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အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း ဆုိင္ရာမ၀ူါဒ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ 

FMI ႏွင့္ေပါင္းစည္းထားေသာကုမၸဏီမ်ား ( “ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု”) သည္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုႏွင့္အက်ိဳးသက္ဆုိင္သည့္၊ ကုမၸဏီမ်ား 
အုပ္စုမွ အလုပ္ခန္႕အပ္ထားသည့္ သုိ႕မဟုတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ က်င့္၀တ္သိကၡာ 
အားအျမင့္မားဆံုးအဆင့္ အထိေရာက္ရွိေစရန္၊ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ရာထူးသုိ႕မဟုတ္လႊမ္းမုိးမႈ သုိ႕မဟုတ္အလြဲသံုးစားျပဳမႈ 
ေၾကာင့္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုအေပၚနစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာထား 
အျမင္အားေရွာင္လႊဲႏုိင္ေစရန္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာမူေဘာင္အားအေထာက္အကူျပဳေစရန္‘အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း’ 
ဆုိင္ရာေပၚလစီအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ ‘အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း’ ဆုိင္ရာေပၚလစီအား အက်ိဳးစီးပြားဒြန္တြဲျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ သုိ႕မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားရန္ ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အက်ိဳး စီးပြားခ်င္း 
ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေနတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေရး ႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိေရးတုိ႕အား အေလးထား၊ အားေပးကူညီရန္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားပ႗ိပကၡျဖစ္ျခင္း 

ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အက်ိဳးစီးပြားဆုိသည္မွာကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ 
အျပဳအမူအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေစသည့္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ပါသည္။ 
ဒါရုိက္တာ  သုိ႕မဟုတ္ အရာရွိ သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္ပုဂိၢဳလ္ သုိ႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္း၊ သုိ႕မဟုတ္ ၄င္းတုိ႕မွ သစၥာေစာင့္ သိသည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ား သုိ႕မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား သုိ႕မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုအေပၚသစၥာေစာင့္သိမႈ 
သုိ႕မဟုတ္ လြတ္လပ္မႈအားပ်က္ျပားေစႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိသည့္ အခ်ိန္၌ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပ႗ိပကၡျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ 

ဥပမာ ဒါရုိက္တာ သုိ႕မဟုတ္ အရာရွိ သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္ သို႕မဟုတ္ ၀န္ထမ္းတုိ႕သည္ – 

• ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္တတိယအဖြဲ႕အစည္းတြင္စီးပြားေရးသုိ႕မဟုတ္ေငြေၾကးဆုိင္ရာအက်ိဳးစီးပြားရွိျခင္း၊ 
• ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္တတိယအဖြဲ႕အစည္းတြင္ရာထူးရယူထားျခင္း၊ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တြင္ပါ၀င္ျခင္း၊စီမံအုပ္ခ်ဳပ္

ရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အလုပ္ခန္႕အပ္ခံရျခင္း၊ 
• ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥတြင္ ဆုေၾကး သုိ႕မဟုတ္ အျခားေငြေၾကးဆုိင္ရာ အျမတ္မ်ား 

ရယူျခင္း၊ (ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုက ပြင့္လင္းစြာ ခြင့္ျပဳသည့္ လစာ သုိ႕မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွလဲြ၍) 
• ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုတြင္ ရယူထားသည့္ ရာထူးကိုအေျခခံကာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းထံမွ လက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံျခင္း ($50 

ထက္မပိုေသာ၊ ရံဖန္ရံခါမွရရွိသည့္ လက္ေဆာင္မွလြဲ၍ သို႕မဟုတ္ လက္ေဆာင္သည္ $50 ထက္ပုိေသာ ဥပမာ 
သစ္သီးျခင္း၊ သၾကားလံုးဘူး စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါက အဖြဲ႕၀င္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ လူအမ်ားႏွင့္ခြဲေ၀ စားသံုးရန္ 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ေနရာတြင္ ထားရွိရမည္)။ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ ေပၚလစီအရ လက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိကာ အျခားေသာ လက္ေဆာင္မ်ားအား ေပးအပ္သူထံ ျပန္လည္ေပးပုိ႕ရမည္။ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥရပ္အတြက္ လက္ေဆာင္ သုိ႕မဟုတ္ ေငြေၾကး လက္ခံျခင္းမျပဳရ။ 

• ျပင္ပ အလုပ္အကိုင္ သုိ႕မဟုတ္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
တာ၀န္၀တၱရားအား ၾကီးမားစြာထိခုိက္နစ္နာျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း၊ သုိ႕မဟုတ္ 
ျပင္ပအလုပ္အကိုင္ သုိ႕မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုက ေထာက္ပံ့ထားသည္ဟု 
အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစျခင္း၊ 

စသည္တုိ႕ ျပဳလုပ္ပါက အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ 
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ထုတ္ေဖာ္ခ်က္  

ဒါရုိက္တာ တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေျခအေနရွိ ေတြ႕ၾကံဳသည့္ အခါတုိင္း အဆုိပါ 
ပဋိပကၡအေၾကာင္းအား ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဥကၠဌ ထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၀န္ထမ္း သုိ႕မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦးသည္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေျခအေန ေတြ႕ၾကံဳသည့္ 
အခါတုိင္း အဆုိပါ ပုဂိၢဳလ္သည္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး သုိ႕မဟုတ္ အၾကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရမည္။ 
အက်ိဳးအေၾကာင္းခုိင္လံုပါက အဆုိပါပဋိပကၡအေၾကာင္းအား CEO ထံ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 
အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းသည္ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ ေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သုိ႕မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား 
လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အက်ိဳးစီးပြားပါ၀င္သည့္ ပုဂိၢဳလ္သည္ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၀င္၏ ဥကၠဌ ထံ အသိေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ဘုတ္အဖြဲ႕ 
သုိ႕မဟုတ္ ေကာ္မတီမွ ထုိကိစၥအတြက္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ သုိ႕မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျပဳရ။ သုိ႕ရာတြင္ အဆုိပါပုဂိၢဳလ္သည္ 
ကိစၥရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ဘုတ္အဖြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ ေကာမ္တီထံ ေပးအပ္ရမည္။ 

ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ ေကာ္မတီ၏အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းသည္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းအား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျပီးေၾကာင္း၊အက်ိဳးစီးပြားပါ၀င္သည့္ပုဂိၢဳလ္သည္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ သုိ႕မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ျခင္း 
မရွိေၾကာင္းႏွင့္ မဲေပးဆႏၵျပဳျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။ 

ေပၚလစီအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း 

ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးျပင္ပ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအား စစ္ေဆးရန္၊ 
ပဋိပကၡျဖစ္မႈအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အျမဲမျပတ္ တာ၀န္ရွိသည့္ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ 
၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈျပဳႏုိင္ရန္ ေပၚလစီႏွင့္ ၄င္းအားအသံုးျပဳမႈတုိ႕ကို ႏွစ္စဥ္ေလ့လာသံုးသပ္သြားပါမည္။ 

ႏွစ္စဥ္ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ သုိ႕မဟုတ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးစီအား အက်ိဳး 
စီးပြားခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းေပၚလစီအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ ပံုစံအား ျဖည့္စြက္ရန္ေမတၱာရပ္ခံသြားပါမည္။ 
အရာရွိႏွင့္အၾကီးတန္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီအား ၄င္းတုိ႕ကိုအလုပ္ခန္႕အပ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္အဆုိပါပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံသြားပါမည္။ 

ဤေပၚလစီ၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုတြင္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္၊ 
သုိ႕မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုႏွင့္ မၾကာမီတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လာမည့္ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ 
ကန္ထရုိက္တာမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးတူစီးပြားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား အားလံုးထံ ျဖန္႕ေ၀သြားပါမည္။ 

အက်ိဳး စီးပြားခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းေပၚလစီအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ ပံုစံအား ဤစာရြက္စာတမ္း ကို 
ဖတ္ရႈေလ့လာေစလိုပါသည္။ 

	


