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“SLP ပတ္ဝန္းက ်္္ေရးရး ီသည္ ၏္ေရနု္ေတး်္၏းရနတာ္ီြ်္လုွးတြ်္ ီ

းဝပတ္ဝန္းက ်္ ၏ရသည္၏္ေီြး ျု်ႏွင့္္ုးး္ေရး

ဆတု်္ရးလုပ္်န္းု းးး၊ လသုႈ္ေရးး၊ က န္းုး္ေရး ကးကြၲ္္ေား်ႏွင့္္္ေရနးက္ုႈု းး း၊္ေ

း၏းအရးၲ္ ာဏုွီနခ္ီု
ြ္႔ ႈ လုပ္်န္းးန်ႏွင့္္

ပတ္ီက္္ေီး ၏းဆဏၲွ ၏ႀကွ္ေပး ဝန္္ေဆး်္ုႈ လုပ္်န္း ဆတု်္ရး ၏ီတ၏ုနတ္ျပ်ဳလက္ုနတ္ရ ရနတထးး္ေီး ကုုမၸဏ
တာ္ီုျ ာ္ပိီသည္”

SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရးရ ၏္ေအကး်္း
SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးရာ္ည္္ေရေရ္ေတး်္္းရေတွ္စ်
္ ္င္လးတ္်ည္ ရ
်န္းမ္းးးညငလမမ္ေရးးညက္န္းမး္ေရးညကးက္က္္ေွး်း္္ေရေးက္မမ
မ ္းးးည္ေ

းဝညပတ္ဝန္းက္်္္ရာ္္္ေရ္းသမ်း္မးး္ေရးမ္်ရ
္ းင္ပ္

း္ားရးက္ညွအမလစနယ္စ္ီမမညင္ပ်
္ န္းာေ်္ညး ပတ္ရက္္ေရး္းမအကလ

္ၾကလ္ေပးည န္္ေမး်္မညမ ္ရ္မေတ္သပ္ငက္မတ
ေ ္ရရေရးး္ေရးညက္မကအတွ္စည္ သ ွ္ပု ျရာ္ပါသည္။
ကၽြနုပ
္ ္တတုုကုုမၸဏီသည္ လုပ္်န္း၏ပ္နီ
နွ သု းးရ လုပ်
္ န္း္ေ

း၏းအရးၲ္ာဏုွီန္ခီြ္႔ုႈ ဆုွးျ တ္ီ က္ု းးး၊ လုပ္်န္း၏ပ္းီ
နွ သု းးရ

ာသည္းု ်္းာသည္းကု္း လတုကန
္ းုႈလ၏
တု ပ္ီ က္ု းးကတု ္ေက နပ္ုႈရရတန္ောရန္း၊ ပတ္ဝန္းက ်္၏က္႔ျ တ္ုလ
ႈ ု
သ ႈ္ေရးးန်္ႏွင့္ ၏ုပီ
္ ်ဳပ္္ေရး (ESG)
ာြု္း္ေဆး်္ရသည္၏တြက္ ၏ီတ္ေပး ကသသညဏျီ်္း၏ျပ်္ နတ်
ု ်
္ တ
ွ ကး

႑း္ေရး ၏ ြု္႔ ၏ာသည္းု းးုန ရန္ပု္ေ
ွ ်ြရရနတ္ေရး ္ေလန း

က္လႊးတ်္ျီ်္းးန်ႏွင့္္ တတုးတက္္ေ၏း်္္ေဆး်္ရြက္န်
တု ္္ောရန္ ၏ထသး၀န္္ေဆး်္ုႈ ္ေပးလ က္ရတနပိီသည္သည္။
SLP ပတ္ဝန္းက ်္္ေရးရး ကုုမၸဏီသည္ က္ေုၻးဒဏးၲးးး၊ ၏်္ဒတုနးဏ ရနးးး၊ လး၏တုး၊ ု္ေလးရနးးး၊ ျုန္ုးး၊

လ
တ ာ္ပ်
တု ္း၊ ာကၤးပသး၊ ထတု်္းးန်ႏွင့္င့္ဗ
္ ဏ

ၲက္နု္၏ပိ၏ဝ်္ ာဏးပြးး္ေရးလုပ်
္ န္းက႑ု းတု ာွုနန်္ႏွင့္ နတု််
္ ွတကးတရးးာဏရ်္ုႈ္ေ၏းက္တြ်္ တရးး၀်္၏ီတ၏ုနတ္ျပ်ဳ ္ေ၏း်္ျု
်္ုႈ ု းး ရရနတ ထးး္ေီး ကုုမၸဏတာ္ီလ
ု သည္း ျ ာ္ပိီသည္သည္။ ထတခ၏
ု ျပ်္ fortune ၅၀၀ ားရ်္း၀်္ ၏ီ တ်ဳု္ေီး ကုးၻုကုုမၸဏု းးးန
်္ႏွင့္လသည္းလက္တလ
ြ္႔ ပ
ု ္္ေဆး်္ီ္႔ႏွင့္ျပဏး ျ ာ္ပိီသည္သည္။ ထတုုန ီးုက နတု််
္ ွတကး ၏အကဏးဆွုး ၏အကွ္ေပး၏ ြု္႔ ၏ီ ်ဳတ း၊ ႏွင့္ကုၻးလုွးဆတု်္ရးာသည္း
ု ်္း လတုက္နးုႈကုုမၸဏ၏ီ တ်ဳုးန်္ႏွင့္လသည္း ီဏးီန္ုီ တ
တ ဆ
္ က္ျပဏး ၏္ေရနႏွင့္္ေတး်္၏းရန္ေဒီ တာ္္ေလန းက္တ်
ြ ္ ၏အကွ္ေပးလုပ္်န္း ု းး
ကသသညဏ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးလ က္ရပ
နတ ိီသည္သည္။

ကၽြး္ုပ္တတုုရ ရွုးတြ်္ နတ်
ု ်
္ တ
ွ ကးုန ကၽြု္းက ်္၏ ခု
ြ္႔ းးးန်ႏွင့္္ ၏းဆဏၲွုန က ်္ႏွင့္၀တ္လက
တု ္နး္ေီး ကၽြုး္ က ်္ီ၏
သ
ြု္႔ ု းးပိရတနပိ
ီသည္သည္။ ထတုုု နီးုက က ၲ္ ျပန္ခ္ေီး ကြန္ၲက္တြ်္း ္ေထးက္ီွီ က္ရရန္တထးး္ေီး လုပ္္ေ း္ကတု်္ က္ု းး းန်ႏွင့္၏
္ တသ ၏းဆဏၲွ
္ေဒီတာ္္ေလန းက္ နၲ္ပၲ္၏ီဏးီဏးးန်္ႏွင့္ တရးးာဏရ်္္ေရး က႑ု းးတြ်္ ၏ရသည္၏္ေီြး ျု်္ႏွင့္ုးး္ေီး ၏ ခု
ြ္႔ န ပတ္၀န္းက ်္း၊
လသုႈ္ေရးး၊ လွုျီွ်ဳ္ေရး းန်ႏွင့္္ ္ေ

း၏းဘရၲ္ ာဏုီ
ွ န္ခီြ္႔ျီ်္း နန်ႏွင့္္ ၏အကွ္ေပး၀န္္ေဆး်္ုႈု းး ္ေပးလန က္ရပ
နတ ိီသည္သည္။

ကၽြနုပ
္ ္တခရ
တု ၏ႀကွ္ေပးီ က္ု းးီသည္၏ာ်္၏ျု္႔

ာဏးပြးး္ေရး၏ျု်္၏္ေပပၚ

၏္ေျီီွျပဏးး၊

ရန်္းလ်္းပြ်ႏွင့္လ
္ ်္းာြး

ဆက္ီၲ
ြ ္

္ေဆး်္ရက
ြ ္ လန က္ရနျတ ပဏး ၏ျု်ႏွင့္္ဆုွး ာက္ုႈလပ
ု ္်န္း ာွီ တနာ
္ ွသညန
ႊ ္းု းး နန်ႏွင့္္ နတ်
ု ်
္ တ
ွ ကး ၏္ေလႏွင့္၏က ်္ႏွင့္္ေကး်္း လု္းသညႊန္ီ က္ု းး
၏းး လတက
ု ္္ေလ းသညဏ္ေထြားြ လတက
ု ္နး္ေဆး်္ရက
ြ လ
္ န က္ရပ
နတ ိီသည္သည္။
SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရးီသည္ ၏လြန၏
္ ု်္း ထတီက
တု လ
္ ၲ
ြ ္္ေီး ာဏုက
ွ တန္း၏ု တ်ဳးု တ်ဳးကတု လက္္ေတြခလုပ္္ေဆး်္ီႏွင့္္႔ းသ ျပဏး ၏လုပ၏
္ ပ္
းနွီသု းးထွုနလသည္း
ကတု

္ောႏွင့္္ောႏွင့္ာပ္ာပ္

လုပ္္ေဆး်္ီ က္ု းးရ

၏ရသည္၏္ေီြး၏္ေပပၚ

လုပ္္ေဆး်္နတု်္ေ
္ အကး်္း ္ေထးက္ီီ
ွ က္ု းး

ု၏္ေနျ ်္ႏွင့္ ျ ာ္န်
ုတ ္ေ
္ ျီရနတ

္ေီး

တတတၲပိတဏ၏္ေနျ ်္ႏွင့္

၏ီတု်္၏ုး

ရရနထ
တ းးျပဏးျ ာ္ပိီသည္သည္။

႑း္ေရးရး းန်ႏွင့္္ ဂုၸ္ီက
တ ၡးပတု်္းဆတု်ရ
္ းတး၀န္ရနတျီ်္း

ထတီက
တု ္လၲ
ြ ္္ေီး ပတ္၀န္း က ်္ဆတု်္ရးး၊ လသုႈ္ေရးဆတု်္ရးး၊ က န္းုး္ေရးး၊ လွုျီွ်ဳ္ေရး းန်ႏွင့္္ ္ေ
၏ထသးတလသည္ာတ
တ ္၀်္ားး

ုႈရျတန ပဏး SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရး ကုုမၸဏီသည္

လုပ္္ေဆး်္ီ်္ႏွင့္ီသည္ု းး
ထတ၏
ုႏွင့္ ျပ်္

ကၽြး္ုပ္တတု

၏ျု္႔၏တသ လတုကပ
္ ိလ က္ရနတ္ေီး
း၏းဘရၲ္ ာဏုီ
ွ န္ႏွင့္ီြ္႔ုႈ ကတာၥရပ္ု းး၏းး

ာဏးပြးး္ေရးနန်ႏွင့္္ ီက္ဆတု်္ျပဏး ထတီက
တု လ
္ ြၲ္္ေီး

ကတာၥရပ္ု းး၏းး ၏ျပသည္ႏွင့္၏၀ီတ ျု်္ျပဏး ျ ာ္ီျ ်္ႏွင့္ လုပ္်န္း၏ပ္နီ
ွ သု းး ၏္ေနျ ်္ႏွင့္ ၲွုအကသည္ာတ
တ ္ီ ာြး ၏ပ္းနွနတု်္ပိီသည္သည္။
SLP ပတ္ဝန္းက ်္္ေရးရးီသည္ ာတ်္ ြ္႔ုာသည္းီ တန္ုွ၍
န ပတ္၀န္းက ်္း၊ လသုႈ္ေရးး၊ က န္းုး္ေရးး၊ လွုျီွ်ဳ္ေရးးန်္ႏွင့္ ္ေ

း၏းဘရးၲ္ာု
ဏ ွီန္ု

ီြ္႔ျီ်္းဆတု်္ရး ၏အကွ္ေပး လုပ္်န္းု းးတြ်္ ၏္ေရနု္ေတး်္၏းရနရ ်ဏး္ေဆး်္၏ုနတတ
္ ဆ
ွ တပတ
္ ာ္ီ၏
ု ျ ာ္ အကဏးထြးးလးလန က္ရနတပိ
ီသည္သည္။

“SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရးီသည္ထတီတုက္လၲ
ြ ္္ေီး ာဏုွကတန္း္ေပိ်္း္ေျုးက္ျုးးာြး၏းး လုပ္္ေဆး်္ီွ၍
္႔ႏွင့္
က ၲ္ျပန္ု္ေီး
လုပ္်န္း၏္ေတြု၏အကွ်ဳု းး္ေအကး်္ႏွင့္ လုပ္်န္း၏ပ္နနွီသု းးုန ကၽြန္ုပ္တတုုရ၏ရသည္၏္ေီြးရနတ္ေီး လုပ္္ေဆး်္ုႈးန်္ႏွင့္ တတတၲ
၏ ြု္႔ ၏ာသည္း ၏္ေနျ ်္ႏွင့္ ီတု်္ုးွ၍ ာတာာ္ီွနတု်္ျီ်္း၏္ေပပၚ ၲွုအကသည္၏းးထးးနတု်္ပိီသည္သည္။”

ကၽြးု္ပတ
္ ုတု ရ ၀န္္ေဆး်္ုု
ႈ းး
SLP ပတ္ဝန္းက ်္္ေရးရးီသည္ ္ေကး်္းုြနီ
္ သညႏွင့္္၏ုပ္ီ ်ဳပပ
္ ုွ နသည္းာနာ္းန်္ရ
ႏွင့္ သည္ုနန္းီ က္ႀကဏးုးး္ေီး၏ ြ္႔ု၏ာသည္းတာ္ီု ၏ျ ာ္လသည္း
္ေကး်္းး၊ ျပသည္ီလ
သ သထရ
ု က န္းုး္ေရးး၊ ကးကြၲ္္ေား်ႏွင့္္္ေရနးက္ုႈု းးးန်ႏွင့္္ ီ

းဝ ပတ္ဝန္းက ်္၏းး္ေလးားးီုႈျ ်ႏွင့္္ ာသည္းု ်္း

ာသည္းကု္းု းး ္ေလးားးလတက
ု ္နးက ်ႏွင့္္ီုွးုႈု းးကတလ
ု သည္းာတန္္ေီပၚုႈတာ္ရပ္၏ျ ာ္ရ်္ဆ်
တု ္္ေျ ရန်္းနတ်
ု ္ီႏွင့္္႔ ္ေီး္ေအကး်ႏွင့္္လသည္း္ေကး်္း
၏္ေရနု္ေတး်္၏းရနနၲ္ပၲ္တာ္လႊးး တြ်၏
္ ီတ၏ုနတ္ျပ်ဳီွရပိီသည္သည္။
ကၽြန္ပတ
္ တုုရ ၏ထသးဝန္္ေဆး်္ုႈလုပ္်န္းု းးကတု ၏ တက၏းးျ ်ႏွင့္္ င့္ ု တ်ဳးီြ္႔ျီးးီတ္ုတ
န ထ
္ းးပိီသည္သည္။
 တရးး်ပ္ေဒဆတု်္ရး လတ၏
ု ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးျီ်္းး၊ ရန္ပုွ္ေ်ြ၏တြက္ ္ေလၽနးက္လႊးု းး္ေထးက္ပွႏွင့္္ေပး
ျီ်္း းန်္ႏွင့္ လုပ္်န္းတာ္ီု ာတ်္၏္ေကး်္၏ထသည္္ေ း္ရးတြ်္ လတ၏
ု ပ္ီသည္ု းးကတု ာသည္းု ်္းာသည္းကု္းု းးးန်ႏွင့္္၏သညဏက ်ႏွင့္္
ီုွး္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးျီ်္း
 ီ

းဝပတ္ဝန္းက ်္၏္ေပပၚ ီက္္ေရးက္ုႈု ်ဳတ းာု၏
ွ းး ၏က္႔ျ တ္ာတာာ္္ေပးျီ်္းး၊ းန်္ႏွင့္ ာဏုက
ွ တန္း္ေရးဆြ္ေ
္႔ ပးျီ်္း

 ာသည္းု ်္းာသည္းကု္းု းး ္ေလးားးလတုကန
္ း၏ီုွးီ ျီ်္းးန်္ႏွင့္ ္ေ

း၏းအရးၲ္ ုျ ာ္ပးြ း္ေရး၏တြက္ ာဏုွီနခ္ီြ္႔ျီ်္း

 ာက္႐ုံတ
ုွ ာ္ီုရ သညာ္သညု္း္ေန္ေီး ပတ္ဝန္းက ်္တသည္္ေနရး၏းး ျပန္လသည္ီုွးီပ္ ၏က္႔ျ တ္္ေပးျီ်္းးန်္ႏွင့္ ာဏုွီနခ္ီြ္႔ျီ်္း
 Stakeholder ု းးးန်ႏွင့္္ ျပသည္ီလ
သ သထု တတက
ု ္ရက
တု ္ ထတ္ေတြုဆက္ဆွ္ေရး၏းး ၏္ေကး်္၏ထသည္္ေ း္္ေပးျီ်္း
 ္ေဂဂ္ေင့္ဗဒးန်ႏွင့္္ ီက္ရတ
နတ ခ္ေ
တု နထတု်က
္ က္ားးရး ္ေနရး္ေဒီု တ်ဳးာုွ၏းး ၏ရသည္၏္ေီြးျု်ႏွင့္္ုးးလး္ောရန္ ဝန္္ေဆး်္ုႈ
ု းး္ေပးျီ်္း
 ကၽြု္းက ်္ီု
သ းးုန ျပန္လသည္ဆန္းာာ္္ေပးျီ်္းးန်္ႏွင့္ နသည္းပသညးပတု်္း၏းးျ ်ႏွင့္္ ကသသညဏ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးျီ်္း
ပတ္ဝန္းက ်္ ၏ရသည္၏္ေီြးျု်ႏွင့္္ုးး္ေရးဆတ်
ု ္ရး လုပ္်န္းု းးး၊ လသုႈ္ေရးး၊ က န္းုး္ေရး ကးကြၲ္ေ
္ ား်ႏွင့္္္ေရနးက္ုႈု းးး၊ ္ေ

း၏းအရးၲ္

ာဏုွီနခ္ီြ္႔ုႈဆတု်္ရး ၏ႀကွ္ေပး ဝန္္ေဆး်္ုလ
ႈ ုပ္်န္းု းးကတု ုသည္ီသညႏွင့္္၏ဆ်ႏွင့္္တြ်္ုဆတု လသည္ပတ္လုပက
္ တု်္္ေန္ေီး လုပ္်န္း၏ု တ်ဳးု ်ဳတ း
ရ ာဏုက
ွ တန္း၏တြက္ ၏္ေီးာတတ္ာာ
ဏ ်္ ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးျီ်္းး၊ ဒဏဇတု်္း္ေရးဆြျ္႔ ီ်္းး၊ ာဏုက
ွ တန္း ၏္ေကး်္၏ထသည္္ေ း္ျီ်္း းန်္ႏွင့္ ာဏုက
ွ တန္း
လုပ္်န္းတာ္ီုလးုွ လသည္ပတ္နတု်္ီသည္၏ထတ လက္ီွ ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးပိီသည္သည္။ နတု်္်တ
ွ ကး ၏္ေတြု၏အက်ဳွု းးးန်ႏွင့္္ လုပ္်န္း လက္ီွ
္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေီး ္ေနရး္ေဒီ ၏္ေအကး်္းး၊ တရးးဝ်္ ာသည္းု ်္းာသည္းကု္းု းး၏္ေအကး်္း းန်္ႏွင့္ ထတ္ေ
ု ဒီဆတု်္ရး ာသည္းကု္းု းးကတု
္ေကး်္းုြန္ားြ ီတနးးလသည္ထးးျီ်္းု းးရနတ္ေီး္ေအကး်ႏွင့္္ SLP ပတ္ဝန္းက ်္္ေရးရးီသည္ ၏းဆဏၲွ ာဏးပြးး္ေရး ္ော းကြက္နၲ္ပၲ္
တြ်္နသည္းပသညးးန်ႏွင့္္၏တတ္ပသညးပတု်္း

း၊၏ႀကွ္ေပး

ဝန္္ေဆး်္ု၏
ႈ ပတု်း္ တြ်္

၏ရသည္၏္ေီြး

ျု်ႏွင့္္ျု်ႏွင့္္ုးးုးး

ဝန္္ေဆး်္ုု
ႈ းး

္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးနတ်
ု ္္ေီး္ေအကး်ႏွင့္္ ထတပတ
္ န္း္ေနရးတြ်္ ရပ္တသည္္ေနလ က္ရနတပိီသည္သည္။

“SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရးီသည္ ၏းဆဏၲွ္ေဒီတာ္္ေလ းက္တြ်္ ာဏုွကတန္းု းး ္ေ၏း်္ျု်္ျပသည္ႏွင့္ာွုာြး လုပ္္ေဆး်္္ေပးုႈု းး

္ေအကး်္ႏွင့္ ီတု်္လွု္ေီး ္ေ၏း်္ျု်္ုႈုနတ္တတု်္ု းးရရနထ
တ းးျပဏး ၏းဆဏၲွ္ေဒီ ၁၀ ီု၏နက္ရနာ္ီုတ်
ြ ္ ကၽြန္ပ္တတုုရ ၀န္္ေဆး်္ုႈ
၏ရသည္၏္ေီြး ဆတု်္ရး ဂုၸ္ီတ်္းအကဏးုးး္ေီး ာက္ုႈဆတု်္ရးဆုု းးလသည္း ရရနတထးးပိီသည္သည္။”

DUE DILIGENCE,
TRANSACTION & FUNDER
SERVICES

IMPACT ASSESSMENT &
PLANNING

• Pre-investment, Pre-acquisition, Transactional & Divestiture Services
• Material Compliance & Liability Assessments
• ISO 14015 Environmental Due Diligence (EDD) Assessments
• ASTM E1527-13 Phase 1 Environmental Site Assessments (Phase 1 ESA)
• ASTM E1903-11 Phase 2 Environmental Site Assessment (Phase 2 ESA)

• Environmental & Social Impact Assessments; Initial Environmental Examinations
• Environmental & Social Management and Monitoring Plans
• Environmental and Socio-economic Cultural Baseline Surveys
• Public Disclosure & Multi-level Stakeholder Engagement Activities
• International Best Practice Benchmarking

REGULATORY
COMPLIANCE & RISK
MANAGEMENT

• Environmental, Health and Safety Regulatory Compliance Audits
• Preparation of bespoke EHS Legal Registers
• Country-specific Audit Protocols
• Track Record Auditing High Risk Operations across Major Industry Sectors
• ASEAN wide EHS Regulatory Database

CONTAMINATED SITE
ASSESSMENT &
MANAGEMENT

• ASTM E1903-11 Phase 2 Environmental Site Assessment (Phase 2 ESA)
• Soil and Groundwater Contamination Surveys
• Environmental Quantitative Risk Assessment Modelling
• Remediation Options Appraisals and Remediation Action Plans
• Remedial Works Specifications
• Remedial Works Supervision and Validation

STAKEHOLDER &
COMMUNITY
ENGAGEMENT

• Social Impact Assessment (SIA)
• Stakeholder Engagement Plans (SEP) and Project Disclosure
• Informed Consultation and Participation (ICP)
• Free, Prior and Informed Consent (PS7)
• Socio-economic Impacts Mitigation Plans; Resettlement Action Plans; Livelihoods
Restoration Plans; Community Redevelopment Plans

ECOLOGY & HABITAT
SERVICES

EXPERT REVIEW &
TECHNICAL ASSISTANCE

• Biodiversity Screening & Geospatial Mapping
• Phase 1 Ecological Appraisals
• Phase 2 and 3 Ecological Surveys
• Biodiversity Assessments and Biodiversity Action Plans

• Project Environmental and Social Performance Compliance Assessments
• Expert Review and Gap Analysis
• Lenders Technical Due Diligence
• Technical Assistance and Capacity Building
• Regulatory Compliance Analysis

ျုန္ုးာ

း္ေအကး်္ႏွင့္ SLP ကတ္ေ
ု ရြးီ ၲ္ီ်္ႏွင့္ပိီလ္႔လဲ?

လုပ္်န္း၏ပ္နနွီု
သ းးရာဏုက
ွ တန္း းန်ႏွင့္္ ာဏးပြးး္ေရးဆတု်္ရးရသည္ုနန္းီ က္ု းး ၏တြကၲ
္ ုအွ ကသည္ာတ
တ ္ီ ရ္ေီး ၏ႀကွဉးၸ္ းန်ႏွင့္ထ
္ တ္ေရးက္
၏ီွုး၀်္္ေီး ္ေျ ရန်း္ နသည္းု းး၏းးရရနတန်
တု ္ရန္ၲုအွ ကသည္ုႈျ ်္ႏွင့္ SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရးီတုုလုပ္်န္း ု းးလး္ေရးက္၏ပ္နနွအကျီ်္း
ျ ာ္ပိီသည္သည္။
SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရးကတု ္ေရြးီ ၲ္ီ်ႏွင့္္ီသညႏွင့္္ ၏္ေအကး်္း၏ရ်္းု းးုနး ်ားမွာ –
 ကၽြးု္ပ္တခရ
တု ၀န္္ေဆး်္ီ းႈန္းထးးုနး ထသးျီးးာြး ီက္ီးျီ်္း
 နတ်
ု ်
္ တ
ွ ကး ာသည္းု ်္းာသည္းကု္းု းးးန်ႏွင့္္ ၏သညဏ တးဝန္ၲသ ္ေဆး်္ရြက္္ေပးနတု်္ျီ်္း
 ၏းဆဏၲွ ာသည္းု ်္းာသည္းကု္းု းးကတု ၏္ေီးာတတ္နးးလသည္ ီတရျနတ ီ်္း
 ္ေဒီီွ င့္ဗဂုီုတု းးးန်ႏွင့္္တကြ နတု််
္ ွတကး ကၽြု္းက ်္ုႈ ၏္ေတြု၏အက်ဳွု းးရနတျီ်္း
 ၏္ေျီီွ ာက္ုလ
ႈ ုပ္်န္း ာွီ တနာ
္ ွသညႊန္းု းးးန်ႏွင့္္ နတု်္်တ
ွ ကး

႑း္ေရး ၏ ြု္႔ ၏ာသည္း (IFI) ုနလု္းသညႊန္ီ က္ု းးကတု နးးလသည္

ီတရနတျီ်္း
 ၏ရသည္၏္ေီြးျု်ႏွင့္္္ေီး နသည္းပသညးဆတု်္ရး ၏ာဏ၏ရ်္ီာ
ွ းု းးးန်ႏွင့္္ ၏ႀကွ္ေပးဝန္္ေဆး်္ုႈ ဆုဆတ
ြ ္ီးသ ရရနထ
တ းးျီ်္း
 ၏းဆဏၲွ္ေဒီ၏ီဏးီဏးတြ်္ တးဝန္ၲသ ္ေဆး်္ရက
ြ ္ီ္႔ႏွင့္္ေီး ာဏုွကန
တ ္း လုပ္်န္းု းး ုနတတ
္ ု္းတ်္ထးးုႈရျနတ ီ်္း
 လုပ္်န္း၏ပ္းနွီု
သ းးးန်္လ
ႏွင့္ ုပ္်န္းတးဝန္ု းးကတထ
ု ထ
တ တ္ေရးက္္ေရးက္းန်္လ
ႏွင့္ ၏
တု ပ္ီသည္ု းးကတုရ်
န ္းလ်္းာြးတတု်ပ
္ ်္္ေဆြး္ေးြး
နတ်
ု ျ္ ီ်္း
 လုပ္်န္း၏ပ္းနွီသ တာ္ဦးျီ်္းာဏတတု်္း၏တြက္ ီဏးီနခ္ ၏ာဏ၏ရ်္ီွားု းး ျပ်္ဆ်္္ေပးျီ်္းးန်္ႏွင့္ တာ္ဦးျီ်္းာဏရ လတ၏
ု ပ္ီ က္
ု းး၏းး ၏ွဝ်္ီ်
ြ ္က ျ ာ္္ေ၏း်္ ာဏုွ္ေပးနတ်
ု ္ျီ်္း
 ီက္ဆတု်ရ
္ း ၏းဆဏၲန
ွ တု်္်၏
ွ ီဏးီဏး၏တြက္ လုပ္်န္းီြ်္ဆတု်္ရး ကၽြု္းက ်္္ေီး္ေဒီီွု းးးန်ႏွင့္္ ၏္ေထးက္၏ထးးုနတ္
တု္းုနတ္ရးု းး ထးးရနတျီ်္း
 ၏းဆဏၲက
ွ ြန္ရက္ရ ႀကဏးုးးက ၲ္ျပနခ္္ေီး ္ေထးက္ီွုက
ႈ တု ရရနထ
တ းးျီ်္း
 လုပ္်န္းု းးကတု ီ်ႏွင့္္္ေလ း္္ေီး၏ီ တန္ ၏တတု်္း၏တး၏တြ်္းတြ်္ ၿပဏး္ေျုးက္္ေ၏း်္ ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးနတု်္ျီ်္း

"SLP ပတ္ဝန္းက ်္္ေရးရးီသည္ ္ေျုးက္ျုးးာြး္ေီး ထတီတုက္ုီွ္ေီး ာဏုွကတန္းလုပ္်န္းု းးတြ်္ က ၲ္ျပန္ု္ေီး လုပ္်န္း
၏္ေတြု၏အကွ်ဳု းးရနတျပဏး

ကၽြန္ုပ္တုတု ရ

လုပ္်န္း၏ရသည္၏္ေီြး

၏္ေပပၚလုပ္်န္း၏ပ္နနွီသု းးုန ္ေတး်္ႏွင့္တ်္းီတု်္ုး္ေီး

တတတၲပိတဏရ ာဏာာ္ျီ်္းကတု ီတု်္ီတု်္ီွႏွင့္ီွႏွင့္ လုပ္္ေဆး်္နတု်္ုႈ၏းး ၲွုအကသည္လ က္ရနတပိီသည္“

”

ကၽြး္ုပတ
္ တု ခရ လုပ်
္ န္း၏ပ္းီ
နွ ု
သ းး
SLP ပတ္ဝန္းက ်္္ေရးရးီသည္ တာ္ကုၻးလုွးုန ကြျ္႔ ပးးျီးးနးး္ေီး လုပ္်န္း၏ပ္းနွီသု းး းန်ႏွင့္္ ၏းဆဏၲွ္ေဒီတ္ေလၽနးက္ရနတ
ာဏးပြးး္ေရး းန်ႏွင့္္ ာက္ုက
ႈ ႑၏တြက္ ာဏုက
ွ တန္းး၊ ၏္ေဆးက္၏်ဏး းန်ႏွင့္္ လုပ္်န္းု းး၏္ေပပၚ ၏္ေျီီွျပဏး လုပ္္ေဆး်္္ေပး္ေနပိီသည္သည္။
ကၽြးတုပ္တတု ခရ လုပ္်န္း၏ပ္းီ
နွ သု းးုနး ကုၻးႏွင့္ ၏ႀကဏးဆုးွ နတ်
ု ်
္ ွ္ေပိ်္းာွု ကုုမၸဏႀကဏးတာ္ီ တ်ဳုတတခပ
ု ိဝ်္ျပဏး ပသးတြ္႔ ၏တတ်
ု ပ
္ ်္ီွ ၀န္္ေဆး်္ုႈ
ု းးကတု ၏္ေရနခ္ေတး်္ ၏းရနနၲ္ပၲ္ု တ်ဳးာွုတြ်္ လုပ္က်
တု ္္ေနအက္ေီး ကုၻးႏွင့္ထတပတ
္ န္း ကုုမၸဏ ်ိးဆၲ္ုန ပတ္၀န္းက ်္း၊ က န္းုး္ေရး
းန်္ႏွင့္ ္ေ

း၏းဘရၲ္က်္းရန်း္ ္ေရးဆတု်ရ
္ း

၏အကွ္ေပးလုပက
္ တု်္္ေနအကီသည္ႏွင့္ကုုမၸဏးနာ္ဆၲ္းန်ႏွင့္လ
္ သည္းပသးတြလ
္႔ ုပ္္ေဆး်္၀န္္ေဆး်္ုႈ္ေပး

္ေနပိီသည္သည္။ ကၽြး္ုပ္တတု ခရ ၏ီ တ်ဳု္ေီး လုပ္်န္း၏ပ္းီ
နွ သု းးုနး ္ေ၏းက္ပိ၏တတု်္း ျ ာ္ပိီသည္သည္။
 ္ေလ္ေအကး်္းလုပ္်န္း
 ာတုက္ပ ်ဳတ းာာဏးပြးးလုပ္်န္း
 ္ေုး္္ေတး္ၲး်္ လုပ္်န္း


းတုပာၥသည္းလုပ္်န္း

 ာြု္း၏်္ လုပ္်န္း


႑း္ေရးလုပ္်န္း

 ၏ာတုးရ
 ၏အကဏးားး ာက္ုႈလုပ္်န္း
 ဂတုတၲ္းန်္ႏွင့္ ီရဏးီြးးလုပ္်န္း
 ္ေရ၏းးလန ပ္ာာ္ လုပ္်န္း
 ၏းုီွ လုပ္်န္း
 နတု်္်ွတကး ချြွ တ်ဳးတတုးတတ္ုႈ လုပ္်န္း
 ္ေျုးန်္ႏွင့္ ႏွင့္ပတု်္ဆတု်္ုႈ
 ကုန္ထုတ္လုပ္်န္း
 ီတဘ်ဳ္ေင့္ဗဒ လုပ္်န္း
 ီတဘ်ဳတြ်္းတသး လုပ္်န္း
 ္ေရနွးန်္ႏွင့္ းတ္္ေ်ြခ
 ္ေပ းႏွင့္ တ္နန်ႏွင့္္ ာကစကလုပ္်န္း
 ္ေဆး၀ိးလုပ္်န္း
 ျပန္လသည္ျပသည္ႏွင့္ျ တ်ဳး ာြု္း၏်္လုပ္်န္း
 လသီွုးကုန္ထုတ္လုပ္္ေရး လုပ္်န္း
 နသည္းပသညးပတု်္းဆတု်္ရး ္ေထးက္ပႏွင့္ွ္ေရး လုပ္်န္း
 ီ သည္ထသည္ လုပ္်န္း
 ာြန္ုပာ္ပာၥသည္း လုပ္်န္း
 ္ေရနန်ႏွင့္္ ပတ္ီက္္ေီး လုပ္်န္း

 UTC Aerospace Systems, Chrom Alloy
 Olam International, Wilmar International
 Mitsubishi, Johnson Controls, Maxion Wheels
 Huntsman, Solvay, Semperit AG, Brenntag
 Alstom, General Electric, Karpowership Asia
 ANZ Banking Group, Mizuho Bank, IFC
 Commonwealth of Australia, Myanmar Government
 General Electric, Alstom, Pandrol
 SPA, YOMA, Oakwood Asia
 Kansai Electric Power
 McLarens Young International
 InfraCo Asia Development
 Crown Property Bureau, YOMA, SPA, CBRE, Colliers
 Mars Inc, Omron, Coca Cola, Reckitt Benckiser
 Siam Metal Recycle
 Shwe Taung Group
 Tokyo Gas, PTT, ENi S.p.A, Weatherford
 Oji Paper
 Novartis, GPO (Thailand), Cardinal Health
 Gamesa, Sun Edison
 Wilmar International, Outspan
 NORAD, IFC, MONREC
 Lenzing, Bangkok Kraft
 Brenntag, Baker Hughes (General Electric)
 Carlsberg, Lenzing, Mars Inc

၏းဆဏၲဆ
ွ ်
တု ရ
္ း ၏တတ်
ု ပ
္ ်္ီွ
SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးရညပ်္မ္္လးစ္္ပ္က္ညရ္်္းန္််
္ လည
ညသမ္ယတ္်္္
လး္ေီး

န္္ေကးက္ည

၀ညစ္ာေွ္ကတာ္းကညွတ်္တာ္္ေရး်္စီး္ပအးညု းးျပးး
င္ပ္်န္း္ပ္နရ
ေလ လမ္းးညာေ်းည္ ွအမက
လ န္းင္

္္ေပၚ္္ေသစစလ

္ ၁၆ည စ္ာေွ္္န္နဝု ျရင
အ တ္်္

္ပ္စ္က္မ္းးည

ည သမန္မးာ္်္်တ
လ ြ်္

 က္ေုၻးဒဏးၲးး

ရန္က္န္သမ္ယည္္းလ စ္ီ ကည္ ွတ်္တာ္္ေရး်္စီးရာ္ပါသည္။

 ၏်္ဒတုနးဏ ရနးး

SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရး ကုုမၸဏရ ရွုးနနာ္ရွုးုန ၏းဆဏၲွ္ေဒီ တ

 လး၏တု

ာ္ီုလုးွ ရနတ ာဏုက
ွ တန္းု းး၏းး္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေနျီ်္းျ ာ္ျပဏး ၏းဆဏၲွနတု်္်ွ
တြ်္းင့္ဗဂတ၏
ု ီ က္၏ီ း္ေနရးတြ်တ
္ သည္ရနတ္ေနျီ်္းီသည္
နတ်
ု ်
္ ု
ွ းးုန

လုပ္်န္း၏ပ္နီ
နွ သု းး၏းး

၏ီ တန္နန်ႏွင့္္

၏းဆဏၲွ
တာ္္ေျပးသညဏ

၀န္္ေဆး်္ုႈု းး ္ေပးနတ်
ု ရ
္ န္ရသည္ီန္ျီ်္း ျ ာ္ပိီသည္သည္။
SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရးီသည္ က္ေုၻးဒဏးၲးး ၏်္ဒန
တု ဏးရနးးး၊ လး၏တး၊ု
ု္ေလးရနးးး၊

ျုန္ုးး၊

လ
တ ာ္ပတု်္း၊

ာကၤးပသး၊

ထတု်္းးန်ႏွင့္င့္ဗ
္ ဏၲက္းတု်္်ွ

တာ္္ေလန းက္ရနတ ာဏုက
ွ တန္းလုပ်
္ န္းု တ်ဳးာွု၏းး ္ေ၏း်္ျု်္ားြ ္ေဆး်္ရက
ြ ္
ီ္႔ုျပဏး ၏းဆဏၲွနတု်္်ွ ၁၀ နတ်
ု ္်ွ၏နက္ ၈ နတ်္်၏
ွ တြ်္း ၀န္္ေဆး်္ုႈ
ု းး၏ တြက္ ၏ရသည္၏္ေီြးဆတု်္ရး ဂုၸ္ျပ်ဳဆတ
ု ွ ဆတပ္ု းးရရနတ
ီ္႔ႏွင့္ျပဏးျ ာ္ပိ ီသည္သည္။

 ု္ေလးရနးး
 ျုန္ုး


တလာ္ပတု်္

 ာကၤးပသ
 ထတု်္း
 င့္ဗဏၲက္နု္

္ေ၏း်္ျု်္ုႈ ဆုတဆ
ွ ပ
တ ု
္ းး
ကၽြနုပ
္ ္တခရ
တု အကတ်ဳးားးုႈု းး၏းး လုပ္ေ
္ း္ကတု်္ က္ု းးးန်္ႏွင့္ လုပ္်န္း၏ပ္းနွီု
သ းးုန ၏ီတ၏ုနတ္ျပ်ဳအကီသည္ႏွင့္၏ျပ်္ ပတ္၀န္းက ်္ ဆန္း
ာာ္ျီ်္း နန်ႏွင့္္ ာဏုွီန္ခီြ္႔ျီ်္းနၲ္ပၲ္၏တြ်း္ အကတ်ဳးပု္း၏းးထုတ္ုႈု းး၏းး ၏ီတ၏ုနတ္ျပ်ဳဆု ီွုးဆၲ္္ေက း္ီ ဏးျုန်္ႏွင့္ရးတြ်္ ပတ္၀န္း
က ်္း်
န ႏွင့္္ လသုႈ္ေရးဆတု်္ရး တရးး်ပ္ေဒလတ၏
ု ပ္ီ က္ု းး လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း းန်ႏွင့္္ တရးး်ပ္ေဒဆတု်္ရး လတ၏
ု ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ
္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးျီ်္းး၊ ရန္ပုွ္ေ်ြ ၏တြက္ ္ေလၽနးက္လႊးု းး ္ေထးက္ပွႏွင့္္ေပးျီ်္း းန်္လ
ႏွင့္ ပ
ု ္်န္းတာ္ီု ာတ်္၏္ေကး်္၏ထသည္္ေ း္ရး
တြ်္

လတု၏ပ္ီသည္ု းးကတု

ာသည္းု ်္း

ာသည္းကု္းု းးးန်ႏွင့္္၏သညဏ

က ်ႏွင့္္ီုွး္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးျီ်္း၀န္္ေဆး်္ုု
ႈ းး၏တြက္

SLP

ပတ္၀န္းက ်္ ္ေရးရးုနး ဆုရနရ
တ ီသု းးတြ်္ တာ္ီ၏
ု ပိ၏၀်္ ျ ာ္္ေအကး်္း ဂုၸၲ
္ သာြးျ ်္ႏွင့္ တ်္ျပ၏ပ္ပိီသည္သည္။

ACQ ကုၻးလွုးဆတ်
ု ရ
္ းဆု ု၀၁၁ာု၀၁၀၁၉

ာု္ေပိ်္း

႑း္ေရး က႑းန်္ႏွင့္ ီ တတ္ီ က္ထးး္ေီး ဂုၸီ
္ က
တ ၡးရနတ ACQ ကုၻးႏွင့္

Mergers းန်ႏွင့္္ Acquisition ုဂၢဇ်္းုန SLP ပတ္၀န္း က ်္္ေရးရး၏းး ပတ္၀န္းက ်္ တရးး်ပ္ေဒလတ၏
ု ပ္ီ က္ု းး လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း
းန်ႏွင့္္ တရးး်ပ္ေဒဆတု်္ရး လတ၏
ု ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ ၲသ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးျီ်္းး၊ ရန္ပုွ္ေ်ြ၏တြက္ ္ေလၽနးက္လးႊ ု းး ္ေထးက္ပွႏွင့္္ေပးျီ်္း
းန်္ႏွင့္

လုပ္်န္းတာ္ီု

ာတ်္၏္ေကး်္၏ထသည္

က ်ႏွင့္္ီုွး္ေဆး်္ရြက္ေ
္ ပးျီ်္း၀န္္ေဆး်္ုႈု းး၏းး

္ေ း္

ရးတြ်္

၏းဆဏၲွ

နတု််
္ ွ

လတ၏
ု ပ္ီသည္ု းးကတု
ဆၲ္နတု်္်၏
ွ နက္

းနာ္တးကးလ၏တြ်း္ (ု၀၁၁-ု၀၁့) ၏တြ်း္ လုပ္္ေဆး်္ု၏
ႈ တြက္ ဆုီ ဏးျုန်ႏွင့္္

ာသည္းု ်္း
၈

ာသည္းကု္းု းးးန်ႏွင့္္၏သညဏ

နတု်္်၏
ွ တြ်္း

လြန္ီခ္ေ
္႔ ီး

၆

ျီ်္း ီွရီသည္ႏွင့္၏ျပ်္ ု၀၁၈ းန်ႏွင့္္ ု၀၁၀၁၉

ီုးနာ္၏တြက္လသည္း ၏းဆဏၲွနၲ္ပၲ္၏တြ်း္ ပတ္၀န္းက ်္ တရးး်ပ္ေဒလတ၏
ု ပ္ီ က္ု းး လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း းန်ႏွင့္္ တရးး်ပ္ေဒဆတု်္ရး
လတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးျီ်္း၏တြက္ ဂုၸီ
္ တ်္းအကဏးုးး္ေီး ဆုကတု ု၀၁၈ းန်ႏွင့္္ ု၀၁၀၁၉ ီုးနာ္၏တြက္
ရရနတီႏွင့္ပ
္႔ ိီသည္သည္။ ထတုု၏ျပ်္ ACQ ား တ္ပရတတီ
္ တ္ု းးဆဏုန SLP ပတ္၀န္းက ်္္ေရးရး၏းး ကုၻးႏွင့္ာွီ တန္ု၏
နဏ ရသည္၏္ေီြး ၏တြ်း္
လတက
ု ္ပိ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေီး္ေအကး်္ႏွင့္ ၏ီတ၏ုနတ္ျပ်ဳ္ေပး၏ပ္ီ်္ႏွင့္္ေအကး်္း ထသည္ႏွင့္ီြ်္း္ေ း္ျပပိ ီသည္သည္။ နနာ္ာ်္ရလးဒ္ု းး၏းး Financial
Times တြ်္ထတ
ု ္္ေ၀္ေအကျ်းလ က္ရနတပိီသည္သည္။
•

၏းဆဏၲွ္ေဒီ- ပတ္ဝန္းက ်္ဆတု်္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္္ေပးျီ်္းဆု ု၀၁၀၁၉

•

၏းဆဏၲွ္ေဒီ- ပတ္ဝန္းက ်္ဆတု်္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္္ေပးျီ်္းဆု ု၀၁၈

•

က္ေုၻးဒဏးၲးး - ပတ္ဝန္းက ်္ဆတု်္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္္ေပးျီ်္းဆု ု၀၁၆ (ဆုရီသး၊ ၄ နနာ္ ္ေျုးက္လုပ္ေ
္ ဆး်္ျီ်္း)

•

၏်္ဒတုနဏးရနးး - ပတ္ဝန္းက ်္ဆတု်္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္ေ
္ ပးျီ်္းဆု ု၀၁၆ (ဆုရီသး၊ ၄ နနာ္ ္ေျုးက္လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း)

•

လး၏တု - ပတ္ဝန္းက ်္ဆ်
တု ္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္္ေပးျီ်္းဆု ု၀၁၆ (ဆုရီသး၊ ၃ နနာ္ ္ေျုးက္လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း)

•

ု္ေလးရနးး - ပတ္ဝန္းက ်္ဆ်
တု ္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္ေ
္ ပးျီ်္းဆု ု၀၁၆ (ဆုရီသး၊ ၄ နနာ္ ္ေျုးက္လုပ္ ္ေဆး်္ျီ်္း)

•

ျုန္ုး - ပတ္ဝန္းက ်္ဆ်
တု ္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္္ေပးျီ်္းဆု ု၀၁၆ (ဆုရီသး၊ ၄ နနာ္ ္ေျုးက္လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း)

•

ာကၤးပသ - ပတ္ဝန္းက ်္ဆ်
တု ္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္္ေပးျီ်္းဆု ု၀၁၆ (ဆုရီသး၊ ၃ နနာ္ ္ေျုးက္လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း)

•

ထတု်္း - ပတ္ဝန္းက ်္ဆ်
တု ္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္္ေပးျီ်္းဆု ု၀၁၆ (ဆုရီသး၊ ၅ နနာ္ ္ေျုးက္လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း)

•

င့္ဗဏၲက္နု္ - ပတ္ဝန္းက ်္ဆ်
တု ္ရး တရးး်ပ္ေဒလတု၏ပ္ီ က္ု းးကတု တးဝန္ၲသ္ေဆး်္ရြက္ေ
္ ပးျီ်္းဆု ု၀၁၆ (ဆုရီသး၊ ၃ နနာ္ ္ေျုးက္လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း)

၏ရသည္၏္ေီြး ၏းုီွီ က္း်
န ႏွင့္္ ၏ရသည္၏္ေီြး ထတနး္ ီတုး္ ုႈု းး
SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးီသည္ ကုုမၸဏရ တာ္ီုတ္တသည္းက ္ေီး ၏ရသည္၏္ေီြးးန်္ႏွင့္ ္ေနးက္္ေအကး်္းျပန္ ာာ္္ေဆးနတု်္ုႈ ာြုး္
ရသည္ု းး၏္ေပပၚ င္ပ္်န္း္ပ္နေလရလမ္းးရ ၲွုအကသည္ာတတ္ီ ုႈ းန်ႏွင့္၏
္ တသ ၏ရသည္၏္ေီြး ၏းုီွီ က္းန်ႏွင့္္ ၏ရသည္၏္ေီြး ထတန္းီတု္းုႈ ရ
၏္ေရးပိုႈ၏းး ္ေကး်္းာြးနးးလသည္ထးးျပဏး ျ ာ္ပိီသည္သည္။ SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးီသည္ နသည္းလု္းတက ျ ာ္္ေီး ၏ရသည္၏္ေီြး
ဆတု်္ရး ာဏုွီန္ခီြ္႔ုႈ ာနာ္၏းး လတက
ု ္နးွ၍ ၏္ေကး်္၏ထသည္္ေ း္ ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေနျပဏး ၀န္္ေဆး်္ုႈု းးရ ၏ရသည္၏္ေီြးတတုးတက္ရန္
ရသည္ရြၲွ၍
္ ၏ဆက္ုျပတ္လပ
ု ္္ေဆး်္ ္ေနျပဏး ၀န္ထု္းု းး၏းးလသည္း ီ်္တန္းု းး ပတခီ
ု ္ေပးလ က္ရနတပိီသည္သည္။
၏ရသည္၏္ေီြး ာနာ္ ထတ္ေရးက္ု၏
ႈ းး တတုးတက္ရန္ း၊ ကၽြး္ုပ္တတုုရာဏုက
ွ တန္း၏းးလွုးီသည္ ၏ရသည္၏္ေီြးရန္ေ
တ ီး ရသည္ရြၲ္ီ က္ု းး
ျ ်္ႏွင့္ လုပ္်န္း၏ပ္းီ
နွ သရ ္ေုန း္လ်္ႏွင့္ီ က္ု းး ျုန္ဆန္္ေီး တုန္ုျပန္ုႈး၊ လွုျီွ်ဳာတ
တ ္ီ ုႈ းန်္ႏွင့္ တြက္ေ
္ ျီကတုက္ေ
္ ီး ၀န္္ေဆး်္ုႈု းး ရရနတ
နတ်
ု ရ
္ န္ ္ေဆး်္ရက
ြ ္ေ
္ ပး္ေနပိီသည္သည္။ လႊ ္႔၏ပ္္ေီး ာဏုက
ွ န
တ ္း၏းးလွုး၏တြက္ လတ၏
ု ပ္္ေီး ၏ရသည္၏္ေီြး ာွနႈနး္ ု းးးန်္ႏွင့္ လတက
ု ္္ေလ း
သညဏသညြတ္ုႈ္ေီီ း္ောရန္ ၏ရသည္၏္ေီြးရနတ္ေီး လုပ္ရတုးလုပ္ာ်္ု းးးန်္ႏွင့္ ာွျပ်ဳ္ေီး လသည္ပတ္ုႈ နသည္းာ်္ု းး၏းး ၏္ေကး်္၏ထသည္
္ေ း္္ေဆး်္ရက
ြ ္လ က္ရနတ ပိီသည္သည္။

ာဏးပြးး္ေရးဆတ်
ု ရ
္ း က ်္ႏွင့္၀တ္
SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးီသည္ က ်္ႏွင့္၀တ္ီက
တ ၡးးန်ႏွင့္္ ီက္ဆတု်္ရးလုပ္်န္း ကၽြု္းက ်္ုႈတြ်္ ၏ျု်္ႏွင့္ဆုးွ ၏ရသည္၏္ေီြး ာွု းးရရနတရန္
ရသည္ရြၲ္ီ က္ထးးရနတပိီသည္သည္။ ၏းးလွုး္ေီး SLP ၀န္ထု္းု းးးန်္ႏွင့္ ဆက္ာပ္၏အကွ္ေပးု းးီသည္လသည္း SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရး ၏ ခြ္႔
လတက
ု ္နးရုသည္ႏွင့္ ၏ က
တ က ္ေီး ာွနႈန္းု းးးန်္ႏွင့္ လုပ္်န္းီြ်္ ုသ၀ိဒု းး ပိ၀်္္ေီး SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးရ ာဏးပြးး္ေရးဆတ်
ု ္ရး
ာွီတ္ုတ
န ္ီ က္ု းးးန်္ႏွင့္ ကတက
ု ္သညဏရုသည္ျ ာ္ပိီသည္သည္။ တး၀န္ၲသ တး၀န္ီု
ွ ႈရနတ္ေီး ာဏးပြးး္ေရးလုပ္ေ
္ ဆး်္ုီ
ႈ သည္ ကၽြနုပ
္ ္တတုုရ
ဂုၸ္ီက
တ ၡးတသည္ျု္႔ု၏
ႈ းး ကးကြၲရ
္ န္းန်ႏွင့္္ ၏ု းးးန်္ႏွင့္ၲန်္ျပတ်ဳ်္ုတ
ႈ ြ်္ ္ေကး်္းကြကု
္ းး ထတန္းီတု္းရးတြ်္ ၏္ေရးပိ္ေီး ၏ီန္း
က႑တာ္ီု ျ ာ္ပိီသည္သည္။
ာွီတ္ုတ
န ္ီ က္ု းး

ကၽြးု္ပ္တုတု ရ ဆွုးျ တ္ီ က္ု းးးန်္ႏွင့္ လုပ္္ေဆး်္ုု
ႈ းးုနတဆ်္ႏွင့္ ကၽြးု္ပ္တုတု ရ ာဏးပြးး္ေရးဆတု်ရ
္ း

၏္ေပပၚထးးရတနီသည္ႏွင့္

ကတတက၀တ္

းန်ႏွင့္္

လုပ္်န္းရန်္ု းးး၊

လသ၏ ြု္႔ ၏ာသည္း

းန်ႏွင့္္

ပတ္၀န္းက ်္၏းး

တန္ တုးတာ္ီု္ေပး၏ပ္ရန္ ကတတက၀တ္ျပ်ဳထးးီသည္ကတု ျု်္္ေတြုနတု်္ပိီသည္သည္။ ကၽြးု္ပ္တုတု ရ ပတ္ဝန္း က္်္္ေရးရးရ ာဏးပြးး္ေရးဆတု်ရ
္ း
ာွီတ္ုတ
န ္ီ က္ Code of Business Conduct ၏းး တ္ရႈုလတုပိက ္ေတး်္းဆတုီ က္္ေပးပတခွ၍
ု ရၲသနတု်္ပိီသည္သည္။

က န္းုး္ေရးး၊ ္ေ

းက်္းလွုျီွ်ဳ္ေရးနန်ႏွင့္္ ပတ္၀န္းက ်္ဆ်
တု ရ
္ း

SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးတြ်္ ္ေပိ်္းာသည္းထးး္ေီး က န္းုး္ေရးးန်ႏွင့္္ ္ေ

းက်္းလွုျီွ်ဳ္ေရးဆတ်
ု ္ရးုသ၀ိဒရနတျပဏး က န္းုး္ေရးးန်္ႏွင့္ ္ေ

း

က်္းလွုျီွ်ဳ္ေရး ာဏုီ
ွ န္ုီြု
္႔ ႈဆ်
တု ္ရး ၏ျု်္ႏွင့္ဆွုးာွနႈန္းု းး လတက
ု ္နးက ်္ုီွုးရန္ ာဏာ်္ထးးရနတပိီသည္သည္။ ကုုမၸဏရ ဒိရတုကတ
္ းု းးကလသည္း
လွု္ေလးက္္ေီး

႑း္ေရး နန်ႏွင့္္ ၀တ်ဳ ပတု်း္ ဆတ်
ု ္ရး၏ရ်္း၏ျုာ္ု းး ္ေထးက္ပုွ ္ေပးရန္း၊ လုပ္်န္းီြ်္၏တြ်း္ းန်ႏွင့္္ ကြ်္းဆ်္း္ေရးတြ်္

က န္းုး္ေရးးန်္ႏွင့္ ္ေ

းက်္းလွုျီွ်ဳ္ေရးကတာၥရပ္ု းး၏းး ္ေ၏း်္ျု်္္ေီး ာဏုွီန္ုီြု
္႔ ႈ ရရနတ္ောရန္ ကတတထးးရနတျပဏးျ ာ္ပိီသည္သည္။ SLP ပတ္

၀န္းက္်္္ေရးရး ၀န္ထု္း၏ ုြ္႔ ု းးီသည္လသည္း ကုုမၸဏီတုု ာတ်္၀်္္ေရးက္ီသည္ႏွင့္၏ီ န
တ ္ုနာွ၍ ကုုမၸဏတြ်း္ က န္းုး္ေရးးန်္ႏွင့္ ္ေ

း

က်္း လွုျီွ်ဳ္ေရးဆတု်္ရး လုပ်
္ န္းီြ်္၀်္ ီ်္တန္းု းး တက္္ေရးက္ရျပဏး ၎ီ်္တန္းီသည္ တာ္းနာ္ပတ္လုးွ ္ေဆး်္ရက
ြ လ
္ က္ရနတ
္ေီး ပွုုနန္ တတက ္ေီး က န္းုး္ေရးးန်္ႏွင့္ ္ေ
္ေထးက္၏ကသျပ်ဳပိီသည္သည္။

းက်္းလွုျီွ်ဳ္ေရးဆတု်္ရး ၏္ေီးာတတ္ရန်္းလ်္း္ေီး ၏ာသည္း၏္ေ၀း၏တြက၏
္

SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးရ လွုျီွ်ဳ္ေရးဆတု်္ရး ္ေုန း္ုနန္းီ က္ုနး ၏လုပ္းန်ႏွင့္္ ပတ္ီက္္ေီး ထတီက
တု ္ုႈ းန်ႏွင့္္
ျ ာ္ပိီသည္သည္။ ကၽြနုပ
္ ္တုတု ရ ရသည္ရြၲ္ီ က္ုနး ရွုးတြ်း္ းန်ႏွင့္္ ာဏုက
ွ တန္း ကြ်း္ ဆ်္း္ေနရးု းးတြ်္

းးနးုႈ လွုး၀ုရရတန္ော္ေရး

၏လုပး
္ န်ႏွင့္္ ီက္ဆတု်္္ေီး

လုပ္္ေဆး်္ီ က္ု းး ၏တြ်း္ ျ ာ္္ေပပၚလးနတု်္ေ
္ ီး ၏းဘရးၲ္ု းး၏တြက္ လွု္ေလးက္္ေီး ္ေထးက္ပုွျီ်္းးန်ႏွင့္္ ထတန္းီ ်ဳပ္ုႈ္ေပးွ၍
ု္ေတး္တဆ ထတီက
တု ္ုႈး၊ ထတီက
တု ္ဒၸ္ရးရုႈ းန်ႏွင့္္ ုက န္းုးုႈု းး၏းး ္ေလ းႏွင့္ီ ျီ်္းျ ာ္ပိီသည္သည္။
ကၽြနုပ
္ ္တတုုရ ရသည္ုနနး္ ီ က္ုနး ၏္ေျီီွက ္ေီး ရွုးတြ်္းထတီတုက္ဒၸ္ရးရရနတုႈးန်ႏွင့္္ လုပ္်န္းီြ်္တြ်း္

းးနးုႈီသည္ အကတ်ဳတ်္ ကးကြၲ္

တးးဆဏးးတု်္ီသည္ဂသ္ေီး ၲွုအကသည္ု၏
ႈ ္ေပပၚ္ေက း္ေထးက္္ေနးက္ီွျပ်ဳပိီသည္သည္။္ေကး်္းုြန္္ေီး က န္းုး္ေရးးန်္ႏွင့္ လွုျီွ်ဳ္ေရး ာဏုီ
ွ န္ု
ီြျ္႔ ီ်္းီသည္ ္ေကး်္းုြန္္ေီး ာဏးပြးး္ေရးျ ာ္လးနတု်ပ
္ ိီသည္သည္။ လွုျီွ်ဳ္ေရးဆတု်္ရး ထသည္ႏွင့္ီြ်း္ ာ်္းားးီ က္ု းးုနး ကၽြနုပ
္ ္တတုုရ နၲ္ပၲ္
းန်ႏွင့္္ ရွုးတြ်း္ ၏္ေျီီွ္ေီး လသည္ပတ္ုႈု းး၏တြက္ ်ဏးားး္ေပး၏္ေျီ၏္ေန ၏ျု်္ႏွင့္ဆုးွ ထးးရနျတ ပဏး ၀န္ထု္းု းးရ လွုျီွ်ဳ္ေရးုရရနတ

္႔

ုသည္ီသည္ႏွင့္လုပ္်န္း္ေဆး်္တးုန ္ေဆး်္ရက
ြ ္ုသည္ ုဂုတ္ေ
္ ပသည္။
ာဏုွကတနး္ ဆတ်
ု ္ရး ္ေ

း၏းဘရးၲ္ ီတ္ုတ
န ္ျီ်္း းန်ႏွင့္္ ဆန္းာာ္ျီ်္း (Project Hazard Identification and Risk Assessment

(HIRA)) တတက ္ေီး လုပ္္ေဆး်္ုဆ
ႈ တု်္ရး က န္းုး္ေရးနန်္ႏွင့္ လွုျီွ်ဳ္ေရး ၏ာဏ၏ာ်္ (task-specific Health and Safety Plan (HASP))
၏းးလသည္း

၏အကု္း ်္း

ာဏာ်္ထးးရနတျပဏး

ာဏနဏၲး

ုန္္ေနဂ းု းးုန ျပန္လသည္ာဏာာ္ွ၍

၏တသည္ျပ်ဳျီ်္းုရနန္ေ
တ ီးပ္႔

ုသည္ီသည္ႏွင့္

ကြ်္းဆ်္း္ေဆး်္ရက
ြ ္ုႈု းးကတုုန ္ေဆး်္ရြကျ္ ီ်္း ုျပ်ဳလပ
ု ္ပိသည္။ ကြ်္းဆ်္း္ေဆး်္ရက
ြ ္ လုပ္္ေဆး်္ျီ်္း ုတတု်္ီ်္တြ်္ ကၽြနုပ
္ ္တတုုရ
၏်္ဂ ်္နဏၲးု းးုန

လတ၏
ု ပ္္ေီး

က န္းုး္ေရးးန်္ႏွင့္

လွုျီွ်ဳ္ေရးဆတု်္ရး

ကတာၥရပ္ု းး၏းး

ကန္ထရတက
ု ္တးု းး

၏ပိ၏၀်္

ီက္ဆတု်္ေ
္ ီး ီဏးျီးးာဏုက
ွ တန္း၏တြက္ လုပ္္ေ း္ကတု်္ က္၏းးလွုး နးးလသည္ရန္ လတ၏
ု ပ္္ေီး ္ေဂး္ေျပးုႈု းး ်ဏးာြး ျပ်ဳ
လုပ္္ေပးပိီသည္သည္။

ပတ္၀န္းက ်္ဆ်
တု ရ
္ း ာဏုီ
ွ န္ုီြု
္႔ ႈ
SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးတြ်္ ပတ္၀န္းက ်္ဆတု်္ရး ္ေ

းက်္းလွုျီွ်ဳ္ေရးဆတု်ရ
္ းုသ၀ိဒ ္ေပိ်္းီ ်ဳပ္ ရနတျပဏး

ပတ္၀န္းက ်္ ာဏုွီန္ုီြု
္႔ ႈ

ဆတု်္ရး ၏ျု်္ႏွင့္ဆွုးာွနႈန္းု းး လတက
ု ္နးက ်္ုီွုးရန္ ာဏာ်္ထးးရနတပိီသည္သည္။ ကုုမၸဏရ ဒိရတက
ု ္တးု းးကလသည္း လွု္ေလးက္္ေီး
႑း္ေရးနန်ႏွင့္္ ရုပ္ပ်
တု ္းဆတု်္ရး၏ရ်္း၏ျုာ္ု းး ္ေထးက္ပုွ ္ေပးရန္း၊ လုပ်
္ န္းီြ်၏
္ တြ်္း းန်ႏွင့္္ ကြ်္းဆ်္း္ေရးတြ်္ ပတ္၀န္းက ်္ဆတု်္
ရးကတာၥရပ္ု းး၏းး ္ေ၏း်္ျု်္္ေီး ာဏုွီန္ုီြ္႔ုႈ ရရနတ္ောရန္ ကတတထးးရနတျပဏးျ ာ္ပိီသည္သည္။ SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရး ၀န္ထု္း၏ ြု္႔ ု းး
ီသည္လသည္း ကုုမၸဏီတုု ာတ်္၀်္္ေရးက္ီသည္ႏွင့္၏ီ န
တ ္ုာ
န ွ၍ ကုုမၸဏတြ်္း ပတ္၀န္းက ်္ဆတု်ရ
္ း လုပ္်န္းီြ်္၀်္ ီ်္တန္းု းး တက္
္ေရးက္ရျပဏး ၎ီ်္တန္းီသည္ တာ္းနာ္ပတ္လုးွ ္ေဆး်္ရက
ြ လ
္ က္ရနတ္ေီး ပွုုနန္ တတက ္ေီး ပတ္၀န္းက ်္ဆတု်ရ
္ း ၏္ေီးာတတ္ရန်္း
လ်္း္ေီး ၏ာသည္း၏္ေ၀း၏တြက္ ၏္ေထးက္၏ကသျပ်ဳပိီသည္သည္။

္ေနးက္ဆုးွ ္ေပပၚ နသည္းပသညးနန်ႏွင့္္ လွုျီွ်ဳုႈ
SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးတြ်္ ္ေနးက္ဆုးွ ္ေပပၚ နသည္းပသညးု းးကတု လက္ီွ၏ီွုးျပ်ဳလန က္ရနတျပဏး ၀န္ထု္းု းး၏းးလွုးီသည္လသည္း ရွုး
တြ်္းျပ်္ပတြ်္ ာဏုွကတနး္ ဆတု်ရ
္ း၏ီ က္၏လက္ု းးကတု ၏လြၲ္တကသရၲသနတု်ရ
္ န္ ္ေနးက္ဆုးွ ္ေပပၚ ကြန္ပ ကတးု းးးန်္ႏွင့္ ာုတ္ ုန္း ု းး
၏းး ္ေထးက္ပ္ေ
ွ ပးနတု်ရ
္ န္လသည္း ရသည္ရၲ
ြ ထ
္ းးရနတျပဏး ျ ာ္ပိီသည္သည္။
ကၽြနုပ
္ ္တတုုရ ပန္းတတု်ီ
္ သည္ လသအကဏးု်္းတတုု းန်္ႏွင့္ဆက္းၲ
ြ ္ပတ္ီက္္ေီး ၏ီ က္၏လက္ု းးး၊ ထတီက
တု ္ုီွ္ေီးး၊ လန တု၀နက္ထးးီ်္ႏွင့္
္ေီး ၏ီ က္၏လက္ု းး ၏တြက္ ၲွုအကသည္၏းးထးးုႈ၏းး ထတနး္ ီတု္းရန္ျ ာ္ပိီသည္သည္။ ီက္ဆ်
တု ္္ေီး ၏ီ က္၏လက္ထတနး္
ီတု္းုႈ ်ပ္ေဒု းး းန်ႏွင့္္ ကတက
ု သည
္ ဏာြး ၏ီ က္၏လက္ု းးကတု ရုပပ
္ ်
ုတ း္ ဆတ်
ု ရ
္ းး၊ ၏ဏလက္ထ္ေရးနာ္ဆတု်္ရး းန်ႏွင့္္ လု္းာ်္တက ကးကြၲ္
ထတန္းီတု္းထးးပိီသည္သည္။ ထတခ၏
ု ျပ်္ ကၽြနုပ
္ ္တတုုရ၀န္ထု္းု းးကတုလသည္း လုပ္်န္း၏ပ္းနွီသု းးရ ကတၲ
ု ္္ေရး၏ီ က္၏လက္ု းးကတု
ာနာ္တက ကတု်က
္ ၲ
ြ ္ တတ္္ောရန္ ီ်္တန္း္ေပးီသည္ႏွင့္၏ျပ်္ ကန္ထရတက
ု တ
္ းု းး (ီတုု ) တြ္႔ က္၏အကွ္ေပးု းး၏းးလသည္း ီ်္ႏွင့္
္ေလ း္္ေီး ၏ီ က္၏လက္ထတန္းီတု္း္ေရးဆတု်္ရး ီ္ေ

းတသသညဏုႈု းး ၏ရ်္္ေရးထတုး္ောပိီသည္သည္။ ကတၲ
ု ္ပတု်ု
္ ဂုတ္္ေီး ၏ီ က္

၏လက္း၊ ထတီက
တု ္ီွ္ေီးး၊ လန တု၀နကထ
္ းးရန္ုလတု္ေီး ၏ီ က္၏လက္ု းး၏းး တတတၲ၏ ြု္႔ ၏ာသည္းီတုု ္ေပး၏ပ္ရးတြ်လ
္ သည္း
လုပ္်န္း၏ပ္းနွီရ
သ ီ္ေ

းတသသညဏီ က္ ားျ ်္ႏွင့္္ေရးီးးုႈ ုပိရနတ

္႔ ္ေပး၏ပ္ျီ်္းုရနပ
တ ိသည္။

၏းုီွျီ်္းု းး
SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးီသည္ ၏ရသည္၏္ေီြးျု်္ႏွင့္ ကၽြုး္ က ်္ုဆ
ႈ တု်္ရး တး၀န္ၲသုႈ ၏းုီွ းန်ႏွင့္္ ၏ု းးဆတု်္ရး တး၀န္ၲသုႈ ၏းုီွ
ုႈရ ရန္ေ
တ ာရန္၏းရနတာ္ီ်
ြ ္ ပတ္၀န္းက ်္ဆတု်ရ
္ းး၊ လသုႈ္ေရးး၊ က န္းုး္ေရးးန်္ႏွင့္ လွုျီွ်ဳ္ေရးဆတ်
ု ္ရး ဆန္းာာ္ုန
ႈ န်ႏွင့္္ ာဏုီ
ွ န္ုီြု
္႔ ဆ
ႈ ်
ုတ ရ
္ း ၏အကွ
္ေပး ၀န္္ေဆး်္ုႈု းး ္ေထးက္ပခ္ေ
ွ ပးရးတြ်္ QBE ၏းုီွ၀န္္ေဆး်္ု၏
ႈ
ြု္႔ းန်ႏွင့္္ ီ တတဆ
္ က္္ေထးက္ပခ္ေ
ွ ပးပိီသည္သည္။ QBE ၏းုီွ
၀န္္ေဆး်္ုႈ၏ ြ္႔ုီသည္ ၏းုီွီသရ Financial Strength Rating ငFSR္ ၏းး A+ ၏ဆ်္ႏွင့္နတု္ႏွင့္း၊ ၏ဆ်္ႏွင့္ျု်္ႏွင့္ ၏ျ ာ္ ၏ဆ်္ႏွင့္ီတ္ုတ
န ္
္ေပးျီ်္း၏းး လုပ္္ေဆး်္္ေပးပိီသည္သည္။ ကၽြနုပ
္ ္တုတု ရ ၏းုီွလက္ုတ
န ္၏းး ္ေတး်္းီွအကသည္ႏွင့္ရႈုနတု်္ပိီသည္သည္။

လသုတ
ႈ း၀န္ီု
ွ ႈ
လသုတ
ႈ း၀န္ီု
ွ ႈီသည္ ကၽြနုပ
္ ္တတုုာဏးပြးး္ေရးရ ၏္ေျီီွက ္ေီး ၏ီ က္တာ္ီုျ ာ္ပိီသည္သည္။ လုပ္်န္း၏ပ္းနွီး၊သ ္ေထးက္ပခ္ေ
ွ ပးီသး၊ ၏
လုပတ
္ ြ္႔ က္လပ
ု ္က်
တု ္ီး၊သ ရ်္းးနဏးျုနပ္းီ
နွ သု းးး၊ ပတ္၀န္းက ်္းန်ႏွင့္္ ျပသည္ီသု းး၏တြ်း္ ကၽြန္ုပ္တခတု လုပရ
္ ပ္ရ ၏က တ်ဳးဆက္၏္ေပပၚ တး
၀န္ၲသျပဏး လသု၏
ႈ
ခ၏
ြ္႔ ာသည္း၏တြ်္း

၀၏ရသည္၏္ေီြးတတးု တက္္ေ၏း်္ ္ေဆး်္ရက
ြ ္္ေပးလ က္ရနတပိီသည္သည္။တတုးတက္ဆန္းီာ္ွ၍ ္ေရ

ရနသည္တသည္တႏွင့္ွ္ေီး ္ေျ ရန်္းနသည္းု းးီသည္ ကၽြနုပ
္ ္တုတု ုသည္ီသုသည္၀ိဆတီ
ု သည္ကတု ္ေ း္ျပ္ေပးနတု်္ျပဏး ကၽြနုပ
္ ္တတုုရ လုပရ
္ ပ္တတု်း္ ၏ တြက္
္ေရရနသည္တသည္တချွ ီ်္း၏းး ထသည္ႏွင့္ီြ်္းာ်္းားးျီ်္း၏းး ၏္ေလႏွင့္၏ထျပ်ဳထးးပိီသည္သည္။လသုတ
ႈ း၀န္ီု
ွ ႈးန်္ႏွင့္ ္ေရရနသညတ
္ သည္တွျႏွင့္ ီ်္း ီသည္
လသု၏ ြု္႔ ၏ာသည္း၏းး တတးု တက္္ေ၏း်္ ္ေဆး်္ရြကျ္ ပဏး ၏းဆဏၲွးန်္ႏွင့္ ၏နးဂတ္ ု ်ဳတ းဆက္ီာ္ု းး၏တြက္ ၏္ေုြ၏းနာ္

္ေကး်္း

န္တဏး္ေပးရန္ ၏္ေထးက္၏ပခွ္ေကး်္းတာ္ီု ျ ာ္လးနတ္်
ု ္ပိီသည္သည္။
လသုတ
ႈ း၀န္ီု
ွ ႈီသည္ ကၽြး္ုပတ
္ တုုရ ၀န္ထု္းု းး ၏္ေပပၚထးးရန္ေ
တ ီး တန္ းတု ထးးုႈးန်္ႏွင့္ သညဏုန ပိီသည္သည္။ ကၽြနုပ
္ ္တတုု၀န္ထု္းု းး ရ
္ေကး်္းားး္ေရး ီသည္ ၏ က
တ က ျပဏး ုတသကျြ္႔ ပးးုႈ၏းး လက္ီွွ၍ ပြ်ႏွင့္လ
္ ်္းျပဏး ပသး္ေပိ်္းပိ၀်္္ေီး ၏္ေန၏ထးး၏းး လက္ီက
ွ ်္ႏွင့္
ီွုးွ ပိီသည္သည္။ ၀န္ထု္းု းးရ လုပ္်န္းကၽြု္းက ်္ုႈ ာ်္ဆက္ုျပတ္တတုးတက္္ေရး၏တြက္ ထတ္ေရးက္ာြး ကသသညဏ ္ေထးက္ပခလ
ွ က္ရနတျပဏး
ရွုးတြ်း္ းန်ႏွင့္္ ရွုးျပ်္ပ ီ်္တန္းု းး ာဏနၲ
ဏ း ုန္္ေနဂ းု းးုန တတက
ု တ
္ ြန္း၏းး္ေပး ကသသညလ
ဏ က္ရနတပိီသည္သည္။

ထတု်္းနတု်္်ွ င၏းဆဏၲွ ရွုးီ ်ဳပ္္

္႔ျုန္ုးနတု်္်ွရွုးီြ္႔

SLP Environmental Co., Ltd

SLP ပတ္ဝန္းက္်္္ေရးရးညက္မကအညငအမတတ္

10/109, Floor 8, Trendy Office Building

ရန္က္န္ညွအးပ္းး္ေရးညွ်္တး

Sukhumvit Soi 13

္မေတ္ည97 (က)းည္္ေနးက္္ေ္ႊ္လတ္်္ငမ္းး

Klong Toei Nua, Wattana

ဗဟန္း္မ္ရနက္း၊ ရန္က္န္္မ္ရး၊ညသမန္မးာ္်္်လသည္။

Bangkok, 10110, Thailand
Telephone: +66 (0) 2168 7016
Fax: +66 (0) 2168 7230

ုန္း +၉၅ည( )ည၁၀၆ ည၃ ၄္
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Email: info@slpenvironmental.com

For more information please visit:

www.slpenvironmental.com

