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-------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

ရညမ္နွး္ခ်က ္(Objective)  -------------------------------------------------------------------

--- 

ရည္ရြယ္ခ်က္ (Objective)  -------------------------------------------------------------------

-- 

အေျခခံခံယူခ်က္ (Concept)  ----------------------------------------------------------------

-- 

ဖြြဲ႔စညး္ပံု (Structure)  ------------------------------------------------------------------------

-- 

ေကာ္ပုိရိတ္ဖြြဲ႕စည္းပုံ (Corporate Structure)  ----------------------------------------------

--- 

ေကာ္ပုိရိတ္ယဥ္ေက်းမႈ/ အေလ့အထ (Corporate Culture) --------------------------------

-- 

အေျခခရံပိငုခ္ြင့္မ်ား (Fundamental Rights) ------------------------------------------------

--- 

အဓိကအေျခခံသေဘာတရားာွးႏင့္အခြင့္အေရးမ်ား  -------------------------------------------

--- 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ရပုိင္ခြင့္  ---------------------------------------------------------------

--- 

အက်ိ းစ းပြားဆက္ားႏြယ္သူမ်ား (Stakeholders)  ---------------------------------------------

--- 

ေကာ္ပိရုတိစ္ မခံန္႔ခြြဲမႈ (Corporate Governance)  -------------------------------------------

-- 

ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕  -------------------------------------------------------------------------------

-- 

ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕ ဖြြဲ႕စည္းျခင္း  ------------------------------------------------------------------

-- 

ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၏အရည္အခ်င္း  ---------------------------------------------------------------

-- 

၁ 

၁ 

၁ 

၂ 

၄ 

၄ 

၅ 

၆ 

၆ 

၆ 

၇ 

၇ 

၇ 

၇ 

၈ 

၈ 

၉ 

၁၁ 

၁၂ 

၁၂ 

၁၃ 

၁၄ 

၁၄ 

 

၁၆ 

၁၆ 

၁၆ 

၁၆ 

၁၆ 



 

 

အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈ  -----------------------------------------------------------------

-- 

ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၏လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား  --------------------------------------------------------------

-- 

ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၏တာ၀န္  ----------------------------------------------------------------------

-- 

ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားလုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား  ---------------------------------------

--- 

ဥကၠၠ႒တင္ေျမ ွာက္ျခင္း  ------------------------------------------------------------------------

-- 

မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိိုက္တာခန္႔ထားျခင္း  ------------------------------------------------------------

--- 

ေကာ္မတ မ်ားဖြြဲ႕စည္းျခင္း  --------------------------------------------------------------------

--- 

စာရင္းစစ္ာွးႏင့္ဆုံး႐ံိုႈးာုိးႏင္ေျခရိွအာၱးႏရာယ္မ်ားကုိ စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကာ္မတ  (Audit & Risk ------------

--Management Committee) 

စ းပြားေရးဖြံ႔ၿဖိ းတုိးတက္မႈေကာ္မတ  (Business Development Committee)  --------------

-- 

ရည္ရြယ္ခ်က္  ---------------------------------------------------------------------------------

-- 

ဖြြဲ႕စည္းမႈ  --------------------------------------------------------------------------------------

-- 

အစည္းအေ၀းမ်ား  ----------------------------------------------------------------------------

-- 

တာ၀န္မ်ား  -----------------------------------------------------------------------------------

-- 
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ေကာ္ပိရုတိမ္၀ူါဒမ်ား (Corporate Policies) ------------------------------------------------

---- 
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ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႔မူ၀ါဒ  -------------------------------------------------------------------------

--- 

က်င့္၀တစ္ညး္ကမး္ (Code of Conduct)  --------------------------------------------------

---- 

ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂိၢ လ္ျဖင့္ စ းပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Related Party 

Transaction) - 

ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂိၢ လ္ာွးႏင့္အဖြြဲ႕အစည္း (Party and Related Body Corporate)  ---------

---- 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္  -------------------------------------------------------------------------

--- 

ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၀င္မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္တာ၀န္မ်ား  ----------------------------------------

-- 

ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္မ်ားာွးႏင့္ဆက္သြယ္မႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား  ---------------------------

-- 

သုံးသပ္ျခင္းာွးႏင့္အတည္ျပ ျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း  -------------------------------------------

-- 

ဆက္ားႏြယ္မႈကုိထုတ္ေဖာ္ျခင္း  ---------------------------------------------------------------

---- 

ေကာ္ပုိရိတ္လူမႈတာဝန္ယူမႈ (Corporate Social Responsibility)  ------------------------

--- 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈာွးႏင့္ အစ ရင္ခံျခင္း (Transparency and Reporting)  --------------------

-- 

ထုတ္ေဖာ္ျခင္း (Disclosure)  ---------------------------------------------------------------

---- 

အျခားအဖြြဲ႕အစည္းမ်ားလုိအပ္ခ်က္ (Requirements Mention in other Institution)  ---

--- 

အစ ရင္ခံျခင္း (Reporting)  -----------------------------------------------------------------

---- 

ကုမၸဏ ျပင္ပအစ ရင္ခံျခင္းာွးႏင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း (External Reporting and 

Communication) 
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တုိင္ၾကားမႈ (Complaints)   -----------------------------------------------------------------

---- 

အေရးေပၚတုိင္ၾကားျခင္း (Whistle Blowings)  ---------------------------------------------

--- 

က်င့္၀တ္စည္းကမ္း (Code of Conduct)  --------------------------------------------------

---- 

စ းပြားေရးကုိယ္က်င့္တရား (Business Ethics)  --------------------------------------------

---- 

ေလ်ာ္ေၾကးာွးႏင့္အခေၾကးေငြ (Conpensation and Allowance)  ---------------------------

--- 

ဝန္ထမ္း၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလွ်ိ ႕ဝွက္ခ်က္ (Employee Privacy)  -----------------------

---- 

အျခားလုပ္ငန္းမ်ားာွးႏင့္ဆက္သြယ္ျခင္း (Other Working Relationship)  ------------------

--- 

လုပ္ငန္းတြင္းကုိယ္က်င့္တရား (Work Ethics)  ---------------------------------------------

--- 

ေနာက္ဆက္တြြဲ (က) - ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာမူ၀ါဒမ်ား  --------------------------

---- 

 
  



ေကာ္ပိရုတိစ္ မခံန္႔ခြြဲမႈလကစ္ြြဲ 

နဒိါနး္ 

၁။ Proven Group of Companies သည္ အဓိကအ ားျဖင့္ ျပည္တြင္ား ဘက္ထရီထုတ္လုပ္ 
ျဖန္႕ခ ီေရားလုပ္ငန္ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္ား ၂၅ ႏွစ္ၾက မ ွ ျဖတ္သန္ားခ ့ၿပီား ေအ င္ျမင္မႈရရိွေနေသ  Proven 
Technology Industry Co., Ltd. ႏွင့္တစ္ကြ ၁၀၀ ရ ခုိင္ႏွႈန္ား ရင္ားႏီွားျမွွဳပ္ႏံွေသ  Proven Auto Co., Ltd. 
, Proven Distribution Co., Ltd. ႏွင့္ Progressive Venture Co., Ltd. ပါ၀င္ဖြ ႕စည္ားထ ားသည့္ 
ကုမၸဏီအုပ္စုၾကီားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ  ားအျဖစ္ Yangon Metal Industry Co., 
Ltd. , Proven PolyWorld Co., Ltd. ႏွင့္ Proven International Co., Ltd. တို႕တြင္လည္ား အစုရွယ္ယ  
၅၀ ရ ခုိင္ႏႈန္ား အထက္ ရင္ားႏီွားျမွွဳပ္ႏံွမႈျပွဳထ ားၿပီား စီမံခန္႕ခြ မႈအပုိင္ားတြင္ ကိုယ္စ ားျပွဳ ဒါရုိက္တ မ  ား 
ေစလႊတ္ထ ားရိွပါသည္။ ဤက ့သို႕ Group ကုမၸဏီၾကီားတစ္ခု ဖြ ႕စည္ားႏုိင္ခ ့ျခင္ားမွ  ကုမၸဏီ၏ 
ထိပ္တန္ားစီမခံခန္႕ခြ သူမ  ားျဖစ္ေသ  အမႈေဆ င္ ဒါရုိက္တ မ  ားႏွင့္ ဒါရုိက္တ အဖြ ႕၀င္မ  ား၏ 
စိတ္ပါ၀င္စ ားမႈ၊ ထိေရ က္စြ  စီမံခန္႕ခြ ႏုိင္မႈႏွင့္ ကြ မ္ားက င္မႈ တို႕ေၾက င့္ ျဖစ္ပါသည္။  

၂။ အဆုိပါေအ င္ျမင္မႈကိုဆက္လကထ္ိန္ားသိမ္ားႏုိင္ရန္လည္ားေက င္ား၊ ႏုိင္ငံတက ေက ္ပုိေရားရွင္ားအဂၤါရပ္ႏွင့္ 
ညီညြတ္ရန္အတြက္လည္ားေက င္ား၊ ႏုိင္ငံတက တြင္က င့္သံုားလ ွက္ရိွသည့္ ေက ္ပုိရိတ္စီမခံခန္႕ခြ မႈစန္စ္  ( 
Corporate Governance) ကို က င့္သံုားရန္ လိုအပ္ပါ၍ ဤလက္စြ က မ္ားကိုေရားသ ားရျခင္ားျဖစ္ပါသည္။ 
ဤလက္စြ က မ္ားကို အဓိကအ ားေလ  ္စြ ေျပ င္ားလ လ ေသ  အေျခအေနအရအပုိဒ္မ  ားကို ျပင္ဆင္ျခင္ား၊ 
ျဖည့္စြက္ျခင္ားႏွင့္ ပယ္ဖ က္ျခင္ားတို႕ကို ျပွဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္ားသို႕ ျပွဳလုပ္ပါက ဒါရုိက္တ အဖြ ႕၏ 
အတည္ျပွဳခ ကက္ိုရယူရပါမည္။ ထို႕  ျပင္ဒါရုိက္တ မ  ားပါ၀င္ေသ  သံုားသပ္မႈေက ္မတီဖြ ႕  ၍ (၃) ာွးႏစ္လ်ွင္ 
တစ္ၾကိမ္လက္စြြဲက်မ္းကုိ ျပန္လညသုံ္းသပ္ကာ လုိအပ္ပါက အထူးအစည္းအေ၀းက်င္းပၿပ း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းာွးႏင့္ အတည္ျပ ျခင္းတုိ႕ကုိ ျပ လုပ္ရပါမည္။  

အခနး္ (၁) 

ရညမ္နွး္ခ်က ္(Objective) 

ရညရ္ြယခ္်က ္(Objective) 

၃။ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာကုမၸဏ ၏ ပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေသာအစုရွယ္ယာရွင္မ်ား 
(Shareholders) ာွးႏင့္ ကုမၸဏ အားစ မံခန္႔ခြြဲအုပ္ခ် ပ္ေသာဒါရုိက္တာမ်ား (Directors) အၾကား ခြြဲျခားသတ္မွတ္ 
ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ သာမန္ပုဂၢိ လ္တစ္ဥ း ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္သကြဲြဲ့သုိ႔ ကုမၸဏ ၏ အက်ိ း 
စ းပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည။္ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ ဒါရုိက္တာမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းေဆွာင္ရြက္ 
မႈဆုိင္ရွာနွားလည္မႈႈွႏင့္ ပ းေပါင္းေဆွာင္ရြက္မႈ ခ ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ ဤေကာ္ပုိရိတ္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစ္ကုိ 
ျပ႒ာန္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ ထုိ႔ျပင္ ဤစနစ္သည္ ကုမၸဏ အားလမ္းညႊန္၍ ထိန္းသိမ္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါစနစ္သည္ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ 
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ အက်ိ းပါ၀င္သူမ်ား (Stakeholders) ၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ ဖန္တ းေပးပါသည္။ 
ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစ္သည ္အဖြြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပုံစံခ်ေပးကာ အဆုိပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေပါက္ 
ေျမာက္ေအာင္ာွးႏင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

၅။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ- 

(က) စ မံခန္႔ခြြဲမႈ (Management)၊ သတိရိွမႈ (Awareness)၊ တန္ဖုိးသုံးသပ္မႈ (Evaluation) ာွးႏင့္ အာၲးႏရာယ္ 
နည္းပါးေအာင္ ျပ လုပ္ျခင္း (Risk Management) ၊ 



( ခ ) တိက်၍ သင့္ေတာ္ေသာထိန္းခ် ပ္မႈစနစ္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈစနစ္ ျဖစ္ျခင္း၊ 

( ဂ ) အဖြြဲ႔အစည္းအတြက္ က်င့္၀တ္သိကၡွာႈႏ င့္ ထိေရွာက္ေသွာစနစ္မ ွားကုိက င့္သုံးေစမည့္ ကန္႔သတ္ 
ခ က္ေဘွာင္ (Framework) ျဖစ္ေစျခင္း၊  

(ဃ) လူ႔စြမ္းအား၊ ဘ႑ာေရး၊ သဘာ၀ာွးႏင့္ အတတ္ပညာဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အလြြဲသုံးမႈမွ အကာ 
အကြယ္ေပးျခင္း၊ 

(င)  ျပ႒ာန္းထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အထမ်ားာွးႏင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အက်ိ းရိွစြာ အသုံးခ် 
ေစျခင္း၊ 

(စ) အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ ကုမၸဏ ာွးႏင့္ဆက္စပ္သူမ်ား (Stakeholders) အား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရရိွေစ 
ရန္ တင္ျပာုိးႏင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေျခခခံယံခူ်က ္(Concept) 

၆။ သာတူည မွ်မႈ (Fairness) ရိွရပါမည။္ ျပ႒ာန္းထားေသာကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာအေျခအေနတြင္ တရားမွ်တ 
ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ာုိးႏင္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသာမက 
အက်ိ းသက္ေရာက္သူမ်ား၏ တရား၀င္အခြင့္အေရးမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစုရွယ္ 
ယာရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စဥ္းစားရာတြင္ အတန္းအစားတူေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား တူည  
ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးအပ္ရပါသည။္ 

၇။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency & Openness) ရိွရပါမည္။ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစ္တြင္ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ အက်ိ းသက္ေရာက္မည့္သူမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း (Disclosure) ျဖစ္ပါသည။္ ထုတ္ 
ေဖာ္မႈဆုိရာတြင္ ဘ႑ာေရးစာရင္းမ်ား၊ မွတ္စုမ်ား၌ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ 
ထားသည္သာမက ဒါ႐ုိိုက္တာအစ ရင္ခံစာတြင္ စာရင္းဇယားမ်ား၊ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားာွးႏင့္ လုပ္ငန္းာွးႏင့္ ဘ႑ာ 
ေရးသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္း ပါ၀င္ရမည္။ ထုတ္ေဖာ္ျပရာတြင္ စိတ္ဆားႏၵအရေဖာ္ျပျခင္းအျပင္ ဥပေဒ ာွးႏင့္ 
အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ 

၈။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း၏ အေရးပါမႈအေၾကာင္းရင္းမွာ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၊ စ မံခန္႔ခြြဲသူမ်ားသည္ စ မံခန္႔ခြြဲရန္ 
ပုိင္ရွင္မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္လႊြဲအပ္ျခင္းခံရမႈအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ 
ျပည့္စုံမႈမရိွေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာရွင္/ ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ စ မံခန္႔ခြြဲသူဒါရုိက္တာမ်ားာွးႏင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားေလာက္ လုပ္ငန္းအေျခအေနကုိသိရိွာုိးႏင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားာွးႏင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည ္
လုပ္ငန္းတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ေဆာင္ရြက္ာုိးႏင္သျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထက္ သိရိွမႈ ပုိမုိအေလးသာပါသည္။ 
အဆုိပါသတင္းသိရိွမႈ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္မႈကုိကုစားရန္အတြက္ ျပည့္စုံေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ရိွရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခုိင္မာေသာအတြင္းထိန္းခ် ပ္မႈစနစ္ရိွပါက ေဖာ္ျပခ်က္ မွန္ကန္မႈရိွမည ္ျဖစ္ပါသည္။  
တစ္ဖန္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အခ်ိန္မွန္မႈ ရိွရန္ာွးႏင့္ တိက်မႈ ရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

၉။ လြတ္ကင္းမႈ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္မႈ (Independence) ရိွရပါမည။္ ဒါရုိက္တာမ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ 
လြတ္ကင္းမႈသည္ အလြန္အေရးပါပါသည။္ အထူးသျဖင့္ အစ ရင္ခံရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာအမႈေဆာင္ 
မဟုတ္သည့္ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား (Non-Executive Directors) ာွးႏင့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ Non-Executive 
Directors မ်ားသည္ လုပ္ငန္းတြင္ အေျခခံက်က်ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိိုက္တာ မ်ား 
(Executive Directors) ကြဲ့သုိ႔ ျပင္ပဆက္ဆံေရးအတြက္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ် ပ္ထားျခင္း မရိွပါ။ 
အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ၿပ း 
ယင္းသုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ မိမိအက်ိ းစ းပြားာွးႏင့္ထိပ္တုိက္ (Conflict of Interest) မေတြ႕ဆုံရန္ လုိပါသည္။ 
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ 
ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားာွးႏင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိပါသည္။ 



၁၀။ ႐ုိိုးေျဖာင့္တည္ၾကည္မႈာွးႏင့္ သမာဓိ (Probity & Honesty) ရိွရပါမည္။ ဘ႑ာေရးအစ ရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ 
ရာတြင္ ႐ုိိုးေျဖာင့္မႈရိွၿပ း အတြင္းာွးႏင့္ ျပင္ပ အက်ိ းပါ၀င္သူမ်ားအေပၚတြင္လည္း ႐ုိိုးေျဖာင့္မႈရိွရန္ လုိအပ္ပါ 
သည္။ အစ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပရာ၌လည္း အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ အျခားအက်ိ းပါ၀င္သူမ်ား မွားယြင္းယူဆ 
ာုိးႏင္ေသာ အသုံးအနႈန္းမ်ား မသုံးမိေစရန္ လုိပါသည္။ 

၁၁။ တာ၀န္ယူမႈ (Responsibility) ရိွရပါမည။္ စ မံခန္႔ခြြဲသူမ်ားသည ္မွားယြင္းပါက ခ်က္ခ်င္းကုစားရန္ာွးႏင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈ 
မွားယြင္းမႈမ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္ကုိ ခံယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၂။ တာ၀န္ခံရွင္းလင္းမႈ (Accountability) ရိွရပါမည။္ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈ၏ တာ၀န္ခံရွင္းလင္းမႈမွာ ကုမၸဏ  
သုိ႔မဟုတ္ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားကမိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ အက်ိ းသက္ေရာက္မႈကုိရွင္းလင္းတင္ျပရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျဗိတိသွ်ာုိးႏင္ငံ Cadbury Report တြင္ “ဒါရုိက္တာအဖြြဲ႕သည ္ မိမိတုိ႕ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိ း 
သက္ေရာက္မႈကုိ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ အက်ိ းသက္ေရာက္သူမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျဖၾကားရန္ တာ၀န္ခံရ 
မည္။ ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္မႈ (Agency) သေဘာတရားအရ ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္သူကုိယ္စားလွယ္သည ္
သေဘာ တူည ခ်က္ာွးႏင့္အည  ပုိင္ရွင္ကုိယ္စား မိမိေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားာွးႏင့္ ရရိွေသာ 
ေငြေၾကးမ်ားကုိ ပုိင္ရွင္သုိ႔ တင္ျပရမည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၁၃။ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈ (Reputation) ရိွရပါမည္။ ကုိယ္က်င့္သိကၡွာႈႏ င့္ ျပည့္စုံေသွာ စိတ္ေနစိတ္ထွားကုိုိ 
ျမင့္ေစရန္ႈႏ င့္ တုိးျမင့္ႈုိႏင္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းႈုိႏင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ မိမိအဖြြဲ႕အစည္းအွား စ းပြွားေရးအျမင္အရ 
ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈ တုိးျမင့္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ာုိးႏင္ပါမည္။ 

၁၄။ ဆုံးျဖတ္မႈ (Judgement) မွန္ကန္ာုိးႏင္ရပါမည္။ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သည ္ကုမၸဏ ႀက းပြားတုိးတက္ေစရန္အတြက္ 
လုိအပ္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ာုိးႏင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ စ းပြားေရးာွးႏင့္ ပတ္၀န္း 
က်င္အျမင္မ်ား ပါ၀င္ပါမည္။ 

၁၅။ သိကၡာ (Integrity) ာွးႏင့္ ျပည့္စုံရပါမည္။ ျဗိတိသွ်ာုိးႏင္ငံ Cadbury Report အရ သိကၡာဆုိသည္မွာ ဆက္ဆံ 
ေရးတြင္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ျခင္းာွးႏင့္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးအစ ရင္ခံစာတြင္ 
လုိအပ္မႈမွာ ကုမၸဏ ၏ အေျခအေနမွန္ကုိ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္စြာ ေပၚလြင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သိကၡာမွာ 
ကုိယ္က်င့္တရားေစာင့္ထိန္းရာတြင္ ျမင့္ျမင့္မားမားထိန္းသိမ္းာုိးႏင္ျခင္း ျဖစ္သည။္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ျခင္း 
မွာ မတူကြြဲျပားေသာပုဂၢိဳလ္မ ွားႈႏ င့္ အမ ွားျပညသ္ တြင္ အေရးတႀက းကိစၥမ ွားႈႏ င့္စပ္လ ဥ္း၍ ဆက္ဆံရွာ၌ 
ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆက္ဆံေရးတြင္ ယုံၾကည္မႈခံရျခင္းမွာ အလြန္အေရးႀက းပါသည္။ 
CadburyReport တြင္ စာရင္းမ်ားတင္ျပရာ၌ ျပ ျပင္ေရးသားသူ၏ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈကုိ အေလးေပး 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႕ခြြဲမႈ၏ဆက္ဆံမႈက႑တြင္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈမွာ အလြန္အေရး 
ပါပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏ တြင္ပါ၀င္သူမ်ားအား ေစ်းကြက္တြင္ ယုံၾကည္မႈ ရေစရန္မွာ သိကၡာရိွရန္ လုိအပ္လွ 
ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနကုိ ရရိွရန္မွာ အမ်ားျပည္သူက ၄င္းတုိ႔အေပၚ  ျပည့္စုံလုံေလာက္ျခင္းာွးႏင့္ 
သိကၡာရိွေၾကာင္း သိျမင္ရန္ လုိပါသည္။ 

အခနး္ (၂) 

ဖြြဲ႔စညး္ပံု (Structure) 

ေကာ္ပိရုတိဖ္ြြဲ႕စညး္ပံု (Corporate Structure) 

၁၆။ ကုမၸဏ သည ္ေအာက္ပါ ည ေနာင္ ကုမၸဏ မ ွားတြင္ အစုရ ယ္ယွာမ ွား ထည့္၀င္ရင္းႈႏ  းထွားပါသည္။ 

(က) အရညအ္ေသြးအဆင့္မ  ခြဲသတၱ မ်ားကုိ ႀကိ ခ်က္သန္႔စင္ၿပ း ာုိးႏင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သုိ႔ ထုိးေဖာက္ 
တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ာုိးႏင္ရန္ Yangon Metal Industry Company Limited တြင္ ထည့္၀င္ရင္းာွးႏ းျမႇ ပ္ာံွးႏ ျခင္း၊ 



  

( ခ ) မိမိတို႔ကုမၸဏ ာွးႏင့္ ေရရွည္ပူးေပါင္းလက္တြြဲလုပ္ေဆာင္သြားာုိးႏင္ၿပ း နည္းပညာအကူအည  အရင္းအာွးႏ း 
မ်ား ပ့ံံပုိးေပးာုိးႏင္ရန္ Proven Polyworld Company Limited တြင္ ထည့္၀င္ရင္းာွးႏ းျမႇ ပ္ာံွးႏျခင္း၊ 

( ဂ ) မိမိတို႔ကုမၸဏ ၏ လက္ရိွထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ယာဥ္/စက္သုံးခြဲအက္ဆစ္ဘက္ထရ အိုးမ်ား 
ာွးႏင့္ အပုိပစၥၥည္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ာုိးႏင္ရန္ Proven International Company 
Limited တြင္ ထည့္၀င္ရင္းာွးႏ းျမႇ ပ္ာံွးႏျခင္း၊ 

(ဃ) မိမိတို႔ကုမၸဏ တြင္ ေနာင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးာွးႏင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း 
ာွးႏင့္ ျဖန္႔ျဖ းျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ာကုိ လုပ္ငန္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ 
ေရာင္းခ်ာုိးႏင္ရန္ Myanmar Automobile Development Public Company Limited ာွးႏင့္ Affiliated 
Company တုိ႔တြင္ ထည့္၀င္ရင္းာွးႏ းျမႇ ပ္ာံွးႏျခင္း။ 

၁၇။ ည ေနာင္ကုမၸဏ မ်ား (Subsidiary Companies) ာွးႏင့္ ရင္းာွးႏ းထားေသာကုမၸဏ  (Invested Company) သုိ႔ 
ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႔မွ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၀င္မ်ားကုိ ကုမၸဏ ၏ကုိယ္စားလွယ္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၀င္ 
မ်ားအျဖစ္ ေစလႊတ္၍ စ မံခန္႔ခြြဲလ်က္ရိွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏ ၏ ေကာ္ပုိရိတ္ဖြြဲ႔စည္းပုံ (Corporate 
Structure) မွာ -  

Corporate Structure 

  

 

                                                            

                        

 

 

 

 

 

၁၈။ ကုမၸဏ ၏ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဌာနာွးႏင့္ အေရာင္းာွးႏင့္ ေစ်းကြက္ဌာနအျပင္ အေထာက္အကူျပ ဌာနအသ းသ း၏ 
ဌာနအလုိက္ ဖြြဲ႕စည္းပုံကုိ ဖြြဲ႕စည္း၍ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ဌာနဖြြဲ႔စည္းထားမႈ၊ မိမိတာ၀န္ယူရမည့္ 
ရာထူး၊ မိမိစ မံခန္႔ခြြဲရမည့္၀န္ထမ္းမ်ားကုိ သိရိွာုိးႏင္ေစရန္ ဌာနအသ းသ းတြင္ ဌာနဖြြဲ႕စည္းပုံဇယားကုိ ဌာနတုိင္း 
တြင္ ခ်ိတ္ဆြြဲထားပါသည္။  

ေကာ္ပိရုတိယ္ဥေ္က်းမႈ/ အေလအ့ထ (Corporate Culture) 

၁၉။ ေကာ္ပုိရိတ္ယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပ စုထားရပါမည္။ 

(က) ကုမၸဏ ၏ ေရွ႕ရည္မွန္းခ်က္ (Vision)  

           ( ခ ) ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ (Mission) 

 

  

 

Manufacturing Distribution/Retails 

 



( ဂ ) ကုမၸဏ ၏ သမုိင္းအက်ဥ္းခ် ပ္ (Profile) 

၂၀။ ကုမၸဏ ၏ ေရွ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ကုမၸဏ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (Objectives) ခ်မွတ္ရာတြင္ အေျခခံရမည့္ 
ေဘာင္ာွးႏင့္ ဥ းတည္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ရည္မွန္းခ်က္တြင္ ေကာ္ပုိရိတ္ရည္မွန္းခ်က္ာွးႏင့္ ဌာနအလုိက္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေရးဆြြဲရမည။္ တစ္ဖန္ဌာနအလုိက္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရးဆြြဲရာတြင္ ေရရွည္ရညမွ္န္းခ်က္ 
(တာ၀န္ခံ/မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္)၊ အလယ္အလတ္ရည္မွန္းခ်က္ (ႀက းၾကပ္သူမ်ားအတြက္) ာွးႏင့္ ေရတုိ 
ရည္မွန္းခ်က္ (အေျခခံလုပ္သားမ်ားအတြက္)တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။  

၂၁။ ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ (Mission) တြင္ ေကာ္ပုိရိတ္လုပ္ငန္းစဥ္(ကုမၸဏ တစ္ခုလုံးအတြက္)ာွးႏင့္ ဌာနဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ (Departmental Mission) ဟူ၍ ေရးသားထားပါသည္။ ကုမၸဏ ၏ ဌာနဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္၊ အလယ္အလတ္လုပ္ငန္းစဥ္ာွးႏင့္  ေရတုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေရးဆြြဲထားပါသည္။  

၂၂။ ကုမၸဏ ၏ သမုိင္းအက်ဥ္းခ် ပ္မ်ားကုိလည္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံာွးႏင့္ လုိရင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရပါမည္။ သုိ႔မွသာ        
ကုမၸဏ ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ရင္းာွးႏ းလုိသူမ်ားာွးႏင့္ အက်ိ းသက္ေရာက္သူမ်ား သိရိွာုိးႏင္ပါသည။္ 

၂၃။ ကုမၸဏ ၏ ေရွ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊လမ္းစဥ္မ်ားာွးႏင့္ သမုိင္းအက်ဥ္းခ် ပ္မ်ားကုိ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သည ္ (၃)ာွးႏစ္ 
တစ္ႀကိမ္ ျပန္လညသုံ္းသပ္၍ ျပန္လညေ္ရးဆြြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းာွးႏင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပ လုပ္ပါမည။္ 

၂၄။ အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္မ်ားာွးႏင့္ သမုိင္းအက်ဥ္းခ် ပ္တို႔ကုိအစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ အက်ိ း 
သက္ေရာက္သူမ်ားာွးႏင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရိွာုိးႏင္ရန္ ကုမၸဏ ေ၀ငွေၾကာ္ျငာမ်ား (Pamphlets) ာွးႏင့္ ကုမၸဏ ၏ 
ကုိယ္ပုိင္ Website ျဖစ္ေသာ www.proven.com.mm ာွးႏင့္ Subsidiary Company မ်ား၏ Website မ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အခနး္ (၃) 

အေျခခရံပိငုခ္ြင့္မ်ား (Fundamental Rights) 

အဓကိအေျခခသံေဘာတရားာွးႏင့္အခြင့္အေရးမ်ား 

၂၅။ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားမွာ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ား 
အၾကား မွ်တစြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ာွးႏင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ာွးႏင့္ လြယ္ကူ 
ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္အားလုံးသည္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ခ်ိ းေဖာက္ခံရလွ်င္ သုိ႔ဟုတ္ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ကုမၸဏ ထံမွ ေလ်ာ္ေၾကးကုိ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ရိွသည။္  

အစရုယွယ္ာရငွမ္်ား၏ရပိငုခ္ြင့္ 

၂၆။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသည ္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးတြင္ တုိက္႐ုိိုက္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ မရရိွေသာ္လည္း ေအာက္ပါ 
အခြင့္အေရးမ်ား ရရိွပါသည္။  

(က) အေထြေထြအစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္ပုိင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ (Proxy) ေစလႊတ္ 
ပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ အစုရွယ္္ယာရွင္မ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္လႊြဲအပ္စာ Proxy Letter အား 
အစည္းအေ၀းမက်င္းပမ (၇)ရက္သုိ႕မဟုတ္ အမ်ားသေဘာတူလ်ွင္  ၄င္းရက္ထက္တုိေတာင္းေသာ 
ကာလထက္ ေနာက္မက်ပြဲ ဒါရုုိက္တာဘုတ္အဖြြဲ႕သုိ႕ ေပးပုိ႕ရမည။္ 

( ခ ) အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ မြဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ပါက အစုရွယ္ယာရွင္ 
ကုိယ္စား မြဲေပးပုိင္ခြင့္ ရိွရပါမည္။ 

( ဂ ) ဒါရုိက္တာအဖြြဲ႕အား ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။ 

http://www.proven.com.mm/


(ဃ) ဒါရုိက္တာမ်ားအား ထုတ္ပယ္ပုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။ 

( င ) ကုမၸဏ ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမ်ားာွးႏင့္ အစ ရင္ခံစာမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈခြင့္ာွးႏင့္ ရယူပုိင္ခြင့္ 
ရိွရမည္။ 

( စ ) ကုမၸဏ ရိွ အလားတူ အစုရွယ္ယာ၀င္မ်ားာွးႏင့္ တူည မွ်ေသာ ခံစားပုိင္ခြင့္  ရိွရမည္။ 

(ဆ) အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား စနစ္တက် ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ မွတ္ပုံတင္ျခင္းာွးႏင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား 
မ်ားကုိ ရရိွပုိင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ 

( ဇ ) ကုမၸဏ ၏ အက်ိ းအျမတ္ကုိ ရရိွပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 

( စ် ) ကုမၸဏ ၏ဖြြဲ႕စည္းမႈ၊ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္မႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ ရွယ္ယာအသစ္ထုတ္ေ၀ 
သည့္ကိစၥ၊ ထူးျခားေသာ လႊြဲေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားာွးႏင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ရွယ္ယာရွင္မ်ား သိရိွခြင့္၊ 
အတည္ျပ ခြင့္၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရရိွရမည္။ 

(ည) အစုရွယ္ယာမ်ားလႊြဲေျပာင္းခြင့္ရိွသည္။ 

( ဋ ) ျပင္ပစာရင္းစစ္ခန္႕အပ္ရာတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏သေဘာတူည ခ်က္ရယူရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အစု 
ရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆားႏၵသေဘာထား ေပးပုိင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ 

အက် ိးစ းပြားဆကာ္းႏြယသ္မူ်ား (Stakeholders) 

၂၇။ အက်ိ းစ းပြားဆက္ားႏြယ္သူမ်ား (Stakeholders) တြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ရင္းားႏ ွးျမႇ ပ္ာံွးႏရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား၊ 
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေငြေခ်းငွားရမ္းသူာွးႏင့္ အာမခံ 
ထားသူ စသည္ျဖင့္ အက်ိ းစ းပြားဆက္ားႏြယ္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ အက်ိ းစ းပြားဆက္ားႏြယ္သူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ာွးႏစ္ဥ းာွးႏစ္ဖက္ နားလည္မႈျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ျဖစ္ေစ ျပ႒ာန္းာုိးႏင္ပါသည္။ ကုမၸဏ  
ာွးႏင့္ အက်ိ းစ းပြားဆက္ားႏြယ္သူမ်ားၾကားတြင္ လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိ းတုိးတက္မႈ၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ရရိွမႈာွးႏင့္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ဘ႑ာေရးဖြံ႔ၿဖိ းတုိးတက္သည့္ စ းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ထိေရာက္သည့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက်ိ းစ းပြားဆက္ားႏြယ္သူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏ  
၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုံမွန္ာွးႏင့္ အခ်ိန္မွန္ ရရိွခြင့္ ရိွရမည္။ ကုမၸဏ ၏ အေရးပါ၍ ထိေရာက္ေသာ 
ကိစၥမ်ားာွးႏင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္မွန္ာွးႏင့္ တိက်ေသာ ထုတ္ေဖၚမႈမ်ား (Disclosures) ရယူပုိင္ခြင့္ ရိွရမည္။ 
အဆုိပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးထားၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 

အခနး္ (၄) 

ေကာ္ပိရုတိစ္ မခံန္႔ခြြဲမႈ (Corporate Governance) 

ဒါ႐ိုိကုတ္ာအဖြြဲ႕ 

၂၈။ ကုမၸဏ ၏ နည္းဗ် ဟာက်ေသာ ေရွ႕ေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ာွးႏင့္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈကုိ ထိေရာက္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သည ္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္ (Agent) အျဖစ္ စ မံခန္႔ခြြဲ 
သူမ်ားျဖစ္သည္ာွးႏင့္အည  ကုမၸဏ ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားဆုံး ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရန္ လုိပါမည။္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပင္မပုဂိၢ လ္မ်ား (Principals) အျဖစ္ အေျခခံ 
တာ၀န္မ်ားကုိ ေစာင့္ထိန္းရန္ တာ၀န္ ရိွပါသည္။ အဆုိပါ အေျခခံတာ၀န္မ်ားမွာ- 

(က) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည ္ မိမိကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးာွးႏင့္ ကုမၸဏ ၏ အက်ိ း 
စ းပြားပဋိကၡျဖစ္မႈ (Conflict of Interest) ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 



( ခ ) ကုမၸဏ ၏ အက်ိ းစ းပြားကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေစရန္ အစဥ္လုပ္ကုိင္ရမည္။ 

( ဂ ) ဒါရုိက္တာမ်ားသည္ လွ်ိ ႕၀ွက္အက်ိ းအျမတ္မ်ားာွးႏင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မျပ လုပ္ရပါ။ 

ဒါ႐ုိကတ္ာအဖြြဲ႕ ဖြြဲ႕စညး္ျခငး္ 

၂၉။ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕၀င္မ်ားကုိ အေထြေထြည လာခံမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္။ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ အရည္ 
အခ်င္းကုိ ကုမၸဏ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည။္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕သည္ အနည္းဆုံး (၅) 
ဥ း အမ်ားဆုံး (၂၀) ဥ းရိွရမည။္ 

၃၀။ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕သည္ ာွးႏစ္ပတ္လညအ္စည္းအေ၀းတြင္ အမ်ားသေဘာတူ ဥကၠ႒ကုိ ေရြးခ ယ္တင္ေျမ ွာက္ရ 
မည္။ မန္ေနးဂ င္းဒါ႐ုိက္တွာအပါအ၀င္ အမႈေဆွာင္ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားကုိ ေရြးခ ယ္တင္ေျမႇွာက္ရပါမည္။ အတြင္း 
ေရးမ  းကုိ လုိအပ္ပါက ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕မွ ေရြးခ ယ္ခန္႔အပ္ႈုိႏင္သည္။ 

၃၁။ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕၀င္မ်ားတြင္ အမႈေဆွာင္ဒါ႐ုိက္တာာွးႏင့္ အမႈေဆွာင္မဟုတ္ေသွာဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားဟူ၍ ဖြြဲ႕စည္း 

ထားရမည္။ ဥကၠၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ ယ္တင္ေျမ ွာက္ခံရသ သည္ လက္ရ ိ Chief Executive Officer အျဖစ္ လုပ္ 
ကုိင္ေနသူ မျဖစ္ေစရပါ။ လုိအပ္ပါက လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားကုိ ခန္႔ထားာုိးႏင္သည။္ 

၃၂။ ာွးႏစ္စဥ္ာွးႏစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒါရုိက္တာအဖြြဲ႕၀င္အားလုံး ာုးႏတ္ထြက္ေပးၿပ း  ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ခံ 
ပုိင္ခြင့္ ရိွသည္။ 

၃၃။ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သည ္လက္ေအာက္ခံကုမၸဏ မ်ားာွးႏင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏ မ်ားသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားကုိ 
ေရြးခ ယ္ေစလႊတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

၃၄။ အမႈေဆွာင္မဟုတ္ေသွာဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည ္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးာွးႏင့္ အဓိကရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ သ းျခားလုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ား (Independent Members) ျဖစ္ေစရမည္။  

ဒါ႐ိုိကုတ္ာမ်ား၏အရညအ္ခ်ငး္ 

၃၅။ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည္ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအစုရွယ္ယာအေရအတြက္ ပုိင္ဆုိင္သူ 
ျဖစ္ရမည္။ ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ာွးႏင့္ မျပည့္စုံေသးေသာ ဒါ႐ုိိုက္တာအားလုံးသည ္ ၎အား ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႔ 
ခန္႔အပ္သည့္ေန႔မွ ာွးႏစ္လအတြင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ သတ္မွတ္ာုိးႏင္သည့္ ပုိမုိ 
တုိေတာင္းသည့္ကာလအတြင္း အဆုိပါအခ်က္ာွးႏင့္ ကိုက္ည ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည။္ 

၃၆။ အမႈေဆွာင္ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည ္ကုမၸဏ ၏ အဓိကလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အႀကံ ရိွသူ ျဖစ္ရမည္။ အမႈ 
ေဆွာင္မဟုတ္ေသွာ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားအနက္မွ အနည္းဆုံးတစ္ဥ းသည္ ကုမၸဏ ကေဆာင္ရြက္ေသာ စ းပြားေရး 
လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံ ရိွသူ ျဖစ္ရမည။္ 

၃၇။ ကုမၸဏ ၏ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ာွးႏင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေေဆာင္ရြက္ပုံတုိ႔ 
ာွးႏင့္ပတ္သက္၍ နားလည္ကၽြမ္း၀င္မႈရိွေစရန္အတြက္ ဒါ႐ုိိုက္တာအသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမ်ားကုိ 
Orientation အစ အစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရမည္။ 

၃၈။ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည ္ ကုမၸဏ မွ က်င္းပေသာ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေားႏြးပြြဲမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ာွးႏ းောွးႏာ 
ဖလွယ္ပြြဲမ်ားာွးႏင့္ သင္တန္းမ်ားသုိ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ တက္ေရာက္ရမည္။ တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကုိ 
ကုမၸဏ ာွးႏစ္ပတ္လည္အစ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပရမည။္ 

 

 



အစညး္အေ၀းတကေ္ရာကမ္ႈ 

၃၉။ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ တာ၀န္ရိွပါသည။္ အစည္း 
အေ၀းအထေျမာက္ရန္ ခန္႔အပ္ထားေသာ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၀င္ဥ းေရ၏ ၅၁ % ာွးႏင့္အထက္ တက္ေရာက္ရ မည္။ 
ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းသည ္တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျပ လုပ္ေသာ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားအစည္းအေ၀း သုံးရပ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေသာ ျပကၡဒိန္လ သုံးလ၊ ယင္းထက္ ပုိမုိၾကာျမင့္သည့္ ကာလအတြင္း 
က်င္းပျပ လုပ္ေသာ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားအစည္းအေ၀းအားလုံးသုိ႔ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕ထံမွ ခြင့္ပန္ျခင္းမရိွဘြဲ သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္စားျပ ဒါ႐ုိိုက္တာအား ခန္႔အပ္ျခင္းမျပ ဘြဲ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ဒါ႐ုိိုက္တာအျဖစ္မွ ရပ္စြဲရ 
မည္။ 

၄၀။ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သည္ ပုံမွန္အားျဖင့့္ အနည္းဆုံး သုံးလလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းေခၚယူရမည။္ ထုိ႔ျပင္ 
ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၏ တက္ေရာက္မႈအေျခအေနကုိ ာွးႏစ္ပတ္လညအ္ေထြေထြအစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပရပါမည္။ 

ဒါ႐ိုိကုတ္ာမ်ား၏လပုပ္ိငုခ္ြင့္မ်ား 

၄၁။ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စ မံခန္႔ခြြဲသူအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာ၀န္ရိွသည္ာွးႏင့္အည  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ခံစားာုိးႏင္သည။္ 

(က) ကုမၸဏ ၏ စ းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ စ မံခန္႔ခြြဲရမည္။ 

( ခ ) ကုမၸဏ ၏ စ းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စ မံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒတြင္လည္း 
ေကာင္း၊ ကုမၸဏ ၏ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္လည္းေကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပပါရိွသည့္ 
အတုိင္း ကုမၸဏ တြင္ပါ၀င္သူမ်ားက က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားာွးႏင့္အည  
က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ာုိးႏင္သည။္ 

( ဂ ) ကုမၸဏ ၏ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္အည  ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သည္ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားက က်င့္သုံး 
ေဆာင္ရြက္ာုိးႏင္ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိိုက္တာ (Executive Director) 
တစ္ဥ း ထံသုိ႔ အပ္ာွးႏင္းာုိးႏင္သည။္ 

(ဃ) ကုမၸဏ ၏ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္အည  ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သည ္ ယင္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားမွ 
တစ္ရပ္ရပ္ကုိ- 

(၁) ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားမွ ပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတ တစ္ရပ္ရပ္ 

(၂) ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းဥ း 

(၃) ကုမၸဏ ၏ ၀န္ထမ္းတစ္ဥ းဥ း 

(၄) အျခားပုဂၢိ လ္တစ္ဥ းဥ းသုိ႔ လႊြဲအပ္ာုိးႏင္ပါသည္။ 

( င ) အထက္အပုိဒ္ခြြဲ ၄၂(ဃ)အရ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား အပ္ာွးႏင္းျခင္းခံရသူသည ္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕က ခ်မွတ္ 
ထားသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားာွးႏင့္အည  အဆုိပါလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ 
ထုိသုိ႔ အပ္ာွးႏင္းျခင္းခံရသူက လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈသည ္ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားက 
အဆုိပါလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သည့္အတုိင္း အက်ိ းသက္ေရာက္သည္။ 

( စ ) အထက္အပုိဒ္ခြြဲ ၄၂(ဃ)အရ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ အပ္ာွးႏင္းသည့္အခါ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပာုိးႏင္ျခင္းမရိွခြဲ့လွ်င္ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားကုိယ္တုိင္ အဆုိပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား 
အား က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သကြဲ့သုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္အပ္ာွးႏင္းျခင္းခံရသူ၏ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ တာ၀န္ရိွ 
ေစရမည္။ 



(၁) လုပ္ပုိင္ခြင့္အပ္ာွးႏင္းျခင္းခံရသူသည္ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒာွးႏင့္ ကုမၸဏ ၏ ဖြြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတုိ႔အရ ကုမၸဏ ၏ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ တာ၀န္ 
၀တၲရားမ်ားာွးႏင့္အည  လုပ္ပုိင္ခြင့္အား အၿမြဲက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သညဟု္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရိွျခင္း၊ 

(၂) သေဘာ႐ုိိုးျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပ လုပ္ၿပ းေနာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
လုိအပ္ေသာ အေျခအေနရိွခြဲ့လွ်င္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အပ္ာွးႏင္းျခင္းခံရသူသည္ လႊြဲအပ္ထားေသာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ာွးႏင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အားထားရေသာ အရညအ္ခ်င္းျပည့္၀သူျဖစ္သည္ဟု သင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရိွျခင္း။ 

(ဆ) ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းသည ္သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ကုမၸဏ စာရင္းစာအုပ္မ်ားာွးႏင့္ မွတ္တမ္းမ်ား 
ကုိ ၾကည့္႐ိုႈာုိးႏင္သည္။ 

( ဇ ) ဒါ႐ုိိုက္တာအျဖစ္မွ ရပ္နားခြဲ့သူတစ္ဥ းဥ းသည ္ဒါ႐ုိိုက္တာအျဖစ္မွ ရပ္နားၿပ းေနာက္ ခုာွးႏစ္ာွးႏစ္ ကာလ 
အတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေအာက္ပါတရားစြြဲဆုိေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏ ၏ 
စာရင္းစာအုပ္မ်ားာွးႏင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၾကည့္႐ိုႈာုိးႏင္ခြင့္ရိွၿပ း ယင္းတုိ႔၏ မိတၲ မ်ားကုိ ရယူာုိးႏင္ 
သည္။  

(၁) ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိ လ္သည္ အမႈသညအ္တြက္ ပါ၀င္ေနေသာကိစၥ 

(၂) ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိ လ္သည္ သေဘာ႐ုိိုးျဖင့္ တရားစြြဲဆုိရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း 

(၃) ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိ လ္သည္ ယင္းအေပၚ တရားစြြဲဆုိရန္ အေၾကာင္းရိွျခင္း 

( စ် ) ကုမၸဏ ၏ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ကန္႔သတ္ထားလွ်င္ အဆုိပါကုမၸဏ ၏ ဒါ႐ုိိုက္တာသည္ 
အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူည ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥမွအပ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပ ရ။ 

(၁) ကုမၸဏ ၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ 
ဖယ္ရွားျခင္း၊ 

(၂) ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းက ေပးေခ်ရမည့္ ေၾကြးၿမ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေပးေခ်ျခင္း။ 

(ည) ကုမၸဏ ၏ ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းဥ းသည ္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ ဆုံးျဖတ္မည့္ ကုမၸဏ ၏ 
လုပ္ငန္းကိစၥတြင္ ပုဂၢိ လ္ေရးရာ အက်ိ းခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ရိွခြဲ့လွ်င္ ၄င္းဒါ႐ုိိုက္တာသည္ အစည္း 
အေ၀းတြင္ အဆုိပါကိစၥရပ္အား ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္ျခင္းမျပ ရသည့္အျပင္ 
ယင္းကိစၥအတြက္ မြဲေပးျခင္း မျပ ရ။ 

(၁) ကုမၸဏ ၏ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္အည  အစည္းအေ၀းတြင္ဆုံးျဖတ္မည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ 
ရပ္၌ ပုဂၢိ လ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ိ းခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ပါရိွေသာ ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းဥ းသည္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရိွခြဲ့လွ်င္ ဒါရုိက္တာအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ာုိးႏင္ၿပ း ထိုကိစၥရပ္ 
ာွးႏင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မြဲေပးခြင့္ ရိွသည္။ 

(ကက) ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၂ အရ ဒါ႐ုိိုက္တာသည္ ၄င္း၏ အက်ိ းခံစား 
ခြင့္ာွးႏင့္ပတ္သက္မႈမ်ား၏ အေျခအေနာွးႏင့္ အတုိင္းအတာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ 
ျခင္း၊ အျခားဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားက အဆုိပါဒါ႐ုိိုက္တာာွးႏင့္ အက်ိ းခံစားခြင့္၏အေျခအေန 
ကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္၍ အဆုိပါအက်ိ းခံစားခြင့္သည္ ထုိ 
ဒါ႐ုိိုက္တာအား အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မြဲေပးျခင္းမ်ား 
အတြက္ ထိခုိက္ေစျခင္းမရိွဟု ေတြ႔ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခြဲ့လွ်င္၊ 



( ခခ ) အထက္ေဖာ္ျပပါ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကြဲ့သုိ႔ အလားတူ အက်ိ းသက္ 
ေရာက္မႈရိွေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အား ကုမၸဏ ၏ အေထြေထြအစည္းအေ၀း၌ 
ဆုံးျဖတ္ခြဲ့လွ်င္၊ 

( ဂဂ ) အက်ိ းခံစားခြင့္သည ္ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၂ အရ ထုတ္ေဖာ္ 
ေျပာဆုိရန္မလုိအပ္ေသာ အက်ိ းခံစားခြင့္တစ္ရပ္ ျဖစ္ခြဲ့လွ်င္။ 

( ဋ ) ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႔ဥကၠ႒ႈႏ င့္ ဒါ႐ုိိုက္တာ (၈)ဥ းသည ္ ကုမၸဏ ဖြြဲ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္အည  အေထြ 
ေထြအစည္းအေ၀းကုိ ေခၚယူာုိးႏင္သည္။ ဒါရုုိက္တာဘုတ္အဖြြဲ႕၏ ၅၁% တက္ေရာက္ရပါမည္။ 

ဒါ႐ိုိကုတ္ာမ်ား၏တာ၀န ္

၄၂။ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည္ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒာွးႏင့္ ကုမၸဏ ၏ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္အည  ကုမၸဏ  
၏ ဒါ႐ုိိုက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔ကြဲ့သုိ႔ အလားတူတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလ 
အတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ 

(က) သာမန္ပုဂၢိ လ္တစ္ဥ းက ထားရိွေသာ ဂ႐ုိုျပ မႈာွးႏင့္ လုံ႔လ၀ ရိယတုိ႔ျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ က်င့္ 
သုံးျခင္းာွးႏင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ 

( ခ )  ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားသည ္ ကုမၸဏ ၏စ းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ 
ကုိ ခ်မွတ္ရာ၌ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာကိစၥရပ္အတြက္ သေဘာ႐ုိိုးျဖင့္ ေဆာင္ 
ရြက္ရမည။္ ပုဂၢိ လ္ေရးရာ အက်ိ းခံစားခြင့္ မပါရိွေစရ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မည့္ကိစၥရပ္ာွးႏင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားကုိယ္တုိင္သင့္တင့္မွ်တသည္ဟု ယုံၾကည္ရမည့္အျပင္ ျမန္မာာုိးႏင္ငံ ကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ 
ပုဒ္မ ၁၆၆ အရ ကုမၸဏ အက်ိ းအတြက္ ေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ဟု က်ိ းေၾကာင္း ည ညြတ္စြာ ယုံၾကည္ 
ရမည္။ 

( ဂ ) ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းဥ းသည ္ ၄င္း၏ ရာထူးေနရာအား ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မေလ်ာ္မကန္ 
အသုံးမျပ ရ။ 

(၁) မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အျခားသူတစ္ဥ းဥ းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အက်ိ းတစ္စုံတစ္ရာ ရရိွရန္။ 

(၂) ကုမၸဏ အား အက်ိ းထိခုိက္နစ္နာေစရန္။ 

(ဃ) ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းဥ းသည ္ ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းအေနျဖင့္ ၎တုိ႔လက္ခံရရိွထားေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မေလ်ာ္မကန္ အသုံးမျပ ရ။ 

 (၁) မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊အျခားသူတစ္ဥ းဥ းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အက်ိ းတစ္စုံတစ္ရာ ရရိွရန္။ 

 (၂) ကုမၸဏ အား အက်ိ းထိခုိက္နစ္နာေစရန္။ 

( င ) ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းဥ းသည္ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒာွးႏင့္ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္ 
တုိ႔အား ဆန္႔က်င္ေသာနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပ ရ သုိ႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္လ်က္ 
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သေဘာတူလက္ခံျခင္း မျပ ရ။ 

( စ ) ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းဥ းသည ္ကုမၸဏ ၏ စ းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုမၸဏ ၏ ၿမ ရွင္မ်ား 
အတြက္ ႀက းမားသည့္ ဆုံး႐ံွို းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူျခင္း မျပ ရ သုိ႔မဟုတ္ ျပ လုပ္ရန္ ခြင့္မျပ ရ။ 



(ဆ) ကုမၸဏ သည ္ တာ၀န္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ လုိအပ္ခ်က္ာွးႏင့္အည  ကုမၸဏ က ေဆာင္ရြက္ာုိးႏင္သည္ဟု 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္း ဒါ႐ုိိုက္တာက ယုံၾကည္ျခင္း မရိွလွ်င္ ၄င္းသည္ ကုမၸဏ မွ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ရပ္ကုိ သေဘာတူလက္ခံျခင္း မျပ ရ။ 

( ဇ ) ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းဥ းသည္ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၂ အရ ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းကိစၥ 
မ်ားတြင္ ပုဂၢိ လ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ိ းခံစားခြင့္ပါရိွေသာ္ ယင္းအက်ိ းခံစားခြင့္ာွးႏင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥမ်ား 
အတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ အျခားဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားထံသုုိ႔ ေပးပုိ႔ရမည္။ 

(ည) ကုမၸဏ ၏ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သည္ ကုမၸဏ ၏ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ပါရိွေသာ ကန္႔သတ္ 
ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၇ အရ လည္းေကာင္း၊ အျခားသက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
တစ္ရပ္ရပ္တြင္လည္းေကာင္း ပါရိွေသာသက္ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားာွးႏင့္အည  ဒါ႐ုိိုက္တာ တစ္ဥ းဥ း 
သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ားႏြယ္သည့္ ပုဂၢိ လ္တစ္ဥ းဥ းသုိ႔ အခေၾကးေငြ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအက်ိ း ခံစားခြင့္မ်ား 
ကုိ ေပးေခ်ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလက္လြတ္ဆုံးရံွ းမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကုိ ကုမၸဏ က ဒါ႐ုိိုက္တာ 
တစ္ဥ းဥ း သုိ႔မဟုတ္ ယခင္က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြဲ့ေသာဒါရုိက္တာတစ္ဥ းဥ းသုိ႔ ေပးေခ်ျခင္း၊ 
ဒါ႐ုိိုက္တာတစ္ဥ းဥ း သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္တစ္ဥ းဥ းသုိ႔ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ ေပးေခ် 
ရမည့္ ေၾကြးၿမ မ်ားအတြက္ ကုမၸဏ က အာမခံခ်က္ ျပ လုပ္ေပးျခင္း၊ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ား 
အနက္မွ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပ လုပ္ေပးရန္ ပဋိညာဥ္စာခ် ပ္တစ္ရပ္ရပ္ ျပ လုပ္ေပးျခင္းာွးႏင့္ ဒါ႐ုိိုက္တာ 
သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္အတြက္ အျခားေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အက်ိ းခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ 
ျပ လုပ္ေပးာုိးႏင္သည္။ 

ဒါ႐ိုိကုတ္ာမ်ားလိကုန္ာရမည့္ က်င့္၀တစ္ညး္ကမး္မ်ား 

၄၃။ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားလုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ (၂၀၁၇) ပါ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္မ်ားာွးႏင့္အည  ကုမၸဏ ဖြြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္ ဒါ႐ုိိုက္တာာွးႏင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုိက္နာရမည့္ ကုိယ္က်င့္ 
တရားမ်ား (Code of Ethics) တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥကၠၠ႒တင္ေျမ ွာက္ျခင္း 

၄၄။ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သည္ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားအနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရညအ္ခ်င္းာွးႏင့္ ျပည့္စုံသူတစ္ဥ းကုိ ဥကၠ႒ 
အျဖစ္ ေရြးေကွာက္ တင္္ေျမႇွာက္ရမည္။ 

 (က) ႐ုိိုးသွားေျဖွာင့္မတ္၍ ဂုဏ္သိကၡွာရ ိျခင္းႈႏ င့္ နွာမည္ေကွာင္းရ ိျခင္း၊ 

 ( ခ ) လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ႈႏ င့္ စြမ္းေဆွာင္ႈုိႏင္ရည္ရ ိျခင္း၊ ဥကၠ႒သည ္ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕ကုိ ဥ းေဆာင္ကာ စည္း 
စည္းလုံးလုံးျဖင့္ ကုမၸဏ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ာုိးႏင္သူ ျဖစ္ရမည္။ 

 ( ဂ ) ေငြေရးေၾကးေရး ခုိင္မာေတာင့္တင္းရမည္။ ကုမၸဏ ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားထြဲမွ အစုရွယ္ယာ 
အမ်ားစုကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသူမ်ားအနက္ ထင္ရွားသူတစ္ဥ း ျဖစ္ေစရမည။္  

 (ဃ) ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းာွးႏင့္ပတ္သက္၍ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ က်ိ းေၾကာင္းဆ ေလ်ာ္စြာာွးႏင့္ သင့္ 
ေတာ္မွန္ကန္စြာ ဆုံးျဖတ္ာုိးႏင္သူ ျဖစ္ေစရမည္။ ကုမၸဏ ၏ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းာုိးႏင္သူ 
ျဖစ္ရမည္။ 

 ( င ) ကုမၸဏ ၏ အက်ိ းကုိ အစဥ္ ေလးစားသူ ျဖစ္ရမည္။ 

၄၅။ ဥကၠၠ႒သည ္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား တာ၀န္ယူရမည္။ အစ ရင္ခံရမည္။ ဒါ႐ုိိုက္တာအစည္းအေ၀းတြင္လည္း 
ေကာင္း၊ အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္လည္းေကာင္း သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အစညး္အေ၀း 
မ်ားတြင္ မြဲခြြဲဆုံးျဖတ္ရာ၌ ာွးႏစ္ဖက္ မြဲအေရအတြက္ တူည လွ်င္ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္မြဲကုိ ေပးႈုိႏင္သည။္ 
ဥကၠၠ႒သည ္ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လစာ၊ အခေၾကးေငြာွးႏင့္ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားာုိးႏင္သည္။ 



မနေ္နဂ်ငး္ဒါ႐ိုိကုတ္ာခန္႔ထားျခငး္ 

၄၆။ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕သည္ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာတစ္ဥ းကုိ ၄င္းအဖြြဲ႕၀င္မ်ားထြဲမွျဖစ္ေစ ျပင္ပမွ သ းျခားပုဂၢိ လ္ကုိ 
ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားာုိးႏင္သည္။ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာသည္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕ကုိ တာ၀န္ယူရမည့္အျပင္ 
ကုမၸဏ ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ တာ၀န္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည။္ 
ယင္းသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ာုိးႏင္ရန္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၊ စ မံခန္႔ခြြဲသူမ်ားာွးႏင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ စုစည္း ၍ 
ႀက းၾကပ္စ မံခန္႔ခြြဲရမည္။ သုိ႔ပါ၍ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိိုက္တာသည ္ ကုမၸဏ အားဥ းေဆာင္ာုိးႏင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ 
ပညာအရညအ္ခ်င္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းာွးႏင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံ အျပင္ ကုမၸဏ အေပၚ 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ာုိးႏင္သူ ျဖစ္ေစရမည္။ 

၄၇။ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိိုက္တာသည ္ေအာက္ပါ တာ၀န္မ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (က) အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕က ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ အေကာင္အထညေ္ဖာ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ာိုးႏင္ရန္ စ မံခန္႔ခြြဲ 
ျခင္းာွးႏင့္ အစ ရင္ခံျခင္း။ 

 ( ခ )  ကုမၸဏ  တုိးတက္ေစရန္အတြက္ စ မံကိန္းမ်ား ေရးဆြြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖွ္ာျခင္း၊ စ မံခန္႔ခြြဲျခင္း 
ာွးႏင့္ အက်ိ းရလာဒ္ကုိ သုံးသပ္ျခင္း။ 

 ( ဂ ) ကုမၸဏ ၏ အရင္းအျမစ္မ်ား (Resources) ကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အက်ိ းရိွေအာင္ အသုံးခ်ျခင္း အတြက္ 
စ မံခန္႔ခြြဲျခင္း။ 

 (ဃ) ကုမၸဏ ၏ ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တုိးပြားေအာင္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေလလြင့္မႈ၊ 
ဆုံး႐ံိုႈးမႈ၊ ယုိဖိတ္မႈမ်ားကုိ တားဆ းကာကြယ္ျခင္း၊ 

 ( င ) ကုမၸဏ ၏လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ရန္ာွးႏင့္ စနစ္က်ေစရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္စ မံခန္႔ခြြဲေရးစနစ္ (Budget 
Management System) ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖွ္ာျခင္း။ 

 ( စ ) ကုမၸဏ မွ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစ မံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ စ မံခန္႔ခြြဲ 
ျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္းာွးႏင့္ အစ ရင္ခံျခင္းတုိ႔ကုိ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

 (ဆ) ကုမၸဏ ၏ေန႔စဥ္ စ မံခန္႔ခြြဲမႈာွးႏင့္ ၀န္ထမ္းအဖြြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ 
ရြက္ာုိးႏင္ေရးအတြက္ စ မံခန္႔ခြြဲျခင္း။ 

 ( ဇ ) ကုမၸဏ ၏  ေငြေရးေၾကးေရးကုိ အက်ိ းရိွစြာ  အသုံးခ်ာုိးႏင္ရန္ စ မံခန္႔ခြြဲျခင္း။ 

 ( စ် ) ကုမၸဏ တုိးတက္ႀက းပြားေစေရးအတြက္ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္္ ႀကံ  
ေတြ႕ရေသာ ေဘးအာၲးႏရာယ္မ်ားကုိ စ မံခန္႔ခြြဲျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးျခင္း။ 

ေကာ္မတ မ်ားဖြြဲ႕စညး္ျခငး္ 

၄၈။  ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕သည္ ာွးႏစ္ပတ္လညအ္ေထြေထြအစည္းအေ၀းက်င္းပၿပ းေနာက္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕အစည္းအေ၀း 
ကုိ က်င္းပကာ ေအာက္ပါေကာ္မတ မ်ားကုိ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖြြဲ႕စည္းမည္။ 

 (က) စာရင္းစစ္ာွးႏင့္္ဆုံး႐ံိုႈးာုိးႏင္ေျခရိွအာၲးႏရာယ္မ်ားကုိစ မံခန္႔ခြြဲမႈေကာ္မတ  

  (ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္) 

  Audit & Risk Management Committee (including Corporate Governance Activities) 

 ( ခ ) စ းပြားေရးဖြံ႔ၿဖိ းတုိးတက္မႈေကာ္မတ  



  Business Development Committee 

၄၉။ အထက္ပါေကာ္မတ မ်ားတြင္ စာရင္းစစ္ာွးႏင့္ဆုံ႐ိုႈံးာုိးႏင္ေျခရိွအာၲးႏရာယ္မ်ားကုိ စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကာ္မတ မွာ အလြန္ 
အေရးပါလွသျဖင့္ ယင္းေကာ္မတ ကုိ မလြြဲမေသြ ဖြြဲ႕စည္းသင့္ပါသည္။ 

စာရငး္စစာွ္းႏင့္္ ဆံုး႐ိုႈံးာုိးႏငေ္ျခရွအိာၲးႏရာယမ္်ားကိ ုစ မခံန္႔ခြြဲမႈေကာ္မတ  (Audit & Risk Management Committee) 

(ေကာ္ပိရုတိစ္ မခံန္႔ခြြဲမႈလပုင္နး္မ်ားအပါအ၀င)္ 

၅၀။ စာရင္းစစ္ာွးႏင့္္ဆုံး႐ံိုႈးာုိးႏင္ေျခရိွအာၲးႏရာယ္မ်ားက္ုိစ မံခန္႕ခြြဲမႈေကာ္မတ ဖြြဲ႕စည္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏ ပုိင္ 
သယံဇာတမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ ွားႈႏ င့္ အခြင့္အလန္းမ်ားကုိ  ဆုံး႐ႈ ံးျခင္း၊ ယုိဖိတ္ျခင္းာွးႏင့္ အလြြဲသုံးစားမႈမ်ား 
မျဖစ္ပြားေအာင္ တားဆ းျခင္းျဖစ္ၿပ း  မသမာမႈမ်ားကုိ ေဖွ္ာထုတ္ျခင္းာွးႏင့္ ေနာင္ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၅၁။ စာရင္းစစ္ာွးႏင့္္ဆုံး႐ံိုႈးာုိးႏင္ေျခရိွအာၲးႏရာယ္မ်ားကုိ စ မံခန္႔ခြြဲမႈေကာ္မတ ကုိ အဖြြဲ႕၀င္သုံးဥ းျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္းၿပ း အဖြြဲ႔၀င္မ်ား 
ကုိ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္းရမည္။ ထုိ႔ျပင္ လြတ္လပ္ေသာဒါ႐ုိိုက္တာ (Indepen-
dent Director) တစ္ဥ းကုိ လုိအပ္ပါက အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ သေဘာတူည ခ်က္ျဖင့္ ခန္႔ထားၿပ း ယင္း 
ေကာ္မတ တြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ာုိးႏင္ပါသည။္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူသည္ စာရင္းပညာ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းစစ္ 
ပညာ တတ္ကၽြမ္းေသာပုဂိၢ လ္ ျဖစ္ရပါမည။္ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ လုပ္ငန္းမ်ိ းကုိ လုပ္ကုိင္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။ 
ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္၍ ေကာ္မတ ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ စ မံခန္႔ခြြဲာုိးႏင္သူ ျဖစ္ရမည္။ အက်ိ းအေၾကာင္းကုိ 
ေကာင္းစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပာုိးႏင္သူ ျဖစ္ရမည္။ 

၅၂။  ေကာ္မတ သည ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အတြင္းစာရင္းစစ္ဌာနာွးႏင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ား၏ ၀ုိင္း 
၀န္းပ့ံံပုိးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေကာ္မတ သည ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းကုိ ေလးလပတ္ တစ္ႀကိမ္ လတစ္လ၏ 
ဒုတိယပါတ္တြင္ မပ်က္မကြက္ က်င္းပရမည္။ ာွးႏစ္အတြင္း ေကာ္မတ ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွမႈ၊ 
သုံးသပ္ခ်က္ာွးႏင့္ အႀကံျပ ခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတ ၏အစ ရင္ခံစာကုိ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕၏ အစ ရင္ခံစာာွးႏင့္ 
အတူ တင္ျပရမည္။ ထုိ႔ျပင္ေကာ္မတ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အဖြြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္မႈ အေျခအေနကုိ 
ထည့္သြင္းေဖွ္ာျပရမည္။ 

၅၃။ ေကာ္မတ ဖြြဲ႕စည္းျခင္း၏ ရညရ္ြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာ၀ 
ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္သဘာ၀ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး အတြက္လည္း 
ေကာင္း၊ ာုိးႏင္ငံ၏ စ းပြားေရး၊ အုပ္ခ် ပ္ေရးာွးႏင့္ လူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
ေဘးအာၲးႏရာယ္အရပ္ရပ္ကုိ စဥ္းစားေဖွ္ာထုတ္ျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ေဘးအာၲးႏရာယ္မ်ားကုိ တားဆ းရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ထိခုိက္မႈ နည္းပါးေအာင္ တားဆ းျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဘးအာၲးႏရာယ္မ်ားကုိ ကုစားျခင္းာွးႏင့္ 
ေနာင္တြင္ အလားတူ ေဘးအာၲးႏရာယ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္ ကာကြယ္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည။္ အထက္ပါ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါ ေဘးအာၲးႏရာယ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

 (က) ေစ်းကြက္ေျပာင္းလြဲမႈာွးႏင့္ ၿပိ င္ဆုိင္မႈႈအာၲးႏရာယ္၊ 

 ( ခ ) နည္းပညာေျပာင္းလြဲမႈအာၲးႏရာယ္၊ 

 ( ဂ ) ာုိးႏင္ငံ၏စ းပြားပုံစံာွးႏင့္ မူ၀ါဒေျပာင္းလြဲမႈအာၲးႏရာယ္၊ 

 (ဃ) ေၾကြးၿမ အာၲးႏရာယ္၊ 

 ( င ) ာုိးႏင္ငံ၏ ေငြေၾကးလြဲလွယ္မႈားႏႈန္း အတက္အက် အာၲးႏရာယ္၊ 

 ( စ ) သဘာ၀ေဘးအာၲးႏရာယ္ာွးႏင့္ မလြန္ဆန္ာုိးႏင္ေသာ ေဘးအာၲးႏရာယ္၊ 



 (ဆ) ၀န္ထမ္းမသမာမႈာွးႏင့္ အလြြဲသုံးစားမႈ ေဘးအာၲးႏရာယ္၊ 

 ( ဇ ) ျပင္ပအဖ်က္သမားမ်ား၏ ေဘးအာၲးႏရာယ္၊ 

၅၄။ ေကာ္မတ ၏ အခန္းက႑ာွးႏင့္ တာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

 (က) ကုမၸဏ ၏ အာၲးႏရာယ္စ မံခန္႔ခြြဲေရးနည္းဗ် ဟာာွးႏင့္ အာၲးႏရာယ္စ မံခန္႔ခြြဲေရးေပၚလစ မ်ားကုိ အတည္ျပ  
ရမည္။ 

 ( ခ ) လုပ္ငန္းစနစ္မ်ား၊ စ မံခန္႔ခြြဲေရးပုိင္းာွးႏင့္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အာၲးႏရာယ္ဆုိင္ရာ အစ ရင္ 
ခံစာမ်ားကုိ စိစစ္ရမည။္ 

 ( ဂ) ကုမၸဏ ၏ အာၲးႏရာယ္ဒဏ္ခံရမႈကုိ စိစစ္ေဖၚထုတ္၍ ယင္းမွာ ကုမၸဏ ၏ ခံာုိးႏင္ရညပ္မာဏအတြင္း ရိွ 
မရိွ စိစစ္ရမည္။ 

 (ဃ) ကုမၸဏ ၏ ျဖစ္ေပၚလာာုိးႏင္ေသာ အာၲးႏရာယ္ျပႆနာမ်ားာွးႏင့္ ၾကံ ေတြ႕လာေသာ ေျပာင္းလြဲမႈရိွသည့္ 
အာၲးႏရာယ္ျပႆနာမ်ားကုိ ႀကိ တင္ သတိေပးရမည။္ 

 (င) အတြင္းစာရင္းစစ္္ဌာနာွးႏင့္ ပူးေပါင္း၍ ကုမၸဏ ၏ အတြင္းထိန္းခ် ပ္မႈစနစ္ကုိ အာၲးႏရာယ္စ မံခန္႔ခြြဲေရး 
႐ိုႈေထာင့္မွ ၾကည့္႐ိုႈေဆြးေားႏြးရမည။္ 

၅၅။ ေကာ္မတ သည ္ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈလက္စြြဲပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားာွးႏင့္ 
၀န္ထမ္းမ်ားမွ လုိက္နာက်င့္သုံးေစရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ၿပ း လုိက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ 
အေနကုိ စိစစ္ကာ စိစစ္ေတြ႔ရိွခ်က္အစ ရင္ခံစာကုိ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

စ းပြားေရးဖြံ႔ၿဖိ းတိးုတကမ္ႈေကာ္မတ  (Business Development Committee) 

ရညရ္ြယခ္်က ္

၅၆။ ေကာ္မတ သည ္ကုမၸဏ ၏ ဖြံ႔ၿဖိ းတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ မဟာဗ် ဟာမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းာွးႏင့္ အေကာင္အထည္ေဖွ္ာမႈ 
မ်ားကုိ ႀက းၾကပ္ကြပ္ကြဲရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကြဲ့သုိ႔ ရင္းာွးႏ းျမွ  ပ္ာံွးႏမႈစ မံကိန္းအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အလား 
အလာ ေကာင္းမြန္ေသာ စ မံခ်က္၊ အဆုိျပ ခ်က္မ်ားကုိ ျပ စု၍ Delegation of Authority ာွးႏင့္အည  လုိအပ္ 
သလုိ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႔၏ အတည္ျပ ခ်က္ ရယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။ေကာ္မတ သည္ အစည္းအေ၀းမ်ားသုိ႕ BOD ၏ 
ၾကိ တင္ခြင့္ျပ ခ်က္ ေတာင္းခံၿပ းေနာက္ အထူးဧည့္သည္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားာုိးႏင္ၿပ း ေကာ္မတ  အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစာုိးႏင္ရန္ အၾကံေပး ပုဂ ိ လ္မ်ား ခန္႕ထားာုိးႏင္သည။္ 

 ဖြြဲ႕စညး္မႈ 

၅၇။ ေကာ္မတ တြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာဒါ႐ုိိုက္တာ (၃)ဥ းာွးႏင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ (၂)ဥ း 
[မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာာွးႏင့္ ဒါ႐ုိက္တာ(စ မံ/စာရင္း)] ပါ၀င္ရမည္။ အဖြြဲ႕၀င္မ်ားသည ္စ းပြားေရးနယ္ပယ္ အသ း 
သ းတြင္ ာံွးႏ႔စပ္လိမ္မာသူျဖစ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆုံး(၁)ဥ းမွာ ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းပညာရပ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္ 
သိျမင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕အေနျဖင့္ ာွးႏစ္ပတ္လညအ္စည္းအေ၀းအၿပ းတြင္ က်င္းပသည့္ ဒါ႐ုိက္တာ 
အဖြြဲ႔၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႔၀င္မ်ား၏ သေဘာတူည ခ်က္ျဖင့္ ဤေကာ္မတ ကုိ 
ဖြြဲ႔စည္းရပါမည္။ အနည္းဆုံး အမႈေဆာင္ မဟုတ္ေသာ ဒါရုိက္တာ (၃) ဥ းမွ အမ်ားဆုံး (၅) ဥ းပါ၀င္ရမည္။ 
ဖြြဲ႕စည္းပုံအား ာွးႏစ္စဥ္ AGM တြင္ ေျပာင္းလြဲသတ္မွတ္ာုိးႏင္သည။္  

အစညး္အေ၀းမ်ား 



၅၈။ ေကာ္မတ သည ္ ေလးလလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အစညး္အေ၀း က်င္းပရပါမည။္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတ  
ေခါင္းေဆာင္ တက္ေရာက္ျခင္းမျပ ာုိးႏင္ပါက ေကာ္မတ ၀င္တစ္ဥ းဥ းအား သဘာပတိအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္၍ 
အစည္းအေ၀း က်င္းပရပါမည္။ 

၅၉။ ေကာ္မတ သည ္ ကုမၸဏ အက်ိ းဖြံ႔ၿဖိ းတုိးတက္ေစေရးအတြက္ အႀကံဉွာဏ္မ်ားရယူာုိးႏင္ရန္ အစုရွယ္ယာရွင္ 
မ်ား၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္အလုိက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အတုိင္ပင္ခံမ်ားာွးႏင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု သတ္မွတ္ာုိးႏင္သူ 
မ်ားကုိ အစည္းအေ၀းသုိ႕ အထူးဖိတ္ၾကားသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ာုိးႏင္ရန္ ဖိတ္ၾကားာုိးႏင္ပါသည္။ 

တာ၀နမ္်ား 

၆၀။ (က) ကုမၸဏ ၏ ဖြံ႔ၿဖိ းတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ မဟာဗ် ဟာမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ 

 ( ခ ) အေကာင္အထည္ေဖွ္ာေဆာင္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္လမ္းညႊန္မႈျပ ျခင္း၊ 

 ( ဂ ) စ းပြားေရးပုံစံအသစ္မ်ား ႀကံဆျခင္း၊ 

 (ဃ) အျခားအဖြြဲ႕အစည္မ်ား၊ ကုမၸဏ မ်ားာွးႏင့္ မဟာဗ် ဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္အဖြြဲ႕အစည္မ်ားအျဖစ္ မဟာ 
မိတ္ဖြြဲ႔ျခင္း၊ 

 ( င ) ရင္းာွးႏ းျမွ ပ္ာံွးႏမႈမ်ားာွးႏင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕အား ျပန္လည္သုံးသပ္မႈာွးႏင့္ အႀကံျပ ခ်က္မ်ား တင္ျပ 
ျခင္း၊ 

 ( စ ) စ းပြားျဖစ္လုပ္ကုိင္ာုိးႏင္စြမ္းရိွမရိွ ဆန္းစစ္ျခင္း (Feasibility Study) ာွးႏင့္ ရင္းာွးႏ းျမွ ပ္ာံွးႏမႈအေပၚ အက်ိ း 
အျမတ္အခ်ိ း (Cost & Benefit Ratio) ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 

 (ဆ) ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႔မွ ေကာ္မတ သုိ႔ ခ်မွတ္ေပးေသာ အျခားတာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။  

အခနး္(၅) 

ေကာ္ပိရုတိမ္၀ူါဒမ်ား (Corporate Policies) 

ဒါရိကုတ္ာအဖြြဲ႔မ၀ူါဒ 

၆၁။ ဒါရုိက္တာအဖြြဲ႔မူ၀ါဒမ်ားကုိ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ (၂၀၁၇) ာွးႏင့္အည  ေရးဆြြဲသည့့္္ ကုမၸဏ ၏ ဖြြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြြဲထားၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 

၆၂။ ကုမၸဏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ထိထိေရာက္ေရာက္္ေဆာင္ရြက္ာုိးႏင္ရန္အတြက္ ပူးတြြဲပါ မူ၀ါဒ 
မ်ားကုိ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည။္ မူ၀ါဒအေသးစိတ္ကုိ ေနာက္ဆက္တြြဲ (က)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါ 
သည္။ 

 (က) ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒ 

 ( ခ ) ျပင္ပပုဂ ိ လ္္မ်ားအက်ိ းျဖစ္ထြန္းမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ 

 ( ဂ ) ပတ္၀န္းက်င္ာွးႏင့္အမ်ားျပည္သူသတိျပ ေဆာင္ရြက္မႈမူ၀ါဒ 

 (ဃ) ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ မူ၀ါဒ (ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ) 

 ( င ) ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမြဲေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ 

 ( စ ) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ဆက္သြယ္ျခင္းမူ၀ါဒ 



 (ဆ) အဂတိလုိက္စားမႈာွးႏင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးမူ၀ါဒ 

 ( ဇ ) အျမတ္ေ၀စုမူ၀ါဒ 

 (ည) အတြင္းစားရင္းစစ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

 ( ဋ ) လွ ဒါန္းေငြမူ၀ါဒ 

 ( ဌ ) ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂ ိ လ္ျဖင့္ စ းပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မူ၀ါဒ 

အခနး္ (၆) 

က်င့္၀တစ္ညး္ကမး္ (Code of Conduct) 

၆၃။ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား လုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါ 
သည္။ 

 (က) ဆက္ားႏြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖင့္ စ းပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Related Party Transaction) 

 ( ခ ) ေကာ္ပုိရိတ္လူမႈတာဝန္ယူမႈ (Corporate Social Responsibility) 

 ( ဂ ) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈာွးႏင့္အစ ရင္ခံျခင္း (Transparency and Reporting) 

 (ဃ) က်င့္၀တ္စည္းကမ္း (Code of Conduct) 

ဆကာ္းႏြယသ္ည့္ပဂု ိၢ လျ္ဖင့္ စ းပြားေရးဆိငုရ္ာလပုေ္ဆာငခ္်က ္(Related Party Transaction) 

ဆကာ္းႏြယသ္ည့္ပဂု ိၢ လာွ္းႏင့္အဖြြဲ႕အစညး္ (Party and Related Body Corporate) 

၆၄။ ေကာ္ပုိရိတ္္စ မံခန္႔ခြြဲေရးစနစ္တြင္ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံရွာ၌္ မတရွားမ က္ႈႏ ွာသွာေပး 
ေဆွာင္ရြက္မႈမရ ိေစေရးႈႏ င့္ မ န္မ န္ကန္ကန္ေဆွာင္ရြက္ရသည့္အတုိင္း အမ ွားအျမင္တြင္ ႐ုိးသွားမႈႈႏ င့္ 
ယုံၾကည္မႈ ရိ ေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

အဓပိၸါယဖ္ြင့္ဆိခု်က ္

၆၅။ ဆက္ႈႏြယ္သည့္ပုဂၢိဳလ္ဆုိရွာတြင္ ေအွာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ ွားႈႏ င့္ အဖြြဲ႕အစည္းမ ွား ပါ၀င္ပါသည။္ 

 (ျမန္မွာနုိင္ငံကုမၸဏ မ ွားဥပေဒ(၂၀၁၇) ပုဒ္မ ၁(ဂ)(၃၃)) 

 (က) ဒါရုိက္တာမ်ား 

 ( ခ ) ထိပ္တန္းစ မံခန္႔ခြြဲသူမ်ား 

 ( ဂ ) မိသားစု၀င္ာွးႏင့္ ေဆြမ်ိ းသားခ်င္းမ်ား 

 (ဃ) ရွယ္ယာအမ်ားစုပုိင္ရွယ္ယာရွင္မ်ား 

 ( င ) ဆက္ႈႏြယ္ေကွ္ာပုိေရးရ င္းႈႏ င့္အဖြြဲ႕အစည္း 

ဒါ႐ိုိကုတ္ာအဖြြဲ႕၀ငမ္်ားေဆာငရ္ြကရ္မည့္တာ၀နမ္်ား 

၆၆။ ဆက္ႈႏြယ္သည့္ပုဂၢိဳလ္ႈႏ င့္ ပတ္သက္၍ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၀င္မ်ားသည္ေအာက္ပါ တာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရ 
မည ္ျဖစ္ပါသည္။ 



 (က) ဆက္ႈႏြယ္သည့္ပုဂၢိဳလ္ႈႏ င့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ ွားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရွာ အက ိဳး 
ခံစွားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ပါရ ိေသွာ ကုမၸဏ ၏ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဥ းသည ္ ၄င္း၏ အက်ိ းခံစားခြင့္ာွးႏင့္စပ္လ်ဥ္း 
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ အျခားဒါ႐ုိက္တာမ်ားထံ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ၿပ း 
အဆုိပါအေၾကာင္းၾကားမႈကုိ ကုမၸဏ အတြင္းေရးမ  းသည ္မ တ္တမ္းတင္ထွားရမည္။  
(ျမန္မွာနုိင္ငံကုမၸဏ မ ွားဥပေဒ(၂၀၁၇) ပုဒ္မ ၁၇၂(က)) 

 (ခ) ဒါ႐ုိက္တွာတစ္ဥ းသည ္ ဒါ႐ုိက္တွာအဖြြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္  ဆံုးျဖတ္ရမည့္ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းကိစၥ 
မ ွား၌ ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ပုဂိ  လ္ေရးဆုိင္ရာ အက်ိ းခံစားခြင့္ တစ္ရပ္ရပ္ရိွခြဲ့လွ်င္ ၎ 
ဒါ႐ုိိုက္တာသည ္အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ား ဆံုးျဖတ္ေနခ်ိန္၌ တက္ေရာက္ျခင္း မျပ ရ 
သည့္အျပင္ ယင္းကိစၥရပ္အတြက္ မြဲေပးျခင္း မျပ ရ။ (ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ (၂၀၁၇) အပုိဒ္ 
၁၆၃ (က)) 

 (ဂ) ဗဟုိဘဏၫ္ႊန္ၾကားခ်က္ာွးႏင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြြဲ႕အစည္းဥပေဒ၏ လုိအပ္ခ်က္အရ ဆက္ားႏြယ္ 
သည့္ပုဂိ  လ္ဟုတ္မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ လြတ္လပ္ေသာဒါ႐ုိိုက္တာ အနည္းဆံုး ၂/၃ ပံုက 
အတည္ျပ  ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

ဆကာ္းႏြယသ္ည့္ပဂု ၢိ လမ္်ားာွးႏင့္ဆကသ္ြယမ္ႈလပုထ္ံုးလပုန္ညး္မ်ား 

၆၇။ ကုမၸဏ သည ္ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္ာွးႏင့္ စ းပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားာွးႏင့္ပတ္သက္၍ ေအွာက္ ေဖွ္ာ 
ျပပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ ေဆွာင္ရြက္ရမည္။ 

 (က) ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္ထံမ  ကုန္ပစၥည္းမ ွား၀ယ္ယ ရွာႈႏ င့္ဝန္ေဆွာင္မႈ ရယ ရွာတြင္ ကုမၸဏ ာွးႏင့္ 
လ နည္းစု အစုရ ယ္ယွာရ င္မ ွား၏ အက ိဳးစ းပြွားနစ္နွာမႈ မရ ိေစရန္ အျခွား ျပင္ပပုဂိၢဳလ္ အနည္းဆံုး ၂ 
ဦးထံမ လည္း  ေစ းၿပိဳင္တင္ဒါ ေခၚယ ၍ ေစ းႈႏႈန္းခ င္း ႈိႏႈင္းယ ဥ္ရပါမည္။ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္၏ 
၀ယ္ေစ်းားႏႈန္းသည္လည္းေကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈအခားႏႈန္းသည္လည္းေကာင္း ျပင္ပေခၚယူထားသည့္ 
ပုဂၢိ လ္မ်ား၏ ေစ်းားႏႈန္းထက္ မပုိေစရပါ။ ထုိ႔ျပင္ ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆွာင္မႈ၏ အရည္အေသြး၊ လုိအပ္ 
ခ က္မ ွား၊ သတ္မ တ္ခ က္ (Specification)၊ ပုိ႔ေဆွာင္မႈကွာလႈႏ င့္ ေနွာက္ေၾကွာင္း အေျခအေန 
စသည္မ ွားကုိ ေစ းႈႏႈန္းစဥ္းစွားရွာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစွားသင့္ပါသည္။ 

 ( ခ ) ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္မ ွားအွား ကုမၸဏ က ကုန္ပစၥည္းမ ွားေရွာင္းခ ရွာတြင္လည္းေကွာင္း၊ ဝန္ေဆွာင္ 
မႈေပးရွာတြင္လည္းေကွာင္း ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္မဟုတ္ေသာ အျခွားပုဂိၢဳလ္၏ အလွားတ  ကုန္ 
ပစၥည္းေရွာင္းခ ျခင္းႈႏ င့္ ကုမၸဏ ာွးႏင့္ လ နည္းစုအစုရ ယ္ယွာရ င္မ ွား၏ အက ိဳးစ းပြွားကုိ မထိခုိက္ေစရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္မ ွားအွား ခြင့္ျပဳေသွာေစ းႈႏႈန္းသည္ အဆုိပါ အျခွားပုဂိၢဳလ္အွား 
ခြင့္ျပဳေသွာ အနည္းဆုံးေစ းႈႏႈန္းထက္ မေလ ွ့ာနည္းေစရန္ ျဖစ္ပါသည။္ 

 ( ဂ ) ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္မ ွားအွား ေျမ၊  အေဆွာက္အဥ မ ွား င ွားရမ္းရွာတြင္ အဆင္ဆင့္ သတိႀက းစြွာ 
ေဆွာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အေၾကွာင္းရင္းမ ွာ ေစ းကြက္ေပါက္ေစ းထက္ မေလ ွ့ာနည္းေစရန္ ျဖစ္ 
သည္။ ထုိ႔အတ အလွားတ  ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္း ပုိင္ဆုိင္သ မ ွားထံတြင္ စုံစမ္း၍လည္းေကွာင္း၊ သင့္ေတွ္ာ 
ေသွာ အစ ရင္ခံစွာမ ွား၊ ဂ ွာနယ္မ ွားမ လည္းေကွာင္း၊ ပြြဲစွားမ ွား၊ အသင္းအဖြြဲ႕မ ွားမ  ထုတ္ေ၀သည့္ 
စွာေစွာင္မ ွားမ လည္းေကွာင္း၊ လြတ္လပ္ေသွာေစ းႈႏႈန္းသင့္ေပးသ မ ွား၏ အစ ရင္ခံစွာမ ွားမ လည္း 
ေကွာင္း အခ က္အလက္မ ွား ရယ ရမည္။ အလွားတ ပစၥည္းမ ွား၏ အတုိင္းအတွာ၊ ကိစၥအရင္းခံ၊ 
တည္ေနရွာႈႏ င့္ စုံစမ္းထွားခ က္ အခ က္အလက္မ ွားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစွားရမည္။ 

 (ဃ) အကယ္၍ အျခွားဆက္ႈႏြယ္သ မဟုတ္ေသွာပုဂိၢဳလ္မ ွားႈႏ င့္ ႈိႏႈင္းယ ဥ္ရန္ မျဖစ္ႈုိႏင္သည္သွာမက 
ဆက္ႈႏြယ္သ မ ွားထံမ သွာ ပစၥည္းထုတ္ယ ျခင္းႈႏ င့္ ဝန္ေဆွာင္မႈေပးရန္ မလြြဲမေသြလုပ္ရမည့္ ကိစၥမ ွား 
တြင္ အဆုိပါ  ေရွာင္း၀ယ္မႈ/ ဝန္ေဆွာင္မႈကိစၥရပ္ကုိ မန္ေနဂ င္းဒါ႐ုိက္တွာ/ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ  
ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က စစ္ေဆးအတည္ျပ ရမည။္ ထုိ႔ျပင္ အတည္ျပ မည့္ပုဂၢိ လ္မ ွားက လြတ္လပ္မႈမရ ိ 



လ  င္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ သည္ က်င့္သုံးဆြဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေပၚလစ မ်ားာွးႏင့္အည  ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္အွား ေပးေခ ရမည့္ ေစ းႈႏႈန္း၊ အခေၾကးေငြကုိ သုံးသပ္ရွာ တြင္ 
အေရအတြက္၊ အရညအ္ေသြး၊ လုိအပ္ခ က္မ ွားႈႏ င့္ သတ္မ တ္ခ က္မ ွား (Specification) ကုိပါ 
ထည့္သြင္း သုံးသပ္ရမည္။ 

သံုးသပျ္ခငး္ာွးႏင့္အတညျ္ပ ျခငး္ လပုထ္ံုးလပုန္ညး္ 

၆၈။ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္မ်ားာွးႏင့္ ဆက္စပ္မႈထိန္းခ် ပ္မႈစနစ္အေပၚ သုံးသပ္ျခင္းႈႏ င့္အတည္ျပဳျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္ 

နည္းမ ွားကုိ ေအွာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ွာန္းထွားပါသည္။ 

 (က) ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္မ်ားာွးႏင့္ဆက္စပ္မႈအားလုံးကုိ ေအွာက္ပါအတုိင္း အတန္းအစွား   ခြြဲျခွားႈုိႏင္ပါ 
သည္။ 

(၁) အတန္းအစား(၁) ဆက္စပ္မႈပမာဏ က်ပ္ သန္း ၁၀၀ ေအာက္ ျဖစ္ပါက အလုပ္အမႈ ေဆာင္ 
ဒါ႐ုိက္တာမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ရန္။ 

(၂) အတန္းအစား(၂) ဆက္စပ္မႈပမာဏ က်ပ္ သန္း ၁၀၀ ာွးႏင့္အထက္ ျဖစ္ပါက ဒါ႐ုိိုက္တာ 
အဖြြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္ရန္။ 

( ခ ) အထက္ပါအတန္းအစားခြြဲျခားျခင္းကုိ အခ်ိန္အခါအလုိက္ အေျခအေနာွးႏင့္ ေလ်ာ္ည ေအာင္ ဒါ႐ုိက္တာ 
အဖြြဲ႕က အဆုိပါကိစၥ မဆံုးျဖတ္မ  ႀကိ တင္စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမည္။ 

( ဂ ) အတန္းအစား(၁)ပါ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂိ  လ္ာွးႏင့္ဆက္စပ္မႈကုိ ႀကိ တင္၍ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတ က 
အတည္ျပ ရမည္။ 

(ဃ) အတန္းအစား(၂)ပါ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂိ  လ္ာွးႏင့္ဆက္စပ္မႈကုိ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ က ႀကိ တင္ 
အတည္ျပ ရန္ မလုိပါ။ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာာွးႏင့္ ဒါ႐ုိက္တာ(စ မံ/စာရင္း)တုိ႔ကသာ ႀကိ တင္ အတည ္
ျပ ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ သည္ သံုးလလၽွင္ တစ္ႀကိမ္ ယင္းဆက္ားႏြယ္သူ ဆက္စပ္မႈ 
မ်ားကုိ စိစစ္ရမည။္ 

( င ) ကုမၸဏ ရိွ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည ္ အထက္ပါဆက္စပ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
မွတ္တမ္းထားရိွကာ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ အား ပါ၀င္ကူည ရမည။္ အဆုိပါ မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းရာတြင္ 
ေစ်းၿပိ င္ေခၚယူမႈမ်ားာွးႏင့္ အေထာက္အထားမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားရမည္။ 

( စ ) ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂိ  လ္မ်ားာွးႏင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ားကုိ စိစစ္သံုးသပ္ရာာွးႏင့္  အတည္ျပ ရာတြင္ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပ ရမည။္ 

(၁) အကယ္၍ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာာွးႏင့္ ဒါ႐ုိက္တာ(စ မံ/စာရင္း)တုိ႔သည္ ဆက္ားႏြယ္သူပုဂိ  လ္ 
ျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားလၽွင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ေခါင္းေဆာင္သည္ ကိစၥရပ္အလုိက္ 
၎ေရြးခ်ယ္ေသာ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ဝင္ တစ္ဦးဦးာွးႏင့္ ပူးတြြဲေဆာင္ရြက္ရမည္။ အဆုိပါ 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ေခါင္းေဆာင္ာွးႏင့္ အဖြြဲ႔ဝင္တုိ႔သည ္ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂိ  လ္ မျဖစ္ေစရပါ။ 

(၂)   အကယ္၍ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ ဝင္ တစ္ဦးဦးသည္ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂိ  လ္ ျဖစ္ခြဲ့လွ်င္ အဆုိပါ 
ကိစၥ/ အတည္ျပ ေရးကိစၥမွ ာုးႏတ္ထြက္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ာွးႏင့္မသက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥတြင္ 
ပါဝင္နုိင္သည္။ 

ဆကာ္းႏြယမ္ႈကိထုတုေ္ဖာ္ျခငး္ 



၆၉။ အစ ရင္ခံသည့္ာွးႏစ္အတြင္း ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂိ  လ္ာွးႏင့္ ဆက္စပ္မႈအားလံုးကုိ တန္ဖုိးာွးႏင့္တကြ ာွးႏစ္ပတ္လည ္
အစ ရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းရမည္။ ဆက္ားႏြယ္သၫ့္ပုဂိ  လ္မ်ား၏ ဆက္စပ္မႈတစ္ခုခ်င္း၏ ဆက္စပ္မႈာွးႏင့္ 
တန္ဖုိးကုိ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕က လုိအပ္ခ်က္ာွးႏင့္အည  ေဖာ္ထုတ္ရမည။္ 

၇၀။ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်မႈမ်ားသၫ္ ဆက္ားႏြယ္သၫ့္ပုဂိ  လ္မ်ားာွးႏင့္ဆက္စပ္မုွ မေျမာက္ပါ။ 

(က) ေလ်ာ္ေၾကးေပးရျခင္း၊ သာမန္လုပ္ငန္းအတြက္ ေပးေခ်ေငြ၊ ခရ းစရိတ္ စသည့္အသံုးစရိတ္မ်ားကုိ 
အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာမ်ားာွးႏင့္ အဓိကစ မံခန္႔ခြြဲသူမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေပးျခင္း၊ 

 ( ခ ) အစုရွယ္ယာအားလံုးကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ကုမၸဏ အား သာမန္စ းပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေပးေခ် 
ေငြ၊ 

 ( ဂ ) မိတ္ဖက္ကုမၸဏ မ်ားသုိ႔ အလွ ေငြေပးအပ္ျခင္း၊ 

 (ဃ) ဒါ႐ုိက္တာမ်ားပါဝင္သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသုိ႔ ေပးအပ္ေငြအတြက္ က်ပ္ သိန္း ၅၀ ေအာက္ ျဖစ္ပါက 
အလုပ္အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ က်ပ္ သိန္း ၅၀ ာွးႏင့္အထက္ ျဖစ္ပါက 
ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႔မွလည္းေကာင္း ာွးႏစ္စဥ္ ခြင့္ျပ ာုိးႏင္သည္။ က်ပ္ သန္း ၁၀၀ ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ 
စုေပါင္းာွးႏစ္စဥ္လွ ဒါန္းမႈပမာဏသည ္BOD မွ ၾကိ တင္ခြင့္ျပ ခ်က္ ရယူရမည။္ 

 (င) ဒါ႐ုိက္တာမ်ားသုိ႔ ေပးေခ်ရေသာ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခ၊ ေကာ္မရွင္ာွးႏင့္ လုပ္ခလစာ။ 

ေကာ္ပိရုတိလ္မူႈတာဝနယ္မူႈ (Corporate Social Responsibility) 

၇၁။  ေကာ္ပုိရိတ္လူမႈတာဝန္ယူမႈတြင္ ေအာက္ပါအပုိင္းေလးပုိင္း ပါ၀င္ပါသည္။ 

 (က) စ းပြားေရးတာဝန္ယူမႈ (Economic Responsibility) တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားက အျမတ္အစြန္း 
ျပန္အမ္းေငြာွးႏင့္ မတည္အျမတ္ေငြ (Capital Gain) ကုိ လုိလားၿပ း ဝန္ထမ္းမ်ားက မွ်တေသာ 
အလုပ္အကုိင္ကုိ လုိလားကာ ေဖာက္သည္မ်ား၊ စားသံုးသူမ်ားက ေကာင္းမြန္ေသာ အရညအ္ေသြး 
ရိွသည့္ ကုန္ပစၥည္း/ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုိလားပါသည္။ 

 ( ခ ) တရားေရးရာတာဝန္ယူမႈ (Legal Responsibility) တြင္ လူမႈအဖြြဲ႔အစည္းအတြင္း လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ဥပေဒကုိ အေျခခံရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏ ၏ စ းပြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
သည ္ဥေပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားာွးႏင့္ ကုိက္ည ရမည။္ 

 ( ဂ ) ကုိယ္က်င့္တရားတာဝန္ယူမႈ (Ethical Responsibility) တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ မွ်တမႈ (Fair)၊ 
မွန္ကန္မႈ (Right) ာွးႏင့္ သင့္တင့္မွ်တျခင္း (Just and Fair) တုိ႔ ရိွရပါမည။္ စ းပြားေရးအျမင္ ာွးႏင့္ 
တရားေရးရာအျမင္ထက္ ေက်ာ္လြန္လုပ္ကုိင္ျခင္း မျပ ရပါ။ 

 (ဃ) ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ (Philanthropic Responsibility) တြင္ အျခားသက္ရိွ သတၱဝါမ်ား၏ 
ဘ၀ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ ဆားႏၵအေလ်ာက္   ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

  အဖြြဲ႕အစည္း အတြက္ တာဝန္သိေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အလွ အတန္းေပးျခင္းာွးႏင့္ ပါဝင္ကူည  
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

၇၂။ အထက္ပါ အပုိင္းေလးပုိင္းကုိအေျခခံံကာ ေအာက္ပါ ေကာ္ပုိရိတ္လူမႈတာဝန္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 (က) လူ႔အခြင့္အေရးတာဝန္ယူမႈ (Human Rights Responsibility) 



 ကုမၸဏ အေနျဖင့္ တုိက္႐ုိိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ လူပုဂိ  လ္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေစာင့္ 
ထိန္္းေပးျခင္း၊ 

 ( ခ ) အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတာဝန္ယူမႈ (Labour Right Responsibiltiy) 

 ကုမၸဏ အေနျဖင့္ နုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံေတာ္ကျပဌာန္းထားေသာ အလုပ္ 
သမားဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားာွးႏင့္ စံမ်ားအတုိင္း ခံစားခြင့္ျပ ျခင္း၊ 

 ( ဂ ) ပတ္ဝန္းက်င္က်န္းမာေရးတာဝန္ယူမႈ (Environment Health Responsibiltiy) 

 မိမိပတ္ဝန္းက်င္ ေလထု၊ ေရထု၊ ေျမထု သန္႔ရွင္းက်န္းမာေစေရးအတြက္ ဂ႐ုိုျပ  ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 

 (ဃ) အဂတိတုိက္စားမုွတုိက္ဖ်က္ေရးတာဝန္ယူမႈ (Anti-Corruption Responsibiltiy) 

 (၁) ကုမၸဏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစုိးရတာဝန္ရိွသူ၊ စ းပြားဖက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားာွးႏင့္ အဆက္ 
အသြယ္ရိွသည့္ အဖြြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ တုိက္႐ုိိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ တံစုိးလက္ေဆာင္ာွးႏင့္ အလားတူေပးရန္ ကတိေပးျခင္း 
မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ တားျမစ္ထားရမၫ္။ ထုိ႔ျပင္ ဤသုိ႔ေပးျခင္းသည္ အေပးခံရသူ၏ တာဝန္ 
၀တၱရားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ တစ္စံုတစ္ရာလုပ္ကုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ မတရားဩဇာလႊမ္းရန္ျဖစ္ 
သည္။ 

(၂) ထုိ႔အျပင္ မိမိ၏ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ကုမၸဏ ာွးႏင့္ပတ္သက္သူမ်ား (Stakeholders) ထံမွ ေငြေၾကး 
ေတာင္းခံရယူျခင္းမွ တားျမစ္ထားရမည္။ ယင္းေငြေၾကးမွာ မိမိကုိယ္က်ိ းအတြက္ျဖစ္ၿပ း 
ကုမၸဏ ၏ အက်ိ းထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေစရမည္။ ေငြေၾကးအျပင္လက္ေဆာင္၊ ဧည့္ခံျခင္းာွးႏင့္ 
အလားတူကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 

(၃) ကုမၸဏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ာုိးႏင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ အဂတိတုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး 
ဥပေဒကုိ လုိက္နာရမည။္ 

ပြင့္လငး္ျမငသ္ာမႈာွးႏင့္ အစ ရငခ္ျံခငး္ (Transparency and Reporting) 

၇၃။ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစ္၏ အာွးႏစ္သာရမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏ အတြင္း လုပ္ကုိင္မႈတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေလ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားအတြက္ စ မံခန္႔ခြြဲမုွတြင္ လြြဲေခ်ာ္မႈာွးႏင့္ ကုမၸဏ ပုိင္ဆုိင္ 
ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အလြြဲသံုးစားျပ လုပ္ရန္ ပုိမုိခက္ခြဲေလ ျဖစ္ပါသည။္ 

၇၄။ တဖန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၏ ေမာင္းာွးႏင္အားမွာ အစ ရင္ခံျခင္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အစ ရင္ခံျခင္းတြင္ ကုမၸဏ  
အတြင္း အစ ရင္ခံျခင္းစနစ္ (Internal Reporting) ာွးႏင့္ ကုမၸဏ ျပင္ပသုိ႔ အစ ရင္ခံျခင္းစနစ္ (External 
Reporting) ဟူ၍ ာွးႏစ္မ်ိ း ရိွပါသည္။ 

၇၅။ အစ ရင္ခံျခင္း၏စြမ္းအားမွာ အက်င့္သိကၡာ (Integrity) ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏ သည ္ အမွန္တကယ္ အက်င့္ 
သိကၡာရိွရမည့္အျပင္ အမ်ားအျမင္တြင္ အက်င့္သိကၡာရိွေၾကာင္း ေပၚလြင္ရမည္။ 

၇၆။ အစ ရင္ခံျခင္း၏ ေဘာင္ (Framework) မွာ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း (Disclosure) ျဖစ္ပါသည္။ 

ထတုေ္ဖာ္ျခငး္ (Disclosure) 

၇၇။ ကုမၸဏ သည္ ၎တုိ႔က်င့္သံုးေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စံမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
သည့္ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၊ ထိပ္တန္းစ မံခန႔္ခြြဲသူမ်ားအေျခအေန၊ ကုမၸဏ ရင္းာွးႏ းျမႇ ပ္ာံွးႏမုွအေျခအေန၊ အစ ရင္ခံေသာ 
ကာလတြင္ ကုမၸဏ ၏ သိသာထင္ရွားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏ တြင္ပါဝင္သူမ်ား သိသင့္သိထုိက္ 



ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုမၸဏ တြင္ ရင္းာွးႏ းျမႇ ပ္ာံွးႏရန္ အလားအလာရိွသူမ်ားာွးႏင့္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ သိသင့္ 
သိထုိက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တိက်မွန္ကန္စြာာွးႏင့္ ျပည့္စံုစြာ ထုတ္ေဖာ္ရပါမည္။ သက္ဆုိင္ 
ရာဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စံမ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရာွးႏင့္ အျခားကိစၥမ်ား အသ းသ းတြင္ 
ကုမၸဏ မွ ထုတ္ေဖာ္ရမည့္ကိစၥကုိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ 
ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရိွရပါသည။္ 

 (က) ကမုၸဏ အခ်ကအ္လက ္

• ကုမၸဏ သမုိင္းအေျခခံ (Company Profile)၊ 
• ကုမၸဏ ရည္မွန္းခ်က္ (Corporate Objectives)၊ 
• ကုမၸဏ လုပ္ငန္းစဥ္ (Mission)၊ 
• ကုမၸဏ အာမခံတန္ဖုိး (Hard Core Values)၊ 
• ကုမၸဏ နာမည္ေျပာင္းလြဲမႈာွးႏင့္ စ းပြားေရးအမွတ္တံဆိပ္ေျပာင္းလြဲျခင္း (Change of 

Company’s Name and Trade Name)၊ 
• ကုမၸဏ ဖြြဲ႕စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းပါ သိသာထင္ရွားအေရးႀက းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

(Materially Disclose Facts Contain in Constitution)၊ 
• ကုမၸဏ ခ်င္း၀ယ္ယူမႈ (Acquistion)၊ ေပါင္းစပ္မႈ (Merger) ာွးႏင့္ ရင္းာွးႏ းမႈ (Holding)။ 

( ခ ) ဒါ႐ိုိကုတ္ာအဖြြဲ႔ ဖြြဲ႕စညး္ပု ံ(Structure of Board of Directors) 

• ဥကၠဌာွးႏင့္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အမည၊္ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္၊ 
• ဒါရုိက္တာမ်ား၏ အစုရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈအေျခအေန၊ 
• အျမတ္ေ၀စုမူ၀ါဒ (Dividend Policy) - ာွးႏစ္စဥ္ရရိွေသာ အက်ိ းအျမတ္ာွးႏင့္ အနာဂတ္ ရင္းာွးႏ း 

ျမွ ပ္ာံွးႏမႈအေပၚမူတည္ၿပ း အျမတ္ေ၀စုပမာဏကုိ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕အစည္းအေ၀းမွ ဆုံးျဖတ္မည္။ 
• အစ ရင္ခံသည့္ ကာလအတြင္း ဒါရုိက္တာအဖြြဲ႔၊ စ မံခန္႔ခြြဲေရးေကာ္မတ ာွးႏင့္ အျခားေကာ္မတ မ်ား 

အေျပာင္းအလြဲရိွပါက အေျပာင္းအလြဲာွးႏင့္ ျဖည့္စြက္ခန္႔ထားမႈအေျခအေန၊ 
• ေကာ္မတ အသ းသ း၏တင္ျပခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ာွးႏင့္ ယင္းအေပၚအေျခခံစဥ္းစားခ်က္၊ 
• ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂ ိ လ္ (Related Person) အေျခအေနာွးႏင့္ ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂ ိ လ္ာွးႏင့္ ဆက္စပ္မႈ 

အေျခအေန၊ 
• ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕အစည္းအေဝး၊ ေကာ္မတ အစည္းအေဝးအလုိက္ ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၊ ေကာ္မတ ဝင္ 

မ်ား တက္ေရာက္မႈ အေျခအေန။ 

 (ဂ) အစရုယွယ္ာ၊ ထတုေ္ဝၿပ း စေတာာွ့းႏင့္ ေငြေခ်းသကေ္သခလံကမ္တွမ္်ား 

• ကုမၸဏ မတည္ရင္းာွးႏ းေငြ၊ ခြြဲျခမ္းထားမႈာွးႏင့္ ျပ ျပင္ထားမုွ၊ 
• အစုရွယ္ယာဖိတ္ေခၚေရာင္းဝယ္ရန္ ကုမၸဏ အလားအလာညႊန္းတမ္းထုတ္ေဝမႈအေျခအေန၊ 
• အစ ရင္ခံသည့္ကာလအတြင္း စုရွယ္ယာ၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ၊ ေစ်းားႏႈန္း 

ာွးႏင့္ ထည့္ဝင္မႈအေျခအေန၊ 
• ကုမၸဏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ေရာင္းခ်မႈ၊ လြဲႊေျပာင္းေပးမႈ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ 
• လက္မွတ္မ်ားသုိ႔ လြဲလွယ္မႈအေျခအေန၊ 
• ကုမၸဏ တြင္ အစုရွယ္ယာဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစ အလုိက္ ပုိင္ဆုိင္မႈအမ်ားဆံုး ၅၀ ဦး၏ အေျခအေန။ 

  (ဃ) ကမုၸဏ လပုင္နး္လပုေ္ဆာငမ္ႈ (Company’s Performance) 

• ာွးႏစ္စဥ္ကုမၸဏ  လုပ္ငန္းအလုိက္စ မံခ်က္ (Work Plan) ာွးႏင့္ အမွန္ေဆာင္ရြက္မႈ ာိးႏႈင္းယွဥ္ခ်က္ 
အေျခအေန၊ 



• ာွးႏစ္စဥ္ ထုတ္လုပ္မႈလ်ာထားခ်က္ပမာဏာွးႏင့္ အမွန္ထုတ္လုပ္မႈ ကြာျခားမႈႀက းမားပါက ေလ်ာ့ 
နည္းမႈအေျခအေန၊ 

• ထူးျခားေသာအျမတ္ခြြဲေဝမႈ၊ ဝင္ေငြာွးႏင့္ အေၾကာင္းရင္း၊ 
• ကုမၸဏ ၏အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလြဲျခင္း၊ ရပ္ဆုိင္းျခင္းာွးႏင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ 

ျခင္း၊ 
• ကုန္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား၊ စက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ အေထာက္အကူျပ ပစၥည္း (Tools) 

မ်ားေျပာင္းလြဲမႈ၊ ရပ္ဆုိင္းမႈ၊ အသစ္ထပ္မံ အသံုးျပ မႈ၊ အစားထုိးမႈမ်ား၊ 
• ကုမၸဏ ၏လုပ္ငန္းရပ္အလုိက္ စာရင္းယူနစ္၊ တန္ဖုိးလုပ္စင္တာအလုိက္ သိသာထင္ရွားေသာ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေပၚလြင္ေစမည့္ အေရးႀက းေသာကိန္းဂဏန္းမ်ား (Key Performance 
Indicators)၊ 

• ေရွ႕လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းစ မံကိန္းမ်ား (Future Work Plan)၊ 
• ထူးျခားေသာ စာခ် ပ္မ်ားခ် ပ္ဆိုမႈာွးႏင့္ ရပ္ဆုိင္းေသာ လက္ရိွစာခ် ပ္မ်ားအေျခအေန၊ 
• အဓိက ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူမႈ/ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈ။  

 ( င ) ဘ႑ာေရးရာကစိၥ (Financial Matter) 

• ဘ႑ာေရးာွးႏစ္ခ် ပ္စာရင္းမ်ား ေရးဆြြဲရာတြင္ ာုိးႏင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအစ ရင္ခံျခင္းစံမ်ား 
(International Financial Reporting Standards), ာုိးႏင္ငံတကာစာရင္းကုိင္စံမ်ား 
(International Accounting Standards) ာွးႏင့္အည  ေရးဆြြဲထားေၾကာင္း၊ 

• ာွးႏစ္ခ် ပ္စာရင္းမ်ားအား မွတ္ပံုတင္စာရင္းစစ္မ်ားစစ္ေဆး၍ အစ ရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပ းေၾကာင္း၊ 
• ကုမၸဏ ၏ ဘ႑ာေရး၊ေငြေရးေၾကးေရး သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏ ၏အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အက်ိ းကုိ 

သိသိသာသာထိခုိက္ေစာုိးႏင္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
• ကုမၸဏ ၏ ဘ႑ာေရးေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏ ၏ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ဘ႑ာေရးရာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္းသင့္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
• ေငြေခ်းစာခ် ပ္မ်ားထုတ္ေရာင္းမႈ၊ ဝယ္ယူမႈ၊ အတုိးားႏႈန္းေျပာင္းလြဲမႈာွးႏင့္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားာွးႏင့္ Option အရ လြဲလွယ္မႈ အေျခအေန၊ 
• ကုမၸဏ မွ ေငြေခ်းျခင္း၊ ေငြေခ်းယူျခင္းာွးႏင့္ အာမခံျခင္း၊ ယင္းတြင္ အတုိးားႏႈန္းေျပာင္းလြဲမႈ၊ ေပး 

ေလ်ာ္မႈ၊ လ်ာထားမႈာွးႏင့္ စာရင္းမွပယ္ဖ်က္မႈမ်ား ပါဝင္ရမည္။ 
• ာွးႏစ္စဥ္ဘတ္ဂ်က္ာွးႏင့္ အမွန္သံုးသပ္ခ်က္၊ 
• ေရွ႕ာွးႏစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ၊ 
• အျမတ္ျပန္အမ္းေငြာွးႏင့္ ဆုေၾကးမ်ားထုတ္ေပးမႈ အေျခအေန၊ 
• အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အေျခအေန၊ 
• ဒါ႐ုိိုက္တာ။ 

အျခားအဖြြဲ႕အစညး္မ်ားလိအုပခ္်က ္(Requirements Mention in other Institution) 

၇၈။ အျခားအဖြြဲ႕အစည္းမ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖွ္ာျပပါသည္။ 

 (က) ကုမၸဏ သည ္ အက်ိ းေက်းဇူးႀက းမားေစမည့္အခါ   အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္သည့္အေနျဖင့္ 
အစုရွယ္ယာစုစုေပါင္း၏ ငါးရာခုိင္ားႏႈန္းအထက္ပုိင္ဆုိင္သူ အစုရွယ္ယာရွင္ ဥ းေရရာခုိင္ားႏႈန္းကုိ ေဖာ္ 
ထုတ္ေပးရမည။္ 

 ( ခ ) ကုမၸဏ သည ္ လက္ရိွက်င့္သံုးေသာ အတြင္းထိန္းခ် ပ္မႈစနစ္ (Internal Control System) ာွးႏင့္ 
အာၲးႏရာယ္စ မံခန္႔ခြြဲေရးစနစ္ (Risk Management System) တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ရမည္။ 



 ( ဂ ) ာွးႏစ္ပတ္လညအ္စ ရင္ခံစာတြင္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕/ေကာ္မတ ဝင္မ်ားသည္ ကုမၸဏ ၏ အဓိကလုပ္ငန္း 
မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ဘ႑ာေရးရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ာွးႏင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား လုိက္နာ 
မႈ၊ ထိန္းခ် ပ္ျခင္းစနစ္တုိ႔ကုိ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ ရိွမရိွ ထုတ္ေဖာ္ရမည္။ 

 (ဃ) ာွးႏစ္ပတ္လည ္အစ ရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအာၲးႏရာယ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ရမည္။ 
• ပတ္ဝန္းက်င္ (Environment) 
• လူမႈေရး (လူ႔စြမ္းအား) 
• လူမႈေရး (လူ႔အဖြြဲ႕အစည္း) 
• အုပ္ခ် ပ္ေရး (Government) 
• ဘ႑ာေရး (Financial) 

 ( င ) ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြြဲ႕အစည္းသည ္ ကုမၸဏ ၏ စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပး/မေပးကုိ ထုတ္ေဖာ္ရမည္။ 

 ( စ ) ကုမၸဏ သည ္ေအာက္ပါေပၚလစ မ်ား က်င့္သံုးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ရမည္။ 

• ေဖာက္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေရးာွးႏင့္ လံုျခ ံေရး 
• ကုန္ၾကမ္းတင္သြင္းသူ၊ ကန္ထရုိက္တာေရြးခ်ယ္ေရးာွးႏင့္ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္ 
• လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းာွးႏင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမုွ 
• ပတ္ဝန္းက်င္ာွးႏင့္ သဟာဇာတျဖစ္မႈ တန္ဖုိးာွးႏင့္ကြန္ယက္ 
• အဂတိတုိက္ဖ်က္ေရးာွးႏင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
• ၿမ ရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရး 

 (ဆ) ကုမၸဏ သည ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မုွကုိ ေပၚလြင္ေသာ အဓိကလုပ္ငန္းကိန္းဂဏန္း (KPI) မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပရမည္။ 

• လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပသာနာမ်ား 
• ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာ 
• လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈ 

အစ ရငခ္ျံခငး္ (Reporting) 
၇၉။ အစ ရင္ခံျခင္းတြင္ ကုမၸဏ တြင္းအစ ရင္ခံျခင္းာွးႏင့္ ျပင္ပပုဂိ  လ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကုမၸဏ တြင္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 

(Stakeholders) ဟူ၍ ာွးႏစ္ပုိင္းရိွပါသည္။ ကုမၸဏ တြင္း အစ ရင္ခံမႈမွာ အေျခခံလုပ္ငန္းအဖြြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ 
ေသာ စ မံအုပ္ခ် ပ္ေရး (Executive Management)၊ ေကာ္ပုိရိတ္အတြင္းေရးမွ း (Corporate Secretariat)၊ 
အတြင္းစာရင္းစစ္ (Internal Audit) မ်ားက ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕ လုပ္ငန္းေကာ္မတ မ်ားမွတဆင့္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႔ 
သုိ႔ အစ ရင္ခံျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည။္ 

 (က) စ မံအုပ္ခ် ပ္ေရးအဖြြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကုမၸဏ ပုိင္အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားာွးႏင့္ အလား 
အလာမ်ားကုိ အဓိကကုိင္ကြယ္လုပ္ကုိင္ရသူမ်ား၊ တာဝန္ခံရသူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အနည္း ဆံုး 
လစဥ္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕ေကာ္မတ မ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္းအစ ရင္ခံစားမ်ား တင္ျပရမည္။ အစ ရင္ခံစာ တြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါသည္။ 

(၁) လစဥ္ေရးဆြြဲပါက အျမတ္အ႐ိုႈံးစာရင္း (Statement of Income)၊ စုေပါင္းအျမတ္အ႐ႈံး 
စာရင္း (Consolidated Income Statement)၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္း (Statement of 
Financial Affairs)၊ ေငြသားအဝင္အထြက္စာရင္း (Cash Flow Statement)၊ 

(၂) လစဥ္ဘတ္ဂ်က္ာွးႏင့္ အမွန္စာရင္း၊ 
(၃) ထုတ္လုပ္မုွကုိ ယခင္ကာလာွးႏင့္ ားႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္၊ 
(၄) ေရာင္းခ်မႈကုိ ယခင္ကာလာွးႏင့္ ားႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္ 



(၅) အဓိကက်ေသာ ကုန္ၾကမ္း/ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြင္းမႈမ်ား 
(၆) အဓိကက်ေသာ ေဖာက္သၫ္မ်ား၏ဝယ္ယူမႈမ်ား 
(၇) အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အေျခအေန 
(၈) ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥမ်ား 
(၉) ကုမၸဏ ၏ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား 
(၁၀) ကုမၸဏ တြင္ Management Information System သံုးစြြဲပါက M.I.S Report 
(၁၁) ကုမၸဏ ၏ လုပ္ငန္းအမ်ိ းအစား၊ ပမာဏ၊ ထုတ္ကုန္အမ်ိ းအစားာွးႏင့္ အေရအတြက္၊ လုပ္သား 

ဦးေရကုိလုိက္၍ အစ ရင္ခံစာမ်ား ျပ စုတင္ျပရမည။္ သုိ႔ေသာ္ ကုန္က်မႈာွးႏင့္ ထိေရာက္မႈေပၚ 
မူတည၍္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 

(၁၂) Return of Investment ၏ Key Performance Indicators (KPI) မ်ား တြက္ခ်က္ 
ဆန္းစစ္ရန္။  

(ခ) ကုမၸဏ အတြင္းေရးမွ းသည္- 
(၁) ကုမၸဏ တာဝန္ရိွသူမ်ားသည ္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရကထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒ၊ 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏ ာွးႏင့္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕ဝင္၏ မူဝါဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားာွးႏင့္ သက္ 
ဆုိင္ရာ စ မံခန္႔ခြြဲမႈ အဖြြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာသင္းဖြြဲ႕မ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာ 
ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာမႈ (Compliance) ကုိ ေစာင့္ၾကည္ရသည့္အားေလ်ာ္စြာ 
တုိးတက္မႈ၊ ထူးျခားမႈတုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတ ာွးႏင့္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သုိ႔ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းာွးႏင့္ အစ ရင္ ခံတင္ျပရပါမည္။ ထပ္မံျပဌာန္းမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈ၊ ျဖည့္စြက္မႈ၊ ပယ္ဖ်က္မႈ 
အေျခအေနကုိ သင့္ ေတာ္သလုိ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ာွးႏင့္ အစ ရင္ခံရမည။္ 

(၂) ကုမၸဏ အတြင္းေရးမွ းသည ္ ကုမၸဏ ၏ အစုရွယ္ယာမွတ္တမ္း၊ စေတာ့သက္ေသခံ 
မွတ္တမ္း၊ ဒ ဘင္ခ်ာာွးႏင့္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းသူ 
(Register and Controller) တာဝန္ခံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အစုရွယ္ယာ၊ စေတာ့လက္ 
မွတ္မ်ား၊ ဒ ဘင္ခ်ာာွးႏင့္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အေျခအေနာွးႏင့္ စေတာ့ 
ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားကုိ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕သုိ႔ အခ်ိန္မွန္ာွးႏင့္သင့္ေလ်ာ္သလုိ အစ ရင္ခံရ 
မည္။ 

(၃) ကုမၸဏ အတြင္းေရးမွ းသည ္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးအဖြြဲ႔၊  အတြင္းစာရင္းစစ္အဖြြဲ႔ာွးႏင့္ အျခားလုပ္ငန္း 
ေကာ္မတ မ်ား၏ အခ်ိန္မွန္ာွးႏင့္ တိက်စြာ အစ ရင္ခံမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ရမည။္ 

(ဂ) စာရင္းစစ္မ်ားတြင္ အတြင္းစာရင္းစစ္သည ္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတ က ခ်မွတ္ေပးေသာ 
စာရင္းစစ္ စ မံခ်က္ (Audit Plan)၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေကာ္မတ ၏ 
အန းကပ္ႀက းၾကပ္မႈာွးႏင့္ လမ္းညႊန္ မႈကုိ ခံယူကာ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ 
စာရင္းစစ္ေကာ္မတ သုိ႔ တင္ျပရမည္။ 

(ဃ) ျပင္ပစာရင္းစစ္ကုိ ာွးႏစ္ပတ္လညည္ လာခံမွ ာွးႏစ္စဥ္ခန္႔အပ္၍ ာွးႏစ္ဦးာွးႏစ္ဖက္သေဘာတူည ခ်က္ (Letter 
of Engagement) အရ ခန္႔ထားရမည္။ ခန္႔ထားရာတြင္ စာရင္းစစ္ခန္႔ထားမႈ ၾကာေညာင္း 
သည္ာွးႏင့္အမၽွ အတုိင္းအတာထက္ ပုိမုိရင္းာွးႏ းမႈမ်ား၊ စာရင္းစစ္မ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းတစ္မ်ိ းကုိ ထပ္ခါ 
တလြဲလြဲ စစ္ေဆးရသျဖင့္ အေလးထားမႈ ေလ်ာ့ပါးနုိင္သျဖင့္ စာရင္းစစ္တစ္ဖြြဲ႕ကုိ တဆက္တည္း 
အမ်ားဆံုး (၇)ာွးႏစ္ အထိသာ ခန္႔ထားသင့္ပါသည္။ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားသည ္ အတြင္းစာရင္းစစ္ 
အဖြြဲ႕မ်ားာွးႏင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေားႏြး၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးမႈ 
မ်ား ထပ္ေနျခင္း၊ လြတ္ေနျခင္းာွးႏင့္ အေတြ႕အၾက ံမ်ားကုိ ဖလွယ္ရပါမည္။ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖြြဲ႕သည္ 
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္္သူမ်ား၏ အက်ိ းစ းပြား မထိခုိက္ေစသည့္အျပင္၊ 
မူဝါဒမ်ားကုိ သိသိသာသာ မထိခုိက္ေသာအခ်က္မ်ား၊ စ မံခန္႔ခြြဲသူမ်ားကသာ သိရိွျပ ျပင္နုိင္ေသာ 
အခ်က္မ်ားကုိ စုစည္း၍ စ မံခန္႔ခြြဲသူသုိ႔ေပးစာ (Management Letter) ာွးႏင့္ ပတ္လည္စစ္ေဆးၿပ း 
ေနာက္ စ မံခန္႔ခြြဲေရးပုိင္းကုိ ေပးပုိ႔ၿပ း စာရင္းစစ္ေကာ္မတ သုိ႔ ေပးပုိ႕ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ေမးျမန္းထား 



ေသာ အခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ ရရိွၿပ းေနာက္ စာရင္းစစ္အစ ရင္ခံစာ (Audited 
Report) ကုိ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕သုိ႔ အစ ရင္ခံတင္ျပရမည္။ 

၈၀။ ကုမၸဏ အတြင္း အစ ရင္ခံမႈပံုစံကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပပါသည္။ 

Reporting Structure 

Appointment 

 

 

       Report           Election        Report Accountability 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကမုၸဏ ျပငပ္အစ ရငခ္ျံခငး္ာွးႏင့္ ဆကသ္ြယ္ျခငး္ (External Reporting and Communication) 

၈၁။ ကုမၸဏ သည ္ျပင္ပပါဝင္ပတ္သက္သူ (External Stakeholders) မ်ားသုိ႔ ၎တုိ႔သိသင့္သိထုိက္ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈာွးႏင့္ ေစ်းကြက္ 
အစဥ္အလာအရ ထုတ္ေဖာ္သင့္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစ ရင္ခံေၾကျငာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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၈၂။ ျပင္ပပါဝင္ပတ္သက္သူပုဂိ  လ္မ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေငြေခ်း 
ငွားသူမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂ မ်ားလုပ္ငန္းာွးႏင့္ဆက္စပ္ရမည့္ အစည္းအ႐ံုိုးမ်ား၊ ၿပိ င္ဆုိင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္ 
စုအစုိးရမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရမ်ား၊ ျပည္သူလူထူမ်ား၊ ဖိအားေပးမည့္အုပ္စုမ်ား၊ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ 
ေပးမည့္ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔ာွးႏင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ 
နုိင္ပါသည္။ 

 (က) ာွးႏစပ္တလ္ညည္ လာခသံို႔ တငသ္ြငး္ေသာ အစ ရငခ္စံာ 

 ျမန္မာနုိင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၈(က) အရ ကုမၸဏ တည္ေထာင္ၿပ း (၂၈)ရက္ ေအာက္ 
မနည္း၊ (၆)လထက္မမ်ားေသာ ကာလအတြင္း ကုမၸဏ ပါဝင္သူမ်ား၏ အေထြေထြအစည္းအေဝး 
တစ္ရပ္ (Statutory Meeting) ကုိ က်င္းပရမည္။ သာမန္အားျဖင့္ ျပကၡဒိန္တစ္ာွးႏစ္လၽွင္ အနည္းဆုံး 
တစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခြဲ့သည့္ ာွးႏစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ရက္ထက္ (၁၅)လ 
ထက္မပုိေသာ ကာလအတြင္း ာွးႏစ္စဥ္ာွးႏစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပရမည။္ ယင္းအစည္း 
အေဝးသည ္ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၏ အစ ရင္ခံစာ (Board of Director’s Report) ာွးႏင့္ အဆုိပါ ကုမၸဏ ၏ 
စာရင္းစစ္ေဆးၿပ း ဘ႑ာေရးာွးႏစ္ခ် ပ္အစ ရင္ခံစာကုိ ျပ စု၍ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခြင့္ရိွသည့္ 
ပုဂိ  လ္မ်ားသုိ႔ ႀကိ တင္ေဝငွရပါသည္။ 

အမ်ားာွးႏင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏ မ်ား၏ ာွးႏစ္ပတ္လညအ္စ ရင္ခံစာ (ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕အစ ရင္ခံစာ)၊ 
အေထြေထြအစည္းအေဝးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္စာရင္းထားရိွ၍ ကုမၸဏ တြင္ ပါဝင္ 
သူတစ္ဦးဦး၏ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အခမြဲ့ခြင့္ျပ ရမည္။ (ျမန္မာနုိင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ 
၂၀၁၇  ပုဒ္မ ၁၅၇ ပုဒ္မခြြဲ (ဃ)) အကယ္၍ အဆုိပါမွတ္တမ္းကုိ ရယူလုိလွ်င္ အစည္းအေဝး က်င္းပ 
ၿပ း (၇) ရက္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕က သတ္မွတ္ေသာအဖုိးအခ ေပးသြင္းရမည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံရင္းာွးႏ းျမွ ပ္ာံွးႏမႈာွးႏင့္ကုမၸဏ မ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစ းဌာနသည ္ အမ်ားာွးႏင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏ  
လ မိတက္၏ ာွးႏစ္စဥ္အစ ရင္ခံစာပံုစံကုိ ထုတ္ေဝထားၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပံုစံတြင္ အခန္း (၅)ခန္း 
ပါရိွရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အခန္း-၁ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 
  ၁။ ကုမၸဏ ၏ ဘ႑ာေရးအစ ရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ် ပ္ 

  အခန္း-၂ ကုမၸဏ ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
    ၂။ ကုမၸဏ  စတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု 
    ၃။ ကုမၸဏ ဖြြဲ႕စည္းပံုာွးႏင့္ ဒါရုိက္တာအဖြြဲ႕ဝင္မ်ား 
    ၄။ ဝန္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း 
    ၅။ ကုမၸဏ မွ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ဥ္းခ် ပ္ 

အခန္း-၃ ကုမၸဏ တြင္ပါဝင္ေသာ အုပ္ခ် ပ္မႈဒါ႐ုိိုက္တာ၊ ဒါ႐ုိိုက္တာာွးႏင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ၏ 
အခ်က္အလက္မ်ား 
၆။ အုပ္ခ် ပ္မႈဒါ႐ုိိုက္တာာွးႏင့္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕ဝင္မ်ား 

    ၇။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား 
    ၈။ အစုရွယ္ယာခြြဲေဝမႈရရိွနုိင္မည့္ အျမတ္မ်ား 
    ၉။ စေတာ့ရွယ္ယာေရြးခ်ယ္ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား 
    ၁၀။ ကုမၸဏ မွ သတ္မွတ္ထားေသာအစုရွယ္ယာမ်ား 

  အခန္း-၄ အစုရွယ္ယာထည့္ဝင္သူမ်ား ဆံုး႐ိုႈံးမႈမရိွေစရန္ ကာကြယ္ထားသည့္ အေျခအေန 

  အခန္း-၅ ကုမၸဏ ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 



    ၁၁။ ာွးႏစ္စဥ္ဘ႑ာေရးအစ ရင္ခံစာာွးႏင့္ အ႐ိုႈံးအျမတ္စာရင္းမ်ား 
    ၁၂။ စာရင္းစစ္အစ ရင္ခံစာ 

(ခ) အျခားဆကသ္ြယမ္ႈလမး္ေၾကာငး္မ်ား (Other Communization Channels) 

ကုမၸဏ သည္ တယ္လ ဖုန္းအမွတ္မ်ား၊ အ းေမးလ္မ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ျပင္ပပုဂိ  လ္မ်ား၊ 
အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားာွးႏင့္ ဆက္သြယ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ 
သလုိ လုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွာုိးႏင္ပါသည္။ ကုမၸဏ ႀက းမ်ားသည္ အခါအား 
ေလ်ာ္စြာ ကုန္ပစၥည္း တဆင့္ေရာင္းခ်ေပးသူမ်ား (Dealers)၊ အေရးပါေသာ ေဖာက္သည္မ်ား၊ 
ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသြင္းသူမ်ား (Suppliers/ Providers)၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားာွးႏင့္ 
ေတြ႕ဆံုပြြဲမ်ား၊ ေဆြးေားႏြးပြြဲမ်ားာွးႏင့္ ဆုခ  ်းျမႇင့္ပြြဲမ်ား ျပ လုပ္ရပါမည္။ 

တိငုၾ္ကားမွ ု(Complaints)  

၈၃။ ကုမၸဏ  ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မုွာွးႏင့္ဆက္ဆံမႈမ်ား၏ အရည္အေသြးအားနည္းမႈမ်ားကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ျပင္ပ 
ပုဂိ  လ္မ်ားက ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားၿပ း ကုမၸဏ ၏ တရားမဝင္ေသာ အျပ အမူ၊ စ မံခန္႔ခြြဲမႈ အားနည္းျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ာွးႏင့္ ဆန္႔က်င္ေသာအျပ အမူ အစရိွသည္တုိ႔ကုိ ကုမၸဏ တြင္းဝန္ထမ္းမ်ားက တုိင္ၾကားမႈ ရိွပါ 
သည္။ တုိင္ၾကားမႈအတြက္ အေရးေပၚတယ္လ ဖုန္းလုိင္း (Hot Line) ထားရိွရပါမည္။ 

၈၄။ ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈာွးႏင့္ဆက္ဆံမႈမ်ား၏ အရည္အေသြးအားနည္းမႈကုိ တုိင္ၾကားလာပါက ာုိးႏင္ငံတကာ 
အရညအ္ေသြးစံာုွးႏန္း (ISO 9001) ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

အေရးေပၚတိငုၾ္ကားျခငး္ (Whistle Blowings) 

၈၅။ ကုမၸဏ မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ာွးႏင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအရ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ဖြြဲ႕စည္းထားရာ ျပႆနာမ်ား၊ 
တုိင္ၾကားမႈမ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ သတင္းေပးတုိင္ၾကားမႈမ်ား ျပ လုပ္ရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိ ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္မ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ားာွးႏင့္ မသမာမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အထက္အရာရိွမ်ား 
ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား ရိွတတ္ပါသည္။ ထုိကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေရးေပၚတုိင္ၾကားမႈစနစ္ (Whistle Blowings) 
ထားရိွရပါမည္။ တုိင္ၾကားာုိးႏင္ရန္အတြက္ အေရးေပၚတယ္လ ဖုန္းလုိင္းမ်ား၊ လက္ခံရမည့္စ မံခန္႔ခြြဲသူ 
သတ္မွတ္ျခင္း၊ လွ်ိ ႕ဝွက္စာတုိက္ပံုးမ်ား ထားရိွေပးရမည္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဖြြဲ႕အစည္းမ်ား 
ဖြြဲ႕စည္း ၿပ း တုိင္ၾကားမႈ၊ သတင္းေပးမႈ မွန္ကန္ပါက ျပန္လည္ရရိွမႈေပၚ မူတည၍္ ဆုေငြခ  ်းျမႇင့္ျခင္း၊ တုိင္ၾကားမႈ 
မမွန္ ကန္သည့္ ျပင္ပပုဂိ  လ္ေရး အာဃာတရိွပါကျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းာွးႏင့္ တုိင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ေပး ေသာ 
ဝန္ထမ္းအား လက္တံု႔မျပန္နုိင္ေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရပါမည။္ 

က်င့္၀တစ္ညး္ကမး္ (Code of Conduct) 

၈၆။ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲေရးစနစ္သည ္အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသာမက အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအက်ိ း အတြက္ 
ကုမၸဏ ၏တန္ဖုိးကုိ ျမွင့့္္တင္ာုိးႏင္႐ုံုံိုသာမက  ကုမၸဏ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမြဲမႈာွးႏင့္ တုိးတက္မႈ အစဥ္ျဖစ္ေပၚာုိးႏင္ 
သျဖင့္ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲေရးစနစ္ကုိ ယံုၾကည္စြာ အစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ 
ေရးဆြြဲ ျပဌာန္းၾကပါသည။္ 

၈၇။ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲေရးစနစ္၏ လုိအပ္မႈျပဌာန္းခ်က္မ်ား (Corporate Governance Requirement) ာွးႏင့္ 
အည  ကုမၸဏ ဝန္ထမ္းမ်ားာွးႏင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်င့္၀တ္ 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေရးဆြြဲျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၈၈။ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေရးသားျပ႒ာန္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏ ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားာွးႏင့္ 
တစ္သားတည္းက်မည့္ တန္ဖုိးာွးႏင့္ ကုိယ္က်င့္တရားစံမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည။္ တစ္ဖန္ ကုမၸဏ မွ 



က်င့္သံုးသည့္ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန႔္ခြြဲေရးစနစ္၊ ေကာ္ပုိရိတ္ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ကုမၸဏ ဝန္ထမ္း 
မ်ားာွးႏင့္ ျပင္ပအဖြြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည။္ 

၈၉။ အလားတူ ကုမၸဏ သည္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ လက္ကုိင္ထား၍ အျခားလူပုဂ ိ လ္၊ 
အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားာွးႏင့္ စ းပြားေရးဆက္ဆံရန္ လုိပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ေဖာက္သညမ္်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္ေပး 
သြင္းသူမ်ား၊ စ းပြားဖက္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၊  ရင္းာွးႏ းျမွ ပ္ာွံးႏသူမ်ား၊ ၿပိ င္ဖက္မ်ား၊ အစုိးရာွးႏင့္ ဥပေဒျပ သူ 
မ်ားာွးႏင့္ လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းတုိ႔ာွးႏင့္ ဆက္ဆံရမည။္ 

၉၀။ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ စ းပြားေရးကုိယ့္က်င့္တရား (Business Ethics) ာွးႏင့္ လုပ္ငန္း 
ကုိယ္က်င့္တရား (Work Ethics) တုိ႔  ျဖစ္ပါသည္။ 

စ းပြားေရးကိယုက္်င့္တရား (Business Ethics) 

၉၁။ ကုမၸဏ အေနျဖင့္ က်င့္ႀကံရမည့္ ကုိယ္က်င့္တရားျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏ သည္ တတ္ာုိးႏင္သမၽွ ေကာ္ပုိရိတ္ 
စ မံခန္႔ခြြဲမႈစနစ္ကုိ က်င့္ႀကံရမည္။ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ေပၚလစ ၊ စ းပြားေရးကုိယ္က်င့္တရား 
မ်ားကုိ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ လုိက္နာက်င့္သံုးရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပင္ပအဖြြဲ႕အစည္းမ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ 
တည္ဆြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒာွးႏင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရေပမည္။ 

၉၂။ အကယ္၍ မျပည္စံုေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လြတ္ေပါက္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္ 
မွားယြင္းမုွမ်ားေတြ႕ပါက ကုမၸဏ အေနျဖင့္ သမာဓိျမင့္ျမင့္မားမားျဖင့္ သမာသမတ္က်က် က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ 
သင့္ပါသည္။ 

၉၃။ ထုိအျပင္ ကုမၸဏ သည ္ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းကုိ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေစာင့္ထိန္းရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းာွးႏင့္ ပုဂ ိ လ္ 
အားလံုးသည ္ေအာက္ပါခံယူခ်က္မ်ားကုိ စြြဲမွတ္က်င့္သံုးရမည္။ 

 (က) ကုမၸဏ အတြက္ အက်ိ းအျမတ္ရာုိးႏင္ေျခရိွေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေကာ္ပုိရိတ္စ မခံခန္႔ခြြဲမႈ 
စည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္ ဆန္႔က်င္ေသာကိစၥမွန္သမွ်ကုိ ဆန္႔က်င္ရန္။ 

 ( ခ ) တည္ဆြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားာွးႏင့္ မကုိက္ည ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စ းပြားေရးလုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားနုိင္ေျခရိွပါက ႀက းၾကပ္သူမ်ားသုိ႔ အစ ရင္ခံရန္။ 

 ( ဂ ) ဘတ္ဂ်က္မ်ားေရးဆြြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စ မံကိန္းျဖစ္ာုိးႏင္ေျခမ်ား တင္ျပရာတြင္လည္းေကာင္း၊ 
သမာဓိရိွရိွျဖင့္ တာဝန္အျပည့္ခံယူစိတ္ထားရန္။ 

 (ဃ) ကုမၸဏ ၏ ဘ႑ာေရးစာရင္းေရးဆြြဲျခင္းာွးႏင့္ ႀက းၾကပ္ေရးတြင္ တညဆ္ြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏ ေပၚလစ မ်ားအားလံုးကုိ လုိက္နာ၍ သင့္ေတာ္စြာာွးႏင့္ တိက်စြာ စာရင္းေရးသြင္းရန္ 
ာွးႏင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးပါဝင္ေအာင္ ကုမၸဏ စာရင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ေရးသြင္းရန္။ 

 ( င ) မသမာမႈာွးႏင့္ သတင္းခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္ခ်န္မႈ မျပ လုပ္ဘြဲ စာရင္းစစ္မ်ားအား ပြင့္လင္း 
ျမင္သာစြာ တင္ျပရန္။ 

၉၄။ လုပ္ငန္းတြင္းာွးႏင့္ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ာွးႏင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ၾက ံေတြ႕ရမည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ား ေျဖရွင္းရာ၌ 
လုပ္ငန္းကုိယ္က်င့္တရားာွးႏင့္ ပုဂ ိ လ္ေရးဆက္ဆံေရးကုိ သံုးစြြဲရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏ က်င့္သံုးမည့္ 
လုပ္ငန္းကုိယ္က်င့္တရားမ်ား တုိးတက္ေစရန္ ေအာက္ပါစံမ်ားကုိ က်င့္သံုးရပါမည္။ 

 (က) အေထြေထြက႑ (General Aspect) 

  (၁) ဝန္ထမ္းာွးႏင့္ ပုဂ ိ လ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ (Target) 



 ဝန္ထမ္းမ်ားာွးႏင့္ ရွယ္ယာဝင္ပုဂ ိ လ္မ်ားသည္ ကုမၸဏ ၏ ေရတုိေရရည ္စ းပြားေရး ရည္မွန္း 
ခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ႀကိ းစားေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အဆုိပါ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မွာလည္း ၎တုိ႔ာွးႏင့္ ဒါ႐ုိက္တာအဖြြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ အမႈေဆာင္ 
ဒါ႐ုိက္တာမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာကာလ၊ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္အတြင္း လုပ္ငန္း 
သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္ကတိျပ ထားၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ 

(၂) အတြင္းထိန္းခ် ပ္ေရးစနစ္ 

 ကုမၸဏ ၏ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား၊ ရင္းာွးႏ းမတည္ေငြမ်ား အကာအကြယ္ေပးနုိင္ေအာင္ အတြင္း 
ထိန္းခ် ပ္မႈစနစ္ဖြံၿဖိ းတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထုိ႔အျပင္ ေကာ္ပုိရိတ္စ မံ 
ခန္႔ခြြဲမႈစနစ္ အစဥ္တစုိက္က်င့္သံုးေၾကာင္း တာဝန္ခံရပါမည္။ အလားတူ စ မံခန္႔ခြြဲေရးတြင္ 
လည္းေကာင္း အစ ရင္ခံရာတြင္လည္းေကာင္း သံုးစြြဲခြဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ကိန္း 
ဂဏန္းမ်ားမွာ တိက်ျခင္း၊ အားကုိးာုိးႏင္ျခင္းာွးႏင့္အခ်ိန္ာွးႏင့္ တေျပးည ျဖစ္ျခင္း၊ တသမတ္တည္း 
ျဖစ္ျခင္းာွးႏင့္ လူပုဂ ိ လ္၊ အဖြြဲ႕အစည္းအားလံုးအတြက္ အသံုးဝင္ရပါမည္။ တဖန္ ယင္းအခ်က္ 
အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းတုိ႔သည္ တည္ဆြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပၚလစ မ်ားကုိ 
လည္း လုိက္နာရပါမည္။ 

(၃) အခ်ိန္မွန္စိစစ္ျခင္းမ်ား 

 အခ်ိန္ကာလအလုိက္ာွးႏင့္ ပံုမွန္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အကြဲျဖတ္ျခင္းာွးႏင့္ ေဆြးေားႏြးျခင္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုမၸဏ ာွးႏင့္ အုပ္ခ် ပ္သူ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္း 
ေဆာင္ာုိးႏင္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊ တသမတ္တည္းရိွမႈာွးႏင့္ အရည္အခ်င္းေပၚ ေဆြးေားႏြးေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ 

(၄) ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားလုိက္နာျခင္း 

 စ းပြားေရးေလာကတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းအားလံုးသည္ တည္ဆြဲ 
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားာွးႏင့္ ခုိင္မာေသာ ကုမၸဏ တုိ႔ က်င့္အပ္ေသာ မူဝါဒ 
မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးရပါမည။္ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း 
ေကာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ခံေသာကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း စ းပြားေရး 
ဖြံၿဖိ းမႈကုိ ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ပါသည္။ 

(၅) အလွ အတန္းေပးျခင္း 

 ကုမၸဏ လုပ္ငန္းာွးႏင့္ဆက္စပ္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ုိက္ 
၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဘးအာၲးႏရာယ္အရပ္ရပ္ ၾက ံေတြ႕လွ်င္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ 
အက်ိ းျပ ေစမည့္ လူမႈအဖြြဲ႕အစည္းအသင္းအဖြြဲ႔၊ လူပုဂ ိ လ္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ လွ ဒါန္းရပါ 
သည္။ လွ ဒါန္းမႈပမာဏသည္ ကုမၸဏ ၏ ဘ႑ာေရးာွးႏင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္ာွးႏင့္ ကုိက္ည ရပါမည္။ 

 (ခ) ပဂု  ိလေ္ရးဆကဆ္မံႈ (Relationship with Personal) 

ကုမၸဏ သည ္ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လူမ်ိ းေရး၊ ဘာသာေရးာွးႏင့္ ေဒသေနထုိင္မႈ 
မခြြဲျခားဘြဲ ကိစၥရပ္တုိင္း ႐ိုႈေထာင့္စံုတုိင္းတြင္ တန္းတူည မွ် ထားရိွရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ 
ကုိယ္ပုိင္အခန္းက႑ာွးႏင့္ ရာထူးတာဝန္မ်ားရိွေၾကာင္း အထူးဂ႐ုိုျပ ရမည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းသည ္
လည္း လုပ္ငန္းတြင္ တက္ၾကြစြွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပ း ရလဒ္ေကာင္းမ်ားာွးႏင့္ စ းပြားေရးထုတ္ကုန္မ်ား 
တုိးတက္ထြက္ရိွေအာင္ အထင္ကရအပုိင္းက ေဆာင္ရြက္နုိင္သူ ျဖစ္ေစရပါမည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ 
နုိင္ရန္မွာ ကုမၸဏ ာွးႏင့္ ဝန္ထမ္းထုအၾကား အစဥ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ သဟဇာတျဖစ္ျခင္း၊ တသမတ္တညး္ 



ျဖစ္ျခင္း၊ အေပးအယူည မွ်ျခင္း၊ ထိန္းညႇိမႈရိွျခင္းာွးႏင့္ သာတူည မႈျဖစ္ရန္ လုိပါသည။္ ကုမၸဏ  
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားမွာ - 

(၁) ဝန္ထမ္းမ်ားအားတာဝန္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ရာထူးတုိးျမႇင့္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္ 
ဒဏ္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္မွရပ္စြဲရာတြင္လည္းေကာင္း တူည ေသာ အခြင့္ 
အေရး ေပးရမည္။ 

(၂) ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သက္ေမြးမႈပညာ ဖြံၿဖိ းမႈအလုိက္ တူည ေသာ အခြင့္ 
အေရး ေပးရမည။္ မတူည ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ လုပ္ကုိင္မႈ၊ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္း 
ေဆာင္ရည္၊ လုပ္ငန္းရလဒ၊္ ခံယူခ်က္ာွးႏင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ အေျခခံ၍ မွ်တေသာ ဝန္ထမ္း 
အရညအ္ခ်င္း ျမႇင့္တင္မႈကုိ ျပ လုပ္ေပးရမည။္ 

(၃) ဝန္ထမ္းမ်ားအား လူ႔စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးအစ အစဥ္အရ ပညာေရးာွးႏင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
သင္တန္းမ်ားအတြက္ တူည ေသာ အခြင့္အေရးေပးရမည္။ 

(၄) ဝန္ထမ္းတာဝန္ရပ္စြဲလွ်င္လည္း ဝန္ထမ္းအားလံုးအား ကုမၸဏ ၏ ေပၚလစ အတုိင္း 
တေျပးည  က်င့္သံုးရပါမည္။ 

 (ဂ) လုျံခ ေံရး၊ က်နး္မာေရးာွးႏင့္ ပတဝ္နး္က်ငထ္နိး္သမိး္ေရး (Occupational Health and Safety 
Environment) 

(၁) ကုမၸဏ သည ္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ လံုျခ ံ၍ က်န္းမာေရးာွးႏင့္ည ညြတ္ေသာ လုပ္ငန္း 
ခြင္ရိွရန္ အာမခံရမည္။ ထုိ႔အျပင္ လံုေလာက္ေသာ အေဆာက္အအုံ၊ အေထာက္အကူ 
ပစၥည္းမ်ား ရိွရမည့္အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္သည ္ အၾကမ္းဖက္မုွာွးႏင့္ က်ား/မ ခြြဲျခား ဆက္ဆံမႈ 
ကင္းရွင္းရပါမည္။  တဖန္ တရားဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားေသာ လံုျခ ံေရးာွးႏင့္ သက္ေသာင့္ 
သက္သာရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္ရိွရမည္။ 

(၂) ဝန္ထမ္းမ်ားအား တစ္ကုိယ္ရည္သံုးလံုျခ ံေရးာွးႏင့္ က်န္းမာေရးာွးႏင့္ ျပည့္စံုေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
ျဖစ္ေစရန္ အာမခံရမည္။ လုပ္ငန္းာွးႏင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္လံုျခ ံေရးာွးႏင့္ က်န္းမာေရး 
စ မံခ်က္မ်ားေရးဆြြဲထားရမည္။ သင့္ေတာ္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား ဖန္တ းေပးရမည္။ 
ကာကြယ္ေရးကိရိယာ၊ လုပ္ငန္းသံုးကိရိယာာွးႏင့္ သတိေပးစာတန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆြြဲထားရမည္။ 

(၃) ကုမၸဏ သည ္ တရားဥပေဒက ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားေသာ ေဆးဝါးာွးႏင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ လုပ္ငန္းဥပစာသုိ႔ ယူေဆာင္ျခင္း၊ သံုးစြြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းာွးႏင့္ လက္ဝယ္ 
ထားရိွျခင္း မျပ ရန္ တားျမစ္ရမည္။ ထုိေဆးဝါးမ်ားတြင္ တရားဝင္သံုးစြြဲခြင့္ျပ ေသာ ေဆးဝါး 
မ်ား မပါဝင္ပါ။ 

 

 

ေလ်ာ္ေၾကးာွးႏင့္အခေၾကးေငြ (Conpensation and Allowance) 

၉၅။ ကုမၸဏ သည ္အရည္အခ်င္းျပည့္၀၍ လုပ္ငန္းေပၚလစ တြင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ကုိ ခန္႔ထားျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိ းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းာွးႏင့္ လုပ္ငန္းခြင္တည္ျမြဲေအာင္ စ စဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ 
အျပင္ အလားတူလုပ္ငန္းရပ္မ်ားရိွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေလ်ာ္ေၾကးာွးႏင့္ အခေၾကးေငြထက္မနည္းေသာ ေငြကုိ 
အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဥ းဌာနမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားာွးႏင့္အည  ခံစားခြင့္ ျပ သင့္ပါသည္။ 

ဝနထ္မး္၏ ကိယုေ္ရးကိယုတ္ာလွ်  ိ႕ဝကွခ္်က ္(Employee Privacy) 



၉၆။ ကုမၸဏ /ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကုိ အေလးထားၿပ း တည္ဆြဲဥပေဒ၊  နည္း 
ဥပေဒာွးႏင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း ေစာင့္ထိန္းရပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လွ်ိ ႕ဝွက္ခ်က္ 
ကုိ စုေဆာင္းျခင္း၊ အသံုးခ်ျခင္းာွးႏင့္ ေပါက္ၾကားျခင္းတုိ႔ကုိ မျပ လုပ္ရပါ။ 

၉၇။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သည္ ဝန္ထမ္း၏လုပ္ငန္းလုပ္ဆာင္ခ်က္၊ ကုမၸဏ ၏ ဂုဏသ္တင္း 
ာွးႏင့္ လုပ္ငန္းာွးႏင့္မပတ္သက္ မထိခုိက္သေရြ႕ ကုမၸဏ ၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းာွးႏင့္ မသက္ဆုိင္ပါ။ အဆုိပါ ကိစၥမ်ိ း 
ျဖစ္ေပၚလာပါက ကုမၸဏ /ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည္ သည္းခံမည္မဟုတ္ဘြဲ တည္ဆြဲဥပေဒအရ အေရးယူရမည္ 
ျဖစ္သည္။ 

အျခားလပုင္နး္မ်ားာွးႏင့္ဆကသ္ြယျ္ခငး္ (Other Working Relationship) 

၉၈။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ကုမၸဏ ၏ ခြင့္ျပ ခ်က္မရရိွဘြဲ အဆုိပါ ကုမၸဏ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ 
စဥ္အတြင္း အလားတူစ းပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ရန္ 
ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကုိင္ျခင္း မျပ ရပါ။ 

 (က) ေဖာကသ္ညမ္်ားာွးႏင့္ဆကဆ္ျံခငး္ (Relationship with Customers) 

 စ းပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ေက်နပ္မႈသည္ လြန္စြာအေရးပါလွပါသည္။ 
ေဖာက္သည္မ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လုိအပ္ေသာအရညအ္ေသြးာွးႏင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္ 
မႈကုိ ေပးအပ္ၿပ း၊ ေက်နပ္မႈကုိ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိ းစားရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏ / 
ေကာ္ပုိေရးရွင္းသည ္ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာက္သည္မ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံရပါမည။္ 

 (၁) အတတပ္ညာဆိငုရ္ာစမံ်ား (Professional Standard) 

• အတတ္ပညာဆုိင္ရာဖြံၿဖိ းမူမ်ားကုိ အစဥ္အျမြဲတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည။္ 
စ းပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ အတတ္ပညာဆန္ဆန္ေဆာင္ရြက္ၿပ း ေဖာက္သည္မ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးကုိ ေလးစားရပါမည္။ 

• ကုမၸဏ သည ္ ျပဌာန္းထားေသာ အရညအ္ေသြးစံာွးႏင့္အည  ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္း 
ခ်ျခင္းာွးႏင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရပါမည္။ကုန္ပစၥည္းသည္ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ပစၥည္းသံုးစြြဲသူ 
မ်ား၊ ၎တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားာွးႏင့္  အျခားပတ္သက္သူမ်ား၏ လံုျခ ံေရးာွးႏင့္ က်န္းမာေရး ကုိ 
သာမန္အားျဖင့္ မထိခုိက္ေစာုိးႏင္ေသာ ဒ ဇုိင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျပ ျပင္မႈာွးႏင့္ ပုိ႔ေဆာင္မႈ တုိ႔ကုိ 
ႀကိ းစားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 

• ကုမၸဏ သည ္ အရညအ္ေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဒ ဇုိင္းျပ လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း 
ာွးႏင့္ ပုိ႔ေဆာင္မႈကုိ တာဝန္ယူရသည့္အားေလ်ာ္စြာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းာွးႏင့္ 
စမ္းသပ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရမည။္ 

• ကုမၸဏ သည ္ ယွဥ္ၿပိ င္နုိင္ေသာ ေစ်းာုွးႏန္း၊ အရညအ္ေသြး၊ သင့္တင့္ေသာပုိ႔ေဆာင္မႈ၊ 
ကုန္ပစၥည္းအေပၚ အာမခံမႈာွးႏင့္ေရာင္းခ်၍ ဝန္ေဆာင္မႈ (After Sale Services) မ်ားကုိ 
တည္ဆြဲဥပေဒ၊ ကုမၸဏ ေပၚလစ ာွးႏင့္အည  ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ ရိွပါသည။္ 

  (၂) ေဖာကသ္ညမ္်ား၏ သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ားလုျံခ ေံရး (Customer Information  
   Confidentiality)  

 ကုမၸဏ သည ္ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ ရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အထူးဂ႐ုိုျပ ရ 
မည့္အျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္မွအပ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း  မျပ ရပါ။ 

  (၃) ေစ်းကြကာွ္းႏင့္ေရာငး္ခ်ျခင္း အခနး္က႑ (Aspects of Marketing & Sale) 



• ကုမၸဏ သည္ ေစ်းကြက္အသ းသ းတြင္ ယွဥ္ၿပိ င္ေရာင္းခ်ရာ၌ ကုန္ပစၥည္းာွးႏင့္ ဝန္ေဆာင္ 
မႈတန္ဖုိးေပၚအေျခခံ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာေစ်းားႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္ခာွးႏင့္ ေရာင္း 
ဝယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေစ်းားႏႈန္း/ဝန္ေဆာင္ချဖင့္ ေရာင္းဝယ္မႈသည ္တည္ဆြဲ ဥပေဒ၊ 
စ းပြားေရး ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမျပ ရပါ။ 

• စ းပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထံုးထမ္းစဥ္လာအရ လက္ေဆာင္ေပးရာတြင္ သင့္တင့္ 
ေလ်ာက္ပတ္ေသာ တန္ဖုိးအတြင္း ျဖစ္ေစရပါမည္။ လက္ေဆာင္ေပးရာတြင္လည္း 
ေကာင္း၊ လက္ေဆာင္လက္ခံရာတြင္လည္းေကာင္း အထူးျပ စုျခင္း မျဖစ္ေစရပါ။ 
လာဘ္ေပးလာဘ္္ယူမႈကုိ လံုး၀မျပ လုပ္ရပါ။ 

 (ခ) အစရုယွယ္ာရငွမ္်ားာွးႏင့္ ဆကဆ္ေံရး (Relationship with Shareholders) 

 (၁) ကုမၸဏ သည ္ဖြြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းာွးႏင့္ ကုမၸဏ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားာွးႏင့္အည  လူနည္းစု အစု 
ရွယ္ယာရွင္ာွးႏင့္ အမ်ားစုအစုရွယ္ယာရွင္ ာွးႏစ္ရပ္လံုးအား အထူးေလးစားရမည။္ 

(၂) ကုမၸဏ သည ္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားာွးႏင့္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးကုိ အစဥ္တည္ 
ေဆာက္ထားရမည။္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ျဖည့္ဆည္းေပးရ 
မည္။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံလာပါက 
ဒါ႐ုိိုက္တာ အဖြြဲ႕က ထုတ္ာုးႏတ္ရယူ၍ ေပးပုိ႔ရပါမည္။ 

(၃) ကုမၸဏ သည ္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ဖြြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားာွးႏင့္အည  
အစ ရင္ခံစာမ်ားျပ စုမႈာွးႏင့္ တင္ျပမႈကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည။္ ပံုမွန္ာွးႏင့္ အခ်ိန္မွန္ 
အစ ရင္ခံစာမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားာွးႏင့္ အေထြေထြထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စံုျခင္း၊ သင့္ 
တင့္ေလ်ာက္ပတ္ျခင္း၊ တိက်ျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ျခင္းာွးႏင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္စံုတစ္ရာကုိ ထိန္ 
ခ်န္ျခင္း မျပ ရပါ။ 

(၄) ကုမၸဏ သည ္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ တန္ဖုိးအက်ိ းေက်းဇူးျဖစ္ေပၚေစရန္ သင္တင့္မၽွတ 
ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပ လုပ္ရပါသည။္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ 
တည္ဆြဲဥပေဒမ်ား၊ ကုမၸဏ ဖြြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမ်ားာွးႏင့္အည  ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္။ 

 (ဂ) အစိးုရ၊ ဥပေဒျပ သမူ်ားာွးႏင့္ ဆကဆ္ေံရး (Relationship with Government and Regulator) 

အစုိးရမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရာွးႏင့္ ာုိးႏင္ငံေတာ္အဆင့္အစုိးရသညလ္ည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ 
အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာာွးႏင့္ ဗဟုိအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဌာန 
ဆုိင္ရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း ကုမၸဏ ၏ညႊန္ၾကားမႈမ်ား၊ ေပၚလစ မ်ားကုိခ်မွတ္ရာာွးႏင့္ ေဖာ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ ဗ် ဟာေျမာက္သည့္ အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၎တုိ႔ာွးႏင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အေလးထား 
ရမည ္ျဖစ္ပါသည္။ 

(၁) ေဒသာွးႏင့္ ာုိးႏင္ေတာ္အဆင့္မ်ားရိွ အစုိးရအဖြြဲ႕အစည္းမ်ားာွးႏင့္ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ဆက္ဆံာုိးႏင္ 
မႈကုိတည္ေဆာက္ရန္၊ 

(၂) သင့္တင့္မွ်တမႈ၊ သမာဓိာွးႏင့္ အျပန္အလွန္တန္းတူမႈကုိ အေျခခံ၍ ေကာင္းမြန္၍ အက်ိ းရိွ 
ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္၊ 

(၃) တည္ဆြဲဥပေဒမ်ားာွးႏင့္ ကုိက္ည စြာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပြင့္လင္းစြာာွးႏင့္ ဓမၼဓိဌာန္ 
က်က် ေပးပုိ႔ရန္၊ 

(၄) ေဒသဆုိင္ရာ ဌာနဝန္ထမ္းမ်ားာွးႏင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသဆုိင္ရာဖြံၿဖိ းမုွလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ရန္၊ 



(၅) ေဒသဆုိင္ရာာွးႏင့္ ာုိးႏင္ငံေတာ္အဆင့္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စ းပြားေရးာွးႏင့္ ယဥ္ေက်းမႈ စ မံကိန္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

(၆) အခ်ိန္အခါအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒ၊ ဥပေဒာွးႏင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ာွးႏင့္ 
တေျပးည  ေလ့လာရွာေဖြရန္၊ 

(၇) ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း အစုိးရအဖြြဲ႕မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး 
ရန္။ 

 (ဃ)  ပတဝ္နး္က်ငာွ္းႏင့္ ဆကဆ္ေံရး (Relationship with Environment) 

 (၁) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ကာလအတြင္း သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ေရးာွးႏင့္ ထိန္း 
သိမ္းေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည။္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တည္ဆြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအရ 
လုိအပ္ေသာလုိင္စင္၊ ခြင့္ျပ ခ်က္မ်ား ရယူထားရန္၊ 

(၂) ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာစ မံခ်က္မ်ားတြင္ တာဝန္ခံ၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း 
မရိွေစရ။ 

 (င)  ကနုပ္စၥညး္ေပးသြငး္သမူ်ား၊ ေဆာငရ္ြကေ္ပးသမူ်ာာွးႏင့္ ဆကဆ္ေံရး (Relationship with 
Goods/Services Providers) 

  ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားသည ္ကုမၸဏ ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြး 
ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း အေလးထားရမည။္ ၎တုိ႔ သည္ 
ကုမၸဏ /ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္ အေသြး၊ 
အခ်ိန္ာွးႏင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္ ၎တုိ႔ာွးႏင့္ ဆက္ဆံရာတြင္- 

(၁) ေကာင္းမြန္ေသာနာမည္ာွးႏင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈရိွေသာ ေပးသြင္းသူမ်ားာွးႏင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာေသာ ရွင္းလင္းေသာ တင္ဒါစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္၊ 

(၂) ကုမၸဏ ကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးနုိင္ေသာပုဂ ိ လ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္က်ိ းစ းပြားထိပ္တုိက္ ေတြ႕ာုိးႏင္ 
သူမ်ားထံမွ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းာွးႏင့္ အလားတူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊ 

(၃) တင္သြင္းေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ျခင္းာွးႏင့္ ျပန္ေတာင္းခံာုိးႏင္မႈကုိ ခြင့္ျပ ေသာ 
ပုဂ ိ လ္/အဖြြဲ႕အစည္းာွးႏင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္၊ 

(၄) ကုမၸဏ ၏ စ းပြားေရးအဆံုးအျဖတ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ထိခုိက္ေစာုိးႏင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အက်ပ္ 
႐ုိိုက္ေစေသာ သုိ႔မဟုတ္ မသင့္ေတာ္ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္ပြားနုိင္သည့္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း 
ာွးႏင့္ ေငြေၾကးေပးျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ 

(၅) အေရာင္းအဝယ္ျပ လုပ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာစိတ္ရင္းေစတနာ၊ ာွးႏစ္ဦးာွးႏစ္ဖက္အက်ိ း 
ေက်းဇူးကုိ အေျခခံ၍ သေဘာတူစာခ် ပ္ ခ် ပ္ဆုိရန္၊ 

 (စ) ၿမ စားမ်ား၊ ရငး္ာွးႏ းျမ ပာံွ္းႏသမူ်ားာွးႏင့္ ဆကဆ္ေံရး (Relationship with Debtors/Investors) 

ကုမၸဏ သည္ ၿမ စားမ်ား၊ ရင္းာွးႏ းျမ ပ္ာံွးႏသူမ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံရာတြင္သင့္ေတာ္မႈာွးႏင့္ မွ်တမႈကုိ  အေျခခံ 
ရမည္။ 



(၁) တူည ေသာအခြင့္အေရး။ ၿမ စားမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ရင္းာွးႏ းထားသူမ်ားကုိလည္းေကာင္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အက်ိ းအျမတ္ခံစားျခင္းာွးႏင့္ စာရင္းရွင္းတမ္း ဖ်က္သိမ္းသည့္တုိင္ 
သာတူည မွ်ျဖစ္ျခင္းာွးႏင့္ ာွးႏစ္ဦးာွးႏစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈကုိ အေျခခံ ဆက္ဆံရမည္။ 

(၂) ၿမ စားမ်ား၊ ရင္းာွးႏ းျမ ပ္ာံွးႏသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရွင္ပ ပ  
ေဆာင္ရြက္နုိင္သူ၊ ဗ် ဟာေျမာက္ အက်ိ းအျမတ္ရယူာုိးႏင္သူ၊ လုပ္ငန္းတြင္း လုပ္ငန္းျပင္ပ 
တန္ဖုိးရိွသူာွးႏင့္ တာဝန္ရိွမႈ တာဝန္ခံာုိးႏင္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည။္ 

(၃) ၿမ စားမ်ား/ရင္းာွးႏ းျမ ပ္ာံွးႏသူမ်ား၏ မွန္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူ 
ထားရမည္။ 

(၄) တာဝန္ရိွတာဝန္ခံမႈသည ္ တည္ဆြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားာွးႏင့္ ည ညြတ္ရ 
မည္။ 

(၅) ာွးႏစ္ဦးာွးႏစ္ဖက္ ေစတနာေကာင္းာွးႏင့္အျပန္အလွန္ အက်ိ းအျမတ္ကုိ အေျခခံ၍ သေဘာ 
တူည ခ်က္စာခ် ပ္ ေရးသားထားရမည္။ 

(၆) ၿမ စားမ်ား၊ ရင္းာွးႏ းသူမ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံမႈတြင္ ကုိယ္က်ိ းစ းပြားထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ 
ရမည္။ 

 (ဆ) ပတဝ္နး္က်ငအ္သိငုး္အ၀ိငုး္ာွးႏင့္ဆကဆ္ေံရး (Relationship with Surrounding Communication) 

(၁) ေကာ္ပုိရိတ္စ မံခန္႔ခြြဲေရးေဘာင္အတြင္း ာုိးႏင္ငံာွးႏင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အသုိင္းအဝုိင္းရိွ အဖြြဲ႕အစည္း 
မ်ားကုိ လူမႈေရးာွးႏင့္ အလွ အတန္းအျဖစ္ ေထာက္ပ့ံရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိလည္း ကုမၸဏ ၏ 
ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ 

(၂) တန္ဖုိးရိွ၍ စ ပြားေရးကုိ တုိးတက္ေစမည့္ စ ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပါဝင္ေစရပါမည္။ 

(၃) ကုိယ္က်င့္တရားစံမ်ားလည္းေကာင္း၊ တည္ဆြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားာွးႏင့္ ျပည ္
သူ႔ေရးရာဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားာွးႏင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈကုိ ေရွာင္ရွားရမည။္ 

လပုင္နး္တြငး္ကိယုက္်င့္တရား (Work Ethics) 

၉၉။ လုပ္ငန္းတြင္းကုိယ္က်င့္တရားသည ္ ပုဂ ိ လ္တစ္ဦးခ်င္းျပ မူမႈ၊ ကုမၸဏ အတြင္း/ျပင္ပ အျခားပုဂ ိ လ္မ်ားာွးႏင့္ 
အျပ အမူအေလ့အက်င့္၊ အျပန္အလွန္ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ အတူတူလုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ား၊ ေကာ္ပုိရိတ္ာွးႏင့္ လုပ္ငန္း 
ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔အတြက္ လမ္းျပခ်က္ျဖစ္သည္။ 

 (က) တစဦ္းခ်င္းအျပ အမလူမး္ညႊနခ္်က ္(Guide to Individual Behavior) 

(၁) တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ နုိင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ေစရန္ တည္ဆြဲဥပေဒာွးႏင့္ ကုမၸဏ /ေကာ္ပုိရိတ္ 
ေပၚလစ မ်ား လုိက္နာရမည္။ 

• ကုမၸဏ /ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိ အစဥ္သစၥာရိွရမည္ျဖစ္ၿပ းကုမၸဏ ာွးႏင့္ တစ္ဦးခ်င္းကုိယ္က်ိ း 
စ းပြားပဋိပကၡျဖစ္ေစရမည့္ အျပ အမူမ်ားကုိ  ေရွာင္ၾကဥ္္ရန္။ 

• အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရွင္ပ ပ  ေဆာင္ရြက္၍ ကုန္က်မႈ 
သက္သာေအာင္ အတတ္ာုိးႏင္ဆံုးေဆာင္ရြက္ရန္။ 

• တစ္ကုိယ္ရည္စြမ္းေဆာင္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းာွးႏင့္ အစဥ္အျမြဲကုမၸဏ ၏အက်ိ းေဆာင္ရြက္ 
ရန္။ 



• ပတ္ဝန္းက်င္အက်ိ းတည္ေဆာက္ေရး၊ အတူယွဥ္တြြဲလုပ္ကုိင္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ာွးႏင့္ ကုမၸဏ ၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ တည္ေဆာက္ရန္။ 

  (၂) ရာထူးအရ အထက္အရာရိွမ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံေရး 

• မိမိ၏ရာထူးာွးႏင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အတြက္ တာဝန္အျပည့္အ၀ရယူ၍ ကုမၸဏ အက်ိ းကုိ ထမ္း 
ေဆာင္ျခင္း၊ မိမိ၏ပုဂ ိ လ္ေရးအက်ိ းာွးႏင့္ အျခားပုဂ ိ လ္ေရးအက်ိ းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ 

• ကုမၸဏ ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိမိ၏ရာထူး၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသံုးျပ ၍ 
ကာကြယ္ရမည။္ ထုိ႔ျပင္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ကုမၸဏ ၏ 
အက်ိ းအတြက္သာ အသံုးျပ ရမည။္ 

• ကုမၸဏ ၏ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းရပါမည္။ ကုမၸဏ အတြင္းာွးႏင့္ ျပင္ပပုဂ ိ လ္ 
မ်ား၏ ၎၏လုပ္ငန္းတာဝန္ာွးႏင့္အည  လုိက္ဖက္ေသာ အျပ အမူ၊ စိတ္ေနစိတ္ထား 
ရိွရမည္။ 

 (၃) မိမိ၏အထက္အရာရိွ၊ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားာွးႏင့္ ဆက္ဆံေရး (Relationship with 
Superior and Subordinate) 

• တစ္ဦးခ်င္းသည ္ မိမိ၏စိတ္ေနစိတ္ထား၊ လုပ္ကုိင္ပံု၊ ေဆာင္ရြက္မႈာွးႏင့္ ေအာင္ျမင္ၿပ း 
ေျမာက္ေရးကုိ တာဝန္ယူျခင္းျဖင့္ အထက္အရာရိွာွးႏင့္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား 
အတြက္ စံနမူနေကာင္း၊ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပတစ္ဦး ျဖစ္ရမည္။ 

• မိမိ၏လက္ေအာက္ငယ္သားသည ္ အႀက းအကြဲမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ာွးႏင့္ ကြပ္ကြဲေရး 
ေအာက္တြင္ တုိးတက္မႈာွးႏင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ သြက္လက္ရမည။္ 

• ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း တန္းတူည မွ်မႈ စိတ္ထားျဖ စင္မႈာွးႏင့္ ေကာင္းေသာ ယံုၾကည္မႈကုိ 
အေျခခံ၍ မိတ္ေဆြဖြြဲ႕ေရး၊ တစ္ဦးာွးႏင့္တစ္ဦး ေလးစားေရးာွးႏင့္ ယွဥ္တြြဲလုပ္ကုိင္ရမည္။ 

  (၄) ဥပေဒလုိက္နာေရး (Complaince with Laws and Regulations) 

• ဝန္ထမ္းတုိင္းသည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ယူရာတြင္လည္း 
ေကာင္း၊ တစ္ဖြြဲ႕ာွးႏင့္ တစ္ဖြြဲ႕ေတြ႕ရာတြင္လည္းေကာင္း ကုမၸဏ ေပၚလစ ာွးႏင့္ တည္ဆြဲ 
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားာွးႏင့္အည  ေဆာင္ရြက္ရမည။္ 

• တည္ဆြဲဥပေဒမ်ားာွးႏင့္ ကုမၸဏ တြင္းေပၚလစ မ်ားကုိ လုိက္နာရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္ခ်င္းစ ာွးႏင့္ အုပ္စုလုိက္တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈသည ္ ကုမၸဏ ၏ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈာွးႏင့္ ယွဥ္ၿပိ င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

 (ခ) သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ား လွ်  ိ႕ဝကွထ္ားမႈ (Information Confidentiality) 

ဝန္ထမ္းတုိင္းသည ္ ကုမၸဏ အက်ိ းအတြက္ လွ်ိ ႕ဝွက္ရန္လုိအပ္သည့္ စ းပြားေရးသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လုပ္ကုိင္ပံု၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ 
သုေတသနျပ ခ်က္မ်ား၊ စာရင္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ေရာင္းခ်မႈစသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ အမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိရန္ မဟုတ္ျခင္းာွးႏင့္ လွ်ိ ႕ဝွက္ခ်က္ဟု မသတ္မွတ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပင္ပသုိ႔ စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ားႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မေပါက္ၾကား 
ေစရပါ။ ထုိ႔အျပင္ တမင္တကာအရလည္းေကာင္း ဆားႏၵမပါရိွဘြဲလည္းေကာင္း မထင္မွတ္ဘြဲ ကိစၥ 
တစ္ရပ္ရပ္ ျပ လုပ္မိျခင္းာွးႏင့္ ေျပာဆုိမိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း သတင္းေပါက္ၾကားမႈကုိ အထူး 
သတိထားရမည။္ အဆင့္ဆင့္ေသာဝန္ထမ္းတုိင္းသည ္ သတင္းလံုျခ ံေရးကုိ အထူးဂ႐ုိုစုိက္ရန္ 
တာဝန္ရိွေၾကာင္း သတိထားရမည္။ အျခားစည္းကမ္းမ်ားမွာ - 



• ဝန္ထမ္းတုိင္းသည္ ကုမၸဏ မွ ခြင့္ျပ ခ်က္မရရိွဘြဲ သုိ႔မဟုတ္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားက ခြင့္မျပ ဘြဲ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရမည္။ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမျပ ရ။ 

• ယခင္ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ား၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ကုမၸဏ ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုမၸဏ မွ လွ်ိ ႕ဝွက္အဆင့္သတ္မွတ္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ သတင္းေပးျခင္း၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မိတၱ မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း မျပ ရပါ။ ျမန္မာ 
ာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒ ပုဒ္မ  ၁၆၁(ခ) အရ ဒါ႐ုိိုက္တာေဟာင္းတစ္ဦးသည ္ ာုးႏတ္ထြက္ၿပ း 
(၇)ာွးႏစ္အတြင္း တရားစြြဲဆုိျခင္းကိစၥျဖစ္ေပၚပါက ကုမၸဏ ၏ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရယူာုိးႏင္ပါသည္။ 

• ဒါ႐ုိိုက္တာ၊ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိိုက္တာ၊ အစုရွယ္ယာရွင္ာွးႏင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုးတုိ႔သည ္ လုပ္ငန္းခ်င္း 
သိမ္းယူျခင္း၊ ပူးေပါင္းျခင္းာွးႏင့္ မိမိအစုရွယ္ယာ ျပန္ဝယ္မည့္အစ အစဥ္မ်ား စသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တလြြဲအသံုးျပ ျခင္းမွ တားျမစ္ထားရမည္။ 

• ဝန္ထမ္းအားလံုးသည ္ မိမိ၏ရာထူးာွးႏင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ သိရိွခြင့္၊ ရယူခြင့္ရိွေသာ ေယဘူယ် 
သုိ႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ ကုမၸဏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အက်ိ းေက်းဇူးမရိွသည့္ 
အဖြြဲ႕အစည္း၊ ပုဂ ိ လ္မ်ားသုိ႔ ကုမၸဏ အတြင္းျဖစ္ေစ ကုမၸဏ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ ေပးအပ္ျခင္း၊ 
အသိေပးျခင္း မျပ ရ။ 

• ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ လွ်ိ ႕ဝွက္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လွ်ုိ႕ဝွက္အဆင့္ရိွသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ားႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္း၊ စာျဖင့္ေရးသာျခင္းျဖင့္ မိမိ၏အက်ိ းေက်းဇူးအတြက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အက်ိ းေက်းဇူးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အုပ္ခ် ပ္ေရးမွ းခ် ပ္/ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိိုက္တာ၏ ခြင့္ျပ ခ်က္မရဘြဲ မေပးရ။ 

 ( ဂ ) သတငး္အရ ႀက ိတငေ္ရာငး္ဝယျ္ခငး္ (Insider Trading) 

သတင္းအရ ႀကိ တင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမွာ အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္ သိရိွသူမ်ားက ႀကိ တင္ 
ေရာင္းဝယျ္ခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါေရာင္းဝယ္ျခင္းကုိ ျမန္မာနုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
မ်ားလြဲလွယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ာွးႏင့္ ကုမၸဏ ၏ သမာဓိာွးႏင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈကုိ မထိခုိက္ေစ 
ရန္ ကာကြယ္ရပါမည္။ သတင္းအရ ႀကိ တင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းမွာ ပုဂ ိ လ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က 
၎ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ် 
ျခင္း၊ တင္သြင္းျဖစ္ၿပ း ယင္းသုိ႔ ေရာင္းဝယ္မႈမွာ အဆုိပါေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္ 
ပစၥည္းမ်ားာွးႏင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အတြင္းသတင္းမ်ားရရိွျခင္း၊ သိရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကြဲ့သုိ႔ 
ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပ ရန္ ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႔၊ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိိုက္တာမ်ားာွးႏင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မက် းလြန္ 
မိေစရန္ာွးႏင့္ က် းလြန္မိပါက ႀက းေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ာွးႏင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မွ ထုတ္ပယ္မည ္ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း သတိေပးထားရမည။္ ယင္းသုိ႔ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ကုမၸဏ ၏ သိကၡာသမာဓိကုိ ထိခုိက္ 
ေစ႐ံုိုသာမက ပါဝင္ပတ္သက္သူ (Stakeholders) မ်ား၏ အက်ိ းကုိ ထိခုိက္ေစေၾကာင္း ဂ႐ုိုျပ ရ မည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ - 

• မည္သည့္ ဒါရုိက္တာအဖြြဲ႕ဝင္၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ တုိက္ 
႐ုိိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ခုိင္မာေသာသတင္းသုိ႔မဟုတ္ အမ်ား 
ျပည္သူအမ်ားမသိနုိင္ေသာ သတင္းအရ မိမိပုိင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္ 
ပစၥည္းကုိ ေရာင္း/ဝယ္ျခင္း မျပ ရ။ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ဆုိရာတြင္ ကုမၸဏ ာွးႏင့္ အျခား 
ကုမၸဏ ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။ 

• မည္သည့္ ဒါရုိက္တာအဖြြဲ႕ဝင္၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ တုိက္႐ုိိုက္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏ အတြင္း လုိအပ္ေသာ ပုဂ ိ လ္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပပုဂ ိ လ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခုိင္မာေသာသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ 
အသိေပးျခင္း၊ အရိပ္အေယာင္ေဖာ္ျပျခင္း မျပ လုပ္ရ။ 



• အထက္ပါေရွာင္ၾကဥ္္ရမည့္ ပုဂ ိ လ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားပါဝင္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔  
စ မံခန္႔ခြြဲေသာ ကုမၸဏ /ေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ ဖက္စပ္ာွးႏင့္ ရန္ပံုေငြအဖြြဲ႕အစည္း (Trust) မ်ား ပါဝင္ 
ရမည္။ 

 (ဃ) ကိယုက္် ိးစ းပြားပဋပိကၡ (Conflict of Interest) 

ကုိယ္က်ိ းစ းပြားပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားမွာ ကုမၸဏ ၏ စ းပြားေရးအက်ိ းစ းပြားသည္ အစုရွယ္ယာရွင္၊ 
ဒါ႐ုိိုက္တာအဖြြဲ႕၊ ဒါ႐ုိိုက္တာာွးႏင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပုဂ လိက စ းပြားေရးအက်ိ းစ းပြားာွးႏင့္ ထိပ္တုိက္ 
ရင္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္က်ိ းစ းပြားပဋိပကၡျဖစ္ေပၚမႈ အေျခခံမူမ်ားမွာ - 

• ဝန္ထမ္းအားလံုးသည ္ ကုိယ္က်ိ းစ းပြားပဋိပကၡျဖစ္မုွကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္
တုိက္႐ုိိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိကုိယ္တုိင္၊ မိမိ၏မိသားစု 
သုိ႔မဟုတ္ အက်ိ းျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မျပ လုပ္ရ။ 

• ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည ္ မိမိ၏ရာထူး၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အသံုးျပ ၍ ကုမၸဏ ၏ 
ေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားကုိ ာုိးႏင္ငံေရးပါတ  တစ္ရပ္ရပ္အတြက္ ေထာက္ပ့ံျခင္း မျပ ရ။ 

• ကုိယ္က်ိ းစ းပြားပဋိပကၡျဖစ္ေပၚသူ အစုရွယ္ယာရွင္သည ္အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ အျခား 
ကင္းရွင္းသူအစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္ပါမွသာလၽွင္ မြဲေပးခြင့္ ရပါမည္။ 

• ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ရာထူး၊ တာဝန္ကုိ အသံုးျပ ၍  မိမိ၏ကုိယ္က်ိ း သုိ႔မဟုတ္ ပုဂ ိ လ္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကုိယ္က်ိ းအတြက္ အခြင့္အေရး မရယူရ။ 

• ကုိယ္က်ိ းစ းပြားပဋိပကၡျဖစ္မႈတြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူ/ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ တစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္ာွးႏင့္ ဘ႑ာေရး အက်ိ းအျမတ္ရိွျခင္း၊ ကုမၸဏ ာွးႏင့္ ၿပိ င္ဆုိင္မႈရိွသည့္ ကုမၸဏ တြင္ 
ဘ႑ာေရး အက်ိ းအျမတ္ရိွျခင္း၊ လက္ေဆာင္ာွးႏင့္ အထူးတလည္ျပ စုမႈခံယူျခင္း၊ အႀကံေပး 
ပုဂ ိ လ္တစ္ဦးသည ္လုပ္ငန္းတူကုမၸဏ ာွးႏင့္ တစ္ၿပိ င္တည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (က) 
ခ်မတွေ္ဆာငရ္ြကလ္်ကရ္ွေိသာမ၀ူါဒမ်ား 



စဥ ္ မ၀ူါဒ ရညရ္ြယခ္်က ္

၁။ ၀နထ္မး္ေရးရာမ၀ူါဒ (Employment Policy) 
(၁)  ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒ 
(၂)  ၀န္ထမ္းမ်ားလုိက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္း  
       မ်ား     
(၃)  ၀န္ထမ္းမ်ား/ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား  

အရညအ္ေသြးျမင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားာွးႏင့္ ၀န္ထမ္း 
မ်ားရရိွေရး၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေရရွည ္ တည ္
တ့ံံရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၀န္ထမ္းမ်ား 
လုပ္ငန္း ခြင္ေဘးအာၲးႏရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ ေရး၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျဖင့္ 
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတုိးတက္ေစေရး၊ အလုပ္ 
သမားမ်ားလုပ္ငန္းခြင္သာယာေစေရးအတြက္ 
ဖန္တ း မႈမ်ားာွးႏင့္ ဆြြဲဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး၊ 
အလုပ္ သမားမ်ား အနာဂါတ္ဘ၀ 
စိတ္ခ်ာုိးႏင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႕ကုိ 
ဥ းတည္ကာ က်င့္၀တ္သိကၡွာ ႈႏ င့္ 
လုပ္ငန္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ 
ေစၿပ း ာုိးႏင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ အလုပ္သမား 
ေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားာွးႏင့္အည  ၀န္ထမ္းမ်ား/ 
အလုပ္သမား မ်ား ၏ရပုိင္ခြင့္မ်ား ရရိွခံစားာုိးႏင္ရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္္ ၀န္ထမ္းေရးရာမူ၀ါဒကုိ 
ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ ျပငပ္ပဂုၢိ လမ္်ားအက် ိးျဖစထ္ြနး္မႈဆိငုရ္ာမ၀ူါဒ  
(Engaging External Policy) 
(၁)  အရည္အေသြးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ 
(၂)  ထုတ္လုပ္မႈမူ၀ါဒ 
(၃)  အေရာင္းာွးႏင့္ေစ်းကြက္ေဖၚေဆာင္ျမွင့္တင္ေရး 
      မူ၀ါဒ 
(၄)  တင္သြင္းသူမ်ား (Providers) ေရြးခ်ယ္မႈ 
(၅)  ဘက္ထရ မ်ား၏ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈ     
      (Quality Assurance) 

 

ာုိးႏင္ငံတကာအဆင့္မ  အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္း 
မ်ား ထုတ္လုပ္ၿပ း သုံးစြြဲသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ သင္တင့္မွ်တေသာေစ်းာွးႏ န္းျဖင့္ 
ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိ င္ေရာင္းခ်ာုိးႏင္ရန္၊ အရညအ္ 
ေသြးမ  ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကုိ သင္တင့္မွ်တေသာ 
ေစ်းာွးႏ န္းျဖင့္ တင္သြင္းသူမ်ားက အခ်ိန္မ  ေပးသြင္း 
ာုိးႏင္ရန္၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား  ထုတ္လုပ္ရာတြင္ Inter-
national Standard Organization (ISO) 
အရလည္းေကာင္း၊ (QM)Total Quality Manage-
ment System(TQM) အရလည္းေကာင္း ထုတ္ 
လုပ္ၿပ း ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တုိင္းတြင္ အရည္အေသြး 
စစ္ေဆးသူမ်ား (QC)က သတ္မွတ္ထားေသာ စစ္ 
ေဆးမႈ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း 
စစ္ေဆးေစရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္္ 
ျပင္ပပုဂၢိ လ္မ်ား အက်ိ းျဖစ္ ထြန္းမႈ ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒကုိ 
ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၃။ ပတ၀္နး္က်ငာွ္းႏင့္အမ်ားျပညသ္သူတျိပ ေဆာငရ္ြကမ္ႈ 
မ၀ူါဒ (Respecting People – Environmental & 
Public Awareness Policy) 
(၁)  သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ 

သဘာ၀ပါတ္၀နး္က်င္ကို 
ကာကြယ္ာုိးႏင္ေစရန္အတြက္ 
စြန္႔ပစ္ပစၥည္္းမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ၿပ း 
စြမ္းအင္ ေလလြင့္မႈမရိွေအာင္ 



(၂)  ေဒသခံလူထုမ်ားာွးႏင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေျပာဆုိျခင္း       
(၃)  က်န္းမာေရးာွးႏင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိိမ္း              
      ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
(၄)  က်န္းမာေရးာွးႏင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအာၲးႏရာယ္           
      ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ 
(၅) လူ႕အခြင့္အေရး 

  

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ လစဥ္ 
စက္မႈဇုံအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ စက္႐ုံိုမွ တာ၀န္ 
ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ၿပ း 
စက္မႈဇုံႀက းၾကပ္ေရးအဖြြဲ႔၀င္ မ်ား၊ 
စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစုိးရဌာနမ်ားာွးႏင့္ ေတြ႔ 
ဆုံေဆြးေားႏြးရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္ရိွ အလုပ္သမားမ်ား 
က်န္းမာေရး၊ ေဘးအာၲးႏရွာယ္ကင္းရ င္းေရး၊ မေတွ္ာ 
တဆမႈမ ွား မျဖစ္ပြွားေရးအတြက္လည္းေကွာင္း၊ 
ပတ္ 
၀န္းက်င္ထိန္းသိိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္လည္း 
ေကာင္း Hazard Analysis and Critical Control  In  
Point  (HACCP), Environmental Manage-ment 
System (EMS)(EMS), Occupational          
Health and Safety(OHSAS) တုိ႕ပါစံာွးႏ န္းမ်ား 
အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္  ဟူေသာ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္မ်ားျဖင့္္ ပတ္္၀န္းက်င္ာွးႏင့္ အမ်ားျပည္သူ 
သတိျပ  ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာမူ၀ါဒကုိ 
ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ 

၄။ ထတုေ္ဖၚေျပာဆိမုႈမ၀ူါဒ (Whistle Blowing Policy) 
(Transparency)   
(၁)  ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိျခင္း(Transparency) 
(၂)  ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိရန္လမ္းေၾကာင္း 
(၃)  တုိင္ၾကားမႈ 
 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency) မူအရ လုပ္ငန္း 
ခြင္တြင္ အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ် ပ္မႈေဖၚေဆာင္၍ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့့္ 
ျပ ထားၿပ း ျဖစ္သည့္အျပင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပ 
ေသာ ၀န္ထမ္းာွးႏင့္ စ မံေရးရာပုဂၢိ လ္မ်ား ေတြ႕ဆုံ 
ေဆြေားႏြးပြြဲမ်ားတြင္ ခြင့္ျပ ရန္၊ ကုမၸဏ ၏ အက်ိ းဆက္ 
ရိွသူမ်ား (Stakeholders)၏ အေတြးအျမင္မ်ားာွးႏင့္ 
မေက်နပ္သူမ်ား ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္၊ ကုမၸဏ တြင္ 
တရားမ၀င္ေသာ အျပ အမူ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ၊ 
လုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ာွးႏင့္ ဆန္႔က်င္ေသာအျပ အမူအစရိွ 
သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ 
ရည္ရြယ္ျပ း ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိမႈမူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္ထား 
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၅။ ေရရညွတ္ညတ္ံံခ့ိငုၿ္မြဲေရးဆိငုရ္ာမ၀ူါဒ       
(Sustainable Management Policy) 
(၁)  စ မံခန္႕ခြြဲမႈ 
(၂)  နည္းဗ် ဟာ 
(၃)  လုပ္ငန္းလမ္းျပေျမပုံ 
(၄)  ဆန္းစစ္ခ်က္ 
(၅)  ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာအဓိက စြမ္းေဆာင္ရည ္ 
      ညႊန္ကိန္း(Non-Financial KPI) 
 

ကုမၸဏ ေရရ ည္တညတ့ံံ္ခုိင္ၿမြဲမႈအတြက္ 
စ မံခန္႔ခြြဲာိုးႏင္ရန္ ေရရ ည္တည္တ့ံံခုိင္ၿမြဲမႈေကာ္မတ ကုိ 
ဖြြဲ႕စည္းကာ ကုမၸ ဏ ၏ တုိးတက္မႈ အရိွန္အဟုန္ 
ောွးႏးေကြးျခင္း၊ ခၽြတ္ ယြင္းခ်က္မ်ားာွးႏင့္ျဖစ္ေပၚာုိးႏင္မည့္ 
အလားအလာတုိ႔ကုိ တင္ျပရန္၊ ဌာနအသ းသ း၏ 
အေရးႀက းလုပ္ေဆာင္မႈ ညႊန္ကိန္းမ်ား(Key 
Performance Indicators)ကုိ    
စုေဆာင္း၍လည္းေကာင္း၊ 
ဘ႑ာေရးာွးႏစ္ခ် ပ္အစ ရင္ ခံစာမ်ားကုိ 
အေျခခံ၍လည္းေကာင္း တုိးတက္မႈအရိွန္ 



ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ တုိးတက္မႈ မရိွျခင္းာွးႏင့္ အ႐ံွို းေပၚျခင္း 
မ်ားကုိ  ေစာင့္ၾကည့္ရန္   ရညရ္ြယ္ျပ း ေရရွည္တည ္
တ့ံံခုိင္ၿမြဲေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။    
 

၆။ သတငး္းအခ်ကအ္လကမ္်ားေပးပိ႕ုဆကသ္ြယျ္ခငး္မူ
၀ါဒ 
(Reporting to Stakeholders Policy) 
(Communicating) 
(၁)  သတင္းအခ က္အလက္မ ွားရရ ိမႈ 
(၂)  ာွးႏစ္ပတ္လညအ္စ ရင္ခံစာ 
(၃)  ဘ႑ာေရးအစ ရင္ခံျခင္း 
(၄) ဘ႑ာ ေရးမဟုတ္ေသာအခ်က္မ်ား 
     (Non-Financial Reporting) 
 

ကုမၸဏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားာွးႏင့္ ကုမၸဏ အေျခအေန 
ကုိ အမ်ားျပည္သူ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရိွာုိးႏင္ရန္၊ ာွးႏစ္ပတ္ 
လညအ္စ ရင္ခံစာာွးႏင့္ 
အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကုိ  
အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀ရန္၊ ဘ႑ာေရး 
အစ ရင္ခံစာမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး 
အစ ရင္ျခင္းစံမ်ား (International Financial 
Reporting Standards) ာွးႏင့္အည  ေရးဆြြဲ ထုတ္ျပန္ 
ရန္၊ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ထုတ္လုပ္မႈာွးႏင့္ လုံၿခံ ေရးဆုိင္ရာစံားႏႈန္းမ်ားာွးႏင့္အည  
ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျပ း သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ေပးပုိ႔ဆက္သြယ္ျခင္းမူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္ထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ 

၇။ အဂတလိိကုစ္ားမႈာွးႏင့္လာဘလ္ာဘယ္တူိကု ္
ဖ်ကေ္ရးမ၀ူါဒ 
(Anti-Corruption & Bribery Safeguard Policy) 
 

ကုမၸဏ အတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈ၊  
ကုမၸဏ ျပင္ပတြင္  အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား 
မျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိ တင္ကာ ကြယ္မႈ အစ အမံမ်ား 
ခ်မွတ္ရန္၊   အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ပြားပါက 
ျပင္းထန္စြာ အေရးယူရန္ ရည္ရြယ္ျပ း 
အဂတိလုိက္စားမႈာွးႏင့္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္
ေရးမူ၀ါဒကုိ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။   

၈။ အစေုပၚအျမတခ္ြြဲေ၀မႈမ၀ူါဒ  (Dividend Policy) ာွးႏစ္ပတ္လညအ္ေထြေထြည လာခံသည ္ ဒါ႐ုိိုက္တာ 
အဖြြဲ႔က ေထာက္ခံတင္ျပသည့္ ပမာဏထက္မေက်ာ္ 
လြန္ေသာ အစုေပၚအျမတ္ေ၀စုကုိ ခြြဲေ၀ေပးာုိးႏင္ရန္ 
အတြက္ အစုေပၚအျမတ္ခြြဲေ၀မႈမူ၀ါဒ ျပဌာန္းျခင္း ျဖစ္ 
ပါသည္။ 

၉။ ဘ႑ာေရးမ၀ူါဒ  (Financial Policy) 
(၁)  ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္မူ၀ါဒ 
      (Financial Authority) 
(၂)  ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းထားသုိနည္း 
      (Accounting Memorandum) 
 

ရေငြမ်ားကုိ အမ်ားဆုံးရရိွေအာင္ာွးႏင့္ 
အသုံးစရိတ္မ်ား ကုိ တတ္ာုိးႏင္သမွ် 
အနည္းဆုံးသုံးစြြဲရန္၊ ဘ႑ာေငြသုံး စြြဲရာတြင္ 
သာမန္အေျမွာ္အျမင္ရိွသူသည္ မိမိ၏ ကုိယ္ 
ပုိင္ေငြကုိ သုံးစြြဲသကြဲ့သုိ႔ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြြဲရန္၊ ဘ႑ာေငြ 
ကုိ မယုိမဖိတ္၊ မပ်က္စ း၊ မေလလြင့္ေအာင္ ေစာင့္ 
ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္၊ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ 
ဘက္ဂ်က္ခြင့္ ျပ ေငြ ေဘာင္အတြင္းာွးႏင့္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအတြင္း သုံး စြြဲရန္၊ ေရာင္းရေငြာွးႏင့္ 



ေကာက္ခံရေငြမ်ားကုိ သတ္ မွတ္ထားေသာ 
ဘဏ္စာရင္းမ်ားသုိ႔ ေပးသြင္းရန္၊ အ 
သုံးစရိတ္မ်ားကုိ ဘဏ ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြကုိင္ထံမွ သ း 
ျခားထုတ္ယူရန္ာွးႏင့္ သုံးစြြဲေငြကုိ ရေငြမ်ားမွ ခုာိွးႏမ္ျခင္း 
(Set Off) မျပ ရန္၊ ဘ႑ာေငြသုံးစြြဲပုိင္ခြင့္ ရိွသူသည္ 
အသုံးစရိတ္မ်ား သုံးစြြဲရာတြင္ မိမိအတြက္ တုိက္႐ုိိုက္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း 
အက်ိ းျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ သုံးစြြဲျခင္း 
မျပ ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေရး 
ဆုိင္ရာလုပ္ပုိင္ခြင့္ မူ၀ါဒကုိ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါ 
သည္။ ျမန္မာာုိးႏင္ငံကုမၸဏ မ်ားဥပေဒအရ ထိန္းသိမ္း 
ထားရိွရမည့္ စာရင္းစာအုပ္မ်ားာွးႏင့္ ရွင္းတမ္းမ်ားကုိ 
စနစ္တက် ျပ စုထိန္းသိမ္းထားရိွာုိးႏင္ရန္၊ အျပည္ျပည ္
ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအစ ရင္ခံျခင္းဆုိင္ရာ စံမ်ားာွးႏင့္အ 
ည  ဘ႑ာေရးအစ ရင္ခံစာမ်ားကုိ စနစ္တက် ျပ စုၿပ း 
အခ်ိန္မ  တင္ျပာုိးႏင္ရန္ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ေငြစာရင္းထိန္းသိမ္းထားသုိနည္းမူ၀ါဒကုိ 
ျပ႒ာန္းထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည။္ 
 

၁၀။ အတြငး္စာရငး္စစလ္ပုထ္ံုးလပုန္ညး္  
(Internal Audit Manual) 

အလြြဲသုံးစားမ (ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊လုပ္ပုိင္ခြင့္)၊ လိမ္ 
လည္မႈ၊ မသမာမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းေဖၚထုတ္ရန္၊ 
ေလလြင့္ ဆုံးရံႈးမႈ၊ ခုိးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ာွးႏင့္ 
ယင္းကိစၥရပ္မ်ား မေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ 
ဟန္႕တားေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
အစစ္ေဆးခံအဖြြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားာွးႏင့္ 
ည ညြတ္မႈရိွမရိွ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀မႈရိွမရိွ၊ 
ထိေရာက္မႈရိွမရိွ၊ ေငြေၾကးပစၥည္း ၿခိ းၿခံေခၽြတာမႈ 
ရိွမရိွတုိ႔ကုိပါ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
မ်ားျဖင့္ အတြင္းစာရင္းစစ္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမူ၀ါဒကုိ 
ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

၁၁။ လ ွဒါနး္ေငြမ၀ူါဒ  (Donation Policy) လူမႈေရးတာ၀န္သိမႈစိတ္ဓာတ္ကုိ အရင္းခံကာ လူ 
သားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအေနျဖင့္ အမွန္တ 
ကယ္ အကူအည  လုိအပ္သည့္လူပုဂၢိ လ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အဖြြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႕ မည္သည့္ အက်ိ းရလဒ္ကုိမွ် 
မေမွ်ာ္ကုိးဘြဲ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြသားကုိ လွ ဒါန္း 



ာုိးႏင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လွ ဒါန္းေငြမူ၀ါဒကုိ ျပ႒ာန္း 
ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
 

၁၂။ ဆကာ္းႏြယသ္ည့္ပဂု ၢိ လျ္ဖင့္ စ းပြားေရးဆိငုရ္ာ 
လပုေ္ဆာငခ္်က ္
(Related Person Transaction Policy) 
 

ဆက္ားႏြယ္သည့္ပုဂၢိ လ္မ်ားနင့္ဆက္ဆံရာ၌ မတရား 
မ်က္ာွးႏာသာေပး ေဆာင္ရြက္မႈမရိွေစေရးာွးႏင့္ မွန္မွန္ 
ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္အတုိင္း အမ်ားအျမင္ 
တြင္ ႐ုိိုးသားမႈာွးႏင့္ ယုံၾကည္မႈ ရိွေစရန္အတြက္ ဤ 
မူ၀ါဒကုိ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည။္  
 

  

 


