
Knowledge grows

Yara ၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�အတွက််
က်�င့်ဝတ်

ရည််များှန်း်�ချ�က််စူးး�စူးများ်�လုုုစူးုတ်ပ်း�ပေါပ်ါင်�လုုပ််ပေါ�ာင်ခြချင်� တာဝန်း်ချံများု

က်ွန်ု်ုပ််တုု�၏ ပေါရရှည််ပေါ�ာင်ရွက််ရများည့်် 
လုုပ််ငန်း်�
က်များာာကြီးက်း�အာ� တာဝန်း်သိုစူးွာ ပေါက်ွ�ပေါများွ�
ရန်း်န်ုှင့် က်များာာဂြို��ုဟ််က်ုု က်ာက်ွယ််ရန်း်။

က်ွန်ု်ုပ််တုု�၏ ပေါရရှည််ရည််များှန်း်�ချ�က််
ပ်း�တွ�ပေါ�ာင်ရွက််များုရှုပေါသိာ လုး�အဖွဲ့ွ��အစူးည််�၊ 
�ာပေါလုာင်များုများရှုပေါသိာ က်များာာ၊ ပေါလု�စူးာ�များုရှု
ပေါသိာ က်များာာဂြို��ုဟ််။

၁၁) အပေါ�ွပေါ�ပွေါလု�စူးာ�လုုုက််န်းာများုအပေါ�ွပေါ�ွပေါလု�စူးာ�လုုုက််န်းာများု- Yara ၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�သိည်် က်ွန်ု်ုပ််
တုု�၏ လုုပ််ငန်း်�ပေါ�ာင်ရွက််များုများ�ာ�န်ုှင့် ပ်တ်သိက််၍ ပေါအာက််တွင်ပေါဖွဲ့ာ်ခြပ်�ာ�ပေါသိာ 
အပေါ�က်ာင်�အရာ ၂-၈ အပ်ါအဝင် သိက််�ုုင်ရာ ဥပ်ပေါေန်ုှင့် စူးည််�များ�ဉ်း်�အာ�လုုံ�
က်ုု လုုုက််န်းာရများည််ခြဖွဲ့စူး်ဂြိုပ်း� ဤစူးာရွက််စူးာတများ်�တွင် ပေါဖွဲ့ာ်ခြပ်�ာ�ပေါသိာ စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ�
က်ုု ချ��ု�ပေါဖွဲ့ာက််ပေါ�က်ာင်� သိုု�များဟ်ုတ် များလုုုက််န်းာပေါ�က်ာင်� သိံသိယ်ရှုပ်ါက် ပ်း�တွ�၍ 

အချ�က််အလုက််က်ုု အတည််ခြပ်�ရန်း်အတွက်် Yara က်ုု အသိုပေါပ်�ရများည််။ ဤအချ�က််က်ုု 
Yara ၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�န်ုှင့် ၎င်�တုု�၏ တစူး်�င့်ချံက်န်း်�ရိုုုက််များ�ာ�က် လုုုက််န်းာ
ရများည််။
၂၂) လုာဘ်ပ်ေါပ်�လုာဘ်ယ််းများုန်ုှင့်လုာဘ််ပေါပ်�လုာဘ််ယ်းများုန်ုှင့်  အက်�င့်ပ်�က််ခြချစူးာ�မုျားအက်�င့်ပ်�က််ခြချစူးာ�များု Yara ၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာ
များ�ာ�သိည်် လုုပ််ငန်း်�က်�င့်ဝတ်�ုုင်ရာ အခြများင့်�ုံ�စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ�က်ုု လုုုက််န်းာရများည််၊ ပေါေသိ
တွင်�ဥပ်ပေါေများ�ာ�က်ုု ပေါလု�စူးာ�ရများည််၊ လုာဘ််ပေါပ်�လုာဘ််ယ်းများု၊ အက်�င့်ပ်�က််ခြချစူးာ�များု၊ 
လုုများ်လုည််များု၊ လုုပ််ငန်း်�ခြများန်း်�န်း်ပေါစူးရန်း် အပေါသိ�စူးာ�ပေါငွပေါပ်�ခြချင်�များ�ာ�၊ များသိများာပေါ�က်�၊ 
တရာ�များဝင်ပေါသိာ သိေါါပေါ�က်� သိုု�များဟ်ုတ် ဂြိုချုများ်�ပေါခြချာက််ပေါငွည်ှစူး်များု များည််သိည့််ပ်ုံစူးံများ��ု�တွင်
များ�ုု ပ်ါဝင်ပ်တ်သိက််ခြချင်� များခြပ်�ပ်ါ။ Yara သိည်် လုုပ််ငန်း်�ခြများန်း်�န်း်ပေါစူးရန်း် အပေါသိ�စူးာ�
ပေါငွပေါပ်�ခြချင်�များ�ာ�က်ုု လုာဘ််ပေါပ်�ခြချင်�ပ်ုံစူးံတစူး်များ��ု�ဟ်ု များှတ်ယ်းဂြိုပ်း� �ုုက်�့သိုု� ပေါပ်�ပေါချ�များုများ�ာ�
က်ုု လုုံ�ဝလုက််များချံသိည့်် များးဝါေရှုသိည််။
၃၃)  ပေါငပွေါ�က်�ချဝါချ�ခြချင�်ပေါငွပေါ�က်�ချဝါချ�ခြချင်�- Yara သိည်် ခြများင့်များာ�ပေါသိာ �ုဏ််သိုက်ာာခြဖွဲ့င့်၊ ဥပ်ပေါေ၊ 
စူးည််�များ�ဉ်း်�များ�ာ�အတွင်�၌ လုုပ််ငန်း်�လုုပ််ပေါ�ာင်သိည််။ က်ွန်ု်ုပ််တုု�၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�
က် ပေါငွပေါ�က်�ချဝါချ�ခြချင်�အပေါပ်် Yara က်ုုယ််စူးာ� ပေါ�ာက််ပ်ံ့ခြချင်� သိုု�များဟ်ုတ် ပ်ံ့ပ်ုု�ခြချင်�
က်ုု များည််သိည့််ပ်ုံစူးံ၊ များည််သိည့််ပေါန်းရာတွင်များ�ုု က်ွန်ု်ုပ််တုု� ချွင့်ခြပ်�များည််များဟ်ုတ်ပ်ါ။

၄၄) များှတစူးွာများှတစူးွာ  ယှ်ဉ်း်ဂြိုပ်�ုင်ခြချင်�ယ်ှဉ်း်ဂြိုပ်�ုင်ခြချင်�- ပေါ��န်ုုန်း်�က်ုု ပ်ုံပေါသိသိတ်များှတ်ခြချင်�၊ က်ုန်း်ပ်စူးစည််� သိုု�များဟ်ုတ် 
ဝန်း်ပေါ�ာင်များုပ်ံ့ပ်ုု�ခြချင်�က်ုု က်န်း ့်သိတ်ခြချင်�၊ ပေါ��ဂြိုပ်�ုင် ပေါလုလုံ�ွ�ခြချင်�န်ုှင့် ပေါ��က်ွက််များှပေါဝ
ခြချင်� အပ်ါအဝင် ယ်ှဉ်း်ဂြိုပ်�ုင်များုက်ုု �န်း ့်က်�င်ပေါသိာ သိပေါဘ်ာတးည်းချ�က််များ�ာ� သိုု�များဟ်ုတ် 
လုုပ််ပေါ�ာင်များုက်ုု Yara က် တင်�က်�ပ််စူးွာ တာ�ခြများစူး်သိည််။
က်ွန်ု်ုပ််တုု�၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က် လုွတ်လုပ််၍ များှတပေါသိာ ယ်ှဉ်း်ဂြိုပ်�ုင်များုက်ုု 
က်တုက်ဝတ်ခြပ်�ရများည််ခြဖွဲ့စူး်ဂြိုပ်း� သိက််�ုုင်ရာ ယ်ှဉ်း်ဂြိုပ်�ုင်ခြချင်� ဥပ်ပေါေန်ုှင့် စူးည််�များ�ဉ်း်�များ�ာ�က်ုု 
လုုုက််န်းာရများည််။
၅၅) �ုတ်က်ုန်း်များ�ာ�က်ုု�ုတ်က်ုန်း်များ�ာ�က်ုု  အသိုံ�ခြပ်�များုအသိုံ�ခြပ်�များု- သိက််�ုုင်ရာ ဥပ်ပေါေန်ုှင့် စူးည််�များ�ဉ်း်��ုုင်ရာ တာဝန်း်
များ�ာ�အပေါပ်် �ာ�ရှုသိည့်် အပေါလု�ပေါပ်�များုန်ုှင့် လုုုက််န်းာများုန်ုှင့်အည်း Yara သိည်် က်ွန်ု်ုပ််
တုု�၏ �ုတ်က်ုန်း်များ�ာ�က်ုု တရာ�များဝင် ရည််ရွယ််ချ�က််များ�ာ�ခြဖွဲ့င့် တလုွ�အသိုံ�ခြပ်�ခြချင်�က်ုု 
သိည််�ချံများည်် များဟ်ုတ်ပ်ါ။ ဤအချ�က််တွင် က်ုန်း်ပေါချ�ာပ်စူးစည််�များ�ာ�၊ �ုတ်လုုပ််��ပ်စူးစည််�
များ�ာ�န်ုှင့် က်ုန်း်�က်များ်�ပ်စူးစည််�များ�ာ�က်ုု တရာ�များဝင် များး�ယ်စူး်ပေါ��ဝါ�များ�ာ�န်ုှင့် တရာ�များဝင် 
ပေါဖွဲ့ာက််ချွ�ပေါရ�ပ်စူးစည််�များ�ာ� �ုတ်လုုပ််ရာတွင် တလုွ�အသိုံ�ခြပ်�ခြချင်�တုု� အက်န်း ့်အသိတ်
များ�့ ပ်ါဝင်ပ်ါသိည််။ တရာ�ဥပ်ပေါေန်ုှင့် စူးည််�များ�ဉ်း်��ုုင်ရာ လုုပ််ငန်း်�စူးဉ်း်များ�ာ�က်ုု ချုုင်များာ
ပေါစူးရန်း် က်ွန်ု်ုပ််တုု�က် ကြီးက်�ု�ပ်များ်�ရာတွင် Yara သိည်် တလုွ�အသိုံ�ခြပ်�များုက်ုု က်ာက်ွယ််
ရန်း် သိုု�များဟ်ုတ် ပေါ�ာက််လုှများ်�ဂြိုပ်း� ချ�က််ချ�င်� တန်း်ခြပ်န်း်လုုပ််ပေါ�ာင်န်ုုုင်ရန်း် ၎င်�တုု�၏ 

�ုတ်လုုပ််ပေါရာင်�ချ�သိည့်် လုုပ််ငန်း်�များ�ာ�တွင် လုုံပေါလုာက််ပေါသိာ ပေါစူးာင့်�က်ည့််စူးစူး်ပေါ��
သိည့်် စူးန်းစူး်များ�ာ� တပ််�င်�ာ�ရန်း် ၎င်�တုု�၏ တာဝန်း်ဝတတရာ�အပေါ�က်ာင်� စူးး�ပ်ွာ�ပေါရ�
များုတ်ဖွဲ့က််များ�ာ�က်ုု �က််တုုက်် သိတုပေါပ်�ပ်ါသိည််။ ပေါရ�သိာ�ပေါဖွဲ့ာ်ခြပ်�ာ�သိည့််အတုုင်� 
အန်ုတရာယ််ရှုပ်စူးစည််�များ�ာ� စူးးများံချန်း ့်ချွ�များုန်ုှင့် �က််စူးပ််ပေါသိာ သိက််�ုုင်ရာ ဥပ်ပေါေန်ုှင့် 
စူးည််�များ�ဉ်း်�များ�ာ�၊ Yara ၏ လုများ်�ညွှှန်း်ချ�က််များ�ာ�က်ုု ပေါလု�စူးာ�လုုုက််န်းာခြချင်�သိည််လုည််� 
လုုုအပ််ချ�က််တစူး်ချုပ်င်ခြဖွဲ့စူး်ပ်ါသိည််။ 

Yara ၏ လုုပ်င်န်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�အတွက်် ဥပ်ပေါေ�ုုင်ရာ တာဝန်း်ဝတတရာ�များ�ာ�၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�အတွက်် ဥပ်ပေါေ�ုုင်ရာ တာဝန်း်ဝတတရာ�များ�ာ�

ပ်စူးစည််�ပေါပ်�သိွင်�သိးများ�ာ�၊ ခြဖွဲ့န်း ့်ချ�သုိးများ�ာ�၊ ပေါအ���င့်များ�ာ�၊ တစူး်�င့်ခြပ်န်း်လုည််ပေါရာင်�ချ�သိးများ�ာ�၊ ဖွဲ့က််စူးပ််ပ်ါတန်းာများ�ာ�၊ ဝယ််ယ်းသိးများ�ာ�န်ုှင့် များဟ်ာဗျူ��ဟ်ာပေါခြများာက်် ပ်ါတန်းာများ�ာ�အပ်ါအဝင် �ုု
များှသိာများက်ပေါသိာ Yara ၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာတစူး်ဦး�ချ�င်�စူးးသိည်် က်ွန်ု်ုပ််တုု�၏ ပေါရရှည််ပေါ�ာင်ရွက််ရများည့်် လုုပ််ငန်း်�၊ ပေါရရှည််ရည််များှန်း်�ချ�က််၊ တန်း်ဖွဲ့ုု�များ�ာ�န်ုှင့်အည်း Yara ၏ ပေါအာင်ခြများင်
များုန်ုှင့် တာဝန်း်ယ်းများုရှုပေါသိာ လုုပ််ငန်း်�ပေါ�ာင်ရွက််များုက်ုု အာ�ခြဖွဲ့ည့််က်းည်းသိည့်် က်များာာလုုံ��ုုင်ရာ အသိင်�အဖွဲ့ွ��ကြီးက်း�၏ အပေါရ�ကြီးက်း�ပေါသိာ အဖွဲ့ွ��ဝင်ခြဖွဲ့စူး်သိည််။ Yara န်ုှင့် လုုပ််ငန်း်�ပ်တ်သိက််
များုရှုသိည့်် တစူး်ဦး�တစူး်ပေါယ်ာက််ချ�င်�စူးးန်ုှင့် က်ုများပဏ်းအာ�လုုံ�က် သိဘ်ာဝ၊ လုုပ််ငန်း်�ပေါ�ာင်ရွက််များုအများ��ု�အစူးာ� သိုု�များဟ်ုတ် �က်ာချ�နု်း်က်ုု �ည့််သိွင်�စူးဉ်း်�စူးာ�ခြချင်�များရှုဘ်� လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာ
များ�ာ�အတွက်် Yara ၏ က်�င့်ဝတ်က်ုု လုုုက််န်းာရများည််။ ၎င်�တွင် ဖွဲ့ွ��စူးည််�တည််ပေါ�ာင်�ာ�ပေါသိာ ဥပ်ပေါေပေါရ�ရာအများ��ု�အစူးာ�၊ ပ်ုုင်�ုုင်များုတည််ပေါ�ာက််ပ်ုံန်ုှင့် တရာ�စူးးရင်ပ်ုုင်ချွင့်အာ�လုုံ�
ရှု က်ုများပဏ်းများ�ာ� ပ်ါဝင်သိည််။ က်ွန်ု်ုပ််တုု�၏ ရည််များှန်း်�ချ�က််များှာ Yara က်�့သိုု� ပေါက်ာ်ပ်ုုရုတ်တန်း်ဖွဲ့ုု�များ�ာ�က်ုု များှပေါဝဂြိုပ်း� က်�င့်ဝတ်န်ုှင့်အည်း လုုပ််ငန်း်�ပေါ�ာင်ရွက််ပေါသိာ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�န်ုှင့် 
ပ်း�ပေါပ်ါင်�လုုပ််ပေါ�ာင်များု တည််ပေါ�ာက််ရန်း်ခြဖွဲ့စူး်သိည််။

ဤစူးာရွက််စူးာတများ်�တွင် လုုပ််ငန်း်��ုဏ််သိုက်ာာ�ုုင်ရာ စူးံန်ုုန်း်�န်ုှစူး်များ��ု�က်ုု ပေါဖွဲ့ာ်ခြပ်�ာ�သိည််- က်) အပေါလု�ာ့အတင်�များရှုပေါသိာ စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ�န်ုှင့် တာဝန်း်ဝတတရာ�များ�ာ�ပ်ါဝင်သိည့်် Yara ၏ 

လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�အတွက်် ဥပ်ပေါေ�ုုင်ရာ တင်�က်�ပ််ပေါသိာ တာဝန်း်ဝတတရာ�များ�ာ�၊ န်ုှင့် ချ) လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က် လုုပ််ပေါ�ာင်ရန်း် Yara အပေါန်းခြဖွဲ့င့် ပေါများှာ်များှန်း်�ပေါသိာ စူးုတ်ကြီးက်�ုက််
စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ�ပ်ါဝင်သိည့်် ပေါများှာ်များှန်း်�စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ�။ ဥပ်ပေါေ�ုုင်ရာ တင်�က်�ပ််ပေါသိာ တာဝန်း်ဝတတရာ�များ�ာ�က်ုု ချ��ု�ပေါဖွဲ့ာက််ပ်ါက် Yara သိည်် လုုပ််ငန်း်�ပေါ�ာင်ရွက််များုက်ုု ရပ််�ုုင်�ပ်ုုင်ချွင့်ရှုဂြိုပ်း� 
ပေါများှာ်များှန်း်�စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ�က်ုု ချ��ု�ပေါဖွဲ့ာက််ပ်ါက် က်ုစူးာ�များုက်ုု ၎င်�လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�န်ုှင့် အပေါခြဖွဲ့ရှာ၊ ပ်ံ့ပ်ုု�ပ်ါများည််။ ဤစူးာရွက််စူးာတများ်�တွင် ပေါဖွဲ့ာ်ခြပ်�ာ�ပေါသိာ တာဝန်း်ဝတတရာ�များ�ာ�၊ ပေါများှာ်များှန်း်�
ချ�က််များ�ာ�န်ုှင့် ပ်တ်သိက််၍ Yara သိည်် လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က်ုု စူးာရင်�စူးစူး်ပ်ုုင်ချွင့် သိုု�များဟ်ုတ် စူးစူး်ပေါ��ပ်ုုင်ချွင့်ရှုသိည််။

www.yara.com ရှု Yara Ethics Hotline များှတစူး်�င့် လုွ�များှာ�ပေါသိာ သိုု�များဟ်ုတ် က်�င့်ဝတ်န်ုှင့်များည်းပေါသိာ လုုပ််ငန်း်�အပေါလု့အ�များ�ာ�က်ုု အများည််ပေါဖွဲ့ာ်ခြပ်စူးရာများလုုုဘ်� တုုင်�က်ာ�
န်ုုုင်သိည်် 

ပေါရှ��က််ရန်း်



Yara ဝန်း်�များ်�၊ အကြီးက်ံပေါပ်� သိုု�များဟ်ုတ် က်န်း်�ရိုုုက်် သိုု�များဟ်ုတ် လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာတစူး်ဦး�ဦး�၏ လုုပ််ပေါ�ာင်ချ�က်် ချ��ု�ပေါဖွဲ့ာက််များု သိုု�များဟ်ုတ် စူးုု�ရုများ်များု
က်ုု ethics@yara.com ရှု Yara ၏ က်�င့်ဝတ်န်ုှင့် ပေါလု�စူးာ�လုုုက််န်းာများုဌာာန်းသိုု� ချ�က််ချ�င်�တုုင်�က်ာ�ရများည််
Yara ၏ Ethics Hotline န်ုှင့် က်�င့်ဝတ်န်ုှင့် ပေါလု�စူးာ�လုုုက််န်းာများုအဖွဲ့ွ��အပေါ�က်ာင်� အပေါသိ�စူးုတ်အတွက်် www.yara.com က်ုု ဝင်�က်ည့််ပ်ါ။

၁၁) အပေါ�ွပေါ�ွအပေါ�ွပေါ�ွ  ပေါများှာ်များှန်း�်ချ�က််ပေါများှာ်များှန်း်�ချ�က််- အ�း�သိခြဖွဲ့င့် Yara အတွက်် အလုုပ််လုုပ််ပေါပ်�ပေါသိာ 
လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�သိည်် ၎င်�တုု�၏ လုုပ််ငန်း်�များ�ာ�တွင် အလုာ�တး က်ုုယ််ပ်ုုင်စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ� 
�ာ�ရှုရန်း်လုုုအပ််သိည််။

၂၂) လုပု််ငန်း�်လုက််ပေါ�ာငမ်ျား�ာ�န်ုှင့်လုုပ််ငန်း်�လုက််ပေါ�ာင်များ�ာ�န်ုှင့်  ဧည့််ချံမုျားဧည့််ချံများု Yara ၏ အဓိုက်စူးည််�များ�ဉ်း်�များှာ က်ွန်ု်ုပ််
တုု�သိည်် လုက််ပေါ�ာင်များ�ာ� ပေါပ်�ခြချင်� သိုု�များဟ်ုတ် လုက််ချံရရှုခြချင်�က်ုု များလုုပ််ပေါ�ာင်လုုု
ခြချင်� ခြဖွဲ့စူး်သိည််။ Yara ဝန်း်�များ်�များ�ာ�သိည်် သိက််�ုုင်ရာများန်း်ပေါန်း��ာ�ံများှ စူးာပေါရ�သိာ�
ပေါဖွဲ့ာ်ခြပ်�ာ�ပေါသိာ အတည််ခြပ်�ချ�က််များရှုဘ်� 75 USD �က််များ�ာ�ပေါသိာ လုက််ပေါ�ာင်
များ�ာ�က်ုု ပေါပ်�ခြချင်� သိုု�များဟ်ုတ် လုက််ချံခြချင်� ခြပ်�လုုပ််၍များရပ်ါ။ Yara ဝန်း်�များ်�များ�ာ�သိည်် 
လုက််ပေါ�ာင်ပေါပ်�ခြချင်� သိုု�များဟ်ုတ် လုက််ပေါ�ာင်ရယ်းခြချင်�ခြဖွဲ့င့် အခြချာ�သိးများ�ာ�က်ုု လုှများ်�များုု�
ရန်း် များလုုပ််ပေါ�ာင်ပ်ါ သိုု�များဟ်ုတ် အခြချာ�သိးများ�ာ�၏ လုှများ်�များုု�များုက်ုု များချံပ်ါ။

၃၃) လုတွလ်ုပ်စ်ူးွာသိင်�ဖွဲ့ွ��ချွင့်န်ုှင့်လုွတ်လုပ််စူးွာသိင်�ဖွဲ့ွ��ချွင့်န်ုှင့်  အုပ််စုူးအတွက််အုပ််စူးုအတွက််  ည်ှုန်ုုင�်ခြချင်�ည်ှုန်ုုင်�ခြချင်� လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�သိည်် 
က်ုန်း်သိွယ််ပေါရ�သိများ�ဂ သိုု�များဟ်ုတ် အလုာ�တး ခြပ်င်ပ် က်ုုယ််စူးာ�ခြပ်�အဖွဲ့ွ��အစူးည််�များ�ာ�ပ်ါဝင်
ပေါသိာ ဝန်း်�များ်�များ�ာ�၏ လုွပ််လုပ််စူးွာသိင်�ဖွဲ့ွ��ချွင့်က်ုု ပေါလု�စူးာ�ဂြိုပ်း� လုုုက််န်းာရန်း် Yara က် 

ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။ ၎င်�တုု�၏ ဝန်း်�များ်�များ�ာ�သိည်် သိက််�ုုင်ရာဥပ်ပေါေ၊ စူးည််�များ�ဉ်း်�
များ�ာ�န်ုှင့်အည်း အုပ််စူးုအတွက်် ည်ှုန်ုုင်�ချွင့်န်ုှင့် က်ုန်း်သိွယ််ပေါရ�သိများ�ဂ သိုု�များဟ်ုတ် အခြချာ�
က်ုုယ််စူးာ�ခြပ်� အဖွဲ့ွ��အစူးည််�တွင် ပ်ါဝင်ခြချင်�ရှု၊ များရှု များ�ပေါပ်�ပ်ုုင်ချွင့် ရှုရများည််။ အချွင့်အပေါရ�
များ�ာ�က်ုု က်န်း ့်သိတ်�ာ�ပေါသိာအချါ က်ွန်ု်ုပ််တုု�၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�အပေါန်းခြဖွဲ့င့် 
အက်��ု�ရှုပေါသိာ အလုုပ််သိများာ�-ဝန်း်�များ်� ပ်း�ပေါပ်ါင်�လုုပ််ပေါ�ာင်များုအတွက်် အခြချာ�န်းည််�
လုများ်�များ�ာ�က်ုု ရှာပေါဖွဲ့ွရန်း် က်ွန်ု်ုပ််တုု� ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။

၄၄) က်ုုယ်က််��ု�စူးး�ပွ်ာ�က်ုုယ််က်��ု�စူးး�ပ်ွာ�  ပ်ါဝင်ပ်တ်သိက််များုများ�ာ�ပ်ါဝင်ပ်တ်သိက််များုများ�ာ�- အများှန်း်တက်ယ််၊ ခြဖွဲ့စူး်လုာန်ုုုင်ပေါခြချ 

သိုု�များဟ်ုတ် ယ်း�ရပေါသိာ က်ုုယ််က်��ု�စူးး�ပ်ွာ� ပ်ါဝင်ပ်တ်သိက််များု အပေါခြချအပေါန်းများ�ာ� ရှု
ပေါသိာအချါ ချ�က််ချ�င်�ပေါဖွဲ့ာ်�ုတ်ပေါခြပ်ာခြပ်၍ ပေါခြဖွဲ့ရှင်�ရန်း် Yara က် လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�
က်ုု ပေါများှာ်လုင့်သိည််။

၅၅) တးည်းပေါသိာတးည်းပေါသိာ  လုပု််အာ�ချန်ုငှ့်လုုပ််အာ�ချန်ုှင့်  အလုုပ််ချ�နု်း်အလုုပ််ချ�နု်း်- လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�သိည်် ပ်ု�ဂ�ုလု်
ပေါရ� ယ်ုံ�က်ည််များုန်ုှင့် က်ုုယ််ပ်ုုင်လုက်ာဏ်ာများ�ာ�ပေါပ််အပေါခြချများချံဘ်� ဝန်း်�များ်�များ�ာ�က်ုု ၎င်�
တုု� ပေါ�ာင်ရွက််ပေါသိာ အလုုပ််အတွက်် များှတစူးွာ ပေါငွပေါပ်�ပေါချ�ရန်း် ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။ 
ဝန်း်�များ်�၊ အကြီးက်ံပေါပ်� သိုု�များဟ်ုတ် က်န်း်�ရိုုုက််များ�ာ�အတွက်် တစူး်ဦး�ချ�င်� ပေါငွပေါပ်�ပေါချ�
များုသိည်် ရာ�း�၊ စူးွများ်�ပေါ�ာင်ရည််န်ုှင့် လုုပ််န်ုုုင်စူးွများ်�ပေါပ်် အပေါခြချချံ၍သိာ က်ွ�ခြပ်ာ�ရ
များည််။ ပေါငွပေါပ်�ပေါချ�များုအာ�လုုံ�သိည်် န်ုုုင်ငံပေါတာ်က် သိတ်များှတ်�ာ�ပေါသိာ အန်းည််��ုံ� 
လုုပ််အာ�ချခြဖွဲ့စူး်ရန်း် လုုုအပ််ချ�က််များ�ာ�န်ုှင့် က်ုုက််ည်းပ်ါသိည််။ အလုုပ််လုုပ််ချ�နု်း်၊ န်းာ�ချ�နု်း်န်ုှင့်
ပ်တ်သိက််၍ သိက််�ုုင်ရာ ဥပ်ပေါေန်ုှင့် စူးည််�များ�ဉ်း်�များ�ာ�က်ုုလုည််� လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က် 

လုုုက််န်းာရန်း် က်ွန်ု်ုပ််တုု� ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။

၆၆) ပေါေသိချံတုုင်�ရင်�သိာ�များ�ာ�ပေါေသိချံတုုင်�ရင်�သိာ�များ�ာ�- ပေါေသိချံတုုင်�ရင်�သိာ�များ�ာ�၏ အချွင့်အပေါရ�များ�ာ�
က်ုု ပေါလု�စူးာ�ရန်း်န်ုှင့် ချ��ု�ပေါဖွဲ့ာက််ခြချင်�များခြပ်�ရန်း် Yara က် လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က်ုု 
ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။ တုုင်�ရင်�သိာ�လုးများ��ု�များ�ာ�သိည်် ၎င်�တုု�အပေါပ်် အက်��ု�သိက််ပေါရာက််
များု ရှုန်ုုုင်သိည့်် �ုံ�ခြဖွဲ့တ်ချ�က််များ�ာ�အတွက်် အသိုပေါပ်�ချံရရန်း်န်ုှင့် အသိုပေါပ်�ချံရဂြိုပ်း�ပေါန်းာက်် 
၎င်�တုု�၏ သိပေါဘ်ာတးည်းချ�က််က်ုု ပေါတာင်�ချံရန်း် အချွင့်အပေါရ� ရှုပ်ါသိည််။

၇၇) သိဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င်န်ုှင့်သိဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င်န်ုှင့်  သိဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င်ပေါပ််သိဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င်ပေါပ််  သိက််ပေါရာက််မုျားက်ုုသိက််ပေါရာက််များုက်ုု  
က်ာက်ွယ််ခြချင်�က်ာက်ွယ််ခြချင်�- သိက််�ုုင်ပေါသိာ သိဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င်ဥပ်ပေါေများ�ာ�၊ စူးည််�များ�ဉ်း်�အာ�လုုံ�
န်ုှင့်အည်း လုုပ််ငန်း်�ပေါ�ာင်ရွက််ရန်း် လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က်ုု ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။ လုုပ််ငန်း်�
ပေါ�ာင်ရွက််များု၊ �ုတ်က်ုန်း်များ�ာ�န်ုှင့် �က််စူးပ််ပေါသိာ သိပေါဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င်ပေါပ်် 
သိက််ပေါရာက််များုန်ုှင့် အန်ုတရာယ််ခြဖွဲ့စူး်န်ုုုင်ပေါခြချများ�ာ�က်ုု သိက််တများ်�စူးက််ဝန်း်�အခြပ်ည့််ရိုုပေါ�ာင့်
များှ �ည့််သိွင်�စူးဉ်း်�စူးာ��ာ�သိည့်် သိင့်ပေါတာ်ပေါသိာ သိဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င်များးဝါေန်ုှင့် 
သိဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င် စူးးများံချန်း ့်ချွ�များုစူးန်းစူး် ပေါရ��ွ�အပေါက်ာင်အ�ည််ပေါဖွဲ့ာ်ရန်း် Yara က် 

လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က်ုု ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။ သိဘ်ာဝရင်�ခြများစူး်များ�ာ�၊ စူးွများ်�အင်န်ုှင့် ပေါရက်ုု 
အပေါက်ာင်��ုံ�အသိုံ�ချ�ရန်း်န်ုှင့် ပေါလု၊ ပေါရန်ုှင့် ပေါခြများပေါအာက််ပေါရ၊ ပေါခြများ�းလုှာ၊ ဇီးဝများ��ု�က်ွ�
များ�ာ�န်ုှင့် ရာသိးဥတုအပေါပ်် အပ်�က််သိပေါဘ်ာပေါ�ာင် သိက််ပေါရာက််များုက်ုု အန်းည််��ုံ�ခြဖွဲ့စူး်
ပေါစူးရန်း် သိဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င်န်ုှင့် က်ုုက််ည်းပေါသိာ န်းည််�ပ်ည်ာများ�ာ�၊ �ုတ်က်ုန်း်များ�ာ�န်ုှင့် 
ဝန်း်ပေါ�ာင်များုများ�ာ�က်ုု အသိုံ�ခြပ်�ရန်း်လုည််� ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။

၈၈) ပေါရရှည််တည််တံ့များု-ပေါရရှည််တည််တံ့များု- ပေါရရှည််တည််တံ့များု အပေါခြချချံများးဝါေများ�ာ�က်ုု လုက််ချံက်�င့်သိုံ�၍ 

အာ�ပေါပ်�ရန်း်၊ သိက််�ုုင်ရာ သိဘ်ာဝပ်တ်ဝန်း်�က်�င်၊ လုးများုပေါရ�န်ုှင့် အစူးုု�ရ (“ESG”) 

ဥပ်ပေါေန်ုှင့် စူးည််�များ�ဉ်း်�များ�ာ�က်ုု လုုုက််န်းာရန်း်၊ လုုုအပ််ချ�က််များ�ာ�ရှု သိုရှုဂြိုပ်း�သိာ� သိုု�များဟ်ုတ် 
ပေါများှာ်လုင့်�ာ�ပေါသိာ အန်းာ�တ်ပေါခြပ်ာင်�လု�များုများ�ာ�က်ုု ကြီးက်�ုတင်ခြများင်ရန်း်န်ုှင့် လုုုက််န်းာ
ပေါ�က်ာင်�ပေါသိချ�ာပေါစူးရန်း် တာဝန်း်ယ်းများုရှုပေါသိာ လုုပ််ပေါ�ာင်ချ�က််များ�ာ� ချ�များှတ်ရန်း် Yara က် 

လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က်ုု ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။

၉၉)  များပေါက်�န်းပ််ချ�က််တုုင်�က်ာ�များုစူးန်းစူး်များပေါက်�န်းပ််ချ�က််တုုင်�က်ာ�များုစူးန်းစူး်- အလုုပ််သိများာ�များ�ာ�အတွက််န်ုှင့် သိက််ပေါရာက််များုရှု
န်ုုုင်ပေါသိာ ပ်ါဝင်ပ်တ်သိက််သိးများ�ာ�အတွက်် များပေါက်�န်းပ််ချ�က််များ�ာ�ပေါခြဖွဲ့ရှင်�ပေါရ� တုုင်�က်ာ�
ခြချင်�စူးန်းစူး်န်ုှင့် လုုပ််ငန်း်�စူးဉ်း်များ�ာ�က်ုု ပေါရ��ွ�ချ�များှတ်ရန်း် Yara က် လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က်ုု 
ပေါများှာ်များှန်း်�သိည််။

Yara ၏ လုုပ်င်န်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�အတွက်် ပေါများှာ်များှန်း်�စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ�၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�အတွက်် ပေါများှာ်များှန်း်�စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ�

၆၆) က်ပေါလု�လုပု််သိာ�က်ပေါလု�လုုပ််သိာ�  သိုု�များဟ်ုတ်သိုု�များဟ်ုတ်  အတင်�အက်�ပ််ချုုင�်ပေါစူးခြချင်�အတင်�အက်�ပ််ချုုင်�ပေါစူးခြချင်�- Yara သိည်် လုးက်ုန်း်
က်း�ခြချင်�၊ �န်ုဒများပ်ါပေါသိာ လုုပ််အာ�၊ စူးာချ��ပ်် သိုု�များဟ်ုတ် အတင်�အက်�ပ််ချုုင်�ပေါစူးခြချင်�က်ုု 
အသိုံ�ခြပ်� သိုု�များဟ်ုတ် လုက််ချံများည်် များဟ်ုတ်ပ်ါ သိုု�များဟ်ုတ် က်ွန်ု်ုပ််တုု�က်ုုယ််စူးာ� �ုုသိုု�
လုုပ််ပေါ�ာင်သိးက်ုုလုည််� လုက််ချံများည််များဟ်ုတ်ပ်ါ။ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�က် တစူး်န်းည််�
န်းည််�ခြဖွဲ့င့် က်ပေါလု�လုုပ််သိာ� အသိုံ�ခြပ်�ပ်ါက် UNICEF န်ုှင့် ILO တုု�၏ လုများ်�ညွှှန်း်ချ�က််
များ�ာ�က်�့သိုု� န်ုုုင်ငံတက်ာအသိုအများှတ်ခြပ်� စူးံန်ုုန်း်�များ�ာ�အခြပ်င် ပေါေသိတွင်� ခြပ်ဋ္ဌာာန်း်�ချ�က််များ�ာ�
က်ုုလုည််� လုုုက််န်းာရများည််။

၇၇) ချွ�ခြချာ��က်�်ခံြချင်�ချွ�ခြချာ��က််�ံခြချင်�- Yara သိည်် ချွ�ခြချာ��က််�ံခြချင်�ခြပ်ဿန်းာက်ုု အလုွန်း်အပေါလု�
အန်းက််�ာ�သိည််။ က်ွန်ု်ုပ််တုု� လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�၏ ဝန်း်�များ်�များ�ာ�က်ုု ပေါလု�စူးာ�
များု၊ �ုဏ််သိုက်ာာရှုများုခြဖွဲ့င့် �က််�ံရများည််ခြဖွဲ့စူး်ဂြိုပ်း� အချွင့်အလုများ်�များ�ာ�က်ုု လုးများ��ု�၊ အသိာ�
အပေါရာင်၊ က်ုု�က်ွယ််သိည့််ဘ်ာသိာ၊ လုုင်၊ အသိက််၊ များးလုန်ုုုင်ငံ၊ လုုင်စူးုတ်တုများ်�ညွှွတ်

များု၊ အုများ်ပေါ�ာင် ရှု၊ များရှု သိုု�များဟ်ုတ် များသိန်း်စူးွများ်�များုတုု�န်ုှင့် သိက််�ုုင်ခြချင်�များရှုဘ်� စူးွများ်�
ပေါ�ာင်ရည််အချ�က််အလုက််ပေါပ််တွင်သိာ များးတည််၍ များှတစူးွာ ပေါပ်�အပ််ရများည််။ Yara 

၏ လုုပ််ငန်း်�ပ်ါတန်းာများ�ာ�သိည်် များှတပေါသိာ အလုုပ််ရပ််ဝန်း်�ဖွဲ့န်း်တး�ရာတွင် က်တုက်ဝတ်
ခြပ်�ရများည််ခြဖွဲ့စူး်ဂြိုပ်း� ဝန်း်�များ်�ချန်း ့်အပ််ခြချင်�န်ုှင့် အလုုပ််သိများာ�ပေါရ�ရာ အပေါလု့အ�များ�ာ�
ရှု ချွ�ခြချာ��က််�ံခြချင်�န်ုှင့်ပ်တ်သိက််၍ သိက််�ုုင်ရာ ပေါေသိတွင်�ဥပ်ပေါေအာ�လုုံ�က်ုု 
လုုုက််န်းာရများည််။

၈၈) ပေါဘ်�က်င်�ဂြိုပ်း�ပေါဘ်�က်င်�ဂြိုပ်း�  က်�န်း်�များာပေါရ�န်ုှင့်ည်းညွှွတ်ပေါသိာက်�န်း်�များာပေါရ�န်ုှင့်ည်းညွှွတ်ပေါသိာ  အလုုပ််ရပ််ဝန်း်�အလုုပ််ရပ််ဝန်း်�- Yara ၏ လုုပ််ငန်း်�
ပ်ါတန်းာများ�ာ�သိည်် န်ုုုင်ငံတက်ာစူးံချ�နု်း်စူးံညွှှန်း်�များ�ာ�၊ န်ုုုင်ငံတွင်�ဥပ်ပေါေများ�ာ�န်ုှင့်အည်း 
ဝန်း်�များ်�၊ က်န်း်�ရိုုုက််များ�ာ�အတွက်် ပေါဘ်�က်င်�ဂြိုပ်း� က်�န်း်�များာပေါရ�န်ုှင့်ည်းညွှွတ်ပေါသိာ 
အလုုပ််ချွင်က်ုု ပ်ံ့ပ်ုု�ပေါပ်�ရများည််။
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