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လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္ 
 
နိဒါန္း 
 
First Myanmar Investment Company Ltd. (FMI) ႏွင့္ ၄င္း၏လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ား (“ကုမၸဏီ အုပ္စု”) သည္ 
ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး လုိက္နာက်င္႔သံုးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာက်င္႔၀တ္ (“က်င့္၀တ္”) တစ္ရပ္ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ အဆိုပါက်င္႔၀တ္စည္းကမ္းသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအေနျဖင္႔ FMI၊ ၄င္း၏ စီးပြားၿပိဳင္ဘက္ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ အျခား၀န္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ 
ကုမၸဏီ၏အျမင့္မားဆံုးစံႏႈန္း ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈတို႔ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
၀န္ထမ္းမ်ားအား လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္ရန္ ဤအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
ဤစီမံခန္႔ခြဲမွဳစည္းကမ္းသည္ ကုမၸဏီအုပ္စုက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ရပိုင္ခြင့္တို႔ကို 
ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ ကုမၸဏီ္အုပ္စုက အဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ 
အနိမ့္ဆံုးစံႏွဳန္းကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ ု ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ထပ္မံလုိအပ္သည့္ တိက်ေသာစည္းကမ္းမ်ားျဖင္႔ ဤက်င့္၀တ္စည္းကမ္းကို 
သင့္ေလ်ာ္သလုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါသည္။ 
၀န္ထမ္းတုိင္းသည္ ဤက်င္႔၀တ္စည္းကမ္းပါ ဆုိလိုရင္းႏွင့္ အေျခခံစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ရံဖန္ရံခါျပင္ဆင္ ထားသည့္အတိုင္း 
လုိက္နာရန္တာ၀န္ရိွသည္။ 
  
ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာျခင္း 
ဤက်င့္၀တ္စည္းကမ္းအျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္႔ေနရာတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာစီရင္ပိုင္ခြင့္ အမ်ိဳးမ်ဳိး ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔ ဥပေဒစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို အဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးက 
ေလးစားလိုက္နာရန္ FMI အေနျဖင္႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 
 
လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး 
ကုမၸဏီအုပ္စုသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင္႔ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ က်န္းမာ ေရးႏွင္႔ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး စီစဥ္ေပးရန္အာမခံပါသည္။ ၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ ဤအာမခံခ်က္ အားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
တစ္ဦးခ်င္းတာ၀န္ရိွပါသည္။  
၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ေစျခင္းမရိွဘဲ 
ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာျဖင္႔ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းကို မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဘးကင္းမႈမရိွေသာ သို႔မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အေျခအေန တစ္စံုတစ္ရာရိွပါက ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံရမည္။ 
၄င္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႔ လုိအပ္ေသာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကိရိယာမ်ားထားရိွျခင္း အပါအ၀င္ 
လုပ္ငန္းခြင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ပါရိွေသာ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္းခြင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
အားလံုးကို ေစာင္႔ထိန္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
 
ကုမၸဏီေျမရာအေဆာက္အအံုႏွင္႔ပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ား 
၀န္ထမ္းတုိုင္းသည္ မိမိတို႔အား ယံုၾကည္အပ္ႏွံထားေသာ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ဤကုမၸဏီပိုင္ ပစၥည္းတြင္ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရိွေသာျဒပ္ပစၥည္းမ်ား (ဖုန္း၊ ကုမၸဏီေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ကဲ႔သို႔) မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
(ကုမၸဏီမ်ားမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကဲ့သို႔) ႏွင္႔ ျဒပ္မဲ့ပစၥည္းမ်ား (ကြန္ပ်ဴတာ 
Software ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမွတ္တမ္္း မ်ားကဲ့သို႔) ပါ၀င္ပါသည္။ ကုမၸဏီ အုုပ္စုု ပိုင္ပစၥည္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
မည္သည့္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေစ အေရးပါသည္ျဖစ္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ ကုမၸဏီအုပ္စုပိုုင္ ပစၥည္းမ်ားကို 
မိမိတို႔ပိုုင္ပစၥည္းကဲ့သို႔ သေဘာထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၊ ေရးျခစ္ဖ်က္စီး မႈမရိွ ေစရ သို႔မဟုတ္ 
အသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးအသံုးျပဳရန္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမရိွေစရ။ 
ထုိ႔နည္းတူစြာ စရိတ္စကအပါအ၀င္ ကုမၸဏီ၏ေငြေၾကးအားမွန္ကန္စြာသံုးစြဲေရးအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ရိွပါ သည္။ 
ကုမၸဏီပိုင္ေငြေၾကးအားသံုးစြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ခံျခင္းကိစၥရပ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မွန္ကန္၍ အေထာက္အထား 
ရိွသည့္လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီက အျပန္အလွန္အား ျဖင္႔ 
မွန္ကန္ေသာတန္ဖိုးျဖစ္သည္ကို လက္ခံရမည္။ 
 
ကြန္ပ်ဴတာမ်ား 



	 	 Corporate	Policies		
	 	 as	of	July	2018	

	
	
	
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အားညႊန္ၾကားထားသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္းသာ ရံုးပိုင္ကြန္ပ်ဴတာမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ Server ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသည့္ Terminal မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပိုင္လွ်ဳိ႕၀ွက္အမွတ္အသားျဖင့္ 
၀င္ေရာက္၍ မွတ္တမ္းမ်ားအားရယူအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရိွေစရန္ ကာကြယ္ထားရမည္။ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မွတ္တမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အသံုးျပဳေသာ Software မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွၿပီးျဖစ္သည့္ ပစၥည္း ေပးသြင္းသူထံမွွ ရရိွထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း 
အၿမဲအာမခံရမည္ျဖစ္ျပီး အကယ္၍ ၄င္းတို႔အား အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ရမွသာ Software ကို တပ္ဆင္ အသံုးျပဳရမည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို အလြဲသံုးစားမျပဳရ။ ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာအား အခြင့္အာဏာ 
တစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲ ထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရသည့္အျပင္ မွန္ကန္ေသာခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အလကားေပးျခင္းတို႔အား မျပဳလုပ္ရ။ 
 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ 
ေဖာက္သည္မ်ားအားလံုးကို အရည္အေသြးႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ကုမၸဏီအုပ္စုက တာ၀န္ခံသည္႔အျပင္ 
၀န္ထမ္းတုိင္းသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအေဆာက္အအံုဥပစာတြင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း၊ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း 
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအပါအ၀င္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ျခင္း ေၾကာင့္ 
ထိေရာက္စြာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကုမၸဏီ၏အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ျဖဳန္းတီးမႈ မရိွေစဘဲ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအေနအထားျဖင့္ သီးျခားတာ၀န္ေပးမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ အား အက်ိဳးရိွရိွအသံုးခ်ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ 
 
အျခား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း 
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ၀န္ထမ္းတုိင္းသည္ ေလးစားမႈ၊ စာနာေထာက္ထားမႈတို႔ျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားအား ဆက္ဆံရမည့္ 
တာ၀န္ရိွပါသည္။ မသင့္ေတာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားတြင္ အႏိုင္က်င္႔မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈ၊ ေနာက္ေျပာင္မႈ၊ လိင္ေစာ္ကားမႈ၊ 
လူမ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္အားျဖင္႔စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈ၊ မထီမဲ့ျမင္ ဆက္ဆံမႈ၊ ေျခဟန္လက္ဟန္ပါေျပာဆိုမႈ၊ တဇြတ္ထိုးလုပ္ေဆာင္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ဆိုး၀ါးေသာ အမိန္႔မနာခံမႈ၊ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ စသည္ျဖင့္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ 
အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ကုမၸဏီ အုုပ္စုုသည္ သည္းခံမည္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ 
မွရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ျခင္းအပါအ၀င္ စည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားမွ တာ၀န္မ်ားအား မွန္ကန္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းကို 
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ။ 
 
ေဖါက္သည္မ်ားႏွင့္ စီးပြားဖက္မ်ား 
အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ဆက္ဆံမႈအားလံုးတြင္ ရိုးသားမႈရိွျခင္းမွာ မရိွမျဖစ္ 
လုိအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအုပ္စုအား လုပ္ငန္းအခြင္႔အလန္းမ်ားရရိွေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ 
ကုမၸဏီအုပ္စုအား မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ လုပ္ငန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ေငြေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေငြေပးျခင္းအစားလက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးရန္ျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္။ 
 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တတိယအဖြဲ႔အစည္း၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွႏိုင္ရန္ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ 
အစဥ္ႀကိဳးပမ္းရမည္။ အဆိုပါသတ္မွတ္ထားသည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းရရိွေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္း မ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ရာ 
ကိစၥေပၚေပါက္ပါက ထိုသတင္းႏွင္႔ပတ္သက္သည့္စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေဖာက္သည္မ်ား (အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား) ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈကို အစဥ္ထိန္းသိမ္း ရမည္။ 
ထိုသို႔ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံမႈအား ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ 
ေဖာက္သည္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔သည္ကုမၸဏီမွ အျမင္႔မားဆံုး၀န္ေဆာင္မႈ ရရိွေနသည္ဟု ခံစားေနရပါမည္။ ထုိသို႔ခံစားေနရသည္ဟု 
၄င္းတို႔အားသိရိွေစရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိလိုလားလား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင္႔ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုသို႔ထားရိွႏိုင္ေစရန္ အခြင္႔အာဏာ အျပည့္အ၀ေပးရပါမည္။ 
 
အရက္ႏွင့္မူးယစ္ေဆး၀ါး 
မူးယစ္ေဆး၀ါး သို႔မဟုတ္ အရက္သည္ ဝန္ထမ္း၏ အလုပ္တာ၀န္ကို္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
စြမ္းေဆာင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ ေလးစားမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း ထိခုိက္ေစႏုိုင္ပါသည္။ 
ထိုအရာတိုု႔အား သံုးစြဲျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း 
သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏ ေကာင္းစြာေနထိုင္သြားလာမႈ အား ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
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၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ က်န္းမာေသာအေနအထားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔လာေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း 
အရက္ေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း မရိွေစရပါ။  
 
တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္၀ယ္ထားရိွျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကုိ တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ပါသည္။ 
 
ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား 
သတင္းအခ်က္အလက္သည္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ တန္ဖိုးရိွေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ ရိုးသားမႈ၊ 
ၿပီးျပည့္စံုမႈႏွင္႔ ၄င္း၏မွတ္တမ္းမ်ား တိက်မွန္ကန္မႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား 
တစ္စံုတစ္ဦးက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈသည္ ကုမၸဏီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင္႔ 
အသံုးစရိတ္မ်ား တိက်ျပည့္စံုမႈအား စိတ္ခ်ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ဆဲ 
အခ်က္အလက္မ်ားကဲ့သို႔ ကုမၸဏီ၏ မိတၱဴမွတ္တမ္းမ်ားကို လံုၿခံဳသည့္ေနရာ၌ သိမ္းဆည္းထားရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
သိမ္ဆည္းထားေသာ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ျဖတ္စားလွ်ပ္စားမႈ၊ 
မေလွ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္သက္ဆုေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခားတရားမ၀င္ သို႔မဟုတ္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေငြေပးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လက္ခံျခင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ ေသာမည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္တြင္မဆို 
ထိန္ခ်န္ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ အားေပးကူညီျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရပါ။ 
 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ 
 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးျပဳခြင္႔ရိွသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ကုန္သြယ္မႈလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားအား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈရရိွေစမည့္ ကုမၸဏီမွ အသံုးျပဳရမည့္နည္းလမ္း မ်ားႏွင္႔ လုပ္ငန္းယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား၏ 
ယင္းသို႔ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေစမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတိ ထားရမည့္ 
ပုဂၢလိကစီးပြာေရးအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းသတင္းမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ စီးပြားဖက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
သေဘာတူထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ေငြစာရင္းအစီအမံမ်ား၊ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းမႈမ်ားႏွင္႔ ပဋိဥာဥ္မ်ားကဲ့သို႔ နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။ 
 
ကုမၸဏီပိုင္သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို လွွ်ိဳ႕၀ွက္စြာထိ္န္းသိမ္းေရးမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ၀န္ထမ္း မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လူ႔က်င္႔၀တ္အရ ေလးစားလုိက္နာမႈမ်ား၊ တရား၀င္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ 
အစိုးရစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာက္ေရွာက္ရန္တာ၀န္ရိွပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖုိး သို႔မဟုတ္ 
အထိအခိုက္မခံေသာ အေနအထားရိွသည္႔ သတင္းမ်ားအား တင္းက်ပ္စြာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ 
ေလလံ(ေစ်းႏႈန္း) အဆိုျပဳမႈကဲ့သို႔ တတိယ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအား သတင္းထုတ္ျပန္ေပးခ်ိန္တြင္ တတိယပါတီမွ 
လက္မွတ္ေရးထုိးရမည့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ (ဥပေဒေရးရာဌာနမ ွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ပံုစံ) ႏွင့္ 
ထိုထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းသည္ သိလို သမွ်ေပၚအေျခခံ၍ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ 
ကုမၸဏီမွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
မည္သည့္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ မူပိုင္ခြင့္၊ မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာဒီဇိုင္မ်ား၊ 
ကုမၸဏီပိုင္သတင္းမ်ားႏွင့္ အျခားဥာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္အားလံုးကိုမဆို ကုမၸဏီအုပ္စုက ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဥာဏဆိုင္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင္႔မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားႏွင့္ 
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္တတိယပါတီ၏ အခြင့္အေရးကိုမွ် ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးပါသည္။ 
တီထြင္မႈမူပိုင္၊ ရွာေဖြေတြ႔ရိွမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးထားေသာ ဒီဇိုင္း သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈတို႔ကို ကုမၸဏီက ထိ္န္း သိမ္းထားရမည္။ 
ဤထိ္န္းသိမ္းမႈတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ကုမၸဏီလုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ တီထြင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ တီထြင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီဇိုင္မ်ားမွာ 
မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ သို႔တည္းမဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ရရိွထားသည္ျဖစ္ေစကို 
ပဓါနမထားဘဲ တီထြင္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ 
ဤသို႔ေသာ တီထြင္မႈမ်ားအား ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင္႔ 
ကုန္က်စရိတ္တို႔ျဖင္႔ ထုိတီထြင္မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္သတင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရမည္။ ထုိ႔ျပင္ မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ရရိွေရး 
သို႔မဟုတ္ တီထြင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္ အေရးမ်ားရရိွေရးတို႔အတြက္ လုိအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အဆိုပါ မူပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ကုမၸဏီ၏အမည္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ၏ အဆိုုျပဳခံရသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုသို႔တီထြင္မႈအတြက္ အဆိုပါ ၀န္ထမ္းအေနျဖင့္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာခံစားခြင့္ရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္တာ၀န္မွ 
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ႏႈတ္ ထြက္ၿပီးေနာက္တြင္ ၄င္းတို႔တီထြင္ဖန္တီးခဲ႔သည့္ ကုမၸဏီ၏ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ကုမၸဏီႏွင့္အတူ 
ဆက္လက္ရိွေနပါသည္။  
အၿငိမ္းစားယူႏႈတ္ထြက္ျခင္းအပါအ၀င္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ကုမၸဏီမွႏႈတ္ထြက္သြားခ်ိန္တြင္ 
၄င္းတို႔၏လက္၀ယ္တြင္ရိွသည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္႔ မွတ္တမ္းမ်ားအားလံုးအပါအ၀င္ 
ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းအားလံုးတို႔ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းတို႔သည္ ကုမၸဏီ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ အလႊဲသံုးစားျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကုမၸဏီမွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ 
ေဖာက္သည္၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ သို႔မဟုတ္ စီးပြားဖက္ကဲ့သို႔ တတိယလူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးမွယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေပးအပ္ထားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ကာကြယ္တားဆီးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ 
ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ ကုန္သြယ္မႈလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈ 
၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ရံုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားကိစၥရပ္ အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ရယူထားသည့္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားအားလံုးကိုကုမၸဏီအုပ္စု၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႏွင့္ 
ကုန္သြယ္မႈလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ထိ္န္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ မိတၱဴကူူးျခင္း၊ မူပြားျခင္း၊ 
ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းမျပဳရ။ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ခြင္႔မျပဳရ သို႔မဟုတ္ 
၀န္ထမ္းမ်ား၏ တာ၀န္ခ်ိန္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုိအပ္ခ်က္အရေသာ္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ 
ဥပေဒတရားရံုးတစ္ခုခုမွ လုိအပ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ 
ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုျခင္း၊ 
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳရ၊ သို႔မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း မျပဳရ။ 
အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡ 
၀န္းထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ ၄င္းတို႔၏တာ၀န္မ်ားအား မွန္ကန္စြာၿပီးေျမာက္ေစရန္ ခက္ခဲမႈျဖစ္လာႏိုင္ေစျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေဖာက္သည္ 
သို႔မဟုတ္ လူအမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈအားနည္းလာေစႏိ္ုင္သည့္ မမွန္ကန္ေသာ လူမူေရးသိကၡာပိုင္း အျပဳအမူတစ္ရပ္ 
ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္းတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရး 
အက်ဳိးစီးပြားၾကံဳေတြ႔လာခ်ိန္တို႔တြင္ “အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡ” ျဖစ္ေပၚလာပါ သည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏အက်ဳိးစီးပြားကိစၥေၾကာင္႔ မည္သည့္ပဋိပကၡမွ်မရိွေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္ သို႔မဟုတ္ 
ပဋိပကၡအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ ဥပမာအားျဖင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအ ေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ (ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ 
ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာတို႔မွတဆင့္ျဖစ္ေစ) ပစၥည္းေရာင္းခ်သူတစ္ဦးအား တန္ဖိုးျဖတ္ေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွေရးတို႔တြင္ 
မိမိအက်ဳိးပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ ၄င္းတို႔ ကုိယ္တိုင္သိရိွထားသည္ျဖစ္ေစ၊ အမွန္တကယ္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔ကုိယ္တိုင္ပါ၀င္ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မေပးထားေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာၾကားရမည္။ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနအားလံုးကို ေရွာင္ရွား ရမည္။ 
အက်ဳိးစီးပြားအျငင္းပြားမႈ အလားအလာရိွမႈ သို႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားအား 
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လာႏိုင္ေသာ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရမည္။ 
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပင္ပစီးပြားေရးဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သို႔မဟုတ္ ပတ္သက္လာႏိုင္သည့္ မိမိတို႔၏ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ ကုမၸဏီအုပ္စု ၏ အက်ိဳးစီးပြားတို႔အၾကား ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရ။ (ဥပမာ- အက်ိဳးစီးပြားအျငင္းပြားမႈ) 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေငြေရးေၾကးေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအက်ိဳးစီးပြားကိစၥမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္၍ 
ပတ္သက္ျခင္းမျပဳရ။ သို႔မဟုတ္ စီးပြားဖက္မ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအုပ္စုကိုယ္စား 
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈတြင္ပါ၀င္ေသာ မည္သူ႔ကုိမဆို ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရ။ ယင္းသို႔ ဆက္ဆံမႈသည္ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡကို 
ေပၚေပါက္ေစႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအုပ္စု ကိုယ္စား အဆံုးအျဖတ္ျပဳလုပ္သူမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳမႈကို 
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
၄င္းတို႔သည္ FMI တြင္ ၄င္းတို႔၏အလုပ္ခန္႔ျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ ရွဳတ္ခ်ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးလုပ္ငန္း 
ဆက္ဆံမႈတစ္စံုတစ္ရာမွ်မျပဳလုပ္ရ။  
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အ က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေဖာက္သည္ပစၥည္းေပးသြင္းသူ သို႔မဟုတ္ စီးပြားျပိဳင္ဘက္ တစ္ဦးတို႔အၾကား 
မိမိတို႔၏ သစၥာေစာင့္သိမႈမ်ားအား သေဘာကြဲေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားရိွသည့္ ေနရာကိုေရွာင္ရွားရမည္။  
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ FMI မွ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးမခ်ရပါ။ အခြင့္အေရး 
သာမႈရႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရရိွေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုေရာက္ ရိွေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရမည္။ 
ထို႔အျပင္ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာပါက မိမိတို႔၏ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားထံသို႔ ခ်က္ခ်င္းအစီရင္ခံတင္ျပရမည္။ 
ကုမၸဏီအုပ္စုျပင္ပတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 
၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမွစီစဥ္ေသာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတိုးခ်ဲ႕သည့္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ 
မိမိတို႔၏တာ၀န္မ်ားႏွင္႔ ၀တၱရားမ်ားအားေဆာင္ရြက္မႈ႕ႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ 
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ဒါရိုက္တာတစ္ဦးဦး၏ ႀကိဳတင္သေဘာတူခြင္႔ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ျပင္ပတြင္ တာ၀န္ထမ္း 
ေဆာင္ျခင္းမျပဳရသို႔မဟုတ္ရာထူးတစ္စံုတစ္ရာရယူထားျခင္းမျပဳရ။ 
အကယ္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပင္ပ၌အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ လက္ခံစဥ္းစားပါက အဆိုပါရာထူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈသည္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရပါမည္။ အကယ္၍ ၄င္းတို႔အား ထိုသို႔ျပင္ပတြင္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ခြင္႔ျပဳပါက သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ခြင့္ျပဳပါက FMI အတြက္ မိမိတို႔၏ 
တာ၀န္အား စြမ္းေဆာင္ ရည္ျပည့္၀စြာႏွင့္ထိေရာက္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ထိခိုက္ေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ FMI ၏ ဂုဏ္ 
သတင္းကို ထိခိုက္ေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းအာမခံရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 
FMI ၏ လက္ရိွ သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္စီးပြားေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း မထိခိုက္ေစ ရပါ။ 
ကုမၸဏီအတြင္းအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳျခင္း 
ကုမၸဏီအတြင္း သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အျခားကုမၸဏီမ်ားရိွ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းခ် 
ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ယ္ယူရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတြင္း သတင္းမ်ားကို 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္႔ အသံုးမျပဳရ။ အတြင္းသတင္းဆုိသည္မွာ ျပည္သူလူထုသို႔ အသိေပးျခင္း မရိွေသးေသာသတင္းျဖစ္ၿပီး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစႏိုင္ေသာ သတင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
ေၾကညာျခင္းမရိွေသးေသာ၀င္ေငြမ်ား၊ အစု၏အျမတ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အလားအလာရိွေသာ ရင္းႏွီးစုေဆာင္းထားရိွမႈမ်ား 
ပါ၀င္ပါသည္။၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီအတြင္းသတင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ 
အၾကားတစ္စံုတစ္ဦးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီအတြက္ျဖစ္ေစ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ရွယ္ယာ 
အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥတြင္မဆို ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမျပဳရ။ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ပါ၀င္ခြင္႔မရိွေစရ။ 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းႏွင္႔ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ 
လက္ရိွေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရိွသူမ်ား၊ စီးပြားဖက္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ 
ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုထံမွ လက္ေဆာင္ပစၥည္းလက္ခံရယူျခင္းကို 
ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡ ျဖစ္လာႏိုင္ ဖြယ္ရိွေသာေၾကာင့္ တားျမစ္ပါသည္။ 
 
လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္း 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ထက္မပိုသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားက ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါ သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၀၀ ထက္ပိုသည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို လက္ေဆာင္ပစၥည္း အမ်ဳိးအမည္၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးသူအမည္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ၍ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အႀကီးအကဲမွ မွတ္ပံုတင္၍ မွတ္တမ္္းေရးသားထားရမည္။ အကယ္၍ သက္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းအႀကီးအကဲမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ထက္ပိုေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအား ဖ်က္ဆီးရန္ေၾကညာၿပီး 
အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါက ၀န္ထမ္း မ်ားမွ အဆိုပါဖ်က္ဆီးမည့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ 
ယင္းပစၥည္းမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္သာ မဟုတ္သည္႔ အေျခအေနတြင္ လက္ခံထားရိွလွ်င္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းထိန္းသိမ္းျခင္းကို 
ခြင့္ျပဳထားသည္ဟုမွတ္ယူရမည္။ 
 
လုပ္ငန္းအရ ေန႔လယ္စာမ်ား၊ ညစာမ်ား တည္ခင္းျခင္းသည္ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း ပံုစံတစ္ခုျဖစ္၍ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ မလုိအပ္ေသာ္လည္း ထုိေန႔လယ္စာ၊ ညစာသံုးေဆာင္ျခင္းအား လက္ခံခ်ိန္တြင္ 
ဂရုတစိုက္အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤသို႔သံုးေဆာင္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏမျဖစ္ေစရပါ။ ေန႔လယ္စာ၊ ညစာသံုးေဆာင္ျခင္း၏ 
တစ္ခုတည္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းဆက္ဆံမႈ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္အေပးအယူ 
သေဘာတရားမျဖစ္ေစရပါ။ 
 
မီဒီယာမ်ားႏွင္႔ဆက္ဆံျခင္း 
စပ္တူလုပ္ငန္းသစ္မ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသစ္မ်ားထိ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအား 
မီဒီယာမွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားလံုးကုိ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ား (အစုရွယ္ယာရွင္) ဆက္ဆံေရးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္။  
အြန္လုိင္း (ဥပမာ Web. Logs သို႔မဟုတ္ Blogs) သို႔မဟုတ္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား (ဥပမာ Facebook) တို႔တြင္ တင္ထားေသာ 
ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ လူထုအတြက္ ရည္ရြယ္စိတ္ကူးထားေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအုပ္စု၊ 
၄င္း၏လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ လက္ေတ႔ြက်င္႔သံုး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင္႔ 
ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲေရး (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) အဖြဲ႔မ ွ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ ေ၀ဖန္ခ်က္မျပဳရပါ၊ Blogs သို႔မဟုတ္ 
Online တို႔တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနပါက အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပတြင္ရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ၀က္ဘ္ဆိုက္ေနရာမ်ား ျဖစ္ေသာ္မွပင္ 
၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အေကာင္းဆံုးအက်ိဳး စီးပြားႏွင့္ပဋိပကၡမရိွေစရန္ ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 
 
လိမ္လည္မႈ 
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ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္၍ မည္သည့္လိမ္လည္မႈကိုမဆို ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ စိုးရိမ္စရာရိွ ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
သတင္းလက္ခံရရိွထားျခင္းရိွပါက ထုိသို႔ေသာ လိမ္လည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္စရာ ကိစၥသို႔မဟုတ္ သတင္းအား 
အစီရင္ခံတင္ျပရန္မွာ အဆိုပါ၀န္ထမ္း၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ 
 
လိမ္လည္မႈကို လံုး၀သည္းခံျခင္းမရိွဘဲ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းကုိ က်င့္သံုးၿပီး တရား၀င္မူ၀ါဒ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား၀င္မူ၀ါဒျဖစ္သည့္ 
သတင္းေပးတိုင္ၾကားမႈအား ကာကြယ္ေပးေရးမူ၀ါဒ (Whistleblower Protection Policy) အား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းမူ၀ါဒမွာ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လိမ္လည္မႈအား တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
 
ဤလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္စည္းကမ္းအား ေဖာက္ဖ်က္ပါက အလုပ္မွရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးမႈအတြက္ 
ေငြေပးေလ်ာ္ျခင္းအပါအ၀င္ စည္းကမ္းအရ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းခံရပါမည္။ 
	


