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နိဒါန္း - စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္း (The Business case)
စာဖတ္သူသည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ(bribery)ႏွင့္ ၎သည္မိမိကို မည္သို႔ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း
စဥ္းစားမိၿပီး ဤစာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈေနျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အဂတိလို္က္စားမႈ(Corruption)ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရေသာ္ တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းခံရသူတစ္ဦးက

၎၏ပုဂၢလိက

အက်ဳိး အလို႔ငွာ အာဏာကို အလဲြသံုးစားျပဳျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိရပါလိမ့္မည္။ အမ်ားဆံုးျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ
ပံုစံမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ မ႐ိုးမသားလုပ္ေဆာင္ရန္၊ တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စည္းခ်ိဳးေဖာက္ရန္ မက္လံုးေပးသည့္အေနျဖင့္ ေငြ၊ တံစိုး
လက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံရယူျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္ပါသည္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ Transparency International (TI)သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လိုက္နာသင္႔သည့္မူမ်ား (Business Principle for Countering Bribery)ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့
ပါသည္။ မူလက လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္မွစ၍
ဤစီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လိုက္နာသင္႔သည့္မူမ်ားကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ အမ်ားက
အသိအမွတ္ ျပဳလာပါသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြက္ ေမာ္ဒယ္ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္လည္း ကိုးကားလာၾက
ပါသည္။ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs)ႏွင့္ ပို၍သက္ဆုိင္မည့္ စီးပြားေရးနွင့္ဆုိင္ေသာ လိုက္နာသင့္
သည့္မူမ်ား စာအုပ္ကိုလည္း ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ အခ်ိန္၊ ေငြႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အားနည္းေသာ အဖြဲ႔႕အစည္း
မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားပါဝင္သည့္ လမ္းညႊန္မ်ားလည္း ထည့္သြင္း
ထားပါသည္။

ဤမူမ်ား၊

လမ္းညႊန္မ်ားကိုၾကည့္၍

မိမိတို႔လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစားႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတုိ႔ျဖင့္

အံဝင္ေသာ

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆဲြေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
SME တစ္ခုသည္ တစ္ဦးတည္းပိုင္ သို႔မဟုတ္ လူသံုးေလးဦးသာပါေသာ အစုစပ္လုပ္ငန္းေသးေလးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းငါးရာခန္႔ရွိေသာ ပုဂၢလိကလီမိတက္ ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ငန္း
ပမာဏႀကီးမားေသာကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္မွာ SME တစ္ခုတြင္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မရိွႏိုင္။ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္
ဌာန သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာမူမ်ားက်င့္သံုးျခင္းကို ႀကီးၾကပ္မည့္ေကာ္မတီ ခန္႔ထားႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္း
အျမစ မ်ား မရွိႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤစီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လိုက္နာသင္႔သည္႔မူမ်ားသည္ တန္ဖိုးရွိပါသည္။ ဤမူမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ဓာတ္အခံ၊
႐ိုသားမႈတို႔ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ က်င့္သံုးႏုိင္ပါသည္။ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မန္ေနဂ်ာ
တစ္ဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲလိုသူ၊ ဤမူမ်ားကို သင္၏ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းတြင္ က်င့္သံုးလိုသူမ်ားအတြက္လည္း လမ္းညႊန္စာအုပ္ (Guidance Document)ကို ေရးသားထားပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္၏
အဆင့္တုိင္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုး
ရွင္းျပထားပါသည္။ လမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ စာဖတ္သူတို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
မဟာဗ်ဴဳဟာ မည္သို႔ေရးဆြဲမည္ဟု စဥ္းစားရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ဤလမ္းညႊန္သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျဖစ္ေပၚ
ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ၿခံဳငံုမိေအာင္ ေရးသားထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အလွဴေငြေပးျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
စာဖတ္သူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္လာပါက ေက်ာ္၍ဖတ္႐ႈသြားႏုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္မည္ဟုယူဆရေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ နားလည္ထားသင့္သည့္
အခ်က္တစ္ခုမွာ စာဖတ္သူတို႔၏ လုပ္ငန္းႀကီးထြားလာသည့္အမွ် ဤစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ သင္၏
လုပ္ငန္းႏွင့္ ပို၍ အသံုးတည့္လာႏုိင္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဓေလ့တစ္ခု၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေန
တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎မွာ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္း ငယ္ေလး
အေနျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တုိက္ဖ်က္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ သို႔ေသာ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ား
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ခ်မွတ္ျခင္း၊ အျခား SME မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထု
အေျချပဳ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းကို လက္မခံသည့္ ဓေလ့တစ္ခု (Culture of

Zero Tolerance) ကို ဖန္တီးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုထိခိုက္ပါသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ ေရးဆဲြခ်မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ေသာ အားသာ
ခ်က္ မ်ား႐ွိသကဲ့သို႔၊ အစီအစဥ္ေရးဆဲြခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ စာဖတ္သူမ်ား
အေနျဖင့္ နားလည္ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုငဖ
္ က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အစီအစဥ္ေရး
ဆြဲမႈမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အက်ိဳးမ်ား(Benefits)ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား(Risks) ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ
သြားပါမည္။

အက်ိဳးမ်ား



က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္သည္ဟူေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ နာမည္ေကာင္း သိကၡာသည္ ႏုိင္ငံစံု
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ၎တို႔၏ကုန္စည္ႏွင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္အဆင့္အဆင့္ (Supply Chain) အတြင္း
ပါဝင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတိုးေစပါသည္။



႐ိုးသားျခင္း၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီျခင္းဟူသည့္ မွတ္တမ္းေကာင္းမ်ားသည္ အစိုးရစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္
အခြင့္အလမ္း အားေကာင္းေစပါသည္။



လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ေကာင္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားပါက၊ သင္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သင္တို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္

တရားဥပေဒအရအေရးယူခံရျခင္း၊

လိုင္စင္မ်ားဆံုး႐ႈံးရျခင္းႏွင့္

အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္း

ခံရျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။



အကယ္၍ သင္၏လုပ္ငန္းကို ေရာင္းခ်မည္ဟု စဥ္းစားပါကလည္း နာမည္ေကာင္းရွိျခင္းသည္၊ သင္၏ လုပ္ငန္းအား ဝယ္ယူ
ရန္ ပိုမိုဆဲြေဆာင္သည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။



က်င့္ဝတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ အတူလုပ္ကိုင္ရန္ သင့္တင့္
ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးေစ
ရန္ အားေပးပါသည္။



သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပိုမို၍ဆြဲေဆာင္ႏုိင္လာပါ လိမ့္မည္။



သင္ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မျပဳလုပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ သင္၏စီးပြားေရလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရလာႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္း လာဘ္ေပးျခင္း၊
လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ တံဆုိးလက္ေဆာင္ ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေလလြင့္မႈမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ သက္သာ
လာႏုိင္ပါသည္။

ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား



လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းသည္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကီးေလးေသာဒဏ္ေငြ
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား၊ တာဝန္ရွိေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏုိင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား
ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ပါသည္။



သင္၏လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာတုိင္းျပည္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်မည့္တုိင္းျပည္တြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ
မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမ်ား မရွိလွ်င္ပင္ သင့္အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူႏုိင္သည့္ အၿခားေသာ
တုိင္းျပည္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်မႈရွိလာႏိုင္သည္။



လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ တစ္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားရွိပါသည္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ (United
Nations Convention against Corruption - UNCAC) သည္ ပထမဆံုးေသာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊
အဂတိလိုက္စားမႈပံုစံအားလံုး ၿခံဳငံုမိေအာင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၎သည္ ဥပေဒတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္လာၿပီး၊ လိုက္နာ
က်င့္သံုးလာေသာေၾကာင့္

တုိး၍

အေရးပါလာပါသည္။

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္

ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔႕

(Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) ကလည္း ၎၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ
တုိက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မွတဆင့္

ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းကို

တုိက္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။ ၎သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ (၃၇) ႏုိင္ငံက ၎ကို ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း
ခဲ့ၿပီး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ သံ႐ံုးမ်ားသို႔ သတင္းပို႔ႏုိင္ပါသည္။ ၎တြင္ “အဂတိလိုက္
စားမႈသည္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါ” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။



အကယ္၍ သင္သည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္တြင္ (supply chain)
ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါက ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ သင့္ထံတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ ႐ွိ၊
မ႐ွိ သိလိုၾကေပလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားကို
လိုက္နာၾကရၿပီး၊ ၎တို႔ႏွင့္ လုပ္ကိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အဆုိပါ အစီအစဥ္မ်ားရွိရမည္ဆုိသည္မွာ လိုအပ္ခ်က္
တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု

အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ

ကုမၸဏီႀကီးအမ်ားစုသည္

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္

လာၾကျခင္းေၾကာင့္ အကယ္၍ သင့္ထံတင
ြ ္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ မရွိပါက၊ သင္၏လုပ္ငန္းသည္
၎တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္မခံရႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္တြင္
ပါဝင္ေစျခင္းမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။



လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားစြာေပးျခင္းျဖင့္ မၿပီးဆုံးဘဲ ပို႔ကုန္လိုင္စင္မ်ား ပိတ္သိမ္းခံရ
ႏုိင္ပါသည္။



လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ၿပီး၊ သိကၡာက်ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏
နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမႈမ်ား ခံရႏုိင္ပါသည္။ ဘဏ္မ်ား၊ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အၾကမ္း
ဖက္ဝါဒ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္း၍ ရွင္းလင္းမျပ ႏုိင္သည့္ေငြစာရင္းမ်ား၊ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေငြစာရင္းမ်ားကို
သတင္းပို႔မႈ ျပဳလုပ္ၾကရပါသည္။



လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ လႊမ္းမိုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္
စီးပြားေရးသေဘာကို အေျခခံျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္း မထြက္ရွိတတ္ေပ။ လာဘ္ေပးခဲ့ေသာေငြေၾကးမွာ
အဖဲြ႔႕အစည္းအတြက္ အ႐ႈံးသာျဖစ္ပါသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလမ္း ေၾကာင္းကို လိုက္မိပါက တစ္၀ဲ၀ဲလည္ေနၿပီး
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို အေျခခံ၍ လည္ပတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္
အထိန္းအကြပ္ မရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသေဘာကို ေဆာင္ပါသည္။

3

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္
စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ လိုက္နာသင့္ေသာ မူမ်ား
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) မ်ားအတြက္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ လိုက္နာသင့္ေသာမူမ်ားကို ပုဂၢလိက က႑ အက်ိဳး
စီးပြားအုပ္စုတစ္ခု၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူမႈတိုက္ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာနည္းနာမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ကုမၸဏီမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ကိရိယာ
သဖြယ္ျဖစ္ရန္ ေရးဆဲြခ့ၾဲ ကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခုစာမူ (Version) မွာ အရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္သာရွိသည့္ ေသးငယ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ
ရန္အတြက္ ကိစၥရပ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၊ လက္ေတြ႕ဥပမာမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႐ိုးရွင္း ေအာင္ ေရးသားထားပါသည္။

၁။ စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လိုက္နာသင့္သည့္ မူမ်ား

စီးပြားေရးတြင္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤလိုက္နာသင့္ေသာမူမ်ားအေပၚ သင္၏ ကတိ
က၀တ္ျပဳလုပ္ေဆာင္မႈကို မည္သို႔မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္သည္ဆိုသည္႔ ဥပမာမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ (က)တြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပထားပါ
သည္။
သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာရန္ ကတိကဝတ္ရွိသင့္ပါသည္။


မိမိ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို မွ်တစြာ၊ ႐ိုသားစြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။



စီးပြားေရးတြင္ အသာစီးရေစရန္ တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍လည္းေကာင္း လာဘ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊
လာဘ္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း။



စီးပြားေရးတြင္အသာစီးရေစရန္ တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍လည္းေကာင္း လာဘ္ယူျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း။



ဤမူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုေရးဆဲြျခင္း။

၂။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လိုက္နာသင့္သည့္မူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ သင့္အား ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္နည္း
ကိုင္နည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေစရန္ အကူအညီေပးေရး၊ နာမည္ေကာင္းရရွိမႈကို ကာကြယ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေၾကာင့္
ႀကံဳေတြ႕ရမည့္အႏၱရာယ္ကို နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေစ မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အႀကံျပဳႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သင္၏ လုပ္ငန္းမ်ား


သင့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မည့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားကို သေဘာတူသင့္ပါသည္။



သင့္လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍၊ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ဘယ္မွာရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ သင့္ပါသည္။



စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ

လာလ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၏ အႏၱရာယ္ကို တုိက္ဖ်က္ႏုိင္

မည္ဆုိသည္ကို သေဘာတူသင့္ပါသည္။


သင္၏လုပ္ငန္းသည္ ဤမူမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေရးဆဲထ
ြ ားသင့္ပါ
သည္။

၃။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တုိက္ဖ်က္မည့္ အစီအစဥ္ကို မည္သိုေရးဆြဲမည္နည္း

သင္၏လုပ္ငန္းသည္ လုိက္နာသင့္သည့္မူမ်ားကိုထိန္းသိမ္းၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ မည္သို႔

လုပ္ေဆာင္မည္ဆို

သည္ကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ သံ႐ံုးမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ
TI National Chapters မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သင္ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း။


သင္ စီးပြားေရးလုပ္မည့္ တုိင္းျပည္မ်ား၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အႏၱရာယ္ႀကီးမားမႈ ရွိ၊ မရွိ ေအာက္ပါ လင့္ခ္ (Link) တြင္
စစ္ေဆးပါ။ http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.



သင္၏ ကုမၸဏီလုပ္ကိုင္မည့္ က႑မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို သုံးသပ္ပါ။



ေအးဂ်င့္မ်ား၊ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ ေငြေပး
ေငြယူအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ ေကာ္မရွင္ေပးေငြမ်ားသည္ ၎တို႔ဝန္ေဆာင္မႏ
ႈ ွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ ရွိ၊ မရွိ
ရွင္းလင္းမႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။



သင္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ သင့္ထံပစၥည္းသြင္းေနသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ႐ိုသားမႈ၊ က်င့္ဝတ္ေစာင့္ထိန္းမႈ
ရွိမရွိ ဆန္းစစ္ႏုိင္ရန္ မည္သို႔ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ပါ။



အကယ္၍ သင္သည္ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္အဆင့္ဆင့္(Supply Chain)တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေန
သည္ ဆုိပါက သင္၏ေဖာက္သည္မ်ားက သင့္အေပၚ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္
အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္ဆုိသည္ကို နားလည္ရပါမည္။



သင္စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာတြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဥပေဒ မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
နားလည္ပါ။ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ ဥပေဒျပင္ပ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ ဥပေဒျပင္ပ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိ္က္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကိုသေဘာတူျခင္း
ယခုအခါ သင္သည္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္ခ်က္ေပၚ အေျခခံ၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး
အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆဲြႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏လုပ္ငန္းမွာ အၿမဲတေစ ႐ိုးသားစြာ ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

5

၄။ အဓိကက်ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥရပ္မ်ား


သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို

တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္ေသာ

အဓိကကိစၥရပ္မ်ားရွိပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္

၎တို႔ကို ဆန္းစစ္ၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းတြင္ ေငြေပးျခင္းအျပင္ အျခားပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႐ွိတတ္ပါသည္။ တုိက္႐ိုက္ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္
သည္။ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္တြင္ပါေသာ ေကာ္မရွင္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္လည္း ေပးႏုိင္သည္။ လက္ေဆာင္၊ အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုခု၊
အလွဴအတြက္ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ပံုစံတစ္မ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါေသးသည္။ လာဘ္ေပးမႈမ်ားကို သင္သိရွိျခင္းမရွိဘဲ သင္၏ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုယ္စား လုပ္ကိုင္ေပးေနေသာ အျပင္လူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္က ေပးလိုက္ျခင္းလည္း ရွိပါသည္။

လက္ေဆာင္ႏွင့္ ဧည့္ခံရျခင္းမ်ား
တန္ဖိုးႀကီးေသာလက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမည့္ဧည့္ခံမႈမ်ိဳးတို႔ကို ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအရ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူမႈဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ ေငြသားေပးျခင္းထက္ ပို၍ သိမ္ေမြ႔ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္
ပံုမွန္မဟုတ္ေသာနည္းျဖင့္ အသာစီးရရွိရန္ ရည္႐ြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္လာဘ္ေပးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္
ျပင္ဆင္ျခင္း နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ပုံမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ
ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ ပဲြက်င္းပျခင္းမ်ား၌ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္
ဧည့္ခံျခင္းမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ျပဳလုပ္ ျခင္းမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဟု မဆုိႏုိင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတုိင္းသည္ ဤျခားနားခ်က္ကို
နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သင့္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္
လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ဧည့္ခံျခင္းမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္၊ လက္ခံႏိုင္သည္၊ မည္သည္႔အရာမ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္သည္ ဆုိသည္မ်ားကို သေဘာတူထားရန္လိုပါမည္။ သင္၏ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကလည္း သင္၏
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သိထားေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက္ ဥပမာတစ္ရပ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈ
အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ရျခင္းမွာ ပုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြား သို႔မဟုတ္ ဆက္ဆံေရးကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အက်ိဳး
စီးပြားထက္ပို၍ ဦးစားေပးသည့္အခါ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းသည္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈ
မ်ားရွိႏုိင္ၿပီး၊

႐ိုးသားမႈမရွိေသာ၊

ပြင့္လင္းမႈမရွိေသာ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ဦးတည္ေစႏုိင္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ

တစ္ဦးခ်င္း

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မွားမွန္းသိလ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၊ သင့္လုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ေစမည့္ အေပးအယူ
ကိစၥမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို တြန္းပို႔ ႏုိင္ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္နည္းမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္သည့္
အေျခအေနမ်ိဳးကို မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆုိသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားရွိေနရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပင္ပလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိသည့္
တုိင္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းကို အဂတိလုိက္စားမႈအျဖစ္ရႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပေဒျပင္ျပလုပ္ေဆာင္မႈက့ဲသို႔ပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ကို ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။

လွဴဒါန္းထည့္ဝင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပြန္ဆာေပးျခင္း
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းသည္ အလွဴေငြထည့္ဝင္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စပြန္ဆာေပးျခင္းမ်ားအသြင္ျဖင့္လည္း ရွိေနႏုိင္
ပါသည္။

လွဴဒါန္းမႈအတြက္

ေပးအပ္ေသာေငြမ်ားသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုတြင္

အသာရေရးအတြက္

မျဖစ္ေစေအာင္ ျပဳလုပ္ရေပလိမ့္မည္။ လွဴဒါန္းမႈအတြက္ေပးေသာ ေငြမ်ားမွာ အဖြဲ႕အစည္းသို႔သာ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး
ခ်င္းမ်ားသို႔ မေပးရေပ။

စပြန္ဆာေပးျခင္းဆုိသည္မွာ လူႀကိဳက္မ်ားေသာပြဲမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုက ၎၏အမည္ကို ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္
ေငြသားျဖင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဆုိလိုပါသည္။ ဥပမာ အားကစားလႈပ္ရွားမႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္
အဆုိေတာ္က့ဲသို႔ေသာ

လူသိမ်ားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔

ေပးျခင္းမ်ိဳး

ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခု၏

အက်ိဳးအျမတ္ဆုိသည္မွာ

နာမည္ေကာင္းရမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရာ လူသိမ်ားမႈ၊ နာမည္ႀကီးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စပြန္ဆာေပးျခင္းေၾကာင့္
လူသိမ်ားျခင္းႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ အားေကာင္းလာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ တုိင္းတာ၍ရႏုိင္ေသာ စစ္မွန္သည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိသင့္
ပါသည္။ စပြန္ဆာေပးျခင္းသည္ လုပ္ငန္းအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္
ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေပ။

လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္ေအာင္ ေငြေပးျခင္းမ်ား (Facilitation Payments)
လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္ေအာင္ ေငြေပးျခင္းမ်ားသည္ လာလ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းအတြက္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံအားလံုး
နီးပါးတြင္ ဥပေဒျပင္ပလုပ္ရပ္ဟု သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ တယ္လီဖုန္းတပ္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားတြင္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕မႈအတြက္ ေတာင္းေသာေငြပမာဏမွာ အနည္းငယ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
အေကာက္ခြန္၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈ ျမန္ဆန္ရန္၊ ပါမစ္အျမန္က်ရန္ စသည္ျဖင့္
မိမိတို႔ဖက္မွေပးေသာ ပမာဏလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လာဘ္ေငြေပးမႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ပံုမွန္လို
မလဲႊသာ မေရွာင္သာေပးရေသာ ျမင္ေတြ႕ေနက်ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎မွာ ဥပေဒျပင္ပလုပ္ရပ္ျဖစ္၍ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။
ေရွာင္ရွားႏုိင္ရပါမည္။ ထိုသို႔ေသာ လာဘ္ေငြေပးျခင္းကို တုိက္ဖ်က္္ရန္ရွင္းလင္းသည့္ စီမံခ်က္ထားရွိျခင္းျဖင့္ သင့္အတြက္ေရာ၊
သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားပါ အဆုိပါျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာထည့္ဝင္မႈမ်ား (Political Contributions)
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားသည္

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ

ထည့္ဝင္မႈမ်ားအသြင္ျဖင့္လည္း

သင္၏လုပ္ငန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသို႔ ထည့္ဝင္မႈျပဳလုပ္လိုပါက

ရွိေနႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍

အဆုိပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပြင့္လင္းစြာခ်မွတ္ရန္ အေရးႀကီးပါ

သည္။ အကယ္၍ သင္၏လုပ္ငန္းတြင္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြ႔ရ
ဲ ွိပါက ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္၏လုပ္ငန္းသည္ ေသးငယ္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက စီမံခန္႔ခြဲမႈအစည္းအေဝးတြင္ မွတ္တမ္းတင္သည့္ သေဘာအျဖစ္
ေရးသားထား သင့္ပါသည္။ မိမိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုယ္စား ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသုိ႔ တည့္ဝင္မႈမ်ားျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မိမိအဖြဲ႕ရွိ
အားလံုးသိရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက မခ်မွတ္သင့္ဘဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ အျပည့္အဝ
သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္သာ ခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ အခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သတိျပဳရပါမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အစိုးရ
ကန္ထ႐ိုက္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္တစ္ခုအတြက္ ညွိႏႈိ္င္းေနခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ သင္၌ အကဲဆတ္ေသာ ကိစၥတစ္ခုရွိပါက ယင္းကုိ
အစိုးရက ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ိဳး၌ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ မိမိ ေဒသရွိပါတီကို ထည့္ဝင္မႈမ်ားျပဳလုပျ္ ခင္းသည္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခံရဖြယ္ရွိပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ ထည့္ဝင္မႈမ်ားကို လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔ တုိက္႐ိုက္
ေပးအပ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၅။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား

သင္၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ သင္၏လုပ္ငန္း အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထား
ပံုေပၚ မူတည္၍ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လိုက္နာသင့္သည့္မူမ်ားကို က်င့္သံုးေစရန္ အစီအစဥ္ကို သင့္လုပ္ငန္းမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက သေဘာတူရပါမည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ ကို လုိက္နာက်င့္သံုးမႈ ရွိ၊ မရွိ
ေစာင့္ၾကည့္စီမံခန္႔ခြဲရန္ သင့္လုပ္ငန္းအရြယ္အစားေပၚမူတည္၍ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ခုကို ခန္႔အပ္ႏုိင္ပါသည္။
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သင္၏လုပ္ငန္းတြင္ရွိေသာ လူတုိင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းတုိင္းသည္ ထုိအစီအစဥ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးမႈရွိေစရန္ တစ္ဦး
ခ်င္း၌ တာဝန္ရွိသည္ကို နားလည္သင့္ပါသည္။
သင့္လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ လူတိုင္းသည္ အဆိုပါအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ အစီအစဥ္ကို
အၿမဲေခါင္းထဲတြင္ စြဲေနေစရန္ အၿမဲတုိက္တြန္းအားေပးးသင့္ပါသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာဆက္ဆံေရး
အျပင္လူ (Third party) ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ အဆုိပါအျပင္လူသည္ သင့္ကိုယ္စားလုပ္ကိုင္ ေပးမည့္သူျဖစ္ပါက
လာဘ္ေပးျခင္း၊ ယူျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ကတိကဝတ္ထားႏုိင္ျခင္းမွာ မ်ားစြာထိေရာက္မႈ မရွိလွေပ။
သင္၏လုပ္ငန္းအေနျဖင့္
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

ေသခ်ာေအာင္

လုပ္ေဆာင္ထားရမည့္အခ်က္မွာ

စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံရာတြင္

ေအးဂ်င့္မ်ား၊

ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး

အစီ

အစဥ္ကို လုိက္နာမႈရွိေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တို႔သည္ တရားဝင္မႈ ရွိ၊ မရွိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ေဆာင္ဖူးသည့္ မွတ္တမ္း
ရွိ၊ မရွိ ကိုလည္း စစ္ေဆးရပါမည္။
ေကာ္မရွင္ေငြေပးမႈမွာလည္း သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မွာ ေအးဂ်င့္သည္ သင္၏စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လိုက္နာသင့္ေသာမူမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္း
စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေနရန္ႏွင့္ ၎ကို စာခ်ဳပ္တြင္ပါ ေသာအခ်က္အျဖစ္ လုိက္နာရန္ သေဘာတူမႈ ရွိေရးျဖစ္ပါသည္။
သင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုးကို ရွင္းလင္းေသာ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သေဘာတူထားေသာ
ေကာ္မရွင္ေပးေငြ၊ လာဘ္မေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရပါမည္။ ၎သည္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အကာ
အကြယ္ေပးပါသည္။
သင္၏ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အျပင္လူအား သင္၏စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လိုက္နာ သင့္သည့္မူမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းလိုက္နာမႈရွိေရး ထည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏ေအးဂ်င့္ သို႔မဟုတ္ ၾကားလူသည္ လာဘ္ေပးျခင္းလာဘ္ယူျခင္း
ျပဳခဲ့ပါက စာခ်ဳပ္တြင္ သင့္အားသေဘာတူညီခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းထားရပါမည္။

သင္၏ ဝန္ထမ္းမ်ား
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္

လုပ္ငန္းတြင္

ဆံုး႐ံႈးမႈရွိခဲ့လွ်င္လည္း

သင္၏လုပ္ငန္းမွ

မည္သူ

တစ္ဦး

တစ္ေယာက္ကိုမွ် အေရးယူလိမ့္မည္မဟုတ္ဆိုသည္ကို သိထားေစရပါမည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ သင္၏ အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းထား
ရမည္မွာ သင္၏အဖဲြ႕အစည္းမွ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ လာဘ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လာဘ္ယူျခင္းကိုေတြ႕ရွိပါက စည္းကမ္းအရ အေရးယူ
ခံရမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈရွိရန္၊ သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤသည္တုိ႔မွာ
လုပ္ငန္း၏မူဝါဒျဖစ္သည္ဆုိသည္ကိုသိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္လုပ္ငန္းတြင္ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာ
ရွိပါက ၎သည္ အေသးစိတ္ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား
သင့္လုပ္ငန္း၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္
သင္၏အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ပါဝင္သူအားလံုး၊ ပါဝင္လာမည့္သူအားလံုးက သေဘာတူရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင့္ထံတြင္ ကုန္ပစၥည္း
ေပးသြင္းမည့္သူမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုငဖ
္ က္မ်ားကလည္း အစီအစဥ္ကိုနားလည္သေဘာတူရန္
လိုအပ္ပါသည္။

သင့္လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္

ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းထားရမည့္အခ်က္မွာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ

လုပ္ငန္း၏

အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္၍ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြားမ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ကို
ၾကည့္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္းဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ စိုးရိမ္စရာမ်ားေဖၚထုတ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈရွာေဖြျခင္း

ဤသည္မွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သင့္လုပ္ငန္း၏
နာမည္ေကာင္းရရွိမႈသည္ သင့္လုပ္ငန္း၏ တန္ဖိုးအေပၚ မူတည္ပါသည္။ သင့္လုပ္ငန္းသည္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားကို မည္သုိ႔
အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို မည္သို႔ သင္ခန္းစာယူမည္၊ သင္၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ
တုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ တိုးတက္မႈ ရွိရန္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။
သင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ လူမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈယူပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ သင္၏စီးပြားေရး ပါတနာ လုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈယူပါ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားကို လက္စားေခ်မႈမ်ား ျပန္လုပ္လာမည္ကို
ေၾကာက္႐ြ႕ံျခင္းမရွိဘဲ သတင္းပို႔ႏုိင္မည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း၊ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္မလာမီ အျဖစ္အပ်က္ကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္
မည္ဆုိသည္ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ အႀကံဥာဏ္ ရယူႏုိင္မည္ စသည္တုိ႔ကို အားလံုးညွိႏႈိင္းသေဘာတူထားရန္ လိုပါသည္။

၇။ ဆက္သြယ္ေရး

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိ္င္ေသာ လိုက္နာက်င့္သံုးသည္႔ မူမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း
မည္သူကမွ် သိရွိျခင္းမရွိပါက မထိေရာက္၊ အသံုးမဝင္ေပ။
သင္၏လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ထားရမည့္ကိစၥမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ကို သင့္
အဖဲြအ
႔ စည္းရွိ လူတိုင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားက သိရွိနားလည္ ထားေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္

သင္၏လုပ္ငန္းနာမည္ေကာင္းရရွိရန္

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏုိင္ပါမည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကို ႐ိုးသားစြာ ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္လာႏုိင္ၿပီး၊ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူကိစၥ ေပၚေပါက္လာပါကလည္း သင္ႏွင့္ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။

၈။ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား၏ အေထာက္အကူ မရပါက
အသံုးမဝင္၊ ထိေရာက္မႈမရွိ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္မႈ မ်ားသည္ သင္၏လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အေထာက္
အကူျပဳမည့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိန္းညွိျခင္း Check and Balance ပင္ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္အစီအစဥ္ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရာ
လည္းေရာက္ေပသည္။ သင္၏လုပ္ငန္းသည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား၊ စာရင္းစစ္ပံုစံမ်ားတြင္
မတူညီႏုိင္ေသာ္လည္း၊

အေကာင္းဆံုးဟုဆုိႏုိင္ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပင္

ျပႆနာဟူသည္

ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေပသည္။

ထိုအခါတြင္ ေမးခြန္းေမးစရာမ်ားထြက္ေပၚလာပါက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားသည္ အေထာက္
အထားအျဖစ္ ေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္လုပ္ငန္းတြင္ ဝက္ဆိုဒ္ဖြင့္ထားပါက သင္၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ
တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ကို ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားလိုက္ပါ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည္႔ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းမ်ား
ျပဳစုထိန္းသိမ္းထားပါ။
ေငြေၾကးကိစၥဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား တိက်စြာ ထိန္းသိမ္းထားေရးသည္ မရွိမျဖစ္
လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမွာ မွတ္တမ္းမရွိေသာ စာရင္းမ်ား
မရွိေရး ျဖစ္ပါသည္။ သိရွိထားရမည့္အခ်က္မွာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ဥပေဒမ်ားတြင္ စာရင္းကိုင္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ဟု
႐ႈျမင္ေသာ၊ ျမင္သာမႈမရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားကို သတင္းပို႔ရမည္ဟု ပါရွိသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ တိက်ေသာမွတ္တမ္းမ်ား ထားရွိျခင္း
သည္ ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္း မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပရန္လိုအပ္လာသည့္အခါ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အ
ေထာက္ အကူ ျဖစ္ပါသည္။
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သင့္လုပ္ငန္းတြင္ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္း သိရွိရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။ ထိုသို႔ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားမွာ သင့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေကာင္းစြာအသားက်ေနမွလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိလူတုိင္း
က လုိက္နာၾကမွလည္းေကာင္း အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို စီမံသူမ်ားသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသူမ်ား
ျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
သင္၏လုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္ျဖစ္ျခင္းရွိမရွိကိုလည္း ျပန္္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် စစ္ေဆးေနရပါမည္။ ၎ကို
ပံုမွန္ျပဳလုပၿ္ ပီး၊ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ေသာ အပိုင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါလိမ့္ မည္။
အစီအစဥ္ကိုသံုးသပ္ပါ။ အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းမွ လူတုိင္းႏွင့္ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စာရင္းစစ္
မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရပါမည္။ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ
သင္ခန္းစာယူျခင္းျဖင့္ သင့္အစီအစဥ္တြင္ တုိးတက္မႈရွိ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း(SMEs) မ်ား
အတြက္အႀကံျပဳထားသည့္ အေျခခံမူမ်ား
၁။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မွ်တစြာ၊ ႐ိုးသားစြာႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာလုပ္ေဆာင္မည္။ (ဥပမာ-ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ
ေငြေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရွင္းလင္းသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား)

၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လာဘ္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ စီးပြားေရးတြင္ အသာစီးရရွိရန္ အလို႔ငွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား
လာဘ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကိုလည္း လက္မခံႏုိင္ေသာကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

(ဥပမာ-ေအးဂ်င့္မ်ားမွ တဆင့္လည္း

လာဘ္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္)
၃။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လာဘ္ယူမႈလည္း မျပဳလုပ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စားလုပ္ေဆာင္သူမ်ား လာဘ္ယူမႈကိုလည္း သေဘာတူလိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။ (ဥပမာ - ေကာ္မရွင္ေငြေပးမႈမ်ားအတြက္ ဂ႐ုျပဳ၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း)
၄။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို လက္မခံသူမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏နာမည္ကို ထိခိုက္မည့္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတဲြဖက္လုပ္ကိုင္မႈကို
ေရွာင္ပါမည္။ (ဥပမာ - စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ဂ႐ုျပဳေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း)

၅။

တုိက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ေသာ လာလ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းပံ့ပိုးပါမည္။ (ဥပမာ - လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ချံ ခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္)

၆။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ရွင္းလင္းၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ မွတ္သားထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိ္မ္းထားပါမည္။ (ဥပမာ အလွဴေငြေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ မွတ္တမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ၊ အက်ိဳး
စီးပြားပဋိပကၡမ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္သည္ဆုိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား)

၇။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ လူတုိင္းနွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မူမ်ားကို သိရွိနားလည္
ထားမႈ ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ (ဥပမာ - ေကာင္းမြန္ေသာဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ
မ်ား၊ မသိနားမလည္မႈအတြက္ ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္)

၈။ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို လိုအပ္သလို ပံုမွန္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ
မည္။ (ဥပမာ - အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူရန္ႏွင့္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္ဖြဲ႕ ျခင္း)
၉။

ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနေရာက္သည့္တုိင္ ဤမူမ်ားကို ဆက္လက္လိုက္နာထိန္းသိမ္းမည္။ (ဥပမာ - လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္
ေအာင္ လာဘ္ေပးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္)
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ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)
လက္ေဆာင္မ်ား ၊ ဧည့္ခံျခင္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအႀကံျပဳခ်က္
စီးပြားေရးသႏၷိဌာန္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ လာဘ္ေပးျခင္း၊ လာဘ္ယူျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ သံႏၷိဌာန္ခ်ထားပါသည္။ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူမႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံလက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံျခင္းမ်ားအသြင္ျဖင့္ ရွိေနတတ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကိုလာဘ္ေပး
လာဘ္ယူျခင္းဟု မွားယြင္းအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သို႔ေသာလက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံျခင္းမ်ားကို လက္ခံ
ႏုိင္မည္၊

မည္သို႔ေသာလက္ေဆာင္မ်ား၊

ဧည့္ခံမႈမ်ားကို

လက္မခံႏုိင္

စသည္ျဖင့္

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားကို

စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားရပါမည္။

လက္ေဆာင္မ်ား
တန္ဖိုးကန္႔သတ္ထားေသာ လက္ေဆာင္အေသးေလးမ်ားကို လက္ခံႏုိင္ပါသည္။ တန္ဖိုးႀကီးေသာ လက္ေဆာင္မ်ားကို
လက္မခံႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးအစားတြင္ ထည့္သြင္းပါသည္။1
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေပးေသာလက္ေဆာင္မ်ားကို လက္ခံႏုိင္ေသာ္လည္း မၾကာခဏ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ေပးေနေသာ လက္ေဆာင္
မ်ားကို လက္မခံႏုိင္ပါ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စည္းမ်ဥ္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေသာ လက္ေဆာင္သည္ အလယ္အလတ္တန္ဖိုးရွိၿပီး၊ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားတြင္
တရားဝင္ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕က သေဘာတူၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။2
တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္လက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံရရွိပါက ျပန္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖဲြ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။3

ဧည့္ခံျခင္း
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ၿပီး၊ မိမိတို႔ကေပးရေသာ ဧည့္ခံျခင္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ တရားဝင္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ပါက
လက္ခံလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
တန္ဖိုးႀကီးေသာ (သုိ႔မဟုတ္) မၾကာခဏဧည့္ခံပြဲမ်ားေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံမည္
မဟုတ္ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ဧည့္ခံရန္မဟုတ္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။
1

4

တန္ဖိုးအေပၚတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ထားရန္စိတ္ကူးရိွႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ $ ၃၀ သို႔မဟုတ္ ပန္း၊ ေခ်ာကလက္က႔သ
ဲ ို႔ေသာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္

လက္ေဆာင္ေသးေလးမ်ား။ ဥပမာ- တန္ဖုိးႀကီးေသာပစၥည္းမ်ားဆုိသည္မွာ ေရႊလက္ရတနာ၊ တန္းဖုိးႀကီးေသာ နာရီမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေလယာဥ္လက္မွတ္တုိ႔ ျဖစ္
သည္။
2

အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားလက္ခံႏိုင္မည္႔ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရိွတတ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လက္ေဆာင္ကုိတစ္ဦး တစ္ေယာက္

ထဲသို႔ ေပးျခင္းထက္စာလ်ွင္ ေဖါက္သည္မ်ားအား မည္သို႔လက္ေဆာင္ ေပးသင္႔သည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ သင္႔ေဖါက္သည္
မ်ားကလည္း လက္ေဆာင္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒရိွသည္ကို သိထားရပါမည္။
3

တစ္ခါတစ္ရံလက္ေဆာင္ကိုျငင္းရသည္မွာ ႐ိုင္းသည္႔သေဘာရိွတတ္ပါသည္။ ဥပမာ- လူအမ်ားတက္ေရာက္ေသာပြဲမ်ား။ ၎သည္ မိမိက ႀကိဳတင္စဥ္း

စားထားရန္ႏွင္႔ ျပင္ဆင္ရန္လမ္းညႊန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ထိုသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ လက္ေဆာင္ကိုလက္ခံႏုိင္ၿပီး ေနာက္မွသာ ရွင္းျပသည့္စာ
ႏွင္႔အတူ

ျပန္ေပးရပါမည္။

ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင္႔

၎၏တန္ဖိုးကို

အလွဴအျဖစ္ျပန္လည္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

လက္ေဆာင္ေပးသူအားလည္း

သင္ဘာ

လုပ္ခ႔သ
ဲ ည္၊ ဘာေၾကာင္႔လုပ္ခ႔ဲသည္ကိုရွင္းျပရပါမည္။ သို႔မွသာ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တန္ဖိုးရိွေသာ လက္ေဆာင္မ်ား ေရွာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
4

ပြဲကုိျပဳလုပ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမွ မည္သူ႔ကိုမ်ွဧည္႔ခံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ဧည္႔ခံရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမရိွေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္ (ဥပမာ အားကစားပြဲ)

လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး

ဧည္႔ခံေဖ်ာ္ေျဖျခင္း

မဟုတ္ေတာ႔ေပ။

လက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင္႔ဆိုင္ေသာဥပေဒႏွင္႔

ၿငိစြန္းပါသည္။

၎တြင္

ဧည္႔ခံျခင္းမွာ
စီးပြားေရးႏွင့္

ဆိုင္ေသာကိစၥ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ဥပမာ- ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆေ
ံ ရးျမႇင္႔တင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအစည္းအေဝးႏွင္႔ ဆက္စပ္က်င္းပျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
တန္ဖိုးႀကီးေသာ

ဧည္႔ခံမႈမ်ားမွာ

သင္႔ေလ်ာ္သည္႔

အေနအထားထက္ေက်ာ္လြန္ေနတတ္ပါသည္။

ဥပမာ-

ရက္သတၱပတ္နားရက္တြင္

မိသားစုအပါအဝင္

ေဈးႀကီးေသာ ေဟာ္တယ္၌ ေနထိုင္ခြင္႔ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမ်ိဳး မွာေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းကိုယ္စီက မိမိတို႔အတြက္ ခရီးစရိတမ
္ ်ား၊ အခန္းခ
မ်ားကို ကိုယ္စီက်ခံသင္႔ပါသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး
အတြက္

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လိုက္နာသင့္သည့္ မူမ်ား

(SME)

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္
စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိ္င္ေသာ လိုက္နာသင့္သည့္မူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
SME မ်ားအတြက္
ဤစာစုတြင္

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ

လို္က္နာသင့္သည့္မူမ်ားတြင္ပါေသာ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို

ပို၍

အေသးစိတ္ရွင္းလင္းထားၿပီး သင္၏အစီအစဥ္ မည္သို႔ေရးဆဲြရမည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းထားပါသည္။ အစီအစဥ္ကို တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္
သေဘာတူျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျပဳပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ တစ္ႀကိမ္တည္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ
မျပဳႏိုင္ပါက အဆင့္လိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အဆင့္မ်ားကို အႀကံျပဳထားပါသည္။

အဆင့္ (၁)
သင့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ မူမ်ားကို သေဘာတူျခင္း

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ သံႏၷိဌာန္ခ်ႏုိင္ရန္၊ သင္၏ စီးပြားေရးႏွင့္
ဆုိင္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။


စီးပြားေရးကိုတရားမွ်တစြာ၊ ႐ိုးသားစြာနွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္။



စီးပြားေရးအရအသာစီးရရန္ တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လာဘ္ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္

လာဘ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။




စီးပြားေရးအရအသာစီးေပးရန္ တုိက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လာဘ္ ယူျခင္းမျပဳ။
ဤမူမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုေရးဆဲြရန္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတိုက္ဖ်က္ေရးယဥ္ေက်းမႈကို ထိပ္ပိုင္းမွစ၍ ခ်မွတ္ရပါမည္။

သင့္လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစားႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားပံုကိုမူတည္၍ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္
ပိုင္ရွင္သည္ ဤသံႏၷိဌာန္ေပၚတြင္ ၿမဲၿမံစြာရပ္တည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အစီအစဥ္ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာ
ပါဝင္သင့္ပါသည္။

ဤသို႔ပါဝင္ျခင္းျဖင့္

ထိပပ
္ ိုင္းမွစတင္

သေႏၶတည္ေစသည့္

စီးပြားေရးဓေလ့တစ္ခုကို

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္းသည္ သင္၏လုပ္ငန္းႏွင့္ သင့္လူမ်ားကို အကာအကြယ္
ေပးသည့္ ေျခလွမ္းကို လွမ္းေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤပထမအဆင့္ေျခလွမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္
မည္ဆုိသည္မွာမူ လုပ္ငန္း၏အရြယ္အစားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံုအေပၚ မူတည္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္၏လုပ္ငန္းတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ
ဘုတ္အဖြဲ႕ရွိပါက အဆုိပါအဆိုျပဳခ်က္ကို ဘုတ္အဖြ႔ဲသို႔ တင္ျပ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူရပါမည္။ အကယ္၍ သင္၏လုပ္ငန္းသည္ အလြန္
ေသးငယ္ပါက ဤလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္မ်ား (Partner)
ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ အေထြေထြ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရပါသည္။
ဤေနရာတြင္

အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္

ခ်မွတ္က်င့္သံုးေရးအတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စာျဖင့္ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ သင္၏အေလးေပး
မႈမ်ား၊ သင့္လုပ္ငန္းက အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤအစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္လိုသည္ စသည္မ်ားကို ျပသႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍
သင္၏လုပ္ငန္းသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအတြက္ စြပ္စြဲခံရပါက၊ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားသည္ သင့္လုပ္ငန္းကို အကာအကြယ္ေပး
နုိင္ပါသည္။ သင္၏လုပ္ငန္းသည္ ေသးငယ္ေသာလုပ္ငန္းမွ်သာျဖစ္ပါက ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူသို႔ ထုတ္ေဝ
ရန္မလိုဘဲ သင္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖိုင္တဲြ၍ ထိန္းသိမ္းထားရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေရးထား၍ မည္သို႔ကတိကဝတ္ျပဳမည္ဆုိသည့္ ဥပမာကို ေနာက္ဆက္တြဲ (က)တြင္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ လိုက္နာရမည့္မူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ သင္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေကာင္းမြန္
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ား၊ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း နည္းမ်ားျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ၊ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူမျပဳလုပ္ဘဲ မည္သို႔လုပ္ကိုင္မည္ဆုိသည္အတြက္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမအဆင့္ သင္၏လုပ္ငန္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္အႏၱရာယ္ကို အလ်င္အျမန္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ အေျခအေန
ကိုေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအဆင့္တြင္ သင္၏လုပ္ငန္း၌ မည္သည့္အရာႏွင့္ပက္သက္ၿပီးစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္ကို ေဖာ္
ထုတ္ ရပါမည္။



သင္၏လုပ္ငန္း မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္မည္ဆုိသည္ကို ၾကည့္ပါ။ သင္၏မိခင္တုိင္းျပည္ႏွင့္ သင့္ စီးပြားေရးသြားေရာက္
လုပ္ကိုင္မည့္

တုိင္းျပည္မ်ားတြင္

ဥပေဒကဘာေတြလဲ၊

တုိင္းျပည္မ်ားအတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

သံ႐ံုးမ်ား၊

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း TI National Chapters မ်ားႏွင့္ TI အဂတိလိုက္စားမႈညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္
ရႏုိင္ၿပီး၊ ၎အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ အဂတိလိုက္စားမႈအဆင့္ကို ျပသေနပါသည္။ သင္သည္ အဂတိ
လိုက္စားမႈသတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ ျမင့္မားေသာတုိင္းျပည္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသေလာ။ သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားေန
သေလာ။


အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ သဘာဝအရ သို႔မဟုတ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရသည့္
ေနရာအရ လာလ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ရန္ အလြန္နီးစပ္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေရနံလုပ္ငန္း၊ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

မည္သို႔ေသာ

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္

သင္ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သနည္း။

သင္လုပ္ကိုင္မည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကို အကဲျဖတ္ပါ။ သင့္လုပ္ငန္းအေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၱရာယ္ကို အကဲ
ျဖတ္ပါ။


ပစၥည္းျဖန္႔ေပးသူမ်ားႏွင့္ ေအးဂ်င့္မ်ားကဲ့သို႔ အျပင္လူမ်ားသည္ လာဒ္ေပးလာဒ္ယူမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ နီးစပ္ပါသည္။ သင္၏
အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ေငြေပးေငြယူအားလံုးသည္ မွန္ကန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ
ေငြေပးေငြယူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ သို႔မဟုတ္ ထူးဆန္းသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ၾကည့္႐ႈပါ။
အထူးသျဖင့္ ေကာ္မရွင္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ ေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးပါ။ “စီမံ
ခန္႔ခဲြေရးအတြက္ ေပးရေသာေငြ”

(Management Fee) တြင္ ဘာေတြအတိအက် အႀကံဳးဝင္သလဲ။ စီမံခန္႔ခဲြမႈသည္

သင့္အတြက္ ဘာေတြအက်ိဳးအျမတ္ရေစသလဲ။ စီမံခန္႔ခဲြမႈသည္ တစ္ခုခုေတာ့ အေထာက္အကူျပဳ ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္
သင္ေပးလိုက္ရေသာ
တူညီခ်က္တြင္

ေငြႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ

ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

အက်ိဳအျမတ္ျပန္ရရန္

စဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္

ေကာ္မရွင္

၅%

၎ကိုသေဘာ
ေပးရသည္ကို

လက္ခံေကာင္း လက္ခံႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၁၅% ဆိုလွ်င္ေရာ မည္သို႔ရွိမည္နည္း ။ ေကာ္မရွင္ေပးေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍
ညွိႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးမႈ၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သလား။ ရာခုိင္ႏႈန္းကို စုစုေပါင္းေစ်းႏႈန္းတြင္ ေပါင္းထည့္ၿပီးၿပီ
ဆုိပါက၊ အဆိုပါ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဘာအတြက္၊ ဘယ္သူ႕ကို ေပးရသည္ကို သင္ သိရွိပါသလား။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို
ေပးျခင္းလား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ေပးျခင္းလား၊ ေငြေပးသြင္းရေသာ ေငြစာရင္းကို ဘယ္သူပိုင္သလဲ။ ကန္ထ႐ိုက္
စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေစ်းႏႈန္းကို တိုး၍ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သို႔ လာဘ္ေပးျခင္းျပဳႏုိင္ျခင္းမ်ား ရွိလာႏုိင္ပါသည္။
သင့္ လုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါက၊ က်င့္ဝတ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းမရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ား
ကူးစက္ႏုိင္သည့္

အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။

သင့္ထံသို႔

ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊

ပစၥည္းျဖန္႔ေသူႏွင့္

စားသံုးသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

သင့္လုပ္ငန္း၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိ၊
မရွိ စစ္ေဆးပါ။ သူတုိ႔အေၾကာင္း သင္ဘာသိသလဲ။ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွင့္ စီစဥ္ထားမႈမ်ားတြင္
ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား သို႔မဟုတ္ နားလည္ရခက္ေသာ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိသလား။ ဥပမာအားျဖင့္ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္
ေငြေပးေငြယူႏွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္မ်ား ရွငး္ ရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈ ရွိသလား။ အထူးသျဖင့္ သင့္ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္
ေပးေနသူမွန္သမွ်ကို ေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ။ ၎တို႔၏ စစ္မွန္မႈကို စစ္ေဆးၿပီးၿပီလား။ ၎တို႔သည္ တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
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မ်ားျဖစ္သလား၊ ၎တို႔၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားတြင္ နာမည္ေကာင္းရွိသလား။ စီးပြားေရးအရ ကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ေရာ၊
႐ိုးသားမႈတြင္ပါ နာမည္ေကာင္းရွိသလား၊ ၎တို႔တြင္ ႐ံုးခန္းရွိသလား။ ေငြေပးေငြယူကိုအျခားႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းလား။ သင္၏
လုပ္ငန္းသည္ ေသးငယ္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ထုိသုိ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါက သံ႐ံုးမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အဖဲြ႕
အစည္းမ်ား၊ TI Chapters မ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား ရႏုိင္ပါသည္။ အင္တာနက္သည္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္
မ်ားစြာရႏုိင္သည့္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ ပါသည္။


သင္၏လုပ္ငန္းသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေၾကာင့္ ထိခိုက္ခ့ဘ
ဲ ူးပါသလား။



သင္၏လုပ္ငန္းအတြင္း ဝယ္ယူေရးႏွင့္ ေငြေပးေငြယူသတ္မွတ္ခ်က္က့ဲသို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ ၎တို႔အတြက္
ျပည့္စံုေသာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ထိန္းညွိမႈ Check and Balance ရွိၿပီလား။ မွတ္တမ္းတင္ထားမႈေရာရွိလား။
အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပိုမိုအားေကာင္းရန္ လိုအပ္သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပလာပါလိမ့္မည္။ သင္၏

လုပ္ငန္းအေနျဖင့္

သင္၏

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို

လုိက္နာက်င့္သံုးရာတြင္

အေထာက္အကူျပဳ

မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဘယ္ေနရာမွာေရးဆဲြရန္ လိုအပ္ေနသည္ဆုိသည္ကိုလည္း ျပသပါလိမ့္မည္။ ဤအစီအစဥ္အတြက္ သင္၏
သံႏၷိဌာန္ခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္အတူ သင္ဆံုးျဖတ္ထား ၿပီးေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားပါ။

အဆင့္ (၂)
သင့္အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲပါ

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ထားရွိရန္

သင္သေဘာတူခြင့္ျပဳရ

မည္ျဖစ္ျပီး

သင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းရန္ (သို႕) အသစ္အစားထုိးရန္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဆံုး
ျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္သြားမည့္အစီအစဥ္သည္ သင့္ဂုဏ္သတင္းကို တုိးတက္ေစမည့္အျပင္ သင့္
လုပ္ငန္းကိုလည္း အားသာခ်က္ရရွိေစသည္။ ထို႕အျပင္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြက့သ
ဲ ုိ႕ေသာ
အႏၱရာယ္မ်ားေလ်ာ့ပါးေအာင္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္။ ယခုအခါသင့္အစီအစဥ္ကို လက္ေတြ႕အသက္၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္
လိုပါသည္။ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမွေပးမည့္ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ဘာလုပ္မလဲဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ။ ဤ
အဆင့္သည္ သင့္အစီအစဥ္အေပၚလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။ ဤအဆင့္တြင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ လုိပါသည္။ ေအာက္
ေဖၚျပပါ လုပ္ေဆာင္မႈႏွစ္ခုျဖင့္ စတင္ပါ။

ဘယ္သူပါ၀င္သင့္သလဲဆံုးျဖတ္ပါ
ဤအခ်က္သည္ သင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ အရြယ္အစားေပၚတြင္ မူတည္လိမ့္မည္။ အကယ္၍ ဘုတ္အဖြဲ႕ရွိပါက သင့္
အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တာ၀န္ယူမည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အဖဲြ႔ကေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ႏုိင္သည္။
လူနည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းငယ္ေလးဆိုပါက သင့္အစီအစဥ္ မည္သုိ႕အေကာင္အထည္ေဖၚမလဲဆုိသည္ကို လူတုိင္း ပါ၀င္
ေဆြးေႏြးကာ အတူတကြဆံုးျဖတ္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။
အေရးႀကီးသည္႔အခ်က္မွာ

ေခါင္းေဆာင္မႈသည္

အထက္မွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဆိုသည္႔

အခ်က္ျဖစ္သည္။

သုိ႕ေသာ္ လူတိုင္းတာ၀န္ယူမႈရိွသင္႔သည္။
သင့္အေနျဖင့္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ ဆိုသည့္အခ်က္ေပၚမူတည္ကာ ဘယ္သူပါ၀င္ဖို႕ လိုအပ္
သလဲဆိုသည္ကို စဥ္းစားပါ။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ားသည္ ဥပမာအခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္
အေရးႀကီးေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ပါ၀င္ေစလိုပါက ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။
အစီအစဥ္ကို သင္ဦးေဆာင္စည္း႐ံုးေသာ္ျငားလည္း လုပင
္ န္း၏မဏၰိဳင္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သင့္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္
ေရး အစီအစဥ္ကို အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ လူတုိင္းက တာ၀န္ကိုယ္စီယူၾကရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ သည္။
အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါက သင့္အေနျဖင့္ ရင္းျမစ္မ်ား အကန္႕အသတ္ရွိေသာ္လည္း လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူမႈဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာ
သင္သည္ အစိုးရမ်ား၊ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေတာ့မည္ဆိုပါက အထူးသီးသန္႕စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။
တုိင္းျပည္အမ်ားစုတြင္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပဌာန္းထားၾကေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားရွိၾကသည္။ စီပြားေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႏ
ႈ ွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (Organisation for Economic Cooperation and Development–OECD)
၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Ant-Bribery Convention) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းျပည္မ်ား၌
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမ်ား ရွိၾကမည္ျဖစ္ျပီး OECD ႏိုင္ငံတစ္ခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက လာဘ္စားရန္
ႀကိဳးစားမႈမွန္သမွ်ကို ၎တုိ႔သံ႐ံုးမ်ားထံ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားက တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရအရာရွိ
မ်ား၏

အဂတိလိုက္စားမႈကိုကိုင္တြယ္ေသာ

ႏုိင္ငံျခားလာဘ္စားမႈ

က်င့္ထံုးအက္ဥပေဒ၊

ဆာဘိန္းေအာက္စေလအက္ဥပေဒ

(Sarbane Oxley Act) တုိ႕ႏွင့္ အေရးယူခံရႏုိင္ျပီး၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံၾကရကာ ၎တုိ႕၏ကုန္စည္ႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္အဆင့္အဆင့္ (Supply Chainအတြင္းမွ ပစၥည္းသြင္းသူကုမၸဏီမ်ားသည္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူမ်ား
မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ၾကရသည္။
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သင့္အစီအစဥ္၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းနယ္ပယ္ကို ဆံုးျဖတ္ပါ
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ရာတြင္ အေျခခံက်ေသာအခ်က္မွာ တံစုိးလက္ေဆာင္ေရာက္လာႏုိင္ေသာ ပံုစံေပါင္းစံုကို
နားလည္ထားျခင္း သိရွိထားျခင္းျဖစ္ျပီး တစ္ခုခ်င္းစီကို ကိုင္တြယ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေနရာတက် ရွိထားရမည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ
ပံုစံတစ္ခုျခင္းစီက သင့္လပ
ု ္ငန္းအေပၚ မည္သုိ႕႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိႏုိင္ သလဲ၊ မည္သုိ႔ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမလဲ စသည္တုိ႔ကို စဥ္းစား
ထားပါ။

လာဘ္ေငြေပးျခင္း
လာဘ္ေငြေပးျခင္း၏ အ႐ိုးရွင္းဆံုးပံုစံမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ၎၏ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ရာထူးကို အလြဲသံုးစားလုပ္ကာ
တရားမ၀င္

ေငြေပးေငြယူလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြပမာဏတစ္ခုခု

ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း

အခြင့္အေရးပိုရရန္

ရည္ရြယ္ကာေပးျခင္း၊

အက်ဳိးအျမတ္ေပးျခင္းလည္း

ျဖစ္ႏုိင္သည္။

လက္ခံျခင္းျဖစ္ျပီး

မ်ားေသာအားျဖင့္

အက်ဳိးအျမတ္ေပးရာတြင္

ဧည့္ခံမႈ၊

လက္ေဆာင္၊ ဦးစားေပးမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည္။ မက္လံုးေပး ျမဴဆြယ္မႈမ်ားမွာမူ တုိက္႐ိုက္လက္ေဆာင္ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ေရာက္မလာ
ႏုိင္ဘဲ၊ သြယ္၀ိုက္ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းကို စြက္ဖက္လႊမ္းမိုးႏုိင္ျပီး၊ အလုပ္သမားမ်ားကို
အၾကပ္ရိုက္ေစႏုိင္သည္။

လက္ေဆာင္မ်ား
လက္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္
အသံုးခ်ရန္

လြယ္ကူလြန္းျပီး၊

တုိင္းျပည္အမ်ားစုတြင္

အၾကီးစားလာဘ္စားမႈအတြက္

လက္ခံထားၾကေသာ

အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္လြဲ

အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္

အသံုးျပဳေနၾကဖြယ္ရွိသည္။ သုိ႕ျဖစ္ရာ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းက မည္သုိ႔လုပ္ခ်င္သနည္း ဆုိ
သည္ကို စဥ္းစားပါ။ ဤေနရာတြင္ ျဖစ္သင့္ေသာအရာမွာ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ယူျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ျဖစ္ျပီး၊ သို႔မွသာ
သင့္ကိုင္တြယ္ပံုနည္းလမ္းတြင္ ေရွ႕ေနာက္ညီေပလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမွသည္ အလုပ္အပ္ျခင္းအထိ စီးပြားေရး
ညွိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအေတာအတြင္း လက္ေဆာင္ေပးျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာအခါ သင့္အေနျဖင့္ အထူးဂ႐ုတစိုက္
ရွိရန္လိုသည္။ လုပ္ငန္းတြင္ၾသဇာေညာင္းေသာ၊ အလုပ္ေပးႏုိင္ေသာ အာဏာရွိသူမွန္သမွ်ထံ လက္ေဆာင္မ်ားေပးသည့္အခါတိုင္း
အျမဲတမ္းသတိထားပါ။ အစိုးရမ်ားသည္ လက္ေဆာင္လက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းၾကပ္ေသာစည္းကမ္းမ်ား ေယဘုယ်အားျဖင့္
ထားရွိေၾကာင္းသိထားပါ။
လက္ေဆာင္မ်ား၏တန္ဖိုး၊

အေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ၊

ေပးေသာအႀကိမ္ေရတုိ႔ကို

စဥ္းစားပါ။

အဆံုးအျဖတ္ကို

လႊမ္းမိုးျခင္း၊

မ်က္ႏွာသာေပးရန္ ၀တၱရားရွိျခင္းတုိ႕ကို လက္ေဆာင္က မည္သည့္ေနရာတြင္ စတင္ဖန္တီး လိုက္ပါသလဲ။ ေခ်ာကလက္ (သို႕)
ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္းသည္ ကိစၥမရွိေသာ္လည္း၊ ေဘာပင္ကို ေရႊႏွင့္လုပ္ထားလွ်င္ (သို႕) ေဒၚလာ ၁၀၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ပုလဲ
လည္ဆြဲျဖစ္ေနပါက ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ။
လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္းကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္ဆုိေသာ နည္းလမ္းကိုစဥ္းစားပါ။ သင္၏ လုပ္ငန္းအတြက္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ၿပီးေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိ
ေပးပါ။ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈတုိ႔မွ သင့္အားကာကြယ္
ေပးလိမ့္မည္။

သင့္၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ေဆာင္ေပးခံရေသာအခါမ်ဳိး၌ ယင္းအေနအထားမ်ဳိးကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ၎

နည္းလမ္းက အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တန္ဖိုးရွိသည့္ (ဥပမာ-၂၅ ေဒၚလာ) ရံဖန္ရံခါ
လက္ေဆာင္မ်ဳိးကို လက္ခံႏုိင္သည္ဟု သင္ဆံုးျဖတ္ထားပါက သင့္စည္းကမ္းကို သင့္လုပ္ငန္းမွလူတုိင္းႏွင့္ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊
စီးပြားဖက္မ်ား သိရွိေအာင္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါ။
သင့္လုပ္ငန္းမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ပိုမိုတန္ဖိုးႀကီးေသာလက္ေဆာင္ (သုိ႕) မၾကာခဏ လက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံ
ရရွိေနပါက မည္သို႔လုပ္ရမည္ဆုိသည္ကို ထုတ္ျပန္ထားပါ။ အကယ္၍ လက္ေဆာင္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း သည္ ေစာ္ကားရာေရာက္ပါက
(ဥပမာ - အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခမ္းအနားတြင္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း) လက္ခံ ယူႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ခံေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ၿပီး၊
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕သို႕လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေစ

ျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သုိ႕

မည္သုိ႔လုပ္ရမလဲဆုိသည္ကို

လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးထားပါ။

သင့္အေနျဖင့္

ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လိုလုပ္ထားရ ေၾကာင္းကို လက္ေဆာင္ေပးသူအား အျမဲတမ္းယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း အသိေပးပါ။ သို႕မဟုတ္ပါက

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အလားတူအေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ထပ္မံရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္။ တန္ဖိုးမည္သို႕ရွိသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္
လက္ေဆာင္ကိုမွ ခြင့္မျပဳဘဲ၊ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနျခင္းျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ လုံလုံၿခဳံၿခဳံလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးကို ပုိမုိ၍ ႏွစ္သက္
ေကာင္း ႏွစ္သက္ေပလိမ့္မည္။
ထိုနည္းတူစြာပင္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စဥ္းစားထားရမည္။ သင့္လုပ္ငန္းတံဆိပ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထားေသာ
စကၠဴဖိတံုးမ်ား၊ ေဘာပင္မ်ားကဲ့သို႕ေသာ လက္ေဆာင္အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုသာေပးရန္

သင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ ပိုမိုတန္ဖိုးရွိေသာ

လက္ေဆာင္က အခမ္းအနားအလုိက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည့္အခါမ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္သည္။ ဘာကိုပဲ သင္ဆံုးျဖတ္ပါေစ ရွင္းလင္းသဲကြဲ
ေအာင္ လုပ္ပါ။ လက္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း စနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ပါ။ ဘာလုပ္ရမည္ကို လူတိုင္းသိရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္း
ေသခ်ာပါေစ။
လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းနမူနာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တ(ဲြ က) တြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။

ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈႏွင့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖမႈ
ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ လက္ေဆာင္ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖမႈကို အကုန္အက်ခံေသာ အဖြဲ႕
အစည္းက အျမဲတမ္းလက္ခံက်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ထိုသုိ႔မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ သင့္စီးပြားလုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္က

စီးပြားေရးရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊

ဆက္ဆံေရးပိုေကာင္းလာေအာင္

အရိုးခံစိတ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ

၄င္းတို႔ကုမၸဏီက

က်င္းပေသာ ညစာစားပြဲ (သုိ႔) ဧည့္ခံပြဲသို႕ သင့္ကိုဖိတ္ၾကားလာပါက ထုိကိစၥသည္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖမႈျဖစ္ျပီး၊ ကုန္က်စရိတ္မမ်ားပါက
လက္သင့္ခံႏုိင္သည္။ နယ္ခံစားေသာက္ဆိုင္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ထမင္းတစ္နပ္ဧည့္ခံျခင္းမွာ ကိစၥမရွိပါ။ ေစ်းႀကီးေသာ ဟင္းလ်ာမ်ား၊
ညစာစားပြဲႏွင္႔ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟုိတယ္၌ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ တစ္ညလံုး ေနထိုင္ျခင္းတို႕မွာမူ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလြန္းသည္။
ဧည့္ခံျခင္းမျပဳဘဲ သင္လိုသလုိအသံုးျပဳရန္ ပြဲလမ္းသဘင္လက္မွတ္ေပးျခင္းသည္ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႕ကို
လက္ခံျခင္းသည္ ကိစၥမရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏လက္ေဆာင္မူ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုသည္။ ဥပမာလက္ခံရန္ သင္ခြင့္ျပဳထားေသာ တန္ဖိုးထက္ေက်ာ္ေနသလား။ အကယ္၍ သင့္သတ္မွတ္ခ်က္က ေဒၚလာ ၃၀ အထိ ခြင့္ျပဳထား
ေသာ္လည္း လက္မွတ္မ်ားက ေဒၚလာ ၂၀၀ ခန္႔တန္ေၾကးရွိေနလွ်င္ သင့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္လိုပါသည္။ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္ေကာင္းလွ်င္မူ လက္မွတ္မ်ားကို လက္ခံႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ ထုိသူသည္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အထူးပင္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္္ေစသူျဖစ္ျပီး လက္မွတ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ျပသသည့္သေဘာဆုိပါက ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ဆံုးျဖတ္
ေၾကာင္းကို လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျပဳ လုပ္ရန္လုိအပ္သည္။
အကယ္၍ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို ပံုမွန္လက္ခံရရွိေနပါက အဆံုးအျဖတ္ေကာင္းေပးရန္ လြတ္လပ္မႈ
မရွိေတာ့သည့္ အေနအထားသို႕ေရာက္ေအာင္ သင့္ကိုတြန္းပို႕ႏုိင္ပါသည္။ ရရန္အလြန္ခက္သည့္ ပြဲလမ္းသဘင္လက္မွတ္မ်ားကို
ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူ (Suppliers) မ်ားထံမွ လက္ခံရရွိထားေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ သူတုိ႔ပစၥည္းမ်ား စံႏႈန္းမမီေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္
ထပ္၀ယ္ယူေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သူတို႔ကုိ ေျပာဆိုရမည့္ကိစၥကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ထုိ႕အျပင္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ မည္သည့္
အရာက မွန္ကန္မလဲ၊ မည္သို႕ ခြင့္ျပဳသင့္သလဲစသည္တုိ႕ကို သင္ဆံုးျဖတ္ရဦးမည္။ အကယ္၍ သင့္လုပ္ငန္းအရြယ္အစား၊ အဖြဲ႕
အစည္း တည္ေဆာက္ပံုတို႕ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္မႈရွိမည္ဆိုလွ်င္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးခန္႕အပ္ကာ ဘာေတြေပး၍ ဘာေတြယူ ေနၾကသည္ကို
ေစာင့္ၾကည့္ခိုင္းျပီး မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ အျမဲတမ္းသတိရွိေနေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဧည့္၀တ္ျပဳစုဖို႕ ဖိတ္ေခၚ
ရာတြင္လည္း သတိရွိပါ။ အစိုးရမ်ားတြင္ တင္းၾကပ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားရွိသလို သင့္ေဖာက္သည္မ်ားတြင္လည္း ဧည့္ခံမႈလက္ခံရာတြင္
သူတုိ႕ကုိယ္ပိုင္မူ၀ါဒမ်ား ရွိၾကသည္။ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္းကို လက္ခံရာတြင္ ကိစၥမရွိေသာ္ျငားလည္း ဘာေၾကာင့္ ကမ္းလွမ္းသလဲ၊ ဘယ္သူ
အက်ဳိးအျမတ္ရွိမွာလဲ၊ တာ၀န္၀တၱရားတစ္ခုက်ေရာက္ေစမည္လား၊ သင္သေဘာတူထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရဲ႕လား
စသည္တုိ႕ကို ေရွးဦးစြာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
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ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးခရီးစဥ္ အသံုးစရိတ္
သင့္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ားအား သီးသန္႕စီးပြားေရး အခမ္းအနားတတ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ စက္႐ံုေလ့လာရန္ျဖစ္ေစ၊
စနစ္သစ္တပ္ဆင္မႈၾကည့္႐ႈရန္ျဖစ္ေစ ဖိတ္ၾကားလိုသည့္အခါတြင္ ဧည့္ခံၾကိဳဆိုေရးကိစၥမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။ အလားတူပင္ သင့္ကို
လည္း ေဖာက္သည္မ်ားက ဖိတ္ၾကားႏုိင္သည္။ ထုတ္ကုန္အေၾကာင္း သင္တန္းေပးျခင္းကဲ့သုိ႕ေသာ ခရီးစရိတ္အကုန္အက်ခံရန္
ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္

ကန္ထရိုက္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးမရွိပါက

ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္

ကိုယ့္စရိတ္ကိုယ္က်ခံျခင္းက

ပိုေကာင္းပါသည္။ အကယ္၍ ေဖာက္သည္၏ခရီးစရိတ္ကို အကုန္အက်ခံရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု သင္ယူဆပါက ဧည့္သည္ အေရ
အတြက္၊ ခရီးစဥ္လက္မွတ္ခ၊ တည္းခိုေနထုိင္မႈစရိတ္၊ အခ်ိန္ကာလအစရွိေသာ ႐ုိး႐ိုး႐ွင္း႐ွင္း လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ျပန္
ထားပါ။ အကယ္၍ သင့္ေဖာက္သည္မ်ားက သူတုိ႕၏ဇနီး၊ ခင္ပြန္းတုိ႕ကို ေခၚလာခ်င္ပါက ထုိကုန္က်စရိတ္ကို ကိုယ့္အစီအစဥ္
ႏွင့္ကိုယ္ေပးေခ်သင့္သည္။ အကယ္၍ေဖာက္သည္မ်ားက စီးပြားေရးခရီးစဥ္တြင္ အားလပ္ရက္အလည္ခရီးထပ္တိုးရန္ အၾကံျပဳ
ေတာင္းဆုိပါက စီစဥ္ေပးရျခင္းမွာ ကိစၥမရွိေသာ္လည္း ထုိအပိုကုန္က်စရိတ္ကို သူတုိ႔အစီအစဥ္ႏွင့္ သူတို႕က်ခံၾကရမည္။ ဥပမာ
တစ္ခုအေနျဖင့္ အကယ္၍ ခိုင္လံုေသာ စီးပြားေရးအေၾကာင္းရင္းကိစၥရွိပါက သင့္ေဖာက္သည္၏ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး သံုးဦးကို သင့္႐ံုးသို႕
ႏွစ္ရက္ၾကာအစည္းအေ၀း (ညစာကဲ့သုိ႕ သင့္ေတာ္သည့္ဧည့္ခံမႈ အပါအ၀င္) လာတက္ရန္အတြက္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ စရိတ္ခံေခၚ
ယူျခင္းသည္

ကိစၥမရွိပါ။

သို႕ရာတြင္

၀န္ထမ္း (၁၀) ေယာက္ေလာက္ကို

ကုမၸဏီစရိတ္ျဖင့္

ေလေၾကာင္းခရီး

ပထမတန္း

လက္မွတ္ျဖင့္ ေခၚယူျခင္း ႏွစ္ရက္အစည္းအေ၀းတက္ရန္ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟုိတယ္တြင္ တည္းခိုျခင္း၊ ထိပ္တန္းအားကစားျပိဳင္ပြဲသို႕
သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းတုိ႕သည္ အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖဳန္းတီးျခင္းျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ လူတကာသိသြားပါက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခံ
ရေပလိမ့္မည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသေဘာကို လက္ခံထားျခင္းသည္
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းကဲ့သုိ႕ပင္ ပ်က္စီးျခင္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္ေအာင္ ေငြေပးျခင္းမ်ား (Facilitation Payments)
ေခ်ာဆီဟု တစ္ခါတစ္ရံေခၚၾကေသာ အပိုေၾကးေပးျခင္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားမ၀င္ေပ။ ယင္းပိုက္ဆံသည္
သင္လုပ္ခိုင္းေသာ တယ္လီဖုန္းလိုင္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လြယ္ကူေအာင္ ျမန္ဆန္ေအာင္
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက

ေတာင္းဆုိေသာ

ပမာဏနည္းပါးသည့္

ေငြျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာပင္

စီးပြားေရးသမားမ်ားက

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပါမစ္မ်ားရဖို႔ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းကိုေက်ာ္ရန္၊ ျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ အေကာက္ခြန္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
အျခားဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္က်အရာရွိမ်ားကို ေပးကမ္းျမဴဆြယ္ေသာ မက္လံုးလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ထုိသုိ႔ ေပးကမ္း
ျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ လြယ္ကူေအာင္ အပိုေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အျမန္စာပို႔စနစ္က့သ
ဲ ို႕ ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္
ေပးျခင္းတုိ႕အၾကား ျခားနားခ်က္မွာ တရား၀င္၀န္ေဆာင္ခသည္ လူတုိင္းအတြက္ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္၍
အဖြဲ႕အစည္း (သုိ႕) ဌာနဆိုင္ရာသုိ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေပးရျပီး၊ ေငြရေျပစာျပန္လည္ရရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ လြယ္ကူေအာင္ အပိုေၾကး
ေပးျခင္းမွာမူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား တိတ္တဆိတ္ေပးရျခင္းျဖစ္၍ ေငြရေျပစာမရွိေပ။ တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းကဲ့သုိ႕အပိုေၾကးမ်ားကို
အၾကမ္းပတမ္းျခိမ္းေျခာက္ေတာင္းဆိုျခင္း ခံရတတ္သည္။ ယင္းသုိ႕ျဖစ္လာပါက သင့္လူမ်ားအေနျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံရ
သည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ရန္ျပဳခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘဲ ေတာင္းေသာေငြကိုေပးကာ ျပန္ထြက္ခြာလာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္
သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အကယ္၍ ထုိသုိ႕အပိုေၾကးေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္ေတာင္းယူျခင္းတို႕ကို ၾကံဳေတြ႕ရပါက
မွတ္တမ္းေရးထားျပီး သင့္မန္ေနဂ်ာကို အသိေပးပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ျဖစ္ခဲ့သည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ခ့ဲသည္၊ မည္သို႔
အေျခအေနရွိသည္ စသည္ျဖင့္ ေလ့လာကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္လာလွ်င္ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေအာင္ မည္သုိ႕ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ရ
မည္ကို သိရွိရန္အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳကို အသံုးျပဳပါ။

အပိုေၾကးေပးျခင္းကို မလုပ္သင့္ပါ။ ၎သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပံုစံ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

မ်က္ႏွာသာေပးမႈ (Favours)
အေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ သင့္ကို သင့္စီပြားဖက္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ေကာင္းစြာသိရွိၾကျပီး၊ ဆက္ဆံေရး
ေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ သင့္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း၏ တန္ဖိုးရွိေသာအပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္မည္ဟု သင္သိထားႏုိင္ပါသည္။ မ်ားေသာအား
ျဖင့္မူ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း၊ မ်က္ႏွာသာေပးခံရျခင္းတုိ႕သည္ ရင္းႏီွးမႈကို တိုက္ရိုက္ျပသျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႕ရာတြင္ မ်က္ႏွာသာ
ေပးမႈသည္ ၀တၱရားမ်ားကို ခ်ဳိ႕ယြင္းသြားေစျပီး၊ လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ၾကဥ္းမေပးႏုိင္ဘဲ အဆံုး
အျဖတ္မ်ား မွားယြင္းေသာ အေနအထားသို႕ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႕ႏုိင္သည္ကို သင့္အတြင္းစိတ္တြင္ မွတ္သားထားရန္လိုသည္။
ယင္းကဲ့သို႕ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားသည္ အျမဲတေစပြင့္လင္းေျဖာင့္မတ္ေနေသာ အရာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ မရေသာ
လုပ္ရပ္မ်ား တိမ္ျမဳပ္ေနႏုိင္သည္။ ဥပမာတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးကို ဗီဇာခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ အတြက္ ဖိတ္ၾကားစာတစ္ေစာင္
ေရးသားကာ သင့္တုိင္းျပည္သုိ႕ (စီးပြားေရးႏွင့္မဆက္စပ္ဘဲ) လာလည္ရန္ စပြန္စာေပး ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုမွာ
ကုန္ပစၥည္းသြင္းသူ (Suppliers) မ်ား စီးပြားေရးလုပ္ေသာ၊ ေငြေပးေငြယူလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္ဘဲ အျခားႏုိင္ငံတြင္ ပစၥည္းပုိ႔ရန္
သင့္လိပ္စာကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ေငြေပးေငြယူလုပ္ရန္ သေဘာတူျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ မ်က္ႏွာသာေပးလုိက္ေလ်ာ
ကူညီျခင္းမျပဳမီျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ႏုိင္သလားဆိုသည္ကို ဦးစြာစဥ္းစားပါ။ ဒိြဟျဖစ္ေနပါက အၾကံဥာဏ္ေတာင္းပါ။ ဥပမာတစ္စံု တစ္ေယာက္ကို သင့္တုိင္းျပည္သုိ႕ ျပည္၀င္ဗီဇာရေအာင္ ကူညီရန္အတြက္ ဖိတ္ၾကားသည့္ စာေရးသားေပးျခင္း သည္ သင့္
တုိင္းျပည္အတြင္း သူတို႕လုပ္သြားသမွ်အတြက္ သင္ကစပြန္စာေပးရသည့္အျဖစ္၊ တာ၀န္ယူရသည့္ အျဖစ္သုိ႔ ဆိုက္ေရာက္သြားႏုိင္
သည္။

စာခ်ဳပ္ပါ ေငြေပးေခ်မႈ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဤကိစၥသည္ အလြန္တရာသိသာထင္ရွားပံုရေသာ္လည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ ေငြေပးေခ်ျခင္း စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အားလံုး
တြင္

သင္၏လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ

ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္

မွ်တမွန္ကန္မႈကို

စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္

အပတ္ခံရမည့္

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

သင့္အဖြဲ႕အစည္းမွ
အႏၱရာယ္နည္း

ေဖၚျပထားႏုိင္ရန္လိုသည္။

လူတိုင္းက

ေငြေပးေခ်မႈ

ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ေလေလ

ေလေလျဖစ္သည္။

တုိင္းတာ၍ရေသာ

စည္းကမ္း

အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြ

လုပ္ငန္းပမာဏတန္ဖိုးျဖင့္

ေကာ္မရွင္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ထိန္းရန္လိုသည္။ သင့္လုပ္ငန္းသို႔ အျပင္လူ (Third Parties)က ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ရွင္းလင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ရန္ႏင
ွ ့္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို

နားလည္သေဘာေပါက္ေစရမည္္။

ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို

သက္ဆုိင္ရာ

အခြန္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရမည္။ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို အလုပ္ရွိသည့္တုိင္းျပည္တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ပင္လယ္ရပ္ျခားတြင္
မလုပ္ရ။ ခ်က္လက္မွတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေငြလႊဲျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေငြသားျဖင့္ မေပးရ။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားကို သင့္လုပ္ငန္းမွ သက္ဆုိင္သူမ်ားက သေဘာတူေၾကာင္း၊ မွတ္တမ္းေရးထားေၾကာင္း၊ နားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ သူတို႕ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သင္ထုတ္ျပန္ထားရန္လိုသည္။ တစ္ဖက္လူ (သို႕)
အျခားသူမ်ားက

သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး

တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊

ယူျခင္းတုိ႕ျပဳလုပ္ေနပါက

စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းအရ

သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းခြင့္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါ။ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းသည့္
သံသယျဖစ္စရာ မွန္သမွ်ကို အစီရင္ခံရန္ စာရင္းစစ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာထည့္ဝင္မႈမ်ား (Political Contribution)
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအား အလွဴေငြလွဴဒါန္းျခင္းၿဖင္႔ ၄င္းတုိ႔တုိင္းျပည္၏
ဒီမိုကေရစီအေရးကို ကူညီပံ့ပိုးသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ ပါတီရန္ပံုေငြ သုိ႕ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ
ကို ကူညီရန္ျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းႏုိင္သည္။ ထိုအလွဴေငြသည္ ႏုိင္ငံလုံအဆင့္ပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၱရအအဆင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အတြက္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသုိ႔ရန္ပံုေငြလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို အခ်ဳိ႕တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္ထားသည္။ အကယ္၍
သင့္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသို႔ရန္ပံုေငြ

လွဴဒါန္းလုိပါက

ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားက

မည္သုိ႕သတ္မွတ္ထားသနည္း

ဆိုသည္ကို ဦးစြာစံုစမ္းရမည္။ ဥပမာ အျမင့္ဆံုးပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိႏုိင္သည္။ ဆိုၾကပါစို႕ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး
အုပ္စုတစ္ခုအား သြားေရာက္ကူညီမည္႔ မိမိလုပ္ငန္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို (အားလပ္ရက္ အပိုစရိတ္အျပင္) လစာျဖင့္ ခြင့္ယူပ်က္ကြက္
ခြင့္ေပးျခင္းသည္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါ၀င္ပံ့ပိုးမႈဟု သတ္မွတ္ႏုိင္စရာရွိသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ပါ၀င္
ပံ့ပိုးမႈျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါက ေရးသား၍ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ေငြစာရင္းပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိပါေစ။ သင့္အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ပါ၀င္
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ပံ့ပိုးထားပါက

လုပ္ငန္းႏွစ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္

ေငြစာရင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းသည္ အိုင္ဒီယာေကာင္းတစ္ခု

ျဖစ္သည္။ (ကုမၸဏီအႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုိ၍ သက္ဆုိင္ပါသည္။) ထုိသုိ႕မလုပ္ခ်င္ပါက သင့္စာအုပ္မ်ားထဲ၌ မွတ္ တမ္းတင္သိမ္းဆည္း
ထားပါ။ အကယ္၍ ထုိက့ဲသို႕ပါ၀င္ပံ့ပိုးမႈ မျပဳလုပ္လုိပါကလည္း ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေရးသား၍ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
သင့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကိစၥ၊ လုိင္စင္ကိစၥ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ဆုိင္သည့္ ကိစၥတစ္ခုခုကို အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေနစဥ္ အေတာ
အတြင္း ႏိုငင
္ ံေရးပါတီသို႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈ မလုပ္သင့္ပါ။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္းကို တုိက္ ႐ိုက္ပံ့ပိုးကူညီမႈ လံုး၀မလုပ္ရပါ။

ရန္ပံုေငြလွဴေသာ အခ်ိန္၌ ေရးသြင္းေသာ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ဂုဏ္သတင္းကုိ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည္။

ကုသိုလ္ျဖစ္လွဴဒါန္းမႈမ်ား
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို ကုသိုလ္ျဖစ္ရန္ပံုေငြမ်ားအျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္လွည့္စားထားမႈမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ အကယ္၍
သင့္္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အလွဴေငြထည့္လုိပါက လုိက္နာရမည့္ ႐ိုးရွင္းေသာလမ္းညႊန္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ျပန္ထားသင့္သည္။ စစ္မွန္
ေသာ ကုသိုလ္ျဖစ္အဖြဲ႕ဆိုပါက ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအရ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေပလိမ့္မည္။ ကုသိုလ္ျဖစ္ပရဟိတအဖြဲ႕
တာ၀န္ရွိသူေတြက ဘယ္သူဘယ္၀ါလဲဟု ေသခ်ာစံုစမ္းပါ။ အကယ္၍ သင္ေစ်းကြက္ကိစၥ ညွိႏႈိင္းေနသူတစ္ဦးနွင့္ ကုသုိလ္ျဖစ္အဖြဲ႕
တာ၀န္ရွိသူတုိ႕ ဆက္ႏြယ္ေနပါက မလွဴတာက ပိုေကာင္းလိမ့္မည္။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဘယ္သူ႔ဆီ ပိုက္ဆံေတြေရာက္သြားလဲ၊ ဘာလုပ္
ဖို႕အတြက္လဲဆုိသည္ကို သိရွိရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍ စီးပြားေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ ကုသိုလ္ျဖစ္
အဖြဲ႕သို႔ ရန္ပံုေငြလွဴရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရျပီဆိုလွ်င္ သတိရွိပါ။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတင္ဒါကိစၥကို ေဆြးေႏြးမိ
ေနရက္သားျဖစ္ျပီး၊ ေဖာက္သည္တစ္ဦးကလည္း ကုသုိလ္ျဖစ္အဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေနသည္ဆိုပါက ကန္ထ႐ိုက္ လုပ္ငန္း
အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္အခ်ိန္အထိ အလွဴေငြေပးျခင္း၊ လွဴရန္ကတိေပးျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ လွဴဒါန္းသည့္္ ပိုက္ဆံမ်ားကိုလည္း ကုသုိလ္
ျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းသို႕ အျမဲတမ္းေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ လူတစ္ဦးခ်င္း လက္ထဲသို႕မထည့္ရပါ။ သင့္အေနျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု အတည္ျပဳခ်မွတ္ထားခ်င္ေပလိမ့္မည္။ သို႕ဆုိပါက ေငြေပးျခင္းမွန္သမွ်အတြက္ အျပန္အလွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္
ထားၿပီးျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။

စပြန္စာေပးျခင္း (အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း)
အားကစားကလပ္အသင္းကဲ့သုိ႕ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက

စပြန္ဆာေပးျခင္းသည္

စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကလပ္အသင္းအမည္ကို အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ ပိုက္ဆံေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ အားကစားပစၥည္း
ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းသည္ အဆိုပါအားကစားနည္းမွ အေက်ာ္အေမာ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း၏အမည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမွ
အက်ဳိးအျမတ္ရရွိႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥတြင္ ပိုက္ဆံကို တစ္ဦးခ်င္းထံ ေပးရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သင့္ကုမၸဏီက အခေၾကးေငြ
မည္၍မည္မွ် ေပးေနသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဘာေတြရဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ (ဥပမာ - အားကစားျပိဳင္ပြဲပိုစတာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ
တံဆိပ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ကုမၸဏီတံဆိပ္လိုဂိုပါေသာ ၀တ္စံုကို သတ္မွတ္ပြဲအေရအတြက္ျပည့္ေအာင္ အားကစားအေက်ာ္အေမာ္မ်ားက
၀တ္ဆင္ေပးရျခင္း) စသည္ျဖင့္ ေဖၚျပထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို စီစဥ္ျပင္ဆင္ထားရန္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ရသည္။ သေဘာ
တူညီခ်က္ကို စာျဖင့္ေရးသားကာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမွတ္တမ္းတင္ ထိမ္းသိမ္းထားျခင္းသည္ သင္၏စီမံခန္႕ခြဲမႈကို ပြင့္လင္းျမင္သာ
ေစပါလိမ့္မည္။

အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို အစအဆံုးစဥ္းစားျပီး မူ၀ါဒကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ပါ။

အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း၏ အက်ဳိးစီးပြားထက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္လာေသာအခါ ပဋိပကၡမ်ား
ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ သင့္လက္ေအာက္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ခုတြင္ အခန္းတြင္းအလွဆင္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္သူ၊ ႐ံုးတြင္းအလုပ္
အခ်ဳိ႕ကို သင့္ေလ်ာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္လုပ္ေပးမည့္သူ ညီအကို၀မ္းကြဲ တစ္ဦးရွိေနျခင္းသည္ ဥပမာတစ္ခုဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး
အက်ဳိးစီးပြားကို ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ေၾကညာထားျခင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း ၎လုပ္ငန္းအပိုင္းကို
မိသားစု၀င္မဟုတ္ေသာ အျခားတစ္ဦးအား ကိုင္တြယ္ေစျခင္းတုိ႕ကို ေဆာင္ရြက္လုိက္ပါက ပဋိပကၡထြက္ေပၚလာစရာမရိွပါ။ သင့္
လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေနအထားမ်ားကို အေရးယူကိုင္တြယ္ရန္ မည္မွ်ဆႏၵျပင္းျပေန
ေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ျပန္ထားသင့္ျပီး သုိ႕မွသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာခင္ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အားလံုးသိရွိထားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို လမ္းညႊန္ပါ။

အဆင့္ (၃)
အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း

ယခုအခါ သင္သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္လိုက္ျပီးျဖစ္သည္။ သင့္ အေနအထားကို
သင္ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သလို၊ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ဳိးစံုကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ထားျပီးျဖစ္သည္။
ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင့္လပ
ု ္ငန္းစဥ္ကို ၀က္အူတင္းရန္ လုိအပ္ေသာ (သို႕) အသစ္တစ္ခုခု မိတ္ဆက္ေပးရန္ လုိအပ္ေသာ
နယ္ပယ္မွန္သမွ်ကို ေဖၚထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ အဆင့္ (၂) တြင္ သင့္အစီအစဥ္ကို မည္သုိ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ဆံုးျဖတ္သည္
ဟူေသာ အခ်က္ေပၚတြင္မူတည္ကာ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ယခုအခ်ိန္က်လာျပီ။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကို သင္ဆံုးျဖတ္သည္
ျဖစ္ေစ၊ လားရာသည္ အထက္မွ (ဥပမာ - ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေဘာ့စ္ အစရွိသျဖင့္) ဆင္းသက္လာသည္ကို
သိျမင္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ လူတိုင္းပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္းတုိ႕သည္ အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္
မႈ၏ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ”ငါေျပာတဲ့အတုိင္းလုပ္” ဟူေသာ ကိစၥမဟုတ္။
သင္သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ အႏွစ္သာရရွိေသာ စီးပြား ေရးကိုလုပ္ရန္
တာ၀န္ယူေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား၊

ဤအခ်က္သည္

ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊

သင့္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းရွိ

ေဖာက္သည္မ်ား)

အျခားသူမ်ား

အေပၚတြင္လည္း

(ဥပမာ

-

အလုပ္သမားမ်ား၊

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။

အကယ္၍

သင့္ထံပစၥည္းသြင္းသူမ်ားက သင့္အတြက္ တံစုိးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း (သုိ႕) လက္ခံျခင္းတုိ႕ျပဳလုပ္ေနပါက လာဘ္မေပးရန္ (သုိ႔)
မယူရန္

သေဘာတူျခင္းသည္

အက်ဳိးရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

သုိ႕ျဖစ္ရာပတ္သက္

ဆက္ႏြယ္ေနသူတုိင္းက

သင့္စည္းမ်ဥ္းႏွင့္

အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို သိရွိေနဖို႕ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည္။

ဝန္ထမ္း မ်ား (သုိ႕) လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား
ဤအစီအစဥ္ကို သင္လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ မရွိပါက ဆက္ႏြယ္
လာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို

လူတုိင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တစ္ဦး

ခ်င္းတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း လူတုိင္းနားလည္သိရွိသင့္သည္။ သင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု မည္သုိ႕ပင္ရွိေစကာမူ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ (သုိ႕) ဝန္ထမ္းတုိင္းက အစီအစဥ္ကို သိရွိရန္၊ နားလည္ရန္ လုိအပ္သည္။ သင့္အဖြဲ႕
အစည္းမွ လူတစ္ဦးတိုင္းတြင္ ရွိထားေသာ အခ်က္အလက္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္
ေရး အစီအစဥ္ကို ႐ုိးရွင္း၊ လြယ္ကူစြာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သင့္အတြက္ အလုပ္အခ်ဳိ႕လုပ္ေပးရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ကို
ငွားရမ္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစု၀င္တစ္ဦးကို အကူအညီေတာင္းရာတြင္ျဖစ္ေစ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ဖတ္ၾကည့္ျပီး သင့္လုပ္ငန္း
အတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း လြယ္ကူစြာနားလည္ေစရန္ ေသခ်ာ ျပဳလုပ္ပါ။
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တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း ျပဳလုပ္ရသည့္ သင့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ငန္းတြင္းရွိ လူတိုင္း
နားလည္ေအာင္ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေခ်ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘယ္သူ႔အား ေျပာဆုိရမည္။ ဘယ္မွာအႀကံဥာဏ္ေတာင္းရ
မည္ကုိ လူတုိင္းသိေအာင္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ပါ။ ဤအခ်က္ကို သင္မည္သုိ႔ ခ်ည္းကပ္ကိုင္တြယ္မလဲဆိုသည္မွာ သင့္အဖြဲ႕အစည္း၏
အရြယ္အစားေပၚတြင္ မူတည္လိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္လုပ္ငန္းတြင္ လူအနည္းငယ္သာရွိပါက သင္တန္းခ်ိန္တစ္ခုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္
ႏုိင္ျပီး၊ သုိ႕မဟုတ္ပါက အုပ္စုေလးမ်ားခြဲကာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္စာရင္းစာအုပ္ဖြင့္လွစ္ထားကာ သင့္
အစီအစဥ္အေၾကာင္း

ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေသာ

သင္တန္းတက္ေရာက္ထားေၾကာင္း

လူတုိင္းကို

လက္မွတ္ထုိးထားေစျခင္းသည္

အႀကံဥာဏ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အသစ္ဆက္ဆံမည့္ လူသစ္မ်ားကလည္း သင့္လုပ္ငန္းတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတိုက္ဖ်က္
ေရးအစီအစဥ္ရွိသည္ကို သိရွိနားလည္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထား သင့္သည္။ အားလံုးအနက္အေရးႀကီးဆံုးမွာ ဤအစီအစဥ္သည္
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ယခုမွစ၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ပံုစံျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးုလုပ္ရာတြင္
လုိက္နာမည့္ နိစၥဓူ၀ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းးသဲကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္
စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ အက်ဳိးဆက္မ်ား မည္သုိ႕မည္ပံုရွိေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးထားပါ။ အကယ္၍
သင့္လုပ္ငန္းသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါက အစီအစဥ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ဥပေဒမ်ားပါ
တြဲဖက္ပါ၀င္လာေစရန္အတြက္

လူသားရင္းျမစ္ဌာနမန္ေနဂ်ာလည္း

ပါ၀င္တက္ေရာက္ေၾကာင္း

ေသခ်ာပါေစ။

ဥပမာအားျဖင့္

တိုင္းျပည္အမ်ားစုတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္က့ဲသုိ႕ေသာ ကုမၸဏီမူ၀ါဒမ်ားကို လုိက္နာဖုိ႕ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳမီ
ျပည္တြင္းဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာ ျပန္ဆိုေစျခင္းမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။
တံစုိးလက္ေဆာင္ေပးျခင္းအေပၚမူတည္ေသာ

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနပါက အေရးယူခံရမည္

မဟုတ္

ေၾကာင္း သင့္လုပ္ငန္းမွ လူမ်ားသိရွိထားျခင္းသည္လည္း ထပ္တူထပ္မွ်အေရးပါေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာဆက္ဆံေရး
ဤအခ်က္သည္ သင့္အစီအစဥ္၏ အေရးႀကီးဆံုးအပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေအးဂ်င့္မ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား၊
ေဖာက္သည္မ်ားကဲ့သုိ႕ေသာ သင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေဘာင္ထဲတြင္မရွိသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈေၾကာင့္ အေကာင္
အထည္ေဖၚရန္ အခက္အခဲဆံုးျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။



ပထမဆံုးအေနျဖင့္ သင့္ကုမၸဏီနွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈရွိသူမ်ားအား သင့္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ ေရးအစီးအစဥ္ကို
အသိေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ အကယ္၍သူတို႔၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ရွိထားသည္
ဆိုပါက ေမးျမန္းျပီး မိတၱဴကူးယူပါ။



စီးပြားဖက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ သင္ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ကိုယ္စားျပဳသူႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ သင္၏
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ သိရွိနားလည္သင့္သည္။



သင့္လုပ္ငန္း၏ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္စည္းကမ္းမ်ားတြင္ သင့္အစီအစဥ္ကို ထင္ဟပ္ေနေအာင္ျပဳလုပ္ကာ၊
အကယ္၍

လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားက

တံစုိးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊

လက္ခံျခင္းျပဳလုပ္ပါက

ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္မႈကို

ခ်က္ခ်င္း

အဆံုးသတ္ခြင့္ရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္ထည့္သြင္းထား သင့္သည္။



အကယ္၍ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းထူေထာင္ပါက စီးပြားေရးဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ရာတြင္ သင့္အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္ေအာင္
ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။

စီးပြားေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာဆက္ဆံေရးကို စတင္ျခင္း
သင္၏

စီးပြားဘက္ကုမၸဏီမ်ားအား

ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ

သူတို႕တြင္

ကိုယ္ပိုင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး

အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ တရား၀င္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန္အတြက္ က်ဳိးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင္႔လုပ္ငန္းတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။
အေရးႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ သင့္စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈတြင္ အခရာက်ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ



စီးပြားေရးကို မွ်တ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ပံုစံျဖင့္ လုပ္ရမည္။



တန္စုိးလက္ေဆာင္ဟူသည္ ေပးျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ လက္ခံျခင္း မျပဳရ။

စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံမႈမျပဳမီ



သင့္စီးပြားဖက္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ သတိထားစရာအခ်က္မ်ား ရိွ၊ မရွိ စိစစ္၍ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လုပ္သင့္ေသာ
အရာကို ႐ိုး႐ုိးရွင္းရွင္း အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ယင္းသုိ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမ်ား ပါ၀င္
ေသာ စီးပြားေရး႐ႈေဒါင့္မွေန၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ သတိထားေသာ လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။



အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ထားပံုႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈကို စစ္ေဆးပါ။



ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမွတ္ပံုတင္ထားေသာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ေငြေပးေငြယူလုပ္ေသာ ေနရာကို စစ္ေဆးပါ။



၎အဖြဲ႕အစည္း၏ ေငြေရးေၾကးေရး အေနအထားကိုလည္း ၾကည့္ပါ။



၎၏ဂုဏ္သတင္းကို လွည့္လည္စံုစမ္းပါ။



အျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားထံ ေျပာဆုိေမးျမန္းပါ။



လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတိုက္ဖ်က္သည့္ မူ၀ါဒရွိသလား စစ္ေဆးပါ။



ေငြေပးေငြယူ စည္းကမ္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။



သင္ အားစိုက္လုပ္ကိုင္ထားေသာ သံုးသပ္ခ်က္ကို စာေရး၍ မွတ္တမ္းတင္ပါ။ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာင္းလဲသလား သိႏုိင္ရန္အတြက္
ဆက္ဆံေရးကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။

25

အဆင့္ (၄)
စိုးရိမ္စရာမ်ားေဖၚထုတ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈရွာေဖြျခင္း

စိုးရိမ္စရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ သင္ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲဆိုသည္မွာ သင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း
၏ အရြယ္အစားေပၚတြင္ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာအခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္
တြင္ၾကည့္ပါ။



သင့္အစီအစဥ္ကို တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ဖို႕လိုသည္။ ဥပမာ- အဆက္မျပတ္တုိးတက္
ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိးဟု ႐ႈျမင္ျခင္း၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါျပီး၊ စိုးရိမ္
စရာမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ကိုင္တြယ္သည့္ ပံုစံကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္းတုိ႕မွာ အေရးပါေၾကာင္း အားေပးတုိက္တြန္းသင့္သည္။



တုံ႔ျပန္လက္စားေခ်မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕စရာမလိုဘဲ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း လူအမ်ားက ခံစားယူဆၾကဖို႔လိုသည္။



စီးပြားဘက္၊ လုပ္ေဖာိကိုင္ဖက္မ်ားကလည္း တင္ျပစရာကိစၥရပ္မ်ား ရွိႏုိင္သည္။



ျပႆနာမ်ားကို ေစာေစာစီးစီး စိစစ္ေတြ႕ရွိ ကိုယ္တြယ္ႏုိင္ေစမည့္အခ်က္မွာ အခ်ိန္မီသိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။



လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥ တိုင္းၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္စဥ္းစားေသာ အခ်ိန္မ်ဳိးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း

ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား

အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေသာအခ်ိန္တုိ႔တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမလဲဆိုသည္
ကို ေသခ်ာစဥ္းစားပါ။ နာမည္ေကာင္းဂုဏ္သီတင္းထိခုိက္မႈရိႏ
ွ ိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕တိုင္စာမ်ားမွာ နားလည္မႈလြဲျခင္းအေပၚ အေျခခံထား
ျခင္း လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အေရးမယူခင္ တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျမဲတမ္းရွာေဖြပါ။

ဆက္သြယ္ေရး

သင္၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ လြန္စြာ
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သည္။

သို႕ျဖစ္ရာ

ေကာင္းစြာဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း

ေသခ်ာပါေစ။

အလုပ္သမားမ်ား၊

၀န္ထမ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ေရွးဦးစြာ ဆက္သြယ္အသိေပးျပီးသည့္အျပင္ သင့္လုပင
္ န္း၊ သင့္စီးပြား လုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အသစ္ဆက္ဆံမည့္လူမ်ားအားလည္း ေလာေလာလတ္လတ္ ဆက္သြယ္အသိေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္
လုပ္ပါ။ သင္၏လုပ္ငန္း ၀က္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုရွိထားသည္ဆိုပါက သင္၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ကို တင္ထားပါ။

သင့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ ရရွိထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို
သင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ အသံုးျပဳပါ။

အဖြ႔တ
ဲ ြင္း ထိန္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ၎တုိ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖၚသည့္ နည္းလမ္းမ်ား မွန္ကန္
မွသာ ထိေရာက္မႈရွိသည္။ သင့္အစီအစဥ္ကို မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္မလဲ၊ ၎တုိ႕ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္
မည္က့ဲသုိ႕အျပန္အလွန္စစ္ေဆးထိန္းညွိမႈမ်ား

လိုအပ္သလဲစသည္တို႔ကို

သင့္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္

ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားသင့္သည္။

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအရြယ္ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေငြထုတ္ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေပၚတြင္ တစ္ဦးထက္ပို၍ လက္မွတ္ထုိးရ
သည့္စနစ္ထားရွိျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းကဲ့သုိ႕ေသာ အဖြဲ႕တြင္းထိန္းခ်ဳပ္မမ
ႈ ်ား ေသခ်ာ
ေပါက္ လိုအပ္သည္။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ


ေငြေၾကးဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား (အဖြဲ႕တြင္းစာရင္းစစ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း အပါအ၀င္)သည္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ မွန္ကန္စြာ
အေကာင္အထည္ပါက မူမမွန္ေသာအရာမ်ားကို ဆြဲထုတ္ႏုိင္လိမ့္မည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ မွန္ကန္တိက်ျခင္း၊ မရွိမျဖစ္
အခ်က္အလက္မ်ားကိုေရးသြင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထား ျခင္းတုိ႕သည္ ေသာ့ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။



ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္

စည္းကမ္းမ်ားကို

ေကာင္းစြာအကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္ပါက

ေငြေပးေခ်မႈမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းကို ေပၚလြင္ေစလိမ့္မည္။


ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႕ခြဲမႈသည္ လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူမမွန္ေသာအရာမ်ားကို
စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။



ဝန္ထမ္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကုမၸဏီမူ၀ါဒမ်ားကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားပါက ပြင့္လင္းမႈရွိျခင္း၊ ေလးစားလိုက္နာမႈ
ရွိျခင္းတုိ႔ကို အားေပးလိမ့္မည္။




အေပၚဆံုးမွ ဥပမာသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ဓေလ့ထံုးစံကို သတ္မွတ္ေပးသည္။
အစီအစဥ္အား ပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ျပီး သင္၏ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း (သုိ႕) ကုမၸဏီ
အစည္းအေ၀းတြင္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားႏုိင္သည္။



တိက်စြာေရးသြင္းထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါက အလြယ္တကူ ရႏုိင္
ရမည္။



နည္းမွန္လမ္းမွန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္လုိက္ပါလာမွသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေကာင္းစြာအလုပ္ျဖစ္မည္။

27

သံုးသပ္ခ်က္

ယခုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ သင့္အဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးမည့္ လာဘ္ေပး လာဘ္
ယူမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ကို သင္အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အႀကံျပဳထားေသာ
အခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားကို သင္ေရြးခ်ယ္စူးစိုက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး၊ သို႕မွသာယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို သင့္
ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းက မည္သို႕အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္မလဲဆုိသည္ကို သင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေပမည္။
အတြင္းလိႈက္ျခစားေနေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ စီမံခ်က္
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ


သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း။



အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို စိစစ္ျခင္း။



အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သေဘာတူျခင္း၊ ဥပမာ - လက္ေဆာင္မ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္ စည္းကမ္းမ်ားရွိထားျခင္းအားျဖင့္။



သင့္အစီအစဥ္ကို စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထံ ဆက္သြယ္အသိေပးျခင္း။



ရွင္းလင္းေသာ တိက်ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားသိမ္းထားျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ား သာမကဘဲ
တုိက္ဖ်က္သည့္ သင့္အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးကို ခ်မွတ္သည့္ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္းပါ၀င္။



သင့္အစီအစဥ္ကို လက္္ေတြ႕သင္တန္းေပးျခင္း။



ထြက္ေပၚလာေသာ စိုးရိမ္စရာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ျခင္း။



ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးရန္ အားေပးျခင္း။



သင့္အစီအစဥ္၏ ထိေရာက္မႈကို အဆက္မျပတ္ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ေနျခင္း၊

ဆံုးျဖတ္ပါ၊ ဆက္သြယ္အသိေပးပါ၊ မွတ္တမ္းတင္ပါ၊ ေလ့က်င့္ေပးပါ၊ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
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