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Navistar ၏ အမႈေဆာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မွ ေပးပို႔ပါသည္
ေလးစားရပါေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားNavistar တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္း ၏ ဘက္ေပါင္းစုံကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳးစားၾကရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ၏ ႀကီးပြားေရး၊ တိုးတက္ေရး ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္သည့္
အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းတြင္လည္း အေကာင္းဘက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရကာ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား၊ ပါတနာမ်ား ႏွင့္
ေရာင္းေပးသူမ်ားႏွင့္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ၾကရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၏ သက္ေရာက္မႈကို ျမွင့္တင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုမၸဏီအတြင္းတြင္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီညြတ္ၿပီး
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံး၏ ၀တၱရားျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိုင္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံမႈ ႏွင့္ ရိုးသားမႈရွိသည့္ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ကို
ထူေထာင္ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အနီးအနား ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္း၏ အနာဂါတ္အတြက္ အေကာင္ဘက္
သက္ေရာက္မႈတစ္ခုခုျဖစ္ေအာင္ စိတ္ဆႏၵရွိၾကၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္း၊ ေျဖရွင္းနည္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏
စစ္မွန္မႈအေပၚ ဂုဏ္ယူျခင္းျဖင့္ စတင္ၾကရပါမည္။
ရာထူး၊ ဌာနမေရြး ၀န္ထမ္းတိုင္းတြင္ Navistar ၏ ခမ္းနားမႈကို ကိုယ္စားျပဳရေသာ ၀တၱရားျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိပါသည္။
ယင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း သင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖင့္ အသားက်ရန္ ေတာင္းဆိုရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
၀တၱရားကို ပိုမိုျပည့္စုံေစသည္၊ ဘက္ေပါင္းစုံေတြးေတာၿပီး ျပဳမူတတ္ေစသည္၊ စြန္႔စားရမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေစၿပီး လုပ္ငန္းခြင္
အေျခအေနေပါင္းစုံတြင္ စည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစသည္။ သင္၏ ေန႔တဓူ၀ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ရန္ ဤ
စာအုပ္ကို ကိုးကားပါ။
Navistar အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ ႏွင့္ ဒါရိုတ္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အနာဂါတ္ ကို ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကိုသုံးၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၏ သက္ေရာက္မႈကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ ၀န္ထမ္းအားလုံးႏွင့္အတူ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပစြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
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လိုက္နာရမည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀တၱရား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီေအာင္ျမင္ရန္ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး - ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား မွသည္
၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအထိ - ရိုးသားစြာ၊ ဘက္ေပါင္းစုံ ျပည့္စုံစြာ ႏွင့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတြင္းဘက္ ႏွင့္
အျပင္ဘက္သို႔ အစီရင္ခံျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားသည္ ယုံၾကည္ရသည္၊ ၿပီးၿပည့္စုံၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ မျဖစ္မေန ျဖစ္ရမည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ရပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံး သေဘာတူထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီအတြက္ ၀တၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
အမွတ္တံဆိပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္
ေဂဟစနစ္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀တၱရားမ်ားကို သတိမူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီအတြင္း ေနရာမေရြး အခ်ိန္မေရြး
စည္းကမ္းမ်ားအားလုံးကို ေလးစားလုိက္နာ ရမည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဤကိစၥရပ္တြင္ အထူးတလည္း
၀တၱရားမ်ားကို ရယူရပါသည္။ သူတို႔သည္ စံနမူနာမ်ားျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီအတြင္း မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကို မျဖစ္မေန ထိန္းသိမ္းၾကရမည္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို
ကာကြယ္ေပးရမည္၊ ကုမၸဏီတြင္းတြင္သာ မက ျပင္ပတြင္လည္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဘက္ေပါင္းစုံျပည့္စုံေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္ၾကရပါမည္။
ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ စြန္႔စားရေသာ၊ ဒြိဟျဖစ္ႏိုင္ေသာ အလားအလာရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို
ရွင္းျပထားၿပီး ကိစၥရပ္ေလ့လာမႈမ်ား သုံးၿပီး ထင္သာျမင္သာေအာင္ ျပထားပါသည္။

ဤ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တြင္ပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိက အပိုင္း သုံးပိုင္း ခြဲျခားထားပါသည္။

အသိုင္းအ၀ိုင္း၀င္

အသိုင္းအ၀ိုင္း၀င္

လုပ္ငန္းခြင္တြင္း

တစ္ေယာက္အေနျဖင့္

တစ္ေယာက္အေနျဖင့္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀တၱရား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀တၱရား

၀တၱရား

+ ေနာက္စာမ်က္နွာတြင္ ဆက္ရန္
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လိုက္နာရမည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀တၱရား

လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔တဓူ၀ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပါင္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို လုပ္ငန္းတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထပ္အားျဖည့္ထားပါသည္။ ၄င္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ၊ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရာ
ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုံးကို လိုက္နာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လိမ္လည္ျခင္း၊ မမွန္မကန္လုပ္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းျခင္း၊ ခိုးျခင္း၊
အလြဲသုံးစားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား သို႔မဟုတ္ တတိယလူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါ သို႔မဟုတ္ သိလ်က္ႏွင့္
မပတ္သက္ေစေတာ့ပါ။
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီကို သာမက ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အျခား စီးပြားဘက္ပါတနာမ်ား ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနသူမ်ားကို
ပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းသည္ မည္သည့္က႑တြင္မဆိုရွိသည့္ ၀န္ထမ္း၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလုံးကို
ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုံး၀လက္မခံပါ။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မည္သူမဆို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္
အတိုင္းအတာေပၚမတူတည္ၿပီး အလုပ္ထုတ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ ရာဇ၀တ္ ဥပေဒမ်ားအရ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသည္အထိ စည္းကမ္းပိုင္း အေရးယူခံရႏိုင္သည္။
ယင္းသို႔မျဖစ္ေစရန္ ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံး ေလ့လာၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ ထားၾကရပါမည္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပဳအမူမ်ားတြင္
ေပါင္းစပ္အသုံးခ်ၾကရမည္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို စိတ္ထဲထား ဆုံးျဖတ္ၾကရမည္။ သံသယရွိလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို
ရယူၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အဆက္အသြယ္မ်ား အျပင္ ဗဟို စည္းကမ္းလိုက္နာေရး အကူအညီေပးရုံး ထံသို႔
ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ (ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ 39 ၏ အေထာက္အပံ့ အခန္းတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္)
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အသိုင္းအ၀ိုင္း၀င္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀တၱရား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈ၀တၱရား ဆိုသည္မွာ ဥပေဒ ကို
ေစာင့္သိလိုက္နာျခင္းသည္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္
အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ေရြးစရာမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
စီးပြားေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားကို မျဖစ္မေန လိုက္နာရပါမည္။
Navistar ၏ ၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ လူမႈ၀တၱရား
အထူးသျဖင့္ လူအမ်ားေကာင္းစားေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်
င္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္မ်ားကို သတိထားမိရမည္ျဖစ္ၿပီး
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ကုမၸဏီ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

06

လူ႕အခြင့္အေရး

ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ဥေရာပ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ ကြန္ဗန္းရွင္း က လက္ခံထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို
ေလးစားလိုက္နာရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းသေဘာတရားမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ကို
ထိန္းသိမ္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထပ္ေဆာင္းအားျဖည့္ထားပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ အေျခခံအက်ဆုံး ေယဘုယ်အျဖစ္ဆုံး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရး (ေနာင္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ဟု သာ ေျပာပါမည္)ကို အကာအကြယ္ေပးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာရပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ျပဳျခင္း ႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ ကေလးလုပ္သား ႏွင့္ အဓမၼ သို႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ လုပ္သားမ်ား အသုံးျပဳျခင္း အားလုံးကို ကန္႔ကြက္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ ႏွင့္ စီးပြားပါတနာမ်ား၏
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေစရမည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ ရွဳ႕ျမင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ အနီးတ၀ႈိက္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို သတိထားေစာင့္ၾကည့္ပါမည္။
ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္ အနီးတ၀ႈိက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိပါက ကၽြႏ္ုပ္၏ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ 39 တြင္ပါေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါမည္။

+ ဥပမာ
သင္သည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ တာ၀န္ရွိႏိုင္ပါသည္။

လိုအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ၊ သင့္မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ ပစၥ

သင္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေသာ ပစၥည္းသြင္းသူတစ္ေယာက္သည္ ၄င္း၏

ည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္ ေရရည္တည္တံ့ေရးအတြက္

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ကေလးမ်ားကို အသုံးျပဳေနသည္ သို႔မဟုတ္

တာ၀န္ရွိေသာ ယူနစ္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္

၀န္ထမ္းမ်ားအား လူသားမဆန္သည့္ အေျခအေနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရသည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို မျဖစ္မေနသုံးသပ္ရမည္၊ ထို စီးပြားေရးပါတနာ ကို

(ဥပမာ၊ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာေနရာ)ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္

ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္ရမည္၊ လိုအပ္ပါက ဆက္ဆံေရးကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ရမည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ရရွိသည္။

+ အကိုးအကား
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ BHR ေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး နွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း မူ၀ါဒကို ကိုးကားပါ။
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၏ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္

အစီရင္ခံျခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ သတိျပဳရမည္မ်ား မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံေရး
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မတရားမႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားလုံးကို ရွံဳ႕ခ်ၿပီး မတူကြဲျပားေသာ အဖြဲ႕မ်ား ႀကီးျပင္းသည့္ သာတူညီမွ်ၿပီး အားလုံးပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ကိုယ္တိုင္
ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ တာ၀န္ယူရမည္။ ဥပေဒႏွင့္ အညီ သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံေရးသည္ တရားမွ်တမႈ၊ ႀကိဳတင္မဆုံးျဖတ္ထားမႈ၊ လမ္းဖြင့္မႈအတြက္
အဓိက မွတ္တိုင္မ်ား ျဖစ္သည္။ Navistar သည္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မႈ၊ မတူကြဲျပားမႈ ႏွင့္ သည္းခံမႈစိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ ေလးစားစြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို အားေပးသည္။ ယင္းသည္
ကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္း၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္မႈ အမ်ားဆုံးရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူတိုင္းကို သာတူညီမွ် အခြင့္အေရး ေပးသည္။
Navistar သည္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ က်ားမ၊ လိင္ယုံၾကည္ရာ၊ မူလႏိုင္ငံသား၊ ဘိုးဘြား၊ ယုံၾကည္သည့္ဘာသာ၊ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ ေရာဂါ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈ၊ ကေလးေမြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ အိမ္ေထာင္အေျခအေန၊
လိင္စိတ္ကိုင္းညြတ္မႈ၊ အသက္အရြယ္၊ စစ္မႈထမ္းအေျခအေန၊ အကာအကြယ္ေပးခံရသည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအေျခအေန၊ ဗီယက္နမ္ေခတ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အေျခအေန သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားသည့္
အျခားအသြင္အျပင္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ တရားရုံးက သတ္မွတ္ထားသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား အားလုံးကို တားျမစ္သည္။ ဥပေဒအရ အေရးယူရေလာက္သည္အထိ ေရာက္မလာႏိုင္လွ်င္လည္း Navistar က
ခြဲျခမ္းဆက္ဆံသည္ဟု ထင္ခံရႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအားလုံးကို ဤမူ၀ါဒအရ တားျမစ္ထားပါသည္။ Navistar ၏ သာတူညီမွ် အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မူ၀ါဒသည္ လူအားလုံး ႏွင့္ အစဥ္အလာ အားလုံးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေစရမည္။ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သာတူညီမွ် အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ေပၚတြင္ အေျခခံရန္မွာ Navistar ၏ မူ၀ါဒ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဥပေဒအရ သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို လိုက္နာၿပီး ကၽြႏ္ုပ္အနားရွိသူမ်ားကိုလည္း ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ေအာင္ တိုက္တြန္းမည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒကို ေဖာက္ဖ်က္ခံေနရသည္ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ေနမႈကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္ပါက ကၽြႏ္ုပ္၏ မန္ေနဂ်ာ၊ လူ ႏွင့္ အစဥ္အလာ ဌာန သို႔မဟုတ္ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ 39 တြင္ပါေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါမည္။

+ ဥပမာ
အလုပ္ေဖာ္တစ္ေယာက္က အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္

လိုအပ္သည့္ အဆင့္မ်ားကို ဆက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ထိုကိစၥကို သင့္မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္

မူလႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ေသာ အကာအကြယ္ေပးခံရသည့္ အုပ္စုတြင္

ေကာ္ပိုရိတ္ လုံၿခံဳေရးထံသို႔ အစီရင္ခံလိုက္သည္။ သင္သည္ က်င့္၀တ္ေဟာ့လိုင္း

အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ျခင္းေပၚအေျခခံၿပီး တသမတ္တည္းမဟုတ္ေသာ

သို႔လည္း ဖုန္းဆက္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာ 39 တြင္ပါေသာ

ဆက္ဆံမႈမ်ိဳးခံရသည္ဟု သင့္အားလာေျပာျပသည္။

အဆက္အသြယ္မ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

+ အကိုးအကား

သာတူညီမွ် အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံေရး အေပၚထားသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သဓိဌာန္ကို ေထာက္ပံ့သည့္ လူငွားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ သာတူညီမွ် အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မူ၀ါဒကို ကိုးကားပါ။
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အရက္ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး အသုံးျပဳမႈ
Navistar သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေဘးကင္းသည့္ အလုပ္ခြင္၊ ေဖာက္သည္မ်ားကို အရည္အေသြး မီသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးရန္ သဓိဌာန္ခ်ထားသည္။ မူးယစ္ေဆး ႏွင့္ အရက္-ကင္းစင္သည့္
အလုပ္ခြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ႏွင့္ အရည္အေသြးကို ပိုေကာင္းေစသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
မူးယစ္ေဆး ႏွင့္ အရက္-ကင္းစင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ေဒသႏၱရ စုေပါင္း ညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ အလုပ္မ၀င္မီ၊
မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္းရွာေဖြရန္ ေဆးစစ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရယူထားပါသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ မူးယစ္ေဆး ႏွင့္ အရက္-ကင္းစင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို လိုက္နာၿပီး ကၽြႏ္ုပ္အနားရွိသူမ်ားကိုလည္း ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ေအာင္ တိုက္တြန္းမည္။

+ ဥပမာ
သင့္အလုပ္အဆိုင္းခ်ိန္အတြင္း သင့္အလုပ္ေဖာ္သည္ ဒရိန္းဒယိုင္ျဖစ္ေနၿပီး အရက္နံ႔ရေနေၾကာင္း သင္သတိထားမိသည္။
လိုအပ္သည့္ အဆင့္မ်ားကို ဆက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ထိုကိစၥကို သင့္မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုရိတ္ လုံၿခံဳေရးထံသို႔ အစီရင္ခံလိုက္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္မဆို လူ ႏွင့္
အစဥ္အလာ ဌာန ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ က်င့္၀တ္ေဟာ့လိုင္း သို႔ ဖုန္းဆက္ႏိုင္သည္။

+ အကိုးအကား
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အတြက္ အရက္ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး အသုံးျပဳမႈ မူ၀ါဒကို ကိုးကားပါ။
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လုပ္ငန္းခြင္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး
Navistar သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၀န္ထမ္းကို သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္၀န္ထမ္းက ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ျခင္းကို လုံး၀လက္မခံပါ။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ေသနတ္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္လက္နက္မွ် ကုမၸဏီ ပရ၀ုဏ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏိပိုင္ကားကို ေမာင္းႏွင္ျခင္းကဲ့သို႔ ကုမၸဏီပိုင္ ပစၥည္းကို အသုံးျပဳေနခ်ိန္အတြင္း
သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း ကိုင္ေဆာင္ခြင့္မျပဳပါ။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ေဘးကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားေနေသာ သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားကို
သတိရွိၿပီး ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္ ၀တၱရားရွိပါသည္။

+ ဥပမာ
သင့္ အလုပ္ေဖာ္ႏွစ္ေယာက္ အျငင္းပြားေနၿပီး တစ္ေယာက္က ေနာက္တစ္ေယာက္ကို တပ္ဆင္လိုင္းေပၚသို႔
တြန္းလိုက္သည္ကို သင္သတိျပဳမိသည္။
ျဖစ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္း သင့္မန္ေနဂ်ာ၊ ေဒသႏၱရ ဆုံးရွံဳးမႈ ကာကြယ္ေရး၊ လူ ႏွင့္ အစဥ္အလာ ဌာန သို႔မဟုတ္ ကမာၻအ၀ွမ္း လုံၿခံဳေရး ထံသို႔ သတင္းပို႔ပါ။ အစီရင္ခံမႈမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ
39 တြင္ပါေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

+ အကိုးအကား

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒ ႏွင့္ လက္နက္ ႏွင့္ ေသနတ္ မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ သို႔မဟုတ္ အတိုင္ပင္ခံရန္ ကမာၻအ၀ွမ္း လုံၿခံဳေရး ဌာနကို ဆက္သြယ္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း
အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၏ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ သတိျပဳရမည္မ်ား မူ၀ါဒ တြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

10

ကုန္ပစၥည္း တေျပးညီျဖစ္ေရး ႏွင့္
ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွလူမ်ားသည္ Navistar ၏ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ အသုံးျပဳေနၾကသည္ သို႔မဟုတ္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ေနၾကသည္။ သို႔ေၾကာင့္ Navistar
သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထက္သာလြန္ေသာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ဆီေလ်ာ္သည့္၊
အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္း နွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရန္ သဓိဌာန္ခ်မွတ္ထားသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚသက္ေရာက္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆ္ကမ်ား အျပင္ အမွန္တကယ္ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ကုန္ပစၥည္းေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္
စဥ္ဆက္မျပတ္ စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ အႏၱရာယ္တစ္ခုခု ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိျပဳမိလွ်င္
သို႔မဟုတ္ ပူပန္မႈမ်ားရွိေနလွ်င္ ထိုကိစၥကို ကၽြႏ္ုပ္၏ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမွ သက္ဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ားထံသို႔ အစီရင္ခံရမည္။

+ ဥပမာ
သင့္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္က အဆိုင္းအခ်ိန္မၿပီးမီ ပစၥည္း 54 ခု အၿပီးလုပ္ရန္လိုသည္ဟု ေျပာလာသည္။ သင္သည္ ထပ္ေဆာင္းတပ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
မျပဳလုပ္မီ ယူနစ္ကို စစ္ေဆးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ အဆိုင္းအခ်ိန္ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ သင္သည္ သင့္အလုပ္ခုံရွိ ယူနစ္မ်ားေပၚတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား
ဆက္တိုက္ရွိေနေၾကာင္း သင္သတိထားမိသည္။ ထိုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္သည္ သင္ စစ္ေဆးရမည့္ ပုံမွန္စစ္ေဆးစာရင္းထဲတြင္ မပါေသာ္လည္း ၄င္းသည္ စံႏွင့္
မကိုက္ညီဟု သင္လုံး၀သိေနသည္။
သင့္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ကို ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာ အပိုင္းအေၾကာင္း ခ်က္ခင္းအေၾကာင္းၾကားၿပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ပါေသာ ယူနစ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္
မစစ္ေဆးမိဘဲ လြတ္သြားႏိုင္ေသာ ယူနစ္မ်ား ရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

+ အကိုးအကား

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အရည္အေသြး မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး
Navistar သည္ ကမာၻအ၀ွမ္းသို႔ စီးပြားျဖစ္ယာဥ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ Navistar သည္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိုယ့္ အထူး၀တၱရားကို သိရွိပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္သဟဇာတျဖစ္ေရး ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေနရာမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏
ေရရွည္တည္တံ့ေရးတို႔အတြက္ တာ၀န္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခံယူရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေလအလြင့္မ်ား၊
ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ ေရညစ္ညမ္းမႈတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားအပါအ၀င္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညိစြန္းႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံအားလုံး၏ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရ၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ား ၊
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကို လိုက္နာပါသည္။ မိမိသက္ဆိုင္ရာ က႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ရမည္မွာ လူတိုင္း၏
တာ၀န္၀တၱရားျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းလိုက္နာရန္အတြက္ တစ္ကိုယ္ေရ တာ၀န္၀တၱရားခံယူရပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္
သက္ေရာက္မႈမ်ားအားလုံးကို အေပၚေအာက္၊ ေအာက္အေပၚ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သက္တမ္းသံသရာ ခ်ည္းကမ္းနည္းကို သုံးေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပန္းတိုင္မွာ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ
အဆိုပါသက္ေရာက္မႈမ်ား ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အနည္းဆုံးျဖစ္ေစမည့္နည္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ထုတ္လႊတ္မႈ ႏွင့္ အျခား ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္လည္း စည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အလားတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားလုံးကို
လိုက္နာပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ သုေတသန ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး ကနဦးအပိုင္းမွစတင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မူ၀ါဒမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ သဘာ၀ ကို ကာကြယ္ျခင္းအား စိတ္ထဲထားၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္
စြမ္းအင္ကို စီးပြားတြက္တြက္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈအနည္းဆု့းျဖစ္ေအာင္
ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ၿပီး ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး
ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ရပါသည္။

+ ဥပမာမ်ား

နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈကို တေျဖးေျဖေလ်ာ့ခ်ရန္

အလုပ္ေဖာ္တစ္ေယာက္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္သုံးထာသည့္ မႈတ္ေဆးဗူးကို

ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုန္ပစၥည္း၏ သက္တမ္းသံသရာအားလုံးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အဆင့္ျမင့္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ

ပုံမွန္အမႈိက္ပုံးထဲတြင္ မွားယြင္းစြာ ပစ္ထားေၾကာင္း သင္သတိျပဳမိသည္။

နည္းပညာမ်ားကို တီထြင္ရန္ ပန္းတိုင္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
သဟဇာတျဖစ္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေနၿပီး လိုအပ္သလို မြမ္းမံထားပါသည္။ ဤနယ္ပယ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တိုးတက္မႈကို
ေျခရာခံရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္၊ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ႏွင့္
အစီရင္ခံရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ားအျပားကို ISo14001 လက္မွတ္ရထားသည့္
ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ (EMS) ျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အဆိုပါ EMS
လုပ္ထုံးအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

သင့္အလုပ္ေဖာ္အား ဗူးကိုေဖာက္ၿပီး အရည္အားလုံးကို သြန္ျပစ္လိုက္ရန္
သတိေပးပါ၊ အရည္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႏွင့္ ဗူးကို
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ျပန္လည္အသုံးခ်ပုံးထဲ သို႔ ထည့္ရပါမည္။

+ အကိုးအကားမ်ား
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ စြမ္းအင္ေခၽြတာေရး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစိုးရ ဆက္ဆံေရး စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂါတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္မ်ား၊ စြမ္းအင္အေတြးအေခၚမ်ား ႏွင့္
ေဂဟစနစ္အရ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ပုံေဖာ္ရန္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။
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မူ၀ါဒကို ကိုးကားပါ။

လႉဒါန္းျခင္း၊ စပြန္စာေပးျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းမႈလုပ္ျခင္း

Navistar သည္ ေကာင္းေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အေကာင္းဘက္ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သဓိဌာန္၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အလႉအတန္းမ်ား (ျပန္ရရန္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ထည့္၀င္ေပးျခင္း)ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေငြေၾကး စပြန္ဆာေပးျခင္းမ်ား (စာခ်ဳပ္စာတန္းျဖင့္
သေဘာတူထားေသာ စဥ္းစားစရာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ထည့္၀င္ေပးျခင္း)ကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ Navistar ၏ ထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈ၀တၱရား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေ
စရန္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တတ္ႏိုင္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏ ႏွင့္ အရင္းအျမစ္အကန္႔အသတ္အတြင္း ျဖစ္ေစရန္ လႉဒါန္းမႈမ်ား ႏွင့္စပြန္ဆာေပးျခင္း လႈပ္ရွားမႈအားလုံးကို ကုမၸဏီ၏ လႉဒါန္းႏိုင္ေသာ
ထည့္၀င္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအရ မျဖစ္မေန ခြင့္ျပဳၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
လႉဒါန္းမႈမ်ား ႏွင့္ စပြန္ဆာေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းအား ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ခြင့္ျပဳေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထည့္၀င္မႈမ်ားသည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈ-၀တၱရား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ထည့္၀င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္
ေနာက္ထပ္ထည့္၀င္မႈအားလုံးကို လူမႈသက္ေရာက္မႈ မန္ေနဂ်ာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရပါမည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကုမၸဏီကိုယ္စား လႉဒါန္းမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာရပါမည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လႉဒါန္းမႈကို လက္ခံရရွိသူ ႏွင့္ လက္ခံရရွိသူက လႉဒါန္းမႈကို လက္ခံရရွိသည့္ ေျပစာမ်ားကို
သိမ္းဆည္းထားၿပီး စာရင္းစစ္ခံႏိုင္ရပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဌာနတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီကိုယ္စား
လႉဒါန္းျခင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ စမလုပ္ပါ။

+ ဥပမာမ်ား
စီးပြားေရး ေန႔လည္စာ စားပြဲတစ္ခုတြင္ အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္က Navistar သည္ ေဒသခံ
ေဘ့စ္ေဘာအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို စပြန္ဆာေပးႏိုင္ပါသလားဟု သင့္ကိုေမးပါသည္။ အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္၏ သမီးသည္
အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ ကိရိယာအသစ္မ်ား လတ္တေလာတြင္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္အား စပြန္ဆာေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးမွသာ ေပးလို႔ရသျဖင့္
မည္သည့္ကတိက၀တ္မွမျပဳႏိုင္ေသဘဲ ဌာနတြင္း တင္ျပရအုန္းမည္ဟုသာ ေျပာရပါမည္။

+ အကိုးအကားမ်ား
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ လႉဒါန္းႏိုင္ေသာ ထည့္၀င္မႈမ်ား မူ၀ါဒကို ကိုးကားပါ သို႔မဟုတ္ လူမႈ သက္ေရာက္မႈ မန္ေနဂ်ာ ကို ဆက္သြယ္ပါ။
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ဆက္ဆံေရး
Navistar က ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးပါတနာမ်ား၊ မီဒီယာ ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ရိုးသားၿပီး ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပြင္းလင္း ထင္ရွားစြာ
ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ေပါင္းစည္းေသာ ညီညြတ္ေသာ ပုံရိပ္ကို တင္ျပရန္အတြက္ ဌာနတြင္း
ဆက္သြယ္ေရး စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားရန္ ၀တၱရားရွိပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာသူမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္ကို ထိန္းသိန္းႏိုင္ေအာင္ Navistar ကိုယ္စား ျပဳလုပ္ေသာ
ဆက္သြယ္ေရးမ်ားသည္ ရွင္းလင္းၿပီး တသမတ္တည္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ Navistar ႏွင့္ ၄င္း၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ကိုယ္စား ျပဳလုပ္ေသာ ဆက္စပ္
ဆက္သြယ္ေရးတိုင္းကို Navistar ဆက္သြယ္ေရး ရွင္းလင္းေရး ရုံး မွတစ္ဆင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။
အလားတူ မူ၀ါဒမ်ားသည္ လူမႈမီဒီယာေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူမႈမီဒီယာေပၚတြင္ ပါ၀င္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဌာနတြင္း
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ သဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Navistar ၏ လ်ိဳ႕၀ႈက္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို မတင္ျပရပါ။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကုမၸဏီအတြက္ မည္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ မထုတ္ျပန္ဘဲ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အၿမဲ ဆက္သြယ္ေရး ရွင္းလင္းေရး ရုံး
သို႔ လႊဲေပးပါမည္။ လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚတြင္ မွန္ကန္စြာ ျပဳမူႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံဥာဏ္ရယူရန္ ကုမၸဏီ၏ လူမႈမီဒီယာဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
အတိုင္ပင္ခံပါမည္။

+ ဥပမာမ်ား
သင္သည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တစ္ေယာက္ေယာက္က Navistar ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေ၀ဖန္ထားၿပီး ေထာက္ျပထားသည့္
အခ်က္မ်ားသည္ လုံး၀အေျခအျမစ္မရွိသည့္ ေ၀ဖန္မႈ တစ္ခုကို ဖတ္ခဲ့ရပါသည္။
သင္သည္ မမွန္ကန္မႈကို ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္လိုေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး ရွင္းလင္းေရး ရုံးသည္ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနကို
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ႏွင့္ ျပည့္စုံစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္သျဖင့္ ထိုရုံးကို ဦးစြာ အတိုင္ပင္ခံပါ။

+ အကိုးအကားမ်ား
ဆက္သြယ္ေရး ရွင္းလင္းေရး ရုံး ကို ဆက္သြယ္ရန္ Corporate.Communications@Navistar.com ကို ဆက္သြယ္ပါ။
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ တစ္သံတည္း မူ၀ါဒ၊ မီဒီယာႏွင့္ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒ ႏွင့္ လူမႈမီဒီယာ မူ၀ါဒကို ကိုးကားပါ။
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ႏိုင္ငံေရး ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္း
ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဥပေဒျပဌာန္ေရးမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ မူေဘာင္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးမ်ားတြင္ Navistar ၏ ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္
အသိုင္းအ၀ိုင္းေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္း မွတစ္ဆင့္ ဥပေဒျပဳေရး စီမံကိန္း ကဲ့သို႔ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္-ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း အထူးသျဖင့္
ကိုယ့္အက်ိဳးအျမတ္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္းကို ဗဟိုကသာ ျပဳလုပ္ၿပီး ပြင္းလင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ယူေသာ တာ၀န္ခံေသာ
မူ၀ါဒေဘာင္မ်ားအတြင္းကသာ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္ အုပ္စုမ်ားႏွင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ဘက္မလိုက္ေရး
မူ၀ါဒေပၚတြင္ အေျခခံသည္ဟု ေျပာလို႔ရပါသည္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား ႏွင့္ အစိုးရမ်ားကို မရိုးသားစြာ လႊမ္းမိုးျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္ကို အခြင့္အာဏာမေပးအပ္ထားပါက ကုမၸဏီကိုယ္စား ႏိုင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စြက္ဖက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္မႀကိဳးစားပါ။ အစိုးရ၀န္ထမ္း ႏွင့္
အလားအလာရွိေသာ အဆက္အသြယ္တစ္ခုသည္ ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္း ေျမာက္မေျမာက္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဥပေဒ ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရး
ဌာ ကို ဆက္သြယ္ပါမည္။ ၄င္းသည္ မေျမာက္ပါက ကၽြႏ္ုပ္၏ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဆက္စပ္ ဌာနတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာပါမည္။

+ ဥပမာမ်ား
သင့္အသိတစ္ေယာက္သည္ ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ Navistar အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္
အဆိုတစ္ရပ္သည္ လက္ရွိ ကြန္ဂရက္တြင္ ေဆြးေႏြးေနၿပီး သင္က ဤအဆိုတြင္ Navistar ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းျပရန္
သင့္အသိကို ဆက္သြယ္ရန္ စဥ္းစားပါသည္။

သင့္အသိအား ထိုကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဆက္သြယ္ပါႏွင့္။ Navistar တြင္ ႏိုင္ငံေရးေလာ္ဘီလုပ္ျခင္းသည္ ဗဟိုကသာ
သီးသန္႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေလာဘီျပဳလုပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအတြက္
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ဆက္သြယ္ရန္မည့္ဌာနမွာ အစိုးရႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ဌာန ျဖစ္ပါသည္။

+ အကိုးအကားမ်ား
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္ ေလာ္ဘီလုပ္ျခင္း မူ၀ါဒကို ကိုးကားပါ။
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စီးပြားေရးပါတနာ
တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀တၱရား
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္
တရားမွ်တမႈတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ စိတ္ခ်ရရန္
ႏွင့္ ယုံၾကည္ရရန္ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ Navistar သည္ ၄င္း၏ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား၊
အုပ္စုတြင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ တန္ဖိုးမ်ားကို
စီးပြားေရးအတြင္းသို႔ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို ျမင့္မားစြာသတ္မွတ္ထားရၿပီး သူတို႔ႏွင့္
ရွင္းလင္းစြာ ဆက္ဆံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တရား၀င္
ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
စီးပြားေရး ပါတနာ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ Navistar ၏
၀တၱရားသည္ ေအာက္ပါ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚလည္း သီးျခား
သက္ေရာက္ေစပါသည္။
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အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ
Navistar ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ၏ ကိုယ္က်ိဳးသည္

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ

Navistar ၏ အက်ိဳးအျမတ္ ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳး ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဘ၀ကို အေလးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္

သို႔မဟုတ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ႏိုင္ေျခ ရွိလာပါက

စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ၾကား ဒြိဟမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားရန္ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ ဒြိဟျဖစ္လာျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရး

အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ ျဖစ္ႏို္ေသာ အလားအလာရွိပါသည္။
Navistar ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ ၄င္း၏
ကိုယ္က်ိဳး ႏွင့္ Navistar ကို ေပးဆပ္ရမည့္
ထိုသူ၏ တာ၀န္ ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခ်ိန္တြင္
အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ ရွိလာပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳးသည္
အျခားကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းအ၀ယ္တစ္ခု၊
ျပင္ပ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယအလုပ္တစ္ခု မွရေသာ
ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္၊ မိသားစု သို႔မဟုတ္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဦးတည္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး သီးသန္႔ခ်မွတ္သည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ သြယ္ဖယ္သြားျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။
ဒြိဟရွိလာလွ်င္ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မပ်က္ဆီးေစသည့္ အေျဖတစ္ခုကို ပူးေပါင္းရွာေဖြၾကပါမည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ အက်ိဳးအျမတ္ဒြိဟ ရွိလာျခင္းကို ေရွာင္ရွားၿပီး အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ အလားအလာ လႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္မႈ၊ ဒြိဟျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္
သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒြိဟျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကို Navistar ဘက္က အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ အီလက္ထေရာနစ္ အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ
အတည္ျပဳျခင္းတြင္ အျပည့္အစုံ ဖြင့္ဟျခင္းကို မျဖစ္မေန ျဖည့္စြက္ပါမည္။ ဒြိဟ အသစ္မ်ားရွိလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ ဒြိဟတစ္ခုတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား
ျဖစ္လာလွ်င္လည္း ၄င္းကို ကၽြႏ္ုပ္၏ မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး အဖြဲ႕ထံသို႔ အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ ပုံစံကို ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ မျဖစ္မေန ဖြင့္ဟပါမည္။
အေျခအေနတစ္ခုသည္ ဒြိဟ ေျမာက္မေျမာက္ မေသခ်ာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာန ထံမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ရယူပါမည္။

တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္တစ္ကိုယ္ေရး ဆက္ဆံေရး၊
သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ ၀တၱရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္-ခ်မွတ္မႈတြင္
ရေသာ အက်ိဳးအျမတ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏
ကိုယ္က်ိဳးကို ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးေရွ႕တြင္ ထား
လုပ္ေဆာင္ပါက Navistar ကို ထိခုိက္ေစႏိုင္ပါသည္။

+ ဥပမာ
သင့္အထက္လူႀကီးက ပလတ္စတစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို တင္သြင္းသူမ်ားစြာ၏ တင္ဒါကို သင့္ကို ေလ့လာခိုင္းသည္။ အေကာင္းဆုံး တင္ဒါမွာ
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သင္သိရသည္။
အေျခအေနကို မန္ေနဂ်ာကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ ပုံစံ ကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အလားအလာရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟကို ဖြင့္ဟပါ။
သင့္မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ဌာန ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို သေဘာတူညီခ်က္ရယူပါ။

+ အကိုးအကား
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ မူ၀ါဒ၊ လက္ေဆာင္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး မူ၀ါဒ ႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္စပ္ေသာ သူမ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း
မူ၀ါဒ တို႔ကို ကိုးကားပါ။
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လက္ေဆာင္၊ ဧည့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္း
လက္ေဆာင္၊ ဧည့္ျပဳျခင္း၊ ဖိတ္ၾကားျခင္း ႏွင့္ အျခား ေဖ်ာ္ေျဖေရး ပုံစံမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးခံစားျခင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္
အေတြ႔ရမ်ားပါသည္။ ယင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ နည္းလွ်င္၊ လက္ခံရရွိသူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မလႊမ္းမိုးလွ်င္ သို႔မဟုတ္
လႊမ္းမိုးႏိုင္ပုံမေပါက္လွ်င္၊ ဌာနတြင္း သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဒြိဟမျဖစ္လွ်င္ သာမန္အားျဖင့္ တားျမစ္မထားပါ။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ တန္ဖိုးအားျဖင့္မ်ားသည္ဟု ထင္ရလွ်င္၊ တတိယသူကို လႊမ္းမိုးရန္ တလြဲသုံးသည္ဟု ထင္ရလွ်င္၊ ပါ၀င္သူမ်ားသည္
စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ အေရးယူခံရ (ရာထူးမွရပ္ဆိုင္းျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုျခင္း အပါအ၀င္)ႏိုင္ပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
လက္ေဆာင္၊ ဧည့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း ကို ကိုင္တြယ္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ မူ၀ါဒသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သလို ခ်ိန္ညွိပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စီးပြားေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ဟု ထင္ရေသာ လက္ေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို လက္မခံ ရပါ သို႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳရပါ၊
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Navistar ေပၚတြင္ အဆိုးဘက္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ ပမာဏမ်ားျပားေသာ လက္ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္း ႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို
မျဖစ္မေန ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ လက္ေဆာင္၊ ဧည့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း ကို ကိုင္တြယ္သည့္ ကုမၸဏီ၏ မူ၀ါဒကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီး အတိအက်လိုက္နာရပါမည္။
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ စီးပြားေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္ဟု ထင္ရေသာ၊ Navistar ေပၚတြင္ အဆိုးဘက္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ကို ကိုယ္တိုင္ ျပန္စစ္ေစရပါမည္။

+ ဥပမာ
ပစၥည္းသြင္းသူတစ္ေယာက္ထံမွ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ ဌာနတြင္း မူ၀ါဒမ်ားအရ လက္ခံခြင့္မရွိႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္
ေမြးေန႔လက္ေဆာင္တစ္ခုကို သင့္အားေပးပါသည္။
ထိုလက္ေဆာင္အား လက္ခံျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံေရးေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမရွိဟု သင္ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ေသာ္လည္း သင္သည္ လက္ေဆာင္၊
ဧည့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း ကို ကိုင္တြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ၏ တည္ဆဲမူ၀ါဒကို လ်စ္လ်ဴရွဳ႕ခြင့္ မရွိပါ။ သံသယရွိလွ်င္ လက္ေဆာင္ကို
လက္မခံပါႏွင့္။ လက္ေဆာင္ကို ျငင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ အထင္လြဲသြားမွာစိုးရိမ္လွ်င္ သင့္မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ဌာနကို ဆက္သြယ္ၿပီး
ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုကို ရယူပါ။ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ စာမ်က္ႏွာ 39 တြင္ပါေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါမည္။

+ အကိုးအကား
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ လက္ေဆာင္ ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပိုရိတ္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ဌာန ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပါ။ အစိုးရအရာရွိမ်ား
ကို လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ ကို
ကိုးကားပါ။
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အဂတိ သည္ စီးပြားကုန္သြယ္မႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအားျဖင့္ မမွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး တိုးတက္မႈ ႏွင့္
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ပ်က္ဆီးေစကာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဂတိ လိုက္စားျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။
Navistar သည္ ၄င္း၏ စီးပြားေရးကို က်င့္၀တ္မွန္မွန္ ႏွင့္ စီးပြားေရး အားသာခ်က္ ရရန္ မမွန္ကန္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈကို တားျမတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ သဓိဌာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေငြေၾကးဒဏ္တပ္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္းမမီဟု သတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ Navistar
မွ အလုပ္ထုတ္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရႏိုင္ပါသည္။ ပါ၀င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးဒဏ္တပ္ခံရျခင္း ႏွင့္ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း အပါအ၀င္ ျပင္းထန္ေသာ
ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒအားျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ ခ်မွတ္သည့္ ေငြဒဏ္ကို Navistar က ထုတ္မေပးဘဲ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္သူ ကသာ မျဖစ္မေန
ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒက ခ်မွတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုလည္း က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး Navistar ကလည္း
စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ၀န္ထမ္းကို အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္းအထိ အေရးယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ လာဘ္ထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား
မမွန္ကန္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို လက္မခံပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည့္ မူေဘာင္ ႏွင့္ လက္ရွိ တည္ဆဲ ဌာနတြင္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရး ပါတနာမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား ျပင္ပ
တတိယသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကန္ထရိုက္ရရွိေရးကို လႊမ္းမိုးရန္၊ စီးပြားေရး အားသာခ်က္တစ္ခုကို ရရွိရန္၊ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ေငြေပးေခ်ျခင္း
သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာတစ္ခုခု ကို ေပးရန္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ႈိက္၍ျဖစ္ေစ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ကတိေပးျခင္းမ်ား လုံး၀မလုပ္ရပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခား အဂတိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အက္ဥပေဒ၊ (FCPA) ယူေက
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အက္ဥပေဒ (UKBA)၊ တရုတ္ ၏ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၊ ဘရာဇီး ၏ သန္႔ရွင္းေသာ ကုမၸဏီ အက္ဥပေဒ၊ မကၠဆီကို ၏ အစိုးရ ပစၥည္း၀ယ္မႈမ်ားတြင္ အဂတိမရွိေစေရး ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို လာဘ္ထိုးျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ဗန္းရွင္း ၏ အဖြဲ႔အစည္းက လႊမ္းမိုးထားသည့္ အျခားႏိုင္မ်ားရွိ
ဥပေဒမ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားအားလုံးကို လိုက္နာပါမည္။

+ ေနာက္စာမ်က္နွာတြင္ ဆက္ရန္
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+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ မည္သည့္ကိုမဆို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ႈိက္၍ျဖစ္ေစ လာဘ္မေပးသို ဘယ္ေတာ့မွလည္း လာဘ္မယူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေလ့လာၿပီး မူ၀ါဒကို ေဖာက္ဖ်က္ေနႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
အစီရင္ခံပါမည္၊ မူ၀ါဒကို လိုက္နာမႈအေပၚျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ လက္မွတ္ရယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္၊
အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး သင္တန္းမ်ားကို လိုအပ္သလို တက္ပါမည္။

+ ဥပမာ
အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ အျပဳအမူကို သတိထားမိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာမ်ားသို႔ မျဖစ္မေန သတင္းပို႔ပါမည္။

သင္သည္ အေရာင္းဌာန၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္
အေရာင္းပစ္မွတ္ကို ေက်ာ္လြန္ရန္ လိုလားေနပါသည္။

+ အကိုးအကား

သင္သည္ ကန္ထရိုက္ အႀကီးတစ္ခုကို တင္ဒါတင္ရန္

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒကို ကိုးကားပါ သို႔မဟုတ္

ျပင္ဆင္ေနၿပီး အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္က

စည္းကမ္းလိုက္နာေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာန ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပါ။

ေစ်းေမးျမန္းမႈတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ေဖာက္သည္ဘက္မွ
သက္ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သူက သင့္ထံမွ တစ္ခုခုျပန္ရယူၿပီး
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သင့္ကို ကန္ထရိုက္ေပးမည္ဟု
ကမ္းလွမ္းလာပါသည္။

ေဖာက္သည္၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ အဂတိႏွင့္
မလြတ္ကင္းေသာ အျပဳအမူေျမာက္ပါသည္။ သင့္မန္ေနဂ်ာ
ႏွင့္ သင့္ကို တာ၀န္ယူရေသာ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ဌာနကို
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ (စာမ်က္ႏွာ 39 တြင္ပါေသာ
အဆက္အသြယ္မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ပါမည္။)
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အစိုးရ အရာရွိ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
ရာထူးရွိသူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
အစိုးရ အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ရာထူးရွိသူမ်ား၊ အစိုးရမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ အျခား အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံရာတြင္ အထူး အေျခအေန စည္းကမ္းမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား ရွိလာႏိုင္သည့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏
စည္းကမ္းေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ Navistar ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစိုးရ အရာရွိ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ရာထူးရွိသူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခား အဂတိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အက္ဥပေဒ၊ (FCPA) ယူေက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အက္ဥပေဒ (UKBA)၊ တရုတ္ ၏ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး
ဥပေဒ၊ ဘရာဇီး ၏ သန္႔ရွင္းေသာ ကုမၸဏီ အက္ဥပေဒ၊ မကၠဆီကို ၏ အစိုးရ ပစၥည္း၀ယ္မႈမ်ားတြင္ အဂတိမရွိေစေရး ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို လာဘ္ထိုးျခင္းကို
တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ဗန္းရွင္း ၏ အဖြဲ႔အစည္းက လႊမ္းမိုးထားသည့္ အျခားႏိုင္မ်ားရွိ ဥပေဒမ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားအားလုံးအျပင္
အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ ႏွင့္ အဂတိ ေရွာင္ရွားျခင္းမ်ားႏွင့္ဆို္ငေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတြင္း စည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာပါမည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ “အဆင္ေျပေစရန္အလိုငွာ ပိုက္ဆံေပးျခင္း”ကို မျပဳလုပ္ပါ။ ၄င္းမွာ ပုံမွန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျမန္ဆန္ေစရန္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားကို ပိုက္ဆံေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကန္ထရိုက္ရရွိေရးကို လႊမ္းမိုးရန္၊ စီးပြားေရး
အားသာခ်က္တစ္ခုကို ရရွိရန္၊ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ေငြေပးေခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာတစ္ခုခု ကို ေပးရန္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ႈိက္၍ျဖစ္ေစ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ကတိေပးျခင္းမ်ား လုံး၀မလုပ္ရပါ
အလားတူပင္ Navistar ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ Navistar စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင္မဆို သက္ဆိုင္ရာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္
အေပးအယူမ်ားကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ႈိက္ျဖစ္ေစလုံး၀မလုပ္ရပါ။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ

+ ဥပမာ

အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရ ကန္ထရိုက္ေပးသူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ယင္းစည္းကမ္းမ်ားကို တိက်စြာ

အစိုးရ အာဏာပိုင္းမ်ားသည္ ကန္ထရိုက္ႀကီးႀကီးတစ္ခုအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေတာင္းဆိုမႈ

လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိရွိၿပီး ယင္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေအာင္ ေလ့လာထားပါမည္။

တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သင္သိထားသည္။ သင္က ယခင္ ပေရာဂ်က္အတြင္းက

ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာနကို ဆက္သြယ္ပါမည္။

ရင္းႏွီးခဲ့ဖူးသည့္ ေစ်းႏႈန္းေတာင္းဆိုရန္ တာ၀န္ယူရသည့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအား Navistar က

ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ 39 တြင္ၾကည့္ပါ။

ကန္ထရိုက္ေအာင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ ေတာင္းဆိုမႈကို ဒီဇိုင္းထုတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရန္
သင္စဥ္းစားေနသည္။

+ အကိုးအကား

ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ယင္းအျပဳအမူကို မလုပ္ပါႏွင့္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ိဳးကို

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ အဂတိ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ ကို

ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ကုမၸဏီ၏ မူ၀ါဒကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။

ကိုးကားပါ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာန ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပါ။
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အေရာင္း အလယ္လူမ်ား / ေအးဂ်င့္မ်ား
Navistar သည္ အေရာင္းအေျချပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခ်ိန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းသည္ တစ္ခ်ိဳကေသာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ က႑အလိုက္
အေရာင္း အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားမႈအရ Navistar ကို နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ကူညီေသာ ျပင္ပအတိုင္ပင္ခံမ်ား ရွိပါသည္။ ယင္း အတိုင္ပင္ခံမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
မဟုတ္သည့္အတြက္ Navistar ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ က်င့္၀တ္မွန္မွန္ျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို လိုက္နာလိမ့္မည္ဟု အာမခံလို႔မရပါ။ Navistar က ထုတ္ေပးလိုက္သည့္ ေငြမ်ားကို
အဂတိ ရံပုံေငြမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ခံရႏိုင္ေျခကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ အတိုင္ပင္ခံမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားတတိယလူကို အသုံးျပဳခ်ိန္တြင္ မျဖစ္မေန ဂရုစိုက္ရပါမည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ
အတိုင္ပင္ခံမ်ား၏ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ Navistar ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစၿပီး ကုမၸဏီအား တတိယလူကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရျခင္း ႏွင့္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမ်ားကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
Navistar သည္ စီးပြားေရးကို မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္လုပ္ရန္ သဓိဌာန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေထြေထြ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို လိုက္နာႏိုင္သည့္ အတိုင္ပင္ခံမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳပါသည္။
တတိယသူမ်ားႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္မီ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်င့္၀တ္ပိုင္း ႏွင့္ စည္းကမ္းပိုင္း စြန္႔စားရမႈကို သုံးသပ္ရန္ ဘက္ေပါင္းစုံ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုကို ခံယူရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္
ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ သူတို႔အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္သာ ေငြရၿပီး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မထုတ္ျပန္မီ ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္မီ ကုမၸဏီ၏ မူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း အလားအလာရွိေသာ အတိုင္ပင္ခံမ်ား ႏွင့္ ေအးဂ်င္မ်ား၏ ေျဖာင့္မတ္မႈကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဥပေဒ
ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ တာ၀န္ရွိေသာ ကန္ထရိုက္မ်ား၏ မွန္ကန္မႈကို အတည္ျပဳၿပီး ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာနကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါမည္။ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ 39 ကို
ကိုးကားပါ။

+ ဥပမာ
သင့္ကုမၸဏီသည္ အစိုးရ တင္ဒါမ်ားတြင္ တင္ဒါ၀င္ဆြဲႏိုင္ပါသည္။

သင္က ထပ္ေဆာင္း ေအဂ်င္စီခ ကို ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး အတိုင္ပင္ခံက သင့္ကုမၸဏီကို ကန္ထရိုက္ခ်ေပးရန္ ယင္းအဖိုးအခကို လာဘ္အေနျဖင့္

အေရာင္း-အတိုင္ပင္ခံတစ္ေယာက္ သင့္ကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ထပ္ေဆာင္း

အသုံးျပဳပါက ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အတိုင္းအဆေပၚမူတည္ၿပီး အလုပ္ထုတ္ပစ္ျခင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ရာဇ၀တ္ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုခံရသည္အထိ စည္းကမ္းပိုင္း

ေအဂ်င္စီခ ေပးရုံျဖင့္ သင့္ကုမၸဏီကို ကန္ထရိုက္ရေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အေရးယူခံရႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ စြန္႔စားရမႈကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ သင္သည္ ဌာနတြင္း စည္းကမ္းပါ စည္းကမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး

အသိေပးလာပါသည္။

အေရာင္းအတိုင္ပင္ခံမ်ား၏ ေျဖာင့္မတ္မႈကို မျဖစ္မေနစစ္ေဆးရပါမည္။

+ အကိုးအကား
ကမာၻအ၀ွမ္းအေရာင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ၊ ကမာၻအ၀ွမ္း တတိယသူ၏ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ႏွင့္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ။ ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာနွင့္ အတိုင္ပင္ခံပါ။
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အစိုးရ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္မႈ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ႏွင့္ Navistar ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းရန္ Navistar က လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူဝါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစိုးရ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုံးဝကိုက္ညီေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲ က်င့္သုံးေနပါသည္။ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ Navistar ၏ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
ပဋိပကၡရွိလာခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ Navistar ၏ ဥပေဒ ဌာနႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး လမ္းၫႊန္ခ်က္ရယူရပါမည္။

အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးရ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ သို႔မဟုတ္ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ Navistar ကို ရံဖန္ရံခါ ဆက္သြယ္တတ္ပါသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားတြင္ အစိုးရ ကိုယ္လွယ္စားမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုသလို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ႏွင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္ဝင္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါမည္၊ မကိုက္ညီမႈမ်ားကို အစီရင္ခံပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကို အစိုးရေအဂ်င္စီ၊ အစိုးရဝန္ထမ္း၊ တရား႐ုံး ဝန္ထမ္း တစ္ခုမွ ဆက္သြယ္လာပါက လူပုဂၢိဳလ္၊
မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ပရဝုဏ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္မဟမီ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးခြင့္မျပဳမီ ဥပေဒဌာနကို ဆက္သြယ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ရယူပါမည္။

+ ဥပမာ

ကၽြႏ္ုပ္တာဝန္ယူရေသာ က႑တြင္ စာရင္းသြင္းစနစ္ထဲ အေရာင္းအဝယ္မ်ား ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထရပ္ကားမ်ား၏ ထုတ္လႊတ္မႈအား စစ္ေဆးထားသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ သင္အားပတ္ဝန္းက်င္ အကာအကြယ္ေပးေရး ေအဂ်င္စီ

+ အကိုးအကား

(EPA) က သင့္အားဆက္သြယ္လာပါသည္။

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အစိုးရ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မူဝါဒ ကို ကိုးကားပါ။
အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားထံသို႔ အေထာက္အထားမ်ားမေပးမီ ယင္းက့ဲသို႔ေသာ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အစိုးရ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မူဝါဒ ကို ကိုးကားပါ။

တိုက္႐ိုက္ ကိုင္တြယ္မည့္ ဥပေဒဌာန ထံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ လႊဲေပးလိုက္ပါသည္။

23

ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ကို တားျမစ္ေရး
ကမာၻအႏွံ႔ရွိ ႏိုင္ငံအားလုံးလိုလိုတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ကို တိုက္ဖ်က္ေသာ ဥပေဒမ်ား ရွိၾကပါသည္။
ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္သူမ်ားထံမွလာေသာ ရံပုံေငြ သို႔မဟုတ္ အျခား ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ တရား၀င္ စီးပြားေရးထဲသို႔ တိုက္ရို္က္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ႈိက္၍ျဖစ္ေစ စီး၀င္လာၿပီး ၄င္းအရင္းအျမစ္သည္
တရား၀င္သည္ပုံေပါက္ေစပါက ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း ျဖစ္လာပါသည္။ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား အား အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
ရရွိေအာင္ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါက အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္လာပါသည္။ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတြင္
ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈအား တရား၀င္ေသာ ေငြေပးေငြယူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ပတ္သက္ေနသူက သိထားမွ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမည္မဟုတ္ပါ။
ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတြင္ ဘာမွမသိဘဲ ပတ္သက္ေနျခင္းသည္ ပတ္သက္ေနသည့္သူတိုင္းအား ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က စီးပြားေရးလုပ္လိုေသာ ေဖာက္သည္မ်ား၊ စီးပြားေရးပါတနာမ်ား ႏွင့္ အျခားတတိယသူမ်ားကို ဘက္ေပါင္းစုံ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ ျဖစ္ရပ္ကို
ညႊန္ျပေနႏိုင္ေသာ အလံနီမ်ားကို စစ္ေဆးပါသည္၊ အလံနီေတြ႔ပါက သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေတြ႔ရလွ်င္ ကုန္သြယ္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး သို႔မဟုတ္
စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ဌာနကို အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၿပီး တရား၀င္ေသာ ရင္းျမစ္မွ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳသည့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ပါတနာမ်ားႏွင့္သာ စီးပြားေရးလုပ္ရန္မွာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေၾကညာထားေသာ ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ

+ ဥပမာ

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္းကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးကိုမဆို ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပတြင္ပါ
လုံး၀မလုပ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေဖာက္သည္မ်ားအပိုင္း၊ စီးပြားေရးပါတနာမ်ား ႏွင့္ အျခားတတိယသူမ်ား၏

Navistar ၏ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္သည္ ေငြပိုေပးမိၿပီး ပိုေငြပမာဏကို မူလစီးပြားေရး

သံသယျဖစ္ဖြယ္ လုပ္ရပ္မ်ားကို သတိရွိၿပီး စည္းကမ္းလိုက္နာေရးဌာန သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာ38 တြင္ပါသည့္

အေကာင့္ထဲသို႔ ဘဏ္မွ ေငြျပန္လႊဲေပးရမည့္အစား ဆြစ္ဇာလန္ရွိ အေကာင့္တစ္ခုထဲသို႔

အဆက္အသြယ္မ်ားထံသို႔ အစီရင္ခံပါမည္။

ျပန္လႊဲေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေငြသားျဖင့္ ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ၀တၱရားရွိေသာ က႑အတြင္း စာရင္းစနစ္အတြင္း ေငြေပးေငြယူျခင္း ႏွင့္ ကန္ထရိုက္
မွတ္တမ္းမ်ားအားလုံးကို သက္ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္။
ထိုအႀကံျပဳခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္မခံပါႏွင့္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေတာင္းဆိုမႈအတြက္
ရွင္းျပခ်က္တစ္ခုလိုအပ္ပါသည္။ ေဖာက္သည္အား ေငြကို မူလကေပးသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း

+ အကိုးအကား

ဘာလို႔ျပန္ေပးလို႔မရလဲ ေမးျမန္းရပါမည္။ စာမ်က္ႏွာ39 တြင္ပါသည့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ။

အဆက္အသြယ္မ်ား ထံမွ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းခံပါ။
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စာရင္းကိုင္ျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ေရးရာ အစီရင္ခံျခင္း
Navistar သည္ မွန္ကန္ေသာ စာရင္းကိုင္ျခင္း နွင့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ တင္ျပျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ျပည္သူ ႏွင့္ ကန္ထရိုက္ ပါတနာမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို
တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုံမွန္မဟုတ္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ Navistar ႏွင့္ ၄င္း၏
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္မႈကို မျဖစ္မေန ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Navistar ၏ လြတ္လပ္ေသာ
စာရင္းစစ္မ်ားက ၄င္းတို႔၏ ဘ႑ာေရး စာရင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံမႈမ်ား၏ ဌာနတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို သုံးသပ္ျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သူတို႔ေတာင္းဆိုေသာ
ဘ႑ာေရး မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မွန္ကန္ေသာ စာရင္းကိုင္ျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာၾကရပါသည္။ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ
ႏွင့္ မွန္ကန္မႈမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထိန္တန္း ဦးစားေပးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဆုံးတြင္ TRATON သည္ Navistar အခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ အုပ္စု၏ ဘ႑ာေရး
အေနအထား ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၏ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကစားသမားမ်ားအားလုံးကို ပုံမွန္အစီရင္ခံပါသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္ တာ၀န္ရွိသည့္ နယ္ပယ္တြင္ စီးပြားဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းကိုင္ စနစ္ထဲသို႔ မွန္ကန္စြာ အခ်ိန္တိက်စြာ ထည့္သြင္းသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ေဒတာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဘ႑ာေရးဌာနကို ဆက္သြယ္ပါမည္။

+ ဥပမာ
သင္သည္ ကိရိယာ အသစ္ကို အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သင့္ဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ကို
အသုံးျပဳၿပီး ျဖစ္ေနပါသည္။ ကိရိယာကို ရယူလိုက္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကို သင့္ဘတ္ဂ်တ္ျပန္လည္ျပည့္တင္းလာမည့္ ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္ထဲတြင္
အသုံးစရိတ္အေနျဖင့္ျပလိုက္ရန္ စဥ္းစားေနပါသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အ၀င္အထြက္မ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းရပါမည္။ အ၀င္အထြက္မ်ားကို
မမွန္မကန္ထည့္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအတြက္ ႀကီးေလးေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

+ အကိုးအကား
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ ဘ႑ာေရး ၀တၱရား မူ၀ါဒ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ စာရင္းစစ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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အခြန္ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ား
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကမာၻအ၀ွမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္အသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ ျပင္ပ ကုန္သြယ္ေရး၊ အခြန္
ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ မတူညီသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားစြာ ကို မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး
အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ ပုံမွန္မဟုတ္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ကုမၸဏီ

+ ဥပမာမ်ား
သင္သည္ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ (ထိန္းသိမ္း

၏ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚ အႏုတ္ဘက္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ၿပီး ပတ္သက္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း အႏုတ္ဘက္

ကုန္က်စရိတ္မ်ား) ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္စရိတ္မ်ား

အက်ိဳးဆက္မ်ား အပါအ၀င္ Navistar တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ဘ႑ာေရး ဆုံးရွံဳးမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ကဲ့သို႔ေသာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးေငြေပးေငြယူမႈမ်ားကို
သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရး စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားတြင္
ထည့္သြင္းရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ပေရာဂ်က္တစ္ခုသည္

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ

ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ပါရာမီတာမ်ားကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခြန္မ်ား ႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရမႈ

ေက်ာ္လြန္လြန္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေပးေငြယူမ်ားသည္

လူမႈ၀တၱရားမ်ားကို သိရွိၿပီး ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစည္းကမ္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ဟု သင္လုံး၀သိေသာ္လည္း

ဥပေဒမ်ားကို အတိအက် လိုက္နာရမည္။

စာရင္းကို ထိန္းသိမ္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ ထည့္ၿပီး
အရင္းျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္စရိတ္မ်ားအေနျဖင့္

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ

တြက္ခ်က္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သင္ရရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ တာ၀န္ရွိသည့္ နယ္ပယ္တြင္ အခြန္မ်ား ႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားက
မွန္ကန္စြာ အခ်ိန္တိက်စြာ တြက္ခ်က္ထားသည့္အတိုင္း အျပည့္အ၀ေပးေအာင္၊ အစီရင္ခံစာတြင္

ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အ၀င္လိုင္မ်ားကို ျပသပါမည္။

ဖြင့္ဟေၾကျငာၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေငြေၾကးအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္ေအာင္ ဌာနတြင္

စာရင္းကိုင္ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ အခြန္ျပန္ထုတ္ျခင္းအတြက္

ဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲပါမည္။

အေျခခံမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ စီးပြားေရး ေငြေပးေငြယူမ်ားအားလုံးကို

ကၽြႏ္ုပ္တာ၀န္ယူရေသာ နယ္ပယ္တြင္ အခြန္ေရွာင္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္ အေကာက္ခြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းက

စီးပြားေရး ဥပေဒ ႏွင့္ အခြန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း

မ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မမွန္ကန္ျခင္းမ်ားအေၾကာင္း သိရွိရလွ်င္ ယင္းသို႔ေသာ မမွန္ကန္မႈကို ကာကြယ္ရန္

မွန္ကန္စြာ အစီရင္ခံရပါမည္။ စာရင္းကိုင္ အမွားယြင္းမ်ားသည္

သို႔မဟုတ္ ဟန္႔တာရန္ လိုအပ္သမွ်လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္

မမွန္ကန္ေသာ အခြန္ျပန္ထုတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစၿပီး ကုမၸဏီ

မျဖစ္ႏိုင္ပါက ကၽြႏ္ုပ္၏ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ အခြန္၊ ကုန္သြယ္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာန

ႏွင့္ တာ၀န္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းအား အခြန္ ႏွင့္ အေကာက္ခြန္

ရွိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မည္။

ဥပေဒအရ ႀကီးေလးေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

+ အကိုးအကားမ်ား
စာရင္းကိုင္ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး နည္းပညာ မူ၀ါဒ ဖိုင္တြဲ - IFRS မူ၀ါဒမ်ား ထဲရွိ စံ IFRS မူ၀ါဒမ်ားအားလုံးကို ကိုးကားပါ။
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Navistar သည္ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၿပီး ၿပိဳင္ဖက္မ်ား၊ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရားမွ်တစြာ ရိုးသားစြာ ဆက္ဆံရန္ သဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္ေရး ဥပေဒမ်ားသည္ Navistar က လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္၏
အေရးႀကီးေသာ အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Navistar သည္ အျခား သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မျဖစ္မေန လိုက္နာရပါမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးကိုလည္း
အခ်ိန္တိုင္း တရားမွ်တေသာ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ Navistar ၏ စီးပြားေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္
အျခား စီးပြားေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျပည့္အ၀နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး လိုက္နာရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
Navistar ၏ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ သူတို႔အား
ေစ်းႏႈန္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေရာင္းခ်ရမည့္ အေျခအေနမ်ား ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈ မရွိေအာင္ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ငန္းမလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ရန္
ႀကိဳးစားမႈမ်ားသည္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ျခင္း ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနႏိုင္သည့္ စြန္႔စားမႈရွိေနပါသည္။ Navistar ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား
ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒ ဌာနႏွင့္ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရး ရွိသင့္ပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယုံၾကည္ရမႈ ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး မူေဘာင္မ်ား အျပင္ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ မွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုေသာ္လည္း စည္းကမ္းမ်ား၊
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ က်င့္၀တ္မူေဘာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္နာၾကရပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တရားမွ်တေသာ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္သာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အၿမဲလုပ္ေဆာင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား၊ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ေႏွာက္ယွက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရယူပါ။ Navistar သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ အေျခအေနရွိလွ်င္လည္း ယင္းအေျခအေနကို
တလြဲမသုံးပါ။ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေရာင္းခ်မလား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကုန္က်စရိတ္၊ ေစ်းကြက္ အေျခအေန ႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအပါအ၀င္ တြက္ခ်က္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တရား၀င္
ျဖန္႔ခ်ိေရး ပါတနာမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေရာင္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျဖန္႔ခ်ိေရးစနစ္တြင္ သီးျခား လက္၀ါးႀကီးအုပ္တိုက္ဖ်က္ေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါသည္။

+ ေနာက္စာမ်က္နွာတြင္ ဆက္ရန္
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+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကုန္က်စရိတ္၊ ေစ်းကြက္အေျခအေန ႏွင့္ ၿပိဳင္ဖက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ - ပုံမွန္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္
ပုံမမွန္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအရျဖစ္ေစ- ဆက္ဆံရမႈမ်ားတြင္ နည္းလမ္းမက်ျဖစ္သြားႏိုင္သျဖင့္ အဆိုပါဆက္သြယ္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အသိသတိျဖင့္
သတိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဘးကင္းရန္အတြက္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ဥပေဒ ဌာနက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားျခင္းမ်ိဳးမွလြဲၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္
အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ဒြိဟတစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။

+ ဥပမာ
သင္သည္ ကုန္ပစၥည္းျပပြဲတစ္ခုတြင္ ၿပိဳင္ဖက္၏ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ႏွင့္ စကားေျပာသည္။ ခနအၾကာတြင္ သင့္ကို ကုမၸဏီ၏ အနာဂါတ္
အစီအမံမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးေနေၾကာင္း သင္သတိျပဳမိသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းက ၿပိဳင္ဖက္၏
အလားတူအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာျပရန္ ကမ္းလွမ္းလိုက္သည္။
ၿပိဳင္ဖက္၏ ၀န္ထမ္းအား သူ႔ကို ယင္းကိစၥနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုမွာမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျပာလိုက္ပါ။
ဤစကားေျပာဆိုျခင္းပုံစံ - စီးပြားေရးလ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဖြင့္ဟျခင္းအျပင္ - ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္တိုက္ဖ်က္ေရး
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေနသျဖင့္ သင့္အတြက္၊ Navistar အတြက္၊ ၿပိဳင္ဖက္၏ ၀န္ထမ္း ႏွင့္ ကုမၸဏီ အတြက္ ႀကီးေလးေသာ
အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိႏိုင္ေစပါသည္။ သင္၏ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာနကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ ဆက္သြယ္ရမည့္
အေသးစိတ္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ 39 တြင္ၾကည့္ပါ။

+ အကိုးအကား
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ အတြင္းလူႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း မူ၀ါဒ ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟ မူ၀ါဒ တို႔ကို ကိုးကားပါ။
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၀ယ္ယူျခင္း

Navistar သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားပါသည္။ Navistar
သည္ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ တရားမွ်တၿပီး က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ သဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္။
Navistar သည္ ပစၥည္းသြင္းသူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိရန္ ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားအတြင္းမွျဖစ္ရမည္ဟု သဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ရည္ရြယ္ေသာ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားကို ဂရုတစိုက္ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ “အလႊာထဲမွ
အေကာင္းဆုံး”စြမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားထံမွ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈ ကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားအား
မွ်တၿပီး က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ဆက္ဆံေပးျခင္း ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူအမ်ိဳးမ်ိဳးထံမွ ရယူျခင္းကို အားေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းယုံၾကည္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
၀ယ္ယူခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ပါသည့္အတိုင္း သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ၀ယ္ယူေရး ဌာနမ်ားမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ တရားမွ်တၿပီး က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ တစ္ေယာက္ကို မ်က္ႏွာသာေ
ပးျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ပါ၊ အက်ိဳးအျမတ္ ဒြိဟကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေစ်းကြက္ ႏွင့္ အျခားပစၥည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မၾကည့္ဘဲ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းကို မျပဳလုပ္ရပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္း၀ယ္ယူေရး
မူ၀ါဒမ်ားကို လိုက္နာၿပီး ပစၥည္း၀ယ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အစပိုင္းကတည္းက သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပစၥည္းအ၀ယ္ဌာကို ပါ၀င္ေစပါမည္။

+ ဥပမာမ်ား
၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ သုံးဦးထံမွ ေစ်းႏႈန္းေမးျမန္းရသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ကို မလိုက္နာဘဲ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထဲေသာ အရင္းအျမစ္ ပုံစံကို မျဖည့္စြက္ဘဲ ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးသူတစ္ေယာက္ကို ဌားရမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သင္သတိထားမိသည္။
ပစၥည္း၀ယ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဌာနတြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အေထာက္အထားမ်ားသိမ္းဆည္းထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သင္သတိျပဳမိလွ်င္ တာ၀န္ရွိေသာ အ၀ယ္ဌာန သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာ 39 တြင္ပါသည့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

+ အကိုးအကားမ်ား
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူႏွင့္ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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သြင္းကုန္ထြက္ကုန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္ရာတြင္ ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္း

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ

ထိန္းခ်ဳပ္ေရးသည္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုန္ပစၫ္းမ်ား၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေပးအယူမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္

ခြင့္ျပဳခ်က္လိုသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေစာင့္ၾကည့္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရၿပီး တရားမ၀င္ျဖစ္သြားႏိုင္ေသာ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေသာ၊ မရိုးသားေသာ အျပဳအမူမ်ားကို

ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စည္းကမ္းမ်ားအရ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္

ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရပါမည္။ အေမရိက က ပိတ္ဆို႔မထားဘဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရပါ၊ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ
အျပဳအမူတြင္ ပါ၀င္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို ဥပေဒ ဌာနသို႔ ခ်က္ခ်င္း မျဖစ္မေန အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

နည္းပညာ ႏွင့္ ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားအျပင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။
ပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ားအျပင္ ယင္းသို႔ေသာ
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ ယာယီ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ပစၥည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ႏွင့္

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ

စီးပြားေရးခရီးသြားခ်ိန္တြင္ နည္းပညာပုံမ်ားယူေဆာင္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္

ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္ပို႔ျခင္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္

သို႔မဟုတ္ ကေလာက္ျဖင့္ နည္းပညာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားအေပၚလည္း

ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္ပို႔ျခင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမရွိ အၿမဲေလ့လာပါမည္။ သံသယရွိပါက ကုန္သြယ္

အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

စည္းကမ္းလိုက္နာေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ ဌာနထံမွ အႀကံဥာဏ္ကို ရယူပါမည္။ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ တင္ပို႔ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါေသာ သူမ်ားအားလုံးကို Navistar ၏ ဆန္းစစ္ကိရိယာထဲသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ရိုက္ထည့္ပါမည္၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္
သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ဥပေဒ ဌာနသို႔ အစီရင္ခံပါမည္။

ထို႔အျပင္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ပစၥည္းေပးပို႔သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံျခား ရပိုင္ခြင့္မ်ား
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ရုံး(OFAC)၊ အေမရိက ကုန္သြယ္ေရး ဌာန သို႔မဟုတ္ အေမရိက

+ ဥပမာမ်ား

ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနအပါအ၀င္အျခား ပိတ္ဆို႔ခံထားရသည့္ စာရင္းမ်ားတြင္ပါေသာ

ပိတ္ဆို႔ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံထဲတြင္ပါသည့္ ႏိုင္ငံသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ရန္ သင့္ကုမၸဏီ တြင္ အမွာစာတစ္ခုတင္ရန္

လူပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းကို လုံး၀ကန္႔သတ္ထားပါသည္။

အလားအလာရွိေသာ ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ထံမွ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈတစ္ခု ရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက
ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရျခင္း ႏွင့္ Navistar ၏

ထိုကိစၥကို ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ရမည့္ ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ သက္ေရာက္သည့္ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ တားျမစ္ခ်က္

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ အျခားအေရးယူမႈမ်ား

(ဥပမာ။ ကုလသမဂၢ ပိတ္ဆို႔မႈ) ရွိမရွိ ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ဌာန ကို ေမးျမန္းၿပီး ထိုကိစၥ

ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

မၿပီးျပတ္ေသးသေရြ႕ ထိုႏိုင္ငံသို႔ သင့္ကုမၸဏီက ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မည့္ မည္သည့္စာခ်ဳပ္ကိုမွ် မခ်ဳပ္ဆိုပါႏွင့္။

+ အကိုးအကားမ်ား
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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အခ်င္းခ်င္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္း ကို တားျမစ္ျခင္း
ရွယ္ယာမ်ား၊ အျခား လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအသုံးအေဆာင္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အတြင္းသတင္းကို အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖြင့္ဟျခင္းကို ဥပေဒက
တားျမစ္ထားပါသည္။ တတိယလူကို တိုက္တြန္းအၾကံျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ တတိယသူကို အခ်င္းခ်င္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္ေစရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း သို႔မဟုတ္ အတြင္းသတင္းမ်ားကို
ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ဖြင့္ဟျခင္းမ်ားသည္လည္း အလားတူပင္ တားျမစ္ခံထားရပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားအရ ေနာက္ထပ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။
အတြင္းသတင္းသည္ အမ်ားကိုေပးမသိရသည့္ တိက်သည့္ သတင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားကိုေပးသိလိုက္ပါက သက္ဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ား (ဥပမာ။ ။ TRATON သို႔မဟုတ္ Volkswagen
ရွယ္ယာမ်ား) သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအသုံးအေဆာင္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖစ္ပါသည္။

+ ဥပမာမ်ား

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို အသိေပးရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို

Navistar တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မၾကာမီ ေၾကညာေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ Volkswagen Group သည္

ကိုင္တြယ္ရၿပီး အခ်င္းခ်င္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းကို လက္မခံပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပေရာဂ်က္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ

စီးပြားေရးအသစ္တစ္ခုကို ဝယ္ယူေတာ့မည့္သတင္းကို သင္သိပါသည္။ သင့္တြင္ Volkswagen group

အတြင္းသတင္းမ်ား ကို ကုမၸဏီ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီသာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ယင္းသတင္းမ်ားကို

၏ ရွယ္ယာမ်ားကို လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားေသာ အလြန္ရင္းႏွီးသည့္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ရွိၿပီး သူက

မိသားစုဝင္မ်ား (ဥပမာ။ ။ အိမ္ေထာင္ဘက္)အပါအဝင္ အျခားသူမ်ားကို ေပးသိခြင့္မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ယင္းရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းရန္ စဥ္းစားေနပါသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသစ္တစ္ခုကို ဝယ္ယူမည့္သတင္းကို

အျခားသူမ်ားအား လက္မွတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ၊

ေၾကျငာၿပီးပါက Volkswagen ၏ ရွယ္ယာေစ်းတက္ႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ သင့္သူငယ္ခ်င္းကို ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းကို

အမ်ားကိုေပးသိခြင့္မရွိေသာ သတင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္တြန္းအၾကံျပဳျခင္းမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္ရပါ။

ခနေစာင့္ရန္ ေျပာဖို႔စဥ္းစားေနပါသည္

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို သင့္သူငယ္ခ်င္းကို ေျပာမျပပါႏွင့္။ သင္သိထားေသာ သတင္းသည္
အမ်ားသိေစရန္မဟုတ္ပဲ အတြင္းသတင္းျဖစ္ေနသျဖင့္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ယင္းသတင္းကို

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အခ်င္းအခ်င္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္သလို အခ်င္းခ်င္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္ မည္သည့္

အျခားသူမ်ားအား ေျပာျပခြင့္မရွိပါ။ ဤသတင္းကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝႈိက္၍ျဖစ္ေစ ေျပာျပလိုက္ပါက

တတိယသူကိုမွ် အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အၾကံေပးျခင္းမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္ပါ။ ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတြင္း

အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသႏၲရ ဥပေဒမ်ားကို

စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ပုံမွန္အလုပ္အတြင္း လိုအပ္ခ်က္မွလြဲၿပီး အတြင္းသတင္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနတြင္း စည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားပါမည္။

+ အကိုးအကားမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အတြင္းသတင္းမ်ားကို သိခြင့္ရွိလွ်င္ ယင္းသတင္းေပၚမူတည္ၿပီး လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္
ဘ႑ာေရးအသုံးအေဆာင္မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း မလုပ္ေဆာင္ပါ။ ယင္းအခ်က္သည္

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အခ်င္းခ်င္းေရာင္းဝယ္ျခင္း မူဝါဒ ကိုကိုးကားပါ သို႔မဟုတ္ သတင္းသည္ အမ်ားကို

Volkswage Group သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံမ်ားက ပိုင္သည့္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားသာမက

အသိေပးသည့္သတင္းဟုတ္မဟုတ္ ေမးျမန္းလိုပါက ေကာ္ပိုရိတ္အတြင္းေရးမႉး သို႔မဟုတ္ အေထြေထြအတိုင္ပင္ခံ ႏွင့္

(ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ) အျခား လက္မွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးအသုံးအေဆာင္မ်ား ကို

အတိုင္ပင္ခံပါ။

ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။
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လုပ္ငန္းခြင္တြင္း
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀တၱရား
ဝန္ထမ္းတိုင္း၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးကို
ကာကြယ္ရန္ မွာ Navistar ၏ အေျခခံ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။
အကာအကြယ္ ႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ
မူဝါဒသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္၏ ေဒတာမ်ား
အျပင္ ကုမၸဏီ၏ သီးျခားေျဖရွင္းနည္းမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္လည္း အက်ံဳးဝင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း Navistar ၏ ဝတၱရားသည္
ေအာက္ပါမူဝါဒမ်ားေပၚတြင္ သီးျခားျမင္သာႏိုင္ပါသည္။
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လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
Navistar သည္ ၄င္း၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးကို
အကာအကြယ္ေပးသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရး
လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံအားလုံး၏ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏၱရ၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး
ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရပါသည္။

+ ဥပမာမ်ား
သင့္ဌာနရွိ စက္ယႏၲရားတစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ပိုင္း
အမွားယြင္းတစ္ခု ရွိေနေၾကာင္း သင္သတိျပဳမိပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား ပိုမိုေဘးကင္းသည့္ ပုံစံျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အေပၚ ေက်နပ္ျခင္းမ်ားကို ႁမွင့္တင္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း ႏွင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္နည္းမ်ားကို
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရးဆြဲေန၊ စီမံခန္႔ခြဲေန စဥ္ဆက္မျပတ္မြမ္းမံေနပါသည္။

စက္ယႏၲရားကို အသုံးျပဳေနျခင္းမွရပ္တန္႔ၿပီး
“စက္ပ်က္ေနသည္” ဟုေရးထားေသာ သေကၤတကို
ျပသထားၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အဆင့္မ်ားကို
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ သင့္မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္
စက္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျခင္း၊ သတ္ျပဳအလုပ္လုပ္ျခင္း၊
ေဘးကင္းလသည့္ ပုံစံျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ အလုပ္ေဖာ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေသာ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို
ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ေဖာ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးပါတနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးးကို ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။

+ အကိုးအကားမ်ား
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း မူဝါဒကို ကိုးကားပါ။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၏ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ

သတိျပဳရမည္မ်ား မူ၀ါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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ေဒတာ ကာကြယ္ေရး
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဳတာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ေရးလ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ သီးျခား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ရွိပါသည္။ အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း ႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္
အသုံးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ ကာယကံရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒနည္းလမ္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လိုအပ္ေစပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား ႏွင့္ အျခား ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသေလာက္သာ
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံ၊ သိမ္းဆည္း၊ တြက္ခ်က္၊ အသုံးျပဳ သိုေလွာင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စနစ္ကို
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါေသာ ကိရိယာမ်ား ခိုးယူခံရေၾကာင္း ေတြ႕ရလွ်င္ ကမာၻအဝွမ္း လုံးျခံဳေရး
ဌာန သို႔မဟုတ္ ေဒတာ လ်ိဳ႕ဝွက္ေရး အရာရွိ ထံ DPO@Navistar.com သို႔ ခ်က္ခ်င္း အစီရင္ခံပါ။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
+ ဥပမာ

သက္ဆိုင္ရာ လူတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း ႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္
အသုံးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ ကာယကံရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားဥပေဒနည္းလမ္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို

သင္သည္ Navistar အတြက္ ျပင္ပမွတက္ေရာက္သူမ်ား တက္ေရာက္သည့္

လိုအပ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အကဲဆတ္သည့္ ေဒတာမ်ားကို လ်ိဳ႕ဝွက္ေပးႏိုင္ေသာ၊

ေတြ႕ဆုံပြဲတစ္ခုကို စီစဥ္ေပးခဲ့ရၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ

ဘက္ေပါင္းစုံေသာ၊ ရယူႏိုင္ေသာ၊ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္

အိမ္လိပ္စာ ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားကို ရရွိခဲပါသည္။

အာမခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အခြင့္မရွိေသာ ဌာနတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ ဝင္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရပါမည္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္က လိပ္စာမ်ားကို ေျပာျပရန္ သင့္ကို

သံသယရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ မန္ေနဂ်ာ၊ ေဒတာ လ်ိဳ႕ဝွက္ေရး အရာရွိ၊ ဥပေဒ ဌာန သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာ 39 ေပၚရွိ အဆက္အသြယ္မ်ားထံသို႔

ေတာင္းဆိုပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္ဆက္သြယ္ပါမည္။

သင့္မန္ေနဂ်ာ၊ ေဒတာ လုံျခံဳေရး အရာရွိ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဌာန ႏွင့္

+ အကိုးအကား

မတိုင္ပင္ဘဲ ယင္းေဒတာကို မေပးလိုက္ပါႏွင့္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေဒတာမ်ားကို
ပုံမွန္အသုံးျပဳရမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာ အသုံးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မူဝါဒ မူဝါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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အခ်က္အလက္ လုံၿခံဳေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊
ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ သိထားေရး ႏွင့္ အသိဥာဏ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ
Navistar သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အကာအကြယ္ေပးခံထားရသည့္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ မ်ားျပားေသာ ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရး လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
နည္းပညာေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ထိုဗဟုသုတမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေျခခံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Navistar ၏ ဉာဏပိုင္ဆိုင္မႈ
အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ
လႊဲေျပာင္းေပးပါက Navistar အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံးရွံဳးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအား အလုပ္ထုတ္ျခင္း အျပင္ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆို
ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းပိုင္း အေရးယူခံရႏိုင္ပါသည္။

+ ဥပမာ
သင္သည္ ဆန္းသစ္တီထြင္ နည္းပညာ

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ

စမ္းသပ္မႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။
သင္သည္ သင့္သုေတသနရလဒ္မ်ားကို

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုမၸဏီ၏ ေျဖရွင္းနည္းပညာမ်ား၏ တန္ဖိုးကို သိရွိၿပီး ၎ကို အစြမ္းကုန္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရပါမည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား၊ စီးပြားေရးပါတနာမ်ား ႏွင့္ အျခားတတိယသူမ်ား၏ ဉာဏပိုင္ဆိုင္မႈ ကိုလည္း ေလးစားရပါမည္။

ထုတ္လုပ္ေရးေနရာမ်ားတြင္ တင္ျပရန္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားထည့္ထားေသာ သင့္ လက္ေတာ့ပ္ကို
တင္ျပရန္အတြက္ ယူေဆာင္သြားလိုပါသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ Navistar ႏွင့္ Volkswagen အုပ္စု အခ်က္အလက္အားလုံးကို ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ၿပီး ၎တို႔ကို အခြင့္မရွိေသာသူမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈမီဒီယာေပၚတြင္ ဖြင့္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ နည္းပညာေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္
စီးပြားေရးလ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။

အဆိုပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ေနရာမ်ားသို႔
ေလယာဥ္ပ်ံေပၚ သို႔မဟုတ္ ရထားေပၚ ယူေဆာင္သြားရန္
ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလုပ္ဝင္စဥ္က Navistar အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေ
သာ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လ်ိဳ႕ဝွက္ေပးရျခင္း ႏွင့္ ဉာဏပိုင္ဆိုင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ပါသည္။

Navistar ကပိုင္သည့္ အကဲဆတ္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို

ကၽြႏ္ုပ္သည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရလာသည့္ အျခားကုမၸဏီ၏ လ်ိဳ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္

မည္သူမွ် မရေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳရန္ မႀကိဳးစားရပါ။

သိသြားပါက ႀကီးမားေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ား
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ တတိယသူက အလြယ္တကူ

+ အကိုးအကား

ဝင္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ သတိျပဳမိႏိုင္ေသာ

ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ အသိဉာဏ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ မူဝါဒ ကို ကိုးကားပါ သို႔မဟုတ္ အတိုင္ပင္ခံရန္ ဥပေဒ ဌာနကို ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္တြင္

ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို

လ်ိဳ႕ဝွက္ေပးရမည့္ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္

မရယူပါႏွင့္။

လ်ိဳ႕ဝွက္ေပးရမည့္ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မူဝါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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အိုင္တီ လုံၿခံဳေရး

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ (IT) ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ေဒတာ တြက္ခ်က္ျခင္း (EDP) မ်ားသည္ Navistar ၏ ေန႔တဓူဝ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေနပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား (ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား)၊ ေၾကာင့္ ေဒတာ တြက္ခ်က္မႈမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္း၊ အစီအစဥ္ အမွားယြင္းေၾကာင့္ ေဒတာမ်ား ဆုံးရွံဳးျခင္း ႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို
တလြဲသုံးျခင္း (ဥပမာ။ ။ ဟက္ကာမ်ားေၾကာင့္)ကဲ့သို႔ေသာ စြန္႔စားရမႈမ်ားလည္း ရွိလာပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ စနစ္ ႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို အခြင့္မရွိဘဲ မသုံးႏိုင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုံျခံဳေရး
နည္းလမ္းမ်ားကို အၿမဲတမ္း မျဖစ္မေန အသုံးျပဳရပါမည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ IT ႏွင့္ EDP လုံျခံဳေရးကို ေလးစားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာပါသည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ IT လုံျခံဳေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေနေအာင္ ေလ့လာထားၿပီး ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ နည္းပညာျဖင့္ Navistar ၏ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဒတာမ်ားကို
ထည့္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းသြားျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားလုံးကို မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ထားပါမည္။ ကုဒ္မဖြဲ႕ထားေသာ ေဒတာ ဖလွယ္ျခင္း (ဥပမာ။ ။ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ USB အတံျဖင့္) သည္
လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။

+ ဥပမာမ်ား
သင္သည္ ႐ုံးျပင္ပတြင္ ရွိေနၿပီး အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ လ်ိဳ႕ဝွက္စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကို ဖလွယ္ရန္ USB အတံတစ္ခုကို အေပးခံရပါသည္။

Navistar ၏ ေဒတာ ကယ္ရီယာ သို႔မဟုတ္ ေဒတာဖလွယ္စနစ္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳရန္ ႏွင့္ အခ်က္အလက္ အဆင့္အတန္းအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း
ဆက္လုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းအား သင့္ထံသို႔ ဥပမာအားျဖင့္ ကုဒ္ဖြဲ႔ထားေသာ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ပါ။ သံသယရွိေသာ သို႔မဟုတ္
အီးေမးလ္လိပ္စာ အစိမ္းမွလာေသာ အီးေမးလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တြဲဆက္ဖိုင္မ်ားကို မဖြင့္ပါႏွင့္။ ယင္းမွာ ကုမၸဏီ၏ ကြန္ယက္အတြင္းသို႔ အေႏွာက္အယွက္မ်ား
မဝင္ေအာင္ ကာကြယ္နည္းျဖစ္ပါသည္။

+ အကိုးအကားမ်ား
မူဝါဒမ်ားကို ကိုးကားပါ- ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ လက္ခံႏိုင္ေသာ အသုံးျပဳမႈ မူဝါဒ၊ ေႏွာက္ယွက္ေသာ မူဝါဒ ၊ ကိုယ္ေရးကိ္ုယ္တာ မူဝါဒ၊ဉာဏပိုင္ဆိုင္မႈ မူဝါဒ ၊
ႏွင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္ေပးရမည့္ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မူဝါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း
Navistar ၏ ကိုင္တြယ္လို႔ရေသာ ႏွင့္ ကိုင္တြယ္လို႔မရေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကူညီရန္ျဖစ္ၿပီး
ယင္းသို႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ အသုံးျပဳခြင့္ရွိပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း သည္ မေတာ္တဆျဖစ္ၿပီး၊ ပမာဏမမ်ားဘဲ Navistar အတြက္ အလုပ္မ်ားကို မထိခိုက္ဘဲ
Navistar ၏ ေဒတာမ်ားကို Navistar ၏ စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္လွ်င္ Navistar ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ Navistar နည္းပညာမ်ားကို
ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

+ ေကာ္ပိုရိတ္ မူ၀ါဒ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Navistar ၏ ကိုင္တြယ္လို႔ရေသာ ႏွင့္ ကိုင္တြယ္လို႔မရေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေလးစားၿပီး
စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပမာဏကိုသာ အသုံးျပဳပါမည္။

+ ကၽြႏ္ုပ္၏ ထည့္၀င္မႈ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၿပီး
ဂ႐ုတစိုက္ကိုင္တြယ္ပါမည္။

+ ဥပမာ
သင္သည္ လက္ထပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ ဖိတ္စာကို ႐ိုက္ရန္ Navistar ၏ အရည္အေသြးႁမွင့္
ပုံႏွိပ္စင္တာကို အသုံးျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ထားပါသည္။
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ပြဲအတြက္ ဖိတ္စာ႐ိုက္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
တစ္ခါတစ္ေလျဖစ္သည္ဟု မစဥ္းစားသျဖင့္ Navistar ၏ ကိရိယာကို သုံးခြင့္မရွိပါ။

+ အကိုးအကား
ထပ္ေဆာင္း အခ်က္အလက္အတြက္ အသုံးျပဳသူ လက္ခံႏိုင္ေသာ အသုံးျပဳမႈ မူဝါဒ ကို ကိုးကားပါ။
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အေထာက္အပံ့
လိုအပ္ပါက လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ ဌာနတြင္း
ႏွင့္ ဌာနျပင္ပ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား အလားတူပင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္
သဓိဌာန္ခ်ထားမႈ ႏွင့္ ကိုယ့္က်င့္တရားမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။ Navistar ၏
ကုမၸဏီ မူဝါဒမ်ားအားလုံးကို အင္ထရာနက္ေပၚတြင္ ရႏိုင္ပါသည္။

+ ၀န္ထမ္း တင္ျပခ်က္
သမဂၢ ထူေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္
ရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား မွ်တစြာ ရရွိေစေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ပြင္းလင္း႐ိုးသားစြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္ သဓိဌာန္ခ်ထားပါသည္။
Navistar ႏွင့္ ၎၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အနာဂါတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ လူမႈေရး သဓိဌာန္ခ်မွတ္ထားေသာ
စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ နည္းပညာ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစရန္အတြက္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ သမဂၢဖြဲ႔ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္
အတူတကြပူးေပါင္းျခင္း ႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သူတို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို က်င့္သုံးျခင္းကို အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္က စြက္ဖက္ျခင္း၊
ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္မညီပါ။
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အကူအညီ/အဆက္အသြယ္မ်ား
မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းပိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္
ေအာက္ပါ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ပါ။
သင့္ မန္ေနဂ်ာ
လူ ႏွင့္ အစဥ္အလာ ဌာန
HRC@Navistar.com
ေကာ္ပိုရိတ္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး
ComplianceAdvice@Navistar.com
1-331-332-2500
ေကာ္ပိုရိတ္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး အင္ထရာနက္

သင္သည္ အမည္မေဖာ္လိုသူအျဖစ္ ရွိရန္ လိုလားလွ်င္
Navistar က်င့္၀တ္ ႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာေရး ေဟာ့လိုင္း
1-877-734-2548
(1-877-7DIAL-IT)

www.Navistar.Ethicspoint.com

Navistar ၏ ဥပေဒေရးရာ ဌာန
ဥပေဒ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူ႔ကို ဖုန္းဆက္ရမလဲ
စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ

Audit.Committee@navistar.com
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ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို
စစ္ေဆးျခင္း
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ
မေသခ်ာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကည့္သင့္ပါသည္။

1.

ကၽြႏ္ုပ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အားလုံးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ၄င္းတို႔အားလုံးကို ေသခ်ာစြာ သုံးသပ္ၿပီးၿပီလား။ (အေၾကာင္းအရာ စစ္ေဆးမႈ)

2.

ကိုယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒ ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္းျဖစ္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္ပါသလား။ (ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ကို စစ္ေဆးမႈ)

3.

တစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္အာမခံႏိုင္ပါသလား။ (ႀကီးၾကပ္သူ စစ္ေဆးမႈ)

4.

ကုမၸဏီတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ားကို အလားတူဆုံးျဖတ္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူပါသလား။ (အလုံးစုံျဖစ္မႈကို စစ္ေဆးမႈ)

5.

ကိုယ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒ ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအတြင္းျဖစ္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္ပါသလား။ (ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ကို စစ္ေဆးမႈ)

6.

တစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္အာမခံႏိုင္ပါသလား။ (ႀကီးၾကပ္သူ စစ္ေဆးမႈ)

7.

ကုမၸဏီတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ားကို အလားတူဆုံးျဖတ္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူပါသလား။ (အလုံးစုံျဖစ္မႈကို စစ္ေဆးမႈ)

ေမးခြန္း 1 – 6 တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အေျဖမွာ “ဟုတ္” ျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္း 7 အတြက္ အေျဖမွာ ရွိ ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျပဳအမူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္ေျခအလြန္မ်ားပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို မေျဖဘဲ
ထားထားေသးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သံသယတစ္ခုခုရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ စာမ်က္ႏွာ 39 ရွိ ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ားကို ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။
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NAVISTAR
2701 Navistar Drive
Lisle, Illinois 60532
United States
ဖုန္း- (331)-332-5000
အခမဲ့လိုင္း- 1-(800)-448-7825
www.navistar.com
facebook.com/navistar
twitter.com/navistar
linkedin.com/navistar-inc
youtube.com/navistar

