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၁၂ ေမ ၂၀၁၆

To:

သို႕။

All

။ အားလံုး

ကိုယ္က်င့္တရားမူ၀ ါဒ

ETHICS POLICY
1.
Exera is committed to provide an open,
positive work environment in which all
colleagues are treated with respect and dignity.
2.
Workplace harassment, arbitrary
discrimination, intimidation, violence and
dishonesty will not be tolerated. Everyone in
must be dedicated to preventing ethical
violations like these. Managers, supervisors
and workers are expected to uphold this policy,
and will be held accountable should they fail to
do so.
a.
Workplace harassment means
behaving or speaking vexatiously
against a worker when it is known or
ought reasonably to be known that the
behaviour would be unwelcome;

၁။ Exera သည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္
ေလးစားမႈ ရိွျဖင့္ ဆက္ဆံ ၿပီး ပြင့္လင္း၍အေကာင္းျမင္ေသာ
လုပ္ငန္းခြင္တခု အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။
၂။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေနွာက္အယွက္တို္က္ခိုက္ျခင္း ၊
အာဏာ႐ွင္ဆန္ေသာ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရိွျခင္း၊
တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မရိုးမႈ မ်ားကို သည္းခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
၀န္ထမ္းအားလံုး သည္ လူက်င့္၀တ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မွ
ဆက္စပ္ျခင္း ကို မျဖစ္မေန ကာကြယ္ရမည္။

က) အလုပ္ခြင္အတြင္းေနွာက္ယွက္တိုက္ခိုက္ျခင္း
ဆိုသည္မွာ အျပဳအမႈ မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
စိတ္တိုစရာေကာင္းေသာ အေျပာအဆို မ်ားႏွင့္
၀န္ထမ္းတဦး အား ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ၊
မျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳဆို မႏွစ္သက္ေသာ အျပဳအမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

b.
Arbitrary discrimination means
any form of unequal treatment based on
ethnicity, gender, religion or other
factors not relevant to work;

ခ) အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ဆိုသည္မွာ
လူက်င့္၀တ္သိကၡာ၊လိင္၊ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ႏွင့္ အျခား

c.
Intimidation means the use or
threat of physical violence to compel
someone to do something against their
will;

ဂ) ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ လူအမ်ားမွ ၄င္းတို႕
အလိုဆႏၵမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကို

d.
Violence refers to the use of
unwanted physical force by someone
against another person; and
e.
Dishonesty means any statement
or mission that is intended to
misrepresent the truth or to break a
promise to another person, or any act
that undermines integrity.

အလုပ္ႏွင့္မပတ္သက္ေသာ အရာ မ်ားကို အေျခခံ၍
မမွ်တေသာ ဆက္ဆံျခင္းပံုစံ မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျခိမ္းေျခာက္ အၾကမ ္းဖက္ ကာ
အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္း ကို ဆိုလိုသည္။
ဃ) အၾကမ္းဖက္မႈ ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ
အျခားတစ္ဦးအား မလိုလားအပ္ေသာ
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳမႈျခင္းကို ရည္ညြန္းသည္။
င) မရိုးသားမႈဆိုသည္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
သို႕မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ကိစၥ မ်ားအား
ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ အမွန္တရားကို မတင္ျပျခင္း၊
တစံုတဦးအေပၚ တြင္ ကတိဖ်က္ျခင္း ၊ ရိုးသား
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကို ပ်က္ျပားေစေသာ မည့္သည့္အမူအရာ
မ်ားကို မဆို ဆိုလိုသည္။
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3.
All employees are bound to maintain
the highest ethical standards. Violations of this
code may result in consequences ranging from
a verbal warning up to termination for cause
and legal proceedings.

၃။ ၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ အဆင့္အတန္း အျမင့္ဆံုး
ကိုယ္က်င့္တရား ႏွင့္ သိကၡာ မ်ားကို တာ၀န္၀တၱရား အရ
ထိန္သိမ္းထားရမည္။ ထို စနစ္မ်ားကို ခိ်ဳးေဖာက္ျခင္း ခဲ့သည္

4.
This policy is not intended to limit or
constrain the reasonable exercise of
management functions in the workplace.
Employees are encouraged to report any
incidents of workplace harassment,
discrimination, intimidation, violence and
dishonesty and will never face retribution for
complaints made in good faith.

အထက္ပါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္အတြင္း တြင္

5.
Management will investigate and deal
with all concerns, complaints, or incidents in a
timely and fair manner while respecting
workers' privacy, to the extent possible.

စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာန အေန ႏွင့္ လည္း အခိ်န္ႏွင့္တေျပးညီ၊ မွ်တေသာ
အျပဳအမႈမ်ား ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ မ်ားကို

ဆိုရာတြင္ ႏုတ္ျဖင့္ သတိေပးျခင္း မွစ၍ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္း ႏွင့္
ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း အမ်ား စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

သင့္ေလွ်ာ္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ကန္႕သတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု မဆိုလိုမရည္ရြယ္ပါ။
၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ မည့္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္
အေနွာက္အယွက္တို္က္ခိုက္ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း ၊
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္မရိုးသားမႈ မ်ား ကို အစီရင္ခံ
အေၾကာင္းၾကားရန္ အားေပး ၿပီးလွ်င္ ထို က့ဲသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္း သည္
ေကာင္းေသာယုံၾကည္ျခင္း အက်ိဳးတရားမ်ား ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္၍
အျပစ္ဒဏ္ခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

အတက္ႏိုင္ဆံုး ေလးစားလိုက္နာ ထည္႕သြင္းစဥ္းစား ျပီး
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား ၊ ထင္ျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ တိုင္တန္းမႈ မ်ား ကို စံုစမ္းစစ္ေဆး
ေျဖရွင္းသြားပါမည္။

Geoffrey Hamilton
Chief Executive Officer
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