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အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆန္႔ က်င္ေရး မူဝါဒ 

ရည္ရြယ္ခ်က္  

ကုမၸဏီအုပ္စုုသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ ကုမၸဏီအုုပ္စုုတစ္ခုုလံုုး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေဘာင္ နွင့္အညီ ၄င္း၏ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး အေျခခံမူမ်ားအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။  
၄င္း၏လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္စည္းကမ္းထဲတြင္ “လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ တရားမ၀င္ဧည့္ခံမႈမ်ား၊ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း 
အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ဳိးအျမတ္ရိွေစရန္ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ 
အျခားတစ္ဦးဦးမွျဖစ္ေစ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား” အား အထူးတလည္ တားျမစ္ထားပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ 
စီးပြားဖက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအားလံုးသည္ ဤက်င့္၀တ္စည္းကမ္းကို လိုက္နာရန္လုိအပ္ၿပီး ဤက်င့္၀တ္ကို 
ထုတ္လုပ္ျဖည့္တင္းမႈလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုလံုးအား အသိေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ အျမင့္ဆံုးဥပေဒႏွင္ ့ က်င့္၀တ္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ၄င္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက ္
လ်က္ရိွပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ၄င္း၏အႀကီးမားဆံုးပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မသင့္ေလ်ာ္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ မရိုးသားေသာ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မွဳကိုမဆို သည္းခံမည္ မဟုတ္ေပ။ 
ဤက်င့္၀တ္စည္းကမ္းသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ အေျခခံမူမ ွ (၁၀)ခ်က္ေျမာက္မူျဖစ္သည့္ 
“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ျခင္းႏွင္ ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈအပါအ၀င ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အက်င့္ပ်က္မႈကို ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္” ဆိုသည့္ မူအားျဖည့္စြက္၍ ျပ႒ာန္းထားၿပီး 
ဒါရိုက္တာမ်ား၊ အရာရိွမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တတိယလူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္း 
ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအပါအ၀င ္ ကုမၸဏီအုပ္စု၀န ္ ထမ္းအားလံုးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ 
ကုမၸဏီအုပ္စုအတြင္း လက္ရိွ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ကာလ ထပ္မံေပၚေပါက္လာမည့္ ကုမၸဏီတိုင္းသည္ 
ဤလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းအရ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဤက်င့္၀တ္စည္းကမ္းအား အက်ဳိးသက္ ေရာက္မွဳရိွေစ မည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင္ ့ေလ်ာ္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္ထ့ားပါသည္။ 

ဤအက်င့္ပ်က္မႈတားဆီးေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ၄င္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအားလံုး၌ ကုမၸဏီအုပ္စု၊ ၄င္း၏၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ အားလံုးအေနျဖင့္ 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္၏ ဆယ္ခုုေျမာက္ အေျခခံမ၀ူါဒစည္းမ်ဥ္းအား အျပည့္အ၀လုိက္နာမွဳရိွေစရန ္
စီစဥ္စီမံထားပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္စည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား 
တိက်စြာေလးစားလိုက္နာႏိုင္ရန္ အေရးယူမႈ၊ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အစဥ္မျပတ ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ 
သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္တိုင္း၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင္ ့ ဤလုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ႏွင္ ့
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႔အား ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ မည္သူကိုမဆို အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္အား ရပ္စဲျခင္းတို႔အပါအ၀င ္ စည္းကမ္းအပိုင္းအရ အေရးယူျခင္းကို ကုမၸဏီအုပ္စုက 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ မရိုးသားမႈမ်ားအား တိုင္ၾကားအစီရင္ခံေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
လမ္းညႊန္စာအုပ္တို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းအား ျပ႒ာန္းထားၿပီး ကုမၸဏီခြဲမ်ားတစ္ခုခ်င္းစ ီ ႏွင္ ့
၄င္း၏ထုတ္လုပ္ျဖည့္တင္းေရး လမ္းေၾကာင္းအားလံုးတြင္ ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ 
လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္စည္းကမ္း သို႔မဟုတ္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႔အား တစ္စံုတစ္ရာခ်ဳိးေဖာက္မည္ကို သိရိွျခင္း 
သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္မႈရိွပါက ကုမၸဏီအုပ္စု၏ မည္သည့္၀န္ထမ္းမဆို တိုင္ၾကား သတ္မွတ္ ေပးထား ေသာပုဂၢိဳလ္ 
သို႔မဟုတ္ အဆိုပါအေရးကိစၥအား ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔သို႔ အစီရင္ခံသည့္ ဒါရိုက္တာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသို႔ 
အစီရင္ခံတိုင္ၾကားရမည္။ 

စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း 



	 	 Corporate	Policies		
	 	 as	of	July	2018	

	
	
	

	 2	

• ၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ စစ္မွန္၍ လွည့္ျဖားမႈမပါေသာ တိုင္ၾကားမႈတစ္ရပ္အား လြတ္လပ္စြာ တိုင္ၾကားခြင့္ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းကဲ့သို႔ တိုင္ၾကားခြင့္ကို တားျမစ္မႈမရိွေစရ။ 

• မည္သည့္ တိုင္ၾကားစြပ္စြဲမႈကိုမဆို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္လက္တံုံ႔ျပန္ျခင္းတို႔ကို စြပ္စြဲတုိင္ၾကားသည့္ 
ပံုစံအေရးအသားအတိုင္း လက္ခံစဥ္းစားေပးျခင္း၊ ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျပဳရမည္။ 

• တိုင္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္အား လက္ခံရရိွမႈ၊ ထိန္းသိမ္းထားရိွမႈႏွင့္ အေရးယူမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း 
သတ္မွတ္ထားၿပီး ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း အျပည့္အ၀လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

• တိုုင္ၾကားခ်က္တိုင္းကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ပံုစံအတိုင္းေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ 

• စြပ္စြဲတိုင္ၾကားသူ၀န္ထမ္းမ်ားအား တိုင္ၾကားသူမွာ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားရိွရ မည္။ 

• စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔က စစ္ေဆးရန္အတြက္ေတာင္းဆိုခ်ိန္တြင္ တိုင္ၾကားခ်က္မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ကို အလြယ္တကူ 
ရရိွႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားသည့္ရက္စြဲႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ 
အမ်ဳိးအစားအပါအ၀င္လက္ခံရရိွသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအားလံုးအား အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ ထားရန္အတြက္ 
တိုင္ၾကားခ်က္ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရိွရမည္။ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 

• ထပ္မံအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ FMI 
သိုု႔မဟုုတ္ ကုမၸဏီ အုုပ္စုုေအာက္ရွိ ကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုုခုုက အေရးယ ူ ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္း သိုု႔မဟုုတ္ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းကိုု တင္ျပရမည္။ ဆက္လက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္နိုု္င္ရန္ သိုု႔မဟုုတ္ အာရံုုစိုုက္မႈကိုု ရရွိေစရန္ 
စံုုးစမ္းစစ္ေဆးမႈ အားလံုုးကိုု ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕သိုု႔ တင္ျပရမည္။ 

• မည္သည့္တိုင္ၾကားခ်က္ကိုမဆို လက္ခံရရိွခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔က FMI သိုု႔မဟုုတ္ ကုမၸဏီ အုုပ္စုုေအာက္ရွိ 
ကုမၸဏီခြဲ တစ္ခုုခုအေနျဖင့္ ထုိသို႔အေရးယူႏိုင္ခြင့္ ရိွသည္ကို မွတ္ယူျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ 
ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ထို၀န္ထမ္းမ်ားအား ထုိသို႔အေရးယူရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုယူဆျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ထပ္မံစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးမႈတို႔အားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

• အကယ္၍၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား လိုက္နာမွဳမရိွျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဆန္႔က်င္ျခင္းျပဳလုပ္ပါက 
အလုပ္မွထုပ္ပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ရပ္စဲျခင္းအပါအ၀င္ ေဒသႏၱရႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ 
ထိုသို႔လုိက္နာမွဳမရိွျခင္း ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း အတိုင္းအတာႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ စည္းကမ္းပိုင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအား အေထာက္အထားျပဳ၍ ကုမၸဏီ အုပ္စုသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆက္ဆံမွဳမ်ားတြင္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား 
လက္ခံျခင္းႏွင့္ ဧည့္၀တ္ျပဳစုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ အႀကီးအကဲက လက္ခံနိုုင္ေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာ၍ အတည္ျပဳျပီး ျဖစပ္ါက ေဒၚလာ (၁၀၀) 
ထက္မပိုသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို ၀န္ထမ္းမွ ကုမၸဏီ ကိုုယ္စား တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္္း ထားႏိုင္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ လာဘ္ထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မသင့္ေလ်ာ္ေသာေငြေပးမႈ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးအျမတ္ရရိွႏုိင္ေစရန္ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔ကိစၥမ်ားတြင္ 
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈတို႔မရိွေစရန္ တင္းက်ပ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရပါမည္။  

ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ၀န္ထမ္းအားလံုးအား ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာရမည္။ 


