
မြန်ြာကုြ္ပဏီြျားအတွက်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကျင့်ဝတ်ရမောင့်ြှန်ရေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာဆုိင်ော လက်စဲွစာအုပ်



ဤလက်စဲွစာအုပ်ကုိ မြန်ြာနုိင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူြှုေိှရေး အရောက်အကူမပုဌာန (Myanmar Centre for 
Responsible Business-MCRB) ြှ မပုစုခ့ဲမခင်းမြစ်ပါသည်။ ဤဌာနကုိ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စီးပွားရေးဆုိင်ော အြဲွ့အစည်း 
(IHRB) နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆုိင်ော ဒိန်းြတ်အြဲွအစည်း (DIHR)တ့ုိက အစုိးေြျားစွာ၏ ေန်ပံုရငွြျားမြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် 
တည်ရောင်ခဲ့မခင်းမြစ်ပါသည်။ တာ၀န်ယူြှုေှိရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို မြန်ြာနိုင်ငံ တစ်ဝှြ်းလုံးတွင် အရကာင်အေည် 
ရြာ်နိုင်ေန်အလို့ငှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၊ လူေုအရမခမပု လူ့အြွဲ့ အစည်းြျား၊ အစိုးေြျား၊ ကျွြ်းကျင်သူြျားနှင့် 
အမခားသက်ဆိုင်သူ ြျားအတွက် ယုံကကည်စိတ်ချေပပီး ဘက်လိုက်ြှုြေှိရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ရကာင်း တစ်ခု ြန်တီးရပးမခင်းမြင့် 
အသိဉာဏ်ဗဟုသုတြျား ြန်တီးရပးမခင်း၊ စွြ်းေည်မြှင့်တင်မခင်း၊ ရောက်ခံအားရပးြှုနှင့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြှုြျားကို မြှင့်တင် 
ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် ဤစင်တာကို ေန်ကုန်ပြို့တွင် အရမခစိုက် တည်ရောင်ခဲ့မခင်းမြစ်ပါသည်။ တာ၀န်ယူြှုေှိရသာ 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုသည်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် မပည်သူြျား၏ ရေေှည်အကျ ိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းြျားကို နိုင်ငံတကာ
စံချနိ်စံညွှန်းြျားနှင့်အညီ တာဝန်ယူြှုေှိရသာ လူြှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော စွြ်းရဆာင်ေည်အရပါ်အရမခခံ၍ 
အရကာင်အေည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်မခင်းကိုဆိုလိုသည်။ MCRB သည် ယူရကနိုင်ငံ၊ ဒိန်းြတ်နိုင်ငံ၊ ရနာ်ရဝးနိုင်ငံ၊ ဆွစ်ဇာလန် 
နိုင်ငံ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ အစိုးေြျားေံြှ ရောက်ပံ့ရပးသည့် ေန်ပုံရငွြျား ေေှိေားပါသည်။ 

ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သုရတသနနှင့် စာအုပ်ရေးသားြှုြျားကို MCRB ြှ Vicky Bowman၊ မြူမြူဇင်နှင့် 
Maya Muller တို့က မပုလုပ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ကကမခင်းမြစ်ပါသည်။ လြ်းညွှန်တွင်ပါ၀င်သည့် အရကကာင်းအော အချ ို ့သည် FCO က 
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အတိုင်ပင်ခံ Elizabeth Hart နှင့် Coffey တို့၏ နည်းပညာပံ့ပိုးြှုမြင့် အရမခတည် ရေးဆွဲေားရသာ  “ မြန်ြာ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအတွက် အုပ်ချုပ်ြှုစနစ်ရကာင်း ြျားဆိုင်ော လြ်းညွန် ” တွင်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ လက်စွဲစာအုပ်ပါ 
အရကကာင်းအောြျားနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ အေင်းမြစ်ြျားကိုလည်း ရနာက်ဆက်တွဲ ဃ တွင် ရြာ်မပေားသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံမြစ်ေပ်ြှန်ရလ့လာြှုြျားကို ပပီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံေှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် 
စကားဝိုင်းြျားြှ ေည်ညွှန်းရကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင် (ACC)၊ ကုလသြဂ္ဂြွံ့ပြိုးြှု 
အစီအစဉ် (UNDP) နှင့် MCRB တို့အရနမြင့် ဤလက်စွဲစာအုပ် ရပါ်ေွက်လာနိုင်ရေးအတွက် သုရတသနကာလ လုပ်ငန်းစဉ် 
ကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ အမြင်ြျားနှင့်အရတွ့အကကုံြျားကို ြျှရဝခဲ့ကကသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်ြျား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 
ကိုယ်စားလှယ်ြျား၊ အစိုးေြဟုတ်ရသာအြွဲ့အစည်းြျားနှင့် အစိုးေအောေှိြျားအား အေူးပင်ရကျးဇူးတင်ေှိရကကာင်း ရြာ်မပ 
အပ်ပါသည်။ 

ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို © Copyright Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) ၏ ြူပိုင်ခွင့်မြင့် ၂၀၂၀ 
မပည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် MCRB က ေုတ်ရဝပါသည်။  MCRB အရနမြင့် ဤလက်စွဲစာအုပ်ြှ ရကာက်နုတ်ချက်ြျားကို 
အခြဲ့ ေပ်ြံေုတ်ရဝခွင့်မပုေားရသာ်လည်း ေိုသို့ေပ်ြံပုံနှိပ်ေုတ်ရဝြည့် စာေွက်စာတြ်း ေုတ်နုတ်ချက် ြိတ္တူြျားကို 
MCRB သို့ ရပးပို့ေြည်မြစ်သည်။ ေပ်ြံပုံနှိပ်ေုတ်ရဝမခင်းနှင့် ဘာသာမပန်ဆိုမခင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ခွင့်မပုချက် MCRB သို့ 
ရတာင်းခံ ရဆာင်ေွက်ေန်မြစ်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူြှုေှိရေး အရောက်အကူမပုဌာန
အြှတ် ၆ (က)၊ ေှင်ရစာပုလြ်း 
ကေင်ခခံေပ်ကွက်၊ အလုံပြို့နယ်၊ ေန်ကုန်ပြို့၊ မြန်ြာနိုင်ငံ 
info@myanmar-responsiblebusiness.org 
www.myanmar-responsiblebusiness.org and www.mcrb.org.mm

ဤလက်စွဲစာအုပ်အရြကာင်း
—
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သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြကာင်းကော်ခြြျက်
—

ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်ထုတ်ဝေဝေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တက်ကကစွာပူးဝပါင်းပါေင်မှုအတွက် မမန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်မှုတိုက်ဖျက် 
ဝေးဝကာ်မေှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝအာင်ကကည်နှင့် ၀န်ထမ်းများအားလည်းဝကာင်း၊  မမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကကီးများနှင့် စက်မှု လက်မှု
လုပ်ငန်းေှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝော်မင်းေင်း နှင့် ေန်ထမ်းများအားလည်းဝကာင်း အထူးပင်ဝကျးေူး 
တင်ေှိဝကကာင်း မှတ်တမ်းတင်ဝဖာ်မပအပ်ပါသည်။

ဘာသာမပန်မခင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမခင်းနှင့် မဖန့်ဝေမခင်းလုပ်ငန်းများကို ဗြိတိန်အစိုးေ၏ အာဆီယံစီးပွားဝေး မပုမပင်ဝမပာင်းလဲဝေး 
အစီအစဉ် Prosperity Fund ၏ ဝထာက်ပံ့မှု မဖစ်သည့်  FairBiz စီမံချက်၏ ကဏ္ဍတစ်ေပ်အမဖစ် ကုလသမဂဖွံ့ဗဖိုးမှုအစီအစဉ် 
(UNDP) က ပံ့ပိုးမှုများ မဖင့် ဝဆာင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။

ကာတွန်း ဆောဝမာင်ဝမာင်ဝဖာင်တိန် နှင့် ဆောကာဠု(မပည်) တို့၏ ကာတွန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့အဝနမဖင့် ဂုဏ်ယူစွာဝဖာ်မပ 
အပ်ပါသည်။ 

Rory Sturdy (Ethical Sector) က ဒီေိုင်းဝေးဆွဲသည်။

ကကျးဇူးတင်စကား
—

ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် ဝဖာ်မပထားဝသာ လူပုဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ ထုတ်ဝဖာ်ဝမပာဆိုသည့် ထင်မမင်ယူဆချက် များသည် 
၎င်းတို့၏ သီးမခားထင်မမင်ယူဆချက်များသာမဖစ်ဗပီး ACC၊ UNDP နှင့် MCRB တို့၏ ထင်မမင်ချက်များကို တစ်စုံတစ်ော ထင်
ဟပ်မပသမခင်း မဟုတ်ဝပ။  ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် ဝဖာ်မပထားဝသာအချက်အလက်များသည် ဥပဝဒဝေးော အကကံဉာဏ် 
များဝပးေန် မဟုတ်ဘဲ ဤလက်စွဲစာအုပ်ပါ သတင်းအချက်အလက်၊ အဝကကာင်းအောနှင့် စာေွက်စာတမ်းများသည် ဝယဘူယျ
အချက်အလက်များပံ့ပိုးဝပးေန်သာမဖစ်သည့်အတွက်  ဝနာက်ဆုံးေ ဥပဝဒဝေးော အချက်အလက်များ ဝသာ်လည်းဝကာင်း၊ 
အမခားအချက်အလက်များ ဝသာ်လည်းဝကာင်း ပါေင်မခင်းမေှိပါ။ ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် အမခားတတိယပုဂိုလ်များ၏ 
ေက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ချတိ်ဆက်ထားပါသည်။  အဆိုပါကွန်ေက်များသည် စာဖတ်သူများ၊ အသုံးမပုသူများ သို့မဟုတ် 
ဝလ့လာဖတ်ရှုသူ (browser) များ အဆင်ဝမပမှုေှိဝစဝေးအတွက်သာ ထည့်သွင်းထားေမခင်းမဖစ်ပါသည်။ ထို့ဝကကာင့် MCRB၊ 
ACC၊ UMFCCI နှင့် UNDP တို့အဝနမဖင့် တတိယပုဂိုယ်များ၏ေက်ဘ်ဆိုက်များကို ဝထာက်ခံမခင်း(သို့မဟုတ်)အတည်မပုမခင်း 
မဟုတ်ပါ။ ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို အသုံးမပုသူများအဝနမဖင့် ဥပဝဒဝေးောကိစ္စေပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကကံဉာဏ်များ 
ေယူနိုင်ေန် ယင်းတို့၏ ဝေှ့ဝနဝေှ့ေပ်များအား ဆက်သွယ်ဝဆာင်ေွက်ေန်မဖစ်ပါသည်။

ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် ဝဖာ်မပထားသည့် ဥပမာများသည် ဝေွးချယ်ထားဝသာ လုပ်ဝဖာ်ကိုင်ဖက်များ၊ ဝတွ့ဆုံဝမးမမန်း 
ဝမဖကကားသူများ၏ အဝတွ့အကကုံများနှင့် အမပည်မပည်ဆိုင်ော ကျင့်သုံးမှုများကို ကိုယ်စားမပုဝဖာ်မပထားမခင်း မဖစ်ပါသည်။ 
ယင်းဥပမာများသည် မမန်မာနိုင်ငံေှိ ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် အစိုးေဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျင့်သုံးဝဆာင်ေွက်မှုများအား 
ကိုယ်စားမပုမခင်းမေှိပါဝကကာင်း အတိအလင်းဝဖာ်မပအပ်ပါသည်။ 
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4

 မြန်ြာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရအာင်ကကည်၏ အြှာစာ ၆

 မြန်ြာနိုင်ငံကုန်သည်ကကီးြျားနှင့် စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်းေှင်ြျား အသင်းချုပ် (UMFCCI) ဥက္ကဋ္ဌ
 ဦးရဇာ်ြင်းဝင်း၏ အြှာစာ          ၈

 အခန်း ၁။ ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို ြည်သူြတ်ရှုသင့်သနည်း။           ၁၀ 

 အခန်း ၂။  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားက အဘယ်ရကကာင့် အဂတိလိုက်စားြှုကို ဂရုမပုေြည်နည်း ၁၂ 

 အခန်း ၃။ အဂတိလိုက်စားြှုဆိုသည်ြှာ အဘယ်နည်း  ၁၅ 

 အခန်း ၄။ ကျွန်ုပ်၏ကုြ္ပဏီအရနမြင့် အဂတိလိုက်စားြှုကို တိုက်ြျက်မခင်း၊ ကျင့်ဝတ်ရမြာင့်ြှန်စွာ   
        လုပ်ရဆာင်မခင်းတို့ကို ြည်သို့ရဆာင်ေွက်နိုင်သနည်း။ ၁၈ 

 အခန်း ၅။ အဂတိလိုက်စားြှုအား တိုက်ြျက်ေန် ကျွန်ုပ်၏ကုြ္ပဏီသည် အမခားသူြျားနှင့်  
    ြည်သို့ပူးရပါင်း လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ြည်နည်း    ၄၀

 ရနာက်ဆက်တွဲ 

 (က) ကျင့်ဝတ်ရေးဆွဲောတွင်ပါဝင်ေြည့်အရမခခံအချက်ြျားဆိုင်ောလြ်းညွှန်   ၅၀

 (ခ)  Transparency Internationation ြှ ေုတ်ရဝသည့်  လာဘ်ရပးလာဘ်ယူတိုက်ြျက်ရေး    
        အတွက် စီးပွားရေးအရမခခံြူြျား အရသးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား အတွက်    
        စာအုပ်ြှ ေုတ်နုတ်ေားချက်   ၅၃

 (ဂ)  အစိုးေအောေှိြျားက လက်ရဆာင်ြျားလက်ခံမခင်းအတွက် မြန်ြာအစိုးေ၏     
       လြ်းညွှန်ချက်ြျား (ဧပပီ၊၂၀၁၆)  ၅၅

 (ဃ) အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးသင်တန်းအတွက် ြန်တီးေားသည့်ဇာတ်လြ်းြျား-    
       သင်ဘာလုပ်ြည်နည်း       ၅၇

 (င)  အေင်းအမြစ်ြျား ၅၉ 

 (စ)  အဆက်သွယ်ြျား ၆၁

ြာတိကာ
—



ACC	 အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးရကာ်မေှင်

ADB	 အာေှဖွံ့ဖဖိုးရေးဘဏ်

ASEAN	 အရေှ့ရတာင်အာေှနိုင်ငံများအသင်း

CAC	 အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးညွန့်ရေါင်းအဖွဲ့	

CIPE	 နိုင်ငံတကာ	ေုဂ္ဂလိကစီးေွားရေးလုေ်ငန်းများဆိုင်ောစင်တာ																												

CPU	 အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့																										

DICA	 ေင်းနှီးမမှုေ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ	ညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန																												

EITI	 သယံဇာတတူးရဖာ်ထုတ်လုေ်ရေးလုေ်ငန်းများေွင့်လင်းမမင်သာမှုအစီအစဉ်

EU	 ဥရောေသမဂ္ဂ																												

FCPA	 နိုင်ငံမြား	အကျင့်ေျက်အရလ့အကျင့်ဆိုင်ော	အက်ဥေရေ																												

FMI First Myanmar Investment အများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီလီမီတက်																						

GE General Electric Multinational conglomerate company                      

IFC	 အမေည်မေည်ဆိုင်ောဘဏ္ဍာရေးရကာ်ေိုရေးေှင်း																												

MCRB	 မမန်မာနိုင်ငံစီးေွားရေးကဏ္ဍ	တာဝန်ယူမှုေှိရေး	အရထာက်အကူမေုဌာန

NGO	 အစိုးေမဟုတ်ရသာ	အဖွဲ့အစည်း																												

NLD	 အမျ ိုးသားေီမိုကရေစီအဖွဲ့ြျုေ်																												

OECD	 စီးေွားရေးေူးရေါင်းရဆာင်ေွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်း																												

OMI	 ေွင့်လင်းမမန်မာရေှ့ရဆာင်	

PDF	 အလွယ်တကူသယ်ယူနိုင်ရသာ	စာေွက်စာတမ်း	ေုံစံ

SME	 အရသးစားနှင့်အလတ်စားစီးေွားရေးလုေ်ငန်း	

TiME	 မမန်မာနိုင်ငံေှိ	စီးေွားရေးလုေ်ငန်းများ၏	ေွင့်လင်းမမင်သာမှု	(ေွင့်သစ်စ)																												

UMFCCI	 မမန်မာနိုင်ငံ	ကုန်သည်ကကီးများနှင့်	စက်မှုလက်မှုလုေ်ငန်းေှင်များ	အသင်းြျုေ်	

UNCAC	 ကုလသမဂ္ဂအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကွန်ဗင်းေှင်း									

UNDP	 ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖဖိုးမှုအစီအစဉ်																												

UNGC	 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော	ကုလသမဂ္ဂ	သရဘာတူညီြျက်

UNODC	 မူးယစ်ရဆးဝါးနှင့်ောဇဝတ်မှုဆိုင်ော	ကုလသမဂ္ဂရုံး														

WB	 ကမ္ဘာ့ဘဏ်			       
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အတိုကောေ်စေားလုံးများ
—



မြန်ြာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ေျက်ရေးရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌ 
ဦးရအာင်ြကည်၏ အြှာစာ

မြန်ြာနုိင်ငံသည် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော ကုလသြဂ္ဂကွန်ဗင်းေှင်း
(The United Nations Convention Against Corruption- UNCAC) ကို ၂၀၀၅ 
ခုနှစ်တွင် လက်ြှတ်ရေးေုိးပပီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တေားဝင်အတည်မပုခ့ဲပါသည်။ ေ့ုိ
ရနာက် အဂတိလိုက်စားြှုြျားကို မြန်ြာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပရဒြျား၊ နိုင်ငံတကာ 
စံနှုန်းြျားနှင့်အညီ ေိရောက်စွာ အရေးယူရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် အြွဲ့ဝင် 
၁၅ ဦးပါ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ြွဲ့စည်းခဲ့
ပါသည်။ ြိြိအရနမြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ ၂၃ ေက်ရန့ြှစတင်၍ ရကာ်ြေှင်
ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ကို တာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ေသည့်အတွက် ြျားစွာဂုဏ်ယူဝြ်း 
ရမြာက်ပါရကကာင်း ရြာ်မပအပ်ပါသည်။

အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် အြျ ိုးသားရေးတာဝန်တစ်ေပ် 
မြစ်ပပီး မြန်ြာနုိင်ငံ၏လက်ေိှအသွင်ကူးရမပာင်းရေးတွင် အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍ

တစ်ေပ်မြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန်အေိ ရကာက်ခံသည့်စာေင်းြျားအေ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင် 
အရနမြင့် တိုင်တန်းြှု ၂၀၁၄၁ ခု လက်ခံေေှိခဲ့ပပီး အြှုရပါင်း ၁၂၂ ြှုကို အရေးယူရဆာင်ေွက်ြှုြျား မပုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ရကာ်ြေှင်၏ ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်း  (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ပါ ြဟာဗျူဟာ ေည်ြှန်းချက်ပန်းတိုင် ၄ ေပ် တွင် - 

• အစိုးေ၏ ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းြျား၊ အစိုးေ၀န်ရဆာင်ြှုြျား၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူြှု၊ ငှားေြ်းခြျားနှင့် ရောင်းချမခင်း  
 ြျားကို ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ တာဝန်ယူြှုေှိစွာ ြှန်ြှန်ကန်ကန်ရဆာင်ေွက်မခင်းမြင့် အဂတိလိုက်စားမြင်းရြကာင့်မပည်သူ့
 ဘဏ္ဍာရငွ နစ်နာဆုံးရှုံးြှုြျား ရလျာ့နည်းလာရစေန်၊

• အြျားမပည်သူဆိုင်ော အြွဲ့အစည်းြျားတွင် ကျယ်မပန့်စွာ ပျ ံ့နှံ့ရနသည့် အဂတိလိုက်စားြှုြျား ကို သိသိသာသာ
 ရလျှာ့ချနိုင်ရေး ရဆာင်ေွက်ေန် နှင့်

• ကြ္ဘာ့ဘဏ်က ေုတ်မပန်သည့် ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ောအုပ်ချုပ်ြှုညွှန်းကိန်းပါ 'အဂတိလိုက်စားြှုထိန်းြျုပ်ရေး' အညွှန်း
 ကိန်း တွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဆင့်သတ်ြှတ်ချက် သိသိသာသာတိုးတက်ရစေန် စသည့် အချက်ြျား ပါဝင်ပါသည်။
 

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်မပဋ္ဌာန်းသည့် အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးဥပရဒကို စတုတ္ထအကကိြ်မပင်ဆင်သည့် ဥပရဒတွင် စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းအရပါ်သက်ရောက်ြှုေှိရသာ အရေးကကီးရသာရမပာင်းလဲြှုနှစ်ခု ပါေှိပါသည်။ ပေြအချက်ြှာ အဂတိလိုက်စားြှု 
အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆိုချက်တွင် “ြည်သူြဆို ယင်း၏ောေူးကို တိုက်ရိုက်မြစ်ရစ၊ သွယ်ဝိုက်မြစ်ရစ အလွဲသုံးစားမပုမခင်း” ဟူ၍ မပင် 
ဆင်ေားသမြင့် အဂတိလိုက်စားြှုသည် အစိုးေအောေှိြျားနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟူရသာ အရမခအရနြဟုတ်ရတာ့ရပ။ 
ဒုတိယအချက်ြှာ ရကာ်ြေှင်အရနမြင့် ပုဂ္ဂလိကကုြ္ပဏီြျားကို စီးပွားရေးကျင့်၀တ်ြျားနှင့်လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုနှင့်အဂတိ
လိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးဆိုင်ော ြူဝါဒြျားရေးဆွဲချြှတ်ရစေန် ညွှန်ကကားပိုင်ခွင့်ေှိရကကာင်း ရတွ့ေှိေပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 
ရအာက်တိုဘာလတွင် ရကာ်ြေှင်သည် ရဒသတွင်းေှိ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်ြျား၏ ရဆာင်ေွက်ချက်ြျား
ကုိ ေင်ဟပ်ရစေန်အလ့ုိငှာ အမပည်မပည်ဆုိင်ောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်ြျားဆုိင်ော လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားအရပါ်တည်ြီှရေးဆဲွ
ေားသည့်လုပ်ေုံးလုပ်နည်းဆိုင်ော အရမခခံြူြျားကို အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁၄/ ၂၀၁၈ မြင့် ေုတ်မပန်ရကက ညာခဲ့ပါသည်။ 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား အေူးသမြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်ြျား၏ ပံ့ပိုးြှုြပါေှိဘဲ ြိြိတို့အားလုံးမြင်ရတွ့လိုသည့် အဂတိ
လိုက်စားြှုရလျာ့ပါးရေးလုပ်ငန်စဉ်ကို ရအာင်မြင်စွာအရကာင်အေည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ြည်ြဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်း၀ယ်ယူ 
သည့်ကိစ္စေပ်ြျားတွင်လည်းရကာင်း၊ ကကိုးနီစနစ်ရလျှာ့ချရေးနှင့် အဂတိလိုက်စားြှုအရလ့အေြျားကို ြန်တီးရပးသည့် 
အခွင့်အလြ်းြျားရလျှာ့ချမခင်း စသည့်ကိစ္စေပ်ြျားတွင်လည်းရကာင်း ပွင့်လင်းမြင်သာြှုြျား တိုးမြှင့်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေး 
အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအရနမြင့် အစိုးေအဆင့်မြင့်အောေှိြျားနှင့် တက်ကကစွာပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ကကေန် လိုအပ်
ရကကာင်း ြိြိအရနမြင့် အမပည့်အဝယုံကကည်ပါသည်။ ေို့ရကကာင့် နိုင်ငံရတာ်သြ္မတ၏ အားရပးပံ့ပိုးြှုမြင့် ၀န်ကကီးဌာနြျား 
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တွင် အဂတိလိုက်စားြှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအြွဲ့ (CPUs) ြျားကို ဦးစားရပးအစီအစဉ်အမြစ် တည်ရောင်ြွဲ့စည်းနိုင်ရေး 
အတွက် ကကိုးပြ်းအားေုတ်ခဲ့ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားြှုြျားကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် ရလျှာ့ချနိုင်ရေးအတွက်မပုမပင်
ရမပာင်းလဲြှုြျားကို အစဉ်တစိုက်တိုးမြှင့်လုပ်ရဆာင်ရပးကကပါေန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် မပည်သူလူေုအား ြိြိအရနမြင့် 
အရလးအနက် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ 

ေ့ုိအမပင် ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် အလွတ်သရဘာ ရစတနာမြင့် အကကံရပးရေး အြဲွ့ (VAG)ကုိ ြဲွ့စည်းခ့ဲပပီး အြဲွ့ဝင်ြျားက ပံုြှန်ရတွ့
ဆံုကာ ရကာ်ြေှင်၏ြဟာဗျူဟာ အေူးသမြင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွင် ြည်သ့ုိအရကာင်အေည်ရြာ်သင့်သည်ကုိ ြိြိအားအကကံမပု
ကကပါသည်။ ယင်းအြဲွ့ကုိ ယခုလက်စဲွစာအုပ်မပုစုြှုတွင်ပါဝင်ရသာ (MCRB) ၏ဒါရုိက်တာ ဗစ်ကီဘုိြန်က ဦးရဆာင်ပပီး ပုဂ္ဂလိက 
ကဏ္ဍနှင့် အေပ်ဘက်အြဲွအစည်းြျားြှပုဂ္ဂို လ်ြျားပါဝင်ကာ အဂတိတုိက်ြျက်ရေးအတွက် ကတိကဝတ်မပုအကကံမပုကကပါသည်။
 
ကုလသြဂ္ဂြွံ့ပြိုးြှုအစီအစဉ် (UNDP) နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူြှုေှိရေး အရောက်အကူမပုဌာန (MCRB) 
တို့က ပူးရပါင်းရေးဆွဲခဲ့သည့် ယခုလက်စွဲစာအုပ်သည် ကုြ္ပဏီြျားနှင့် အမခားအြွဲ့အစည်းြျားအား အဂတိလိုက်စားြှု
တိုက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်၏ အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁၄/ ၂၀၁၈ ကို လက်ရတွ့အရကာင်အေည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်ော
တွင်လည်းရကာင်း၊ အမခားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၊ အစိုးေဌာနအြွဲ့အစည်းြျားနှင့်အတူအကွ အဂတိလိုက်စားြှုြျားကို 
ေိရောက်ရအာင်မြင်စွာ ပူးရပါင်းတိုက်ြျက်ရေး ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်ောတွင်လည်းရကာင်း ြျားစွာအကျ ိုးရကျးဇူးမြစ် 
ေွန်းရစြည်မြစ်ရကကာင်း ြိြိအရနမြင့် အမပည့်အဝယုံကကည်ပါသည်။

ဦးရအာင်ကကည်
ဥက္ကဋ္ဌ
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မြန်ြာနိုင်ငံကုန်သည်ကကီးြျားနှင့် စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်းေှင်ြျား အသင်းြျုပ် 
(UMFCCI) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဇာ်ြင်းဝင်း၏ အြှာစာ

မြန်ြာနိုင်ငံ ကုန်သည်ကကီးြျားနှင့် စက်ြှုလက်ြှုလုပ်ငန်းေှင်ြျား အသင်းချုပ် 
(UMFCCI) အရနမြင့် အဂတိလိုက်စားြှု တိုက်ြျက်ရေး ရကာ်ြေှင် (ACC)၊ 
မြန်ြာနိုင်ငံ စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူြှုေှိရေး အရောက်အကူမပုဌာန 
(MCRB)၊ ကုလသြဂ္ဂြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှု အစီအစဉ်(UNDP) တို့နှင့်အတူလက်တွဲ
၍ အဂတိလိုက်စားြှုြျားကို ြည်သို့ြည်ပုံတိုက်ြျက်ေြည်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
ဤလက်စွဲစာအုပ် ေုတ်ရဝနိုင်ြှုအရပါ် ြျားစွာဂုဏ်ယူ ဝြ်းရမြာက်ပါသည်။  

အဂတိလိုက်စားြှုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ 
အသင်း၀င်ကုြ္ပဏီြျား အတွက်ရသာ်လည်းရကာင်း တာဝန်ယူြှုေှိရသာ၊ 
ဂုဏ်သိက္ခာေှိရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော အရလ့ကျင့်ရကာင်းြျားကို 
မြှင့်တင်ောတွင် ြလိုလားအပ်ရသာ ဆိုးကျ ိုးြျားမြစ်ရပါ်ရစပါသည်။ ယင်း 
အချက်ကို ဤလြ်းညွှန်စာအုပ်၏ အခန်း ၂ တွင် ေှင်းမပေားပါသည်။ 

အဂတိလိုက်စားြှု တိုက်ြျက်ရေးဆိုင်ော အသိပညာရပးအစီအစဉ်ြျား မြှင့်တင်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေး၊ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းြျားအား အဂတိလိုက်စားြှု ြမပုလုပ်ရစေန်လြ်းညွှန်နိုင်ရေး၊ အသင်းအြွဲ့ြျားကကား အဂတိလိုက်စားြှု ဆန့်ကျင် 
မခင်းဆိုင်ော အရလ့အကျင့်ရကာင်းြျားရဝြျှနိုင်ရေး စသည့်ေည်ေွယ်ချက်မြင့် အသင်းချုပ်သည် အဂတိလိုက်စားြှု တိုက် 
ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်နှင့်အတူ အဂတိလိုက်စားြှု ဆန့်ကျင်မခင်းဆိုင်ော ပူးတွဲရကကညာချက်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် 
လက်ြှတ်ရေးေိုးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်  MCRB ၏ အကူအညီမြင့် စီစဉ်ရဆာင်ေွက်သည့် အလုပ်ရုံ 
ရဆွးရနွးပွဲတစ်ခုကို UMFCCI ၌ကျင်းပခဲ့ော အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရအာင်ကကည်က ဦးရဆာင် 
ရပးခဲ့ပါသည်။ ယခုေုတ်ရဝသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအတွက် ကျင့်ဝတ်ရမြာင့်ြှန်ြှုဆိုင်ော လက်စွဲစာအုပ်သည် ကုြ္ပဏီ 
ြျားအား အဂတိလိုက်စားြှုကိုနားလည်ေန်နှင့် တိုက်ြျက်ေန် စသည့်တို့အတွက် ခိုင်ြာအားရကာင်းသည့် လြ်းညွှန်မြစ် 
ပါသည်။ 

UMFCCI ဟူ၍ စတင်ရပါ်ရပါက်လာခဲ့ပပီး ကဏ္ဍကိုတိုးတက်ရအာင် ဦးရဆာင်ဦးေွက်မပုခဲ့သည်ြှာ နှစ်ရပါင်း ၁၀၀ ရကျာ်တိုင် 
ခဲ့ပပီမြစ်ပါသည်။ အြှန်တကယ်တက်ကကစွာလုပ်ကိုင်ရနသည့် အသင်းသား ၁၂၀၀၀ ရကျာ် နှင့် ညီရနာင် အသင်း ၇၅ သင်းမြင့် 
လက်တွဲလုပ်ရဆာင်လျက်ေှိပါသည်။ အာဆီယံအပါအ၀င် ရဒသဆိုင်ောအြွဲ့အစည်းြျား၏ အသင်း၀င်လည်းမြစ်ပပီး နိုင်ငံေပ် 
မခား စီးပွားရေးအြွဲ့အစည်းြျား၊ ကုန်သည်ြျားနှင့် နားလည်ြှုစာချွန်လွှာ ၁၈၀ ရကျာ် လက်ြှတ်ရေးေိုးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ယှဉ်ပပိုင်ြှု၊ သာတူညီြျှြှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာေှိြှုနှင့် သာယာဝရမပာြှုေှိရသာ စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းတည်ရဆာက်
နိုင်ရေးအတွက် ြိြိတို့သည် အြွဲ့ဝင်ြျား၊ အစိုးေ၊ အာဆီယံအပါအဝင် အမခားစီးပွားရေးအသင်းအြွဲ့ြျားနှင့် အတူတကွ
လက်တွဲလုပ်ရဆာင်လျက်ေှိပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံနှင့် မပည်သူတစ်ေပ်လုံးအတွက် အကျ ိုးေှိပပီး ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပြဲရသာ 
စီးပွားရေးြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုကို မြှင့်တင်ရပးနိုင်သည့် စီးပွားရေးြွံ့ပြိုးတိုးတက်ြှုြျ ိုးကို ြိြိတို့အရနမြင့် ေေှိမြင်ရတွ့လိုပါ 
ရကကာင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားြှုြျားသည် ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို အားနည်းရစပါရကကာင်း ရြာ်မပအပ်ပါသည်။ 

အဂတိလိုက်စားြှု တိုက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်သည် ယင်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့်အညီ အဂတိတိုက်ြျက်ရေးလုပ်ငန်းြျားကို 
အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ရဆာင်ရနြှုြျားအရပါ် UMFCCI အရနမြင့် အေူးအားေရကျနပ်ြိပါသည်။ ၀န်ကကီးဌာနြျားတွင် 

8



အဂတိလိုက်စားြှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအြွဲ့ (CPUs)  ြျားကို ေူရောင်မခင်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ရဆာင်ြှုကို အဟန့် 
အတားမြစ်ရစပပီး အဂတိလိုက်စားြှုနှင့် “လက်ြက်ေည်ြိုး”ြျား ရတာင်းဆိုြှုတို့ကို အားရပးသည့် ကကိုးနီစနစ်ကို တိုက်ြျက်
နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍြျားအကကား လုပ်ရဆာင်ြှုကိုဦးတည်သည့် ရတွ့ဆုံရဆွးရနွးြှုဆိုင်ော 
အခွင့်အလြ်းြျား ြန်တီးနိုင်ြည်မြစ်ရကကာင်း ြိြိအရနမြင့် အမပည့်အဝ ယုံကကည်ပါသည်။

ပွင့်လင်းမြင်သာြှုတိုးမြှင့်ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ော၌ ပိုြိုလွယ်ကူစွာ လုပ်ရဆာင် 
နိုင်ရစရေး တို့အတွက် ကုန်သည်ကကီးြျားအသင်းသည် အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ေန် စိတ်ဝင်စားသည့် အြွဲ့အစည်းြျား၊ 
CPU ြျားနှင့် အတူတကွ ရြျှာ်ြှန်းလုပ်ရဆာင် သွားြည်မြစ်ပါရကကာင်း ရြာ်မပအပ်ပါသည်။

ဦးရဇာ်ြင်းဝင်း
ဥက္ကဋ္ဌ
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ဤ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေး လက်စွဲစာအုပ်သည် အဂတိလိုက်စားြှုကို မြစ်ရပါ်ရစနိုင်သည့် အရမခအရနြျားကို 
ရလျာ့ချကာ အဂတိလိုက်စားြှု အရလ့အေြျားကို ဆန့်ကျင်တိုက်ြျက်လိုသည့် မြန်ြာနိုင်ငံအတွင်းေှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်
ြျားနှင့် ြန်ရနဂျာြျားကို အကူအညီရပးေန်  မပုစုေုတ်ရဝေားမခင်းမြစ်ပါသည်။  ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို  လုပ်ငန်းအြျ ိုး 
အစားအြျ ိုးြျ ိုး၊  အေူးသမြင့်  အရသးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားတွင် အသုံးမပုနိုင်ေန် ေည်ေွယ်၍ ေုတ်ရဝ
ေားမခင်းမြစ်ပါသည်။  သို့ောတွင်  ဤလက်စွဲစာအုပ်ပါ  အရတွးအမြင်ြျားနှင့်  အကကံမပုချက်ြျားသည်  လုပ်ငန်းအားလုံး 
အတွက်  သင့်ရလျာ်ြှန်ကန်ြှု ေှိနိုင်ြည် ြဟုတ်ရပ။  ြန်ရနဂျာြျားနှင့်  လုပ်ငန်းေှင်ြျားအရနမြင့် အဂတိလိုက်စားြှုြျားကို 
တိုက်ြျက်တားဆီးောတွင် ၄င်းတို့၏ ေည်ေွယ်ချက်ြျားနှင့် ကိုယ်တိုင်အကဲမြတ်သုံးသပ်ပပီး ၄င်းတို့အတွက် ြှန်ကန် 
သင့်ရလျာ်ရသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို ဆုံးမြတ်လုပ်ကိုင်ေန် လိုအပ်ရပလိြ့်ြည်။

အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးသည် အစုိးေကအဓိကဦးရဆာင် အရကာင်အေည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်ရနရသာ်လည်း ပွင့်လင်း
မြင်သာြှုြျား တိုးမြှင့်ရဆာင်ေွက်မခင်း၊ ကကိုးနီစနစ်ရလျှာ့ချမခင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားြှုအရလ့အေြျားကို ြန်တီးရပးသည့် 
အခွင့်အလြ်းြျား ရလျှာ့ချမခင်း၊ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးဆိုင်ောဥပရဒြျား အာဏာသက်ဝင်လာရစေန်ရဆာင်ေွက်
မခင်း၊ အဂတိလိုက်စားြှုနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်ကျူးလွန်သူြျားကို တေားစွဲဆိုအမပစ်ရပးမခင်း စသည်တို့ကို ရဆာင်ေွက်ော 
တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၏ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြှုသည်လည်း ြျားစွာအရေးကကီးပါသည်။ ကုြ္ပဏီြျားအရနမြင့် ရကာင်း
ြွန်ရသာ စီးပွားရေးအရလ့အကျင့်ြျား၊ ပွင့်လင်းမြင်သာြှုြျား မြှင့်တင်မခင်းနှင့် မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေးြျား ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်
မခင်း စသည်တို့ရဆာင်ေွက်ောတွင် အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍြှ ပါဝင်ကကသည့်အတွက်  ယင်းတို့ အရန မြင့် တစ်ဦးချင်းမြစ်ရစ၊ 
ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မခင်းမြင့်မြစ်ရစ၊ အစိုးေနှင့်အေပ်ဘက်လူြှုအြွဲ့အစည်းြျားနှင့် အတူတကွပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မခင်းမြင့်
မြစ်ရစ မပုလုပ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ကကပါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံသည် အကူးအရမပာင်းကာလသို့ ရောက်ေှိရနပါသည်။ နိုင်ငံတွင်းသို့ နိုင်ငံတကာြှ အမပည်မပည်ဆိုင်ောကုြ္ပဏီ 
ြျားက ဝင်ရောက်လာပပီး အဂတိလိုက်စားြှုတွင်ြပါဝင်ရသာ မပည်တွင်းြှ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်နိုင်ြည့် လုပ်ငန်းြျားကို ဦးစား
ရပးေှာရြွရနသည်။ အမပည်မပည်ဆိုင်ောဥပရဒြျားတွင်လည်း ေင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျားက အဂတိလိုက်စားြှုကို ကျူးလွန်လျှင်
မပစ်ဒဏ်ေှိသည်မြစ်ော မပည်တွင်းြှလုပ်ငန်းေှင်ြျားက အဂတိလိုက်စားြှုကို ဆန့်ကျင်မခင်းမြင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ခွင့်ကို
ေနိုင်ြည်မြစ်သည်။ နှစ်ရပါင်းြျားစွာ အရိုးစွဲလာရသာကိစ္စြျားကိုမပုမပင်ေန်ြှာ လွယ်ကူရသာအလုပ်ြဟုတ်ပါ။ အရမပာင်း
အလဲအတွက် ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်ေြည် မြစ်သည်။ 

ဤလက်စွဲစာအုပ်သည် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအရနမြင့် အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးဆိုင်ော အစီအစဉ်
ြျား ရေးဆွဲချြှတ်ောတွင် မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်အမခားနိုင်ငံြျား၏ အရတွ့အကကုံရကာင်းြျားကို ရလ့လာြှတ်သား၍ လိုအပ်ရသာ 
ပံ့ပိုးကူညီြှုနှင့် လြ်းညွှန်ြှုြျားရပးနိုင်ေန်ေည်ေွယ်ပါသည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်
ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်ကေုတ်မပန်ခဲ့ရသာ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးဆိုင်ော အရမခခံြူ (၈) ချက်မြင့် ြွဲ့စည်းေားပါသည်။ 
ေို့မပင် ယင်းကုြ္ပဏီြျားအရနမြင့် အဆိုပါအရမခခံြူ (၈) ခုကိုြည်သို့ ြည်ပုံလက်ရတွ့ကျင့်သုံးရဆာင်ေွက်ြည်၊ အမခားအြွဲ့ 
အစည်းြျားနှင့် ြည်သို့ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြည် စသည်တို့ကို အကကံရပးေားပါသည်။

အြန်း ၁
ဤလက်စွဲစာအုပ်ကို ြည်သူေတ်ရှုသင့်သနည်း။

—

စီးပွားရေးလပုင်န်းြျားသည ်တကိျရသာတိငုက်ကားြှုြျားမပုလပုလ်ိပုါက အဂတလိိကုစ်ားြှုတိကုြ်ျကရ်ေးရကာြ်ေငှသ်ို ့
အွန်လိုင်းြှတဆင့်(www.accm.gov.mm/complaint) ြှ ဝင်ရောက်တိုင်ကကားနိုင်ပါသည်။ accm@accm.gov.
mm သို့လည်း တိုင်ကကားနိုင်ပပီး ရနမပည်ရတာ်၊ ေန်ကုန်နှင့် ြန္တရလးေှိ အဂတိလိုက်စားြှု တိုက်ြျက် ရေးရကာ်ြေှင် 
ရုံးြျားသို့ တနလလာြှ ရသာကကာရန့အတွင်း နံနက် ၁၀နာေီြှ ရန့လယ် ၃နာေီအေိ သွားရောက်တိုင်ကကား နိုင်ပါသည်။ 

ြည်သူပါဝင်သည်။ ြည်သည့်အချနိ်။ ြည့်သည့်ရန့ေက်။ ြည်သည့်ရနောတွင်မြစ်ပွားခဲ့သည်နှင့် ြည့်သည့်အတွက်

https://www.accm.gov.mm/complaint/
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“အဂတိလုိက်စားြှုဟာ နုိင်ငံမြားေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှု၊ မပည့်စံုရသာယှဉ်ပပိုင်ြှုြျားအတွက် အတားအဆီးတစ်ြုမေစ်ပပီး မြန်ြာ 
နုိင်ငံေိှ ကုြ္ပဏီြျားအတွက် ြလုိလားအပ်ရသာအန္တောယ်ြျားကုိမေစ်ရပါ်ရစပါသည်။ စစ်တြ်းရကာက်ယူြှုအေ ပုဂ္ဂလိက 
ကဏ္ဍလှုပ်ေှားသူ အြျားစုသည် အဂတိလုိက်စားြှုကုိ အကျ ိုးအမြတ်ေိှသည့် အြွင့်အလြ်း တစ်ြုအရနမေင့် ြရှုမြင်ြကဘဲ 
ေံွ့ပေိုးတုိးတက်ြှုအတွက် အဟန့်အတားအမေစ်သာ ရှုမြင်ြကပါသည်”။ 

• ဗစ်ကီ ဘိုြန်၊ ဒါရိုက်တာ၊ မြန်ြာနိုင်ငံစီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူြှုေှိရေး အရောက်အကူမပုဌာန

ရကကာင့် အဂတိလုိက်စားြှုရမြာက်သည် စသည်တ့ုိကုိရြာ်မပပပီး  မပန်လည်ဆက်သွယ်ရပးေြည့် ဆက်သွယ်ေန်အချက် 
အလက်အမပည့်အစံုကုိရြာ်မပကာ တုိင်ကကားြှုြျားမပုလုပ်နုိင်သည်။ နစ်နာရစေန်၊ ဂုဏ်သရေပျက်ရစေန် ြြှန်ြကန် 
တုိင်ကကား ပါက အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးဥပရဒ ပုဒ်ြ ၅၉ အေ အရေးယူခံေြည် မြစ်သည်။

• Matthias Bak၊ Transparency International ၏ မြန်ြာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးအရပါ် ရှုမြင် 
သုံးသပ်ချက် (2019) ။

“မြန်ြာနုိင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလာရောက်လုပ်ကုိင်ရနြကသည့်ကုြ္ပဏီလုပ်ငန်းြျား အထူးသမေင့် ရမြာက်အရြေိက
နှင့် ဥရောပြှလာရောက်ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြကရသာ ကုြ္ပဏီြျားသည် ၎င်းတ့ုိလုပ်ငန်းြျားကုိ အထူးစစ်ရဆးစိစစ်မြင်းြျားနှင့် 
ေင်ဆုိင်ရနေပါသည်။ ယင်းသ့ုိစစ်ရဆးြံေမြင်းြျ ိုးကုိ လာအုိ၊ ကရြောဒီးယားနှင့် ဗီယက်နြ်နုိင်ငံြျားြှာ သွားရောက် 
ေင်းနီှးမြှုပ်နံှပါက  ၎င်းတ့ုိအရနမေင့် ကကုံရတွ့ေြည် ြဟုတ်ပါ။”



12

အြန်း ၂
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားက အဘယ်ရြကာင့် အဂတိလိုက်စားြှုြျားကို 

ဂရုမပုေြည်နည်း။
—

အဂတိလုိက်စားြှုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားကုိ အြက်အြဲမေစ်ရစပပီး စေိတ်စကလည်းကကီးြားရစသည်

အဂတိလုိက်စားြှုရကကာင့် ကုန်ကျြှုြျားသည် အေူးသမြင့် အရသးစားလုပ်ငန်းြျားအတွက် အလွန်သိသာေင်ေှားနုိင်ပါသည်။   
အရကာက်ခွန်ဌာနတွင် ကကန့်ကကာရနရသာ ကုန်ကကြ်းပစ္စည်း သရဘလာတစ်စီးစာကပင် ကုြ္ပဏီအရသးစားတစ်ခုအတွက် 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေန်မြစ်ရစ၊ ရြာက်သည်ြျားကုိ ေိန်းေားေန်မြစ်ရစ ြျားစွာအခက်အခဲေိှနုိင်ပါသည်။ ေုိအရမခ အရနြျ ိုး
တွင် ကုြ္ပဏီအကကီးတစ်ခုအရနမြင့် အမခားရေွးချယ်စောနည်းလြ်းြျားေိှရနသည့်အတွက် ကကန့်ကကာြှုကုိ အချန်ိအတန်ကကာ 
ရတာင့်ခံရစာင့်ဆုိင်းရနနုိင်ရသာ်လည်း ကုြ္ပဏီငယ်ြျားအတွက်ြူ အဆုိပါမပဿနာကုိ ရမြေှင်းရပးနုိင်ရသာ အဆင့်မြင့် 
အောေိှတစ်ဦးဦးကုိ တံစုိးလက်ရဆာင်ြပါဘဲ အကူအညီရတာင်းဆုိနုိင်သည့် အရမခအရနြျ ိုးလည်း ေိှနုိင်ြည် ြဟုတ်ရပ။

အဂတိလုိက်စားြှုသည် ဥပရဒနှင့်ဆန့်ကျင်သည် 

အစုိးေအောေိှြျားအရနမြင့် တံစုိးလက်ရဆာင်ရတာင်းခံမခင်း သ့ုိြဟုတ် ေယူမခင်းြျားသည် ဥပရဒနှင့် ဆန့်ကျင်ြှု ေိှပါသည်။ 
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီအြဲွ့ချုပ် (NLD) အစုိးေ အာဏာေလာရသာအခါ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးကုိ 
ဦးစားရပးရဆာင်ေွက်ခ့ဲပပီး၊ အစုိးေ၀န်ေြ်းြျားအရနမြင့် လက်ရဆာင်လက်ခံမခင်းနှင့်ပတ်သက်ရသာ လြ်းညွှန်ချက်အသစ်ြျား
ကုိ ချက်ချင်းေုတ်ေုတ်မပန်ရကကညာခ့ဲပါသည်။ (ရနာက်ဆက်တဲွ ဂ) မြင့် ရြာ်မပေားရသာ လက်ရဆာင်ြျား လက်ခံ မခင်းဆုိင်ော 
လြ်းညွှန်ချက်တွင် လက်ရဆာင်တစ်ခု၏ အြျားဆံုးတန်ြုိးကုိ ယခင် ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်ြှ ၂၅၀၀၀ ကျပ် အေိ ရလျှာ့ချခ့ဲပါသည်။ 

အဂတိလိုက်စားြှုသည် ဆုံးရှုံးနိုင်ရြျြျားသည ်
အကယ်၍ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ၎င်းလာဘ်ရပးေားသည့် ကိစ္စြရအာင်မြင်ပါက ြည်သူေံသို့ တိုင်ကကားေြည်နည်း၊ ကုြ္ပဏီ
တစ်ခုသည် လာဘ်ရပးေန်ဆန္ဒေှိရကကာင်း လူအြျားကသိေှိသည်နှင့် တစ်ပပိုင်နက် ရတာင်းဆိုြှုြျားအဆက်ြမပတ် မပုလုပ် 
ရနကကြည်မြစ်ပါသည်။ 

အဂတိလိုက်စားြှုသည် စီးပွားရေးအြွင့်အလြ်းြျား နည်းပါးရစပါသည်

အရြေိကန်မပည်ရောင်စု နုိင်ငံမခားအဂတိလုိက်စားြှု ကုိင်တွယ်ရမြေှင်းရေးအက်ဥပရဒ (Foreign Corrupt Practices Act- FCPA) 

“အလှူရငွလက်ရဆာင်ြျား တေားဝင်ရတာင်းြံမြင်းြျားကုိ ြည်သ့ုိြည်ပံုတ့ံုမပန်ရဆာင်ေွက်သင့်သည် နှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ြိြိတ့ုိတွင်ကျင့်သံုးရနသည့် တေားဝင်ြူဝါဒေိှပါသည်။ ၎င်းြူဝါဒသည် အလွန်တင်းကျပ်သည့်ြူဝါဒမေစ်ပါသည်။ သာြန်
အားမေင့် အလှူရငွလက်ရဆာင်ြျားကုိ ဘုန်းကကီးြျားနှင့် ဘုန်းကကီးရကျာင်းြျားကသာ လက်ြံနုိင်ပါသည်။ ၀န်ထြ်းြျား
အရနမေင့် အလွယ်တကူြှတ်သားနုိင်ရစေန်အလ့ုိငှာ ကျပ် ၂၅၀၀၀ ကျပ်သတ်ြှတ်ထားသည်။ ဘုန်းရတာ်ကကီးရကျာင်း
တစ်ရကျာင်းတွင် ဘုန်းကကီးတစ်ပါးထက်ပုိေိှပါက တစ်ြုြျင်းစီအတွက် ၂၅၀၀၀ ကျပ်လှူဒါန်းနုိင်သမေင့် အလှူရငွြျားစွာ 
မေစ်လာနုိင်ပါသည်။ တေားဝင်အရြကာင်းေင်းြျားအတွက် ရငွကျပ် ၂၅၀၀၀ ရကျာ်လှူဒါန်းနုိင်ရသာ်လည်း ဤကိစ္စ 
အတွက် ေှင်းလင်းတင်မပြှုြျားမပုလုပ်ေန် လုိအပ်လာြည်မေစ်ပါသည်။ အထူးသမေင့် လက်ရဆာင်တန်ေုိးသည် ရဒါ်လာ 
၁၀၀ ရကျာ်ပါက အဆုိပါလက်ရဆာင်ြျားကုိ ဌာနြျုပ်ေိှအလှူရငွရကာ်ြတီထံသ့ုိ တင်မပြကေပါသည်။  

• မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရနရသာ နိုင်ငံတကာကုြ္ပဏီ တစ်ခုြှ ြန်ရနဂျာတစ်ဦး
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နှင့် ပဗိတိန်နုိင်ငံ လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုတုိက်ြျက်ရေးအက်ဥပရဒ (the UK Anti- Bribery Act) က့ဲသ့ုိရသာ အမခားနုိင်ငံြျား၏ 
မပည်တွင်းဥပရဒြျားအေ အမပည်မပည်ဆုိင်ောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအရနမြင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ကုိယ်စားလှယ် ြျားကမြစ်ရစ၊ 
ပ့ံပုိးသူြျားကမြစ်ရစ၊  လက်ရအာက်ခံကုြ္ပဏီြျားကမြစ်ရစ မြန်ြာနုိင်ငံတွင်ကျူးလွန်သည့် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုြျားနှင့်စပ်
လျဉ်း၍ ယင်းတ့ုိကုိ အရြေိကန်မပည်ရောင်စုနှင့် ပဗိတိန်နုိင်ငံတ့ုိတွင် မပစ်ြှုေင်ေှားစီေင်ခံေနုိင်ပါသည်။

ေ့ုိမပင် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် အဂတိလုိက်စားြှုြျားကျူးလွန်ရနသည်ဟု မပစ်ြှုေင်ေှားစီေင်ခံေပါက ယင်းကုြ္ပဏီသည်  
ကြ္ဘာ့ဘဏ် (WB)၊ အာေှြံွ့ပြိုးရေးဘဏ် (ADB)နှင့် ဥရောပသြဂ္ဂ (EU) တ့ုိအပါအ၀င် အြဲွ့အစည်းြျား၏ ရလလံဆဲွခွင့်ြှ 
ြယ်ေုတ်ခံေြည်မြစ်ပါသည်။ ဆုိလုိသည်ြှာ အမပည်မပည်ဆုိင်ောအကူအညီြျားနှင့် သရဘာတူရောက်ပ့ံေန်ပံုရငွြျားဆုိင်ော 
အမပည် မပည်ဆုိင်ောလုပ်ငန်းြျားတွင် လုပ်ကုိင်ခွင့်ေေိှနုိင်သည့် အခွင့်အလြ်းြျား အေူးသမြင့် ရဆာက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် 
မြန်ြာ နုိင်ငံအတွက် ပ့ံပုိးရပးြည့် စီးပွားရေးဆုိင်ောအခွင့်အလြ်းြျား ဆံုးရှုးံလာနုိင်ရကကာင်း သတိမပုေန်မြစ်ပါသည်။

အဂတိလုိက်စားြှုကုိ ထိန်းြျုပ်ေန် အားနည်းြျက်သည် အလားအလာေိှရသာ စီးပွားရေးြိတ်ေက်
ြျားအတွက် (အဂတိလုိက်စားြှုဆုိင်ော) အန္တောယ်အြျက်ရပးြှု မေစ်သည် 

အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဥပရဒြျားကုိ ရလးစားလုိက်နာြှုေိှရသာ အမပည်မပည်ဆုိင်ော ကုြ္ပဏီြျားသည် အမခားကုြ္ပဏီ 
တစ်ခုခုနှင့် စီးပွားရေးဆုိင်ော ဆက်ဆံြှုတစ်ေပ် ေူရောင်ေန် စဉ်းစားသံုးသပ်သည့်အခါ ၎င်းတ့ုိနှင့်ဆက်ဆံြည့် စီးပွားရေး 
ြိတ်ြက်ြျား၏ (အဂတိလုိက်စားြှုဆုိင်ော) အန္တောယ်အချက်ရပးြှု  သ့ုိြဟုတ် သတိရပးသရကလတြျား ရြာ်ေုတ်ရေးကုိ 
အေူးအရလးေားရဆာင်ေွက်ကကပါသည်။ ေုိက့ဲသ့ုိရသာ “(အဂတိလုိက်စားြှုဆုိင်ော) အန္တောယ်အချက်ရပးြှု” ြျား အြျား 
အမပားေှာရြွရတွ့ေိှမခင်းသည် နုိင်ငံတကာကုြ္ပဏီြျားအရနမြင့်  စီးပွားရေးဆုိင်ောဆက်ဆံြှုေပ်စဲရစေန် အရကကာင်းမြစ်ရပါ် 
လာနုိင်ပါသည်။  (အဂတိလုိက်စားြှုဆုိင်ော) အန္တောယ်အချက်ရပးြှုအမြစ် ေှာရြွရြာ်ေုတ်ေားသည်ြျားြှာ ကုြ္ပဏီသည် -

• ပုိင်ဆုိင်ြှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပွင့်လင်းမြင်သာြှုြေိှမခင်း။

• ပုိင်ဆုိင်ြှု သ့ုိြဟုတ် စီြံအုပ်ချုပ်ြှုတွင် အစုိးေအောေိှြျား ပါဝင်ရနမခင်း။

• အစုိးေက (လုပ်ငန်းတဲွြက်ရဆာင်ေွက်ေန်) အတင်းအကျပ် အားရပးရောက်ခံေားသည့် ကုြ္ပဏီမြစ်မခင်း။

• အသိြှတ်မပုစာေင်းကုိင် စံနှုန်းြျားအတုိင်း ရငွစာေင်းြျားကုိ ေုတ်မပန်ေားြှု ြေိှမခင်း။

• အြျားမပည်သူနှင့်သက်ဆုိင်ရသာစာေင်းြျား ကုိကုြ္ပဏီ၏ ြှတ်ပံုတင်စာေင်းတွင် အချန်ိနှင့်တစ်ရမပးညီ ြမြည့်သွင်းနုိင် 
 မခင်း (ဥပြာ၊ DICA စာေင်း)

• စည်းကြ်းရလျာ့ေဲရသာ နုိင်ငံေပ်မခားေိှ ြှတ်ပံုတင်အြဲွ့အစည်းေံတွင် လုပ်ငန်းြှတ်ပံုတင်ေားရသာ်လည်း (ဥပြာ - 
 အခွန်ရဆာင်ေန်ြလုိရသာနုိင်ငံတွင် လုပ်ငန်းြှတ်ပံုတင်မခင်း) မြန်ြာနုိင်ငံတွင် တေားဝင် ရံုးလိပ်စာ ြေိှမခင်း

• အတိတ်၌ တေားြဝင် သ့ုိြဟုတ် သံသယမြစ်ြွယ်လုပ်ရဆာင်ချက်ြျားတွင် ဆက်စပ်ပါဝင်ရနခ့ဲမခင်း

• လုပ်ငန်းဆုိင်ော အရတွ့အကကုံအနည်းငယ်သာေိှမခင်း သ့ုိြဟုတ် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်း လူသိနည်းမခင်း

• ရကာ်ြေှင်ရကကး သ့ုိြဟုတ် ဆုရကကးရငွ က့ဲသ့ုိရသာ လုပ်ရုိးလုပ်စဉ် ြဟုတ်သည့် ရပးရချြှုြျား မပုလုပ်ရလ့ေိှမခင်း

• နုိင်ငံေပ်မခား အစုိးေြျား သ့ုိြဟုတ် နုိင်ငံရေးပါတီြျားနှင့် ဆက်နွယ်ရနရသာ လှူဒါန်းြှု အြဲွ့ြျားနှင့်လည်း တဲွြက်  
 ရဆာင်ေွက်မခင်း။

ခခုံငံုသံုးသပ်ြည်ဆုိပါက ေိရောက်ရသာ ကုြ္ပဏီအဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးအစီအစဉ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား
အတွက် အားသာချက်ြျားစွာေိှပါသည်။
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နိုင်ငံတကာြိတ်ေက်ြျားနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလက်တွဲရဆာင်ေွက်ြှု

အရြေိကန်ကုြ္ပဏီမြစ်သည့် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ရငွ့ (GE) သည် ကုြ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းကိေိယာြျား မြန့်မြူးေန် 
မြန်ြာကုြ္ပဏီ SMART Technical Services နှင့် လက်တွဲရဆာင်ေွက်ေန် စဉ်းစားသုံးသပ်ပါက GE အရနမြင့် SMART 
ကုြ္ပဏီနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြိတ်ြက်ြျားအမြစ် လက်တွဲြှုြမပုြီကတည်းကပင် SMART ကုြ္ပဏီသည် အဂတိလိုက် 
စားြှုတိုက်ြျက်ရေးဆိုင်ော ေိန်းချုပ်ြှုြျားကို ရကျနပ်ရလာက်သည့် အရမခအရနေိ ရဆာင်ေွက်ေားမခင်းေှိြေှိကို 
စုံစြ်းေားြည်မြစ်ပါသည်။ အရြေိကန်ကုြ္ပဏီ GE သည် အရြေိကန်မပည်ရောင်စု နိုင်ငံမခားအဂတိလိုက်စားြှု 
ကိုင်တွယ်ရမြေှင်းရေးအက်ဥပရဒ (Foreign Corrupt Practices Act- FCPA) ကို အမပည့်အဝ လိုက်နာေြည်မြစ်ပါသည်။  
“၂၀၁၉ ခုနှစ် စာေင်းြျားအေ  အဂတိလိုက်စားြှု တိုက်ြျက်ရေး လြ်းညွှန်”က ခိုင်ြာရသာ  အဂတိလိုက်စားြှုတိုက် 
ြျက်ရေးအစီအစဉ်သည် ရအာင်မြင်ရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အဓိကကျရသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမြစ်ရကကာင်း 
အရလးအနက်ရြာ်မပေားပါသည်။ 

SMART တွင် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု တိုက်ြျက်ရေးဆိုင်ော ြူဝါဒေှိပါသည်။ ေိုမပင်၎င်းသည် အသင်းအြွဲ့ြျားကို အဂတိ
လိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အေင်းအမြစ်ြျားနှင့်ကိေိယာြျားကို လွယ်ကူစွာ အသုံးမပု ရြာ်ရဆာင်နိုင် 
ရစေန် ရောက်ပံ့ရပးသည့် TRACE အြွဲ့၀င် လည်းမြစ်ပါသည်။ SMART ၏ အေည်အရသွးစီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်သည် ISO 
9001: 2008၊ ISO 14001: 2004၊ HACCP တို့နှင့်လည်း ကိုက်ညီြှုေှိပါ သည်။ 

GE က SMARTနှင့်  ပူးရပါင်းေန် ဆုံးမြတ်ချက်သည် ၎င်းတို့အား စီးပွားရေးဆိုင်ော ကျင့်ဝတ်ရမြာင့်ြှန်ြှုကို အဓိကေား
သည့် ယုံကကည်စိတ်ချေရသာ ကုြ္ပဏီမြစ်မခင်းအရပါ်တည်ြှီပါသည်။ ဤအချက်သည် အလားတူ စံနှုန်းြျားေှိရသာအမခား
နိုင်ငံတကာကုြ္ပဏီြျားအား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြိတ်ြက်အမြစ် လက်တွဲလုပ်ရဆာင်နိုင်ခွင့်ေေန်လည်း ဆွဲရဆာင်ြှုြျား 
စွာ ေှိရစြည်မြစ်ပါသည်။ 

• ၎င်းသည် ကုြ္ပဏီစီြံခန့်ခဲွြှုဆုိင်ောကျွြ်းကျင်ြှုကုိ မြှင့်တင်ရပးသည့်အမပင် ကုြ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သတင်းရကျာ်ရဇာြှုကုိ 
 တည်ရဆာက်ရပးပါသည်။ ဆုိလုိသည်ြှာ သင့်အရနမြင့်ပုိြုိရကာင်းြွန်ရသာ၀န်ေြ်းြျားကုိဆဲွရဆာင်နုိင်မခင်း၊ မြင့်ြား
 ရသာ စိတ်ဓာတ်ကျင့်ဝတ်နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုကုိ ေိန်းသိြ်းေားနုိင်မခင်း၊  ၀န်ေြ်းြျားက ကျူးလွန်သည့် ကုြ္ပဏီတွင်း 
 လိြ်လည်ြှုအန္တောယ်ြျားကုိ ရလျာ့နည်းရစမခင်းစသည်တ့ုိ ရဆာင်ေွက်လာနုိင်ြည်မြစ်ပါသည်။ 

• သင်၏ကုြ္ပဏီသည် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုြမပုလုပ်သည့် နာြည်ရကာင်းေေိှေားပါက သင်၏၀န်ေြ်းြျားအား ြကကာ 
 ခဏ လာဘ်ရတာင်းခံေမခင်း နည်းပါးလာနုိင်ပါသည်။ 

• မြင့်ြားရသာ ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းရကာင်းြျားသည် ရြာက်သည်ြျားကုိဆဲွရဆာင်နုိင်သည့်အမပင် ရြာက်သည်ြျား၏ 
 သစ္စာေိှြှုကုိလည်း ခုိင်ြာေေိှရစနုိင်ပါသည်။

• ဝန်ေြ်း၏လုပ်ရဆာင်ြှုြျားရကကာင့် ကြ္ဘာ့ဘဏ်က့ဲသ့ုိရသာ နုိင်ငံတကာကုြ္ပဏီြျားကမြစ်ရစ၊ အြဲွ့အစည်းြျားက
 မြစ်ရစ မပစ်ဒဏ်ရပးမခင်း သ့ုိြဟုတ် နာြည်ပျက်စာေင်းသွင်းမခင်းြှ အကာအကွယ်ရပးနုိင်ြည်မြစ်ပါသည်။

• အမပည်မပည်ဆုိင်ောကုြ္ပဏီတစ်ခု သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်းတစ်ခု၏ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး ဆုိင်ောလုိအပ်
 ချက်ြျားနှင့် ကုိက်ညီရအာင် လုပ်ရဆာင်နုိင်မခင်းမြင့် အမခားရသာနုိင်ငံတကာ လုပ်ငန်းကန်ေရုိက်ြျားနှင့် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှ
 ြှုြျားကုိေယူနုိင်ေန် အရောက်အကူ မြစ်ရစြည်မြစ်ပါသည်။  
• တေားြျှတရသာယှဉ်ပပိုင်ြှုမြင့် ေေိှေားရသာလုပ်ငန်းကန်ေရုိက်ြျားသည် ပုိြုိအကျ ိုးသက်ရောက်ြှုေိှလာြည်မြစ်သည်။

• မြန်ြာလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး

“ကုြ္ပဏီရသးတစ်ြုတွင် ြုိင်ြာအားရကာင်းသည့်အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ေျက်ရေးြူဝါဒြျားနှင့် အရလ့အကျင့်ြျားေိှမြင်း၏
အဓိကအကျ ိုးအမြတ်ြှာ စီြံကိန်းကုိ စနစ်တကျရေးဆဲွြျြှတ်နုိင်မြင်းပင်မေစ်ပါသည်။ တံစုိးလက်ရဆာင်ြျား ရပးကြ်းေန် 
ြလုိအပ်ပါက လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုကုန်ကျစေိတ်ြျားကုိ စနစ်တကျစီြံရဆာင်ေွက်လာနုိင်ြည်မေစ်ပါသည်။ တံစုိးလက် 
ရဆာင်ြျားရပးကြ်းေန်လုိအပ်ရနပါက ရနာက်ထပ်ြည်၍ြည်ြျှ ထပ်ကာတလဲလဲရပးရနေအံုးြည်ကုိ သင့်အရနမေင့်ြှန်းဆ 
နုိင်ြည်ြဟုတ်ပါ။ထ့ုိမပင်လာဘ်ရပးမြင်းရြကာင့်ရနာက်ပုိင်းတွင်ပုိြုိကကီးြားသည့်ကျ ိုးဆက်မေစ်လာနုိင်မြင်းေိှြေိှကုိ 
သင်အရနမေင့် သိေိှနုိင်ြည်ြဟုတ်ရပ။”
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အြန်း ၃
အဂတိလိုက်စားြှုဆိုသည်ြှာ အဘယ်နည်း။

အဂတိလုိက်စားြှုကုိ “ြိြိအား ယံုကကည်အပ်နှင်းေားရသာအာဏာကုိ ြိြိအကျ ိုးစီးပွားအတွက် အလဲွသံုးစားမပုလုပ်မခင်း” 
ဟူ၍ သာြန်အားမြင့် အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆုိနုိင်ပါသည်။ အဂတိလုိက်စားြှု လုပ်ရဆာင်ချက်ြျားဆုိသည်ြှာ လူပုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးဦး 
သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်းတစ်ခုခုအရနမြင့် ၎င်းတ့ုိအား ယံုြှတ်အပ်နှင်းေားသည့်အာဏာကုိ အခွင့်ရကာင်းယူကာ (၎င်းတ့ုိ
အတွက်မြစ်ရစ၊ အြဲွ့အစည်းအတွက်မြစ်ရစ၊ ၎င်းတ့ုိ၏ ရဆွြျ ိုးြျားအတွက်မြစ်ရစ) တည်ဆဲဥပရဒြျားနှင့် နည်းဥပရဒြျား
အေ ခွင့်မပုေားသည့် အခွင့်အာဏာေက်ပုိ၍ လုပ်ရဆာင်သည့် လုပ်ရဆာင်ချက်တစ်ေပ်ေပ်ကုိဆုိသည်။ 

အဂတိလုိက်စားြှုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် မပည်သူ့ဝန်ရဆာင်ြှုကဏ္ဍအကကားတွင်သာ အပြဲေိှရနမခင်းြဟုတ်ပါ။ အဂတိလုိက်
စားြှုြျားသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းတွင်သာြက မပင်ပတွင်လည်းေိှနုိင်ပါသည်။ ဥပြာ အားမြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူမခင်း၊
အြျားပုိင်ကုြ္ပဏီြျားတွင် ေှယ်ယာအရောင်းအဝယ်ကိစ္စြျား၌ အတွင်းသတင်းေေိှကာ အရောင်းအဝယ်မပုလုပ်မခင်းနှင့် အြျ ိုး
ြျ ိုးရသာ လိြ်လည်ြှုြျား စသည်တ့ုိမြစ်သည်။

တေားဝင်အနက်အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆုိြျက်

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မြန်ြာနုိင်ငံ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဥပရဒကုိ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ြှစတင်၍ မပင်ဆင်ြှု ၄ ကကိြ်မပုလုပ်ခ့ဲော ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ 
ဇွန်လတွင် ရနာက်ဆံုးအကကိြ်မပင်ဆင်ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မပင်ဆင်သည့် ဥပရဒအေ သိသာေင်ေှားရသာ ရမပာင်းလဲြှုတစ်ခုြှာ 
ရကာ်ြေှင်သည် အဂတိလုိက်စားြှုကျူးလွန်ရကကာင်း သ့ုိြဟုတ် အဂတိလုိက်စားြှုမြင့် ကကယ်ဝချြ်းသာလာရကကာင်း  
ရကျာ်ရဇာသတင်းရပါ်ေွက်လာပါက ြည်သူ့ကုိြဆုိ (တုိင်စာြေိှရသာ်လည်း) ြိြိသရဘာဆန္ဒအရလျာက် စံုစြ်းစစ် 
ရဆးနုိင်သည့် အခွင့်အာဏာေိှလာပါသည်။ ယင်းြတုိင်ြီအချန်ိြျားတွင် အဂတိလုိက်စားြှုြျားကုိ စစ်ရဆးောတွင် ခုိင်ြာရသာ 
အရောက်အေားြျားမြင့် တင်မပလာသည့် တေားဝင်တုိင်ကကားြှုြျားကုိသာ စစ်ရဆးနုိင်ခွင့်ေိှခ့ဲပါသည်။ မပင်ဆင်ေားရသာ 

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးဥပရဒ အခန်း ၂ မပင်ဆင်ချက်တွင် ဥပရဒ၏ ေည်ေွယ်ချက်ြျားြှာ 
ရအာက် ပါအတိုင်းမြစ်သည် - 

(က) အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ြျက်ရေးကို အြျ ိုးသားရေးတာဝန် တစ်ေပ်အမြစ် ရဆာင်ေွက်ေန်၊

(ခ)   သန့်ေှင်းရသာအစိုးေနှင့် ရကာင်းြွန်ရသာ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် မြစ်ေွန်းရစေန်၊

(ဂ)  အြျားမပည်သူဆိုင်ော အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် တာဝန်ယူနိုင်ြှု  မြင့်ြားတိုးတက် လာရစေန်၊ 

(ဃ)  အဂတလိိကုစ်ားြှုြျားရကကာင့ ်နိငုင်ပံိငုပ်စ္စည်းြျား၊ လူ့အြွဲ့အစည်းနငှ့န်ိငုင်သံားြျား၏ အခငွ့အ်ရေးနငှ့အ်ကျ ိုး 
       စီးပွားြျားကို ေိခိုက်ြှုြေှိရစရေးအတွက် အကာအကွယ်ရပးေန်၊

(င)   အဂတိလိုက်စားြှု ကျူးလွန်သူြျားအား ေိရောက်စွာ အရေးယူေန်၊

(စ)  တေားဥပရဒစုိးြုိးရေးနှင့်  အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍြျား၌ ပုိြုိပွင့်လင်းမြင်သာြှုေိှပပီး မပည်တွင်းမပည် ေင်းနီှးမြှပ်နံှြှုြျား 
  မြင့် စီးပွားရေးြွံ့ပြိုးတိုးတက်လာရစေန်။

အဂတိလိုက်စားြှုကို အြျ ို းသားရေးတာဝန်တစ်ေပ်အမေစ် ရဆာင်ေွက်မြင်း
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ဥပရဒတွင် သတင်းြှန်တုိင်တန်းသူြျားကုိ အားရပးအားရမြှာက်မပုနုိင်ေန်အလ့ုိငှာ ြှားယွင်းရသာ တုိင်တန်းချက်ရကကာင့်လူတစ် 
ဦးဦးအား ဂုဏ်သရေညိှုးနွြ်းရစသည့်မပစ်ြှု ကျူးလွန်သူကုိ ၅ နှစ် ြှ ၃ နှစ်ေိ ချြှတ်ရစသည့် မပစ်ဒဏ်သ့ုိ ရလျာ့ရပါ့ရပးခ့ဲပါသည်။ 

ြူေင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မြန်ြာနုိင်ငံ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဥပရဒတွင် “အဂတိလုိက်စားြှု” ဟူသည့်စကားေပ်ကုိ 
“လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု” ဟူ၍ တေားဝင် သံုးနှုန်းခ့ဲပါသည်။ သ့ုိောတွင် “လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု” ဟူသည့်စကားေပ်အစား 
“အဂတိလုိက်စားြှု” ဟု ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် မပင်ဆင်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးဥပရဒကုိ စတုတ္ထ 
အကကိြ်မပင်ဆင်ောတွင်လည်း  ပုဒ်ြ ၃(က) (၁) နှင့် (၂) တ့ုိတွင် ရအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိးမပင်ဆင်ခ့ဲပါသည်-

(၁) ြည်သူြဆုိ ောေူးတာဝန်ကုိ အလဲွသံုးစားမပု၍မြစ်ရစ၊ အမခားနည်းမြင့်မြစ်ရစ တစ်စံုတစ်ောကုိမပုလုပ်ေန် သ့ုိြဟုတ် 
 ဥပရဒနှင့်အညီ မပုလုပ်မခင်းြှရေှာင်ကကဉ်ရစေန် သ့ုိြဟုတ် တစ်ဦးတစ်ရယာက်အား ဥပရဒနှင့်အညီ ေေုိက်ရသာအခွင့်
 အရေးကုိရပးေန် သ့ုိြဟုတ် ဥပရဒနှင့်အညီ ေေုိက်ခွင့်ြေိှရသာအခွင့်အရေးကုိရပးေန် သ့ုိြဟုတ် ဥပရဒနှင့်အညီေေုိက်
 ရသာ အခွင့်အရေးကုိ ြြှန်ြကန် ပိတ်ပင်ေန်အတွက် တံစုိးလက်ရဆာင်ကုိ တစ်ဦးတစ်ရယာက်အား ရပးမခင်း၊ ရပးေန်  
 အားေုတ်မခင်း သ့ုိြဟုတ် တစ်ဦးတစ်ရယာက်ေံြှ လက်ခံမခင်း၊ ေယူမခင်းနှင့် ေယူေန် အားေုတ်မခင်းတ့ုိကုိ တုိက်ရုိက် 
 မြစ်ရစ၊ သွယ်ဝုိက်၍မြစ်ရစ တစ်နည်းနည်းမြင့် မပုလုပ်မခင်း၊

(၂)  ြည်သူြဆုိ သက်ဆုိင်ောအစုိးေဌာန၊ အစုိးေအြဲွ့အစည်း၊ အြျားမပည်သူဆုိင်ော အြဲွ့အစည်း သ့ုိြဟုတ် အမခားအြဲွ့
 အစည်း၏ မပည်သူ့ဘဏ္ဍာကုိ ကုိင်တွယ်စီြံရဆာင်ေွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်မြစ်ရစ၊ ယင်းတ့ုိ၏ ပုိင်ဆုိင်ြှုကုိ ရတာင်းခံ 
 မခင်း၊ ေယူမခင်း၊ စီြံခန့်ခဲွမခင်း၊ ေှင်းလင်းြျက်သိြ်းမခင်း မပုောတွင်မြစ်ရစ၊ ယင်းတ့ုိနှင့် သက်ဆုိင်ြှုေိှရသာ သရဘာတူစာ
 ချုပ်တစ်ခုတွင်ပါဝင်မခင်း၊ စီြံရဆာင်ေွက်မခင်း မပုောတွင် မြစ်ရစ တည်ဆဲဥပရဒ၊ စည်းြျဉ်း၊ စည်းကြ်း၊ လုပ်ေံုးလုပ်နည်း 
 တစ်ေပ်ေပ်ကုိ ရြာက်ြျက်လျက် နုိင်ငံရတာ်၏ ရငွရကကး၊ ပစ္စည်းနှင့် ပုိင်ဆုိင်ြှုကုိ ေိခုိက်နစ်နာပျက်စီး ဆံုးရှုးံရစမခင်း။”

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး ဥပရဒကုိ စတုတ္ထအကကိြ်မပင်ဆင်သည့် ဥပရဒ ပုဒ်ြ ၃ တွင် မပဋ္ဌာန်းေားသည့် 
“လုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာေိှသူ” (competent authority) အစား ြည်သူြဆုိ ဟု ရမပာင်းလဲမခင်းသည်  အလွန်ေူးမခားြှုေိှပါသည်။ 
ဆုိလုိသည်ြှာ မပည်သူ့ဝန်ေြ်းသာြက မပည်တွင်း မပည်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်ြျား အပါအဝင် ြည်သူြဆုိသည်လည်း 
အဂတိလုိက်စားြှုြျားကုိ တုိက်ရုိက်မြစ်ရစ၊ သွယ်ဝုိက်မြစ်ရစ ကျူးလွန်မခင်းြှရေှာင်ကကဉ်ေြည်မြစ်ပါသည်။  ြည်သည့်ပုဂ္ဂလိက
လုပ်ငန်းအြဲွ့အစည်းကုိြဆုိ အဂတိလုိက်စားြှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အရမခခံခုိင်ြာရသာလုပ်ငန်းဆုိင်ော ကျင့်ဝတ်ချြှတ်
ကျင့်သံုးရစရေးအတွက် ရကာ်ြေှင်က အြိန့်ေုတ်မပန်ရဆာင်ေွက်မခင်း မပုနုိင်သည့်  အခွင့်အာဏာကုိ စတုတ္ထအကကိြ် မပင်ဆင်
သည့် ဥပရဒ ပုဒ်ြ ၁၆ အေ ရကာ်ြေှင်အား အပ်နှင်းေားပါသည်။  

ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကုိအရကာင်အေည်ရြာ်နုိင်ရေးအတွက် အဂတိလုိက်စားြှုရကာ်ြေှင်သည် “ကုြ္ပဏီြျားအား ေိန်းချုပ်ြှု 
ဆုိင်ော အရမခခံြူ (၈) ချက်ပါ အြိန့်ရကကာ်မငာစာ” ကုိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရအာက်တုိဘာလတွင် ေုတ်မပန်ရကကညာခ့ဲပါသည်။ 
ယင်းအြိန့်ရကကာ်မငာစာသည် ေုိင်းနုိင်ငံအြျ ိုးသား အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင် (The Thai National 
Anti-Corruption Commission- NACC) က ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ရအာက်တုိဘာလတွင် ေုတ်မပန်ရကကညာခ့ဲသည့် (အစုိးေအောေိှြျား၊ 
နုိင်ငံမခားအစုိးေအောေိှြျားနှင့် နုိင်ငံတကာအြဲွ့အစည်းကုိယ်စားလှယ်ြျား၏ လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုကုိ ကာကွယ်ေန် 
ဥပရဒပညာေှင်ြျားအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ ဌာနတွင်းေိန်းချုပ်ြှုဆုိင်ော အစီအြံြျား- Appropriate Internal Control 
Measures for Juristic Persons to Prevent Bribery of State Officials, Foreign Public Officials, and Agents of Public 
International Organizations) ဆုိင်ော လြ်းညွှန်ချက်ြျားနှင့် ဆင်တူြှုေိှပါသည်။ အရမခခံြူ (၈) ချက်ကုိ အခန်း (၄) တွင် 
အရသးစိတ်ေှင်းလင်းရြာ်မပေားပါသည်။ 

http://www.myanmar-law-library.org/law-library/laws-and-regulations/laws/myanmar-laws-1988-until-now/union-solidarity-and-development-party-laws-2012-2016/myanmar-laws-2013/pyidaungsu-hluttaw-law-no-23-2013-anti-corruption-law-english.html
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ကျင့်ဝတ်ရမောင့်ြှန်ြှု သ့ုိြဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာ

အဂတိလုိက်စားြှုကုိ နားလည်ေန်နှင့် ြည်က့ဲသ့ုိရသာ အဂတိလုိက်စားြှုြျားကုိ ရေှာင်ေှားေန် အေူးအရေးကကီးရသာ်လည်း 
သင်၏ကုြ္ပဏီအရနမြင့် ရဆာင်ေွက်လုိသည့်ကိစ္စေပ်နှင့် ရဆာင်ေွက်သင့်သည်ြျားကုိ အမပုသရဘာမြင့် စဉ်းစားသံုးသပ်ေန် 
လည်း လုိအပ်ြည်မြစ်ပါသည်။ သင့်ကုြ္ပဏီအရနမြင့် ဆက်နွယ်ရဆာင်ေွက်ြှုမပုသင့်သည့် တန်ြုိးေိှရသာကိစ္စေပ်ြျားြှာ 
အဘယ်အောမြစ်သနည်း။

သင်၏ကုြ္ပဏီအရပါ် သင်အမြစ်ချင်ဆံုးနှင့်တန်ြုိးအေားဆံုးအောြှာ ကျင့်ဝတ်ရမြာင့်ြှန်ြှုသ့ုိြဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာသာ မြစ်ြည် 
မြစ်ပါသည်။ ကျင့်ဝတ်ရမြာင့်ြှန်သည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ၎င်း၏ စီးပွားရေးေည်ြှန်းချက်ြျား ရအာင်မြင်ရေးအတွက် အဂတိ
ကိစ္စေပ်ြျားတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေန်ြလုိအပ်ဘဲ ကျွြ်းကျင်ြှု၊  အေင်းအမြစ်ြျားနှင့် တန်ြုိးြျားကုိ ပုိင်ဆုိင်ေားရလ့ေိှကကရပသည်။ 
ယူရကအရမခစုိက် အစုိးေြဟုတ်ရသာအြဲွ့အစည်းတစ်ခုမြစ်သည့်  Integrity Action က ၂၀၁၅ ခုနစ်တွင်ေုတ်ရဝသည့် “ကျင့်
ဝတ်ရမြာင့်ြှန်စွာ ရနေုိင်ပပီးအလုပ်လုပ်ပါ၊ သင်စွြ်းရဆာင်နုိင်သည်၊” (Live and Work with Integrity: You Can Do It! (2015) 
စာအုပ်တွင် ကျင့်ဝတ်ရမြာင့်ြှန်ြှုဆုိသည်ြှာ ရမပာသည့်စကားြျားနှင့် လုပ်ရဆာင်ချက်ြျားအကကား   ကဲွမပားမခားနားချက်ြျား၊ 
ကွာဟြှုြျားြေိှရစေန် တာဝန်ခံြှု၊ ကျွြ်းကျင်လိြ္မာြှုနှင့် ကျင့်ဝတ်တေားနှင့် အဂတိကင်းေှင်းြှုစသည်တ့ုိကုိ အချ ိုးညီညီ ရပါင်း 
စည်းကျင့်သံုးမခင်း မြစ်ရကကာင်း ြွင့်ဆုိေားပါသည်။ 

တာဝန်ြံြှု

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လုပ်ရဆာင်ချက်ြျားကုိ တာဝန်ယူသည်

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိရမပာသည့်အတုိင်း လုပ်ရဆာင်သည်

• ကျွနု်ပ်တ့ုိလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သူြျား အားလံုးအား ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ အလုပ်ြျားကုိ စစ်ရဆးရေးအတွက် လုိအပ် 
 သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားရပးသည်

ကျွြ်းကျင်လိြ္မာြှု

• အလုပ်ပပီးရမြာက်ြ့ုိော လုိအပ်သည့်အောြျား ကျွနု်ပ်တ့ုိတွင် ေိှသည်

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အလုပ်ကုိရကာင်းစွာ လုပ်ရဆာင်သည်

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏အလုပ်ကုိ ကျွြ်းကျင်ပုိင်နုိင်စွာစီြံသည် 

ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီရသာ မပုြူရဆာင်ေွက်ြျက်

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အမခားသူြျား၏ အရတွးအမြင်ြျားကုိ တန်ြုိးေားသည်

• ကျွနု်ပ်တ့ုိကုိ ယံုကကည်နုိင်ပါသည်

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အြျားရကာင်းကျ ိုးအတွက် လုပ်ရဆာင်သည် 

ကျင့်ဝတ်ရမောင့်ြှန်ြှုနှင့် ရပါင်းစည်းကျင့်သံုးြှု 

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အဂတိကင်းစွာ လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်သည်။

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် လြ်းညွှန်ချက်ြျားသံုးကာ အဂတိလုိက်စားြှုကုိ ခက်ခဲရအာင် လုပ်ရဆာင်ေား သည်။

• ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အဂတိလုိက်စားြှု ရလျာ့ချေန် ကကိုးပြ်းကကသူြျားကုိ ရောက်ခံသည်။

ဤအချက်ြျားသည် မြန်ြာကုြ္ပဏီြျားအရနမြင့် ေည်ြှန်းေားသင့်သည့် တန်ြုိးြျားနှင့်အရလ့အေြျားမြစ်သည်။
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စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုိင်ောတာဝန်ခံြှုအတွက် မြန်ြာနုိင်ငံကုြ္ပဏီြျားက ြိြိတ့ုိသရဘာဆန္ဒအရလျာက် ကတိကဝတ်မပုလက်ြှတ်
ရေးေုိးေားရသာ UN Global Compact ၏ ြူဝါဒ အြှတ် ၁၀ တွင် “စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအရနမြင့် ပခိြ်းရမခာက်ရငွညစ်ြှုြျား၊ 
လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုြျားအပါအဝင်  အဂတိလုိက်စားြှုပံုစံအားလံုးကုိ တုိက်ြျက်နုိင်ရေး” အစွြ်းကုန် ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက် 
သင့်ရကကာင်း အကကံမပုေားပါသည်။ UNGC အရနမြင့်  ကုြ္ပဏီြျားအား တစ်ဦးချင်းလုပ်ရဆာင်ြှု၊ သီးမခားလုပ်ရဆာင်ြှုတ့ုိမြင့် 
ဤလုပ်ငန်းြျားကုိ အရကာင်အေည်ရြာ်နုိင်ရေး အကကံမပုေားပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရဆာင်ေွက်နုိင်ေန် လုပ်ငန်းစဉ် 
သံုးေပ်ကုိ ရအာက်ပါအတုိင်း သတ်ြှတ်ေားပါသည်။ 

တစ်ဦးြျင်းလုပ်ရဆာင်ြှု
• အေဲွ့အစည်းအတွင်း။ ပေြနှင့်အရမခခံအဆင့်အရနမြင့် အြဲွ့အစည်းြျားနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားတွင် အဂတိလုိက်  
 စားြှုတုိက်ြျက်ရေးြူဝါဒြျားနှင့် အစီအစဉ်ြျားကုိ ြိတ်ဆက်ရပးမခင်း။ 

• အေဲွ့အစည်းမပင်ပ။ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်စဉ် UNGC ဆက်သွယ်ရေးဆုိင်ော တုိးတက်ြှု 
 အစီေင်ခံစာတင်မပမခင်း၊ ဥပြာြျားနှင့်အမြစ်အပျက်ြျားကုိတင်မပမခင်းမြင့် အရတွ့အကကုံြျားနှင့်အရကာင်းဆံုး အရလ့
 အကျင့်ြျားကုိ ြျှရဝမခင်း။ 

စုရပါင်းလုပ်ရဆာင်ြှု 
• အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး ကကိုးပြ်းြှုြျားကုိမြှင့်တင်ေန်နှင့် တန်းတူညီြျှြှုေိှရစေန်၊ ယှဉ်ပပိုင်ြှုကုိြန်တီးေန်   
      စသည်တ့ုိအတွက် လုပ်ငန်းတူလုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်ြျား၊ အမခားဆက်စပ်သက်ဆုိင်သူြျားနှင့်အတူပူးရပါင်းမခင်း။ ကုြ္ပဏီ  
 ြျားသည်  ကုြ္ပဏီ၏ ကုိယ်ရေးောဇဝင်ကုိြန်တီးေန်၊  စီြံကိန်းြျားအဆုိမပုေန်  လုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်ြျား ေှာရြွေန်နှင့် 
    လက်ေိှလုပ်ငန်းြျား စနစ်တကျ လည်ပတ်နုိင်ေန်နှင့် အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးကုိ စုရပါင်းလုပ်ရဆာင်နုိင်ေန် 
      စသည်တ့ုိအတွက် အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော စုရပါင်းလှုပ်ေှားြှုဗဟုိ ကုိ အသံုးမပုမခင်း။ 

ဤအခန်းသည် တစ်ဦးချင်း (ကုြ္ပဏီတစ်ြုြျင်း) လုပ်ရဆာင်ြှုနှင့်သက်ဆုိင်ြှုေိှပပီး  အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင် 
က ေုတ်မပန်ရကကညာခ့ဲသည့် “ကုြ္ပဏီြျားအတွက် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော အရမခခံြူ (၈) ချက်”နှင့်စပ်လျဉ်း 
သည့် အြိန့်ရကကာ်မငာစာအြှတ် ၁၄/၂၀၁၈ ကုိ အရမခခံ၍ ြဲွ့စည်းေားမခင်းမြစ်သည်။ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော 
အရမခခံြူ (၈) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြည်သ့ုိြည်ပံု လက်ရတွ့အရကာင်အေည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်ေြည်ကုိ အကကံမပုရြာ်မပေားပါသည်။ 
ဤအခန်းတွင် ကုြ္ပဏီြျားအား ၎င်းတွင်ကုြ္ပဏီြျားအဂတိလုိက်စားြှုကုိတုိက်ြျက်ေန် အရေးယူေန်အရမခခံြူေှစ်ခုကုိ ရြာ်မပ 
ေားသည်။ 

ကုြ္ပဏီြျားအားဤြူ (၈) ချက်ကုိြည်သ့ုိလက်ရတွ့အရကာင်အေည်ရြာ်နုိင်ရကကာင်းအကကံမပုေားသည်။

၁။   အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးအတွက် ခုိင်ြာ၍ေိရောက်ြှုေိှရသာ ြူဝါဒြျားချြှတ်ေန်နှင့် အဆုိပါြူဝါဒကုိ အမြင့်ဆံုး 
      စီြံခန့်ခဲွြှုြှ ရောက်ခံြှုေေိှေန်။ 
၂။   အဂတိလုိက်စားနုိင်ရမခအန္တောယ်ေိှြှုကုိ ေိရောက်စွာ ရလ့လာဆန်းစစ်ရြာ်ေုတ်၍ သံုးသပ် အကဲမြတ်ြှု ေိှေန်။
၃။  အဂတိလုိက်စားနုိင်ရမခအန္တောယ်ေိှြှုမြင့်ြားပပီး ေိလွယ်ေှလွယ်ရသာ နယ်ပယ်ြျားအတွက် အရသးစိတ်အစီအြံြျား 
      ရဆာင်ေွက်ေားေိှေန်။ 
၄။   အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်နုိင်ရေးအတွက် ရဆာင်ေွက်ြှုြျားသည် ြိြိလုပ်ငန်းြျားသာြက ချတ်ိဆက်ရဆာင်ေွက်
      ရနရသာ လုပ်ငန်းကွင်းဆက် အားလံုးနှင့် အကျုံးဝင်ရစေန်။ 
၅။   စာေင်းဇယားြျားနှင့် စာေင်းြှတ်တြ်းြျားကုိ စနစ်ကျ ြှန်ကန်စွာ ေားေိှေန်၊

အြန်း ၄
ကျွန်ုပ်၏ကုြ္ပဏီအရနမေင့်အဂတိလိုက်စားြှုကို တိုက်ေျက်မြင်း၊ 

ကျင့်ဝတ်ရမောင့်ြှန်စွာလုပ်ရဆာင်မြင်းတို့ကို ြည်သို့ရဆာင်ေွက်နိုင်သနည်း။
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၆။  အဂတိလိုက်စားြှု တိုက်ြျက်နိုင်ရေးကို အရောက်အကူမြစ်ရစြည့် လူ့စွြ်းအားအေင်းအမြစ် စီြံခန့်ခွဲြှု ြူဝါဒြျား 
  ေားေှိေန်၊
၇။  အဂတိလုိက်စားရကကာင်းသံသယေိှသူြျားကုိ သတင်းရပးပ့ုိနုိင်ရသာ ယံုကကည်စိတ်ချေသည့်ယန္တေားြျား ေူရောင်ေား 
      ေိှေန်၊ 
၈။  အဂတိလုိက်စားြှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ရဆာင်ေွက်ြှုြျားအရပါ်  ပံုြှန်သံုးသပ်ေန်နှင့် အကဲမြတ်ြှုစနစ် ေားေိှေန်။ 

အရမခခံြူ (၈) ချက်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ေုိင်းနုိင်ငံ အြျ ိုးသားအဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်က ေုတ်မပန်သည့် 
လြ်းညွှန်ချက်ြျားနှင့် အရမခခံအားမြင့် တူညီြှုေိှပါသည်။  ေုိင်းနုိင်ငံေိှ ကုြ္ပဏီြျားအရနမြင့် သတ်ြှတ်ချက်နှင့်ကုိက်ညီြှုေိှသည့် 
အဂတိလုိက်စားြှု ေိန်းချုပ်ရေးဆုိင်ော အစီအြံြျား ရဆာင်ေွက်ေားမခင်း ေိှ ြေိှနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဆံုးအမြတ်ရပးောတွင် NACC 
သည် ဤအရမခခံြူ (၈) ချက်အရပါ် တည်ြီှ၍ ချြှတ်မခင်းမြစ်ပါသည်။    

အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးအစီအစဉ်ြျားသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတူညီြှုေိှနုိင်ြည်ြဟုတ်ရပ။ အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်
ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုသည် ၎င်းကုြ္ပဏီေင်ဆုိင်ကကုံရတွ့ေသည့်     အဂတိမြစ်နုိင်ရချအတုိင်းအတာနှင့်     ၎င်းရဘးြျားကုိေင်ဆုိင်ေန် 
ေေိှနုိင်ရသာအေင်းအမြစ်ြျားကကား အချ ိုးကျြှုေိှေပါြည်။ ဥပြာအားမြင့် ရဒသတွင်း၌သာ ဝန်ရဆာင်ြှုရပးရနသည့် အလွန်ရသး
ငယ်သည့် ကုြ္ပဏီအတွက် ရဒသတွင်းပစ္စည်း တင်သွင်းသူြျားအတွက် ဆင့်ပွားသင်တန်းအစီအစဉ်ြျား လုပ်ရဆာင်ရပးေန် 
ြလုိအပ်နုိင်ပါ။ သ့ုိောတွင် လာဘ်ရတာင်းခံြှုကုိ ဝန်ေြ်းြျားအရနမြင့် ဆန့်ကျင်ေန်နှင့် လက်ရဆာင်လက်ခံမခင်း /လက်ရဆာင်
ရပးမခင်း တ့ုိအရပါ် အတုိင်းအတာ တစ်ခုအေိ ကန့်သတ်ေားရသာ ေှင်းလင်းသည့်     စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား လုိအပ်ြည်မြစ်ပါ
သည်။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ရငွ့၊  သတ္ုတ တွင်း၊  သစ်ရတာနှင့် ရဆာက်လုပ်ရေး စသည့်လုပ်ငန်းြျားကုိ လုပ်ကုိင်ရနသည့်ကုြ္ပဏီ
သည် ရမြလုပ်ပုိင်ခွင့်နှင့် လုိင်စင်ေယူမခင်း ကိစ္စေပ်ြျားအတွက်ရပးေသည့် တန်ြုိးမြင့်   ြသြာရကကးြျားရကကာင့် အဂတိလုိက်စားြှု 
မြစ်နုိင်ရချမြင့်ြားလွန်းသည့် အရနအေား ကကုံရတွ့ေနုိင်ပါသည်။  

သွင်းကုန်ေုတ်ကုန် လုပ်ငန်းြျားြှာြူ  ပြာဏနည်းပါးရသာ  လာဘ်ရပးေြှုအား အရကာက်ခွန်ဌာန၌ ကုန်ပစ္စည်း ေုတ်ယူောတွင် 
ရသာ်လည်းရကာင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းြျားကုိ နုိင်ငံအတွင်း သယ်ယူပ့ုိရဆာင်ောတွင်လည်းရကာင်း  ကကုံရတွ့ေနုိင်ပါသည်။  ေ့ုိရကကာင့် 
ဤကိစ္စေပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အရသးစိတ်အစီအြံြျား ရေးဆဲွချြှတ်ေားေန် လုိအပ်ြည်မြစ်ပါသည်။

   ၁။  အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ေျက်ရေးအတွက် ြုိင်ြာ၍ထိရောက်ြှုေိှရသာြူဝါဒ 
        ြျား ြျြှတ်ေန်နှင့် အဆိုပါြူဝါဒကို အမြင့်ဆုံးစီြံြန့်ြွဲြှုြှရထာက်ြံြှုေှိေန်

အေူးသမြင့် အဂတိလုိက်စားနုိင်ရမခအန္တောယ်ေိှြှု မြင့်ြားရသာကဏ္ဍြျား၌ ေှင်းလင်းတိကျရသာ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား    
အရကာင်အေည်ရြာ်ရဆာင်နုိင်ေန်နှင့် ယင်းစည်းြျဉ်းြျားကုိ လက်ရတွ့ အရကာင်အေည်ရြာ်ေန်လုိအပ်ပါသည်။  

ကုြ္ပဏီတုိင်းသည် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု သ့ုိြဟုတ် အဂတိလုိက်စားြှုြျားကုိ (ရအာက်ရမခသုညအဆင့်) အေိ တုိက်ြျက်ရန 
ရကကာင်းကုြ္ပဏီ၏ ေပ်တည်ချက်ကုိ ေှင်းေှင်းလင်းလင်းရြာ်မပသည့် အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးြူဝါဒ ချြှတ်ေားသင့်ပါသည်။ 
ယင်းြူဝါဒသည် သာြန်အားမြင့် စာြျက်နှာတစ်ြျက်နှာခန့်ေိှလျှင်ပင် လံုရလာက်ရသာ်လည်း  ရုိးေှင်းတိကျေန်လုိအပ်သည့်အမပင် 
ဒါရုိက်တာဘုတ်အြဲွ့ြှ အတည်မပုရပးေြည်မြစ်သည်။

အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးြူဝါဒကုိ ၀န်ေြ်းြျားသာြက ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျားနှင့် ကုိယ်စားလှယ်ြျားအား ေှင်းလင်း 
စွာ သိေိှေားေန်လုိအပ်ပါသည်။ လုိင်စင်နှင့်ပါြစ်ြျားကိစ္စြျားမခင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းြျား ေှင်းလင်းမခင်းနှင့် သယ်ယူပ့ုိရဆာင်မခင်း၊ ကုြ္ပဏီ
အတွက် ကန်ေရုိက်ြျားေှာရြွမခင်း သ့ုိြဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀န်ရဆာင်ြှုဝယ်ယူမခင်းြျားစရသာ အဂတိလုိက်စားနုိင်ရမခ မြင့်ြား
သည့်သည့် ကဏ္ဍြျား၌ပါဝင်ရနေရသာ ဒါရုိက်တာြျား၊ ၀န်ေြ်းြျား၊ ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်းသူြျား သ့ုိြဟုတ် ကုိယ်စားလှယ်ြျား
အတွက် အေူးအရေးကကီးပါသည်။

သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်ြှုသည် ကုြ္ပဏီအဆင့်မြင့်ြန်ရနဂျာြျား၏ စီြံခန့်ခဲွြှုြှ ဆင်းသက်လာမခင်းမြစ်ပပီး 
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လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုနှင့် အမခားအဂတိလုိက်စားြှုပံုစံြျားကုိ တုိက်ြျက်ောတွင် ၀န်ေြ်းြျားအရနမြင့် မပဿနာြျားကကုံရတွ့ေ 
ပါက ယင်းအစီအြံြျားက ၀န်ေြ်းြျားကုိကူညီပ့ံပုိးရပးြည်ကုိ လူတုိင်းသိေိှနုိင်ေန် အေူးအရေးကကီးပါသည်။ ဤ“ထိပ်ပုိင်းြှ 
လာသည့်အသံ” သည် ရအာင်မြင်ရသာ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးအစီအစဉ်အတွက် ြေိှြမြစ်အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍ 
မြစ်ပါသည်။ ေ့ုိရကကာင့် နှုတ်မြင့်ရမပာဆုိရံုသာြဟုတ်ဘဲ ကုြ္ပဏီ၏ အဆင့်မြင့်ြန်ရနဂျာြျားနှင့် ပုိင်ေှင်ြျားအရနမြင့် ၎င်းတ့ုိသည် 
ကုြ္ပဏီြူဝါဒြျားနှင့်အညီ လုပ်ငန်းြျားကုိ အရကာင်အေည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်ရနရကကာင်းနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ၀န်ေြ်းြျားကုိလည်း 
ေုိနည်းတူစွာ လုပ်ရဆာင်နုိင်ရစေန် တွန်းအားရပးရနရကကာင်း သက်ရသမပေန်လုိအပ်ြည်မြစ်ပါသည်။

အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးြူဝါဒသည် အြျားအားမြင့် ြေိှြမြစ်လုိအပ်ရသာ အရမခခံြူြျားမြစ်ပါသည်။  ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် 
၎င်း၏ြူဝါဒကုိ တိကျစွာရြာ်မပချြှတ်ေားသည့် ေှင်းလင်းတိကျရသာလြ်းညွှန်ချက်တစ်ေပ် လုိအပ်ပါသည်။ ယင်းလြ်းညွှန်ချက်
ြျားကုိအြျားအားမြင့် လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ် သ့ုိြဟုတ် ၀န်ေြ်းလက်စဲွစာအုပ်တွင် သတ်ြှတ်ရြာ်မပကကေြည်မြစ်ပါသည်။ 
ဤ လက်စဲွစာအုပ်တွင် ပံုြှန်အားမြင့် အဂတိလုိက်စားြှုကိစ္စေပ်ြျားေက်ပုိရသာ အရကကာင်းအောြျားပါဝင်ရလ့ေိှပါသည်။ 
လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်သည် အဂတိလုိက်စားြှုနှင့် မပတ်သားြှုြေိှသည့်အပုိင်း (Grey Areas) တ့ုိနှင့်ဆက်စပ်ရသာ လက်ခံနုိင်သည့်၊ 
လက်ြခံနုိင်သည့် အမပုအြူြျားကုိ ခဲွမခားမပေြည်မြစ်ပါသည်။  ဥပြာအားမြင့် ရအာက်ရြာ်မပပါ အရကကာင်းအောြျားသည် 
လက်ခံနုိင်ြွယ်ောလံုးဝ ြေိှသည့် အမပုအြူြျားမြစ်ပါသည်-

• တေားြဝင်သည့် ရဆာင်ေွက်ချက်၊

• ကုြ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ောဆုံးမြတ်ချက်ချြှတ်နိုင်ြည့်သူအား ကြ်းလှြ်းမခင်း၊ ဥပြာ -  
 စာချုပ်ချုပ်ဆိုမခင်း။

• ရပးကြ်းသည့် ပြာဏကို ေည့်သွင်းြစဉ်းစားဘဲ  ရငွ သို့ြဟုတ် ရငွနှင့်ညီြျှရသာ (လက်ရဆာင်ရဘာက်ချာ   
 သို့ြဟုတ်  ရငွသားမြင့် ရေွးယူနိုင်ရသာအောြျား) အစုေှယ်ယာြျား ရပးကြ်းမခင်း။

အမခားရသာအရကကာင်းအောြျားကုိ အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားေန် လုိအပ်ပပီး အဆင့်မြင့်အောေိှကကီးြျား သ့ုိြဟုတ် ဘုတ်အြဲွ့က စီြံ 
ခန့်ခဲွပုိင်ခွင့်ေိှေြည်မြစ်ပါသည် -

• ရလယာဉ်ခေီးစဉ်ြျားနှင့် ညအိပ်အနားယူမခင်းြျားပါ၀င်သည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ြျားအတွက် ခေီးသွားလာစေိတ်၊

• ကြ္ဘာ့ြလားဗိုလ်လုပွဲကဲ့သို့ရသာ အေူးရစျးကကီးသည့် ယဉ်ရကျးြှုနှင့် အားကစားပွဲြျားသို့ြိတ်ကကားမခင်း၊

• ရြွးရန့နှင့်ြဂလလာရဆာင်ြျားကဲ့သို့ရသာအေူးအခါသြယြျားြှလက်ရဆာင်ြျား။

လက်ရဆာင် သ့ုိြဟုတ် အေိြ်းအြှတ်ပဲွရတာ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ပုဂ္ဂို လ်အချင်းချင်း အမပန်အလှန်  လက်ရဆာင်ရပးေသည် 
ြျ ိုးမြစ်ေန် လုိအပ်ပါသည်။ လက်ရဆာင်လဲလှယ်မခင်း (သ့ုိြဟုတ် လက်ရဆာင်လဲလှယ်သည့်အရနအေားြျ ိုး) လုပ်ရဆာင် 
မခင်းမြင့် စီးပွားရေးဆံုးမြတ်ချက်တစ်ခုအရပါ် လွှြ်းြုိးေန်ကကိုးပြ်းသည့်အခါ ယင်းကိစ္စေပ်ကုိ ကြ်းလှြ်းမခင်းမြစ်ရစ၊ 
လက်ခံမခင်းမြစ်ရစ ြမပုလုပ်သင့်ရပ။

ဤလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်တွင် ရအာက်ပါအချက်ြျားကို သာြန်အားမေင့် လက်ြံရဆာင်ေွက်နိုင်ရြကာင်း ရြာ်မပနိုင်ပါသည်- 

• အြျားနှင့်ဆိုင်သည့် ယဉ်ရကျးြှုအဂလါေပ်ြျားအတွက် ကုြ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လက်ခံနိုင်သည့်ကန့်သတ်အတွင်း
 သင့်တင့် ြျှတစွာ ောသီအလုိက်ရပးသည့် တုိကင်လက်ရဆာင်ြျား၊

• ကုြ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လက်ခံနိုင်သည့်ကန့်သတ်ချက်အတွင်း ေံြန်ေံခါမပုလုပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော  
 ညစာ စားပွဲြျား၊ 

• ဥပြာအားမြင့်  ကုြ္ပဏီ၏အြှတ်တံဆိပ်နှင့် အလားတူပစ္စည်းြျားမြင့်မပုလုပ်ေားရသာ  ရဘာပင်ြျား သို့ြဟုတ်  
 ြှတ်စုစာအုပ်ငယ်ြျား၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ော ရေးနှုန်းသက်သာသည့် လက်ရဆာင်ြျား။

လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်တွင် အစီေင်ခံမခင်းအပါအ၀င် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားကုိ သတ်ြှတ်
ေြည်မြစ်သည့်အမပင် ကုြ္ပဏီ၏ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးအစီအစဉ်ကုိ ြည်သူက တာဝန်ယူရကကာင်း ေှင်းလင်း 
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တိကျစွာရြာ်မပသင့်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကုြ္ပဏီ၏အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးအရမခခံသင်တန်းအတွက် အုတ်မြစ်မြစ်ေန်
လုိအပ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ကုိ ြည်သ့ုိြည်ပံုရေးဆဲွေြည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရနာက်ဆက်တဲွ (က) ကုိ ကုိးကားနုိင်ပါသည်။ 

အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးြူဝါဒြျားနှင့် ကတိက၀တ်ြျားကုိ ြှတ်စုရေးြှတ်ရစမခင်း သ့ုိြဟုတ် အစည်းအရဝးတွင် 
ေှင်းမပမခင်း  သ့ုိြဟုတ် အလုပ်သြားြျား အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်သည့်အခါ ယင်းြူဝါဒြိတ္ူတ ြျားကုိ ၎င်းတ့ုိေံရပးအပ်မခင်း 
ြျှသာ ရဆာင်ေွက်မခင်း ြမြစ်ရစေပါ။ နံေံကပ်ပုိစတာြျားနှင့် အမခားသတိရပးချက်ြျားသည် အရေးကကီးရသာသတိရပးချက်
ြျားမြစ်ရသာ်လည်း ယင်းသ့ုိရဆာင်ေွက်ရံုြျှမြင့် လံုရလာက်ြှုေိှနုိင်ြည်ြဟုတ်ပါ။ စီအီးအုိက ၀န်ေြ်းြျားအား အီးရြးလ် 
မြင့်မြစ်ရစ၊ စာရေးသားရပးပ့ုိမခင်းမြင့်မြစ်ရစ နှစ်စဉ်ပံုြှန် သတိရပးြှုြျား မပုလုပ်ေန် အေူးအရေးကကီးပါသည်။ 

FMI ကုြ္ပဏီလိြီတက်၏ လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု ဆန့်ကျင်ရေးြူဝါဒြှ ရကာက်နှုတ်ြျက်

FMI အုပ်စုသည် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု (သ့ုိ) အဂတိလုိက်စားြှု ြည်သည့်ပံုစံကုိြျှ လက်သင့်ြခံပါ။

စီးပွားရေးအခွင့်သာြှုေေန် သ့ုိြဟုတ် ြျက်နှာသာရပးခံေေန်အလ့ုိငှာ လက်ရဆာင်မြစ်ရစ၊ ကုိယ်ရေးကုိယ်တာအတွက် 
ရပးရချြှုအား ကြ်းလှြ်းမခင်းမြစ်ရစ ရပးရချမခင်း သ့ုိြဟုတ် ေှာရြွမခင်း သ့ုိြဟုတ် လက်ခံမခင်းြမပုလုပ်ေ။ သင်လုပ်ငန်း လုပ် 
ကုိင်ရဆာင်ေွက်သည့်ရနောတုိင်းတွင် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးဥပရဒြျားကုိ ကျင့်သံုးရနရကကာင်း 
အြှတ်ေ ကာအုပ်စုြှလုိက်နာသည့် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုနှင့် အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော ဥပရဒြျားနှင့်အညီ 
လုိက်နာ ရဆာင်ေွက်ေြည်။

အကယ်၍ လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုနှင့် အဂတိလုိက်စားြှုတွင်  ပါဝင်ရနပါက   အမပစ်ရပးအရေးယူခံေမခင်း၊   အလုပ်ြှေုတ် 
ပယ်ခံေမခင်း၊ တေားစဲွခံေမခင်းနှင့် ရောင်ကျခံေနုိင်သည်။

အတူလုပ်ကုိင်ရနသူြျားသည် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုနှင့်အဂတိလုိက်စားြှုကုိ လက်သင့်ြခံနုိင်ရကကာင်းနားလည်ရနေန် 
လုိအပ်သည်။

လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုနှင့် အဂတိလုိက်စားြှု ကကိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကုြ္ပဏီြှချြှတ်ေားရသာ လုပ်ေံုးလုပ်နည်း 
ြျားကုိ လုိက်နာေြည်။

ေုိြူဝါဒကုိ ဝန်ေြ်းအားလံုး၊ ကန်ေရုိက်ြျား၊ ပစ္စည်းတင်သွင်းသူြျား၊ စီးပွားတဲွြက်လုပ်ကုိင်သူအားလံုးက သိေိှရစေန် 
ေုတ်မပန် ရကကညာရပးေြည်။

ြူဝါဒအမပည့်အစံုကုိ  http://fmi.com.mm/anti-bribery-policy/  တွင်ကကည့်ပါ။

“ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ေျက်ရေးြူဝါဒသည် ေှင်းလင်းမပတ်သားြှုေိှပပီး ၀န်ထြ်းအားလံုးအရနမေင့် ယင်း 
ကျင့်ဝတ်စည်းကြ်းကုိ လုိက်နာနုိင်ရစေန် ရလ့ကျင့်သင်ြကားရပးြည်ဆုိပါက လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုြျား ပုိြုိထိရောက် 
မြန်ဆန်ြှုေိှလာြည်မေစ်ပါသည်။ ဥပြာအားမေင့် ၀န်ကကီးဌာနြျားနှင့်လက်တဲွအလုပ်လုပ်ရနသည့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ၀န်ထြ်း
ြျားအရနမေင့် လက်ေက်ေည်ေုိးနှင့် အမြားလက်ရဆာင်ပစ္စည်းြျားကုိ တစ်စံုတစ်ဦးထံရပးကြ်း၍ြေသည်ကုိ ရကာင်း
ြွန်စွာသိေိှြကပပီးမေစ်ပါသည်။ ထ့ုိရြကာင့် ယင်းကိစ္စေပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပဿနာတစ်စံုတစ်ော ရပါ်ရပါက်လာလျှင်လည်း 
၎င်းတ့ုိအရနမေင့် ကုြ္ပဏီြူဝါဒကုိ ရကာင်းစွာနားလည်ထားပပီးမေစ်သည့်အတွက် တစ်စံုတစ်ဦးထံအြျန်ိကုန်ြံပပီး 
ညွှန်ြကားြျက်ရတာင်းြံေယူေန် လုိအပ်ြည်ြဟုတ်ပါ။ ကုြ္ပဏီြူဝါဒအေ ြည်သူတစ်ဦးတစ်ရယာက်ကုိြျှ တံစုိး 
လက်ရဆာင်ရပးကြ်းမြင်း ြမပုနုိင်ရြကာင်း သက်ဆုိင်ောပုဂ္ဂို လ်သ့ုိ ၎င်းတ့ုိအရနမေင့် ြျက်ြျင်းတ့ံုမပန်ရမေြကားနုိင် 
ြည်မေစ်ပါသည်။ အထူးသမေင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိကုြ္ပဏီ၏ြူဝါဒကုိ မပင်ပပုဂ္ဂို လ်ြျားက ရကာင်းြွန်စွာသိေိှထားပပီးမေစ်သည့် 
အတွက် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ၀န်ထြ်းြျားအား အပုိရငွရပးကြ်း ရစရေး ရတာင်းြံြှုြျား တစ်စစ နည်းပါးြှုေိှလာပါသည်။”

• မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး
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   ၂။  အဂတိလိုက်စားနိုင်ရမြအန္တောယ်ေှိြှုကို ထိရောက်စွာ ရလ့လာဆန်းစစ်  
        ရော်ထုတ်၍ သုံးသပ်အကဲမေတ်ြှုေှိေန်

သာြာန်အားမြင့် အဂတိလုိက်စားြှုသည် ရအာက်ပါအရကကာင်းအေင်း သံုးေပ်ရကကာင့် မြစ်ရပါ်ရလ့ေိှပါသည်- 

• လုပ်ငန်းြျားကုိ အေိှန်မြှင့်လုပ်ရဆာင်နုိင်ေန်၊
• လုပ်ငန်းအြှားြျားကုိ မပင်ဆင်ေန် သ့ုိြဟုတ် ြံုးကွယ်ေားေန်၊
• စီးပွားရေးဆုိင်ော အခွင့်အလြ်းြျား၊ ကန်ေရုိက်ြျား၊ လုိင်စင်ြျား သ့ုိြဟုတ် ခွင့်မပုချက်ြျား ခုိင်ြာရစေန်။

သင်၏ကုြ္ပဏီတွင် အဂတိလုိက်စားြှုအန္တောယ်ြျားကုိ အကဲမြတ်နုိင်ရေးအတွက် အရုိးေှင်းဆံုးနည်းြှာ သင်၏( အြျား နှင့်
ေိရတွ့ဆက်ဆံရနေရသာ၊ ဌာနဆုိင်ောနှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံေရသာ) ရေှ့တန်းဝန်ေြ်းြျားနှင့် တုိက်ရုိက် ရမပာဆုိမခင်း 
ပင်မြစ်ပါသည်။ ဤသ့ုိရဆာင်ေွက်မခင်းသည် အဂတိလုိက်စားြှုကုိ ကာကွယ်ေန်နှင့် ခုခံတွန်းလှန်နုိင်ရေးအတွက် လက်ရတွ့ 
ကျရသာ ြဟာဗျူဟာြျားကုိ ရဆွးရနွးအရမြေှာနုိင်သည့် အခွင့်အလြ်းရကာင်းတစ်ေပ်ပင်မြစ်ပါသည်။

• ကုြ္ပဏီသည် အဂတိလုိက်စားြှုကုိ ရလျာ့ချနုိင်ရေးအတွက် အစွြ်းကုန်ကကိုးပြ်းရနရကကာင်း၊ ကုြ္ပဏီအား ေိခုိက်ရစ
 နုိင်သည့် အဂတိလုိက်စားြှုတွင် ပါဝင်မခင်းြှ ရေှာင်ေှားနုိင်ေန် အရေးကကီးရကကာင်း၊စသည်တ့ုိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်း  
 ရမပာကကားရပးမခင်းမြင့် အစမပုပါ။  

• ၀န်ေြ်းြျားအရနမြင့် အဂတိလုိက်စားြှုအန္တောယ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းစွာရမပာဆုိနုိင်ေန် လံုခခုံစိတ်ချေ၍ ပွင့်
 လင်းမြင်သာြှုေိှရသာ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ ြန်တီးရပးပါ။ ယင်းတ့ုိအရနမြင့် 'ြှားယွင်းသည့်စကား'ြျားကုိ ရမပာဆုိြိ
 သည့်တုိင်  ယင်းတ့ုိအတွက် အန္တောယ်တစ်စံုတစ်ောေိှရစြည် ြဟုတ်ရကကာင်း အာြခံချက်ရပးပါ။ ေုတ်ရြာ်ရမပာဆုိ  
    မခင်းအားမြင့်သူတ့ုိဒုက္ခြမြစ်ရကကာင်း စိတ်ချေပါရစ။ သ့ုိောတွင် ၀န်ေြ်းြျားအရနမြင့် ယင်းသ့ုိရဆွးရနွးေန် အဆင် 
 ြရမပပါက အဂတိလုိက်စားြှုြျားကကုံရတွ့ေသည့်ကဏ္ဍြျားကုိ စာမြင့်ရေးသားရစသည့် နည်းလြ်းမြင့်မြစ်ရစ၊
 ဆန္ဒြဲြျားကုိ ရေတွက်ရစမခင်းမြင့်မြစ်ရစ၊  Mentimeter (www.menti.com) က့ဲသ့ုိရသာ အွန်လုိင်းြဲရပးမခင်း စနစ်
 ြျားကုိ အသံုးမပုမခင်းမြင့်မြစ်ရစ ယင်းတ့ုိသရဘာေားြျားကုိ ရဆွးရနွးေယူနုိင်ရေးအတွက် ရတာင်းဆုိနုိင်ပါသည်။

• ၀န်ေြ်းြျားအရနမြင့် သင့်အားရမပာမပေန် တွန်းအားရပးပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးေအောေှိြျား သို့ြဟုတ်အမခားကုြ္ပဏီြျားနှင့် ြည်သည့်အချနိ်တွင်ြည်သို့ဆက်ဆံေြည်နည်း။

လုပ်ငန်းအဆင်ရမပရစေန်ရငွရပးမခင်း၊ လက်ရဆာင်ရပးမခင်း သ့ုိြဟုတ် အလှူရငွြျားေည့်ဝင်လှူဒါန်းမခင်း သ့ုိြဟုတ်

ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အရထွရထွအုပ်ြျုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ေပ်ကွက်အုပ်ြျုပ်ရေးရံုးသ့ုိ လက်ရဆာင်ြျားကြ်းလှြ်းြှု တစ်စံု
တစ်ောရဆာင်ေွက်မြင်းြေိှပါ။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုတုိက်ေျက်ရေးဆုိင်ောြူဝါဒနှင့် စီးပွားရေးဆုိင်ော 
လုပ်ထံုးလုပ်နည်းြျား မေစ်ရြကာင်းေှင်းမပ၍ ကုြ္ပဏီ၏ြူဝါဒကုိ မပသြကေပါသည်။ 

• မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး

“ကျွနု်ပ်တ့ုိ နုိင်ငံေပ်မြားအလုပ်သြားေှာရေွရေးရအဂျင်စီသည် အမြားကုြ္ပဏီြျားက့ဲသ့ုိ လူဝင်ြှုကကီးြကပ်ရေး ဌာနနှင့် 
အလုပ်သြား၀န်ကကီးဌာနကုိ တံစုိးလက်ရဆာင်ရပးကြ်းြှု ြမပုလုပ်လုိရပ။ ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အဂတိလုိက်စားြှု တုိက် 
ေျက်ရေးြူဝါဒအား ပုိြုိအားရကာင်းရအာင် ရဆာင်ေွက်မြင်းမေင့်  ကုြ္ပဏီတွင် အဂတိအကကင်းြ့ဲ ကင်းစင်ရေး ြူဝါဒနှင့်
အညီ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြကပါသည်။ ဝန်ထြ်းြျားက ယင်းအောေိှြျားကုိ  ကုြ္ပဏီြူဝါဒြျားကုိ ေှင်းမပသည်မေစ်၍ 
ြည်သူကုိြျှ တံစုိးလက်ရဆာင် ရပးေန် လုိအပ်ြည်ြဟုတ်ရပ။” 

• မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး
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သတင်းအချက်အလက်ရပးမခင်း က့ဲသ့ုိရသာ အမပန်အလှန်ဆက်ဆံြှုြျားတွင် ကျွနု်ပ်တ့ုိအရနမြင့် အဂတိလုိက်စားြှု 
သ့ုိြဟုတ် အန္တောယ်ေိှသည့်ရဆာင်ေွက်ချက်ြျားတွင်ပါဝင်ေန် ကြ်းလှြ်းမခင်းခံေပါသလား။ သာြန်အားမြင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ြည်သည့်ကဏ္ဍြျားသည် အန္တောယ်အေိှဆံုးမြစ်သနည်း။ ကန်ေရုိက်ြျားေှာရြွောတွင်လား။ 
ကုန်ပစ္စည်းြျား နှင့် ၀န်ရဆာင်ြှုြျားကုိဝယ်ယူချန်ိတွင်လား။ အခွန်ရပးရဆာင်ချန်ိတွင်လား။  (လျှပ်စစ်၊ တယ်လီြုန်း၊ 
အင်တာနက်) စသည့် ၀န်ရဆာင်ြှုြျား ေယူချန်ိတွင်လား။ ခွင့်မပုချက်နှင့် ခွင့်မပုြိန့် ရတာင်းခံချန်ိတွင်လား။

• ဤအန္တောယ်ေိှရသာရနောြျားကုိရဆွးရနွးပပီး အရေးကကီးဆံုးကုိ ခဲွမခားသတ်ြှတ်ပါ။

• ကုြ္ပဏီနှင့်၀န်ေြ်းြျားအရနမြင့် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုြျား၊ ရပးကြ်းြှုြျားကုိ ြမပုလုပ်နုိင်ရေးအတွက် ကကိုတင်မပင် 
 ဆင်ြှုြျား၊ ကာကွယ်ြှုြျားနှင့် ေိရောက်စွာ တားဆီးနုိင်ြည့် နည်းလြ်းြျား ေှာရြွေားေိှေန် ရဆွးရနွးပါ (အကကံဉာဏ် 
 ြျားပုိြုိ ေေိှလုိပါက ရအာက်တွင်ကကည့်ရှုပါ)။

• ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားတွင် မပဿနာအချ ို့ေိှလာပါက ြည်သ့ုိြည်ပံုရမပာင်းလဲေြည်ကုိ ရုိးသားစွာရဆွးရနွးပါ။

• လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားအရမပာင်းအလဲမပုလုပ်ောတွင် ကုန်ကျစေိတ်ြျားသာြက အကျ ိုးရကျးဇူးြျားလည်း မြစ်ေွန်း
 ရစနုိင်ရကကာင်းကုိ အသိအြှတ်မပုပါ။ ကန်ေရုိက်လုပ်ကုိင်ခွင့် ေေိှမခင်း သ့ုိြဟုတ် အခွန်သက်သာမခင်းစသည့် အဓိက  
 စီးပွားရေးအကျ ိုးစီးပွားြျား သ့ုိြဟုတ် ၀န်ေြ်းြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည်ဆုိင်ော ေည်ြှန်းချက်ြျားကုိ ရသွြယ်ရသာ
 အခါ အရလ့အကျင့်ရဟာင်းြျားကုိြယ်ေှားေန်ြူ ခဲယဉ်းနုိင်ပါသည်။

• အမခား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် စုရပါင်းလုပ်ရဆာင်ေန် အခွင့်အလြ်းေှိြေှိ သို့ြဟုတ် ေုတ်ရြာ်ရမပာဆိုမခင်း၏    
 အကျ ိုးဆက်ြျားအရကကာင်း ရဆွးရနွးပါ။

• ေေိှသည့် သတင်းအချက်အလက်အရပါ် တည်ြီှ၍ သင်အတွက် အန္တောယ်ေိှသည့်အချက်ြျားကုိ ပံုရြာ်ရေးြှတ်ပါ။
  ေ့ုိရနာက် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးြူဝါဒနှင့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားကုိ အေိရောက်ဆံုး အရကာင်အေည်
 ရြာ်နုိင်ေန် ဦးစားရပးနယ်ပယ်ြျား သတ်ြှတ်၍ ဆံုးမြတ်ချက်ချြှတ်ပါ။

“လူြှုြီဒီယာကို ြကည့်ရှုမြင်းမေင့်အန္တောယ်ြျားကို ြိြိအရနမေင့် အကဲမေတ်ပါသည်။ ၀န်ထြ်းြျား၏ အရြကာင်း 
ြျား ြရကျနပ်ြှုြျား၊ တိုင်ြကားြျက်ြျားကို လူြှုစာြျက်နှာ (facebook) တွင် ရတွ့ေှိေပါသည်။ တစ်ြါတစ်ေံ 
အဂတိလိုက်စားြှု တိုက်ေျက်ရေးဆိုင်ော ြူဝါဒြျားြျြှတ်မြင်း၊ သင်တန်းြျားရပးမြင်း ရဆာင်ေွက်ောတွင် 
ယင်းအြျက်ကို အသုံးမပုရလ့ေှိပါသည်။”

• ေန်ကုန်အရမခစုိက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုြှ ြန်ရနဂျာတစ်ဦး

“အန္တောယ်ေှိသည့်အြျက်ြှာ နိုင်ငံ့၀န်ထြ်းတစ်ဦးက လက်ြှတ်ရေးထိုးေြည့် ြွင့်မပုြျက်၊ လိုင်စင်နှင့် ရုံးစာြျား
မေစ်ပါသည်။ ရမြနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာေွက်စာတြ်းြျားမေစ်ပါက ကွင်းဆင်းရလ့လာြှုြျားမပုလုပ်ေန် လိုအပ်
ြည်မေစ်သမေင့် ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရဆာင်ေွက်ောတွင် လရပါင်းြျားစွာ ြကာမြင့်ြည်မေစ်ပါသည်။ အြျ ို ့ကိစ္စေပ်ြျား 
တွင် ြေီးသွားလာစေိတ်ြျားပါေှိြည်မေစ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားမေင့်ဆိုရသာ် အြွင့်ေအောေှိ၏ ြွင့်မပုြျက်ေေှိနိုင် 
ရေးအတွက် ရငွရြကးရပးရဆာင်ေသည်လည်းေှိပါသည်။”

• နုိင်ငံမခားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး

ကာကွယ်မြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်မငင်းပယ်မြင်း

ဝန်ေြ်းြျားအား အဂတိလုိက်စားြှုတစ်ခုတွင် ြမြစ်ြရနပါဝင်ပတ်သက်ြိရစေန် ြိအားရပးလာနုိင်ရသာ အရမခအရနြျ ိုးြှ 
ကာကွယ်ေန်နည်းလြ်းြျား ြှာ-
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“ကျွန်ရတာ် ရထာက်ပို့ြန်ရနဂျာအမေစ် လုပ်ကိုင်စဉ်က ပစ္စည်းတင်သွင်းသူြျားအား ကျွန်ရတာ့်အိြ်လိပ်စာကို 
ြည်သည့်အြါြျှ ြရပးပါ။ ကျွန်ရတာ်သည် ပစ္စည်းတင်သွင်းသူြျားကို ရုံးြျနိ်အတွင်း ရုံး၌သာ လက်ြံရတွ့ဆုံ 
ြဲ့ပါသည်။” 

• မြန်ြာ အန်ဂျအုိီ ဝန်ေြ်းတစ်ဦး

• ခွင့်မပုချက်၊ လုိင်စင် သ့ုိြဟုတ် အမခားဝန်ရဆာင်ြှုြျား လုိအပ်လာပါက စည်းြျဉ်းြျား၊ အြှန်ကုန်ကျစေိတ်၊ ကကာမြင့်ချန်ိ 
စသည် တ့ုိကုိ လုိက်နာရဆာင်ေွက်ပါ။ စာေွက်စာတြ်းမပည့်စံုစွာေိှေားပပီး ရလျှာက်လွှာကုိလည်း အချန်ိြီ တင်သွင်းနုိင် ရေး 
ရသချာစွာလုပ်ရဆာင်ပါ။ အကကီးစားလုပ်ငန်းစာချုပ်အတွက် တင်ဒါတင်သွင်းမခင်းက့ဲသ့ုိရသာ ရှုပ်ရေွးသည့်ကိစ္စေပ်တွင် 
ပါဝင်ေသည့်အခါ၌ ခွင့်မပုေားသည့် အော/ ခွင့်ြမပုေားသည့် အောြျားကုိသိေားေန် အေူးလုိအပ်သည်။ (ဥပြာ- တင်ဒါ 
တင်သွင်းသူတစ်ဦးကုိ အကျ ိုးမြစ်သည့် သတင်းအချက် အလက်ြျားရပးမခင်း သ့ုိြဟုတ် ကုြ္ပဏီတစ်ခု အသာေရစေန် 
တင်ဒါလုိအပ်ချက်ြျားကုိ မပင်ဆင်ေားမခင်း စသည်တ့ုိကုိရတွ့ေိှေပါက) ချက်ချင်းကန့်ကွက်နုိင်ြည်မြစ်ပါသည်။ 

• စည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ လုိက်နာရဆာင်ေွက်ပါ။ မြတ်လြ်းလုိက်မခင်းသည် သင်လုိချင်သည့်အောကုိအလျင်အမြန်ေနုိင် 
သည့်အတွက်ရကကာင့် အကျ ိုးြျားသည်ဟုေင်မြင်ယူဆေရသာ်လည်း လက်ရတွ့လုပ်ငန်း၌ အောေိှြျားကုိလာဘ်ရတာင်း 
ေန်ခွင့်ရပးသက့ဲသ့ုိမြစ်ရစနုိင်ရံုသာြက ယင်းကိစ္စသည် ဥပရဒချ ိုးရြာက်ြှုမြစ်သမြင့် နစ်နာသူကုြ္ပဏီအရနမြင့် တုိင်ကကား 
နုိင်သည့် အခွင့်အရေးဆံုးရှုးံနုိင်ပါသည်။ ေ့ုိရကကာင့်လုိအပ်ြည်ေင်သည့် အချက်အလက်ြျားကုိ ကကိုတင်စဉ်းစား ေား၍ 
လုိအပ်ရသာစာေွက်စာတြ်းြျားကုိ  သတ်ြှတ်ေားသည့်အတုိင်း    တင်သွင်းနုိင်ေန် ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်ပါ။ ပေြအကကိြ် 
လုပ်ငန်းရနှာင့်ရနှးြှုကကုံရံုြျှမြင့် အလုပ်မြန်ဆန်ရစေန် အကူအညီြရတာင်းခံပါနှင့်။ ေုိရနှာင့်ရနှးြှုသည် ကျ ိုးရကကာင်း 
ြှန်ကန်စွာ ရဆာင်ေွက်ြှုမြစ်နုိင်သည်။ ေ့ုိရကကာင့် အလုပ်တွင်ရစေန် တေားဝင်နည်းလြ်းြျားကုိသာ ပုိြုိေှာရြွေားပါ။

• ြျက်စိရလးလံုးမေင့် ရဆာင်ေွက်ပါ။ အကယ်၍ လာဘ်ရတာင်းခံသည့် ကိစ္စမြစ်နုိင်ရချေိှပါက ယင်းအစည်းအရဝးသ့ုိ၊ ရံုးသ့ုိ 
အနည်းဆံုးဝန်ေြ်းနှစ်ဦးကုိ ရစလွှတ်၍ လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်ရစပါ။ 

• ကုိယ်စားလှယ်ြျား သ့ုိြဟုတ် ပဲွစားြျားနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်သည့်အြါ ဂရုတစုိက်လုပ်ကုိင် ရဆာင်ေွက် 
ပါ။  ကုိယ်စားလှယ်ြျား သ့ုိြဟုတ် ပဲွစားြျားအား ကုြ္ပဏီ၏ ြူဝါဒြျားကုိ အသိရပးေားပါ။   မြန်ြာနုိင်ငံတွင် စည်းြျဉ်း
အချ ို့လျင်မြန်စွာမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျ ိုးေိှရနသည့်အတွက် စည်းြျဉ်းဥပရဒြျားကုိ ရလ့လာေှာရြွေန် အခက်အခဲြျားစွာ 
ေိှသည်ြှာ အြှန်ပင်မြစ်ပါသည်။ အချ ို့ရသာရေှ့ရနြျားနှင့် ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် ဥပရဒနှင့်အညီလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက် 
နုိင်ရစေန်အတွက် ကုြ္ပဏီြျားကုိပ့ံပုိးကူညီောတွင်အေူးကျွြ်းကျင်ြှုေိှကကပါသည်။ သ့ုိောတွင် ယင်းတ့ုိ၏လုပ်ငန်းရဆာင် 
ေွက်ချက်ြျားသည် လုပ်ငန်းအဆင်ရမပရစေန် ရငွရပးြှုမြင့် ရြာ်ရဆာင်မခင်းြဟုတ်ဘဲ သတ်ြှတ်ချက် စည်းြျဉ်းြျား၊  
လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားအရပါ်အရမခခံ၍ ဥပရဒနှင့်အညီလုပ်ရဆာင်မခင်း ေိှ ြေိှကုိ ကုြ္ပဏီအရနမြင့် ရလ့လာရစာင့်ကကည့် 
ေြည်မြစ်ပါသည်။

• ြှတ်တြ်းြျားကုိ ရကာင်းြွန်စွာ ထိန်းသိြ်းထားပါ။  ြည်သည့်အချက်ြျားကုိ တင်မပေားပပီး ြည်သည့်အချန်ိ၌ 
ြည်သူက လက်ခံေားသည် စသည်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြှတ်တြ်းအားလုံးကို ရသချာစွာြှတ်သားသိြ်းဆည်းေားပါ။ 
စာေွက်စာတြ်းြျားနှင့် ရပးရချြှုြျားကို တင်မပသည့်အခါ လက်ခံေေှိရကကာင်းရမပစာရပါ်တွင် ေက်စွဲတံဆိပ်နှိပ်၍    
လက်ြှတ်ေိုးရပးေန် ရတာင်းဆိုပါ။ စာေင်းစစ်ြျား သို့ြဟုတ် စုံစြ်းစစ်ရဆးသူြျား၏ အရေအတွက်နှင့်  လာရောက် 
သည့် အကကိြ်ရေအတွက်ကို ြှတ်တြ်းမပုကာ လာရောက်သည့်အကကိြ်တိုင်းအတွက် သက်ဆိုင်ောအောေှိအား  
လက်ြှတ်ေိုးရစပါ။  အောေှိြျားနှင့်  ရတွ့ဆုံပပီးရနာက်  ြည်သည့်အောြျားကို  ရမပာဆိုကကရကကာင်း သို့ြဟုတ် 
သရဘာတူကကရကကာင်း စသည်တို့ကို ြှတ်တြ်း မပုစုပါ။   အကယ်၍ လာဘ်ရတာင်းခံပါက   ယင်းအမြစ်အပျက်ြျားကို 
ရြာ်မပသည့် ဌာနတွင်းြှတ်တြ်းတွင် ရေးြှတ်ပါ။
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Classified - Confidential 

  

 

 
The Coca-Cola Company does not pay 
for favors of any kind.  I am 
prohibited from making such 
payments, even from my own 
pocket.  With all due respect, please 
do not ask me for money or anything 
of value. I will be required to notify 
my Company management since such 
a payment would be a violation of 
Company policy and law. 

 

 

The Coca-Cola Company and its 
bottler Coca-Cola Pinya Beverages 
Myanmar are committed to economic 
development in Myanmar through 
job creation and the empowerment 
of women.   We are also committed 
to doing business without corruption, 
with respect for Human Rights and 
according to our values expressed in 
The Coca-Cola Company s Code of 
Business Conduct and Workplace 
Rights Policy. 

 

ကျွန်ရတာ်တို့၏ ဝန်ထြ်းတစ်ဦးသည် ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းြွင် ြွင့်မပုြျက်ပါြစ်ေေန် လုပ်ရဆာင်ရနပပီး ြွင့်မပုြျက်
ြေြီ အောေှိထံ လှူဒါန်းြှုတစ်ြုမပုေန်လိုအပ်ရြကာင်း သူ့ကိုရမပာဆိုလာသည်။  လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ြျားအေ ထိုကိစ္စြျ ိုး
ကို ြွင့်မပုြထားရသာရြကာင့် ဝန်ထြ်းသည် သူ၏ြန်ရနဂျာထံတွင် ြွင့်ရတာင်းေြည်မေစ်ရြကာင်းနှင့် လက်ြံရမပစာမပန် 
ရပးေန်လိုရြကာင်း အောေှိကို ရမပာြဲ့ပါသည်။ အောေှိြှ မငင်းဆိုသည့်အြါ ကျွန်ရတာ်တို့ကုြ္ပဏီသည် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် 
လုပ်ငန်းလုပ်ြွင့်လိုင်စင် ေထားပပီးမေစ်ရြကာင်း၊ ထို့ရြကာင့် အပိုအြရြကးရငွြျား ရပးစောြလိုရြကာင်း ကျွန်ရတာ်တို့ 
ဝန်ထြ်းြှ ရမပာဆိုြဲ့ပါသည်။ ရနာက်ဆုံးတွင် ဝန်ထြ်းသည် ရဆာက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းြွင့်မပုြျက်ေေှိြဲ့ပါသည်။
 
• မြန်ြာနုိင်ငံေိှ နုိင်ငံတကာကုြ္ပဏီတစ်ခုြှ စည်းကြ်းေိန်းသိြ်းရေး အောေိှတစ်ဦး

“ မြန်ြာနိုင်ငံအရမြစိုက် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ရငွ့ရထာက်ပံ့ရေးကုြ္ပဏီတစ်ြုသည် အရကာက်ြွန်အောေှိြျားအား  
အရကာက်ြွန်မေတ်သန်းသည့် ကွန်တိန်နာတြုစီ၏ရဘးတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမြင်းအားမေင့် အရကာကြ်ွန်ဌာန၏အဂတိ 
လိုက်စားြှုကို ကိုင်တွယ်ရမေေှင်းသည်ဟုသိေှိထားပါသည်။ ယင်းသို့ရဆာင်ေွက်ြျက်သည် ထိုအောေှိအား လာဘ်စားြှု 
ြမပုလုပ်နိုင်ေန် တားဆီးဟန့်တားထားနိုင်ရပသည်။ အကယ်၍ တံစိုးလက်ရဆာင်ရတာင်းြံေပါက ကုြ္ပဏီသည် 
ယင်းဓာတ်ပုံြျားကို စိစစ်ပပီး အရကာက်ြွန်ဌာနသို့ တိုင်ြကားနိုင်ြည်မေစ်ပါသည်။ ရထာက်ပံ့ပို့ရဆာင်ရေးကုြ္ပဏီြျား 
အရနမေင့် ဤစနစ်ကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးမပုလာြကရပသည်။ 

• မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင် တစ်ဦး

မြန်ြာနုိင်ငံတွင် (NGOs အချ ို့နှင့် ကုလသြဂ္ဂအြဲွ့အစည်းြျားအပါအဝင်) ကုြ္ပဏီအချ ို့ Coca-Cola နှင့် TOTAL တ့ုိသည် 
လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု ရတာင်းဆုိချက်ြျားကုိ ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ောတွင် အေူးသမြင့် ခေီးသွားသည့်အခါအသံုးမပုနုိင်သည့် 
ကတ်မပားကုိ ယင်းတ့ုိ၏ ၀န်ေြ်းြျားအား ပ့ံပုိးရပးပါသည်။ 
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   ၃။  အဂတိလိုက်စားနိုင်ရမြ အန္တောယ်ေှိြှုမြင့်ြားပပီး ထိလွယ်ေှလွယ်ရသာ  
        နယ်ပယ်ြျားအတွက် အရသးစိတ်အစီအြံြျား ရဆာင်ေွက်ထားေှိေန်။

မြန်ြာနုိင်ငံေိှ အန္တောယ်မြင့်ြားသည့်ကဏ္ဍြျား နယ်ရမြြျားအတွက် ေှင်းလင်းတိကျရသာြူဝါဒြျား ချြှတ်ရဆာင်ေွက်သင့် 
ပါသည်။ ယင်းြူဝါဒြျားတွင်- 

လုပ်ငန်းအဆင်ရမပလွယ်ကူရစေန် ရငွရပးမြင်း (လက်ေက်ေည်ေုိးရပးမြင်း)

ဝန်ရဆာင်ြှုတစ်ခုအား   မြန်မြန်ဆန်ဆန်ေယူနုိင်ရေးအတွက်   ရငွရပးေမခင်းြျ ိုးကုိ   နုိင်ငံအြျားအမပားတွင် ရတွ့ေရလ့ေိှသည်။ 
ယင်းတ့ုိသည်  လာဘ်ရပးလာဘ်ယူသည့် ပံုစံရနာက်တစ်ြျ ိုးပင် မြစ်သည်။ မြန်ြာနုိင်ငံတွင်  အစုိးေအောေိှတစ်ရယာက်   

လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု ရတာင်းဆုိြှုြျားကုိဆန့်ကျင်ေန် နည်းလြ်းြျားအနက် ရေွးချယ်စောနည်းလြ်းတစ်ခုြှာ မငင်းဆုိမခင်း 
မြစ်ပါသည်။ လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုကုိ တုိက်ရုိက်မငင်းဆုိေန် အလုပ်ြမြစ်ပါက အစုိးေဝန်ေြ်းြျားအား ပုိြုိရှုပ်ရေွးသည့် 
ရတာင်းဆုိြှုြျားမပုလုပ်မခင်းမြစ် ရအာက်ပါနည်းလြ်းြျားအတုိင်း ရဆာင်ေွက်နုိင်ပါသည်-

• ရပးရချြှုလုိအပ်ရကကာင်းစည်းြျဉ်းသတ်ြှတ်ချက်ြျားေိှပါကမပသရပးေန် ပန်ကကား ရတာင်းဆုိပါ။

• ရငွရပးရချေြှုကုိ စာမြင့်ရေးသားရပးနုိင်ပါေန် ရတာင်းဆုိပါ။

• ြန်ရနဂျာနှင့် စကားရမပာခွင့်ေေိှနုိင်ြည်လား ရြးမြန်းပါ။

• ၎င်းတ့ုိ၏ အြည်နှင့် ောေူးြျားကုိ သိခွင့်ေေိှနုိင်ြည်လားဟု ရြးမြန်းပါ။

• ြိြိတ့ုိအရနမြင့် အပုိသံုးခွင့်ြေိှရကကာင်း ရမပာမပပါ။

• အပုိရပးရချြှုအားလံုးကုိ အကကီးတန်းြန်ရနဂျာြျားေံသ့ုိ လွှရဲမပာင်းရပးေြည် မြစ်ရကကာင်း ေှင်းမပပါ။

• ြိြိတ့ုိအရနမြင့် အေူးဝန်ရဆာင်ြှုြျား သ့ုိြဟုတ် အစီအစဉ်ြျားကုိ ြရတာင်းဆုိ ရကကာင်း ေှင်းမပပါ။

• ြိြိတ့ုိအရနမြင့် တေားဝင်ရငွေရမပစာ လက်ခံေန် လုိအပ်ရကကာင်း ရမပာမပပါ။

• ကုြ္ပဏီတွင် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုကုိ ဆန့်ကျင်ရသာတင်းကကပ်သည့် လုပ်ငန်းြူဝါဒ ေိှရကကာင်း၊ အဆုိပါြူဝါဒကုိ  
 ချ ိုးရြာက်ပါက အလုပ်မပုတ်ြည်မြစ်ရကကာင်း ရမပာမပပါ။

• ြိြိတ့ုိကုြ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုြျားကုိ နုိင်ငံတကာြိတ်ြက်အြဲွ့အစည်းြျားက ပံုြှန် စာေင်းစစ်ရဆးမခင်း  
 ခံေရကကာင်း ရမပာမပပါ။
• လူြှုကွန်ေက်ရြ့ဘုတ်စာြျက်နှာတွင် ဤကိစ္စေပ်အရပါ် သရဘာေားြှတ်ချက် မပုရပးသွားြည်ဟု ရမပာမပပါ။

အကယ်၍ ကာကွယ်မခင်းနှင့် ဆန့်ကျင်မငင်းပယ်မခင်း နည်းဗျူဟာြျားကုိ လက်ရတွ့အရကာင်အေည် ရြာ်နုိင်မခင်းြေိှပါက 
စုရပါင်းလုပ်ရဆာင်မခင်းသည်သာ အမခားရေွးချယ်စော နည်းလြ်းတစ်ေပ် မြစ်လာြည်မြစ်ပါသည် (အခန်း ၅ တွင်ကကည့်ပါ)။ 
တစ်ခါတစ်ေံ မပဿနာကုိတစ်ဦးတည်းရမြေှင်းေန်ကကိုးစားမခင်းေက် အမခားသူြျား၏ ကုြ္ပဏီကပါ ယင်းက့ဲသ့ုိရသာအရမခ 
အရနကုိတွန်းလှန်ေန် သ့ုိြဟုတ် ရမြေှင်းြှုအေိှန်မြှင့်လာရစေန် ပူးရပါင်းကကိုးစားမခင်းက ပုိြုိလွယ်ကူနုိင်ပါသည် (ပုိ၍လည်း 
အန္တောယ်ကင်းနုိင်ပါသည်)။ အကယ်၍ အြဲွ့အစည်း သ့ုိြဟုတ် လူပုဂ္ဂို လ်ြျားတွင် တူညီရသာမပဿနာြျားေိှပါက ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ေွက်ပါ။

ဥပရဒစုိးြုိးရေးအာဏာပုိင်ြျား၊ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင် သ့ုိြဟုတ် သတင်းြီဒီယာြျားအပါအ၀င်အဆင့်
မြင့် အာဏာပုိင်ြျားေံသ့ုိ  အင်အားကကီးြားသူြျား၏ အဂတိြကင်းောကိစ္စြျားရဆာင်ေွက်ြှုကုိ အသိရပးတုိင်းကကားြှု ြျား 
မပုလုပ်ောတွင်  အေူးသမြင့်ကုြ္ပဏီတစ်ခုြှ မပုလုပ်ရသာအခါ ယင်းပုဂ္ဂို လ်ြျားအမပစ် ရပးခံမခင်းေိှလျှင်ပင် အန္တောယ်မြစ် 
နုိင်ရမခေိှရနသည်။ ၂၀၂၀မပည့်နှစ် အရစာပုိင်းတွင် အြျားမပည်သူ အကျ ိုးကုိ အကာအကွယ်ရပးနုိင်သည့်  အသိရပးတုိင်ကကားသူ 
အကာအကွယ်ရပးရေး ဥပရဒကကြ်းကုိ မပင်ဆင်နုိင်ရနပပီ မြစ်သည်။ 
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အရနမြင့် ြည်သည့်လာဘ်အြျ ိုးအစားကုိြဆုိ ေယူပါက တေားဥပရဒနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဟု သတ်ြှတ်ေားပါသည်။ အြျားစု 
က ကိစ္စေပ်တစ်ခုပပီးရမြာက်ရစရေးအတွက် လက်ြက်ေည်ြုိး ရငွရပးမခင်းသည် ြေိှြမြစ်ဟု ယူဆကကသည့်တုိင်ရအာင် ယင်း 
သည်တေားြဝင်လုပ်ရဆာင်ချက်မြစ်သည်။ စီးပွားရေးပါြစ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားေေိှရေး၊ အရကာက်ခွန်ေှင်းလင်းရေး သ့ုိြဟုတ်  
ရဘးကင်းလံုခခုံြှုကင်းရဝးေန် အချန်ိြျားစွာယူေလျှင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရပါ် ြျားစွာေိခုိက်နစ်နာြှု ေိှနုိင်ပါသည်။ 
အန္တောယ်ကျရောက်နုိင်သည်။ သ့ုိရသာ်လည်း ယင်းသ့ုိကကာမြင့်ြှုကုိ အဆင်ရမပရစေန် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုမပုမခင်းသည် 
အဆံုးြသတ်နုိင်သည့် သံသောလည်ရနြည့် ကိစ္စေပ်မြစ်လာြည်မြစ်သည်။

တစ်ခါတစ်ေံ ပခိြ်းရမခာက်ြှုနှင့်  အမခားအန္တောယ််ေိှရသာအရမခအရနြျားတွင်  လက်ြက်ေည်ြုိးရပးေမခင်းကုိ ရေှာင်ေှား၍  ြေ
နုိင်ရပ။ ေုိအရမခအရနြျား၌ ဝန်ေြ်းြျားသိေိှေားေန်လုိအပ်သည်ြှာ ကုြ္ပဏီသည် ၎င်းတ့ုိကုိရောက်ခံြှုမပုောရကကာင်းနှင့်
၎င်းတ့ုိ၏လံုခခုံရေးအတွက် တစ်စံုတစ်ခု လုပ်ရဆာင်ေမခင်းရကကာင့် ၎င်းတ့ုိကုိ အမပစ်ရပးြည် ြဟုတ်ရကကာင်းပင်မြစ်သည်။ 
အမခားရေွးချယ်စောလံုးဝြေိှသည့်အရနအေားတွင် လာဘ်ရပးေသည်ကုိ အသိရပးရကကာင်းကကားေန် လုိအပ်ပပီး ယင်းသတင်း
ရပးပ့ုိချက်ြျားသည် လုပ်ငန်းအတွက် အဓိကကျသည့် ေိခုိက်နုိင်ရသာ နယ်ပယ်ြျားကုိ ရလ့လာောတွင် အရောက်အကူ 
မြစ်သက့ဲသ့ုိ ရနာင်အနာဂတ်တွင် ေုိအဂတိမြစ်နုိင်ရချြျားကုိ ရလျာ့ချရေးအတွက် ြဟာဗျူဟာြျားနှင့် အစီအစဉ်ြျား ရြာ် 
ေုတ်ရေးတွင်လည်းရကာင်း အရောက်အကူရပးနုိင်ြည်မြစ်ပါသည်။

အစုိးေအောေိှြျားက လက်ရဆာင်ပစ္စည်းလက်ြံမြင်းအတွက် မြန်ြာအစုိးေ၏ လြ်းညွှန်ြျက်ြျား (၂၀၁၆ ြုနှစ်၊ ဧပပီလ)

အရမြြံြူ။ အစုိးေအြဲွ့ဝင်၊ အစုိးေြှြဲွ့စည်းေားရသာ ရကာ်ြေှင်၊ အြဲွ့အစည်း အြဲွ့ဝင်၊ မပည်သူ့ဝန်ေြ်းတ့ုိသည်  ြိြိ၏ောေူး 
ရကကာင့် ရပးအပ်သည်ဟုယူဆသည့် အြဲွ့အစည်း/ လူပုဂ္ဂို လ်ေံြှ ရပးအပ်ရသာ လက်ရဆာင်ြျားကုိ လက်ခံမခင်းြမပုေန် ပိတ် 
ပင်တားမြစ်သည်။  

ပုဂ္ဂို လ်ြျားနှင့်အေဲွ့အစည်းြျားြှတားမြစ်ထားရသာလက်ရဆာင်ြျား

• လူတစ်ဦး၏ ောေူး သ့ုိြဟုတ် အခွင့်အာဏာကုိရြျှာ်ကုိးကာ ြျက်နှာသာရပးခံေေန်ကကိုးပြ်းသည့် လူဂ္ဂို လ်တစ်ဦးဦး 
 သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်းတစ်ခုခု။

• စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သ့ုိြဟုတ် လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ တာ၀န် သ့ုိြဟုတ် ကကီးကကပ်ြှုရအာက်ေိှ အြဲွ့အစည်းနှင့် စီးပွားရေး
 လုပ်ေန်ကကိုးစားရနသူတစ်ဦးဦး သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်းတစ်ခုခု၊

• လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ တာ၀န်၀တ္တေားြျား အေ လုပ်ရဆာင်ြှုတစ်ခုြှ အကျ ိုးခံစားခွင့်ေေိှြည့် သူတစ်ဦးဦး သ့ုိြဟုတ်  
 အြဲွ့အစည်းတစ်ခုခု၊ သ့ုိြဟုတ် 
• လူတစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ တာ၀န်၀တ္တေားြျားနှင့်အညီ ရဆာင်ေွက်ေန်ပျက်ကွက်မခင်းြှ အကျ ိုးခံစားခွင့်ေေိှြည့်သူ 
 တစ်ဦးဦး သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်းတစ်ခုခု။

ခြင်းြျက်ြျား

• လက်ရဆာင်တစ်ခု၏တန်ြုိးသည်   ကျပ်   ၂၅၀၀၀   ေက်ြပုိသည့်အခါ   (တစ်နှစ်တွင်းေေိှသည့်   လက်ရဆာင် အားလံုး၏ 
 စုစုရပါင်းတန်ြုိးသည် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀ ေက်ြပုိရစေပါ။)

• အေက်တွင်ရြာ်မပေားရသာ အရမခအရနြျားနှင့်သက်ဆုိင်မခင်းြေိှလျှင် လူတစ်ဦး၏ောေူးရကကာင့် ြဟုတ်ဘဲ ြိသားစု  
 သ့ုိြဟုတ် ပုဂ္ဂို လ်ရေးအေ ခင်ြင်ြှုရကကာင့်ရပးရသာ လက်ရဆာင်ြျား နှင့်

• ခေစ်စြတ်နှင့်   သီတင်းကျွတ်က့ဲသ့ုိရသာ   အေူးအခါသြယတွင်ရပးသည့်   ကျပ်   ၁၀၀၀၀၀    ေက်ြပုိသည့်  လက်  
 ရဆာင်ြျား



28

လက်ရဆာင်ြျားနှင့် ဧည့်ဝတ်ပျူငှာြှု

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် ေုတ်မပန်ရကကညာေားသည့် အြျ ိုးသားဒီြုိကရေစီအြဲွ့ချုပ်အစုိးေ၏ လက်ရဆာင်ြျား လက်ခံမခင်း
ဆုိင်ောလြ်းညွှန်ချက်ြျားတွင် “လာဘ်ရပးလာဘ်ယူမခင်းသည် လက်ရဆာင်ရပးမခင်းြှ အစပျ ိုးနုိင်သည်” ဟူ၍ ရြာ်မပေားပါ 
သည် (ရနာက်ဆက်တဲွ ဂ ကုိကကည့်ပါ)။ မြန်ြာနုိင်ငံနှင့် အမခားနုိင်ငံ အြျားအမပားတွင် ရလးစားြှုကုိ မပသေန်နှင့် ဥပုသ်ေက်ြျား၊ 
နှစ်သစ်ကူးက့ဲသ့ုိရသာ အခါသြယြျားကုိ အြှတ်ေရစေန် လက်ရဆာင်ရပးကကသည့် အစဉ်အလာြျား ေိှကကပါသည်။ အြျား 
အားမြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၌ အမပန်အလှန် လက်ရဆာင်ရပးမခင်း သ့ုိြဟုတ် အစားအရသာက်ရကျွးရြွးမခင်း သ့ုိြဟုတ်
အမခားရသာဧည့်ခံမပုစုြှုြျားသည် ရကာင်းြွန်ရသာ ဆက်ဆံရေးတည်ရဆာက်ြှုြျား၏ အစိတ်အပုိင်းပင်မြစ်ပါ သည်။ သ့ုိော
တွင် ရစျးကကီးရသာလက်ရဆာင်ပစ္စည်းြျား သ့ုိြဟုတ် အလျှပံယ်ဧည့်ခံမပုစုြှုြျား သ့ုိြဟုတ် ြကကာခဏလက်ရဆာင်ရပးမခင်း
ြျားကုိြူ လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုအမြစ် ရှုမြင်နုိင်ပါသည်။  ဆက်လက်ရြာ်မပြည့်အခန်း၌  လက်ရဆာင်ရပးမခင်း၊  လက်ခံမခင်း 
ြျားအား ြည်သ့ုိြည်ပံုကုိင်တွယ်စီြံေန်အတွက် လြ်းညွှန်ြှုြျားပုိြုိပါေိှသည်။ မြန်ြာအစုိးေ၏ လြ်းညွှန်ချက်ြျားအေမပည်သူ့
ဝန်ေြ်းတစ်ဦးအရနမြင့် ကျပ် ၂၅၀၀၀ ရကျာ်တန်ြုိးေိှရသာ လက်ရဆာင်ြျား သ့ုိြဟုတ် တစ်နှစ်လျှင်ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ 
ေက်ပုိရသာ လက်ရဆာင်ကုိ လက်ခံေယူနုိင်ြည်ြဟုတ်ရကကာင်း ရြာ်မပေားပါသည်။ 

အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးြူဝါဒြျားနှင့် လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ြျားသည် လက်ရဆာင်ရပးမခင်း၊ လက်ရဆာင် လက်ခံမခင်း 
နှင့် ဧည့်ခံရကျွးရြွးမပုစုမခင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှင်းလင်းစွာသတ်ြှတ်မပဋ္ဌာန်းေားေန် လုိအပ်ပါသည်။ လာဘ်နှင့် လက်ရဆာင်
ကုိ ခဲွမခားြ့ုိခက်ခဲပါသည်။ အေူးသမြင့် မြန်ြာနုိင်ငံတွင် လက်ရဆာင်ရပးမခင်းသည် ရတွ့ရနကကမြစ်ပပီး အြျားကလက်ခံ 
ေားသည့် ရုိးောဓရလ့မြစ်ရနပါသည်။ ေုိသ့ုိမြစ်ေန် ြေည်ေွယ်သည့်တုိင် လက်ရဆာင်ြျားသည် လာဘ်ရပးြှုြျားနှင့် 
ဆင်တူြှုေိှနုိင်ပါသည်။ လက်ရဆာင်ရပးမခင်းသည် အေူးသမြင့် လက်ခံသူအြဲွ့အစည်းြှ ဆံုးမြတ်ချက် သ့ုိြဟုတ် ခွင့်မပု
ချက်ေေိှေန် သင့်ကုြ္ပဏီက လုိအပ်ရနလျှင် သ့ုိြဟုတ် လက်ခံသူနှင့် စီးပွားရေးသရဘာတူညီြှုတစ်ခုမပုလုပ်ေန် ကကိုးစားရနချန်ိ 
တွင်မြစ်ပါက အန္တောယ်ြျားြည် မြစ်ပါသည်။

သင့်ကုြ္ပဏီမပင်ပြှ လူြျားသည် လက်ရဆာင်ကုိ     ဆံုးမြတ်ချက်တစ်ခုအား    လွှြ်းြုိးေန် သ့ုိြဟုတ်     အမခားရသာ အခွင့်သာြှု 
တစ်ခုေရစေန် ြသင့်ရလျာ်ရသာ ကကိုးပြ်းြှုအမြစ် မြင်ရကာင်းမြင်နုိင်သည်။ ဤအချက်သည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအချင်းချင်း 
လက်ရဆာင်ရပးြှုြျားနှင့်လည်း သက်ဆုိင်နုိင်ပါသည်။ သ့ုိောတွင် သင့်အရနမြင့် ရစျးကကီးရသာ လက်ရဆာင်ရပးေန် ကကိုးပြ်း 
လျှင် နုိင်ငံတကာကုြ္ပဏီြျားအကကား သင်၏ကုြ္ပဏီကျင့်ဝတ် ေိခုိက်နုိင်ပါသည်။ 

လက်ရဆာင်အရသးအြဲွြျားကုိ ရယဘုယျအားမြင့် အမပစ်ြဆုိသာရသာ်လည်း တန်ြုိးကကီး လက်ရဆာင်ြျားြှာြူ စီးပွားရေး
ကိစ္စေပ်အတွက် တေားြဝင် အကျ ိုးရြျှာ်ကုိးကာ ရပးသည့်အသွင်ေိှပါက လာဘ်ရပးြှုမြစ်လာနုိင်ပါသည်။ ယင်းသ့ုိရဆာင် 
ေွက်မခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏ ကျင့်ဝတ်ကုိ ေိခုိက်ရစနုိင်ပါသည်။ 

လက်ရဆာင်ြျားလက်ြံမြင်း

အေူးသမြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူမခင်းနှင့် ဌားေြ်းမခင်းတ့ုိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုြ္ပဏီ၏ ြန်ရနဂျာ သ့ုိြဟုတ် ဝန်ေြ်းေံသ့ုိ တန်ြုိးေိှ
လက်ရဆာင်ကြ်းလှြ်းခံေပါက ြည်သ့ုိ လုပ်ရဆာင်သင့်ရကကာင်းနှင့် ပတ်သက််ပပီး ေှင်းလင်းသည့် ြူဝါဒေိှေားသင့်သည်။ 
ကုြ္ပဏီပုိင်ေှင်ြျားနှင့် ြန်ရနဂျာြျားအရနမြင့် လက်ရဆာင်ြျားလက်ခံေယူောတွင် လုိအပ်သည့်ရြးခွန်းြျားရြးမြန်းေန်၊ 
ယင်းလက်ရဆာင်ြျားသည် ယင်းတ့ုိအား ရပးမခင်း သ့ုိြဟုတ် လက်ခံရစမခင်း ဟုတ် ြဟုတ် ေှင်းလင်းစွာ ရြးမြန်းေသည့် 
နည်းလြ်းြျားကုိလုိက်နာကကရစေန် ကုြ္ပဏီ၏ဝန်ေြ်းြျားအား တုိက်တွန်းေားသင့်ပါသည်။ ရြးစောရြးခွန်းြျားကုိ 
ကကိုတင်ရြးမြန်းမခင်းသည် ရနာင်တွင် မပဿနာ ရှုပ်ရေွးလာြည့် အရေးေက်သာ၍ ရကာင်းပါသည်။

အေူးသမြင့် အြျားမပည်သူ အခြ်းအနားြျား၌ ရပးမခင်းမြစ်ပါက တစ်ခါတစ်ေံတွင် လက်ရဆာင်ကုိမငင်းပယ်မခင်းသည် သင့် 
ရလျာ်ြှုေိှနုိင်ြည်ြဟုတ်ရပ။ သ့ုိောတွင်၎င်းတ့ုိကုိ ြည်သ့ုိလုပ်ရဆာင်ေြည်နှင့်ပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်တစ်ခုေိှသင့်သည်။ 
တန်ြုိးေိှလက်ရဆာင်တစ်ခုကုိ ကုိယ်ရေးကုိယ်တာအတွက်သိြ်းဆည်းေားမခင်းသည် ဘယ်ရသာအခါြှ ြသင့်ရတာ်ပါ။  
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ေုိလက်ရဆာင်ြျားကုိ  ြှတ်တြ်းတင်ကာ   ကုသုိလ်မပုအြဲွ့ြျားေံ  လှူဒါန်းမခင်း၊ ဝန်ေြ်းြျားအကကား ရလလံစနစ်မြင့် ရောင်း 
ချပပီး ရောင်းေရငွကုိလှူဒါန်းမခင်း၊ ဝန်ေြ်းြျားအတွက် ကံစြ်းြဲရြာက်ရပးသည့် အစီအစဉ်တွင် ေည့်ရပးလုိက်မခင်းြျား မပု 
လုပ်နုိင်သည်။ ယင်းသ့ုိရဆာင်ေွက်မခင်းက  လက်ရဆာင်ကုိ   ြည်သ့ုိလုပ်ရဆာင်လုိက်ရကကာင်းနှင့်   အဘယ်ရကကာင့်ေုိသ့ုိ  
လုပ်ရဆာင်ရကကာင်းကုိ လက်ရဆာင်ရပးသူေံ အသိရပးောတွင် အကူအညီမြစ်နုိင်သည်။ သ့ုိြှသာလျှင် ရနာင်တွင် ယင်းအရမခ 
အရနြျ ိုး ေပ်ြံကကုံရတွ့ေမခင်းြှ ရေှာင်ေှားနုိင်ြည် မြစ်ပါသည်။

မြန်ြာကုြ္ပဏီတစ်ြု၏လှူဒါန်းြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ြူဝါဒဆုိင်ော ဥပြာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တပ်ြရတာ်ကုိ လှူဒါန်းြှုမပုလုပ်ခ့ဲမခင်းအရပါ် ရဝြန်ချက်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (ကီေင်ကအြျားစုပုိင်ဆုိင်သည့်)  
Myanmar Breweries Ltd က ကုြ္ပဏီအတွင်းစစ်ရဆးမခင်းရဆာင်ေွက်ခ့ဲပပီး ကုသုိလ်မြစ်လှူဒါန်းမခင်းြျားနှင့် ရစတနာအေလှူဒါန်း 
မခင်းဆုိင်ောြူဝါဒကုိ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ေုတ်မပန်ချြှတ်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါြူဝါဒအေ -

၁။ MBL ၏ နုိင်ငံသားြျားနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရေးဆုိင်ောအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းအေ ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ပညာရေး၊ ကျန်းြာ 
ရေး၊ အားကစားနှင့် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆုိင်ော ရဘးအန္တောယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းြျား ရဆာင်ေွက်သည့် 
နယ်ပယ်တွင်လုပ်ကုိင်လျက်ေိှရသာ ရေွးချယ်ေားသည့် မြန်ြာ့အေပ်ဘက်လူြှုအြဲွ့အစည်းြျားကုိ ရောက်ပ့ံရပးပါသည်။ ဤ 
ကဏ္ဍတွင် ရငွရကကးဆုိင်ောအရောက်အပ့ံရပးသည့်ပံုစံြျား၊ အစားအရသာက် သ့ုိြဟုတ် အမခားပစ္စည်းြျားရပးသည့် လက်ရဆာင် 
ပံုစံြျား၊ သ့ုိြဟုတ် လက်ရတွ့အကူအညီအရောက်အပ့ံြျားကုိ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ဝန်ေြ်းြျားက ၎င်းတ့ုိ၏ အချန်ိနှင့် ပညာေပ်ြျားကုိ  
မြန့်ရဝရပးမခင်းြျားအရနမြင့်ရဆာင်ေွက်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိရကာင်းစွာသိရသာလုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်ြျားနှင့် အစီအစဉ် 
ြျားပ့ံပုိးရဆာင်ေွက်ရပးပပီး အကျ ိုးခံစားသူြျားကုိ အတိအလင်း ရေွးချယ်သတ်ြှတ်နုိင်ပါသည်။

၂။  ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် လူြျ ိုးစု၊ လူြှုရေးရနာက်ခံအရကကာင်း သ့ုိြဟုတ် ဘာသာရေးတ့ုိကုိ ေည့်သွင်းစဉ်းစားမခင်းြမပုဘဲ အဆုိပါ 
ကဏ္ဍြျားြှ တစ်ခုခုရဆာင်ေွက်ရနကကသည့်၊ ၎င်းတ့ုိရနေုိင်ောလူ့အြဲွ့အစည်းတွင် လူအြျား၏အကျ ိုးစီးပွားအတွက် 
ရဆာင်ေွက် ရနကကသည့် တေားဝင်လူြှုအြဲွ့အစည်းြျားကုိသာ ရောက်ပ့ံရပးပါသည်။ 

၃။  ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် တစ်ဦးတစ်ရယာက်အတွက်လှူဒါန်းမခင်းြျား ြမပုလုပ်ေပါ။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ေည်ေွယ်ချက်သည် လူသားချင်းစာ
နာရောက်ေားြှုဆုိင်ောကိစ္စအမြစ် သီးသန့်သာမြစ်ပပီး နုိင်ငံရေးအရနအေားအားမြင့် ဘက်ြလုိက်ရသာ ကကားရနအမြစ်သာ 
အစီအစဉ်ြျားကုိ ရောက်ပ့ံရပးမခင်းမြစ်သည်။  

၄။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ကုသုိလ်မြစ်လှူဒါန်းြှုဆုိင်ော လုပ်ငန်းစဉ်ြျားသည် စိတ်သရဘာေားရကာင်းြွန်ြှုဆုိင်ော မပယုဂ်နှင့် လူ့အြဲွ့ 
အစည်းအတွက် ကျွနု်ပ်တ့ုိရဆာင်ေွက်ရနကကသည့် ကတိရပးလုပ်ရဆာင်ချက်ြျား၏ လက္ခဏာေပ်အမြစ် ေည်ေွယ်ရဆာင် 
ေွက်ပါသည်။ အလားတူအနှစ်သာေနှင့် ရဒသဆုိင်ောအရလ့အေတ့ုိနှင့်အညီ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ရဒသဆုိင်ောရံုးြျားြျားသည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
လုပ်ကုိင် ရဆာင်ေွက်သည့်ရနောြှ အနီးအနားရဒသြျားေိှ ဘာသာရေးဆုိင်ောရနောြျားသ့ုိ ောသီအလုိက်လှူဒါန်းြှုြျား မပုလုပ် 
နုိင်ပါသည်။  အေူးသမြင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အောေိှတစ်ဦးကုိ သ့ုိြဟုတ် စီးပွာရေးလုပ်ငန်းဆံုး မြတ်ချက်ြျားကုိလွြ်းြုိးေန် အတွက် 
ရကကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း ကျွနု်ပ်တ့ုိနှင့်ြသက်ဆုိင်သည့် အကျ ိုးရကျးဇူး တစ်ေပ်ေပ်ေေိှေန်အတွက် ရကကာင့်ရသာ်လည်းရကာင်း 
ကုသုိလ်မြစ်လှူဒါန်းြှုြျားကုိ မပုလုပ်ရဆာင်ေွက်မခင်း ြမပုေပါ။ 

၅။  ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏လှူဒါန်းြှုြျားသည် အပြဲပွင့်လင်းမြင်သာေြည်မြစ်ပပီး ြည်သည့်အခါြျှလျှ ို့ဝှက်ေားမခင်း ြမပုေပါ။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
သည် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏လှူဒါန်းြှုြျားကုိတိကျရသာြှတ်တြ်းမြင့် အပြဲေားေိှေြည်။  

၆။ ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် လှူဒါန်းြှုြမပုြီ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရနသည့် နုိင်ငံသားလုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်ြျားကုိလည်းသိေန်
လုိအပ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ ကုိယ်ပုိင်ကုြ္ပဏီစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားရအာင်မြင်ရစေန်အလ့ုိငှါ ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လှူဒါန်းြှုြျားကုိ 
ြည်သ့ုိအသံုးမပုသည်ကုိ အစီေင်တင်မပေြည်မြစ်သည်။  လှူဒါန်းြှုတစ်ခုကုိ အတည်ြမပုြီ ြည်သူက လုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်အြဲွ့ 
အစည်းြျားနှင့် ရပါင်းစပ်လုပ်ကုိင်ရနသည်နှင့် ြည်သ့ုိစီြံခန့်ခဲွရနသည်ကုိ နားလည်သိေိှေန်လုိအပ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် 
ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ လုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်ြျားအရနမြင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏လှူဒါန်းြှုြျားကုိ ြည်သ့ုိအသံုးမပုသည်ဆုိသည့် တိကျရသာြှတ်တြ်း
ြျားေားေိှရပးေန်နှင့် ရတာင်းဆုိလာပါက အဆုိပါြှတ်တြ်းြျားကုိ ကျွနု်ပ်တ့ုိအားြျှရဝရပးေန် ယံုကကည်ရြျှာ်လင့်ပါသည်။ 
ကျွနု်ပ်တ့ုိအရနမြင့်လည်း ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏လုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်ြျားက ကျွနု်ပ်တ့ုိလှူဒါန်း ေားသည်ြျားကုိ အမခားအြဲွ့အစည်းြျား 
ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းြျားတွင်အသံုးမပုြည်ဆုိပါက ၎င်းတ့ုိအရနမြင့် အဆုိပါအမခားအြဲွ့အစည်းြျားက အသံုးမပုြှုကုိ တုိင်
ကကားစာနှင့်ကျင့်ဝတ်ပံုစံတ့ုိတွင် ရေးသွင်းေားေန်လုိအပ်ရကကာင်းကုိသိေိှရစပပီး ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏လှူဒါန်းြှုသည်အဂတိလုိက်စားြှု 
သ့ုိြဟုတ် ြသင့်ရလျာ်ရသာ ေည်ေွယ်ချက်မြင့် အသံုးမပုြှုြျား ြပါဝင်ရကကာင်း ရသချာရစေြည်။ 
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အလှူရငွထည့်ဝင်မြင်း၊ ကူညီပ့ံပုိးရပးမြင်းြျားနှင့် နုိင်ငံရေးဆုိင်ော ထည့်ဝင်ြှုြျား
 
မြန်ြာနုိင်ငံေိှ အချ ို့ရသာအစုိးေရံုးြျားတွင် လုပ်ငန်းအဆင်ရမပရချာရြွ့ရစေန်အတွက် ရတာင်းခံသည့်နည်းလြ်းတစ်ခုအမြစ် 
အလှူရငွြျားအတွက် အလှူခံရသတ္တာြျားေားေိှကကသည်ကုိရတွ့ေိှေပါသည်။ အမခားသူြျားက ၎င်းတ့ုိ၏ရံုးလုပ်ငန်းလည် 
ပတ်ြှုကုန်ကျစေိတ်ြျားကုိ မြည့်ဆည်းေန် သ့ုိြဟုတ်လူသားချင်းစာနာရောက်ေားြှုဆုိင်ော အကျပ်အတည်းကုိတုန့်မပန်ေန် 
ပစ္စည်း သ့ုိြဟုတ် ရောက်ပ့ံြှုြျားအတွက် 'လှူဒါန်းရငွြျား' ရတာင်းဆုိလာကကြည်မြစ်ပါသည်။ 

ေ့ုိရကကာင့် အစုိးေတာဝန်ေိှသူတစ်ဦးဦးက 'လှူဒါန်းရငွြျား' ေည့်ဝင်ေန် ရတာင်းဆုိလာပါက သင့်ကုိယ်သင်ရြးေန် ရြးခွန်း 
အချ ို့ေိှပါသည်။

• 'လှူဒါန်းမခင်း' သည် ဥပရဒနှင့်ြညီရသာကိစ္စေပ်မြစ်ပါသလား သ့ုိြဟုတ် ြိြိ၏ကုြ္ပဏီကျင့်၀တ်တွင် တားမြစ်ေား  
 သည့် ကိစ္စေပ်မြစ်ပါသလား။

• အကယ်၍ ေုိသ့ုိတားမြစ်ေားမခင်းြေိှပါက အဆင့်မြင့်အောေိှတစ်ဦးဦးေံ ခွင့်မပုချက်ေယူေန် လုိအပ်ပါသလား။

• ယင်းသ့ုိရဆာင်ေွက်ရပးမခင်းသည် အစုိးေအောေိှြျားအတွက် အစဉ်အလာတစ်ေပ်မြစ်လာနုိင်သလား။ ေ့ုိရကကာင့်  
 ရနာင်တွင် ြိြိတ့ုိကုြ္ပဏီအရပါ် ေုိသ့ုိအပြဲတရစ ပ့ံပုိးရပးေန် ရြျှာ်လင့်ရနြည်လား။

• ဆက်စပ်သက်ဆုိင်သူြျား ဥပြာ ြီဒီယာြျား၊ စီးပွားရေးြိတ်ြက်ြျားက ြည်သ့ုိယူဆကကသနည်း။

တစ်ဦးတစ်ရယာက်အားေည်ေွယ်၍ 'လှူဒါန်းမခင်း' ြမပုေသည့်တုိင် အေူးအားသာချက်တစ်ခု သ့ုိြဟုတ် ြျက်နှာသာေေိှ 
ရေးအတွက်လုပ်ရဆာင်လျှင် ၎င်းသည် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုမြစ်နုိင်သည်။ ဥပြာ ဆံုးမြတ်ချက်ချသူ၏ အနှစ်သက်ဆံုးပဲွလြ်းြျား
သ့ုိ လှူဒါန်းမခင်း သ့ုိြဟုတ် ၎င်းတ့ုိ၏ နုိင်ငံရေးပါတီြျားနှင့်ပတ်သက်ရနသည့် သ့ုိြဟုတ် ၎င်းတ့ုိကုိယ်တုိင် ပါ၀င်ပတ်သက်ရနရသာ
အမြစ်အပျက်တစ်ခုခု၊ လှုပ်ေှားြှုတစ်ခုခု သ့ုိြဟုတ် အားကစားအသင်းတစ်သင်းသင်းကုိ ကြကေမပုေန်သရဘာတူမခင်း စသည် 
တ့ုိ ပါဝင်သည်။ အေူးသမြင့် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် လက်ခံေေိှသည့်အြဲွ့အစည်း သ့ုိြဟုတ် လူပုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးဦးနှင့်သက်
ဆုိင်သည့် ၀န်ရဆာင်ြှု၊ ခွင့်မပုချက် သ့ုိြဟုတ် စာချုပ်ချုပ်ဆုိလုိပါက သင်ြည်သ့ုိ ေည့်ဝင်သည်ကုိ မပင်ပြှရလ့လာသူြျားကကကည့်
ရှုရလ့လာခံနုိင်သည့် အရနအေားမြစ်ရစေန်  အပြဲစဉ်းစားသံုးသပ်ေန် လုိအပ်ပါသည်။ 

လှူဒါန်းြှုဆုိင်ော ြူဝါဒေားေိှမခင်းသည် ရကာင်းြွန်ရသာလုပ်ေံုးလုပ်နည်းတစ်ခုမြစ်ပါသည်။ ဤသ့ုိမြင့် အရေးပါရသာ ြည်
သည့်လှူဒါန်းြှုြျ ိုးကုိြဆုိ ကုြ္ပဏီ၏ေှင်းလင်းရသာ စီးပွားရေးကိစ္စေပ်ရပါ်အရမခခံ၍ အေူးခွင့်မပုချက် ေယူရဆာင်ေွက်ေန်လုိ
အပ်ြည်မြစ်ပါသည်။ ြည်သည့်အြဲွ့အစည်း သ့ုိြဟုတ် လူပုဂ္ဂို လ်တစ်ဦးဦးအား ဘဏ်ရငွလွှမဲခင်းမြင့်မြစ်ရစ၊ ရငွသားမြစ်ရစ 
လှူဒါန်းြှုမပုလုပ်ောတွင် ယင်းကိစ္စေပ်အရပါ် စာေင်းစစ်ရဆးခံနုိင်ရေးအတွက် ြှတ်ပံုတင်စာေင်း ြွင့်လှစ်ေားမခင်း၊ အစစ်ရဆး 
ခံနုိင်ေန် ရဆာင်ေွက်ေားမခင်းတ့ုိသည် ရကာင်းြွန်သည့် အကကံဉာဏ်ြျားပင်မြစ်ပါသည်။

ပဋိပက္ခမေစ်ပွားရနရသာ ထိန်းြျုပ်နယ်ရမြြျားတွင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မြင်း 

မြန်ြာနုိင်ငံ၏ ပဋိပက္ခမြစ်ပွားရနရသာ ေိန်းချုပ်နယ်ရမြြျားတွင် တုိင်းေင်းသား လက်နက်ကုိင်အြဲွ့အစည်းအချ ို့က 
ကုြ္ပဏီြျား၊ (NGO)ြျား ေံြှ 'အလှူရငွြျား' ရတာင်းဆုိရနြှုြျားသည် ကကီးြားသည့် စိန်ရခါ်ြှုတစ်ေပ်မြစ်ပါသည်။ 
ရတာင်းဆုိြှုြျားသည် ပံုြှန်ရတာင်းဆုိြှုြျားေိှသလုိ တခါတေံလုိအပ်ြှရတာင်းဆုိမခင်းြျ ိုးလည်းေိှသည်။ အခွန်အခအမြစ်
လည်းရကာင်း၊ လုိင်စင်ရကကးအမြစ်လည်းရကာင်း ဝန်ေြ်းြျား၊ပုိင်ဆုိင်ြှုြျားကုိ အကာအကွယ်ရပးေန် အတွက်လည်း 
ရကာင်းစသည်မြင့် အြည်အြျ ိုးြျ ိုးတပ်ကာ ရတာင်းခံရလ့ေိှသည်။ ေုိသ့ုိရတာင်းခံမခင်းြျားကုိ ြည်သည့်အြဲွ့က ရတာင်း
ခံသည်၊ ရတာင်းခံသည့်အြဲွ့၏ အရမခအရန၊ ရတာင်းခံသူ၏ အချက်အလက်ြျား စသည်တ့ုိကုိ စံုစြ်းကာ ဘုတ်အြဲွ့သ့ုိ 
တင်မပပပီး ြည်သ့ုိတုန့်မပန်ရဆာင်ေွက်ေြည်ကုိ စနစ်တကျြှတ်တြ်းေားေိှ ရဆာင် ေွက်သင့်သည်။  

ေုိသ့ုိရဆာင်ေွက်ြှုြျားအမပင် ဥပြာ စစ်ရဆးရေးဂိတ်တွင် ရတာင်းဆုိြှုေိှပါက ဝန်ေြ်းက ကုြ္ပဏီ ြူဝါဒြျား၊ ကဒ်ြျားကုိ 
ေုတ်မပေှင်းလင်း မခင်းမပုစဉ် အကယ်၍ ရုတ်တေက် အန္တောယ်ရပး ြည့်အရမခအရနြျ ိုး၊ ချက်ချင်း အကကြ်းြက်ြည့်အရန 
အေားြျ ိုးမြစ်လာပါကြူ ရတာင်းဆုိြှုကုိ လုိက်ရလျာေြည်မြစ်သည်။ သ့ုိရသာ် ေုိက့ဲသ့ုိရသာကိစ္စြျားအားလံုးကုိ အဆင့်မြင့်
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စီြံခန့်ခဲွြှုအြဲွ့ သ့ုိြဟုတ်  ဘုတ်အြဲွ့အဆင့်တွင်ရဆွးရနွးသင့်ပပီး ရနာင်တွင်ြည်သ့ုိရဆာင်ေွက်သင့်သည်ကုိ ြဟာဗျူဟာြျား 
ရေးဆဲွေားေပါြည်။

အချ ို့လက်နက်ကုိင်အြဲွ့အစည်းြျားကုိ အကကြ်းြက်ြှုြျားရဆာင်ေွက်မခင်း၊ ြူးယစ်ရဆးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်မခင်း၊ ကရလးစစ်သား 
အသံုးမပုမခင်းြျားေိှသည်ဟု  အစုိးေ၊ အမပည်မပည်ဆုိင်ောအြဲွ့ြျားက သတ်ြှတ်ေားသည်။  စီးပွားရေးပိတ်ဆ့ုိြှုနှင့် ပတ်သက်၍ 
သတင်းအချက်အလက်ြျားကုိ ေှာရြွကကည့်ရှုပါက ၎င်းအြဲွ့ြျား လူပုဂ္ဂို လ်ြျားအရကကာင်းကုိ ရတွ့ေိှနုိင်ြည်မြစ်သည်။ 
လက်ေိှတွင် မြန်ြာနုိင်ငံ၌  အကကြ်းြက်အုပ်စုနှင့် ြတေားအသင်းအမြစ် အာေကန်ရုိဟင်ဂျာ ကယ်တင်ရေးတပ် ARSA 
အြဲွ့ကုိ ၂၀၁၇ တွင်လည်းရကာင်း၊ ေက္ခို င့်တပ်ြရတာ် the United League of Arakan (ULA)/Arakan Army (AA) တ့ုိကုိ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်လည်းရကာင်း အကကြ်းြက်ြှုတုိက်ြျက်ရေးဥပရဒအေ သတ်ြှတ်ခ့ဲပါသည်။ 

သတ်ြှတ်ေားရသာ အြဲွ့ြျားကုိ ရငွရပးမခင်းသည် မြန်ြာနုိင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပရဒြျားနှင့် စည်းြျဉ်းြျားအား ချ ိုးရြာက် ဆန့်
ကျင်ြှုမပုောရောက်ြည်မြစ်သည်။ အမခားနုိင်ငံြျားတွင် ကုြ္ပဏီြျားက ယင်းသ့ုိချ ိုးရြာက်ြှုြျားေိှပါက ြလဲွြရသွမပစ်ဒဏ် 
ခံေပါသည်။ (ဥပြာ- အကကြ်းြက်သူြျားဟု အရြေိကန်မပည်ရောင်စုက သတ်ြှတ်ေားသည့် လက်ယာယိြ်း ကုိလံဘီယံ 
မပည်သူ့စစ်ြျားကုိ ချကီီတာဘနားနားစ်ကုြ္ပဏီက ရငွရပးခ့ဲသည့်အတွက်)။ ကုြ္ပဏီြျားသည် ယင်းဧေိယာြျားတွင် လုပ်ကုိင် 
ပပီး ရပးကြ်းြှုလည်းြေိှပါက ချက်ချင်းအန္တောယ်ကျရောက်နုိင်သည်။ 

မြန်ြာနုိင်ငံတွင်ေိှရသာ တုိင်းေင်းသားလက်နက်ကုိင်အြဲွ့ြျားကုိ အကကြ်းြက်သူြျားဟု ြသတ်ြှတ်ေားရသာ်လည်းအချ ို့ 
ကိစ္စြျားတွင် တေားဝင်မခင်းြေိှဟု မြန်ြာအစုိးေကသတ်ြှတ်ေားသည်။ ၁၉၀၈ ခုနှစ်က ေုတ်မပန်ခ့ဲရသာ ြတေားသင်းဥပရဒ
က ြတေားသင်းဆုိသည်ကုိ  “အကကြ်းြက်ြှုကုိမြစ်ရစ၊ ပခိြ်းရမခာက်ြှုကုိမြစ်ရစ ကျူးလွန်ေန် အားရပးသည့် (သ့ုိ) ကူညီသည့်
အသင်း။ သ့ုိြဟုတ် အသင်းအြဲွ့ဝင်ြျားက အဆုိပါအမပုအြူကုိ ကျူးလွန်ရလ့ေိှရသာအသင်း” ဟု သတ်ြှတ်ေားသည်။       

လက်နက်ကုိင် အေဲွ့ြျား၏ ရတာင်းဆုိြှုြျားကုိ ကုိင်တွယ် ရမေေှင်းမြင်း

အစိုးေြဟုတ်ရသာအြွဲ့အစည်း (NGO)တစ်ခုက ရဒသဆိုင်ောဘာသာစကားမြင့် ရေးသားေားရသာစာကို ဝန်ေြ်းြျား
အတွက် ေုတ်မပန်ရပးေားသည်။ အြွဲ့သည် တားမြစ်ေားရသာအြွဲ့အစည်းသို့ြဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့် ဆက်သွယ်ခွင့် 
ြေှိသည့်အတွက် ၎င်းစာကို ရဒသရခါင်းရဆာင်ြျားေံသို့ လိပ်ြူေားသည်။ နယ်ရမြတွင်းေှိ တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်
အြွဲ့အချ ို ့(အြည်ရြာ်မပပပီး) ကို အမပည်မပည်ဆိုင်ောကန့်သတ်ချက်ြျား သို့ြဟုတ် ဥပရဒအေတားမြစ်ချက်ြျားေှိရန 
သည်ဟု ရဒသခံြျားကို ယင်းစာတွင်ေှင်းလင်းတင်မပေားသည်။ တိုင်းေင်းသား လက်နက်ကိုင်အြွဲ့က အခွန်အခ 
ြျားသို့ြဟုတ် အမခား ရငွရတာင်းဆိုြှုြျား၊ ရငွအား၊ ပစ္စည်းအားမြင့် ရောက်ပံ့ေန် ရတာင်းဆိုြှုြျား(ဆီ၊ ေိက္ခာ၊ ရဆးဝါး 
အစေှိသမြင့်) ရတာင်းဆိုပါက (NGO) အြွဲ့သည် ရဒသတွင်းြှေွက်ခွာေြည်ဟု ဆက်လက်ရြာ်ြပေားသည်။ 
ေို့အမပင် ယင်းသို့ရဆာင်ေွက်မခင်းသည် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အြွဲ့၏ တေားဝင်ြှုေှိြေှိကို ဆုံးမြတ်မခင်းြဟုတ် 
ဘဲ (NGO)အြွဲ့သည် ြည်သည့်ဘက်ကိုြျှ ဘက်ြလိုက်ရကကာင်း စာတွင်ရသချာစွာေှင်းလင်းရြာ်မပေားသည်။ အကယ်
၍ (NGO)အြွဲ့သည် လက်နက်ကိုင်အြွဲ့သို့ ရငွရကကးသို့ြဟုတ် အမခားပစ္စည်းြျားပံ့ပို့ပါက ဥပရဒအေ ရနာက်ဆက် 
တွဲဆိုးကျ ိုးြျားကို ရမြေှင်းေြည်မြစ်သည်။ ေို့ရကကာင့်ယင်းသို့ ရပးေမခင်းြျားမြစ်လာပါက ရဒသြှေွက်ခွာေြည့် 
အရကကာင်းြျားကို ရဒသခံြျား သိေှိေန် အရမခအရနြျားကို စာတွင်ေှင်းမပေားပါသည်။ 

(NGO)အြဲွ့သည် ရဒသတွင်းလက်ရတွ့ကွင်းဆင်းလုပ်ကုိင်ရနေသူြျားကုိ ယင်းစာြျားေုတ်ရပးေားပပီး ရတာင်းဆုိြှု 
ြျား ြမပုြီကပင် ရဒသခံေပ်ေွာ လူကကီးြျားကုိ အသိရပးေားေန်ညွန်ကကားေားပါသည်။ သ့ုိမြင့် လက်နက်ကုိင်အြဲွ့က 
ရတာင်းဆုိြှုြျားေိှလာနုိင်ရမခကုိ ရလျာ့ချနုိင်ြည်မြစ်သည်။ ကကိုတင်သိေိှေားပါက ရတာင်းဆုိြှုရကကာင့် ဆက်လက် 
မြစ်ရပါ်လာနုိင်သည်ြျားကုိ ေှင်းလင်းစွာသိမြင်ေားြည်မြစ်သည်။ ေ့ုိအမပင် (NGO)ြျားသည် လက်ခံြှုေိှြှသာ 
လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက် သည်မြစ်ော လက်နက်ကုိင်အြဲွ့က လက်ခံြှုြေိှလျှင် လည်း ေွက်ခွာရပးေြည် မြစ်သည်။ ကျင့်ဝတ်
ကုိလုိက်နာပပီး ဥပရဒနှင့်အညီရဆာင်ေွက်လုိရသာ  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားကလည်း ယင်းအယူအဆြျားကုိ လုိက်နာ 
ကျင့်သံုးနုိင်ပါသည်။ 
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နုိင်ငံရတာ်သြ္မတက ဤဥပရဒအေ အချ ို့အသင်းအြဲွြျားကုိ သတ်ြှတ်ရကကညာမခင်းလည်းေိှသည်။ သ့ုိရသာ် အြျားမပည်သူ 
သိေိှေန် တေားဝင်ေုတ်မပန်ေားရသာစာေင်းြေိှပါ။ ဤဥပရဒ ပုဒ်ြ ၁၇ (၁) တွင် ြည်သူြဆုိ ြတေားအသင်း အသင်း 
ဝင်မြစ်လျှင် သ့ုိြဟုတ် ေုိအသင်းအစည်းအရဝးတစ်ခုခု၏အစည်းအရဝးြျားတွင် ပါဝင်ရဆာင်ေွက်လျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း 
ေုိအသင်းတစ်ခုခုကိစ္စအတွက် ရငွရကကးရောက်ပ့ံလျှင် လက်ခံေယူလျှင် သ့ုိြဟုတ် ရတာင်းခံလျှင်ရသာ်လည်းရကာင်း 
ေုိသူသည်(၂)နှစ်ေက်ြနည်း၊ (၃)နှစ်ေက်ြပုိရသာ ရောင်ဒဏ်ချြှတ်မခင်းခံေြည့်အမပင် ရငွဒဏ်လည်းကျခံရစေြည်ဟု 
ရြာ်မပေားသည်။ တစ်နုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်ြှုေပ်စဲရေးသရဘာတူစာချုပ်တွင် လက်ြှတ်ရေးေုိးေားရသာ တုိင်းေင်း 
သားလက်နက်ကုိင် အြဲွ့ြျားကုိြူ တေားြဝင်ဟု ြသတ်ြှတ်ေားရပ။

ကုြ္ပဏီကရတွ့ဆံုေနုိင်သည့် အြဲွ့အစည်းြျားအရကကာင်းနားလည်ေားမခင်းသည် ကုြ္ပဏီ၏ အဂတိအန္တောယ်မြစ်နုိင်ရမခ 
ဆန်းစစ်ြှုအတွက် အဓိကအရေးပါသလုိ ပဋိပက္ခအန္တောယ်မြစ်နုိင် ရမခဆန်းစစ်ြှုနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းြျား အရနမြင့်ြိြိတ့ုိ၏ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြှုရကကာင့် လူ့အခွင့်အရေးဆုိင်ောနှင့် လူြှု သ့ုိြဟုတ်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တ့ုိကုိ တုိက်ရုိက်မြစ်ရစ၊ သွယ်
ဝုိက်၍မြစ်ရစ ေိခုိက်နစ်နာြှုြျားကုိ ကကိုတင်သိေိှနုိင်ေန်စိစစ်မခင်း (human rights due diligence)မပုလုပ်ေန် အတွက်လည်း 
အလွန်အရေးပါသည်။ 

အကျ ိုးစီးပွား ပဋိပက္ခြျား

ြည်သည့်ရနောြဆုိ လူတစ်ဦး သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်းတစ်ခုသည် အမခားအကျ ိုးစီးပွားေိှလာနုိင်သည့်အတွက်ရကကာင့် ကုြ္ပဏီ
၏ ရကာင်းကျ ိုးြျားနှင့် ယှဉ်ပပိုင်လာနုိင်သည်မြစ်ော အကျ ိုးစီးပွားပဋိပက္ခြျားမြစ်နုိင်သည့် အလားအလာြျားေိှပါသည်။ 
ယင်းသ့ုိအလားအလာေိှရသာ ပဋိပက္ခြျားကုိရလျှာ့ချရေး အစီအြံြျားအစားေုိးရဆာင်ေွက်ရပးနုိင်ေန်အတွက် သင့်ရတာ်
ရသာ တာဝန်ေိှသူ၊ ကုြ္ပဏီစီြံခန့်ခဲွြှုအြဲွ့သ့ုိ အရကကာင်းကကားေားသင့်ပါသည်။ အရကကာင်းကကားရပးပ့ုိမခင်းြေိှရသာ၊ ရလျှာ့ချြှု
ြေိှရသာ အကျ ိုးစီးပွား ပဋိပက္ခြျားသည် ြည်သည့်ရနောြဆုိ ဥပရဒချ ိုးရြာက်ြှုအမြစ် သတ်ြှတ်ကကသည် ြဟုတ်ရသာ် 
လည်း ယင်းကိစ္စြျားသည် နုိင်ငံအြျားအမပားတွင် ေိှပါသည်။ 

ဥပြာအားမြင့်  ဝယ်ယူြှုဆုိင်ောဆံုးမြတ်ချက်ချရသာ  ဝန်ေြ်းတစ်ဦးတွင်  ြိသားစုပုိင်ကုြ္ပဏီေိှရနပါက   ကန်ေရုိက်စာချုပ်
တစ်ခုမြင့်ရလလံဆဲွဝယ်ယူပပီး အဆုိပါစာချုပ်အတွက်တာဝန်ြျားကုိ အမခားဝယ်ယူရေးဆုိင်ောြန်ရနဂျာတစ်ဦးကုိ ရပးအပ်ေ 
ြည်၊ သ့ုိြဟုတ် ပွင့်လင်းမြင်သာရသာ ရလလံဆဲွမခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကုိ သတ်ြှတ်နုိင်သည်။ ယင်းအရမခအရနြျ ိုးတွင်ပင် ေုိ
ြိသားစုကုြ္ပဏီကုိရေွးချယ်ပါက အရကာင်းဆံုးရစျးနှုန်းမြင့် အရကာင်းဆံုးကုန်ပစ္စည်းြျားကုိ ရောက်ပ့ံရပးနုိင်ရသာရကကာင့် 
မြစ်သည်။ 

အမခားစွန့်စားြှုမြင့်ြားရသာရနောြျားတွင် ဝယ်ယူသူြျားသ့ုိြဟုတ်ရြာက်သည်ြျားအတွက် စီးပွားရေးကိစ္စအတွက် ခေီးသွား
ကုန်ကျစေိတ်ြျား၊ အခွင့်အရေးရတာင်းခံြှုြျားနှင့်ကန်ေရုိက်စာချုပ်ြျားတွင် ရငွရပးရချြှုဆုိင်ော အေူး စည်းကြ်းချက်ြျား 
(ရကာ်ြေှင်နှင့် အတုိင်ပင်ခံအခရကကးရငွြျား၊ တည်ရနောနှင့်ရငွရပးရချြှုနည်းလြ်း) တ့ုိပါဝင်သည်။ ယင်းကိစ္စေပ်ြျားကုိ 
ြည်သ့ုိစီြံခန့်ခဲွေြည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြျားစွာရသာအကကံမပုချက်ြျားကုိ ဤလက်စဲွစာအုပ်၏ (ရနာက်ဆက်တဲွ င) တွင် ရြာ်မပ
ေားရသာအမခားလြ်းညွှန်ြျားနှင့်အတူ Transparency International SME လြ်းညွှန် တွင်ရတွ့ေိှနုိင်သည်။

၄။  အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ေျက်နုိင်ရေးအတွက် ရဆာင်ေွက်ြှုြျားသည်     
       ြိြိလုပ်ငန်းြျားသာြက ြျတ်ိဆက်ရဆာင်ေွက်ရနရသာ လုပ်ငန်း       
       ကွင်းဆက် အားလံုးနှင့် အကျုံးဝင်ရစေန်။

ကုြ္ပဏီြျားအရနမြင့် တတိယလူ(အမခားပုဂ္ဂို လ်)၏ အဂတိအန္တောယ်မြစ်နုိင်ကုိ၎င်းတ့ုိ၏အဂတိလုိက်စားြှု အန္တောယ်အမြစ်
ရှုမြင်သင့်သည်။ ကုြ္ပဏီြျားသည် ကုန်စည်ပ့ုိရဆာင်ရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် ကုန်စည်လွှရဲမပာင်းပ့ုိရဆာင်ြှုြျားက့ဲသ့ုိ အဂတိ 
လုိက်စားြှုအန္တောယ် မြင့်ြားသည့်ကဏ္ဍြျားတွင် ြည်သည့်ကုန်စည်ရပးသွင်းသူြျားနှင့် တဆင့်ခံပူးတဲွကန်ေရုိက်တာ 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/business_principles_for_countering_bribery_small_and_medium_enterprise_sme
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ကုြ္ပဏီတုိင်းတွင် စာေင်းကုိင်စနစ်တစ်ခုေိှေန်လုိအပ်ပါသည်။ ယင်း၏ရှုပ်ရေွးြျားမပားြှုြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏အေွယ်အစား 
အရပါ်ြူတည်၍ ကဲွမပားရသာ်လည်း အနည်းဆံုးအားမြင့်- 

• အီလက်ေေွန်နစ်စနစ် ြသံုးရသာ ရငွရပးရချြှုြျားအားလံုးကုိ ရငွလက်ခံမြတ်ပုိင်းြျားနှင့်အတူ အပြဲတြ်းြှတ်တြ်းတင်  
 ေားသင့်သည်။.

• ရငွသားေုတ်ယူြှုအားလံုးကုိ ြှတ်တြ်းတင်ပပီးလက်ြှတ်ေုိးသင့်သည်။

• ရငွသားမြင့်ရပးရချမခင်းနှင့် ရငွလက်ခံမြတ်ပုိင်းမြင့်လက်ခံမခင်းကုိ ပြာဏနည်းပါးရသာ ရငွရပးရချြှု အတွက်သာ ခွင့်မပုေ
 ြည်။ ယင်းအတွက်လည်းအမြင့်ဆံုးပြာဏက ြည်ြျှမြစ်သည်ကုိ ဝန်ေြ်းြျားက ရသချာစွာ သိေိှ ရနရစေြည်။ 

• ဝန်ေြ်း၏ကုိယ်ရေးကုိယ်တာအတွက်အသံုးမပုေန် ကကိုတင်ေုတ်ရပးရငွြျားကုိကန့်သတ်ပါ။

• သတ်ြှတ်ေားသည့်ပြာဏေက်ြျားရသာရငွရပးရချြှုအားလံုးအတွက် ရပးရချနုိင်ရကကာင်း အသိအြှတ်မပုြှုခွင့်မပုချက် 
 လက်ြှတ်တစ်ခုေက် ပုိပါေန်လုိအပ်သည်။

• အဓိကဝယ်ယူြှုတုိင်းအတွက် (အနည်းဆံုး တန်ြုိးသတ်ြှတ်ေန်) ကုြ္ပဏီ၏ ဝယ်ယူရေးရပါ်လစီသည် ကုန်ပစ္စည်းရပးသွင်း
 သူတစ်ဦးေက် ြကရသာ သူြျားေံြှ ရေးနှုန်းတင်မပကြ်းလှြ်းချက်ြျား လုိအပ်သည်။

• တိကျရသာစာေင်းြျားေားေိှပါ။ စာေင်းြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏ ရငွရပးရငွယူလုပ်ငန်းစဉ်ြျားအားလံုးပါဝင်ရြာ်မပေြည်မြစ်
 ပပီး ြည်သည့်ရငွရပးရငွယူြှုကြျှ “စာေင်းစာအုပ်တွင်ြှတ်ေားမခင်းြေိှ” ဟု ြမပုလုပ်သင့်ရပ။ 

• ရငွရပးရချြှုြျားအားလံုးအတွက်ရငွလက်ခံမြတ်ပုိင်းြျားကုိလက်ခံေေိှေန်လုိအပ်သည်။

ြျားက အဂတိလုိက်စားြှုြျားေိှသည်ကုိ သတ်ြှတ်ရြာ်ေုတ်သင့်ပါသည်။ ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် တတိယလူ(အမခားပုဂ္ဂို လ်)   
ကုိယ်စားလှယ်ကုိအသံုးမပုြည်ဆုိပါက ကုြ္ပဏီကုိယ်စား လာဘ်ရပးမခင်းကုိ တားမြစ်ေားသင့်သည်။  တစ်ခုတည်းရသာနည်း 
လြ်းြှာ ကုန်စည်ရပးသွင်းသူြျားနှင့် တဆင့်ခံပူးတဲွကန်ေရုိက်တာြျားအရနမြင့်  ၎င်းတ့ုိအရပါ်ရြျှာ်လင့်ယံုကကည်ေားြှုြျား
ပါဝင်သည့် စာချုပ်ပါအချက် အလက်ြျားကုိနားလည်မခင်းပင်မြစ်သည်။ အမပည်မပည်ဆုိင်ော ကုန်သည်ကကီးြျားအသင်း(ICC)  
က အွန်လုိင်းတွင်ေေိှနုိင်သည့် အချက်အလက်အရမြာက်အမြားပါေိှရသာ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ောအချက်ြျား
ကုိ မပုစုြိတ်ဆက်ခ့ဲပါသည်။ ကုိယ်စားလှယ်ြျား၏ရငွရကကးအသံုးမပုြှုကုိ ြှတ်တြ်းေားေိှသင့်ပပီး အကျ ိုးသက်ရောက်ြှု 
နှင့် အန္တေယ်မြစ်ရစြှုြျားကုိ ခဲွမခားရလ့လာပပီး သင့်ရလျာ်ရသာေိန်းချုပ်ရဆာင်ေွက်ြှုြျားကုိ အစားေုိးရဆာင်ေွက်ေြည်။   
ကုန်စည်ရပးသွင်းသူြျားအား မပန်လည်အစီေင်ခံတင်မပသည့်နည်းလြ်းြျားအပါအဝင် ကုြ္ပဏီ၏စီးပွာရေး လုပ်ငန်းဆုိင်ော 
ကျင့်ဝတ်ြျားကုိ ရလ့ကျင့်သင်ကကားရပးေားေြည်မြစ်ပပီး ရငွစာေင်းြျားကုိလည်း စစ်ရဆးသင့် သည်။

“ကျွနု်ပ်၏ကုြ္ပဏီတွင် ကုိယ်စားလှယ်ြျား၊ ရဒသဆုိင်ောလုပ်ရော်ကုိင်ေက်ြျား သ့ုိြဟုတ် အမြားကုိယ်စားလှယ်ြျား 
ြထားေိှပါ။ ကျွနု်ပ်တ့ုိဝန်ထြ်းြျားကုိ အစုိးေဝန်ထြ်းြျားနှင့် ဆက်ဆံရမပာဆုိောတွင် ရလ့ကျင့်သင်ြကားရပးထားပပီး 
၎င်းတ့ုိတွင် အြျန်ိတုိင်းထိန်းြျုပ် ရဆာင်ေွက်ေြည့် အရမြအရနြျားေိှသည့် တင်းကျပ်ရသာလြ်းညွှန်ြျက်ြျားကုိ 
ရဆာင်ေွက်ြကေပါသည်။  ယင်းသည် ကုြ္ပဏီြျားအရနမေင့် ြည်သည်ြျား ရဆာင်ေွက်ရနသည်ကုိ သိေိှနုိင်ပပီး ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
လုိက်နာရဆာင်ေွက်သည့်စံနှုန်းကုိ ထိန်းသိြ်းောတွင် ြည်သည်တ့ုိကအဓိကကျသည်ကုိ သိေိှနုိင်ြည့်တစ်ြုတည်း 
ရသာနည်း လြ်းမေစ်သည်။”

• နိုင်ငံမခားသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး

၅။  စာေင်းဇယားြျားနှင့် စာေင်းြှတ်တြ်းြျားကုိ  စနစ်ကျ ြှန်ကန်စွာထားေိှေန်၊
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    ၆။  အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ေျက်နိုင်ရေးကိုအရထာက်အကူမေစ်ရစြည့်  
         လူ့စွြ်းအားအေင်းအမြစ် စီြံြန့်ြွဲြှုြူဝါဒြျား ထားေှိေန်၊

“ကျွနု်ပ်တ့ုိတွင် ကျြံသံုးစဲွသည့်ကုန်ကျစေိတ်ြျားကုိ အစီေင်ြံတင်မပော၌ သီးသန့်ပံုစံတစ်ြု ေိှပါသည်။ ဥပြာ ပါြစ်ေေိှေန်
အလုပ်ြွင်သ့ုိသွားရောက်ေမြင်း သ့ုိြဟုတ် အစုိးေအောေိှြျားအတွက် ရကာ်ေီဝယ်တုိက်ေမြင်းတ့ုိကုိ ရေးသွင်းထားပါသည်။ 
ယင်းသ့ုိရေးြှတ်ောတွင် ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် ရမပစာြျားနှင့် အစုိးေအောေိှြျား၏အြည်ြျား ထည့်သွင့်ရေးသားေန် လုိအပ်သည်။  
ယင်းတ့ုိကုိ ကျွနု်ပ်တ့ုိကုြ္ပဏီ၏အြျက်အလက်ြျားတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အဆုိပါအြျက်အလက်ြျားအား ၂၀၁၆ 
ြုနှစ်၊ ဧပပီလကထုတ်မပန်ရသာ  အစုိးေလြ်းညွှန်ြျက်နှင့်အညီကုိက်ညီြှုေိှြေိှ မပန်လှန်စစ်ရဆးပါသည်။ ဥပြာ ကုန်ကျ 
စေိတ်သည် ကျပ်၂၅,၀၀၀ ထက်ရကျာ်လွန်ပါက ညစာစားပဲွတွင် လူတစ်ဦးထက်ပုိြုိတက်ရောက်ြ့ဲသလားဆုိသည်ကုိ 
ကုြ္ပဏီြှ တစံုတရယာက်က စစ်ရဆးေပါသည်။” 

• မြန်ြာနုိင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ရနသည့် မပည်ပြှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး 

ဝန်ေြ်းြျားနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်ြျားကုိ ကုြ္ပဏီ၏ြူဝါဒြျားကုိ အရကာင်အေည်ရြာ်ေန် ြက်လံုးြျားရပးမခင်း၊ 
အဟန့်အတားြျားရပးမခင်းနှင့် သင်တန်းြျားရပးမခင်းကုိ ရဆာင်ေွက်ေပါြည်။ အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော 
သင်တန်းသည်:

• ရုိးေှင်းသည့်ဘာသာစကားကုိ အသံုးမပုပါ၊ ဥပရဒရေးောအသံုးြျား၊ လူအြျားနားြလည်နုိင်သည့်ပညာေပ်ဆုိင်ော အသံုး
 ြျားမြင့်ရမပာမခင်းြှ ရေှာင်ကကဉ်ပါ။    

• ြတူကဲွမပားရသာအရကကာင်းအောြျားနှင့်ပံုစံြျားေားပါ - ပ့ုိချချက်သက်သက် ြမြစ်ရစေပါ။        

• ဇာတ်ညွှန်းနှင့်သရုပ်ရဆာင်မခင်းြျားကုိသံုးပါ (ရနာက်ဆက်တဲွ ဃ ကုိကကည့်ပါ)          

• ဌာနအသီးသီးနှင့် လုပ်သက်အဆင့်အြျ ိုးြျ ိုးြှ ဝန်ေြ်းြျားပါဝင်ပါ။          

• လွတ်လပ်ရသာ စာေင်းစစ်တစ်ဦးြှ မပင်ပစာေင်းစစ်မခင်းကုိ ပံုြှန်ရသချာစွာရဆာင်ေွက်ပါ။  စာေင်းစစ်သည် ပရော်ြက်ေှင်
 နယ်စံနှုန်းြျားနှင့်ကုိက်ညီရအာင် ရဆာင်ေွက်သူမြစ်ေန်လုိပပီး ကုြ္ပဏီ၏တန်ြုိးြျားကုိ နားလည်ရကကာင်းရသချာပါရစ။
  စာေင်းစစ်ြျားကုိလည်း ကုြ္ပဏီ၏အတွင်းပုိင်းေိန်းချုပ်ြှုြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မပန်လည်စစ်ရဆးေန်ရတာင်းဆုိနုိင်သလုိ
 အားနည်းချက်ြျားရတွ့ေိှပါက အကကံမပုချက်ြျားရပးခွင့်ေိှေြည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင်မြန်ြာစာေင်းအင်းရကာင်စီသည် အြိန့်ရကကာ်မငာစာ ၂၀/၂၀၁၈ ကုိေုတ်မပန်၍ မပည်သူ့စာေင်း 
ကုိင်ြျားအားလံုး ၂၀၂၂/၂၃ ရနာက်ဆံုးေားပပီး အမပည်မပည်ဆုိင်ောစာေင်းစစ်စံနှုန်းြျားကုိအသံုးမပုေန် သတ်ြှတ်ေားပပီး၊ 
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၅ ေက်ရန့တွင် DICA ၏ေုတ်မပန်ရကကမငာချက်ကလည်း ကုြ္ပဏီြျားြှလုိက်နာရဆာင်ေွက်ြှုြျားကုိ
အားရပးတုိက်တွန်းခ့ဲသည်။

မြန်ြာမပည်တွင်းအခွန်ြျားဦးစီးဌာန (IRD) က “အြျားမပည်သူဆုိင်ောအောေိှြျားေံ ရပးအပ်သည့်တံစုိးလက်ရဆာင် အတွက်
ကုန်ကျစေိတ်ကုိ ဝင်ရငွခွန်တွက်ချက်ြှုတွင်နှုတ်ပယ်ခွင့်ြမပု” ဟု ေုတ်မပန်ေားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရအာက်တုိဘာလ ၂၉ ေက်
ကေုတ်မပန်ေားရသာ “လုိက်နာကျင့်သံုးေန် သတ်ြှတ်ချက် ၁/၂၀၁၈ အေ “အြျားမပည်သူဆုိင်ောအောေိှ”  ဆုိသည်ြှာ: 

• နုိင်ငံဝန်ေြ်းြျား 

• နုိင်ငံမခားအစုိးေတစ်ေပ်ေပ်၏ ဝန်ေြ်းြျား၊ 

• ဥပရဒမပုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တေားစီေင်ရေး ြဏိ္ဍင် ြျားတွင် ောေူးေယူေားသူြျား

• နုိင်ငံရတာ်အစုိးေကြဲွ့စည်းတည်ရောင်ေားသည့်ဘုတ်အြဲွ့ရကာ်ြေှင်စသည်တ့ုိတွင်ခန့်အပ်မခင်းခံေသူြျား၊

• အြျားမပည်သူဆုိင်ောနုိင်ငံတကာအြဲွ့အစည်းြျား၏ ဝန်ေြ်းြျား။
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• အလုပ်လုိအပ်ချက်ြျားတွင်ပါဝင်သည့် ဝန်ေြ်းြျား သင်တန်းတက်ရောက်ရေး အချန်ိအာြခံချက်ရပးေန် နှစ်စဉ် ေပ်ြံ
ရဆာင်ေွက်ပါ။ အန္တောယ်ြျားရသာဧေိယာြျားလုပ်ကုိင်ေရသာဝန်ေြ်းြျားအတွက် ြျက်နှာချင်းဆုိင်ရမြေှင်းသည့် အခွင့် 
အရေးရပး၍ ၎င်းတ့ုိကကုံရတွ့ခံစားရနေသည့် သီးသန့်မပဿနာြျားအရကကာင်းရြးမြန်းပပီး ၎င်းတ့ုိနှင့်ြည်သ့ုိဆက်စပ်လုပ် 
ကုိင်သွားနုိင်ြည်ကုိ အကကံမပုချက်ေယူပါ။ ကုြ္ပဏီကကီးြျားတွင်ြူ  အန္တောယ်နည်းရသာဧေိယာြျားအတွက် အွန်လုိင်း 
အသံုးမပုသင်တန်းြျားရပးနုိင်ပါသည်။  

• ရဆာင်ေွက်ခ့ဲပပီးသြျှကုိ ြှတ်တြ်းေားပါ၊ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး အစီအစဉ်ြျားရဆာင်ေွက်ခ့ဲသည့် အရကကာင်း
 ကုိ ကုြ္ပဏီြျားြှ သက်ရသမပေြည်။  

“ဝန်ထြ်းြျားနှင့် ေင်းနီှးကျွြ်းဝင်သည့် အြျ ိုးြျ ိုးရသာလြ်းညွှန်ြျက်ြျားစွာ ေိှပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိကုြ္ပဏီတွင် တံစုိးလက် 
ရဆာင်ရပးမြင်းနှင့် အဂတိလုိက်စားြှုဆုိင်ော နှစ်စဉ် စံနှုန်းသတ်ြှတ်ြျက်ြျားေိှပပီး  နုိင်ငံအလုိက် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူ 
ကင်းေှင်းရေးနှင့် အဂတိလုိက်စားြှုဆုိင်ောတွင်လည်း မြန်ြာနုိင်ငံအတွက် သီးမြားရေးဆဲွထားသည့် သင်တန်းအစီအစဉ် 
ြျား ေိှပါသည်။”

• မြန်ြာနုိင်ငံတွင် လုပ်ကုိင်ရနသည့် အမပည်မပည်ဆုိင်ောကုြ္ပဏီတစ်ခုြှ အကကံရပးအတုိင်ပင်ခံတစ်ဦး

"နုိင်ငံမြားကုြ္ပဏီရတာ်ရတာ်ြျားြျားသည် အဂတိလုိက်စားြှုကုိ မပင်းမပင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ြကပါသည်။ သ့ုိောတွင်အြှန်
တကယ်အားမေင့် ကုြ္ပဏီြျားြှဝန်ထြ်းြျားသည် လစာရငွြျားစွာြေေိှလျှင်ရတာင်ြှ စာေွက်စာတြ်းြျားအတွက်အောေိှ
လက်ြှတ်ေေိှ ရစေန်အတွက် လက်ေက်ေည်ေုိးရငွ ကျြံသံုးစဲွြှုြျားကုိ ဝန်ထြ်း၏လစာြှပင် ရပးရစေန်ေည်ေွယ်ပါသည်။ 
အဘယ့်ရြကာင့်ဆုိရသာ် လက်ေက်ေည်ေုိးြရပးပါက အလုပ်ပပီးရမြာက်ေန်အြွင့်အရေးြေိှရသာရြကာင့် ရပးရနေမြင်းမေစ် 
သည်။  တစ်ြျန်ိတည်းြှာပင် ကုြ္ပဏီ၏မပုြူရဆာင်ေွက်ြှုဆုိင်ောကျင့်ဝတ်ြျားနှင့် ဆန့်ကျင်ပပီး အလုပ်အကုိင်မေစ်ရမြာက်
ရေးအတွက် အန္တောယ် ြကားတွင်ရဆာင်ေွက်ရနြကေကာ ၎င်းတ့ုိ၏ ကုိယ်ပုိင်ပုိက်ဆံကုိ စုိက်ထုတ်ရပးရနေပါသည်။"

• မြန်ြာနုိင်ငံေိှ နုိင်ငံမခားသားပုိင်ကုြ္ပဏီတစ်ခုြှ ဝန်ေြ်းတစ်ဦး

“အကကီးြားဆံုးမပဿနာတစ်ြုြှာ ဝန်ထြ်းြျားကုိ အဂတိလုိက်စားြှုတွင် ပါဝင်ြှုြေိှရစေန်ရမပာြကား ထားရသာ်လည်း 
တစ်ြျန်ိတည်းြှာပင် ကုြ္ပဏီက ဝန်ထြ်းြျားအားကိစ္စြျားရဆာင်ေွက်ောတွင် လျင်မြန်စွာရဆာင်ေွက်ေန် ရမပာြကားပါ 
သည်။ အဂတိလုိက်စားြှုကုိ ဆန့်ကျင်တုိက်ေျက်ောတွင် ကုြ္ပဏီြှ အကူအညီရပးရစလုိပပီး ကျွနု်ပ်၏ရဆာင်ေွက်ြျက် 
(performance) ြျားကုိ သံုးသပ်ောတွင်လည်း  ကျင့်ဝတ်လုိက်နာြှုကုိ ထည့်သွင်းသင့်ရြကာင်း ရမပာြကားလုိပါသည်။”

• ကုြ္ပဏီကကီးတစ်ခုြှ မြန်ြာဝန်ေြ်းတစ်ဦး 

“တစံုတရယာက်ကုိ အဂတိလုိက်စားြှုမေင့်အလုပ်ြှထုတ်ပယ်မြင်း သ့ုိြဟုတ် အမပစ်ရပးမြင်းရဆာင်ေွက်ောတွင် ကျွနု်ပ်တ့ုိ
သည် တစ်ဦးြျင်းစီ၏အြည်ြျားရော်မပမြင်းြမပုရသာ်လည်း ရပါ်ရပါက်သည့်မပဿနာအြျ ိုးအစားအရြကာင်း၊  ြည်သ့ုိ 
စံုစြ်းစစ်ရဆးြည် နှင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိဘာရတွ့ေိှသည် ဆုိသည့်အြျက်ြျားကုိ ဌာနဆုိင်ောြန်ရနဂျာထံ အရြကာင်းြကားပါသည်။ 
ယင်းသ့ုိရဆာင်ေွက်မြင်း အားမေင့် ကုြ္ပဏီအရနမေင့် ကျွနု်ပ်တ့ုိကကုံရတွ့ြ့ဲသည့် အရတွ့အကကုံြျားြှသင်ယူနုိင်ပပီး အနာဂတ် 
တွင် ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏စီြံြန့်ြဲွြှု တုိးတက်လာနုိင်သည်။”

• မြန်ြာနုိင်ငံေိှ ကုြ္ပဏီတစ်ခုြှ စည်းကြ်းေိန်းသိြ်းရေး အောေိှတစ်ဦး

ကုြ္ပဏီ၏ရပါ်လစီြျားနှင့် တန်ြုိးြျားကုိစဉ်ဆက်ြမပတ်ေိရတွ့ရပးမခင်းမြင့် သင်တန်းြျားကုိ ပ့ုိချသင့်သည်။ ဥပြာအားမြင့် 
အစည်းအရဝးြှတ်တြ်းြှတ်စုတုိြျားသည် ကုြ္ပဏီ၏တန်ြုိးြျားနှင့် ကျင့်ဝတ်ြျားကုိ ကျင့်သံုးလုိက်နာေန်အတွက် အရေးပါ
သည့်နည်းလြ်းြျားမြစ်နုိင်သည်။ ၎င်းတ့ုိသည် ပုိြုိရကာင်းြွန်သည့် စွြ်းရဆာင်ေည်ေေိှရစေန် အားရပးသည်။ ဥပြာ အရောင်း
ေည်ြှန်းချက်ြျားရောက်ေိှေန်အတွက် အဂတိရမြာက်ရသာ၊ရြးခွန်းေုတ်စော အရမခအရနြျ ိုးမြစ်ရသာ အရနအေားြျ ိုးကုိ 
ရောက်ြသွားရစေန် တုိက်တွန်းရပးသည်။
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ဌာနချုပ်နှင့် အလှြ်းကွာရဝးသူြျားသည် အရှုပ်ရေွးဆံုးအရမခအရနြျားနှင့် ြကကာခဏ ေင်ဆုိင်ကကေသူြျား သ့ုိြဟုတ်၊ 
၎င်းတ့ုိသည် ကုြ္ပဏီ၏ပ့ံပုိးြှုနှင့် ရစာင့်ကကည့်ကကီးကကပ်ြှုပံုစံြျားနှင့် အဓိကတန်ြုိးြျားနှင့်ပင် အဆက်အသွယ်အနည်းဆံုးဟု 
ခံစားေသူြျားမြစ်သည်ကုိ သတိေပါ။ ကုြ္ပဏီြျားအရနမြင့် အဂတိလုိက်စားြှုကုိတွန်းလှန်ေန် ရလ့ကျင့်သင်ကကားရပးမခင်းနှင့်
ေိရတွ့ဆက်သွယ်မခင်းမြင့် အဆုိပါဝန်ေြ်းြျားလက်လှြ်းြီေန် ေပ်ြံကကိုးစားသင့်ပါသည်။

ကုြ္ပဏီတစ်ခုတွင် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးြူဝါဒရကာင်းြျားေိှနုိင်ရသာ်လည်း ၎င်းတ့ုိတွင်ြည်သည့် အကျ ိုးဆက်ြျားြှ 
ြေိှပါက ြည်သည့်ကိစ္စကုိြျှြလုပ်မခင်းပင်မြစ်သည်။ ရကာင်းြွန်ရသာ အကျ ိုးဆက်ြျား- ဆုိလုိသည်ြှာ “ြက်လံုးြျားရပးမြင်း” 
တွင် ပါဝင်သည်ြှာ - 

• ၀န်ထြ်းြျား၏ လုပ်ရဆာင်ြျက်ြျား မပန်လည်သံုးသပ်မြင်းဆုိင်ော စံနှုန်းြျား၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအမြစ် အဂတိလုိက်
စားြှုတုိက်ြျက်ရေးနှင့် အမခားကျင့်ဝတ်ဆုိင်ောအမပုအြူြျားကုိေည့်သွင်းပါ။ ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ောအမပုအြူသည်ြည်သူက
အေည်အချင်းအပုိဆုရကကးသ့ုိြဟုတ် ောေူးတုိးမြှင့်မခင်းေေိှသည်ကုိဆံုးမြတ်ောတွင် ေည့်သွင်းစဉ်းစားေြည့်အချက်တစ် 
ချက်မြစ်သင့်သည်။ အပုိဆုရကကးြျားအတွက် အဓိကစွြ်းရဆာင်ေည်ညွှန်းကိန်း (KPIs) ကုိဒီဇုိင်းြမပုသင့်ပါ။ 
သ့ုိြဟုတ်ပါက ၎င်းကုိေေိှရစေန် ဝန်ေြ်းြျားက ြသင့်ရလျာ်ရသာ အမပုအြူြျား မပုကျင့်နုိင်ြွယ်ေိှသည်။ 

• ပုဂ္ဂလိကနှင့်အြျားမပည်သူ အသိအြှတ်မပုမြင်းမေင့်  ကျင့်၀တ်ဆုိင်ောအမပုအြူအား ဆုရငွြျးီမြှင့်မြင်း - အဂတိလုိက်စားြှု 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီေင်ခံသူကုိ ကုြ္ပဏီ၏ရခါင်းရဆာင်ြျားက ချးီကျူးသင့်ပါသည်။ အချ ို့ရသာ ကုြ္ပဏီြျားသည်ရငွကုိ
ရချွတာသံုးစဲွမခင်း (သ့ုိြဟုတ်) ကုြ္ပဏီ၏ကျင့်ဝတ်ကုိကာကွယ်သည့် လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်ြှုြျားအတွက်ဆုရကကးအ
နည်းငယ်ရပးမခင်းေိှသည်။ အမခားသူြျားကြူ ကုြ္ပဏီ၏တန်ြုိးကုိေင်ဟပ်မပနုိင်ြှု၊ ကျင့်ဝတ်စည်းြျဉ်းကုိလုိက်နာြှု၊ 
သ့ုိြဟုတ် သိက္ခာေိှသည့် လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်ြှုတ့ုိတွင် အရကာင်းဆံုးကုိယ်စားမပု ရဆာင်ေွက်သည့်ဝန်ေြ်းြျားအား 
နှစ်စဉ်(သ့ုိြဟုတ်လစဉ်/တစ်နှစ် နှစ်ကကိြ်) ဆုရပးမခင်းြျ ိုး မပုလုပ်ကကသည်။

ကုြ္ပဏီြျားတွင် အဂတိလုိက်စားြှု သ့ုိြဟုတ်ကျင့်ဝတ်နှင့်ြညီညွတ်ရသာ လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်ြှုြျားအတွက် ြည်သည့်
မပစ်ဒဏ်ြျားကုိ အသံုးမပုြည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းသည့်ြူဝါဒ ေိှေြည်မြစ်ပါသည်။ ြူဝါဒကုိ ြျှတစွာနှင့် တသြတ်တည်း 
ကျင့်သံုးေန်အရေးကကီးသည်။   ြည်သူကုိြျှ အေူးကုစားြှုရပးမခင်း သ့ုိြဟုတ် ြတေားသမြင့် အမပစ်ရပးမခင်းခံေသည်ဟု
ြမြင်သင့်ပါ။ တစ်ချန်ိတည်းြှာပင်မပစ်ဒဏ်ြျားသည် ကျူးလွန်သည့် ကကီးရလးရသာမပစ်ြှုနှင့် အချ ိုးညီသင့်သည်။ 
ယင်းတ့ုိတွင်ပါဝင်နုိင်သည်ြှာ -

• မပန်လည်ရပးဆပ်မြင်း- မပစ်ြှုသည်ရသးငယ်ပပီး ဗဟုသုတနည်းပါးမခင်း  သ့ုိြဟုတ် တြင်ေည်ေွယ်ချက်မြင့်  ရဆာင်ေွက် 
 ြှု  ြဟုတ်မခင်းဟု ဆံုးမြတ်ပါက ဝန်ေြ်းတစ်ဦးအား ကုြ္ပဏီ၏ကုန်ကျစေိတ်ြျား (တေားြဝင်ရငွရပးရချြှု ပြာဏ
 အတုိင်း) ကုိ မပန်ရပးေန်ရတာင်းခံနုိင်သည်။

• မပစ်တင်ြျက်- ယင်းသည် ဝန်ေြ်းြှ ရုိးေှင်းရသာမပစ်ြှုကျူးလွန်မခင်း သ့ုိြဟုတ် ပေြဆံုးအကကိြ်ကျူးလွန်ရသာ မပစ်ြှု
 အတွက် ရေးသားေားရသာစာချွန်လွှာမြစ်သည်။ အချ ို့ကိစ္စြျားတွင် မပန်လည်ရပးဆပ်မခင်းနှင့် ရပါင်းနုိင်ပါသည်။         

• ဆုိင်းင့ံမြင်း- ဝန်ေြ်းသည်အလုပ်ြလာပါက လခနှင့် ေေိှနုိင်ြည့်သက်သာခွင့်ြျားကုိ ြေေိှနုိင်ပါ။  စံုစြ်းစစ်ရဆးြှုခံယူရနေ
 ရသာ ဝန်ေြ်းတစ်ဦးအား စံုစြ်းစစ်ရဆးရနစဉ် အလုပ်လုပ်မခင်းြှ ဆုိင်းင့ံေားနုိင်ပါသည် ။     

• ထုတ်ပယ်မြင်း- ကျင့်ဝတ်ြလုိက်နာြှုမြင့် ကုြ္ပဏီြှ ေုတ်ပယ်ခံေရသာဝန်ေြ်းသည် ကုြ္ပဏီြှရပးေြည့် မြတ်စာရလျာ် 
 ရကကးရငွအပါအဝင် ၎င်း၏ ခွင့်နှင့် အမခားအကျ ိုးခံစားခွင့်ြျားဆံုးရှုးံြည်မြစ်ပါသည်။  မြန်ြာနုိင်ငံတွင် နာြည်ပျက်စာေင်း
 ေုတ်မပန်မခင်းသ့ုိြဟုတ် ပုဂ္ဂို လ်ရေးအချက်အလက်ကာကွယ်ြှုဆုိင်ောဥပရဒြျား ြေိှရသာ်လည်း  အဂတိလုိက်စားြှုနှင့်လိြ် 
 လည်ြှုြျားအတွက် ေုတ်ပယ်ခံေရသာ ဝန်ေြ်းြျား၏ အရသးစိတ် အချက်အလက်ြျားကုိ ေုတ်ရြာ်ရမပာဆုိမခင်းသည်  
 ရကာင်းြွန်ရသာအရလ့အကျင့် ြဟုတ်ရပ။
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၇။ အဂတိလိုက်စားရြကာင်း သံသယေှိသူြျားကို သတင်းရပးပို့နိုင်ရသာ  
 ယုံြကည်စိတ်ြျေသည့် ယန္တေားြျား ထူရထာင်ထားေှိေန်၊

ကုြ္ပဏီြျားအားလံုးသည် ဝန်ေြ်းြျားြှ စုိးေိြ်ပူပန်သည့်ကိစ္စြျား ေုတ်ရြာ်ရမပာဆုိနုိင်ေန်၊ ရြးခွန်းြျားရြးမြန်းေန်နှင့်   လုိအပ် 
ပါက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရမပာဆုိေန် နည်းလြ်းတစ်ေပ်ေိှေန် လုိအပ်ပါသည်။ ဤလုပ်ေံုးလုပ်နည်းသည် ဝန်ေြ်းလက်စဲွစာအုပ် 
သ့ုိြဟုတ် ကျင့်ဝတ်တွင် ရြာ်မပေားသင့်ပါသည်။ ယင်းတ့ုိတွင်-

• ကကီးကကပ်သူ သ့ုိြဟုတ် ြန်ရနဂျာေံသ့ုိ အစီေင်ခံတင်မပမခင်း။ ဝန်ေြ်းတစ်ဦးက ချ ိုးရြာက်ြှုတစ်ခုကုိ မြင်ရတွ့မခင်း 
သ့ုိြဟုတ် စုိးေိြ်ပူပန်ြှုေိှပါက ကကီးကကပ်သူြျားသည် ြျားရသာအားမြင့် ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်ြှု အတွက်ပေြ 
အဆင့်မြစ်သင့်သည်။ ၎င်းတ့ုိကုိ ြည်သ့ုိတ့ံုမပန်ရဆာင်ေွက်ေြည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရလ့ကျင့်သင်ကကားေားရပးေန်လုိအပ်
သည်။ ဤတွင် ကကီးကကပ်သူ သ့ုိြဟုတ် ြန်ရနဂျာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုိးေိြ်ြှုြျားေိှရသာ ဝန်ေြ်းြျားအတွက် အမခားရေွး 
ချယ်နုိင်သည့်နည်းလြ်းြျား ေိှသင့်သည်။ 

• hotline ြှ အစီေင်ခံမခင်း သ့ုိြဟုတ် အမခားရေွးချယ်နုိင်သည့် နည်းလြ်းမြင့်သတင်းပ့ုိမခင်း။ ြန်ရနဂျာ  သ့ုိြဟုတ် ကကီးကကပ် 
ရေးြှူးေံသ့ုိြသွားနုိင်သည့် အစီေင်ခံြှုြျားအတွက် ဝန်ေြ်းြျားသည် အမခားသူတစ်ဦးဦးေံ ချဉ်းကပ်ေန် နည်းလြ်း 
တစ်ခုလုိအပ်ပါသည်။    ကုြ္ပဏီကကီးြျားတွင် ဝန်ေြ်းြျား သ့ုိြဟုတ် မပင်ပြှလူြျားက တုိင်တန်းနုိင်ေန် ြုန်းနံပါတ် 
သ့ုိြဟုတ် အီးရြးလ်လိပ်စာြျား ရြာ်မပေားတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ေံတွင် အမခားကုြ္ပဏီြှေေိှသည့်ဝန်ရဆာင်ြှုြျား
အရကကာင်း- ဝန်ေြ်းြျားက စုိးေိြ်ြှုြျားကုိသတင်းပ့ုိနုိင်ပါသည်။ ကုြ္ပဏီငယ်တစ်ခုသည် အကကံရပးအောေိှတစ်ဦး 
ကုိခန့်ေားနုိင်သည် သ့ုိြဟုတ် ဝန်ေြ်းြျားက ရေးသားေားရသာသတင်းအချက်အလက်ြျား တင်မပနုိင်သည့် 
အကကံမပုစာ ေည့်သည့်ပံုးကုိ ေားေိှေြည်။ အဆုိပါပံုးသည် အလွယ်တကူ လက်လှြ်းြီေြည်မြစ်သက့ဲသ့ုိ ပုဂ္ဂလိကမြစ် 
သင့်ပါသည်။ ြျှတရသာ စံုစြ်းစစ်ရဆးြှု ြမပုလုပ်ြချင်း အစီေင်ခံစာ (သတင်းရပးပ့ုိတုိင်ကကားြှု) ြျားအားလံုးကုိ  
လျှ ို့ဝှက်ေားသင့်ပါသည်။ ၎င်းကုိတင်မပသည့် ဝန်ေြ်းြျားကုိလည်း အပြဲလျှ ို့ဝှက်ေားရပးေပါြည်။ 

• (သတင်းရပးတုိင်ကကားြှု) အစီေင်ခံစာြျားကုိကုိင်တွယ်မခင်း။ အစီေင်ခံစာြျားကုိ ြည်သ့ုိကုိင်တွယ်ရဆာင်ေွက်ေြည် 
ဆုိသည့် အစီအစဉ်ေိှသင့်သည်။ အစီေင်ခံတင်မပလာရသာ ရသးငယ်သည့်မပဿနာြျားကုိ ကကီးကကပ်ရေးြှူးသ့ုိြဟုတ် 
ဌာနဆုိင်ောြန်ရနဂျာြှ စံုစြ်းစစ်ရဆးနုိင်သည်။ ကကီးရလးသည့်မပစ်ြှုြျား ပါဝင်သည့်ကိစ္စေပ်ြျား၊ ကကီးြားရသာ 
ရငွပြာဏ သ့ုိြဟုတ် ောေူးမြင့်ဝန်ေြ်းြျား သ့ုိြဟုတ် ြန်ရနဂျာြျားပါဝင်သည့်ကိစ္စေပ်ြျားတွင် ကုြ္ပဏီအရနမြင့် 
အဆုိပါမပဿနာြျားကုိ ြျှတရသာစံုစြ်းစစ်ရဆးြှုနှင့် ကုစားရဆာင်ေွက်ြှုတ့ုိေေိှရစြည့် ရကာ်ြတီတစ်ေပ်ကုိ 
ြဲွ့စည်းေြည်။ အချက်အလက်ြျားအရပါ်ေိရောက်ရသာ စံုစြ်းစစ်ရဆးြှုမပုမခင်းမြင့် အကယ်၍ အစီေင်ခံတင်မပသည့် 
လြ်းရကကာင်းကုိ အလဲွသံုးစားမပုပါကဆုိသည့် မြစ်နုိင်ရမခြှ ရလျှာ့ချရပးသည်။  

• (သတင်းရပးတုိင်ကကားြှု) အစီေင်ခံတင်မပသူြျားကုိ အကာအကွယ်ရပးမခင်း။ လျှ ို့ဝှက်ကိစ္စြျားေိှလာပါက မပဿနာ 
ကုိအစီေင်ခံတင်မပသည့်ဝန်ေြ်းြျားကကားတွင် သ့ုိြဟုတ် အချင်းချင်းကကားတွင် ြည်သူတုိင်ကကားမခင်းရကကာင့် ရပါ် 
ရပါက်လာသနည်းဟု စွပ်စဲွခံေသူက သံသယမြင့်ကကည့်မခင်း မြစ်လာနုိင်ပါသည်။ ကုြ္ပဏီတွင် အစီေင်ခံတင်မပသတင်း 
ပ့ုိေြည့်သူြျားက သရဘာရုိးနှင့်ရဆာင်ေွက်ေြည်ဆုိရသာ ေှင်းလင်းသည့်ြူဝါဒ ေိှေြည်မြစ်ပပီး (ဆုိလုိသည်ြှာ 
၎င်းတ့ုိသည် ြလုိြုန်းေားရသာစိတ်မြင့် အစီေင်ခံစာြျားတင်မပမခင်း သ့ုိြဟုတ် ြြှန်ရကကာင်းသိလျက်နှင့် အစီေင်ခံ 
တင်မပမခင်းြေိှရစေန်မြစ်သည်။) ကုြ္ပဏီကလည်း ြည်သည့်လက်တ့ံုမပန်သည့် ရဆာင်ေွက်ြှုြျ ိုးကုိြဆုိ ကာကွယ်ရစာင့် 
ရေှာက်ရပးေပါြည်။ ယင်းြူဝါဒကုိလုိက်နာရဆာင်ေွက်ေြည့် တာဝန်ဝတ္တေားသည် ကုြ္ပဏီပုိင်ေှင်ြျားနှင့် ြန်ရနဂျာ 
ြျား တွင်ေိှပါသည်။ 

• (တုိင်ကကားချက်)အစီေင်ခံစာြျားအရပါ် ရနာက်ဆက်တဲွရဆာင်ေွက်ချက်ြျား။ အကယ်၍ ဝန်ေြ်းြျားက ချ ိုးရြာက်ြှု 
ြျားကုိ အစီေင်ခံတင်မပရသာ်လည်း ြည်သည့်အရေးယူရဆာင်ေွက်ြှုြျှြေိှပါက သင်၏ အစီေင်ခံမခင်းစနစ်နှင့် သင်၏ 
အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးစနစ်တစ်ခုလံုးသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးသွားြည်မြစ်သည်။ ယင်းသည်   
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ရကာလာဟလြျားနှင့် ပုိ၍သံသယမြစ်ြွယ်အရမခအရနြျားသ့ုိ ဦးတည်သွားနုိင်ပါသည်။ ကုြ္ပဏီြျားသည် အစီေင်ခံစာ 
တုိင်းကုိ ြှတ်ပံုတင်သွင်းပါ၊ ရကာက်ချက်ချမခင်းလြ်းရကကာင်းကုိ လျှ ို့ဝှက်ေားပါ၊ အစီေင်ခံတင်မပသည့်သူြျားနှင့် 
ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်ပါ (အကယ်၍ တင်မပသူြျားက အြည်ေည့်သွင်းရြာ်မပပါက ) 

• ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်မခင်း။ သတင်းလွှာြျား၊ သံုးလတစ်ကကိြ် / တစ်နှစ် နှစ်ကကိြ် / နှစ်ပတ်လည်ကျင့် ဝတ်ြျားနှင့် 
မြစ်ေပ်ြှန်ရလ့လာြှုြျား သ့ုိြဟုတ် သီးမခားကိစ္စေပ်ြျားတွင် ရနာက်ဆံုးေလာဒ်ြျားကုိ အသိရပးသည့်အရနမြင့် ဝန် 
ေြ်းြျားသ့ုိ မပန်လည်အစီေင်ခံတင်မပသည့်နည်းလြ်းြျားသည် ဝန်ေြ်းတုိင်းကုိအရတွ့အကကုံြှသင်ယူေန်နှင့်လုပ်ငန်း
စဉ်ြျားသည်ပွင့်လင်းြျှတသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြျားမြင့် ယံုကကည်ြှုတည်ရဆာက်ေန် ကူညီရောက်ပ့ံနုိင်သည်။ သ့ုိောတွင် 
အြည်ြျားကုိ ြယ်ေှားမခင်း သ့ုိြဟုတ် သီးမခားဌာန သ့ုိြဟုတ် စီးပွားရေးယူနစ် တည်ရနောက့ဲသ့ုိရသာ အရသးစိတ် 
အချက်အလက်ြျားကုိ ရမပာင်းလဲမခင်းအားမြင့် လျှ ို့ဝှက်အချက်အလက်ြျားနှင့် ဝန်ေြ်းြျား၏သီးသန့်တည်ေိှြှုြျား
ကုိ ကာကွယ်ရပး ေြည်မြစ်ပါသည်။ 

ဝန်ေြ်းြျားအတွက် ၎င်းတ့ုိ၏စုိးေိြ်ြှုြျားကုိ အရေးေားရမြေှင်းရပးရနသည်နှင့်အြျှ အစီေင်ခံသည့်နည်းလြ်းသည်စိတ်ချ 
ရကာင်းြွန်ရနပါြည်။ သရဘာရုိးမြင့်တုိင်တန်းြှု၊ အစီေင်ခံြှုြျားအတွက် တန်မပန်ြခံစားေရအာင်တာဝန်ယူပါ။ တံခါးြွင့်ြူဝါဒ 
ေိှမခင်းနှင့် ကျင့်ဝတ်နှင့်လုိက်နာရဆာင်ေွက်ြှုဆုိင်ော တာဝန်ေိှသူြျားက ဝန်ေြ်းြျား၏ရြးခွန်းြျားရမြကကားရပးေန်နှင့် 
အကကံရပးေန် အပြဲတြ်းေိှရနသည်ကုိ ဝန်ေြ်းတုိင်းကသိေိှရစေန် ရသချာရအာင်ရဆာင်ေွက်ပါ။  

“ကျွနု်ပ်ကုြ္ပဏီ၏ ရြါင်းရဆာင်ြှုသင်တန်းသည် အဓိကအားမေင့် ေင်းနီှးပွင့်လင်းစွာ ရမပာဆုိရဆွးရနွးမြင်း၏ အရေးပါြှုကုိ 
အရလးရပး သင်ြကားရပးပါသည်။ လူအြျားသည် တြါတေံတွင် အဂတိလုိက်စားြှု သ့ုိြဟုတ် အမြားမပဿနာြျားကုိ 
ရဆွးရနွးေန်ရြကာက်ေံွ့ြက ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တ့ုိအရနမေင့် အဆုိပါစိန်ရြါ်ြှုြျားအား ရုိးသားစွာရော်ထုတ်မြင်းြှာ ကျွနု်ပ်တ့ုိ 
၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအတွက် အရေးကကီးရြကာင်း ဝန်ထြ်းြျားကုိ နားလည်ရစြျင်ပါသည်။”

• မြန်ြာကုြ္ပဏီတစ်ခုြှ စည်းြျဉ်းသတ်ြှတ်ရေးြန်ရနဂျာတစ်ဦး

၈။  အဂတိလိုက်စားြှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ရဆာင်ေွက်ြှုြျားအရပါ်    
 ပုံြှန်သုံးသပ်ေန်နှင့် အကဲမေတ်ြှု စနစ်ထားေှိေန်။

ရကာင်းြွန်သည့် လုပ်ငန်းတွင်း အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး အစီအစဉ်သည် ေိန်းချုပ်ရဆာင်ေွက်ြှုနှင့် အဂတိလုိက်စားြှု 
အန္တောယ်ြျားနှင့် အချန်ိကာလတစ်ခုအတွင်း တုိးတက်ြှုြျားကုိ ရစာင့်ကကည့်သည့်စနစ်တစ်ခုေိှေန် လုိအပ်သည်။ ယင်းအစီ 
အစဉ်ကုိစစ်ရဆးပပီး အကယ်၍ ကုြ္ပဏီတွင် စာေင်းစစ်ဌာနေိှပါက ယင်းြှတဆင့် ဘုတ်အြဲွ့သ့ုိ  အခါအားရလျာ်စွာ အစီေင်ခံ 
တင်မပေြည်။ 

ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးမခင်းတွင် အန္တောယ်ြျားကုိပံုြှန်မပန်လည်အကဲမြတ်မခင်း (အရမခခံြူ ၂ နှင့် ၃)၊ ဘဏ္ဍာရေး စီြံခန့်ခဲွြှု 
ဆုိင်ောေိန်းချုပ်မခင်း နှင့်စာေင်းစစ်ရဆးမခင်း (အရမခခံြူ ၅ ကုိကကည့်ပါ)၊ ရကာင်းရသာမပုြူ ရဆာင်ေွက်ြှုြျားအတွက်ဆုရငွ 
ချးီမြှင့်မခင်းနှင့် ဆုိးသွြ်းသူြျားကုိ အမပစ်ရပးမခင်း(အရမခခံြူ၆) နှင့် အဂတိလုိက်စားြှုြျား၏ သံသယြျားကုိ အစီေင်ခံေန်စနစ်
တစ်ခု (အရမခခံြူ ၇ ကုိကကည့်ပါ) တ့ုိ ပါဝင်သင့်သည်။ နှစ်စဉ် ဝန်ေြ်းဆုိင်ော စစ်တြ်းြျား သ့ုိြဟုတ် အုပ်စုြဲွ့ရဆွးရနွး 
မခင်းြျားသည် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ောြူဝါဒြျားအရပါ် သိေိှနားလည်ြှုအရကကာင်း၊ အဆုိပါြူဝါဒကုိ အရကာင် 
အေည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်မခင်း သ့ုိြဟုတ် လုိက်နာရဆာင်ေွက်မခင်းတ့ုိေိှ စိန်ရခါ်ြှုြျား၊ သင်တန်းြျားရပါ် ၎င်းတ့ုိ၏အမြင်ြျား နှင့် 
အဂတိလုိက်စားြှုတွင် ပါဝင်ခ့ဲသည့် ကကုံရတွ့ေသည့် အခက်အခဲြျားကုိ နားရောင်ေြည့် အခွင့်အရေးတစ်ေပ်ပင် မြစ်ပါသည်။ 

ရငွရကကးသံုးစဲွြှု၊ ခေီးသွားလာရေးအသံုးစေိတ်၊ လက်ရဆာင်ြျားနှင့် ဧည့်ဝတ်မပုြှု၊ အလှူရငွြျားနှင့် နုိင်ငံရေးဆုိင်ော ပ့ံပုိးြှုြျား
နှင့် ကုန်စည်ရပးသွင်းသူြျားနှင့် ကုိယ်စားလှယ်ြျားရေွးချယ်မခင်းက့ဲသ့ုိရသာ အန္တောယ်မြင့်ြားသည့် ဧေိယာြျားကုိ ဂရုမပု 
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သင့်သည်။ ဤကုန်ကျစေိတ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ခွင့်မပုချက်ကုိစစ်ရဆးသင့်ပပီး လုိအပ်ပါက အကကီးတန်းစီြံခန့်ခဲွြှုြှ 
ပံုြှန် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးကာ ြှတ်ပံုတင်ပပီး ေိန်းသိြ်းသင့်သည်။ ရခတ်ရေစီးရကကာင်းကုိ ရစာင့်ကကည့်ေပါြည်။  
ဝန်ေြ်းြျားကုိ ၎င်းတ့ုိ၏တာဝန်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤြူဝါဒနှင့်အညီ သတင်းအချက်အလက်ရကကညာေန်  အခါအားရလျာ်စွာ 
သတိရပးနိှုးရဆာ်ေြည်။  

မပင်ပ အဆက်အသွယ်ြျား

ဤအခန်း၏ အစတွင်ရြာ်မပခ့ဲသည့်အတုိင်း ကုလသြဂ္ဂကြ္ဘာလံုးဆုိင်ောသရဘာတူညီြှုသည် ကုြ္ပဏီြျားအား အဂတိလုိက် 
စားြှုတုိက်ြျက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီေင်ခံေန်နှင့် ဥပြာြျားနှင့် အမြစ်အပျက်ြျားကုိတင်မပမခင်းမြင့် အရတွ့အကကုံနှင့် 
အရကာင်းဆံုးအရလ့အကျင့်ြျားကုိ ြျှရဝေန်တုိက်တွန်းသည်။ အခါအားရလျာ်စွာမပန်လည် သံုးသပ်မခင်းနှင့် အကဲမြတ်ြှုြျား 
ြှတဆင့် စုရဆာင်းေေိှရသာအချက်အလက်ြျားကုိ ေုတ်မပန်မခင်းသည်အလားအလာေိှရသာ ေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူြျားနှင့် ရြာက် 
သည်ြျားအား သင်၏ကတိကဝတ်မပုြှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခုိင်ြာရသာအချက်မပြှုတစ်ခုမြစ်ပပီး သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားကုိ 
၎င်းတ့ုိ၏အလုပ်စားပဲွြှ ေုိက်သင့်ရသာလ့ံုလမြင့် လွယ်ကူစွာရတွ့မြင်ရစေန်မပသေားပါ။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆုိက်၌ သင်၏အဂတိ 
လုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးြူဝါဒ နှင့်ကျင့်ဝတ်စည်းကြ်းြျား ပါဝင်ပါရစ။  

သင်အရနမြင့် ဝန်ေြ်းြျားကုိ ြည်သ့ုိရလ့ကျင့်ရပးမခင်း၊ အန္တောယ်ြျားကုိအကဲမြတ်မခင်းနှင့် တုိးတက်ြှုြျားကုိ ရစာင့်ကကည့် 
မခင်းနှင့်အဂတိလုိက်စားြှုအရပါ် လက်ရတွ့အရေးယူရဆာင်ေွက်ြှုြျားကုိ အနှစ်ချုပ်တင်မပမခင်း စသည့် အရကာင်အေည်ရြာ် 
ရဆာင်ေွက်ြှုအရမခအရနြျားကုိ ေည့်သွင်းရြာ်မပပါ။ 

ပွင့်သစ်စ (မြန်ြာနုိင်ငံေိှ စီးပွာရေးလုပ်ငန်းြျား၏ ပွင့်လင်းမြင်သာြှု) 

၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းကပင် (MCRB) သည် ကုြ္ပဏီြျားအရနမြင့် ၎င်းတ့ုိလုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်သည့် ရကာ်ပုိေိတ် အုပ်ချု ပ်ြှုဆုိင်ော
အချက်အလက်ြျား၊ ေုတ်ရြာ်ချက်ြျားအရပါ် အကဲမြတ်ရဆာင်ေွက်သည့်အစီေင်ခံစာ ပွင့်သစ်စကုိ နှစ်စဉ်ေုတ်မပန်ရကကညာ 
ခ့ဲသည်။   ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပပီလတွင် ကုိ ေုတ်မပန်ခ့ဲသည်။ အတုိင်ပင်ခံလုပ်ငန်းတစ်ခုမြစ်သည့်  
Yever နှင့် တဲွြက်လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်ခ့ဲပပီး Yever က အခရကကးရငွြယူဘဲ ပူးရပါင်းပါဝင်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကုြ္ပဏီ 
၂၄၀ ရကျာ်အား အကဲမြတ်စစ်ရဆးောတွင် - 

• ၈% သည် အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးအစီအစဉ်/လုပ်ေံုးလုပ်နည်း ေိှပပီး ၉% သည် ကျင့်ဝတ်စည်းကြ်း သ့ုိြဟုတ်  
 မပုြူရဆာင်ေွက်ြှုစည်းကြ်း ေိှပါသည်။  ၆% သည် ၎င်းတ့ုိြည်သ့ုိ အရကာင်အေည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်သည် နှင့် စည်းကြ်း 
 လုိက်နာြှုကုိ ြည်သ့ုိရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးသည်ကုိ ေုတ်ရြာ်ရမပာဆုိကကပါသည်။  

• ၁၁% သည် ကုြ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆုိဒ် သ့ုိြဟုတ် နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခံစာတွင် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သူြျား (ဥပြာ-စားသံုးသူ 
 ြျား၊ ကုန်စည်တင်သွင်းသူြျား၊ အရေွရေွ အြျားမပည်သူြျား) ၏ စုိးေိြ်ပူပန်ြှုြျား နှင့်/သ့ုိြဟုတ် ၎င်းတ့ုိ၏ အခွင့်အရေး 
 ြျားအရပါ်ချ ိုးရြာက်ြှုြျားအတွက် တုိင်ကကားဆက်သွယ်ေြည့်အရသးစိတ်အချက် အလက်ြျားကုိ ရြာ်မပေားပါသည်။ 

• ၆% သည် ဒါရုိက်တာြျား/ရကာ်ြေှင်အြဲွ့ဝင်ြျားအားလံုး၊ ဝါေင့်စီြံခန့်ခဲွသူြျားနှင့် ဝန်ေြ်းြျားအရနမြင့်  ကျင့်ဝတ်စည်း  
 ကြ်း သ့ုိြဟုတ် မပုြူရဆာင်ေွက်ြှုစည်းကြ်းကုိ လုိက်နာရဆာင်ေွက်ေန်လုိအပ်သည်ကုိ ေုတ်ရြာ်ရမပာဆုိေားပါသည်။ 

• ၈% သည် Whistle Blowing Policy ချြှတ်ေားပပီး ၉% သည် မပဿနာတစ်ေပ်ကုိအြည်ြရြာ်ဘဲတင်မပေန် ရဆာင်ေွက်     
     ေားပါသည်။ ၅% သည် တေားြဝင်/ကျင့်ဝတ်ြညီရသာအမပုအြူြျားကုိ ေုတ်ရြာ်သည့် ဝန်ေြ်း/ လူတစ်ဦးကုိ လက်တ့ံု
 မပန်ခံေြှုြှ ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန် ြူဝါဒတစ်ေပ် သ့ုိြဟုတ် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းေိှသည်။ 

• ၂% ြျှရသာ ကုြ္ပဏီြျားတွင် အေက်ပါစံနှုန်းြျားအားလံုးကုိ ရတွ့ေသည်။ 

အကဲမြတ်ောတွင်အသံုးမပုသည့် ပုိြုိအရသးစိတ်သည့်အချက်အလက်ြျားနှင့် စံနှုန်းြျားကုိ MCRB ၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင် ေေိှနုိင် 
ပါသည်။ ၎င်းတ့ုိသည် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြှုဆုိင်ောေုတ်ရြာ်ချက်ြျားတွင် အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေး အစီအစဉ်ြျား 
သာြက အမခားမပဿနာြျားအရပါ်တွင် ရကာင်းြွန်သည့် လက်ရတွ့ရဆာင်ေွက်ချက် ြျားအတွက် လြ်းညွှန်ချက်ရပးပါသည်။ 

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2019.html
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ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ကုြ္ပဏီတွင်းြူဝါဒြျားနှင့် အဂတိလုိက်စားြှုဆုိင်ော လက်ရတွ့ရဆာင်ေွက်ချက်ြျားတွင်  အဆင်
ရမပလျှင်ပင် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီမြစ်ေန် ခက်ခဲရနရသးသည်။ အဂတိလုိက်စားြှုကုိ ပံုြှန်ကိစ္စေပ်အမြစ် ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် 
လက်ခံမခင်းြျားရကကာင့်မြစ်သည်။ ကကိုးနီစနစ်ြျား၊ တေားဝင်စည်းြျဉ်းြျားနှင့်ပံုစံြျား သ့ုိြဟုတ် မပဿနာမြစ်ရစြည့် ဥပရဒ 
ရေးောြူရဘာင်ြျားသည် အဂတိလုိက်စားြှု၏အရမခခံအရကကာင်းတစ်ေပ်မြစ်သည်။ ဆုိလုိသည်ြှာ သိသာေင်ေှားသည့် 
အန္တောယ်နှင့် သီးမခားမပဿနာြျားအရပါ် အစုိးေနှင့်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မခင်းသည် ြေိှြမြစ်လုိအပ်သည်။ အမခားစီးပွားရေး 
လုပ်ငန်းြျားက့ဲသ့ုိ ြိတ်ြက်အြဲွ့အစည်းြျားနှင့် စုရပါင်းလုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်မခင်းနှင့် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး 
ရကာ်ြေှင်၊ အစုိးေနှင့်အေပ်ဘက်လူြှုအြဲွ့အစည်းြျား ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မခင်းသည်  ပုိြုိကျယ်မပန့်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
နယ်ပယ်ကုိ တုိးတက်ရစေန် ပုိြုိရကာင်းြွန်ရသာ နည်းလြ်းတစ်ေပ် မြစ်နုိင်ပါသည်။

အြန်း ၅
အဂတိလိုက်စားြှုအား တိုက်ေျက်ေန် ကျွန်ုပ်၏ကုြ္ပဏီသည် 

အမြားသူြျားနှင့် ြည်သို့ပူးရပါင်းလုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ြည်နည်း။

သက်ရသအရထာက်အထား အရမြမပုြှုတည်ရဆာက်မြင်း- မြန်ြာနုိင်ငံေိှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တြ်းြျား 

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် အာေှရြာင်ရဒးေှင်းြှ အြျ ိုးအြည်ရြာ်ေုတ်မခင်းဆုိင်ော ကိေိယာတစ်ခုအမြစ် မပည်တွင်းစီးပွားရေး 
လုပ်ငန်းဝန်းကျင်ကုိ ပုိြုိနားလည်သိေိှရစေန် ပေြအကကိြ် မြန်ြာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝန်းကျင်ဆုိင်ော ညွှန်းကိန်း ၂၀၁၉ (MBEI) 
ကုိ ေုတ်မပန်ခ့ဲပါသည်။ ဓနအရောက်အကူမပုရေးြှတဆင့် UK Aid ၏ရငွရကကးရောက်ပ့ံြှုမြင့် MBEI သည် စီးပွာရေးအုပ်ချု ပ်
ရဆာင်ေွက်ြှု မပုမပင်ရမပာင်းလဲေန် သက်ရသအရောက်အေားအရမခမပုချက်နှင့်အတူ မပည်ရောင်စုနှင့် တုိင်းရဒသကကီး/မပည်
နယ်အစုိးေြျားကုိ ကူညီပ့ံပုိးရပးပါသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုလျှင် အဂတိလုိက်စားြှုကိစ္စြျားဆုိင်ောအရေအတွက် အတွက် 
အလယ်အလတ် ေြှတ်သည် ၀.၁၁ မြစ်သည်ကုိရတွ့နုိင်သည် (စာြျက်နှာ ၁၀၆)။ လုပ်ငန်းြျား၏ ၇၇%သည် ပံုြှန်ြဟုတ်ရသာ
အြုိးအခြျား ြရပးရဆာင်ေရကကာင်းယံုကကည်ကကပပီး ၄၂% သည် လာဘ်ရပးြှသာ ဝန်ရဆာင်ြှုေြည်ဟုရြျှာ်ြှန်းကကသည်။ 

ကြော့ဘဏ်စီးပွားရေးစစ်တြ်းသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက် ကန့်သတ်ချု ပ်ချယ်ြှုအခက်အခဲြျားကုိ ရလ့လာေားသည့် 
ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော စစ်တြ်းတစ်ေပ်မြစ်ပါသည်။  မြန်ြာနုိင်ငံအတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်း ၆၃၂ ခုကုိ ရြးမြန်းမခင်းအား 
ပေြ အကကိြ်ရဆာင်ေွက်ခ့ဲပပီး ရနာက်တွင် ၂၀၁၆/၂၀၁၇ NLD အစုိးေအာဏာေယူပပီးရနာက်တွင် ေပ်ြံရဆာင်ေွက်ခ့ဲပါသည်။ 
ဒုတိယအကကိြ်စစ်တြ်းတွင် တုိင်းရဒသကကီး/မပည်နယ် ၅ ခုေိှ ကုန်ေုတ်လုပ်ရေး၊ လက်လီနှင့် ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်း အရသးစား၊
အလတ်စားနှင့် အကကီးစားလုပ်ငန်း (စစ်တြ်းရမြြှု ၅၀ ောခုိင်နှုန်းရကျာ်ြှာ ေန်ကုန်ြှမြစ်ပပီး) ၆၀၇ ခုပါဝင်ခ့ဲပပီး မြန်ြာနုိင်ငံ 
အဂတိလုိက်စားြှုညွှန်းကိန်း အနည်းငယ်တုိးတက်ြှုေိှသည့်ေလာဒ်ြျားကုိမပသခ့ဲပါသည်။ တံစုိးလက်ရဆာင်ရပးသည့်ပြာဏ
သည် (အနည်းဆံုးတစ်ကကိြ် တံစုိးလက်ရဆာင်ရတာင်းခံြှုအရပါ် ရပးခ့ဲေသည့်အရတွ့အကကုံေိှရသာ မြန်ြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ြျားသည် ၂၉% ေိှပပီး ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ၄၃%ေိှောြှကျဆင်းသွားခ့ဲသည်။ (၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အမခားနုိင်ငံြျားနှင့် နိှုင်းယှဉ်ချက် 
ြျားအေ- အရေှ့အာေှပစိြိတ်ရဒသ(EAP) ၂၇%၊ ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော ၁၇%).  

မြန်ြာနုိင်ငံတွင် လုပ်ငန်းြျား၏ောခုိင်နှုန်းသည် အခွန်အောေိှြျားကုိ လက်ရဆာင်ရပးေန် ၂၀% ရြျှာ်လင့်ေားသည်မြစ်ော 
၂၀၁၄ ခုနှစ်က ၃၇% နှင့်နိှုင်းလျှင် ရလျာ့နည်း သွားမခင်း (ဆုိလုိသည်ြှာ တုိးတက်ြှု) ေိှမခင်းမြစ်သည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်စာေင်းအေ 
အာေှပစိြိတ်တွင် ၁၇%၊ ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော ၁၃% ေိှသည်။ ရဆာက်လုပ်ရေးပါြစ် ရတာင်းခံသည့် ကိစ္စေပ်ြျားတွင်ြူ 
မြန်ြာနုိင်ငံအတွက် ၄၈% (ရမပာင်းလဲြှုြေိှ) အာေှပစိြိတ်တွင် ၃၃%၊  ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ောတွင် ၂၁% ေိှသည်။  

၂၀၁၆ခုနှစ် စစ်တြ်းတွင် ၆% သည် မြန်ြာနုိင်ငံတွင် အဓိကကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ေားြှုေိှမခင်းရကကာင့် အဂတိလုိက်စားြှုေိှရကကာင်း 
ရြာ်ေုတ်ခ့ဲကကပပီး ၂၀၁၄ခုနှစ်၏ ကိန်းဂဏန်းမြစ်သည့် ၉% ရအာက်ရလျာ့နည်းသွားပါသည်။ သ့ုိောတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ရဒသဆုိင်
ောပျှြ်းြျှနှုန်းသည် ၂၃%၊  နှင့် ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ောသည် ၃၃% ေိှော (မြန်ြာေက်ပုိြုိြျားမပားရသာ ပြာဏပံုစံြျားေိှသည်ဆုိရသာ်
မငားလည်း) မြန်ြာနုိင်ငံတွင် အဂတိလုိက်စားြှုကုိ  လက်ခံသည့်စီးပွာရေးလုပ်ငန်းေိှမခင်းသည် ရမပာင်းလဲြှု ခက်ခဲရစပါသည်။ 

https://asiafoundation.org/publication/the-myanmar-business-environment-index-2019/
https://asiafoundation.org/publication/the-myanmar-business-environment-index-2019/
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စုရပါင်းရဆာင်ေွက်မြင်း၏ အကျ ိုးရကျးဇူးြျား

စုရပါင်းရဆာင်ေွက်မခင်းတွင်-
• စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လက်ရတွ့လုပ်ကုိင်ပံုနှင့်ဝန်းကျင်ကုိ တုိးတက်ေန်ဆန္ဒေိှရသာ စီးပွာရေးလုပ်ငန်းြျား၏ အသံြျားကုိ ချဲ့
 ေွင်နားရောင်ပါ။ အဂတိလုိက်စားြှု ဆုိင်ောမပဿနာြျားကုိ ကုြ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ  လုပ်ကုိင်မခင်း အစား  ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်
 မခင်းမြင့်  အင်အားရကာင်းရသာ စီးပွာရေးလုပ်ငန်းြျား၏ အသံြျားမြစ်ပါရစ။  လုပ်ငန်းငယ်ြျားသည် ကုြ္ပဏီကကီးြျား၏ 
 လုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်အမြစ် လွှြ်းခခုံေားြှုရကကာင့် အကျ ိုးရကျးဇူး ေေိှနုိင်ပါသည်။ 

• ပုိြုိေိရောက်၍ ေပ်တူမြစ်ရနသည်ြျားကုိရေှာင်ေှားကာ ြူဝါဒရေးဆဲွသူြျားနှင့်ပူးရပါင်းပပီး လြ်းရကကာင်းတစ်ခုရပါ်ရပါက်
 ရေးကုိရဆာင်ေွက်နုိင်သည်။ ဆုိလုိသည်ြှာ- အြျားမပည်သူပုဂ္ဂလိက အမပန်အလှန်ရဆွးရနွးမခင်း (PPD). 

• ကုြ္ပဏီအြျားအမပား၏ သီးမခားမပဿနာဧေိယာြျားေိှ အရတွ့အကကုံြျားကုိအရမခခံ၍ ဗဟုသုတြျားကုိ စုစည်းပပီး အဂတိ
 လုိက်စားြှုမပဿနာြျားကုိ ပုိြုိနက်ေိှုင်းစွာ နားလည်သရဘာရပါက်ရစသည်။ ယင်းသည် စစ်တြ်းြျား ရကာက်ယူရဆာင် 
 ေွက်မခင်း (ရအာက်တွင်ကကည့်ပါ)  သ့ုိြဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်မပရမြပံုြှတဆင့် တည်ရဆာက်ေန် ရကာင်းြွန်သည့် သက်ရသခံ
 အရောက်အေားမြစ်ရစသည်။ ယင်းသည် ပုိြုိေည်ြှန်းေားရသာရောက်ခံြှုနှင့် အကကံမပုချက်ြျားကုိ ေေိှရစနုိင်သည်။   

• ကျင့်ဝတ်မြှင့်တင်ေန်နှင့် အဂတိလုိက်စားြှုကုိ ရလျှာ့ချလုိရသာ စီးပွားရေးသြားြျားအကကား လူ့အြဲွ့အစည်းတစ်ခုလံုး၏  
 ြျှရဝေားရသာအသိတေားတစ်ေပ်ကုိြန်တီးပါ။ ြျှရဝေားရသာ စံချန်ိစံညွှန်းြျား၊ အေူးသမြင့် အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ် 
 သည် ကျင့်ဝတ်နှင့်ရအာင်မြင်ြှုအဓိပ္ပါယ်အမြစ်ြန်တီးသလုိ အမပည်မပည်ဆုိင်ော ကုြ္ပဏီြျားကလည်း ရဒသဆုိင်ောလုပ်ရြာ်
 ကုိင်ြက်ကုိေှာရြွောတွင် တန်ြုိးြမြတ်နုိင်ရသာ အေင်းအမြစ်လည်း မြစ်နုိင်ပါသည်။ 

• အဂတိလုိက်စားြှုကုိတွန်းလှန်ေန်နှင့် သိက္ခာေိှစွာလုပ်ကုိင်ေန်ကကိုးစားရသာကုြ္ပဏီြျားအတွက် တန်းတူညီြျှ အခွင့်အရေး
 ကုိ ြန်တီးရပးမခင်းအားမြင့် ၎င်းတ့ုိကုိပုိြုိယံုကကည်စိတ်ချေပပီး လက်ခံနုိင်ြွယ်ေိှသည်ဟုခံယူေားရသာရကကာင့် ရေေှည်တည်
 တ့ံြည်မြစ်သည်။ သိသာေင်ေှားသည့်အရေအတွက်ေိှရသာကုြ္ပဏီြျားသည် အတူတကွလုပ်ရဆာင်ေန်မြင့် ဥပြာ တင်ဒါ
 ကိစ္စကကီးတစ်ခုတွင် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုကုိ ရေှာင်ေှားေန် တူညီရသာ စံနှုန်းြျားနှင့် ကျင့်ဝတ်ကုိ လုိက်နာေန် သရဘာတူ  
 ေားရသာအခါ တစ်ခုချင်းစီသည် တံစုိးလက်ရဆာင်အမြစ်ရပးသည့် အပုိရငွရကကးရပးေသည့် အရနအေားြျ ိုး ြေိှဘဲ ြျှတ 
 သည့် အခွင့်အရေးကုိ ေြည်မြစ်သည်။ 

စုရပါင်းရဆာင်ေွက်မခင်းဆုိင်ောအားေုတ်ြှုြျားသည် အစုိးေတင်ဒါ သ့ုိြဟုတ် တာဝန်ေိှသူတစ်ဦး သ့ုိြဟုတ် ဌာနတစ်ခုနှင့်
စပ်လျဉ်း၍ တုိင်တန်းမခင်းက့ဲသ့ုိရသာ တစ်ကကိြ်စီြံကိန်းကုိ အာရံုစုိက်နုိင်သည်။ တနည်းအားမြင့်၎င်းတ့ုိသည် ြျှရဝေားရသာ 
ြူသရဘာတေားြျားပံုစံနှင့် မပုြူရဆာင်ေွက်ြှုဆုိင်ောစံနှုန်းြျားတုိးမြှင့်ေန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကုိြျှရဝမခင်းနှင့် 
အမပန်အလှန်သင်ကကားမခင်းဆုိင်ော ရဆွးရနွးပဲွတစ်ခုပ့ံပုိးကူညီေန် ေည်ေွယ်သည့်ကာလေှည် ပဏာြရမခလှြ်းြျားမြစ်နုိင်သည်။ 
၎င်းတ့ုိသည် ြူဝါဒနှင့် အြဲွ့အစည်းဆုိင်ောနယ်ပယ်တုိးတက်ေန်အစုိးေနှင့် ပူးတဲွရဆာင်ေွက်မခင်းတွင် ပါဝင်နုိင်သည်။ စုရပါင်း
ရဆာင်ေွက်မခင်းအြျ ိုးအစားြျားြှာ -

• ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ောကတိကဝတ်စာြျုပ်- ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ောကတိကဝတ်စာချုပ်ဆုိသည်ြှာ ဝယ်သူ (ြျားရသာအားမြင့် အြျား
ပုိင်အြဲွ့အစည်း) နှင့်ရလလံဆဲွသူ (ြျားရသာအားမြင့်ကုြ္ပဏီတစ်ခု) အကကားကာလတုိ၊ စီြံကိန်း သ့ုိြဟုတ် အရောင်း 
အဝယ်ဆုိင်ောသီးမခား တေားဝင်သရဘာတူညီချက်မြစ်သည်။ ယင်းတွင်ပါဝင်သူြျားက  အြျားမပည်သူဆုိင်ောရေးပပိုင် 
ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ြျှတ၍ပွင့်လင်းမြင်သာြှုေိှရေး လုိက်နာရဆာင်ေွက်ေန်သရဘာတူေပါသည်။ (Developed by 
Transparency International)

• အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ေျက်ရေးရြကညာစာတြ်းြျား-  အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး ရကကညာစာတြ်းြျားသည်လည်း 
အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေး ရဆာင်ေွက်ချက်ြျားကုိ လုိက်နာရစေန် ေည်ေွယ်အသံုးမပုသည့် ကာလတုိ၊ စီြံကိန်း  
သ့ုိြဟုတ်  အရောင်းအဝယ်ဆုိင်ော သီးမခားရြာ်မပချက်မြစ်သည်။ ကုြ္ပဏီြျား၊ အစုိးေြျားနှင့်/သ့ုိြဟုတ် တဆင့်ခံ 
ကန်ေရုိက်တာြျားသည်  အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး ရကကညာစာတြ်းတွင် ပါဝင်လတ်ြှတ်ရေးေုိးနုိင်သည်။  
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• တေားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပူးရပါင်းမြင်း-  တေားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပူးရပါင်းမခင်းသည် နုိင်ငံတစ်ခု၊ ရဒသတစ်ခု သ့ုိြဟုတ် 
ကဏ္ဍတစ်ခုတွင် အသံုးမပုရဆာင်ေွက်နုိင်ပါသည်။ ပူးရပါင်းြည့် ကုြ္ပဏီတစ်ခုသည် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးြူ 
သရဘာတေားြျားအတွက် ေှင်းလင်းရသာကတိကဝတ်နှင့် ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစံနှုန်းြျားကုိ လုိက်နာမခင်း 
တ့ုိကုိမပသေြည်။ ပံုြှန်လွတ်လပ်ရသာ စာေင်းစစ်ရဆးမခင်းြျားနှင့် ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးမခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ြျားသည် 
လုိက်နာရဆာင်ေွက်ြှုကုိ ရြာ်ရဆာင်မခင်းမြစ်သည်။ 

• ြူသရဘာတေားကုိအရမြြံသည့်ပဏာြရဆာင်ေွက်ြျက်ြျား-  ြူသရဘာတေားကုိအရမခခံသည့် ပဏာြရဆာင်ေွက်ချက်   
ြျားသည် နုိင်ငံ၏ရကာ်ပုိရေးေှင်းယဉ်ရကျးြှုတွင် စဉ်ဆက်ြမပတ်ကာလေှည်ရဆာင်ေွက်ချက်မြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာရသာ 
စီးပွားရေးအရလ့အကျင့်ြျား ရပါင်းစည်းြှုကုိ မြှင့်တင်ရပးသည်။ 

• ပညာရပးမြင်းနှင့်ရလ့ကျင့်ရပးမြင်း- ပညာရပးမခင်းနှင့်ရလ့ကျင့်ရပးမခင်းကုိ စုရပါင်းရဆာင်ေွက်မခင်း၏အစိတ် အပုိင်းတစ်ခု
 အမြစ်ရဆာင်ေွက်နုိင်ပပီး အသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်  အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော  စွြ်းေည်တည်ရဆာက်ရေး
 တ့ုိတွင် အလွန်အရေးပါသည်။  

ASEAN ဆုိင်ော စုရပါင်းရဆာင်ေွက်မြင်းနှင့် ကျင့်ဝတ်ဦးစားရပးြှုြျား 

ေုိင်း- Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) သည် တက်ရောက်သူြျားကုိ အဂတိ 
လုိက်စားြှုဆုိင်ော အန္တောယ်အရကကာင်းကုိသိေိှရစေန် သံုးလတစ်ကကိြ် အလုပ်ရံုရဆွးရနွးပဲွြျားကုိ စီစဉ်ကျင်းပရပးပါသည်။ 
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါေီလတွင် CAC သည် SMEလုပ်ငန်းြျားအတွက် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူကင်းေှင်းရေးဆုိင်ောလက်စဲွကုိ 
စတင်မြန့်မြူးခ့ဲပပီး အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးကုိ တုိင်းတာေန် ကုိယ်တုိင်တုိင်းတာအကဲမြတ်ြှုဆုိင်ောလြ်းညွှန်နှင့် 
အသိအြှတ်မပုလက်ြှတ်ရပးရေး လုပ်ငန်းစဉ်ြျားကုိလည်း မြန့်ရဝခ့ဲပါသည်။ ယခုအချန်ိတွင် အြဲွ့ဝင် ၉၅၃ ဦးေိှပပီး ကုြ္ပဏီ 
၃၉၇ ခုကုိ လက်ြှတ်ရပးအပ်ခ့ဲပပီးမြစ်ပါသည်။ CAC သည် ေုိင်းအြျ ိုးသား အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်နှင့် 
ေုိင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအြဲွ့အစည်းတွင် ရကာင်းြွန်ရသာ အရလ့အကျင့်ြျားတုိးမြှင့်ေန် အမခားအေပ်ြက်လူြှု အြဲွ့အစည်း 
အုပ်စုြျားနှင့်လည်း အနီးကပ်ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ရနပါသည်။  

ဗီယက်နြ်- ‘Helping SMEs in Vietnam resist corruption’ သည် ဗီယက်နြ်အစုိးေနှင့် “UK ဓနရောက်ပ့ံရေး”ြှ ပူးတဲွ
ရောက်ပ့ံရပးသည့် ဗီယက်နြ်ကုန်သည်ကကီးြျားနှင့်စက်ြှုလက်ြှုအသင်း (VCCI)ြှ ဦးရဆာင်ြှုမြင့် စတင်ရဆာင်ေွက်လျက်
ေိှပါသည်။ ယင်းတွင် အွန်လုိင်းအဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးလက်စဲွ (SME လက်စဲွအရပါ်အရမခမပု၍ IBLF Global ကုိ 
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရေးသားေုတ်ရဝခ့ဲပါသည်) နှင့် ရဒသဆုိင်ော သင်တန်းဆောြျားအြဲွ့တ့ုိ ပါဝင်ပါသည်။ ြတူညီရသာ ပြို့ ၈ 
ပြို့ေိှ SME လုပ်ငန်းြျား ၁၁၀၀ ရကျာ်ကုိ ၃ လကကာ သင်တန်းပ့ုိချရပးခ့ဲပပီး ဟနိွုင်းေိှ VCCI ြှ ကကီးြှူး၍ စကားဝုိင်းရဆွးရနွးပဲွကုိ 
ဆက်လက်ကျင်းပခ့ဲော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၄၀ရကျာ်နှင့် အစုိးေရခါင်းရဆာင်ြျားတက်ရောက် ခ့ဲကကပါသည်။  ြူဝါဒစာတြ်းကုိ 
ဗီယက်နြ်အစုိးေြှ အတည်မပု ေုတ်ရဝပပီးမြစ်သည့် ပုဂ္ဂလိက- အစုိးေ ကျင့်ဝတ် ပူးရပါင်း တည်ရဆာက်ြှုကုိ ြန်တီးမခင်း 
အရပါ် ရောက်ခံချက်နှင့်အတူ အစုိးေေံ တင်မပေားခ့ဲပါသည်။ 

ေိလစ်ပုိင်- “Project SHINE” သည် Siemens ၏ အကူအညီမြင့်  “ဘံုကျင့်ဝတ်ြျား မပန်လည်ေူရောင်မခင်းကုိ မြှင့်တင်ေန်နှင့် 
လူ့အြဲွ့အစည်း၏အြျ ိုးြျ ိုးရသာကဏ္ဍြျားကကား လက်ခံနုိင်ရလာက်သည့် ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းြျား ေူရောင်ေန်ေည်ေွယ်၍ 
ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ- ဦးရဆာင်သည့်တုိက်ပဲွ”ကုိ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ြှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကကားတွင် စတင်ရဆာင်ေွက်ခ့ဲပါသည်။ ယင်းသည် 
Integrity Initiative Inc. နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပူးရပါင်းလုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် စီးပွားရေးလုပ်
ငန်းြျားအတွက် စုစည်းေားရသာ မပုြူရဆာင်ေွက်ြှုဆုိင်ောကျင့်ဝတ်တစ်ခု၊ ကျင့်ဝတ်ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ော လုိက်နာရဆာင်ေွက်ြှု 
ြူရဘာင်တစ်ခုနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ောကုိယ်တုိင်အကဲမြတ်ဆန်းစစ်ြှုလက်စဲွတစ်ခုအမြစ် ြံွ့ပြိုးလာခ့ဲပါသည်။ 

အင်ဒုိနီးေှား- အင်ဒုိနီးေှားနုိင်ငံသည် ကျင့်ဝတ်နှင့်တာ၀န်ယူြှုေိှရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားကုိ လုပ်ကုိင်ေန်အတွက် စွြ်းရဆာင်
ေည်မြှင့်တင်ေန်နှင့်  ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေန်အတွက်  Indonesia Business Links အင်ဒုိနီးေှား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ေက်ကုိ  
ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းအပပီးတွင် တည်ရောင်ခ့ဲသည်။
 

https://www.thai-cac.com/
https://www.iblfglobal.org/anti-corruption-sme-toolkit
http://www.integrityinitiative.com/
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မြန်ြာ့စုရပါင်းရဆာင်ေွက်မြင်းဆုိင်ော ပဏာြရမြလှြ်းြျား

ရငွရဆာင်ကြ်းရမြဟိုတယ်ပိုင်ေှင်ြျားအသင်း သည် မပဿနာြျားအတွက်ရမြေှင်းေန် အတူတကွရဆာင်ေွက်ကကပါသည်။ 
ယင်းတွင် တေားဝင်ပဲွြျားတွင် အခြ့ဲရြျာ်ရမြရေး သ့ုိြဟုတ် ရနောအခြ့ဲရပးေန်နှင့် အောေိှကကီးြျားလည်ပတ်ရေးတွင် အခန်း 
ြျားစီစဉ်ြျားရပးေန် ြကကာခဏရတာင်းဆုိြှုြျား ပါဝင်သည်။ အသင်းအရနမြင့် အောေိှြျား၏လည်ပတ်ြှုြျားနှင့် ရဆာင်ေွက် 
ြှုြျားတွင် ရောက်ပ့ံရပးေန် ဆန္ဒေိှရသာ်လည်း အြဲွ့ဝင်ြျားအရနမြင့်လည်း ကုန်ကျစေိတ်ြျားကုိ ေိန်းသိြ်းေန်လုိအပ်သည်။ 
အြဲွ့ဝင်ြျားသည် အစုိးေပုိင်းဆုိင်ောရတာင်းဆုိြှုြျားကုိ အသင်းြှရဆာင်ေွက်မခင်းအမြစ် တ့ံုမပန်ရပးေန်သရဘာတူပပီး တစ်သီး
ပုဂ္ဂလအရနမြင့်  ြရဆာင်ေွက်ပါ။ ယင်းသည် အြဲွ့ဝင်ြျားက သရဘာတူေားသည့် ေည့်ဝင်ရကကး ပြာဏ (ဥပြာ- တစ်ညတာ
တည်းခုိသည့် လည်ပတ်သူအတွက် အဆင့်မြင့်အခန်းြျား)နှင့် အြဲွ့ဝင်ြျားအားလံုးက ေည့်ဝင်ရကကးရပးေန်ခွင့်မပုသည်။ 
လာရောက်လည်ပတ်ြည့်အောေိှအတွက် ရတာင်းဆုိချက်ြျားအားလံုးကုိ အသင်းေံတင်မပရတာင်ခံေြည်မြစ်ပပီး အသင်း
အရနမြင့် အသင်း၏ြူဝါဒြျားအေ တစ်ခုချင်းစီအရပါ်တွင်စဉ်းစားသံုးသပ်ကာ အြဲွ့ဝင်ြျားကုိအရကကာင်းကကားေြည်။  

(အေင်းအမြစ်- လူရတွ့ရြးမြန်းမခင်း၊ ရအာက်တုိဘာလ ၂၀၁၉)

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မပည်ပအလုပ်အကုိင်ရအဂျင်စီ ၂၅ ခုရကျာ်သည် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်၊ နုိင်ငံရတာ်သြ္မတ 
ရံုး၊ အလုပ်သြား၊ လူဝင်ြှုကကီးကကပ်ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာနနှင့် အလုပ်သြားရေးောမပည်ရောင်စုလွှတ်ရတာ်
ရကာ်ြတီတ့ုိနှင့်အတူ အဂတိလုိက်စားြှုကိစ္စေပ်ြျားကုိ ပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်ခ့ဲပါသည်။ ဘန်ရကာက်ေိှ မြန်ြာသံရံုးြှ အလုပ် 
သြားသံအောေိှနှင့် ၎င်း၏လက်ရောက်၂ ဦးတ့ုိသည် အရြေိကန်ရဒါ်လာ ၁၄၄,၀၀၀ လာဘ်ရငွေယူေားရကကာင်း စွပ်စဲွခံေ 
သည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တုိင်ကကားစာကုိလက်ခံေေိှပပီးရနာက် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်သည်ြျက်မြင်သက်
ရသြျားကုိ လူရတွ့ရြးမြန်းစစ်ရဆးမခင်း၊ စာေွက်စာတြ်းြျားစစ်ရဆးမခင်းနှင့် မြန်ြာနုိင်ငံနှင့် ေုိင်းနုိင်ငံေိှ ဘဏ်အရကာင့်ြျား
ကုိ စစ်ရဆးမခင်းြျားမပုလုပ်ခ့ဲပါသည်။ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်သည် ြကကာရသးြီက သံအလုပ်သြား 
အောေိှကုိ ေန်ကုန်ပြို့၊ ရမြာက်ဒဂံုေဲစခန်းတွင်အြှုြွင့်လှစ်ခ့ဲပပီး ေန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီး တေားလွှတ်ရတာ်တွင် တေားစဲွဆုိ 
ေားပါသည်။  

(အေင်းအမြစ်: ြီဒီယာြျားြှ သတင်းြျား )

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်(ACC) နှင့် ကုန်သည်ကကီးြျားနှင့် စက်ြှုလက်ြှု 
လုပ်ငန်းေှင်ြျားအသင်းအြဲွ့ချုပ် (UMFCCI) တ့ုိသည် ပူးတဲွေုတ်မပန်ရကကညာချက်တွင် ကုလသြဂ္ဂ ကြ္ဘာလံုးဆုိင်ော 
တေားဝင်သရဘာတူညီချက်ကွန်ေက်ကုိ အရောက်အကူမပုေန် လက်ြှတ်ရေးေုိးခ့ဲကကပါသည်။ အဆုိပါအြဲွ့အစည်းြျားသည် 
အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး အစီအြံြျားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မပုြူရဆာင်ေွက်ြှုဆုိင်ော ကျင့်ဝတ်ြူကကြ်း ရေးဆဲွေန်၊ မပည်တွင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအတွက် လြ်းညွှန်ချက်ြျားေုတ်ရပးေန်၊ အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော ပညာရပးအစီအစဉ် 
ြျား စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ရပးေန်နှင့် စက်ြှုလုပ်ငန်းြျား၏အရကာင်းဆံုး အရလ့အကျင့်ြျားြျှရဝမခင်းအပါအဝင် စီးပွားရေးလုပ် 
ငန်းအသုိင်း အဝုိင်းကကားတွင် အသိပညာရပးမြှင့်တင်ေန် ပူးတဲွရဆာင်ေွက်ခ့ဲပါသည်။ ေုိြှစတင်၍ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်
ရေးရကာ်ြေှင် သည် လြ်းညွှန်ချက်ြျားကုိ ၁၄/၂၀၁၈ အြိန့်ရကကာ်မငာစာမြင့် ေုတ်မပန်ရကကညာခ့ဲပပီး ဤလက်စဲွစာအုပ်သည် 
ယင်းကုိအရောက်အကူမပုေန် မြစ်သည်။ UMFCCI က MCRB နှင့် အမပည်မပည်ဆုိင်ောေင်းနီှးမြှုပ်နံှသူြျားမြစ်ကကရသာ ကုိ
ကာကုိလာနှင့်တယ်လီရနာတ့ုိနှင့် တဲွြက်ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ေက်ရန့တွင် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဆုိင်
ော အလုပ်ရံုရဆွးရနွးပဲွကုိ ပူးတဲွလက်ခံကျင်းပခ့ဲောတွင် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်၏ ဥက္ကဌနှင့် DICA ြှ ညွှန်
ကကားရေးြှူးချုပ်တ့ုိကုိလည်း ြိတ်ကကားခ့ဲပါသည်။  

အဂတိလုိက်စားြှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအေဲွ့ြျားနှင့်အတူ စုရပါင်းရဆာင်ေွက်မြင်း

နုိင်ငံရတာ်သြ္မတ၏ လြ်းညွှန်ြှုနှင့် ပ့ံပုိးြှုမြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စတင်၍ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်၏ ၂၀၁၈-
၂၀၂၁ ြဟာဗျူဟာစီြံကိန်းြှ အဓိကအစိတ်အပုိင်းတစ်ခု၊ အြျားမပည်သူ- ပုဂ္ဂလိကဆုိင်ော အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးစီ
ြံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအမြစ် ဝန်ကကီးဌာနြျားနှင့် ဦးစီးဌာနြျားပါဝင်သည့်  အဂတိလုိက်စားြှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအြဲွ့
ြျား(CPUs)ကုိ တည်ရောင်ခ့ဲသည်။  
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ဝန်ကကီးဌာန၏ဦးရဆာင်ြှုမြင့် ရဆာင်ေွက်ရသာ်လည်း အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်၏လြ်းညွှန်ြှုအေ ၎င်းတ့ုိ 
၏ တာဝန်ြျားြှာ- 

(၁)  ဌာနြျားေိှ အဂတိလုိက်စားြှုမပဿနာြျားကုိ စိစစ်ရြာ်ေုတ်ေန် 
(၂)  ရြာ်ေုတ်ပပီးရသာ အဂတိလုိက်စားြှုမပဿနာြျားကုိ ရမြေှင်းေန် 
(၃)  ရနာက်ေပ်အဂတိလုိက်စားြှုမပဿနာြျားတွင်မပည်သူ့ဝန်ေြ်းြျားပါဝင်မခင်းြှကာကွယ်ေန်တ့ုိမြစ်သည်။

CPUs ြျားတွင် လုပ်ငန်းတာဝန် အာဂျင်ဒါ ၆ ြျက်ေိှပပီး ၎င်းတ့ုိြှာ - 
၁။  လုပ်ရဆာင်ေြည့် လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တေားြျား (ToR)ကုိ ရေးဆဲွမပဌာန်းေန်။ 
၂။  ဌာနအလုိက် တည်ပြဲလုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျား (SOPs) ြျားရေးဆဲွောတွင်ကူညီေန်နှင့်  ဝန်ရဆာင်ြှုေယူရသာ မပည်သူ  
  ြျားနှင့် တုိက်ရုိက်သက်ဆုိင်ရနရသာအချက်ြျားကုိဌာနခဲွြျားနှင့် မပည်သူလူေုအားအသိရပးေန်။ 
၃။  အဂတိလုိက်စားြှု ရဘးအန္တောယ်မြစ်နုိင်ရမခေိှရသာ ဥပရဒ၊ စည်းြျဉ်းစည်းကြ်း၊ အြိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်ြျားမပုမပင်  
  ရမပာင်းလဲရေးအတွက် တင်မပရဆာင်ေွက်ေန်။
၄။ ဆက်စပ်ရနသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား ကျင့်ဝတ်လုိက်နာြှု ေိှစွာ ရဆာင်ေွက်ြှုေိှရစရေး ရဆာင်ေွက်ေန်။ 
၅။  ဌာနဆုိင်ော တာဝန်ေိှသူြျားနှင့် ဆက်စပ်ရနသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအကကား လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာရသာ  
  ရဆွးရနွးပဲွြျား မပုလုပ်သွားေန် နှင့်
၆။ ရအာက်ရမခရံုးြျားတွင် ဝန်ရဆာင်ြှုေယူရနရသာ မပည်သူတစ်ဦးချင်းေံသ့ုိ (မြည့်ဆည်းမခင်းအစီအစဉ်မြင့်) ြုန်းြှ  
    တဆင့်ဆက်သွယ်ပပီး မပည်သူ့ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျား အဆင်ရမပြှုေိှြေိှ ရသချာရစေန်အတွက် ရဆာင်ေွက်ေန်။
    တ့ုိမြစ်သည်။

CPU ြျားကုိ ၎င်းတ့ုိဝန်ကကီးဌာနြျားေိှ အဂတိမြစ်နုိင်ရမခအန္တောယ်ြျားသည့် ဧေိယာြျားကုိဆံုးမြတ်ေန် 'အဂတိလုိက်စားြှု 
အန္တောယ် ဆန်းစစ်အကဲမြတ်မခင်း'ြျား မပုလုပ်ေန်တုိက်တွန်းသည်။ ေ့ုိရကကာင့် အကျင့်ပျက်မခစားြှုမပဿနာြျားကုိ ရြာ်ေုတ်
ေန်အတွက် CPU ြျား၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အြှတ် ၅နှင့်အညီ  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားက CPU ြျားနှင့်အတူပူးရပါင်း၍ ြည်သ့ုိ
ရမြေှင်းရဆာင်ေွက်ြည်ဆုိသည့်အချက်အရပါ်တွင် အကကံမပုချက်ြျားမပုလုပ်နုိင်သည်။  

လုပ်ငန်းတာဝန်အြှတ် ၂ တွင် ရြာ်မပေားသည့် အတုိင်းလာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုကုိ ရလျှာ့ချေန်နည်းလြ်းတစ်ေပ်ြှာလုပ်ငန်း 
စဉ်ြျားနှင့် အခရကကးရငွြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေှင်းလင်းရသာသတင်းအချက်အလက်ြျားကုိ အွန်လုိင်းနှင့် ရံုးတွင် ရြာ်မပေန်မြစ် 
သည်။ ယင်းတွင် ရံုးြျားကရဆာင်ေွက်ရပးေသည့် တေားဝင်အခရကကးရငွြျားနှင့် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် လုိအပ်ရသာ 
အချန်ိကာလ (ပါြစ်၊ လုိင်စင်၊ သရဘာတူခွင့်မပုချက်၊ အသံုးမပုဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်မခင်း စသည်) တ့ုိ ပါဝင်သင့်သည်။ ယင်း 
သည် သံုးစဲွသူမပည်သူြျားအားဗဟုသုတနှင့် ၎င်းတ့ုိအရနမြင့် ြည်သည်တ့ုိကုိရြျှာ်လင့်လုပ်ကုိင်ေြည်ကုိ လက်ရတွ့ကျကျ 
သိေိှနားလည်ြှုြျား ရပးေြည်မြစ်သည်။  ဝဘ်ဆုိဒ်ြျား၊ သတင်းစာရကကာ်မငာြျားနှင့် အမပင်ဘက်ဆုိင်းဘုတ်ြျားမြင့်ရပးရဆာင်
ေြည့် အခရကကးရငွြျား၊ အချန်ိဇယားြျားကုိ အသိရပးနုိင်သည်။ ေုိသ့ုိသိေားမခင်းမြင့်  လုိအပ်ရသာစာေွက် စာတြ်းြျား 
သ့ုိြဟုတ် ကကိုတင်ခွင့်မပုချက်ြျား ေေိှေန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားက စုရပါင်းရဆာင်ေွက်နုိင်သည်။ 
 
အစုိးေသည် ကုြ္ပဏီြှတ်ပံုတင်မခင်း၊ လုိင်စင်ရပးမခင်း၊ ရေြီးသွယ်တန်းမခင်း စသည့်ဝန်ရဆာင်ြှုြျားရပးောတွင် စည်းကကပ်ြှုြျား
ေိှေြည်ြှန်ရသာ်လည်း တတ်နုိင်သြျှ ေှင်းလင်းလွယ်ကူရစသင့်သည်။ ယင်းသည် တာဝန်အြှတ် ၃ ကုိ အသိြှတ်မပုမခင်း 
ပင်မြစ်သည်။ 
 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားသည် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား နှင့် ပါြစ်လုပ်ငန်းစဉ်ြျား ဥပြာ- လုပ်ငန်းစဉ်မပရမြပံု ြျားကုိရလ့လာေန် 
CPUြျားနှင့်အတူ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်နုိင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်မပရမြပံုသည်   ြည်သည့်အချက်ြျားက ြည်ြျှရှုပ်ရေွးသည်၊ 
ြည်သည့်ရနောတွင် လစ်ဟာရနသည်၊ လက်ရတွ့ရဆာင်ေွက်ောတွင် ဥပရဒြျားက တစ်ခုနှင့် တစ်ခုဆန့်ကျင်ရနသည်ကုိ 
ြီးရြာင်းေုိးမပနုိင်သည်။ ေ့ုိအမပင် အစုိးေဌာနြျားအားလည်း ကကိုးနီစနစ်ရလျှာ့ချေန်၊ အစုိးေကုိယ်စားလှယ်ြျားက ြည်သ့ုိ ရုိး
ေှင်းစွာရဆာင်ေွက်နုိင်သည်နှင့် ြျက်နှာချင်းဆုိင်လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်ြှုြျားကုိရလျှာ့ချေန် အတွက်အွန်လုိင်းတွင် ြည်သ့ုိေည့် 
သွင်းရဆာင်ေွက်သည်ကုိ နည်းရပးလြ်းမပြှုြျားရပးနုိင်သည်။ ယင်းသ့ုိအချက်ြျားအားလံုးသည် အစုိးေက ဦးစားရပးအမြစ် 
တုိးမြှင့်ေားရသာ “စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရဆာင်ေွက်ြှုအခက်အခဲြေိှမခင်း”တွင် ပါဝင်ပါသည်။ 



45

မြန်ြာအစုိးေသည် မပုမပင်ရမပာင်းလဲရေးလုပ်ငန်းြျား၏ ရအာင်မြင်ြှုကုိတုိင်းတာောတွင် အရမခခံအမြစ် ကြ္ဘာ့ဘဏ်၏နှစ်စဉ် 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုအခက်အခဲြေိှမခင်း အစီေင်ခံစာကုိ အသံုးမပုလျက်ေိှပပီး ေိပ်ဆံုးစာေင်း ၁၀၀ တွင် ပါဝင်နုိင်ရေး 
ကုိ ပစ်ြှတ်ေားရဆာင်ေွက်ရနပါသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ် အစီေင်ခံစာတွင် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုနှင့် ကုြ္ပဏီြျားညွှန်ကကားြှုဦးစီးဌာန(DICA) ၏ “စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုစတင်မခင်း” 
တွင် တေားဝင်စည်းကြ်းြျားသတ်ြှတ်ြှုကုိရလျာ့ချေန် အဓိကကကိုးပြ်းအားေုတ်ြှုရကကာင့် အဆင့် ၆ဆင့် တက်လာကာ 
၁၆၅ သ့ုိရောက်လာရသာ်လည်း အဆင့်အားမြင့် အာေှပစိြိတ်ရဒသ ၂၅နုိင်ငံတွင်  ဒုတိယအနိြ့်ဆံုးအဆင့်တွင်သာ (အရေှ့ 
တီရြာအေက်) ေိှရနပါသည်။ အဂတိအန္တောယ်ြျားေိှသည့် မပဿနာအမြစ်ြျားဆံုးဧေိယာြျားတွင် မြန်ြာသည် အဆင့် ၂၀ 
တွင် ေိှရနပပီး လျှပ်စစ်ေေိှြှုတွင် (အဆင့်၂၂)၊ အခွန်ြျားရပးရဆာင်ေြှုတွင် (အဆင့်၂၂)၊ စာချုပ်ချုပ်ဆုိြှုတွင် (အဆင့်၂၄) နှင့် 
နယ်စပ်မြတ်ရကျာ်ကုန်သွယ်ြှုတွင် (အဆင့်၂၅) စသည်မြင့် ၎င်းလုပ်ငန်းြျားရဆာင်ေွက်ေန် လာဘ်ရပးေြှုြျားကုိ ရြာ်မပ 
ရနသည်။

CPU ြျား၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အြှတ် ၆ကုိ အရောက်ကူမပုေန်အတွက် ကုြ္ပဏီြျားသည် ဝန်ရဆာင်ြှုရပးောတွင် ရကာင်း 
ြွန်သည့်ရဆာင်ေွက်ချက်ြျား၊ မပဿနာေိှသည့်ဧေိယာြျားနှင့် အကဲမြတ်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်တ့ုိကုိ ရြာ်ေုတ်ေန် စားသံုးသူတ့ံု
မပန်ရမြကကားချက်ြျား စုရဆာင်မခင်းအတွက် စနစ်ြျားေားေိှ၍ ရအာင်မြင်ရအာင် ရဆာင်ေွက်ေန် တုိက်တွန်းနုိင်ပါသည်။ 
စီးပွာရေးလုပ်ငန်းအသင်း သ့ုိြဟုတ် စုရပါင်းရဆာင်ေွက်ချက်ြျားဆုိင်ော ပဏာြရမခလှြ်းအမြစ် တ့ံုမပန်ရမြကကားချက် အတွက် 
လြ်းရကကာင်းတစ်ခုေားေိှမခင်း သ့ုိြဟုတ် အဆုိပါရမြကကားချက်ြျားကုိ အစုိးေက တုိက်ရုိက်ရကာက်ခံ စုရဆာင်းနုိင်ေန်မပုလုပ်
ေားသင့်သည်။   

တ့ံုမပန်ရမြကကားချက်သည် စာေွက်အရမခမပုပံုစံ အသံုးမပု၍ရတာင်းခံနုိင်သည်။  ဥပြာ ပုိြုိကကီးြားရသာအဂတိလုိက်စားြှု တုိက် 
ြျက်ရေးအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းမြစ်သည့် ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုနှင့် ကုြ္ပဏီြျားညွှန်ကကားြှုဦးစီးဌာန (DICA) သည် အဂတိလုိက်စား
ြှုတုိက်ြျက်ရေးအစီအစဉ်၏တုိးတက်ြှုကုိ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးေန် သံုးစဲွသူြျားေံြှ စာမြင့်ရေးသားေားရသာမပန်ရမြကကား 
ချက်ြျားနှင့် အွန်လုိင်းြှမပန်ရမြကကားချက်ြျားကုိရကာက်ခံမခင်း စတင်ရဆာင်ေွက်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ မပန်ရမြကကားချက်ြျားကုိ 
ေုတ်မပန်ရကကမငာမခင်း ြေိှရသာ်လည်း မပဿနာမြစ်သည့် ဧေိယာြျားကုိ ရြာ်ေုတ်ေန်နှင့် ယင်းတ့ုိကုိ ရမြေှင်းရဆာင်ေွက်ြည့်
နည်းလြ်းြျားေှာရြွေန် DICA စီြံခန့်ခဲွရေးြှ အသံုးမပုပါသည်။  

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 'စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေန်လွယ်ကူြှုအအဆင့်' အရမြအရနမပသြျက်။
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Figure 1: Company experience of applying for an integrated permit

မြန်ြာ့ ထံုးရကျာက်၊ ရေှေနှင့် သံမေူတူးရော်မြင်းဆုိင်ော MCRB၏ Sector Wide Impact Assessment (SWIA) ၂၀၁၈ အေ အလံုးစံု 
သတ္ုတ တူးရော်မြင်းပါြစ်ေယူသည့် ကုြ္ပဏီတစ်ြု၏အရတွ့အကကုံကုိ အစီေင်ြံြှုတွင်ပါေိှသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မပရမြပံုြှ ရကာက်နုတ်ြျက်

II. GUIDE MAPS ON THE PROCEDURES TO REGISTER COMPANIES IN MYANMAR
1. REGISTRATION OF MYANMAR PRIVATE COMPANIES

Check availability 
of company name 

 at DICA

Obtain company  
registration forms  

at DICA and pay
stamp duty

Submit signed 
company 

registration forms  
at DICA and pay  

registration fees

Submit signed name check form to DICA1

2

3

5

4

6

1. Name-check form (bought from DICA 
 or downloaded from DICA website)

+ 1,000 kyats

+ 5,100 kyats

+ 500,000 kyats

1. Copy of national registration card

1. Application cover letter
2. Declaration of registration (Form 1)
3.	Situation	of	registered	office	form
4. Statement of company objectives
5. Directors’ details (Form 26)
6. Memorandum of Association
7.	Articles	of	Association

1. Application cover letter 
2. Declaration of registration (Form 1)
3.	Situation	of	registered	office	form	
4. Statement of company objectives
5. Directors’ details (Form 26)
6. Memorandum of Association
7.	Articles	of	Association		

1. Payment acceptance letter from OSS

Submit	company	director	identification	documents	 
(for each director) to DICA

Obtain company registration forms at DICA

Submit completed and signed company  
registration forms to DICA

Pay stamp duty at One Stop Service (OSS)  
or Internal Revenue Department

Pay company registration fee at OSS

Step 1

Step 2

Step 3

4

 မြန်ြာနုိင်ငံတွင် ကုြ္ပဏီြှတ်ပံုတင်ေန်အတွက် လုပ်ကုိင်ေြည့် အဆင့်ြျားမပသြျက်
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သ့ုိောတွင် ပုိြုိေိရောက်ရသာ၊ အသံုးမပုေန်လွယ်ကူရသာ၊ စနစ် 
တကျနှင့် လျှ ို့ဝှက်ရသာလြ်းရကကာင်းြှာ စာတုိရပးပ့ုိမခင်း(SMS)
အက်ပလီရကးေှင်းြျား သ့ုိြဟုတ် အွန်လုိင်းအသံုးမပုသူစစ်တြ်း 
ြျားကုိ အသံုးမပုေန်မြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အစုိးေဝန်ရဆာင်ြှု 
ြျားအရပါ်၊ မပည်သူြျားက ၎င်းတ့ုိ၏အရတွ့အကကုံြျားအတုိင်း 
အမပုသရဘာနှင့် အပျက်သရဘာ နှစ်ြျ ိုးစလံုးပါဝင်သည့်အသံုးမပု
သူြျားစစ်တြ်းကုိ မပည်သူြျားကုိယ်တုိင် SMS မြင့်တ့ံုမပန် ရမြ
ကကားနုိင်သည့်နည်းလြ်း “မေည့်ဆည်းမြင်း” Public feedback 
programme (PFP) အား ကြ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူအညီနှင့် အချ ို့
ရသာအစုိးေဌာနြျားက စတင်အသံုးမပု ြိတ်ဆက်ခ့ဲပါသည်။ 
အသံုးမပုသူြျားသည် ၎င်းတ့ုိ၏ ြုန်းနံပါတ်ကုိရံုးတွင် ရပးေပပီး 
တ့ံုမပန်ရမြကကားချက် ရပးနုိင်သည့် စာသားကုိ လက်ခံေေိှသည်။

လက်တုန့်မပန်မခင်းကုိ ရလျှာ့ချေန်အတွက် သက်ဆုိင်ော တာဝန်ေိှ
သူြျားေံ တုိင်ကကားသူြည်သူ ြည်ဝါမြစ်ရကကာင်း ြရြာ်ေုတ် 
မခင်းမြင့် ရသချာရစသည့် အဆုိပါစနစ်ြျားကုိ ဒီဇုိင်းရေးဆဲွေန် 
အရေးကကီးသည်။ ဤသ့ုိ စစ်တြ်းပံုစံြျားသည် ပံုြှန်လြ်းရကကာင်း
နှင့် အရတာ်အတန်အြည်ြသိနုိင်ရသာလုပ်ငန်းြျား (ဥပြာ - 
ရဆးရံု၊ ဝန်ရဆာင်ြှု၊ နုိင်ငံကူးလက်ြှတ်ြျား) အတွက် ပုိြုိအသံုး 
ဝင်ပပီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုိင်စင်အတွက် ြျားစွာအသံုးြဝင် 

စိတ်ချယံုကကည်ေြည် ြဟုတ်ရပ။ အေူးသမြင့် ကုြ္ပဏီြျားကုိယ်တုိင်ပင် အဂတိလုိက်စားြှုတွင် ပူးရပါင်းကကံစည်နုိင်ရသာ 
ရကကာင့်မြစ်သည်။ 

အေပ်ဘက်လူြှုအေဲွ့အစည်းြျားနှင့်လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်မြင်း

လူြှုရေးလှုပ်ေှားြှုြျား- အေူးသမြင့်လူငယ်ြျားပါဝင်မခင်း– စီးပွာရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ေိန်းသိြ်းေန် ကုြ္ပဏီြျား၏ ေည် 
ေွယ်ချက်ြျားကုိြျှရဝောတွင် အြျ ိုးြျ ိုးရသာအမြင်ြျားယူရဆာင်လာနုိင်ပါသည်။ ကုြ္ပဏီြျားသည် အဂတိလုိက်စားြှု 
ကုိတုိက်ြျက်ောတွင် ကူညီနုိင်သည့်ြူဝါဒနှင့် ဥပရဒရေးောမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုြျားအတွက် အကကံရပးေန်နှင့် အဂတိလုိက်စားြှု
အရကကာင်းနှင့် ကာကွယ်ေန်နည်းလြ်းြျားအရကကာင်းကုိ အသိပညာရပးမြှင့်တင်ေန် ၎င်းတ့ုိနှင့်အတူ လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်နုိင်
သည် သ့ုိြဟုတ် အပပိုင်ရဆာင်ေွက်နုိင်သည်။  လူအြျားစုက အဂတိလုိက်စားြှု၏ကုန်ကျစေိတ်ြျားနှင့် ယင်းကုိကာကွယ် 
နုိင်သည့်နည်းလြ်းြျားကုိ သိေိှနားလည်လာပါက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအရနမြင့် ၎င်းတ့ုိ၏ “အဂတိလုိက်စားြှုကုိတုိက်ြျက် 
ေန်နှင့် ကျင့်ဝတ်ေိှစွာ လုပ်ကုိင်ေန်” ကကိုးပြ်းြှုြျားတွင် ြိတ်ရဆွြျား ြျားစွာေေိှလာနုိင်ြည်မြစ်သည်။ 
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အာဆီယံအဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ေျက်ရေးဆိုင်ောလူငယ်အစီအစဉ် 

မြန်ြာ- ရမောင့်ြတ်တည်ြကည်ြှု လူငယ်စြန်းြျား။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး ရကာ်ြေှင်သည် 
ပညာရေးဝန်ကကီးဌာနနှင့် UNODC တ့ုိ၏အကူအညီမြင့် လူငယ် ကဏ္ဍ၊ အဂတိတုိက်ြျက်ရေးအရကကာင်းြျားရဆွးရနွးေန် 
ရနမပည်ရတာ်နှင့်ြန္တရလးတ့ုိတွင် ရမြာင့်ြတ်တည် ကကည်ြှု လူငယ် စခန်းြျားကုိ ြွင့်လှစ်သင်ကကားရပးခ့ဲပါသည်။ 

ထုိင်း- အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ေျက်ရေးဆုိင်ောထုိင်းလူငယ်ြျားကွန်ေက် သည် အသိပညာြျားြျှရဝမခင်းနှင့် အဂတိလုိက် 
စားြှုတုိက်ြျက်ရေးတွင် အရောက်အကူမပုသည့်သင်တန်းြျားရပးမခင်းမြင့် လူငယ်ြျားကုိ အခွင့်အာဏာရပးေန် UNDP 
ြှရောက်ပ့ံရပးသည့် Facebook အုပ်စု/အြဲွ့မြစ်သည်။  

ေိလစ်ပုိင်- အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ေျက်ရေးဆုိင်ောလူငယ်အစီအစဉ်ြျား ကုိ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ေူရောင် 
ခ့ဲပပီး နုိင်ငံအတွင်းြှ အြျားမပည်သူဆုိင်ော နှင့် ပုဂ္ဂလိကဆုိင်ောတက္ကသုိလ်ြျား ၂၀၀၀ ရကျာ်ြှ ြိလစ်ပုိင်လူငယ်ြျားကုိ 
အဓိကေားရေွးချယ်ခ့ဲပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်ြျားသည် မပည်သူ့ဝန်ရဆာင်ြှုြျားတွင် ကျင့်ဝတ်နှင့် တာဝန်ခံြှုအရပါ် 
အဓိကေားရဆာင်ေွက်ခ့ဲပါသည်။ ကျင့်ဝတ်သင်ကကားရပးသည့် ဆောြျားကုိလည်း ၎င်းတ့ုိ၏ရကျာင်းသားေံသ့ုိ အဆုိပါ
သတင်းအချက်အလက်ြျားပုိြုိကျယ်မပန့်စွာ ြည်သ့ုိမြန့်မြူး ရပးနုိင်ြည့် အရကကာင်း သင်ကကားရပးြည်မြစ်သည်။ 

YouthCo - သည် FairBiz ၏ အရောက့်အပ့ံမြင့် အာဆီယံနုိင်ငံြျားြှ လူငယ်လုပ်ငန်းေှင်ြျားကုိ ရအာက်ပါအချက်ြျား 
ရဆာင်ေွက်ောတွင် အေည်အချင်းြျားတုိးမြင့်ရစေန် ရလ့ကျင့်ရပးမခင်းမြစ်သည်။ 

၁။  ၎င်းတ့ုိ၏ စီးပွားရေးပံုစံြျားတွင် ကျင့်ဝတ်လုိက်နာြှုနှင့်  ရကာင်းြွန်ရသာ စီြံအုပ်ချုပ်ြှု အရလ့အကျင့်ြျားကုိ ပါဝင်  
 ရစကာ အရေးပါပံုကုိ နားလည်ေန်

၂။  ကျင့်ဝတ်လုိက်နာြှုနှင့် ရကာင်းြွန်ရသာစီြံအုပ်ချုပ်ြှုအရလ့အကျင့်ြျားကုိ  လက်ခံကျင့်သံုးပပီး ၎င်းတ့ုိ၏ စီးပွားရေး
 ဝန်းကျင်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ောနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ော အန္တောယ်မြစ်နိုင်ရမခကို ရလျာ့ချေန် နှင့် 

၃။  ရဒသတွင်းနှင့် နုိင်ငံအဆင့်တွင် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ြှုြျား လုပ်ရဆာင်နုိင်ေန် ကကိုးပြ်းမခင်းမြင့် အာဆီယံအတွင်း  
 စီးပွားရေး ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာြှုတ့ုိကုိ အားရကာင်းရစေန်

ြီဒီယာ

အဂတိလုိက်စားြှုကုိ တုိက်ြျက်လုိရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားသည် စံုစြ်းရြာ်ေုတ်ရေးသားရသာ သတင်းစာပညာကုိ 
ပ့ံပုိးရပးသင့်သည်။ ဤသ့ုိမပုလုပ်ေန်နည်းလြ်းြျားတွင် ရကာင်းြွန်ရသာ အေည်အရသွးေိှသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အစီေင်ခံတင်မပမခင်းမြင့် ကုြ္ပဏီနှင့်၎င်း၏လုပ်ရဆာင်ြှုြျားအရကကာင်းကုိ တိကျရသာအွန်လုိင်းသတင်းအချက် 
အလက်ရြာ်မပမခင်း လည်းပါဝင်သည်။ အဂတိလုိက်စားြှုကုိသံသယေိှလျှင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားသည် စာနယ်ဇင်းသြားြျား 
ကုိ သတိရပးေန်နှင့် သတင်းရေးေန်အတွက်ြဟုတ်ဘဲ သတင်းသြားသိရစေန်အတွက် ရနာက်ခံသြုိင်းရကကာင်းကုိ အသိရပး 
ေန်  လုိအပ်ရကာင်းလုိအပ်နုိင်ြည်မြစ်သည်။

ြီဒီယာသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမြစ်ပပီး အေည်အရသွးေိှရသာသတင်းြျား ရေးသားနုိင်ေန်ဝင်ရငွလုိအပ်သည်။  
ကုြ္ပဏီြျားသည် တာဝန်ယူြှုေိှရသာြီဒီယာြှ ရဆာင်ေွက်ေားသည့်သတင်းြျားကုိ ဝယ်ယူြတ်ရှု (subscribe) ေန်နှင့် 
ရကကာ်မငာေည့်ဝင်ပါကလည်း တာဝန်ခံြှုေိှသည့်  ြီဒီယာြျားတွင် ရကကာ်မငာြျားရကကာ်မငာေန်၊ ြီဒီယာြျားကအေည်အချင်းေိှ 
လုပ်ငန်းြျား၏ အဂတိတုိက်ြျက်ရေးလုပ်ငန်းြျားအရကကာင်း လည်းအခွင့်သင့်လျှင် ရေးသားသင့်သည်။  

တာဝန်ခံြှုမြှင့်တင်ေန် ကကိုးပြ်းရနသည့် ြီဒီယာနှင့်လူေုအရမခမပုအြဲွ့အစည်းြျား ပခိြ်းရမခာက်ြှုခံေသည့်အခါ စီးပွားရေးအုပ်စု 
ြျားသည် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အြျားမပည်သူကဏ္ဍနှစ်ခုလံုးအတွက် အစုိးေသ့ုိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းေုတ်ရြာ် ရမပာဆုိရပးသင့်သည်။
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ရနာက်ဆက်တွဲ (က) 
ကျင့်ဝတ်ရေးဆွဲောတွင်ပါဝင်ေြည့်အရမြြံအြျက်ြျားဆိုင်ောလြ်းညွှန်

ဩစရကတးလျအရနာက်ပုိင်းအစုိးေ၏ မပည်သူ့ကဏ္ဍဆုိင်ောရကာ်ြေှင်သည် မပုလုပ်ရဆာင်ေွက်ြှုဆုိင်ော ကျင့်ဝတ်ြျား အရပါ် 
ရအာက်ပါအကကံမပုချက်ြျားရပးပါသည်။

• “ကျွနု်ပ်တ့ုိ” သ့ုိြဟုတ် “ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏” ဟူရသာ အမပုသရဘာရဆာင်သည့် သ့ုိြဟုတ် အားလံုးပါဝင်နုိင်သည့် ဘာသာစကား 
  ကုိ အသံုးမပုပါ၊ 

• သင်၏ကျင့်ဝတ်ကုိ ေှင်းေှင်းလင်းလင်း၊ တိတိကျကျ နှင့် လူအြျားနားလည်လွယ်ရသာ ဘာသာစကားကုိ သံုးပါ၊

• “ြလုပ်ေြည့်အောြျားစာေင်း”က့ဲသ့ုိြတ်ေရသာကျင့်ဝတ်ြျ ိုးကုိ ရေှာင်ပါ။  

အရမြြံအြျက်ြျား

• စီအီးအုိေံြှ ၎င်းလည်းလုိက်နာြည်ဟူရသာ ကတိကဝတ်ဆုိင်ော ပုဂ္ဂို လ်ရေးသတင်းစကား

• အဘယ်ရကကာင့်ကျင့်ဝတ်စည်းကြ်းရေးဆဲွေသည်ကုိ ေှင်းလင်းမခင်း

• ကုြ္ပဏီ၏တန်ြုိးြျား၊ ရြျှာ်ြှန်းချက် နှင့်ရဆာင်ေွက်ချက် / ြဟာဗျူဟာဦးတည်ချက် 

• ရဆာင်ေွက်ြည့်ရနောြျား:

• ပုဂ္ဂို လ်ရေးအမပုအြူ – ဝန်ေြ်းတစ်ဦးချင်းစီ ြည်သ့ုိမပုြူရဆာင်ေွက်ေြည်ကုိေှင်းမပပါ 

• လိြ်လည်လှည့်စားမခင်းသ့ုိြဟုတ် အဂတိလုိက်စားြှုြျား – သည်းခံနုိင်သည့်အော နှင့် သည်းြခံနုိင်သည့် အောတ့ုိကကား  
 ေှင်းလင်းရသာသတ်ြှတ်ချက်ြျဉ်းကုိ ဆဲွပါ 

• ကုြ္ပဏီ၏အေင်းအမြစ်ြျားကုိအသံုးမပုမခင်း– ြှတ်တြ်းေိန်းသိြ်းမခင်း၊ သတင်းအချက် အလက်အသံုး မပုမခင်း၊ အသိ
 ဉာဏ်ပစ္စည်းနှင့် အတွင်းရေးအချက်အလက်ြျားအပါအဝင် ကုြ္ပဏီ၏ပစ္စည်းြျား ကုိကာကွယ် ေြည်ဆုိသည်ကုိ ေှင်း
 လင်းရြာ်မပပါ 

• အကျ ိုးစီးပွားပဋိပက္ခြျားနှင့် လက်ရဆာင်ြျားနှင့်အကျ ိုးခံစားခွင့်ြျား- လက်ရဆာင်ြျားနှင့် အမခားမပတ် မပတ်သားသား
 ြေိှရသာအပုိင်းြျားကုိ ြည်သ့ုိကုိင်တွယ်ရမြေှင်းေြည်ကုိ ရြာ်မပပါ 

• ကျင့်ဝတ်၏သံသယမြစ်ြွယ်ချ ိုးရြာက်ြှုြျားကုိသတင်းပ့ုိမခင်း 

• ကျင့်ဝတ်ကုိ ချ ိုးရြာက်သည့်အခါ ြည်သ့ုိမြစ်ြည် 

• အကကံမပုချက်ကုိြည်သည့်ရနောြှေယူြည်

• မပုလုပ်ရဆာင်ေွက်ြှုဆုိင်ောကျင့်ဝတ်ကုိ  မပန်လည်သံုးသပ်မပင်ဆင်သည့်ရန့စဲွ 

ရဟာင်ရကာင်လွတ်လပ်ရသာ အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေးရကာ်ြေှင်သည် အရကကာင်းအောအတွက် အကကံဉာဏ်ြျား 
ပုိြုိရပးပပီး ဒါရုိက်တာြျားအရကကာင်းကုိေှင်းလင်းစွာရြာ်မပေားသည်။ 

အကျ ိုးရကျးဇူးကုိ လက်ြံမြင်း

• ကုြ္ပဏီြှခွင့်မပုေားသည်ြှအပ ဒါရုိက်တာြျားနှင့် ရံုးဝန်ေြ်းြျားကုိ လုပ်ငန်းကိစ္စ နှင့်ပတ်သတ် ဆက်နွှယ်ြှုေိှရသာ ပုဂ္ဂို လ်
 ြျားနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏လုပ်ရြာ်ကုိင်ြက်ြျား/ လက်ရအာက်ငယ်သားြျားေံြှ အကျ ိုးရကျးဇူးလက်ခံမခင်းကုိ ကုြ္ပဏီ၏
   စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားရဆာင်ေွက်ောတွင် ၎င်းတ့ုိ၏ေည်ေွယ်ချက်ကုိ ေိခုိက်ရစသည့်ကိစ္စအမြစ် တားမြစ်ပါ။  
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• တေားဝင်ခွင့်မပုချက်မြင့် လက်ခံနုိင်သည့် တုိကင်လက်ရဆာင်ြျား၏ ခွင့်မပုေားရသာတန်ြုိးကုိ သတ်ြှတ်ပါ။

• သတ်ြှတ်ေားရသာ အရမခအရနြျားအေ အကျ ိုးရကျးဇူးြျားလက်ခံေန်ခွင့်မပုောတွင် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားနှင့် အခွင့်
 အာဏာကုိ ချြှတ်ပါ။

လာဘ်ရပးလာဘ်ယူကြ်းလှြ်းြှုြျား

• ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားရဆာင်ေွက်ောတွင် အမခားကုြ္ပဏီ သ့ုိြဟုတ် အြဲွ့အစည်းြှ ဒါရုိက်တာြျား၊ ဝန်ေြ်း
 ြျား သ့ုိြဟုတ် ကုိယ်စားလှယ်ြျားအား လာဘ်ရပးမခင်း သ့ုိြဟုတ် တေားြဝင်ရသာအကျ ိုးရကျးဇူးြျားကုိ ကြ်းလှြ်း
 မခင်းြှ ဒါရုိက်တာြျားနှင့် ဝန်ေြ်းြျားကုိ တားမြစ်သည်။ 

ဧည့်ြံမပုစုမြင်းကုိလက်ြံြှု

• လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်ရနသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားက ကြ်းလှြ်းရသာ အလွန်အကျွအံလျှပံယ် သ့ုိြဟုတ် ြကကာခဏ 
 ဧည့်ခံမပုစုြှုြျားအားလက်ခံမခင်းကုိ ရေှာင်ကကဉ်ေန် ဒါရုိက်တာြျားနှင့်ဝန်ေြ်းြျားအားအကကံရပးပါ။ ယင်းသည် လာြည့် 
 အနာဂတ်တွင် တေားနည်းလြ်းြကျရသာ ြျက်နှာသာရပးြှု ေေိှေန် သရဘာရကာင်းပံုစံ တည်ရဆာက်၍ သကာအချ ို  
        ရလာင်းေားမခင်းမြစ်နုိင်သည်။  

အကျ ိုးစီးပွားပဋိပက္ခြျားဆုိင်ော ရြကမငာြျက်

• ဒါရုိက်တာြျားနှင့်ဝန်ေြ်းြျားက အြှန်တကယ် သ့ုိြဟုတ် မြစ်နုိင်ြွယ်ေိှရသာအကျ ိုးစီးပွားဆုိင်ော ပဋိပက္ခမြစ်ပွားြှု 
 ြျားြှ ရေှာင်ေှားေန်နှင့် ကကိုတင် ရကကမငာေန် လုိအပ်မခင်း။ 

• ကုိယ်ရေးကုိယ်တာ အကျ ိုးအမြတ်ေေိှေန် သ့ုိြဟုတ်  ရဆွြျ ိုးြျား သ့ုိြဟုတ် ြိတ်ရဆွသူငယ်ချင်းြျားကုိအကျ ိုးမပုေန် 
 ၎င်းတ့ုိေံအပ်နှင်းေားသည့် အခွင့်အာဏာကုိ အလဲွသံုးစားမပုမခင်း သ့ုိြဟုတ် ကုြ္ပဏီေိှ ၎င်းတ့ုိ၏ောေူးရနောကုိ ရကျာ်
 လွန်အသံုးြမပုေန် 

• အကျ ိုးစီးပွားဆုိင်ောပဋိပက္ခမြစ်ပွားပါက ဒါရုိက်တာြျားက ဘုတ်အြဲွ့ သ့ုိလည်းရကာင်း ၊ ဝန်ေြ်းြျားက ကကီးကကပ်သူ  
 ြျားကုိလည်းရကာင်း ေှင်းလင်းရကကမငာေန် ။ 

• အလုပ်ခွင်ေဲြှ အကျ ိုးစီးပွားဆုိင်ော ပဋိပက္ခမြစ်ပွားြှု ဥပြာြျားရြာ်ေုတ်ေားေန်  (ဥပြာ- ဝယ်ယူရေးကိစ္စြျား နှင့်  
 ဝန်ေြ်းသစ် ခန့်အပ်မခင်း)

• အကျ ိုးစီးပွားဆုိင်ောပဋိပက္ခမြစ်ပွားြှုရကကမငာချက်အတွက် စံသတ်ြှတ်ပံုစံ မပုစုေားပါ။

• ရကကညာေားရသာ အကျ ိုးစီးပွားဆုိင်ောပဋိပက္ခြျားကုိ ကုိင်တွယ်ရဆာင်ေွက်နုိင်ေန်အတွက် ဆက်စပ်အစည်းအရဝးြျား
 အား တက်ရောက်ခွင့်ြမပုေန် သ့ုိြဟုတ် အလုပ်တာဝန်ြျားကုိ မပန်လည်သတ်ြှတ်ေန် စသည်မြင့်လုိအပ်ရသာ ရဆာင်ေွက်
 ချက်ြျားကုိသတ်ြှတ်ပါ   

ကုြ္ပဏီ၏ပုိင်ဆုိင်ြှုနှင့် သတင်းအြျက်အလက်ြျားကုိ ကာကွယ်မြင်း

• ကုြ္ပဏီ၏ ပုိင်ဆုိင်ြှုနှင့်  သတင်းအချက်အလက်ြျားကုိ ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးေည်ေွယ်ချက် အတွက်သာ အသံုးမပုေန်
 ဒါရုိက်တာြျားနှင့် ဝန်ေြ်းြျားအား သတိရပးပါ။ ခွင့်မပုချက်ြေိှဘဲ အသံုးမပုမခင်းကုိ တားမြစ်ပါ။

• ကုြ္ပဏီ၏ပုိင်ဆုိင်ြှုဆုိင်ောလျှ ို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ြျားကုိကာကွယ်ေန်နှင့် အဆုိပါအချက်အလက်ြျားကုိ ခွင့်မပု
 ချက်ြေိှဘဲေုတ်ရြာ်မခင်းကုိ တားမြစ်ေန်  ဒါရုိက်တာြျားနှင့်ဝန်ေြ်းြျားတွင် တာဝန်ေိှသည် ။ 
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ကျင့်ဝတ်ကုိလုိက်နာရဆာင်ေွက်မြင်း

• သတိရပးမခင်း၊ ေုတ်ပယ်မခင်း စသည့်တ့ုိက့ဲသ့ုိ ကျင့်ဝတ်ချ ိုးရြာက်ြှုြျားအရပါ် စည်းကြ်းေိန်းသိြ်းရေးဆုိင်ော အရေး 
 ယူြှုြျားကုိ ရြာ်မပပါ။ 

• ကျင့်ဝတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စံုစြ်းစစ်ရဆးြှုကုိ ကုိင်တွယ်ရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် လူသား အေင်းအမြစ်လံုရလာက်ြှု ေိှပါက 
 သင့်ရလျာ်သည့် ောေူးအဆင့်ေိှ ဝန်ေြ်းတစ်ဦးကုိ သီးမခားသတ်ြှတ်တာဝန်ရပးပါ။

ဥပရဒကုိလုိက်နာရဆာင်ေွက်မြင်း

• ကုြ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုိ ရဆာင်ေွက်သည့်အခါ ရဒသဆုိင်ော ဥပရဒြျားနှင့် နုိင်ငံေပ်မခား တေားစီေင်ပုိင်ခွင့် 
 အပုိင်းအမခားြျားကုိ လုိက်နာေန် ဒါရုိက်တာြျားနှင့်ဝန်ေြ်းြျားအား သတိရပးပါ။
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ရနာက်ဆက်တွဲ (ြ) 
Transparency Internationation ြှ ထုတ်ရဝသည့် 

လာဘ်ရပးလာဘ်ယူတိုက်ေျက်ရေးအတွက် စီးပွားရေးအရမြြံြူြျား 

အရသးစားအလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား အတွက် စာအုပ်ြှ ထုတ်နုတ်ထားြျက် 

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏ စီးပွာရေးလုပ်ငန်းြျားသည် လာဘ်ရပးမခင်း
သ့ုိြဟုတ် လာဘ်ယူမခင်း ြမပုလုပ်ေန် ဆံုးမြတ်ပပီး
မြစ်သည်။ တခါတေံတွင် လက်ရဆာင်ြျားနှင့် ဧည့်ခံမခင်း 
သည် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူမခင်းကုိ ြံုးကွယ်ရပးနုိင်ပါသည်။ 
သ့ုိရသာ် ယင်းတ့ုိကုိ  လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုအမြစ် အဓိပ္ပါယ်
ရကာက်ယူြှု  လဲွနုိင်သည့် အရနအေားလည်း  ေိှပါသည်။ 
ကျွနု်ပ်တ့ုိအရနမြင့် ြည်သည်တ့ုိကုိ စစ်ြှန်၍ လက်ခံနုိင် 
ြွယ်ေိှသည်နှင့် ြည်သည်တ့ုိကုိ လက်ြခံနုိင်သည် ဆုိသည့် 
ေှင်းလင်းရသာ အဓိပ္ပါယ်ြွင့်ဆုိချက်ြျား ပါဝင်ရသာစည်း 
ြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကုိ ရြာ်ေုတ် သတ်ြှတ်ေြည်။

လက်ရဆာင်ြျား

ကျွနု်ပ်တ့ုိ၏စီးပွာရေးစည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအေ ရပးအပ် 
ရသာလက်ရဆာင်ြျားသည် တန်ြုိးသင့်တင့် ြျှတပပီး 
မပည်တွင်းဥပရဒအေ တေားဝင်၍ စီြံခန့်ခဲွြှုအေလည်း 
သရဘာတူ လက်ခံနုိင်မခင်းေိှေြည်။  

ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် တန်ြုိးအကန့် အသတ်ေိှရသာ  ပစ္စည်းငယ်
ြျားကုိ လက်ရဆာင်အမြစ် လက်ခံနုိင်သည်။ တန်ြုိးကကီး
ပစ္စည်းငယ်ြျားကုိ လက်ခံမခင်း ြမပုေပါ။ ကျွနု်ပ်တ့ုိ အရန
မြင့် လက်ရဆာင်တစ်ခုကုိ တခါတေံတွင် လက်ခံနုိင်
ရသာ်လည်း အပြဲတရစနှင့် ြကကာခဏလက်ခံမခင်း 
ြမပုေပါ။ 

အစုိးေအောေိှြျား လက်ခံနုိင်သည့် လက်ရဆာင်ြျားကုိ 
ရြာ်မပေားသည့် ဥပရဒြျား သ့ုိြဟုတ် စည်းြျဉ်းစည်း
ကြ်းြျား ေိှပါသည် (ရနာက်ဆက်တဲွ ဂ ကုိ ကကည့်ပါ)။ ယင်း
သည် သံုးစဲွသူရြာက်သည်ြျားအား ြည်သည့်လက်ရဆာင် 
ြျားရပးသင့်ရကကာင်း ရဆွးရနွးေန်နှင့် ဆံုးမြတ်ေန် သင့်ကုိ 
ကူညီပါလိြ့်ြည်။ သင်၏သံုးစဲွသူ ရြာက်သည်ြျားတွင် 
လည်း လက်ရဆာင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြူဝါဒြျား ေိှနုိင်သည် 
ကုိ သတိေပါ။   

သင်သည် တန်ြုိးအရပါ်တွင်  ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ချြှတ်
နုိင်ပါသည်။ ဥပြာ ရဒါ်လာ ၃၀ ပြာဏ သ့ုိြဟုတ် ြိြိ
လုပ်ငန်းြှ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းြျား၊ ပန်းြျား 
သ့ုိြဟုတ် ရချာကလက်ြျားက့ဲသ့ုိ လက်ရဆာင်ငယ်ရလး 
ြျားကုိ ရပးေန်။ တန်ြုိးကကီးပစ္စည်း ဆုိောတွင် ရေှေလက် 
ဝတ်ေတနာြျား၊ ရေးကကီးရသာ နာေီြျား သ့ုိြဟုတ် 
ရလရကကာင်းလုိင်း လက်ြှတ်ြျား တ့ုိပါဝင်သည်။ 

  စီးပွားရေးကတိကဝတ်ြျား          အရကာင်အထည်ရော်မြင်းအတွက် ြှတ်သားြျက်ြျား
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တန်ြုိးေိှ ပစ္စည်းြျားကုိ လက်ရဆာင်အမြစ် ေေိှပါက 
မပန်ရပးေြည် သ့ုိြဟုတ် စီြံခန့်ခဲွြှုအေ သရဘာတူေား
သည့်အတုိင်း ေှင်းလင်းရဆာင်ေွက်ေြည်။  

တခါတေံတွင် လက်ရဆာင်တစ်ခုကုိ မငင်းမခင်းသည် ရုိင်း 
မပော ရောက်ပါသည်။ ဥပြာ အြျားမပည်သူ ဆုိင်ောပဲွ 
ြျ ိုးတွင် ရပးပါက။ ယင်းကုိ ကကိုတင် စဉ်းစားေားြှု ေိှေ
ပပီး မပင်ဆင်ေားရသာ လြ်းညွှန်ချက် ေိှေြည်။  အဆုိပါ 
ကိစ္စေပ်ြျားတွင် လက်ရဆာင်ကုိ လက်ခံနုိင်ရသာ်လည်း 
ရနာက်ပုိင်းတွင် ေှင်းလင်းစာနှင့်အတူ ယင်းလက်ရဆာင်
ကုိ မပန်ရပးေြည်။  သ့ုိြဟုတ် ယင်းတန်ြုိးကုိ ကူညီရေး
အသင်းအြဲွ့ြျားေံ လှူဒါန်းနုိင်သည်။ အမခားကိစ္စပဲွ 
ြျားတွင် ယင်းလက်ရဆာင်၏ အရကကာင်းကုိ ရမပာမခင်းြှ 
ရေှာင်ေှားေန် လက်ရဆာင်ရပးသူကုိ သင်ြည်သ့ုိ 
ရဆာင်ေွက်ခ့ဲသည်နှင့် အဘယ့်ရကကာင့် ရဆာင်ေွက်သည် 
ဆုိသည့် အရကကာင်းအား ရမပာမပသင့်ရပသည်။ 

ဧည့်ြံမြင်း 

ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ တေားဝင် အကျ ိုး
အမြတ်မြင့် ကျ ိုးရကကာင်း ဆီရလျာ်ရသာ ကြကေ 
မပုဧည့်ခံမခင်းကုိ  ရပးနုိင်သည် သ့ုိြဟုတ် လက်ခံနုိင်သည်။ 
ကျွနု်ပ်တ့ုိသည် အလွန်အကျွ ံသ့ုိြဟုတ်  ြကကာခဏ ဧည့်ခံ
မခင်း သ့ုိြဟုတ် ကြကေမပုမခင်း ြဟုတ်ရသာ ဧည့်ခံ 
မခင်းြျားကုိ ြရပးနုိင်ပါ သ့ုိြဟုတ် လက်ြခံ နုိင်ပါ။ 

ဧည့်သည် ဧည့်ခံေန်  ကြကေမပု ရဆာင်ေွက်သူ အမြစ် 
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘက်ြှ ြည်သူြျှ အခြ်းအနား သ့ုိ 
တက်ရောက်မခင်းြေိှလျှင် (ဥပြာ အားကစားပဲွ) ယင်း
သည် လက်ရဆာင်မြစ်ပပီး ဧည့်ခံမခင်း ြဟုတ်ပါ။ 
ေ့ုိရကကာ င့် လက်ရဆာင်ြျားနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စည်းြျဉ်း
စည်းကြ်းအေ ရဆာင်ေွက်ေြည်။    စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
၏ အစိတ်အပုိင်းြျား အမြစ် ရဆာင်ေွက်သင့်သည်။
(ဥပြာ ရကာင်းြွန်ရသာ ဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်မခင်း 
သ့ုိြဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုိင်ော အစည်းအရဝးြျား
ဆက်လက်ရဆာင်ေွက်မခင်း)။ အလွန်အကျွဧံည့်ခံမခင်း
သည် ြည်သည်တ့ုိက သင့်ရလျာ်သည် ဆုိသည့် ရဘာင်
ကုိ ရကျာ်လွန်သွားပါသည် (ဥပြာ ရေးကကီးသည့် 
ဟုိတယ်ြျားတွင် အိြ်ရောင်ြက်ြျား အပါအဝင်
အားလပ်ေက်အတွင်း တည်းခုိရနေုိင်ခွင့်)။ ယင်းသ့ုိ 
မပုလုပ်မခင်းသည် ရကာင်းြွန်ရသာ်လည်း စီးပွားရေး 
လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းြှ ၎င်းတ့ုိ၏ ကုိယ်ပုိင် ခေီးသွားလာြှု 
နှင့် တည်းခုိရန ေုိင်ြှုကုန်ကျစေိတ် တ့ုိကုိ ကျခံရပးသင့်
သည်။ 

  စီးပွားရေးကတိကဝတ်ြျား          အရကာင်အထည်ရော်မြင်းအတွက် ြှတ်သားြျက်ြျား
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ရနာက်ဆက်တွဲ (ဂ)  
အစိုးေအောေှိြျားက လက်ရဆာင်ြျားလက်ြံမြင်းအတွက် 

မြန်ြာအစိုးေ၏ လြ်းညွှန်ြျက်ြျား (ဧပပီ၊၂၀၁၆)
ေည်ေွယ်ြျက်ြျား

၁။  မြန်ြာနုိင်ငံတွင် အဂတိလုိက်စားြှုြျားရကကာင့် အကျင့်စာေိတ္တပျက်မပားြှု (corruption) ြျား ေင်ေှားစွာေိှရနပါသမြင့် 
အချန်ိတုိကာလအတွင်း  လံုးဝပရပျာက်ရေး ရဆာင်ေွက်ေန်ြှာ  ကကီးြားရသာ စိန်ရခါ်ြှု မြစ်ပါသည်။  ြည်သ့ုိပင် မြစ်ရစ
လာဘ်စားြှု၊ အကျင့်စာေိတ္တပျက်မပားြှုသည် လူြှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ တေားဥပရဒစုိးြုိးရေးတ့ုိကုိ ေိခုိက်ရစရသာရကကာင့် 
အဘက်ဘက်ြှ ေိရောက်စွာကုိင်တွယ်ေန် လုိအပ်ပါသည်။ 

၂။   လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုသည် ကနဦးအဆင့်တွင် လက်ရဆာင်ရပးောြှ စတင်နုိင်ပပီး လူြှုရေးအေရပးသည့် လက်ရဆာင်  
 ပစ္စည်းသ့ုိြဟုတ်  တံစုိးလက်ရဆာင်အမြစ် ရပးအပ်သည့်  ပစ္စည်းခဲွမခားသတ်ြှတ်ေန် လြ်းညွှန်ချက် ေုတ်မပန်မခင်းမြစ်
 ပါသည်။ 

အဓိပ္ပာယ်ေွင့်ဆုိြျက်

၃။ လက်ရဆာင်ပစ္စည်းတွင် ရငွရကကးနှင့်တန်ြုိးေိှသည့် ပစ္စည်းအပါအဝင် ရေှေ၊ ရငွ၊ ရလယာဉ်လက်ြှတ်၊ အခြ့ဲတည်းခုိခ၊ 
 အခြ့ဲ စားရသာက်ခ၊ ဧည့်ခံရကျွးရြွးမခင်း၊ ရဂါက်သီး အသင်းဝင်ရကကး စသည်တ့ုိ အကျုံးဝင်သည်။

အရမြြံြူ

၄။  အစုိးေအြဲွ့ဝင်၊ အစုိးေြှြဲွ့စည်းေားရသာ ရကာ်ြေှင်၊ အြဲွ့အစည်း အြဲွ့ဝင်၊ မပည်သူ့ဝန်ေြ်းတ့ုိသည်  ြိြိ၏ောေူးရကကာင့် 
 ရပးအပ်သည်ဟု ယူဆသည့် အြဲွ့အစည်း/ လူပုဂ္ဂို လ်ေံြှရပးအပ်ရသာ  လက်ရဆာင်ြျားကုိ လက်ခံမခင်းြမပုေန် ပိတ်ပင်
 တားမြစ်သည်။ 

ပိတ်ပင်တားမြစ်သည့် အေဲွ့အစည်း လူပုဂ္ဂို လ် 

၅။ ရအာက်ရြာ်မပပါ လက်ရဆာင်ပစ္စည်းြျား လက်ခံမခင်းြမပုေ။  
 (က)  ြိြိောေူးလုပ်ပုိင်ခွင့်၏  အကျ ိုးခံစားနုိင်သည့် လုပ်ေပ်တစ်ခုခုကုိ လုိလားရတာင်းခံရသာအြဲွ့အစည်း/ လူပုဂ္ဂို လ်။ 
 (ခ)  ြိြိတာဝန်ယူေရသာ အြဲွ့အစည်း၊ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲေရသာ အြဲွ့အစည်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ရသာ၊
       လုပ်ကုိင်ေန် ကကိုးပြ်းရနသည့် အြဲွ့အစည်း/လူပုဂ္ဂို လ်။

 (ဂ)  ြိြိောေူးတာဝန်အေ လုပ်ရဆာင်ေြည့် ကိစ္စေပ်တစ်ခုကုိ လုပ်ရဆာင်မခင်းရကကာင့် အကျ ိုးခံစားခွင့်ေေိှသွားြည့် 
       အြဲွ့အစည်း/လူပုဂ္ဂို လ်

 (ဃ)  ြိြိောေူးတာဝန်အေ လုပ်ရဆာင်ေြည့် ကိစ္စေပ်တစ်ခုကုိ လုပ်ရဆာင်မခင်းြမပုသမြင့်  အကျ ိုးခံစားခွင့်ေေိှသွား
          ြည့် အြဲွ့အစည်း/လူပုဂ္ဂို လ်။ 

ခြင်းြျက်ြျား

၆။ ရအာက်ပါတ့ုိကုိ ခခင်းချက်အမြစ်လက်ခံခွင့်မပုသည်။ 

 (က)  လက်ရဆာင်ပစ္စည်းတန်ြုိး ကျပ်ရငွ ၂၅၀၀၀ ေက်ြပုိရသာ လက်ရဆာင်ပစ္စည်း။ (အြဲွ့အစည်း တစ်ခု/ လူပုဂ္ဂလ်ိ
      တစ်ဦးေံြှ လက်ခံေယူသည့် လက်ရဆာင်ပစ္စည်းသည် တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၁၀၀၀၀၀/- တန်ြုိးေက်ြပုိရစေ။) 
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 (ခ)  ြိြိ၏ တေားဝင်ောေူးရကကာင့် ြဟုတ်ဘဲ ြိသားစုဆက်ဆံရေး (Family Relationship)၊  ပုဂ္ဂလ်ိရေးခင်ြင်ြှု 
     (Personal Relationship) အေ ရပးအပ်ရသာ လက်ရဆာင်ပစ္စည်း (ရပးအပ်ရသာ လက်ရဆာင်ပစ္စည်းသည် 
        အပုိဒ် ၅ ပါ တားမြစ်ချက်ြျားနှင့် အကျုံးဝင်ရသာ လက်ရဆာင်ြမြစ်ရစေ။ 

 (ဂ)    အခါကကီးေက်ကကီးြျားတွင် တစ်နှစ်တခါ  ဂါေဝမပုရပးအပ်သည့် ကျပ်ရငွ ၁၀၀၀၀၀/- ေက်ြပုိရသာ လက်ရဆာင်  
       ပစ္စည်းြျား။ (ဥပြာ သီတင်းကျွတ် ကန်ရတာ့ရသာ ပစ္စည်းနှင့် ခေစ်စြတ်လက်ရဆာင်။)

 လက်ြံြွင့်ြေိှရသာ လက်ရဆာင်ြျား 

 ၇။  လက်ခံခွင့်ြေိှရသာ လက်ရဆာင်ြျားရပးအပ်လာပါက ရအာက်ပါအတုိင်း ရဆာင်ေွက်ေြည်။ 

 (က) ရပးအပ်ရသာ လက်ရဆာင်ပစ္စည်းကုိ မပန်လည်ရပးအပ်ေြည်။ 

 (ခ)  ရပးအပ်ရသာ လက်ရဆာင်ပစ္စည်းကုိ လက်ခံလုိပါကေုိလက်ရဆာင်ပစ္စည်း၏ ကာလ ရပါက်ရေးကုိ ရပးအပ်သူေံ  
      မပန်လည်ရပးအပ်ေြည်။ 

 (ဂ)  ကကာေှည်အေားြခံရသာ ပစ္စည်း (သစ်သီး၊ ပန်း) စသည်တ့ုိ မြစ်ပါက ဌာနတွင်းဝန်ေြ်းြျားအား မြန့်ရဝရပးေြည်။ 

နုိင်ငံမြားအစုိးေြျားြှ ရပးအပ်ရသာ လက်ရဆာင်ြျား

၈။  နုိင်ငံမခား အစုိးေြျားြှ ရပးအပ်ရသာ ရအာက်ပါလက်ရဆာင်ြျားကုိ  ခခင်းချက်အရနမြင့် လက်ခံခွင့်မပုသည်။

 (က)   ရငွတန်ြုိး ကျပ် ၄၀၀၀၀၀/- ြပုိရသာ လက်ရဆာင်ပစ္စည်း၊

 (ခ)    တေားဝင်ကိစ္စအတွက် ခေီးသွားလာစေိတ်။ (ရနေုိင်စားရသာက်ခ၊ ရလယာဉ်ခ) 

 (ဂ)    ပညာသင်ဆု၊

 (ဃ)  ရဆးဝါးကုသစေိတ်

 (င)     နုိင်ငံမခားအစုိးေြျားြှရပးရသာ လက်ရဆာင်ပစ္စည်းသည်အေက်ပါအချက်နှင့် ြကုိက်ညီရသာ်လည်း ရပးအပ်သည့် 
      လက်ရဆာင်ကုိ မငင်းဆန်မခင်းမြင့် နှစ်ြက် ြျက်နှာပျက်ေြည့် ကိစ္စြျားတွင် အဆုိပါလက်ရဆာင်ပစ္စည်းကုိ လက်ခံ  
      နုိင်ပပီး ယင်းပစ္စည်းအား ဝန်ကကီးဌာန/ ဌာနသ့ုိ ရပးအပ်ေြည်။ 

အရထွရထွ

၉။  လက်ရဆာင်ြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ရအာက်ပါအတုိင်းလုိက်နာကျင့်သံုးေြည်။ 

 (က) လက်ရဆာင်ကုိပစ္စည်းကုိ သွယ်ဝုိက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း တုိက်ရုိက်ရသာ်လည်းရကာင်းရတာင်းခံ မခင်းြမပုေ၊

 (ခ)   ြိြိ၏ ောေူးတာဝန် လုပ်ရဆာင်ြှုအရပါ် ဩဇာလွှြ်းြုိးရစြည်ဟု ယူဆေရသာ ကိစ္စေပ်ြျားအတွက် ြည်သည့်
       လက်ရဆာင်ပစ္စည်းြှ လက်ခံမခင်းြမပုေ။

 (ဂ)    လက်ခံခွင့်ေိှရသာ လက်ရဆာင် ပစ္စည်းကုိပင် အကကိြ်ကကိြ်လက်ခံမခင်းြမပုေ။

 (ဃ)  လက်ရဆာင်ပစ္စည်းရပးအပ်လာပါက လက်ခံသည်မြစ်ရစ၊ မငင်းပယ်သည်မြစ်ရစ အေက်အကကီးအကဲေံ   
        အမြန်ဆံုးတင်မပေြည်။ 

 (င)    အေက်ပုိဒ် (ဃ)နှင့် ပတ်သက်၍ နုိင်ငံရတာ်သြ္မတနှင့် ဒုတိယသြ္မတြျားအား ရပးအပ်သည့် လက်ရဆာင်ပစ္စည်း
       ြျားကိစ္စကုိ  ဦးစီးရံုးြျား၏ ဒုတိယညွန်ကကားရေးြှူးချုပ်ြျားက နုိင်ငံရတာ်သြ္မတရံုး ဝန်ကကီးေံ  အမြန်ဆံုးတင်မပ  
       ေြည်။ 
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ရဆွးရနွးြှုြျားစတင်ေန် အသုံးမပုနိုင်သည့် သင်တန်းအတွက်ြန်တီးေားရသာ ဇာတ်လြ်းြျား အချ ို ့ကို ရအာက်တွင် 
ရြာ်မပေားသည်။

ဇာတ်လြ်း ၁:  အရကာက်ြွန်ဌာနတွင် 

ရဒါ်ရအးရအးသည် လက်ကားတင်သွင်းသူနှင့် တင်သွင်းေားရသာအစားအစာြျားနှင့် လက်ရဆာင်ြျားကုိ မြန့်မြူးသူ မြစ် 
သည်။ သူြတွင် ဆုိင်ပုိင်ေှင်ြျားနှင့်၎င်းတ့ုိ၏အြှာစာြျား  ရစာင့်ဆုိင်းရနရသာရြာက်သည်ြျားစွာေိှသည်။ သ့ုိောတွင်သူြသည်
သူြ၏ကုန်ပစ္စည်းြျားကုိ အရကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက ေုတ်ရပးေန် ရစာင့်ဆုိင်းရနဆဲမြစ်သည်။ သူြက အဆုိပါရနောေိှအောေိှ
တစ်ဦးနှင့်ရတွ့ဆံုရသာအခါ သူြက သူြ၏သွင်းကုန်ပါြစ်ြျားနှင့် မပဿနာြျားေိှသည်ဟု ရမပာခ့ဲသည်၊ ယင်းမပဿနာြျား 
ကုိအတူတကွ ရမြေှင်းရကာင်းရမြေှင်းနုိင်သည်။ အောေိှက လာဘ်ရပးေန်ရတာင်းဆုိရနသည်ဟု သူြယံုကကည်သည်။  
သ့ုိောတွင် ေုိသ့ုိလာဘ်ရပးေန်ကြ်းလှြ်းြှုသည် သူြ၏အားနည်းချက်ကုိပုိမြစ်ရစပပီး လာဘ်ရငွကုိပုိြုိရတာင်းဆုိလာနုိင်သည်
ကုိ သူြအရနမြင့် နားလည်သည်။ 

မေစ်နုိင်ရြျေိှရသာတ့ံုမပန်ြျက်ြျား 

• လုိအပ်ရသာ လုပ်ေံုးလုပ်နည်းြျားအားလံုးကုိ သင်လုိက်နာရဆာင်ေွက်ခ့ဲရကကာင်းနှင့် သင်၏ စာေွက်စာတြ်း ြျားအားလံုး
 သည်စနစ်တကျေိှရကကာင်း ရသချာပါရစ။

• အရကာက်ခွန်အောေိှနှင့်  သင်ရတွ့ဆံုသည့်အခါ ြျက်မြင်သက်ရသအမြစ် လုပ်ရဆာင်ြည့် တစ်စံုတစ်ရယာက်ကုိ သင့်နှင့်  
 အတူရခါ်လာပါ။  ြျက်မြင်သက်ရသေိှမခင်းက အောေိှအတွက်လာဘ်ယူြှုကုိ  ပုိြုိခက်ခဲရစြည်မြစ်သည်။   

• ြည်သည့် စာေွက်စာတြ်းြျားက မပဿနာမြစ်ရနသည်၊ လုိအပ်ြှုေိှရနသည်ကုိ အောေိှအား အစည်းအရဝးတွင် အတိအကျ  
 ေှင်းမပေန် ရြးမြန်းနုိင်သည်။ 

• သင်သည် သတ်ြှတ်ေားရသာ  ရနာက်ဆံုးသတ်ြှတ်ေက်သ့ုိ  ရောက်ရနသည်ဟု အောေိှက ြေင်မြင်ပါရစနှင့်။  ြေြရန  
 ရဆာင်ေွက်ရနရသာ်လည်း ရအးရဆးတည်ပငိြ်ပပီး သိြ်ရြွ့ပါ။  

• အောေိှရမပာတာြှန်သြျှ အကုန်ြှတ်သားပပီး အချက်မပရသာလာဘ်ရတာင်းခံြှုကုိ လျစ်လျူရှုပါ။ သူ သ့ုိြဟုတ် သူြအရနမြင့်
 တေားြဝင်ရကကာင်းသိ၍ လာဘ်ရငွကုိတုိက်ရုိက်ရတာင်းခံမခင်းြမပုနုိင်ပါ။ သင့်အရနမြင့် အချက်မပြှုကုိ ေည့်သွင်းစဉ်းစား
 မခင်းြမပုဘဲ သင်၏ စာေွက်စာတြ်းြျား စနစ်တကျေိှပါက  အောေိှသည် လက်လွှတ်ရပးပပီး သင်၏ ကုန်စည်ြျားကုိ လွှတ်  
 ရပးပါလိြ့်ြည်။ 

• လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုကုိ သင် ရေွးချယ်ြည် ြဟုတ်ရကကာင်း အရကာက်ခွန်အောေိှကုိ အသိရပးပါ။

• အရကာက်ခွန်အောေိှတဦး၏လုပ်ရဆာင်ြှုသည် ကျ ိုးရကကာင်းဆီရလျာ်ြှုြေိှပါက သူ  သ့ုိြဟုတ် သူြ၏ ကကီးကကပ်ရေးြှူး
 သ့ုိြဟုတ် အဆင့်မြင့်ောေူးေိှသူကုိ ရမပာဆုိခွင့်ေေန် ရတာင်းဆုိပါ။ 

• သင်၏ရြာက်သည်ြျားနှင့် မပဿနာကုိရဆွးရနွးပပီး မြန့်ရဝေန် အချန်ိပုိရတာင်းပါ။  

ဇာတ်လြ်း ၂: အြွန်ရံုးတွင်

ဦးရအာင်ြင်းသည် ဟုိတယ်ကုိပပီးခ့ဲသည့်သံုးနှစ်က ရအာင်မြင်စွာစီြံနုိင်ခ့ဲသည်။ သူသည် နှစ်စဉ်အခွန် ရပးရဆာင်ရနရသာ်လည်း 

ရနာက်ဆက်တွဲ (ဃ) 
အဂတိလိုက်စားြှုတိုက်ေျက်ရေး သင်တန်းအတွက်ေန်တီးထားသည့် 

ဇာတ်လြ်းြျား- သင်ဘာလုပ်ြည်နည်း?
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ပြာဏြည်ြျှ သတ်ြှတ်သည်ကုိသူြသိပါ။ အဆုိပါအခွန်သည်တစ်နှစ်ြှတစ်နှစ် ရမပာင်းလဲသွားပံုေသည်။ ယခုနှစ်တွင် 
သူ့အရနမြင့် ယခင်နှစ်ြျားေက် အြျားကကီးရပးရဆာင်သင့်သည်ဟု ၎င်းကုိရမပာခ့ဲပါသည်။ သူသည် ပုိြုိြျားမပားရသာပြာဏ
ကုိရပးသင့်သည်ဟု ြယံုကကည်ရသာ်လည်း အခွန်အကဲမြတ် သူအားလာဘ်ြရပးလုိပါ။

မေစ်နုိင်ရြျေိှရသာတ့ံုမပန်ြျက်ြျား

• အခွန်အကဲမြတ်သူနှင့် ရတွ့ဆံု၍ အခွန်အကဲမြတ်မခင်း၏အရမခခံကုိ ေှင်းမပေန်ရတာင်းဆုိပါ။ ပပီးခ့ဲသည့်နှစ်ြျားအတွင်း
 ေြ်းရဆာင်ခ့ဲရသာအခွန်ဆုိင်ောစာေွက်စာတြ်းြျားအားလံုးနှင့် ယခင်အကဲမြတ်ချက်ြျားကုိ ယူရဆာင်လာပါ။

• အခွန်အကဲမြတ်ချက်ြျား အရကကာင်းတတ်နုိင်သြျှ ရလ့လာေန် မပည်တွင်းအခွန်ြျားဦးစီးဌာန၏ နည်းဥပရဒြျားနှင့် 
 စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားကုိ မပန်လည်သံုးသပ်ပါ။ 

• သင်၏ကုြ္ပဏီရငွစာေင်း ြှန်ကန်စွာေိန်းသိြ်းေားရကကာင်းရသချာရစေန် မပင်ပစာေင်းကုိင် သ့ုိြဟုတ် ရေှ့ရနနှင့်တုိင်ပင်ပါ။

• အခွန်အကဲမြတ်သူနှင့်ဆက်သွယ်ပပီး မပဿနာကုိရမြေှင်းေန် သင့်အရနမြင့် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုကုိ ြည်သည့်အခါြှအသံုး
 ြမပုဘဲ အခွန်အယူခံခံုအြဲွ့က့ဲသ့ုိရသာ အကဲမြတ်ြှုကုိ စိန်ရခါ်ေန် ရဆာင်ေွက်နုိင်သည့် လြ်းရကကာင်းအားလံုးကုိ အသံုးမပု
 လိြ့်ြည်ကုိ အရကကာင်းကကားပါ။ (အခွန်ရကာက်ခံေန် တာဝန်ေိှသည့် ဌာနြှ အခွန်ရကာက်ခံေန် သ့ုိြဟုတ် အခွန်ဌာနြှ ချ
 ြှတ်သည့်အြိန့် သ့ုိြဟုတ် အစုိးေဌာနြှချြှတ်သည့် ရနာက်ဆံုး ဆံုးမြတ်ချက်ချြှတ်မခင်း သ့ုိြဟုတ် အခါအားရလျာ်စွာ 
 တာဝန်ရပးအပ်ေားသည့်အြဲွ့အစည်းြှ ရနာက်ဆံုး ဆံုးမြတ်ချက်ချြှတ်မခင်းကုိ သက်ဆုိင်ောပုဂ္ဂို လ်ကြရကျနပ်လျှင်
 အခွန်ေြ်ြျား (သူ/သူြ) ကုိယ်တုိင် သ့ုိြဟုတ် တေားဝင်ကုိယ်စားလှယ်ြှ  ရလျှာက်လွှာတင်၍ အယူခံဝင်ခွင့်မပုနုိင်သည်။  
 သံုးသပ်ြှုကုိ ခံုရံုးြှ မပုလုပ် ြည်။)

• သင်သည် အခွန်အကဲမြတ်ြှုတစ်ခုကုိ ညိှနိှုင်းြည် ဆုိပါက သင့်ရလျာ်ြှန်ကန်သည့် စာေွက်စာတြ်းြျား ရသချာြှုေိှပါရစ။ 

• လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု ရတာင်းဆုိချက်ြျားကုိ ြလုိက်ရလျာပါနှင့်။ သင်စတင်သည်နှင့်တပပိုင်နက် အောေိှြှ ပုိြုိရတာင်းဆုိြှု  
 ြျား ဆက်လက်မြစ်ရပါ်လာနုိင်သည်။

ဇာတ်လြ်း ၃: ကုိယ်စားလှယ်ြျား သ့ုိြဟုတ် ကန်ထရုိက်တာြဲွြျားအန္တောယ်ြျားအရပါ် စီြံြန့်ြဲွမြင်း

Skyline သယ်ယူပ့ုိရဆာင်ရေးသည် မြဝတီနယ်စပ်တရလျှာက်တွင် သရဘလာအရမြာက်အြျားမြင့် ကုန်စည်ြျားကုိသယ်ယူ 
ပ့ုိရဆာင်ရပးပါသည်။  ၎င်းတ့ုိသည် ရဒသခံကုိယ်စားလှယ်နှင့်အတူ နှစ်ရပါင်းြျားစွာအလုပ်လုပ်ခ့ဲသည်။ ကုိယ်စားလှယ်ြျားသည် 
ေိရောက်ရသာ ကုန်စည် ေှင်းလင်းရေးအတွက် ရေးနှုန်းသင့်ရတာ်စွာမြင့်  ဝန်ရဆာင်ြှုရပးခ့ဲသည်။ သ့ုိောတွင် ကုိယ်စားလှယ်၏
ရငွရတာင်းခံလွှာသည် အလွန်ရယဘူယျကျရသာ ပံုစံသာေိှပပီး Skyline က ၎င်းကုိ အြှန်တကယ် ရငွရပးရချြှု အရသးစိတ်ကုိြူ 
ေည့်သွင်းရြာ်မပမခင်းြေိှပါ။ Skyline ၏စာေင်းအင်းဌာနက လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုတွင်ပါဝင်၍ ြံုးကွယ် ေားမခင်းမြစ်နုိင်သည်။ 

မေစ်နုိင်ရြျေိှရသာတ့ံုမပန်ြျက်ြျား

• ကုြ္ပဏီရပါ်လစီ ရမပာင်းလဲရနရကကာင်း ကုန်စည် ေှင်းလင်းရေး ရဆာင်ေွက်ရပးရနသူ  ကုိယ်စားလှယ်ကုိေှင်းမပပပီး ေှင်းလင်း
 ရေးအတွက် ြည်သည့် အခရကကးရငွရပးရဆာင်ေသည်ကုိ အတိအကျေှင်းမပသည့် အရသးစိတ်အချက်အလက်ြျား ရငွ
 ရတာင်းခံလွှာြျားတွင် ရြာ်မပေန် လုိအပ်သည်ဟု ရမပာပါ။

• ရငွရတာင်းခံလွှာတွင်ပါေိှရသာ ကုန်စည် ေှင်းလင်းရေးဆုိင်ော အခရကကးရငွြျားအတွက် ကုိယ်စားလှယ်ကတေားဝင်လက်
 ခံမြတ်ပုိင်းြျားရပးေန် လုိအပ်သည်။  

• အကျ ိုးရဆာင် ကုိယ်စားလှယ်နှင့်  စာချုပ်အသစ်ြချုပ်ြီ အကျ ိုးရဆာင်၏  အရလ့အေြျားသည်  ကုြ္ပဏီ၏လုပ်ေံုးလုပ်  
 နည်းြျားနှင့် ဆန့်ကျင်ြှုြေိှရကကာင်း ရသချာရစေန်  ေုိက်သင့်ရသာလ့ံုလဝီေိယမြင့် သံုးသပ်ပါ။ 

• ကုန်စည်ရောင်းဝယ်သည့်အကျ ိုးရဆာင်သည် လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှုတွင်ပါဝင်ပါက စာချုပ်သက်တြ်းတုိးမခင်းြမပုေ။ နယ်
 စပ်တွင်ပုိြုိမြင့်ြားရသာ ကုန်ကျစေိတ်ြျားသ့ုိြဟုတ် အရလ့အကျင့်အသစ်ြျားနှင့် စံချန်ိစံညွှန်းြျားရကကာင့်ကကာေှည်ရသာ 
 ရနှာင့်ရနှးြှုြျားကုိ ကုိင်တွယ်ေန်အစီအစဉ်ဆဲွပါ။
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ရနာက်ဆက်တွဲ (င) 
အေင်းအမြစ်ြျား

ရအာက်ပါအေင်းအမြစ်ြျားသည် မြန်ြာဘာသာမြင့် ေေိှနုိင်ပါသည်။  

• Transparency International: လာဘ်ရပးလာဘ်ယူြှု တုိက်ြျက်ရေးအတွက်စီးပွားရေးအရမခခံြူြျား - အရသးစားနှင့်
 အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား (SME) ပံုနိှပ်ေုတ်ရဝမခင်း၊ ၂၀၁၄ 

• Building Markets: ကျင့်ဝတ်စည်းြျဉ်းြျားနှင့် အဂတိလုိက်စားြှုတုိက်ြျက်ရေး ဝန်ေြ်းလက်စဲွ စာအုပ် 

ဤ “မြန်ြာကုြ္ပဏီြျားအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ရမြာင့်ြှန်ရေး ဂုဏ်သိက္ခာဆုိင်ောလက်စဲွစာအုပ်”ကုိ ရအာက်ပါ 
အဂလလိပ်ဘာသာအေင်းအမြစ်ြျားြှ အရမခခံရေးသားေားမခင်းမြစ်သည်။

• Business Anti-Corruption Portal. အင်တာနက်အသံုးမပု သင်တန်းြျား၊ တုိင်းမပည်ရဘးအန္တောယ်ေိှြှု ရကာက်ရကကာင်း 
 ြျားနှင့် due delligence tools ြျားအပါအဝင် အဂတိလုိက်စားြှု တုိက်ြျက်ရေး လုိက်နာရဆာင်ေွက်ြှုနှင့်အန္တောယ်စီြံ  
 ခန့်ခဲွြှုဆုိင်ောအခြ့ဲေယူနုိင်သည့် အေင်းအမြစ်ြျား၊ 

• UN Global Compact online resources

• Center for International Private Enterprise (CIPE), အရြေိကန် ကုန်သည်ကကီးြျားအသင်း၏ အြဲွ့ဝင် အသင်းတစ်ခု 
 မြစ်။မြန်ြာနုိင်ငံတွင်လည်းရဆာင်ေွက်ြှုြျားေိှ။ ယင်းတွင် အမပည်မပည်ဆုိင်ောအရကာင်းဆံုးအရလ့အကျင့်၊ အဂတိလုိက် 
 စားြှုတုိက်ြျက်ရေးဆုိင်ော လုိက်နာေြည့် ြူသရဘာတေားြျားအမပင် အမခားအေင်း အမြစ်ြျားအရကကာင်းကုိ အရသး
 စားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား (SMEs) ကုိ အဂလလိပ် ဘာသာမြင့် သင်ကကားရပးေန် အခြ့ဲအွန်လုိင်းသင်တန်း
 ြျားေိှပါသည်။ 

• Online Primer: The Business Case for Anti-Corruption Compliance

• Anti-Corruption Compliance: A guide for mid-sized companies in emerging markets (2019) 

• Corporate  Compliance Trends blog ြှရေးသားေားသည့် အရသးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျားအရကကာင်း
  နှင့်လုိက်နာြှုဆုိင်ောအသိပညာမြှင့်တင်မခင်းနှင့် အဂတိလုိက်စားြှု ကုိကုိင်တွယ်ေန်  အရမြေှာမခင်းတ့ုိအတွက် စီးပွား  
  ရေး အသင်းအြဲွ့ြျား နှင့်ကုန်သည်ြျားအသင်းြျား ၏အခန်းကဏ္ဍ 

• Anti-Corruption Manual for SMEs (CIPE/Asian Institute of Management, Hills Program on Governance,  
  Manila, 2011) 

• G20-B20 Anti-Corruption Toolkit for SMEs prepared by the International Business Leadership Forum (IBLF) Global

• Independent Commission Against Corruption (Hong Kong): Governance and Internal Control: A Best-  
 Practice Checklist (for SMEs) 

• International Finance Corporation SME Integrity Tool 

• World Bank Institute Fighting Corruption Through Collective Action – A guide for business. 

• World Economic Forum (WEF), “Partnering Against Corruption -- Principles for Countering Bribery”  
 Partnering Against Corruption Initiative (PACI)

• Transparency Internationalတွင် အဂလလိပ်ဘာသာမြင့် ရေးသားေားရသာအေင်းအမြစ်အရမြာက်အမြား ေိှပါသည်။ 

• Handbook on Curbing Corruption in Public Procurement  

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/business_principles_for_countering_bribery_small_and_medium_enterprise_sme
http://buildingmarkets.org/our-impact/myanmar
http://www.business-anti-corruption.org/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10
http://www.cipe.org/
https://cipe.course.tc/catalog/course/ac-compliance
http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/
http://cctrends.cipe.org/
http://cctrends.cipe.org/
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/12/Anti-corruptionToolkit-for-SMEs.pdf
http://www.icac.org.hk/filemanager/en/Content_1031/sme.pdf
http://www.icac.org.hk/filemanager/en/Content_1031/sme.pdf
http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/54664/SME-Integrity-Tool
http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/54664/SME-Integrity-Tool
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Principles_2009.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Principles_2009.pdf
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• Teaching Integrity to Youth

• Countering Small Bribes: Principles and good practices guidance for dealing with small bribes including 
  facilitation payments

• Doing Business Without Bribery Interactive on-line training

• International Chamber of Commerce, Transparency International, UN Global Compact, and World  
 Economic Forum, RESIST—Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions: A company  
 tool for employee training. 2011. Scenario- based discussion tool (PDF). English, French, Spanish. 

• စီးပွာရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ြျားအြဲွ့အစည်းတွင် အြျ ိုးြျ ိုးရသာအဂတိလုိက်စားြှုအရမခအရနြျားကုိ “ြည်သ့ုိဆန့်ကျင် 
တွန်းလှန်ြည်” ဆုိသည့်အကကံြျားရောက်ပ့ံရပးသည့် IBE ၏ Say No Toolkit က့ဲသ့ုိ လုပ်ငန်းခွင်ေိှ စုိးေိြ်ြှုြျားရပါ် 
ရပါက်မခင်းကုိမပင်ဆင်ေန် ဝန်ေြ်းြျားကုိ ကူညီရပးြည့် ‘The IBE Speak-Up Toolkit’ အွန်လုိင်း/ အက်ပလီရကးေှင်း
အသံုးမပုလက်စဲွြျား ေိှပါသည်။ 

• ရနာက်ဆက်တဲွ (က) တွင် ရြာ်မပေားရသာ အကကံမပုချက်အတွက် ေင်းမြစ်ြျားြှာ - 

 •  Government of Western Australia, Public Sector Commission 
   “Conduct Guide: Developing a Code of Conduct” နှင့်

 •  Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC), 
    “Anti-Corruption Programme: A Guide for Listed Companies” မြစ်သည်။ 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/teaching_integrity_to_youth_examples_from_11_countries
http://www.transparency.org.uk/publications/countering-small-bribes/
http://www.transparency.org.uk/publications/countering-small-bribes/
http://www.doingbusinesswithoutbribery.com/
https://www.unglobalcompact.org/library/157
https://www.unglobalcompact.org/library/157
https://www.ibe.org.uk/tools-and-services/the-ibe-speak-up-toolkit.html
https://www.ibe.org.uk/tools-and-services/the-ibe-speak-up-toolkit.html
https://publicsector.wa.gov.au/sites/default/files/documents/conduct_guide_13.pdf
https://cpas.icac.hk/UPloadImages/InfoFile/cate_43/2018/da04fabe-65d6-45f3-8377-f80ef87978ef.pdf
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ရနာက်ဆက်တွဲ (စ)
မြန်ြာနိုင်ငံအရမြမပုလူြှုအေွဲ့အစည်းြျား

ရအာက်ပါ မြန်ြာနုိင်ငံအရမခမပုလူြှုအြဲွ့အစည်းြျားသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂုဏ်သိက္ခာေိှြှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာြှုနှင့် အဂတိ  
လုိက်စားြှုဆုိင်ော ကိစ္စေပ်ြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်လျက်ေိှပါသည်။

မြန်ြာအစုိးေသည် သဘာဝသယံဇာတ အေင်းအမြစ် တူးရြာ်ေုတ်လုပ်ရေး
လုပ်ငန်းြျား ပွင့်လင်းမြင်သာြှု ရြာ်ရဆာင်ရေး (EITI) တွင် လက်ြှတ်ေုိး 
ေားသည်။ EITI သည် ရေနံ၊သဘာဝဓါတ်ရငွ့နှင့် သတ္ုထ တူးရြာ်မခင်း 
လုပ်ငန်းြျားတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာြှုနှင့် တာဝန်ခံြှုေိှရေးဆုိင်ော ကြ္ဘာ့စံချန်ိ
စံနှုန်းတစ်ေပ်မြစ်သည်။ EITI အေ အစုိးေသည် ၎င်းတ့ုိအရနမြင့် 
သယံဇာတေုတ်ယူ ရေးကုြ္ပဏီြျားေံြှ ြည်သည့်အောြျား လက်ခံေေိှ 
သည်ကုိ ေုတ်မပန်ေြည် မြစ်ပပီးနှင့် ကုြ္ပဏီြျားအရနမြင့်လည်း ၎င်းတ့ုိက 
အစုိးေေံ ြည်သည်ြျား ရပးသွင်းေသည်ကုိ ေုတ်မပန်ေြည်မြစ်သည်။ 
သဘာဝသယံဇာတ အုပ်ချုပ်ြှုဆုိင်ော အဆင့်အတန်းတစ်ေပ်အား 
နုိင်ငံအတွင်း ေုတ်မပန်ရကကညာောတွင် အရကကာင်းအောနှင့် အရမခအရန 
ဆုိင်ောသတင်းအချက်အလက်ြျားနှင့်တကွ ဤပံုစံြျားကုိ ချန်ိညိှရဆာင် 
ေွက်ေမခင်းပင် မြစ်သည်။  www.facebook.com/MyanmarEITI/

Myanmar Extractive 
Industries Transparency 
Initiative (MEITI) 

Myanmar Alliance 
for Transparency and 
Accountability (MATA)  

MATA သည် နုိင်ငံသားြျားနှင့် အေပ်ြက်အြဲွ့အစည်းြျား ပါဝင်ရဆာင် 
ေွက်ြှု၊ ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ြှုတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာြှုနှင့် တာဝန်ခံြှုဆုိင်ော ြူ
သရဘာတေားြျား ရပါင်းစပ်ပါဝင်ြှုနှင့် မြန်ြာနုိင်ငံေိှ ြူဝါဒြျား၊ ဥပရဒြျား 
နှင့် လြ်းညွှန်ချက်ြျား အရကာင်အေည်ရြာ် ရဆာင်ေွက်ြှုတ့ုိကုိ ရသချာြှု 
ေိှရစေန်ေည်ေွယ်၍ တုိင်းရဒသကကီးနှင့် မပည်နယ် ၁၄ ခုတ့ုိြှ ပုဂ္ဂလိကနှင့် 
အေပ်ြက်အြဲွ့အစည်းလှုပ်ေှားတက်ကကသူြျား ၄၅၀ ရကျာ်ပါဝင်သည့် 
National network တစ်ခုမြစ်ပါသည်။ MATA သည် သယံဇာတ ေုတ် 
လုပ်ရေးလုပ်ငန်းြျားအရပါ် အရမခမပု၍ မြန်ြာနုိင်ငံေိှ စီးပွားရေး၊ နုိင်ငံရေး 
နှင့် လူြှုရေးမပုမပင်ရမပာင်းလဲြှုဆုိင်ော မပဿနာြျားကုိ ပူးရပါင်း စစ်ရဆး
ရဆာင်ေွက်ေန်နှင့် အုပ်ချုပ်ြှုဆုိင်ော ပွင့်လင်းမြင် သာြှုနှင့် တာဝန်ခံြှုနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ရောက်ခံအားရပးေန် အြဲွ့ဝင်ြျားကုိ ကူညီပ့ံပုိးရပးပါ သည်။ 
အေပ်ြက် အြဲွ့အစည်း လှုပ်ေှားတက်ကကသူ အြျားစုသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် 
ြတုိင်ြီ ကတည်းက EITI ကုိ အရလးေားခ့ဲကကပပီး EITI သ့ုိဝင်ရောက်ေန် 
နုိင်ငံရတာ်သြ္မတ၏ကတိကဝတ်အေ  အရေးပါ ရသာ လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်
ေြည့်ကိစ္စေပ်ြျားအတွက် အြဲွ့အမြစ် ြဲွ့စည်းတည် ရောင်ခ့ဲကကပါသည်။  
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အေပ်ြက်အြဲွ့အစည်း လှုပ်ေှားတက် ကကသူြျား၏ 
အဓိကပ့ဲကုိင်သူြျားက EITI အေပ်ြက်လူြှု အြဲွ့အစည်း ြျားဆုိင်ော 
အြျ ိုးသားအဆင့် ညီလာခံကုိ ပူးတဲွစီစဉ် ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ အုပ်စု
ြျားြှ MATAအား ြဲွ့စည်းခ့ဲကကပပီး တာဝန်ယူ/တာဝန်ခံြှုဆုိင်ောမပဿနာ 
ေပ်ြျားအရပါ် အရလးေားြှုကုိေင်ဟပ်ရစေန် ယင်းသ့ုိ ရဆာင်ေွက် 
ခ့ဲမခင်းမြစ်သည်။  www.facebook.com/Myanmar-Alli- ance-for-
Transparency-and-Accountability-MA-TA-672103292860036/

https://www.facebook.com/MyanmarEITI/
https://myanmareiti.org/en
https://myanmareiti.org/en
https://myanmareiti.org/en
https://www.mata-nrg.org/
https://www.mata-nrg.org/
https://www.mata-nrg.org/
www.facebook.com/Myanmar-Alli-%20ance-for-Transparency-and-Accountability-MA-%20TA-672103292860036/
www.facebook.com/Myanmar-Alli-%20ance-for-Transparency-and-Accountability-MA-%20TA-672103292860036/
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ဤအြဲွ့အစည်းသည် အြျားမပည်သူ၊ ပုဂ္ဂလိက အစုစပ်လုပ်ငန်းြျား(PPPs) 
နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းမြင်သာြှုနှင့် ဒီြုိကရေစီဆန်ရသာ တာဝန်ခံြှုြျား 
အရကကာင်းကုိ အြျားမပည်သူေံ အသိပညာမြန့်ရဝ မြှင့်တင်ရပးပါသည်။ 
SANDHI သည် တေားြျှတရသာ၊ ဒီြုိကရေစီ ဆန်ရသာ၊ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်
ရသာ လူ့အြဲွ့အစည်း တစ်ေပ်ကုိ ြန်တီးရေး  ရြျှာ်ြှန်းချက်နှင့်မြန်ြာနုိင်ငံ
တွင် ဒီြုိကရေစီဆန်ရသာအုပ်ချုပ်ြှုစနစ် တုိးတက်လာရေးေည်ြှန်းချက် 
ြျား ေိှပါသည်။  SANDHI ၏ အဓိကေည်ေွယ်ချက်ြျားြှာ အဓိကနုိင်ငံရေး 
ပါတီြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည်မြှင့်တင်ရေး၊ အြျားမပည်သူကဏ္ဍတွင်ပွင့်လင်း
မြင်သာြှုနှင့် တာဝန်ခံရဆာင်ေွက်ြှု တုိးတက်လာရေး၊  အြျားမပည်သူရေးော 
ကိစ္စြျားနှင့် အဓိက ေင်းနီှးမြှုပ်နံှြှုြျားတွင် အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား 
၏ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ြှု အားရကာင်းလာရစရေးတ့ုိကုိ  အရလးရပး ရဆာင် 
ေွက်မခင်းပင်မြစ်ပါသည်။   SANDHI ၏ အဓိက အစီအစဉ်ြျားတွင် အြျား
မပည်သူ-ပုဂ္ဂလိက  လုပ်ငန်းြျား (PPPs) နှင့် သုရတသန အစီအစဉ်ြျား 
အတွက် သင်တန်းြျား ပ့ုိချရဆာင်ေွက်ရပးမခင်းပါဝင်ပါသည်။ 
https://www.facebook.com/sandhigovernanceinstitute/

SANDHI GOVERNANCE 
INSTITUTE 

SPECTRUM 
- SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
KNOWLEDGE NETWORK 
 

YONE KYI YAR
 

Spectrum သည် တာဝန်ခံြှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာြှုေိှရစေန် အကူအညီ 
အရောက်အပ့ံရပးြည့် သတင်းအချက်အလက်ြျား ေေိှနုိင်မခင်းအရပါ် 
အရလးဂရုမပုပါသည်။ ၎င်းတ့ုိ၏ေည်ေွယ်ချက်ြှာ တုိင်းမပည်၏ အနာဂတ်ဦး 
တည်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟုသုတနှင့် မပည့်စံုရသာဆံုးမြတ်ချက်ြျားချ 
ြှတ်နုိင်ရစေန် နုိင်ငံ သားြျားကုိ လုပ်ကုိင်ပါဝင်ခွင့်ရပးနုိင်ေန် ေည်ေွယ်မခင်း 
မြစ်ပါသည်။ ၎င်းတ့ုိအရနမြင့် မြန်ြာအစုိးေ၊ ပုဂ္ဂလိက အခန်းကဏ္ဍနှင့် 
လူြှုအြဲွ့အစည်းြျားကကား ရကာင်းြွန်သည့် ဆက်စပ်ပတ်သတ်ြှုတုိးမြှင့် 
လာရေးတွင် ပစ္စည်းပစ္စယြျား၊ သင်တန်းြျား၊ သက်ဆုိင်ောသုရတသန 
ရဆာင်ေွက်ချက်ြျားနှင့် ရလ့လာဆန်းစစ်ချက်ြျားကုိ ရဝြျှပ့ံပုိးရပးမခင်း 
အားမြင့် ရဆာင်ေွက်ရပးလျက် ေိှပါသည်။ 
https://www.spectrumsdkn.org/en/

ယံုကကည်ောကုိ အခြ့ဲအြျားမပည်သူစာကကည့်တုိက် အမြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် 
ြန္တရလးေိှ တက္ကသုိလ်ရကျာင်း သား/သူြျားနှင့် တက်ကကသည့် လူငယ် အုပ်စု
ြျားြှ ြဲွ့စည်းခ့ဲကကပပီး ယခုအခါတွင် ြန္တရလး၊ စစ်ကုိင်းနှင့် ြရကွးတုိင်း 
ရဒသကကီးြျားတွင် သင်တန်းြျား၊ သုရတသနြျား၊ ြူဝါဒအရောက် 
အကူမပုနှင့် စာကကည့်တုိက်ြျားမြင့် လည်ပတ်ရဆာင်ေွက်လျက် ေိှပါသည်။
www.facebook.com/ YoneKyiYarKnowledgePropagationSociety/

လွတ်လပ်ရသာ အြဲွ့အစည်းတစ်ေပ်မြစ်ပပီး အစုိးေ၏ ရဆာင်ေွက်ချက် 
ြျားကုိ ရစာင့်ကကည့်စစ်ရဆးပါသည်။ ယခင် ေန်ကုန်တုိင်းရဒသကကီးလွှတ်
ရတာ်ကုိယ်စားလှယ် ရဒါ်ညိုညိုသင်း ဦးရဆာင်ြဲွ့စည်းေားရသာ YANGON 
WATCH အြဲွ့သည် မြန်ြာအစုိးေနှင့် လွှတ်ရတာ်ကုိယ်စားလှယ်ြျား၏ 
ရဆာင်ေွက်ြှုဆုိင်ော စီြံခန့်ခဲွြှုြျားနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာြှုတ့ုိအရပါ် ရစာင့်
ကကည့်ရလ့လာပါသည်။ 
www.facebook.com/Yangon-Watch-977840208998856/

YANGON WATCH

https://www.facebook.com/sandhigovernanceinstitute/
https://www.spectrumsdkn.org/en/
https://www.facebook.com/YoneKyiYarKnowledgePropagationSociety/
www.facebook.com/Yangon-Watch-977840208998856/%20
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OPEN MYANMAR INITIATIVE
 

BUILDING MARKETS

CHEMONICS - USAID 
PROMOTING RULE OF 
LAW IN MYANMAR 
(PRLM) PROJECT 

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပညာရေးေယူခံစားပုိင်ခွင့် တုိးမြှင့်ရေးရြျှာ်ြှန်း
ချက်နှင့်အတူ အကျ ိုးအမြတ်ြယူ ရသာ အြဲွ့အစည်းအရနမြင့် ပငိြ်းချြ်းရေး 
လွှြ်းခခုံေားပပီး ဒီြုိကရေစီစနစ် ရအာင်မြင်သည့်အနာဂတ်ဆီသ့ုိ ရလျှာက်
လှြ်းရနရသာ မြန်ြာနုိင်ငံ၏အကူးအရမပာင်း ကာလတွင် နုိင်ငံသားတစ်ဦး 
ချင်းစီတုိင်း ပါဝင်ခွင့် ေေိှရေးအတွက် အရေးပါြှုတစ်ခုကုိ ရဆာင်ေွက်လျက် 
ေိှပါသည်။ ၈၈ ြျ ိုးဆက် ရကျာင်းသားြျား၊ အမခားနုိင်ငံရေးအကျဉ်းသား 
ရဟာင်းြျားက ြဲွ့စည်းေားပပီး ကျွြ်းကျင် သူအြဲွ့အမြစ်လည်းရကာင်း၊ 
သုရတသန စင်တာအမြစ် လည်းရကာင်း၊ ပညာရပးမခင်းနှင့် သင်တန်း 
ရကျာင်းအ မြစ်လည်းရကာင်း လုပ်ကုိင်ရဆာင်ေွက်ခ့ဲပါသည်။ OMI သည် 
လွှတ်ရတာ်ကိစ္စေပ်ြျားနှင့် ဘတ်ဂျတ်ကိစ္စေပ်ြျားကုိ ရစာင့်ကကည့်ရလ့လာ
မခင်း၊ ဥပရဒြူကကြ်းရေးဆဲွရေးကိစ္စေပ်ြျားကုိ ရမခောခံရလ့လာမခင်းနှင့်သိေိှ
ခွင့်ေရေး ကုိတုိးမြှင့်ရဆာင်ေွက်မခင်းတ့ုိတွင် အရလးရပးရဆာင် ေွက်လျက်
ေိှပါသည်။  
www.facebook.com/OpenMyanmarInitiative/ 

BUILDING MARKETS သည် အကျ ိုးအမြတ်ြယူရသာ လုပ်ငန်းအရနမြင့် 
မြန်ြာနုိင်ငံအပါအဝင်  အကျပ်အတည်းေိှရသာ နုိင်ငံရပါင်း ၁၁ နုိင်ငံ တွင် 
လုပ်ငန်းြျား လည်ပတ်ရဆာင်ေွက်လျက် ေိှသည်။  ရဒသဆုိင်ော စွန့်ဦးတီ
ေွင် သူြျားကုိ အဂတိတုိက်ြျက်ရေး သင်တန်းြျားရပးကာ စီးပွာရေး 
အခွင့်အလြ်းအသစ်ြျားနှင့် ဆက်သွယ်ရပး မခင်းမြင့် ရေးကွက်ြျားတည်
ရဆာက်မခင်း၊ အလုပ်အ ကုိင်ြျားြန်တီးမခင်းတ့ုိမပုလုပ်သည်။ 
www.facebook.com/BuildingMarketsMyanmar/ 

USAID ၏ မြန်ြာနုိင်ငံတွင် တေားဥပရဒစုိးြုိးြှု မြှင့်တင်ရေး (PRLM) စီြံ
ကိန်းကုိ  CHEMONICS  မြန်ြာမပည်သူြျားအတွက် ဥပရဒရေးောအခွင့် 
အရေးြျားကာကွယ်ေန်နှင့် တေားြျှတြှုလက်လှြ်းြီရေး မြှင့်တင်ရဆာင် 
ေွက်ေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။ ဤေည်ြှန်းချက်ြျား ေေိှရအာင်မြင်ရစေန် 
PRLM သည်  တေားြျှတြှု ကဏ္ဍဆုိင်ော အြဲွ့အစည်းြျားအတွင် တာဝန်
ယူ/ခံြှုနှင့် အေည်အရသွးမပည်ဝရေး တည်ရဆာက်ေန်နှင့် အေပ်ြက်အြဲွ့ 
အစည်းြျားက ရဆာင်ေွက်သည့်  ဥပရဒဝန်ရဆာင်ြှုြျားနှင့်  အကကံရပးြှု
ြျား တုိးတက်ရကာင်းြွန်လာေန် ကကိုးပြ်းရဆာင်ေွက်လျက် ေိှပါသည်။ 
ဥပရဒရေးော အခွင့်အရေးြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကကီးြားသည့်တုိးမြှင့်ရဆာင် 
ေွက်မခင်းအရနမြင့်  PRLM သည် အြျားမပည်သူြျား၏အသိအမြင်တွင် 
ပုိြုိလက်လှြ်းြီရသာ၊ ပုိြုိ ယံုကကည်စိတ်ချေရသာ၊ တေားဝင် မြစ်ရသာ 
ဥပရဒစနစ်တစ်ေပ် ြံွ့ပြိုးတုိးတက်ရစေန် မြန်ြာနုိင်ငံအား ရောက်ပ့ံ
ကူညီလျက်ေိှပါသည်။  
www.facebook.com/chemonicsinternational/ 

www.facebook.com/OpenMyanmarInitiative/%20%20
www.facebook.com/BuildingMarketsMyanmar/%20
www.facebook.com/chemonicsinternational/%20
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ACCESS TO JUSTICE 
INITIATIVE (A2JI)

The Access to Justice Initiative (A2JI) တေားြျှတြှု လက်လှြ်းြီရေး 
အြွဲ့သည် အေပ်ဘက်အြွဲ့စည်းြျား၊ ကျွြ်းကျင်သူြျား   စုရပါင်းေားပပီး 
မြန်ြာနုိင်ငံတွင် တေားြျှတြှု လက်လှြ်းြီရေးအား ရကာင်းရစေန် 
အတွက် ြူဝါဒ၊ ြဲွ့စည်းပံုြျား ရမပာင်းလဲနုိင်ရစရေးအတွက် အရောက်အပ့ံ 
မပုနုိင်ေန် ြဲွ့စည်းေားပါသည်။ အေပ်ြက် အြဲွ့အစည်းရပါင်း ၄၀ ရကျာ်နှင့် 
တစ်ဦးချင်း ကျွြ်းကျင်သူြျား ြျားစွာမြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလုိင်လက 
ြဲွ့စည်းကာ အမပုသရဘာရဆာင်သည့် အသိပညာရပးရေးလြ်းရကကာင်းြှ 
ချဉ်းကပ် ရဆာင်ေွက်ခ့ဲသည်။ အြဲွ့တွင် သုရတသန၊ အသိပညာရပးနှင့် 
ရစာင့်ကကပ် ရလ့လာသည့် အလွှာ ဟူ၍ အလွှာ ၃လွှာေိှကာ ယင်းတ့ုိက 
သက်ဆုိင်ော ဥပရဒြျားတွင် သုရတသန အရမခခံသည့် အသိပညာရပးရေး
ြျားကုိ မပုလုပ်သလုိ တေားစီေင်ရေး ကဏ္ဍြှ သူြျားအား ရစာင့်ကကည့် 
ရလ့လာမခင်းနှင့်  ပွင့်လင်းမြင်သာြှုြျား တုိးမြှင့်ရစရေးတ့ုိကုိ ရဆာင်ေွက် 
ပါသည်။ 
zawkhinlay.71@gmail.com

zawkhinlay.71%40gmail.com
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ADDRESS:
6(a) Shin Saw Pu Road

Kayin Chan Ward, Ahlone Township, Yangon
Myanmar

P. +95 1 512613
E. info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm
www.myanmar-responsiblebusiness.org

mailto:info@myanmar-responsiblebusiness.org
http://www.mcrb.org.mm
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org

