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အသေိပးတိငုး္ၾကားျခငး္ မ၀ူါဒ 

First Myanmar Investment Co., Ltd. (ကုမၸဏီ) သည္ ကုမၸဏအီတြင္း႒ာနမ်ားတြင္ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္ မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 
အဆင့္အတန္းအျမင့္မားဆုံး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ တာ၀န္ခံပါသည္။ ဤသုိ႔တာ ၀န္ခံထားသည္ႏွင့္အည ီ
ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး အေလးထားစရာ ကိစၥမ်ားရွိသည့္ေနရာအား 
အကယ္၍လိုအပ္လွ်င္ အျမန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ ေသခ်ာေသာကိစၥမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
အကူအညီေပးထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ရန္ ဤမရုိးသားမႈမ်ားအား အသိေပးတုိင္ၾကားေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (မူ၀ါဒ)ကုိ 
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည။္ 

မတရားဖိႏိွပ္မႈ တုိင္ၾကားၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ သုိ႔မဟုတ္ အက်ဳိးယုတ္မႈပုံစံ တစ္စုံတစ္ရာမရွိေစဘဲ 
၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မရုိးသားမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရုိးသားမႈမ်ားအား တုိင္ၾကားႏုိင္ေစရန္ ဤမူ၀ါဒကုိ 
ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ ျပဳစုထားပါသည္။ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဤတုိင္ၾကားျခင္း မူ၀ါဒသည္ ကုမၸဏအီတြင္း စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ 
အေျခအေနမ်ား ပုိမုိျမင့္တက္လာေစရန္ ျပင္ပမွတစ္ျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလာဖြယ္ရွိျခင္း သုိမဟုတ္ 
တုိးျမွင့္လာဖြယ္ရွိသည္တုိ႔အား ခြင့္ျပဳေပးျခင္းထက္ အစား၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည။္ 

ဤမူ၀ါဒသည္ ကုမၸဏီမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဒါရုိက္တာမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အရာရွိမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း တစ္စုံတစ္ရာမရုိးသားမွဳျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခံရျခင္းႏွင့္ တုိင္ၾကားခံရေသာအခ်ိန္တြင္ 
ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ကုစားသြားမညဆို္သည္ ့ ကုမၸဏီ၏အာမခံခ်က္ကုိ တိက်ရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထိုက့ဲသုိ႔ မရုိးသားမႈမ်ားအား 
ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္မည့္ ေသခ်ာေသာမူ၀ါဒမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သတင္းအား ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏအီေပၚ ျပညသူ္လူထု၏ ယုံၾကည္မွဳရွိျခင္းကုိ 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္အတြက္ တာ၀န္သိစြာႏွင့္ သမာသမတ္က်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဤတုိင္ၾကားျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းက 
၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးကုိ ဖိတ္ေခၚအားေပးပါသည္။ ကုမၸဏအီဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပြင့္ လင္းမႈႏွင့္ ထင္သာျမင္သာရွိမႈ 
အေလ့အထအားျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမႈတုိ႔က ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ပုိမုိအေထာက္အကူျပဳ၍ သြက္လက္ျမန္ဆန္ေစမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထပ္မံ၍ ဤမူ၀ါဒ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာအခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖမ်ားစာရင္းျဖင့္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသုိ႔ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လမ္းညႊန္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္သာ 
ရည္ရြယ္ၿပီး ဤလမ္းညႊန္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္အစုံေဖာ္ျပထားေသာ အသိေပးတုိင္ၾကားေရးမူ၀ါဒကုိ ဂရုတစုိက္ဖတ္ရႈပါရန္ 
တုိက္တြန္းပါသည္။ 
  

အပိငုး္(က)။ တိငုၾ္ကားမႈမ၀ူါဒ ေနာကခ္အံေၾကာငး္အရာ/ မၾကာခဏေမးျမနး္ခရံေသာ ေမးခြနး္မ်ား 

၁။ အသိေပးတုိင္ၾကားျခင္းဆုိတာဘာလဲ။ 

၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ကုမၸဏအီတြင္း ပုံမွန္အားျဖင့္ ထူူးျခားေသာအေျခအေနရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကရာ ကုမၸဏတီြင္ တစ္စုံတစ္ရာမွားယြင္းမႈ 
ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔အၾကား ပထမဆုံးသိရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည။္ ထုံးစံအားျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားအား 
မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳျခင္း အေလ့အထသည ္ ေရရွညထိ္ခုိက္ ပ်က္စီးမႈအက်ဳိးဆက္မ်ား မတုိင္မီ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း 
သတိေပးခ်က္ကုိ အခ်က္ေပးလိမ့္မည ္ မဟုတ္သလုိ လိုအပ္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ေဆာင္ရန္ 
အခြင့္အေရးရွိမညမ္ဟုတ္ေပ။ ဥပေဒ ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖြယ္ရာရွိျခင္းႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔က်င့္၀တ္ကုိ ေသြဖီေသာအေလ့အထမ်ား ဥပမာ 
ကုမၸဏီအတြင္း မရုိးမသားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေပးျခင္းအေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

၂။ မရုိးသားမႈဆုိတာဘာလဲ။ 

မရုိးသားမႈတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညညီြတ္ေသာ၊ တရားမ၀င္ေသာ၊ လူ႔က်င့္၀တ္ကုိေသြဖီေသာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ 
မရုိးသားေသာအမူအက်င့္မ်ား ပါ၀င္ပါသည။္ ထုို႔ျပင္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ 
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(က) တရားမမႈဆုိင္ရာျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူ၊ 

(ခ) အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္ ့ကုမၸဏီမူ၀ါဒအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) ေဆာင္ရြက္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈ၊ 

(ဂ) ကုမၸဏီပုိင္ ေငြေၾကးကုိခြင့္ျပဳခ်က္မရသုံးစြဲျခင္း၊ 

(ဃ) ကုမၸဏီ၏အတြင္းေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအား မလုိက္နားျခင္း၊၊ 

(င) သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ေငြစာရင္းတြက္ခ်က္မႈႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ 

(စ) ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမရရွိဘဲ သုိ႔မဟုတ္ ကြယ္၀ွက္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အခြင့္အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊ 

(ဆ) လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မမွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေပးျခင္း၊ 

(ဇ) အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထ္ိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ 

၃။ ဤမူ၀ါဒ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ 

ဤမူ၀ါဒသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည။္ 

(က) စုိးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ယုံၾကည္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ယင္းက့ဲသုိ႔ကိစၥရပ္မ်ား 
အေပၚေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အားေပးျခင္း၊ 

(ခ) ၄င္းတုိ႔၏ စုိးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားအား တင္ျပႏုိင္ရန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ထြက္ေပါက္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးရလဒ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ 
တစ္စုံတစ္ရာ အေရးယူမႈအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈအား ႀကိဳးစားရယူျခင္း၊ 

(ဂ) သေဘာရုိးျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏စုိးရိမ္မွဳကုိ တင္ျပျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔စုိးရိမ္မႈမွာ အမွန္ျဖစ္သညကုိ္ ယုံၾကည္မွသာ ၄င္းတုိ႔အား 
ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္တားဆီးေပးမည္ဟု ၀န္ထမ္းမ်ားအား 
စိတ္ခ်ေစရန္အားေပးျခင္း၊ 

(ဃ) ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေသာေနရာကုိ သတိေပးျခင္း၊ ဥပမာ – 

(၁) ပုဂၢိဳလ္ေရးနစ္နာမွဳကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းေရးရာဌာန (သုိ႔မဟုတ္) 

(၂) ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈသည္ သင့္ေတာ္သည့္နညး္လမ္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးလက္ခံျခင္း ျဖစ္မလာႏုိင္တုိ႔မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား တုိင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာန၊ 

၄။ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ မညသူ္ကလုပ္ေဆာင္သင့္သလဲ။ 

တုုိင္ၾကားသူသည ္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုုိ လုုိက္နာပါက ထုုိအေရးႀကီးကိစၥရပ္အား တုိင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသူ သုိ႔မဟုတ္ 
တင္ျပသူ မညသ္ည္ ့၀န္ထမ္းကုိမဆုိ ဤမူ၀ါဒအရ တားဆီးကာကြယ္ေပးရမည။္ 

(က) သတင္းအခ်က္အလက္အား သေဘာရုိးျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း၊ 

(ခ) တုိင္ၾကားခ်က္သည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မွန္ကန္သည္ဟု ယုံၾကညရ္န္ ယုတိၱတန္ေသာကိစၥျဖစ္ျခင္း၊ 

(ဂ) မလုိမုန္းထားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မွဳမဟုတ္ျခင္းႏွင့္ 

(ဃ) ပုဂၢိဳလ္ေရးတစ္စုံတစ္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမဟုတ္ျခင္း၊ 
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၅။ သင္မည္သူ႔ကုိဆက္သြယ္ သင့္ပါသလဲ။  

ကုမၸဏီ၏ တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒသည ္ သတင္းေပးတုိင္ၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ေမးခြန္းမ်ား၊ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားအား မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္သူထံသုိ႔ အသိေပးတုိင္ၾကားရန္ အႀကံျပဳထားပါသည။္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
အမႈေဆာင္မဟုတ္သည့္ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အႀကံေပးဒါရ္ုိက္တာမ်ားမွာ တင္ျပသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိသည့္ 
မညသ္ည့္နယ္ပယ္မွအေရးကိစၥ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္တန္းခ်က္ကုိမဆုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ ့ အေကာင္းဆုံး အေနအထားတြင္ 
ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ခံရရွိေသာ သတင္းမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေျဖရွင္းလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔မွ 
ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးထားသည္ ့ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ 
အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၀င္ (“ဌာနမွဴး/ ဌာနအႀကီးအကဲ / မန္းေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ” ႏွင့္ အထက္ရာထူးအဆင့္အတန္းရွိသူ) 
တုိ႔ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အသိေပးတုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ အီးေမးလ္ လိပ္စာအတုိင္း အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါရုိက္တာထံ 
(အႀကံေပးဒါရုိက္တာ) သုိ႔ လိပ္မူ၍ တိုက္ရုိက္တုိင္ၾကား အစီရင္ခံႏုိင္ပါသည။္ 

အမည ္– ေဒၚဝင္းမင္းေထြး 

အီးေမးလ္ – winminhtwe@yoma.com.mm 

သုိ႔မဟုတ္ အပ္ုခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ညြန္ၾကားမည့္ အျခားေသာအီးေမးလ္ လိပ္စာအတုိင္း တုိင္ၾကားႏုိင္သည။္ 

၆။ ကုမၸဏကီ ထုုိက့ဲသုုိ႔ တိုုင္ၾကားလာပါက မည္က့ဲသိုု႔ တုုန္႔ျပန္ပါမညလဲ္။ 

ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၀င္ (“ဌာနမွဴး ဌာနအႀကီးအကဲ / မန္းေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ” ႏွင့္ 
အထက္ရာထူးအဆင့္အတန္းရွိသူ) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာမွလြဲ၍ အျခားတုိင္ၾကား သတင္း ေပးမႈအားလုံးကုိ ဒါရုိက္တာက 
လက္ခံရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံရရွိသူ ဒါရုိက္တာသည ္ တုိင္ၾကားခ်က္အားလုံးကုိ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းရမည။္ 
တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံရရွိေသာ ဒါရုိက္တာသည္ လက္ခံရရွိသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ကနဦးသုံးသပ္မႈေဆာင္ရြက္ၿပီး 
တုိင္ၾကားမႈကိစၥ အေနအထားအေပၚ မူတည္ကာ ကုမၸဏီမွျပဳျပင္ေပးႏုိင္မႈ၊ စည္းကမ္းပုိင္းအရ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားအေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳျပဳႏုိင္ရန္ အႀကံေပးရပါမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအားလုံးကုိ ၄င္းတုိ႔သိရွိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ 
ထပ္မံအေရးယူမႈအတြက္ ကုမၸဏအီုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔သုိ႔ အစီအရင္ခံရမည္။ တင္ျပလာသည့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ 

• ဌာနတြင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ 

• ျပင္ပစာရင္းစစ္သုိ႔လႊေဲျပာင္းေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ 

• သင့္ေတာ္ရာဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ 

• လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုိင္သည္။ 

တုိင္ၾကားသတင္းေပးမွဳတြင္ ဒါရုိက္တာ၊ အႀကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၀င္ သုိ႔မဟုတ္ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ အႀကံေပးဒုဥကၠ႒မ်ား 
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကိစၥရပ္တြင္ အဆုိပါတုိင္တန္းမႈမ်ားကုိ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လိုအပ္လွ်င္ ထပ္မံအေရးယူရန္အတြက္ 
ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔ဥကၠ႒ထံသုိ႔ တင္ျပေပးရမည။္ 

တုိင္တန္းစြပ္စြဲခံရသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔မဟုတ္ မသမာမႈျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္တန္းသူမ်ားအား ကာကြယ္ တားဆီးရန္အလို႔ငွာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈသည ္ သင့္ေတာ္သည ္ မသင့္ေတာ္သညႏွ္င့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ သင့္ေတာ္ပါက 
မညသ္ည့္ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သညကုိ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ ကနဦးစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ 
စုံးစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျပဳရန္ မလိုအပ္ဘဲ အေရးယူရန္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိုင္သည။္ 

ကုမၸဏီသည ္ တုိင္တန္းသူအေနျဖင့္ တုိင္ၾကားထားသည့္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဳိးဆက္တစ္ရပ္ႀကံဳ ေတြ႔ႏုိင္ပါက 
အခက္အခဲမ်ားနည္းႏုိင္သမွ် နည္းေစမည့္အဆင့္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အကယ္၍ တုိင္တန္းသူသည္ 
ျပစ္မႈဆုိင္ရာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စည္းကမ္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈျပဳရာတြင္ 
သက္ေသအေထာက္အထားေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါက ယင္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဥာဏအ္ား လက္ခံစဥ္းစားေပးႏုိင္ရန္ 
သက္ေသအေထာက္အထားတုိ႔ကုိ ကုမၸဏကီစီစဥ္ေပးရမည္။  
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တုိင္တန္းသူက မွန္ကန္ျပည့္စုံသညဟု္ အာမခံရန္ လုိအပ္သညဆုိ္ေသာအခ်က္ကုိ ကုမၸဏအီေနျဖင့္ လက္ခံပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ 
တရား၀င္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေပၚ မူတည္ကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာရလာဒ္အား တုိင္တန္းသူကုိ အသိေပးရန္ 
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳရမည္။ 

၇။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကာကြယ္ေပးမည့္အရာမ်ားက ဘာေတြပါလဲ။ 

မညသ္ည့္အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ မတရားဖိႏိွပ္မႈကုိမဆုိ တရား၀င္ဖိအားေပးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ကုမၸဏီသည ္
သည္းခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ဘဲ စုိးရိမ္ဖြယ္အေရးႀကီးကိစၥတစ္ခုအား သေဘာရုိးျဖင့္ တင္ျပသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ 
သင့္ေတာ္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအား ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။  

အကယ္၍ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမွာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္းမရွိသည့္တုိင္ အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ 
မွန္ကန္သညဟု္ယုံၾကည္ရၿပီး သေဘာရုိးျဖင့္ စြပ္စြဲတုိင္ၾကားခ့ဲသူ မညသူ္႔ကုိမဆုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 
ဤစြပ္စြဲစစ္ေဆးေမးျမန္း ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္ျဖင့္ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

၈။ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီျပင္ပတြင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိင္ပါသလား။ 

ဤမူ၀ါဒသည္ ကုမၸဏအီတြင္းရွိ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းလမ္းတစ္ခုေပးႏုိင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ျပင္ပတြင္ ကိစၥတစ္ခုခုအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမည္ဆုိပါက သူ/သူမအေနျဖင့္ 
လွ်ိ ႕ဳ၀ွက္ကိစၥရပ္မ်ားအား မေျပာဆုိမိေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

၉။ လွ်ိ ႕ဳ၀ွက္မႈႏွင့္အမည္မေဖာ္လုိမႈ 

တုိင္ၾကားသူက လွ်ိ ႕ဳ၀ွက္ထားရန္ေမတၱာရပ္ခံထားေသာအခါ မည္သည့္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိမဆုိ လွ်ိ ႕ဳ၀ွက္ထားရန္ 
ကုမၸဏီကေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည။္ သုိ႔ရာတြင္တုိင္ၾကားသူအေနျဖင့္သူ၏အမည္/သူမ၏ အမည ္ေဖာ္ျပထားသည္ဆုိပါက 
တုိင္ၾကားခ်က္ကုိစစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္ႏွင့္ တုိင္ၾကားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူမည ္ ျဖစ္ပါသည။္ 
တုိင္ၾကားသူအမည္ကုိ လွ်ိ ႕ဳ၀ွက္ထားပါက ကုမၸဏအီေနျဖင့္ တုိင္းၾကားခ်က္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ မရွိသည့္အျပင္ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုုပ္ရာတြင္လည္း ပုိမိုခက္ခဲေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿပီးျပတ္မႈမရွိျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည။္ တုိင္ၾကားသူ 
မညသူ္မည္၀ါဆုိသညကုိ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားၿပီး ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည္ ့ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ခ့ဲလွ်င္ 
သာဓကအားျဖင့္ တရားရုံးတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားတင္ျပရန္ လိုအပ္ပါက ကုမၸဏအီေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံး 
မညသုိ္႔ေျဖရွင္းသင့္သည္ဆုိသည္ကုိ တုိင္ၾကားသူႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမည ္ျဖစ္ပါသည။္ 

၁၀။ မလိုမုန္းထားေသာ ထိခုိက္နစ္နာေသာ မမွန္ကန္ေသာ စြပ္စြဲတုိင္ၾကားမႈ 

ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ဂုဏသိ္ကၡာအဆင့္အတန္း ျမင့္မားစြာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈအတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ခံရရွိေသာ 
မညသ္ည့္တုိင္ၾကားခ်က္ကုိမဆုိ စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ လုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ကုမၸဏကီအသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏအီေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက တာ၀န္မ့ဲေသာ သေဘာရုိးျဖင့္ မဟုတ္ေသာ၊ မလုိမုန္းထားေသာ၊ 
ထိခုိက္နစ္နာလုိေသာ၊ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲတုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက ႀကီးေလးေသာ 
စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈျပစ္ဒဏအ္ျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး အလုပ္မွထုတ္ပစ္သညအ္ထိ စည္းကမ္းပုိင္အရ အေရးယူမည္ျဖစ္ပါသည။္ 

  

အပိငုး္(ခ)။ မရိးုသားမႈမ်ားအတြက ္တိငုၾ္ကားရနန္ညး္လမး္မ်ား 

၁။ တိငုၾ္ကားတငျ္ပေရးမ၀ူါဒႏွင္ ့လပုထ္ံုုးလပုန္ညး္မ်ား 

မရုိးသားမႈမ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားျခင္း 

မရုိးသားမႈမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္တုံ႔ျပန္မႈအား စုိးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ထုတ္ ေဖာ္တင္ျပႏုိင္ရန္ ကုမၸဏအီုပ္စု၀န္ထမ္းမ်ား 
(“၀န္ထမ္းမ်ား”) အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစေသာ ၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ အဆုိပါတုိင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ 
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သင့္ေလ်ာ္သလို ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္းသည ္ ကုမၸဏီ၏အေကာင္းဆုံး 
အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သညဟု္ ကုမၸဏီကယုံၾကည္ပါသည္။ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအားထုတ္ျပန္ျခင္း 

ကုမၸဏီသည္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနႏွင့္အည ီ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းအားလုံးသုိ႔ 
ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ 

တုိင္ၾကားစာအားလက္ခံမည့္ပုဂၢိဳလ္ 

ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၀င္ (“ဌာနမွဴး၊ ဌာနအႀကီးအကဲ / မန္းေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ” ႏွင့္ အထက္ရာထူးအဆင့္ 
အတန္းရွိသူ) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာမွလြဲ၍ အျခားတုိင္ၾကား သတင္းေပးမႈအားလုံးကုိ ကုမၸဏီကုိယ္စား 
လက္ခံရယူေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည္ ့ဒါရုိက္တာထံသုိ႔ လိပ္မူေပးပုိ႔ရမည။္ 

အမည ္– ေဒၚဝင္းမင္းေထြး 

အီးေမးလ္ – winminhtwe@yoma.com.mm 

တုိင္ၾကားခြင့္ရိွျခင္း 

၀န္ထမ္းတုိင္းသည္ စစ္မွန္၍ရုိးသားေျဖာင့္မတ္သည္ ့ ရညရ္ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာတုိင္ၾကားႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ 
အဆုိပါအခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းမရွိပါ။ 

ဟန္႔တားမႈမျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္ျခင္း 

တိုင္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ထားသူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားရန္ဆႏၵရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားသူမည္သူ႔ကုိမဆုိ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈအား 
ကုမၸဏီကကန္႔ကြက္သည့္အျပင္ သည္းခံလစ္လ်ဴ ရွဳလိမ့္မည ္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ အဆုိပါဟန္႔တားမႈျပဳလုပ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက ကုမၸဏ၀ီန္ထမ္း၊ အရာရွိ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအပ္ုစု၏ ကုိယ္စားလွယ္ (ေအးဂ်င့္) မည္သူ႔ကုိမဆုိ 
စည္းကမ္းပုိင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားပါမည။္ 

လက္တုံ႔ျပန္မႈကုိတားျမစ္ျခင္း 

တုိင္ၾကားရန္ရည္ရြယ္ထားသူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားရန္ဆႏၵရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားသူ မည္သူကုိမဆုိလက္ တုံ႔ျပန္မွဳျပဳျခင္းအား 
ကုမၸဏီကကန္႔ကြက္သည့္အျပင္ သည္းခံခြင့္လႊတ္လိမ့္မညမ္ဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါလက္တုံ႔ျပန္မႈျပဳလုပ္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက မည္သူ႔ကုိမဆုိ စည္းကမ္းပုိင္းအရ အေရးယူေဆာင္ ရြက္သြားပါမည။္ 

ဟန္႔တားမႈ သုိ႔မဟုတ္ လက္တုံ႔ျပန္မႈ မည္သည့္စြပ္စြဲတုိင္တန္းမႈကုိမဆုိ မရုိးသားမႈစြပ္စြဲတုိင္တန္းမႈက့ဲသုိ႔ ပုံစံနည္းတူလက္ခံျခင္း၊ 
ျပန္လညသုံ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျပဳရမည္။ 

၂။ တိငုၾ္ကားမႈလပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ်ား 

တုိင္ၾကားမႈအားကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

တုိင္ၾကားမႈတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ခံျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ  ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတုိင္း အျပည့္အ၀လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည။္ 

တုိင္ၾကားခ်က္တင္သြင္းျခင္း 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အပုိဒ္ ၁။ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း တုိင္ၾကားခ်က္တုိင္းကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည ္သုိ႔မဟုတ္ တုိင္တန္းႏုိင္ပါသည။္ 
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တုိင္ၾကားသူ မညသူ္မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္း 

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားတင္ျပခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ ၄င္းတုိ႔မညသူ္မည္၀ါျဖစ္သည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္မ်ားစြာ 
အားေပးကူညီၾကသည္။  

တုိင္ၾကားသူ၀န္ထမ္းအားလုံးကုိ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ 
လွ်ိ ႕ဳ၀ွက္ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။ 

• စီမံခန္႔ခြဲမႈအျမင္အရဆုိလွ်င္ တုိင္ၾကားသူ၀န္ထမ္း မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ဆုိသညမွ္ာ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ 
အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည။္ ဥပေဒအရ သုိ႔မဟုတ္ တရားရုံးတစ္ခု၏ ညႊန္ၾကားခ်က္/ 
အမိန္႔အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒထ္ိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၏ ညြန္ၾကားခ်က္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ တရားဥပေဒအရ အခြင့္အာဏာရွိသည္ ့အလားတူအဖြဲ႔တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ Myanmar Exchange 
အဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ အခြင့္အာဏာ ရွိသည့္ အလားတူအဖြဲ႔တစ္ခု၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း 
မညသူ္မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း လုုိအပ္ပါက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရပါမည။္  

• တုိင္ၾကားသူ မည္သူမည၀္ါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းသည ္ ကုမၸဏအီက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 
အေကာင္းဆုံးျဖစ္သညဟု္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ကယူဆလွ်င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရပါမည္။  

• တု္ိင္ၾကားမႈသည ္ တာ၀န္မ့ဲေသာ၊ သေဘာရုိးျဖင့္္မဟုတ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဤမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကုိ 
အလြဲသုံးစားလုပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မလုိမုန္းထားေသာ၊ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ တုိင္ၾကားမႈျဖစ္ပါက တုိင္ၾကားသူ 
မညသူ္မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည။္  

• ဤအပုိဒ္ ၂။ ၃ ပါ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈမွလြဲ၍ အမ်ားသိရွိၿပီးေသာ တုိင္ၾကားသူဆုိလွ်င္ တုိင္ၾကားသူ 
မညသူ္မည္၀ါျဖစ္သည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည္။  

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိမွတ္ပုံတင္ျခင္း 

တုိင္ၾကားသည့္ရက္စြဲႏွင့္ တုိင္ၾကားမႈအမ်ိဳးအစားအပါအ၀င္ လက္ခံရရွိေသာ တုိင္ၾကားမႈအားလုံး၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သည့္အေနျဖင့္ တုိင္ၾကားခ်က္ မွတ္ပုံတင္စာအပ္ုကုိ ျပဳစုထိန္းသိမ္းထားရွိရမည္။ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္အခါ အဆုိပါတုိင္ၾကားခ်က္ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္ကုိ ေပးအပ္ႏုိင္ရမည္။ 

၃။ တိငုၾ္ကားခ်ကမ္်ားကိ ုစံုစမး္စစေ္ဆးျခငး္ 

တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း 

ဒါရုိက္တာ သုိ႔မဟုတ္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၀င္ (“ဌာနမွဴး၊ ဌာနအႀကီးအကဲ / မန္းေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ” ႏွင့္ 
အထက္ရာထူးအဆင့္အတန္းရွိသူ) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာမွလြဲ၍ အျခားတုိင္ၾကား သတင္းေပးမႈအားလုံးကုိ 
အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည္ ့ ဒါရုိက္တာက လက္ခံရယူၿပီး မွတ္ပုံတင္စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းမွတ္တမ္းတင္ ထားရမည္။ 
အဆုိပါဒါရုိက္တာသည္ လက္ခံရရွိေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ ကနဦးသုံးသပ္ၿပီး ကုမၸဏအီေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ စည္းကမ္းပုိင္းအရ 
အေရးယူျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအားလုံးကုိ ၄င္းတုိ႔သိရွိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ လုိအပ္ပါက ထပ္မံအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သုိ႔ 
အစီရင္ခံတင္ျပရမည။္ 

အဆုိပါ အသိေပးတုိင္ၾကားမႈျဖစ္ရပ္တြင္ ဒါရုိက္တာ၊ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၀င္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ 
ဒါရုိက္တာတုိ႔ ပါ၀င္ပါက ၄င္းအသိေပးတုုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ သိရွိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ 
လိုအပ္ပါကထပ္မံအေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပရမည။္ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွဆုံးျဖတ္ျခင္း 
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လက္ခံရရွိေသာ မညသ္ည့္တုိင္ၾကားမႈကုိမဆုိ ကုမၸဏစီီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔မွ – 

• အဖြဲ႔၏ကုိယ္ပ္ုိင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

• ထပ္မံစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျပဳႏုိင္ရန္ အျခားလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည္ ့
ဌာနတြင္းစာရင္းစစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္၊ ျပင္ပမွ စာရင္းစစ္မ်ားအား ညႊန္ၾကားႏ္ုိင္ပါသည္။  

• ကုမၸဏီအေနျဖင့္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ စည္းကမ္းပုိင္အရ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆသည့္ 
အျခားအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္တုိ႔က့ဲသုိ႔ အေရးယူစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည။္  

• ထပ္မံစစ္ေဆးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လညသုံ္းသပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏစီီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔က့ဲသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ 
တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားငွားရမ္းႏုိင္သည္။  

• ကုမၸဏီစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔က့ဲသုိ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ စည္းကမ္းအရ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုယူဆသည့္ 
အျခားအေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳျပဳႏုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေသာ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ငွားရမ္းႏုိင္သည္။  

• စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔သည ္ ကုမၸဏအီုပ္စု၏ အေကာင္းဆုံးအက်ဳိးစီးပြားကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သျဖင့္ 
အျခားအေရးယူမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးအား သင့္ေလ်ာ္သလုိအေရးယူႏုိင္သက့ဲသုိ႔ ထုိက့ဲသုိ႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 
ကုမၸဏီတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိပါသည။္  

မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား အလြဲသုံးစားျပဳမႈ 

စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္မ့ဲေသာ သေဘာရုိးျဖင့္ မဟုတ္ေသာ၊ ဤမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ 
အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မလုိမုန္းထားေသာ၊ ထိခုိက္နစ္နာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈျပဳလုပ္သူ 
မညသ္ည့္၀န္ထမ္းကုိမဆုိ တစ္စုံတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ကုမၸဏီအပ္ုစု အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

၄။ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္  ေရွ႕ေနာက္ညညီြတ္မႈ 

ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအား လက္ခံမႈ၊ 
ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းမႈတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရံဖန္ရံခါျပ႒ာန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျပဳႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လမ္းညြန္မႈမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လ်က္ ဖတ္ရွဳရမည္။  

ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအနက္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္စုံတစ္ရာသည ္ ယင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္္သက္ဆုိင္သည့္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္မညညီြတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈ ေပၚေပါက္ပါက ထုိသုိ႔ကြဲလြဲေပၚေပါက္သည့္ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည ္ထုိမညညီြတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈ အတုိင္းအတာအား လႊမ္းမုိးရမည္။ 

၅။ အဓပိၸါယဖ္ြင့္ဆိခု်က ္

ဤလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ အသုံးျပဳေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အဓိပၸါယ္မွတ္ယူရပါမည္။ 

“တုိင္ၾကားမႈ” ဆုိသည္မွာ မေလ်ာ္မကန္မႈမ်ား၊ ဟန္႔တားမႈ သုိ႔မဟုတ္ လက္တံု႔ျပန္မႈတုိ႔အား စြပ္စြဲတုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ 

“တုိင္ၾကားခ်က္မွတ္ပုံတင္စာအုပ္” ဆိုသညမွ္ာ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသြင္းထားေသာ 
မွတ္ပုံတင္စာအပ္ုကုိ ဆုိလုိသည။္ 

“ကုမၸဏအီုပ္စု” ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီႏွင့္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ တစ္နည္း ကုမၸဏီခြဲမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ 
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“မရုိးသားမႈမ်ား” ဆုိသည္မွာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၊ အရာရွိတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီအပ္ုစုမွ ကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြစာရင္း၊ 
ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ၊ ဌာနတြင္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မႈမ်ား၊ ဌာန တြင္းစာရင္းအင္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ၊ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းလုိက္ ေလ်ာမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာဆုံးရွံဳးမႈမရွိေစေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈက်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမွ ငွားရမ္းထားေသာ ျပင္ပအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ 
ကုမၸဏီ (ဌာနတြင္းႏွင့္ဌာနျပင္ပ စာရင္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ ့ စာရင္းစစ္ကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္) တုိ႔မွ 
ေယဘုံယ်လက္ခံထားေသာ ေငြစာရင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်င့္၀တ္က်င့္ထုံးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ရုိးသားမႈ၊ 
ဂုဏသိ္ကၡာ၊ တာ၀န္ေပးအပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာ အျပဳအမူတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ ့ကိစၥရပ္မ်ားမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာရွိေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ ကုိက္ညမီႈမရွိႏုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ထိန္ခ်န္မႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည။္ 

“ဟန္႔တားမႈ” ဆုိသည္မွာ မေလ်ာ္မကန္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ၏ သုိ႔မဟုတ္ 
အရာရိွတစ္ဦး၏ တုိင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ရန္ ၄င္း၏အခြင့္အေရးအား အတင္းအဓမၼအသုံးျပဳမႈ သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼႀကိဳးပမ္းအသုံးျပဳမႈ၊ 
အခြင့္အာဏာအသုံးျပဳျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ႀကိမ္းေမာင္းျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊ အက်ပ္ကုိင္ျခင္း၊ 
လြန္ကဲစြာဖိအားေပးျခင္း၊ ထိုက့ဲသုိ႔ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ဦးတညေ္သာ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျပဳအမူ 
သုိ႔မဟုတ္ ၾကန္႔ၾကာမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဟန္႔တားျခင္း၊ စြက္ဖက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ၾကား၀င္ဟန္႔တားျခင္း၊ စြက္ဖက္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ၾကား၀င္ဟန္႔တားျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေနာင္တြင္ထိုသုိ႔တုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း 
စိတ္ဓါတ္က်ေစႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္း တုိ႔ကုိဆုိလုိသည္။ 

“လက္တုံျပန္မႈ” ဆုိသညမွ္ာ တုိင္ၾကားမႈျပဳရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သုိ႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ကုမၸဏအီုပ္စုမွ၀န္ထမ္းတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အရာရွိတစ္ဦးဦးမွအတင္းအက်ပ္ အသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အတင္းအက်ပ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ အခြင့္အာဏာသုံးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ အက်ပ္ကုိင္းျခင္း၊ 
လြန္ကဲေသာဖိအားေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာျပဳမူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိန္ခ်န္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားမသင့္ေလ်ာ္ေသာ အျပဳအမူျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဆိုလုုိပါသည္။ 

No 2017- 2018 Implementation 

Status 

Reporting 

Status 

Compliance 

Benchmarking 

Complaint 

Category 

Complaint 

Status 

1 May Implemented Active Yes Resident 

Complaint 

Resolved 

2 June Implemented Active Yes HR Policy related Resolved 

3 June Implemented Active Yes Contractor 

conflict 

Resolved 

4 July Implemented Active Yes Employee conflict Resolved 
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No 2017- 2018 Implementation 

Status 

Reporting 

Status 

Compliance 

Benchmarking 

Complaint 

Category 

Complaint 

Status 

5 August Implemented Active Yes Contractor 

conflict 

Resolved 

6 August Implemented Active Yes Contractor 

conflict 

Resolved 

7 September Implemented Active Yes Third Party 

Contract Dispute 

Resolved 

8 October Implemented Active Yes HR Policy related Resolved 

 


