က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္းသည္ ၎၏ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ
မူေဘာင္၏ မရွိမျဖစ္အစိပ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း JCDecaux မွ ယုံၾကည္သည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ႏွင့္၊ ျပင္သစ္ဥပေဒ (၂၀၀၇
ခု ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္)၊ ကြၽန္ပ္တို႕ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အခ်ိဳ႕ စီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားအရ အခ်က္အလက္မ်ားအား
အတည္မျပဳႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အစစ္ေဆးမခံရသည္ျဖစ္ေစ
ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ကိစၥတစ္ရပ္အား တင္ျပလာသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္း၊ ေနရာအဆင့္ေျပာင္းျခင္း၊
ေမွာင့္ေရာင့္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ လက္စားေခ်ျခင္း စသည္တို႕အား အဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္း သို႕မဟုတ္ သီးခံျခင္း
ရွိမည္မဟုတ္ေပ။
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီထံ တင္ျပသည့္ အထက္ပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမွာ ေရြးစရာ နည္းလမ္းတစ္ခုသာ
ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သည့္သိေကာင္း သိႏိုင္ျပီး
ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း မရွိ။
ဆန္႕က်င္ဖက္အားျဖင့္ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအား အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား
စြက္ခ်က္တင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းႏွင့္

3. ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဒတာအခ်က္အလက္အား ကာကြယ္ျခင္း
အခ်က္ျပအသံေပး (whistleblowing) စနစ္အား JCDecaux SA မွ ေဒတာအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းရန္အတြက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕မွ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ဥေရာပသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္
ေဒတာအခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပ႒န္းဥပေဒႏွင့္အညီ whistleblowing လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ သိရွိရသည့္
သူတစ္ဦးဦးသည္ ၎မွ တိုင္ၾကားသူျဖစ္ေစ၊ အတိုင္ခံရသူျဖစ္ေစ
email ျဖင့္ သက္ေသခံကပ္ျပားမိတၱဴကိုတြဲ၍
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီ
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရုံး
comite.ethique@jcdecaux.com
သို႕
၎တို႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္ ရရွိႏိုင္ခြင့္အား က်င့္သုံးႏိုင္သည္။ မမွန္ကန္၊ မျပည့္စုံ၊ မေရရာ သို႕မဟုတ္
သက္တမ္းကုန္သည့္ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအား
ျပဳျပင္ရန္ေတာင္းဆိုရာတြင္လည္း အလားတူ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
လိုက္နာရမည္။
whistleblowing စနစ္အား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ေဒတာအခ်က္အလက္ ကာကြယ္သည့္ အာဏာပိုင္ျဖစ္သူ CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés) အား အေၾကာင္းၾကားထားျပီးျဖစ္သည္။
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4. အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ
JCDecaux အဖြဲ႕၏ အေျခခံက်ေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးလာသည္မ်ားကို
ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔ သို႕ လိုအပ္မည္ထင္သည့္ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ေပးျခင္း။
စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ ၎အား သတိျပဳမိေစရန္ အေၾကာင္းၾကားလာသည့္ အဖြဲ႕တြင္း အေျခခံက်ေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
ဆန္႕က်င္သည့္
အေျခအေနမ်ားအား
အသိုသိပ္ဆုံး
စစ္ေဆးျပီး
လိုအပ္သည္ထင္သည့္
အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ထိုအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ တုန္႕ျပန္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ပါ။
«သတ္မွတ္ခ်က္စံ» ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအား အဆိုျပဳပါ။

5. အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႕အားအမည္တင္သြင္းျခင္း
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၌ အဖြဲ႕ဝင္ သံုးဦးပါရွိသည္။ ၎တို႕မွာ JCDecaux SA ၏ ၾကီးၾကပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕
စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ (Audit Committee of JCDecaux SA’s Supervisory Board) ၏ ဥကၠဌ၊ လုပ္ခေၾကးေငြႏွင့္
အမည္တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ (Remunerations and Nominations Committee ) ၏ ဥကၠဌႏွင့္ ရုံးတြင္းစစ္ေဆးေရး
ညြန္ၾကားေရးမႉး (Director of Internal Audit ) စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ JCDecaux SA ၌ ထိုရာထူးမ်ားအား ကိုင္စြဲထားသေရြ႕
၎တို႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနမည္။
စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌသည္ အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ သဘာပတိျဖစ္သည္။

6. အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အလုပ္လုပ္ပုံ
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္ၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံသည္။ တင္ျပလာလာေသာ
အေျခခံက်ေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည့္
အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊
ဥကၠဌမွ မွလိုအပ္သည္ထင္၍ျဖစ္ေစ ဆင့္ေခၚလာလွ်င္ ခ်က္ျခင္းေတြ႕ဆုံရမည္။ လိုအပ္လွ်င္ အစည္းအေဝးမ်ားအား
တယ္လီဖုန္းျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ video- conference ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း က်င္းပရမည္။
အေျခခံက်ေသာ
က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
ဆန္႕က်င္သည့္
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍
အခ်က္အလက္ရွာေဖြရန္
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းအတြက္
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီ၌
လုံေလာက္သည့္အာဏာရွိသည္၊ အထူးသျဖင့္ ရုံးတြင္းစစ္ေဆးအဖြဲ႕အား ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
JCDecaux အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္သူမ်ားအပါအဝင္ သင့္ေတာ္သည့္မည္သူမဆိုထံမွ သက္ေသၾကားနာျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း
စသည္တို႕ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး ကုစားခ်က္မ်ားအား အၾကံျပဳေထာက္ခံ ႏိုင္သည္။
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား မည္သူႏွင့္မွ် အစားမထိုးႏိုင္ေပ။
အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ
ေကာ္မတီသည္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္
တက္ေရာက္သည့္အဖြဲ႕ဝင္တို႕၏
မဲဆႏၵအမ်ားစုေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆုံးျဖတ္သည္။ အစည္းအေဝးအား တယ္လီဖုန္း သို႕မဟုတ္ video-conference ျဖင့္
တက္ေရာက္လွ်င္ တက္ေရာက္သည္ဟု ယူဆသည္။ မဲဆႏၵသေရက်ေနလွ်င္ ဥကၠဌမွ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ မဲကို
ထည့္မည္။

7. အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔ အား အစီအရင္ခံျခင္း
အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔ အား အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ျပီး အထူးသျဖင့္
အေျခခံက်ေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုစားမႈမ်ားအား
၎၏ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားအား တင္ျပရန္ ၎မွအဆင္ေျပသလို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ အကယ္၍
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း တိုင္ေတာမႈမ်ာ လက္ခံရရွိခဲ့လွ်င္ အဖြဲ႕၏က်င့္ဝတ္သိကၡာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ
အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႔ ထံ ႏွစ္စဥ္ အစီအရင္ခံတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။
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က်င့္၀တ္သိကၡာစည္းမ်ဥ္း
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