
Asia World Co., Ltd.  

လိမ္လည္၍ အက်ဳိးစီးပြားရယူျခင္းကုိဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ 

 

 

 

ဒီဇင္ဘာ (၁၅)ရက္၊ ၂၀၁၄။ 

ဤမွတ္တမ္းတြင္ ေနာက္ဆက္တဲြမ်ားအပါအ၀င္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း (၂၈) မ်က္ႏွာ ပါ၀င္သည္။ 

မာတိကာ  

၁။ နိဒါန္း            ၁ 

၂။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား          ၄ 

၃။ က႑အလုိက္တာ၀န္ရွိမႈမ်ား          ၆  

၄။ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမ်ား       ၁၁  

၅။ ေလ့လာစံုစမ္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ က်င့္၀တ္မ်ား       ၂၀  

၆။ အျဖစ္ပ်က္တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ တုံ႔ျပန္ပုံႏွင့္ ကုစားပုံမ်ား      ၂၂  

က။ ေနာက္ဆက္တဲြ - ၁၊ လုပ္ငန္းစုကိုဖဲြ႔စည္းထားပုံ။       ၂၃  

ခ။ ေနာက္ဆက္တဲြ - ၂၊ စြန္႔စားရမႈအလားအလာမ်ားျဖစ္စဥ္ -- အေရးတႀကီး သတိေပးခ်က္မ်ား။ ၂၄ 

ဂ။ ေနာက္ဆက္တဲြ - ၃၊ အလုပ္မျဖစ္ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ေငြေပးေငြယူလုပ္ျခင္း။    ၂၆  

 

 

 



၁။   နိဒါန္း  

၁။ (၁)   မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္  

၁။ (၁) (၁)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈနွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားမွ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ အႏၲရာယ္သင့္ရန္႐ွိမႈႏွင့္ စြန္႔စားရမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခဲြရန္ 

လိမ္လည္၍ အက်ဳိးစီးပြားရယူျခင္းကုိဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ ဆုိင္ရာ 

လက္ေတြ႔က် ေသာ “မူ၀ါဒ” တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

လုိအပ္ေၾကာင္း Asia World Co., Ltd က အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။  

၁။ (၁) (၂)  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနရာ တရားစီရင္မႈဆိုင္ရာ နယ္ေျမအားလုံးတြင္ 

က်ေရာက္လာမည့္ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈနွင့္ 

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ စပ္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒအားလုံးကုိ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံပါမည္။  

၁။ (၁) (၃)  လိမ္လည္အက်ဳိးစြားပြားရယူျခင္းႏွင့္ လာဘ္လာဘတစ္စံုတစ္ရာကို လက္ခံျခင္း၊ 

ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ေပးျခင္း၊ ေပးရန္/ယူရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းတို႔သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာ 

ေရာက္သည္။ တစ္ေယာက္ေယာက္တြင္ ယင္းသို႔ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက 

ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစက်ခံရႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ 

အလုပ္ခန္႔ထားသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအလုပ္ကုိ တားဆီးရန္ 

ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေငြတပ္ခံရျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူပုိင္လုပ္ငန္းတာ၀န္ယူလုပ္ ကိုင္ခြင့္ 

ကန္ထရိုိက္လုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ရယူလုပ္ကိုင္ျခင္းတားျမွစ္ခံရျခင္း ႏွင့္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းထိခုိက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ႀကံဳရႏိုင္သည္။  

၁။ (၁) (၄)  ရိုးသားစြာ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီစြာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရ 

ရန္အအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ မူ၀ါဒျဖစ္သည္။ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈနွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 

လုံး၀ သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရး 

ပံုစံျဖင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ အလုပ္ကို အလုပ္ႏွင့္တူေအာင္ ပီျပင္စြာ၊ 

မွ်တစြာ၊ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္စြာ လုပ္ကိုင္သြားရန္ တာ၀န္ယူပါသည္။ လိမ္လည္ 

အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈနွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားကုိတုိက္ဖ်က္ 



ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ စနစ္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လည္း တာ၀န္ယူပါ 

သည္။  

၁။ (၂)  ဤမူ၀ါဒအေၾကာင္း  

၁။ (၂) (၁)  ဤမူ၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ -  

(က)  လိမ္လည္ အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈနွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စား 

မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးရန္၊ 

ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ရိွပုံမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ရန္။  

(ခ)  လိမ္လည္ အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈနွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စား 

မႈမ်ားကို မည္သုိ႔နားလည္ႏုိင္မည္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္တုိ႔ကုိ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္။   

၁။ (၃)   မည္သူမ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒႏွင့္ ညီညြတ္ရမည္နည္း။  

၁။ (၃) (၁)  ၀န္ထမ္းအားလုံး၊ အေရာင္းအတိုင္ပင္ခမံ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ AWC ၏ 

ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔၀င္မ်ားအျပင္၊ AWC ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းခဲြမ်ားႏွင့္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းစုတြင္ပါ၀င္သည္ဟု ေနာက္ဆက္တဲြ - ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

အတိုင္း ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားရွိ အက်ဳိးတူ လုပ္ငန္းဘက္ေတာ္သားမ်ား 

လည္းပါ၀င္ပါသည္။  

၁။ (၄)  ဤမူ၀ါဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း။  

၁။ (၄) (၁)  ဤမူ၀ါဒ၏ က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ရွိေစရန္ လုပ္ငန္းစု၏ က်င့္၀တ္ 

ဆိုင္ရာေကာ္မီတီက ဤမူ၀ါဒကုိ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ပါမည္။ ယင္းသုိ႔ 

ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ ရရိွလာေသာ ရလာဒ္မ်ားကို ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔၀င္မ်ားသုိ႔ 

တင္ျပသြားပါမည္။  

၁။ (၄) (၂)  မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သင့္သည္။  



(က)  လိမ္လည္ အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စား 

ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မၾကာေသးမီက ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ လိမ္လည္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ 

ေသာ စြန္႔စားရမႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို* ထည့္သြင္းစဥ္စားရ 

ျခင္း။  

(ခ)  လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကို္င္ပုံႏွင့္ လုပ္ငန္း၀န္က်င္အတြင္း အေျပာင္း 

အလဲမ်ားလုပ္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္စားရျခင္း။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

* စည္းကမ္းခ်က္ ၄။ (၈)ကုိၾကည့္ရန္။  

 



၂။   အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား။  

၂။ (၁)   လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္း။  

၂။ (၁) (၁)  လုပ္ငန္းစု၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ဒါရိုက္တာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ၀န္ထမ္း 

သုိ႔မဟုတ္ ဤလုပ္ငန္းစုက တာ၀န္ေပးသူ ကန္ထရိုက္တာ တစ္ဦးဦး၏ မရုိးသားေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အလားတူ ၎တုိ႔တစ္ဦးဦးက ၎၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ဳိး 

စီးပြား သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္ ရရွိေရး 

အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ၎၏ရာထူး၊ ဌာနႏွင့္ေနရာကို အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း။  

၂။ (၁) (၂)  ဤအဓိပၸါယ္တြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈသေဘာျဖစ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးေက်းဇူတစ္ရပ္ရပ္ရရွိေစရေစလုိျခင္းျဖင့္ ဘာမဆိုလုပ္ေစလိုျခင္း 

သို႔မဟုတ္ လုပ္ရန္ လမ္းညႊန္ျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္ခ်ဳိက္စရာ တစ္ခုခုကုိ ေပးျခင္း၊ 

သို႔မဟုတ္ ထိုသူက လက္ခံျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ေက်နပ္ႏွစ္ခ်ဳိက္စရာဆိုရာတြင္လည္း 

ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္၊ ေခ်းေငြ၊ အခေၾကးေငြ၊ အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားခြင့္၊ ေကာ္မရွင္၊ 

တန္ဘုိးျဖတ္ႏိုင္ေသာ အစုရွယ္ယာ၊ အျခားပစၥည္း (သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ 

အက်ဳိးခံစားခြင့္ရိွမႈ)၊ ရုံးခန္းတစ္ခု၊ အလုပ္အက္ိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ကန္ထရုိက္ေပးျခင္း၊ 

ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္ရွိမႈတစ္ခုခုတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ေပး 

ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။  

၂။ (၁) (၃)  ဤလုပ္ငန္းစုသည္ လုငန္းဆိုင္ရာစည္းလုံးညီညြတ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

အညီ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိျပဳပါ၏။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတုိက္ဖ်က္ရာမွာ 

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂၢ၏ တစ္ကမ ္ဘာလုံးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 

စဲြစဲြၿမဲၿမဲေထာက္ခံရန္ အေျခခံမူအားျဖင့္ နားလည္ထားသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 

ပါ၀င္ ေထာက္ခံပါ၏။  

၂။ (၂)  လိမ္လည္ အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ။  

၂။ (၂) (၁)  ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္လွည့္စားျခင္း သို႔မဟုတ္ အမွားအယြင္းကို တမင္ႀကံစည္ျပဳ 

လုပ္ျခင္းျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ထိခိုက္ 

နစ္နာေစျခင္း ေငြၾကးအရဆုံးရံႈးနစ္နာေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးရံႈးနစ္နာေစရန္ေရလာ 

ေျမာင္းေပး ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မရုိးမေျဖာင့္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။  



၂။ (၂) (၂)  ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မရုိးမေျဖာင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ မလုပ္ေဆာင္မီႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး 

သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ လိမ္လည္လွည့္စား ျခင္းကိုလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ 

မလုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းစု၏ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို ၀န္ထမ္းက 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမဟုတ္သူက ေသာ္လည္းေကာင္း ခိုးယူျခင္းပါ၀င္သည္။ 

ပံုမွန္လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရး တစ္ခုခုအတြက္ စာရြက္စာတမ္းအတုျပဳလုပ္ သုံးစဲြျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အတုျပဳလုပ္သုံးစြဲရန္ရည္ရြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ 

ရာထူးေနရာကို အလဲြသုံးျခင္းတို႔အျပင္၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစျခင္း၊ ဖံုးကြယ္ 

ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔လည္းပါ၀င္သည္။  

၂။ (၃)  လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အျပင္ အျခားသူ။  

 ၂။ (၃) (၁)  အျခားသူဆိုသည္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လုပ္ငန္း ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚ 

ပါ၀င္လာသည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ 

ဆိုလုိသည္။ အျခားသူမ်ားဆိုရာတြင္ လက္ရွိေရာ အလားအလာရွိသည့္ လုပ္ငန္း 

အပ္ႏံွသူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား၊ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူ၊ ျဖန္႔ခ်ီေပးသူ၊ 

လုပ္ငန္းအဆက္အသြယ္၊ ကိုုယ္စားလွယ္၊ အႀကံေပးသူ၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီ၊ အစိုးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (၎တို႔၏ အႀကံေပး၊ 

ကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။  

 

 

 

၃။  က႑အလုိက္တာ၀န္ရွိမႈမ်ား။  

၃။ (၁)  လုပ္ငန္းက႑မ်ား  

၃။ (၁) (၁)  ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔၀င္မ်ားသည္ ဤမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဖက္ဖက္က တာ၀န္ရိွမည္။  

၃။ (၁) (၂)  လုပ္ငန္းစု၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာေကာ္မီတီသည္ ဤမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

တာ၀န္ရွိမည္၊ အသုံးခ်မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္၊ ဤမူ၀ါဒႏွင့္ 



ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းမႈမ်ားရွိလာပါက ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရမည္၊ လိမ္လည္အက်ဳိး 

စီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈနွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ 

ခ်မွတ္ထားေသာ လုပငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ေသခ်ာ 

ေအာင္လုပ္ရမည္။  

၃။ (၁) (၃)  ဤမူ၀ါဒကိုအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိျခင္းတို႔ကုိ ဤလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းစစ္ 

အဖဲြ႔သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီကုိ ကူညီသြားမည္။  

၃။ (၁) (၄)  အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔တာန္ယူရသည့္ လုပ္ငန္းပိုင္းအလိုက္ လုပ္ငန္း 

စုႀကီးတစ္ခုလုံးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လိမ္လည္အက်ဳိး စီးပြားရွာမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စား 

မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ 

ေကာ္မတီကုိ ကူညီသြားမည္။ လိမ္လည္အက်ဳိး စီးပြားရွာမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ 

မ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား 

အားလုံးသည္ ၎တုိ႔ကုိ တာ၀န္ေပးလာသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။  

၃။ (၁) (၅)  အလႊာတိုင္းရိွ စီမံခန္႔ခဲြေရးသည္ ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔ကုိ တာ၀န္ယူအစီရင္ခံသူမ်ားသည္ 

ဤမူ၀ါဒကိုနားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း စီမံခန္႔ခဲြသူမ်ားက 

ေသခ်ာသိရိွေစရမည္။  

၃။ (၂)  သင္၏တာ၀န္မ်ား။  

၃။ (၂) (၁)  သင္သည္ ဤမူ၀ါဒကိုဖတ္ရႈ၊ နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ ဤမူ၀ါဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ 

ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

၃။ (၂) (၂)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ထိေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ အထက္အဆင့္ဆင့္၏ သေဘာထားႏွင့္ ျဖစ္ေစ 

လိုသည္မ်ားကုိခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ အပိုင္းအလိုက္ စီမံခန္႔ခဲြေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ရိွေနရမည္။  

၃။ (၂) (၃)  နယ္ပယ္အလိုက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏လက္ေအာက္တြင္ 

တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသူမ်ားက လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 

လုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စား လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိမည္။  



၃။ (၂) (၄)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စား လုပ္ရပ္ 

မ်ား ရွိေၾကာင္းသိရိွ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံသယရိွ၍ေသာ္လည္းေကာင္း က်င့္၀တ္ 

ဆိုင္ရာေကာ္မတီသုိ႔ အစီအရင္ခံတင္ျပရန္ ၀န္ထမ္းအားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိသည္။ 

လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စား လုပ္ရပ္ 

မ်ား ရွိေၾကာင္းသိရိွႏုိင္ရန္ “အနီေရာင္အလံသေကၤတမ်ား” ကုိ ေနာက္ဆက္တဲြ - ၂ 

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

၃။ (၃)  ေရွာင္က်ဥ္ရမည္မ်ား။  

၃။ (၃) (၁)  သင္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ကိုယ္စားျပဳသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကုိ 

ခြင့္မျပဳ၊  

၃။ (၃) (၂)  ရရွိၿပီးသား စီးပြားေရးအက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ ရရွိျခင္းအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရး 

အက်ဳိးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ရပ္ရရွိမည္ဆိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ 

ေပးျခင္း၊ ေပးမည္ဟုကတိျပဳျခင္း၊ ေပးရန္ကမ္းလွမ္းျခင္းႏွင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း။  

၃။ (၃) (၃)  ရလာဒ္အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစလိုသည္ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ျဖစ္ရန္ရည္ရြယ္၍ 

လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္၊ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးစဥ္ သို႔မဟုတ္ တင္ဒါ 

ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ကန္ထရိုက္ရရန္ စိစစ္ေနစဥ္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ယူျခင္း၊ ဧည့္ခံေကၽြး 

ေမြးျခင္း။  

၃။ (၃) (၄)  ႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးျပင္ပ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ 

စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ တစ္စံုတစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ေပးမည္ဟု သိလွ်က္ သို႔မဟုတ္ 

ယင္းသုိ႔ျဖစ္မည္ဟု သံသယရွိလွ်က္ ထိုသူထံမွ ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ ယူျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းကိုလက္ခံျခင္း။  

၃။ (၃) (၅)  ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ျပင္ပအျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ 

စည္းကမ္းမဲ့အလြန္အကၽြံျဖစ္ေသာ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးမႈကို လက္ခံျခင္း။  

၃။ (၃) (၆)  က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေကာ္မီတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ၊ အစုိးရအာဏာပိုင္၊ 

ကိုယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ သုိ႔မဟုတ္ ၎ 

တို႔ကုိ လက္ေဆာင္ယူျခင္း၊ ေပးျခင္း။  



၃။ (၃) (၇)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စား လုပ္ရပ္ 

မ်ားကို လုပ္ရန္ ျငင္းပယ္သူ သို႔မဟုတ္ ဤမူ၀ါဒအရ က်င္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီသုိ႔ 

စုိးရိမ္ဘြယ္ရာမ်ားရွိေၾကာင္း တင္ျပလာသူကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

လက္စားေခ်ျခင္း။  

၃။ (၃) (၈)  ဤမူ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းသို႔ 

ဦးတည္ႏိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္ျခင္း။  

၃။ (၄)  စုိးရိမ္ဘြယ္ရာအေၾကာင္း တစ္ခုခုကို ဘယ္လုိတင္ျပမလဲ။  

၃။ (၄) (၁)  က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုခု ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရိွေၾကာင္း စုိးရိမ္ဘြယ္ရာမ်ားကုိ 

က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ေကာ္မီတီသုိ႔ တင္ျပရန္ သင့္အား တုိက္တြန္းလာသည္။  

၃။ (၄) (၂)  က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေကာ္မီတီသုိ႔ အသိေပးရမည့္အေျခအေနမ်ား ဤသို႔လည္းရွိသည္။ 

လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈႏွင့္ သင္ေတြ႔ႀကံဳလာရျခင္း၊ လာဘ္စားရန္ ကမ္းလွမ္း 

လာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခံရျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လိမ္လည္ အက်ဳိး 

စီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဤမူ၀ါဒကိုခ်ဳိးေဖါက္မႈ တစ္ခုခု ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း၊ ေပၚေပါက္ႏိုင္ေျခရိွေၾကာင္း 

သင္ ယုံၾကည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သံသယရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။  

၃။ (၄) (၂)  လုပ္ရပ္တစ္ခုခုသည္ လိမ္လည္ အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ 

အက်င့္ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစသလား ဟုတ္မဟုတ္ မေသခ်ာလွ်င္ 

က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေကာ္မီတီသုိ႔ တင္ျပေပးပါ။  

၃။ (၄) (၄)  အကူအညီေပးရန္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အတိုင္း ေတာင္းဆိုလာမႈကို အလ်င္အျမန္ေျဖၾကား 

ေပးႏိုင္သည္။ ခက္ခဲလွေသာေမးခြန္း သို႔မဟုတ္ နည္းပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား 

ျဖစ္ေနလွ်င္ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ အႀကံအဉာဏ္ကို ကိုးကားေစလိုသည္။ ေမးျမန္းလာျခင္း 

ကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ အလားတူစုံစမ္း 

ေမးျမန္းမႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ေျဖၾကားရာတြင္ ႀကိဳတင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း 

ရိွေစရန္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ရွိမည္။  



၃။ (၄) (၅)  တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ တုိင္တန္းမႈျပဳလုပ္သည္ဆိုပါစုိ႔။ ယင္းတိုင္တန္းမႈသည္ 

မေသခ်ာမေရရာျခင္း၊ သေဘာရုိးမဟုတ္ျခင္း၊ ဤမူ၀ါဒကိုအလြဲအသုံးျပဳျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ အၿငိဳးဖြဲ႔၊ ထိခုိက္နစ္နာေစလိုသည့္ သေဘာရွိျခင္းျဖစ္ပါက ဤမူ၀ါဒကုိ 

ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူခံရမည္။  

၃။ (၅)  အကာအကြယ္ေပးျခင္း။  

၃။ (၅) (၁)  လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ျခင္းကုိ ျငင္းပယ္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ဘြယ္ရာမ်ား ကိုတင္ 

ျပသူ၊ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ကို အစီအရင္ခံသူတုိ႔ 

သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေနာက္ဆက္တဲြအက်ဳိးရလာဒ္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္တတ္ၾက၏။ 

ဤလုပ္ငန္းစုသည္ ပြင့္လင္းမႈကိုအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ဤမူ၀ါဒအရ 

သေဘာရုိးျဖင့္ အမွန္တကယ္စုိးရိမ္ဘြယ္ရာမ်ားကို တင္ျပလာသူကို၊ တင္ျပခ်က္မ်ား 

မွားယြင္းေၾကာင္းေတြရွိလာသည့္တုိင္၊ ဤလုပ္ငန္းစုကေထာက္ခံအားေပးပါသည္။  

၃။ (၅) (၂)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္ 

တစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္ရန္ ျငင္းဆန္လာျခင္းေၾကာင့္၊ ျငင္းဆန္သူတြင္ ထိခိုက္နနစ္နာမႈ 

မျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တာ၀န္ယူပါသည္။ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပး 

လာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္ တစ္ခုခု ေပၚေပါက္ေၾကာင္း၊ ေပၚေပါက္ 

ရာဘြယ္ရိွေၾကာင္း သေဘာရုိးျဖင့္ သံသယရွိေၾကာင္း တစ္ေယာက္ေယာက္က တင္ျပ 

လွ်င္လည္း ၎တြင္ ထိခုိက္မႈမရိွေစရန္ တာ၀န္ယူသည္။  

၃။ (၅) (၃)  ဤမူ၀ါဒကိုခ်ဳိးေဖါက္မႈ တစ္ခုခု ေပၚေပါက္ႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပလာသူမ်ားကုိ 

လက္စားေခ်သူ မည္သူကိုမဆုိ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူခံရ 

မည္။  

၃။ (၆)  ဤမူ၀ါဒကိုခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား။  

၃။ (၆) (၁)  ဤမူ၀ါဒကိုခ်ဳိးေဖါက္သူ မည္သူမဆို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူ 

ခံရမည္။ ယင္းမွာ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  

၃။ (၆) (၂)  ဤမူ၀ါဒကိုခ်ဳိးေဖါက္မႈ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႔ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဆက္ဆံေရး ရပ္စဲႏုိင္သည္။  



 

၄။  မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမ်ား။  

၄။ (၁)  တန္စိုးလက္ေဆာင္မ်ား၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား  

၄။ (၁) (၁)  ပံုမွန္လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးတြင္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ သုိ႔မဟုတ္ ၎ကုိ 

သင့္တင့္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းယူျခင္း၊ ေပးျခင္း၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးျခင္းကိုလက္ခံျခင္း၊ ေပးျခင္းမ်ားကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ားအတြက္ ဤမူ၀ါဒက ခြင့္ျပဳသည္။  

(က)  ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္။  

(ခ)  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အမ်ားအျမင္ေကာင္းမႈကုိ တုိးတက္ေစရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းရန္။  

(ဂ)  ကၽြႏု္ပ္တို႔ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္စည္နွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ 

ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ လူသိမ်ားလာေစရန္။  

၄။ (၁) (၂)  ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးကို ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္၊ 

ခြင့္ျပဳပါသည္။  

(က)  ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးတြင္ ၾကားမွာအက်ဳိး 

ေဆာင္ေပးသူကုိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမရိွရ။ လႊမ္းမုိးရန္ရည္ရြယ္ရာအေၾကာင္း 

မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရရိွေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုခု 

ရရိွေရး သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းရရွိမႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရးတုိ႔ 

အတြက္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရရိွႏိုုင္ရန္ အတည့္အလင္းေဖာ္ျပ၍ျဖစ္ေစ၊ 

သေဘာသက္ေရာက္၍ျဖစ္ေစ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။  

(ခ)  အထက္ပါအေျခအေန အရျဖစ္ေသာ္လည္း ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ 

ေရးျပဳလုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို တြက္ဆရာမွာ အခ်ိန္အခါ သင့္ျခင္း၊ 

တန္ဘုိးႏွင့္ ေနရာအလိုက္ သင့္သလိုလုပ္ရသည္မ်ားရွိမည္။  



(ဂ)  ေနရာသည္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ဦးတည္သည္။  

(ဃ)  ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္လည္း ညီညြတ္သည္။  

၄။ (၁) (၃)  မေျပာပေလာက္ေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးျခင္း၊ ယူျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳသည္။ 

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္၊  

(က)  လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးမဟုတ္၊ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးကဲ့သုိ႔ 

တန္ဘိုးရွိသည့္ (ဥပမာ၊ ေငြေၾကး၊ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ 

အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ကူပြန္၊ စာရြက္စာတမ္း)။  

(ခ)  ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးတြင္ ၾကားမွာအက်ဳိး 

ေဆာင္ေပးသူကုိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမရိွရ။ လႊမ္းမုိးရန္ရည္ရြယ္ရာအေၾကာင္း 

မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရရိွေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားတစ္ခုခု 

ရရိွေရး သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းရရွိမႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရးတုိ႔ 

အတြက္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရရိွႏိုုင္ရန္ အတည့္အလင္းေဖာ္ျပ၍ျဖစ္ေစ၊ 

သေဘာသက္ေရာက္၍ျဖစ္ေစ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။  

(ဂ)  အထက္ပါအေျခအေနအရ ျဖစ္ေသာ္လည္း မေျပာပေလာက္ေသာ လက္ 

ေဆာင္ပစၥည္းေပးရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ တြက္ဆ ရာတြင္ အခ်ိန္အခါ 

သင့္ျခင္းႏွင့္ တန္ဘုိးသင့္သလိုလုပ္ရသည္မ်ားရွိမည္။  

(ဃ)  ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္လည္း ညီညြတ္သည္။  

၄။ (၁) (၄)  လက္ေဆာင္ပစၥည္းရရိွေၾကာင္း က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေကာ္မတီသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

သို႔ရာတြင္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ကုန္စည္အမွတ္တံဆိပ္ပါ တန္ဘုိးနည္း 

ကုန္ပစၥည္း (ဥပမာ၊ စာေရးကရိယာ) တစ္ခုခုကို ေဖာက္သည္ထံမွ သုိ႔မဟုတ္ 

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီသူထံမွ၊ လုပ္ငန္းအက်ဳိးတူလုပ္သူထံမွ ရရိွျခင္းကုိ လက္ခံသည္။ 

က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေကာ္မီတီသုိ႔ အသိေပးရန္မလုိ။  

၄။ (၁) (၅)  လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ေဒသတစ္ခုႏွင့္ မတူကြဲျပားေၾကာင္း 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ေဒသတစ္ခုတြင္ ပုံမွန္၊ လက္ခံႏုိင္သည့္ 

လုပ္နည္းသည္ အျခားေဒသတစ္ခုတြင္အလုပ္ မျဖစ္ပါ။ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ဧည့္ခံ 



ေကၽြးေမြးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်ျခင္းသည္ သင့္တင့္ျခင္းႏွင့္ မွ်တမႈရိွေၾကာင္း 

စမ္းသပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ စမ္းသပ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကုိလည္း အၿမ ဲ

ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါ၏။  

၄။ (၂)  လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား။  

၄။ (၂) (၁)  ဤလုပ္ငန္းစုကိုယ္စား ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုကို လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မူ၀ါဒျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ဥပေဒ 

မ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားက ခြင့္ျပဳသည့္တုိင္ မလုပ္ရပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သုိင္း၀န္၍ လူမႈ၀န္းက်င္ဖံြ႔ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသုိ႔ ဤလုပ္ငန္းစုက ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခားပံ့ပုိးမႈမ်ား 

ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားသည္ ပါတီသို႔မဟုတ္ ပါတီ 

ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသုိ႔ တုိက္ရုိက္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ဟုဆို လွ်င္ 

ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔က အတည္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားျပည္သူသိရိွႏုိင္ရန္ ေၾကျငာေပးပါ 

မည္။  

၄။ (၂) (၂)  ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိ၏ကုိယ္ေရးကုိယ္တာသေဘာျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

အတြက္ လြတ္လပ္စြာ လွဴဒါန္းမႈျပဳပါ။ သုိ႔ရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် 

ယင္းသုိ႔လွဴဒါန္းျခင္းကုိ ဤလုပ္ငန္းစုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မဆက္စပ္ရပါ။ သို႔မဟုတ္ 

ဤလုပ္ငန္းစု၏ အက်ဳိးတစ္ရပ္ရပ္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး မလုပ္ေဆာင္ရပါ။ ဤလုပ္ငန္း 

စု၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္အခ်ိန္၊ ကိုယ့္ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားျခင္းအား အားမေပးရန္ႏွင့္ 

တားျမွစ္ရန္ ဤမူ၀ါဒက မရည္ရြယ္ပါ။ ဥပေဒျပဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ကုိယ့္ 

ကိုယ္ပုိင္အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသေဘာျဖင့္ ႏိုင္ငံ 

ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိလည္း တားျမွစ္ပိတ္ပင္ရန္ 

မရည္ရြယ္ပါ။  

၄။ (၂) (၃)  ေမတၱာ ကရုဏာေရွ႕ထား၍ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ 

က်င့္၀တ္ကုိပါထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ လွဴဒါန္းျခင္းအမႈကိုျပဳပါသည္။ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ 

ေကာ္မတီ၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘ ဲမည့္သည္ လွဴဒါန္းျခင္းအမႈကုိမျပဳပါ။  



၄။ (၃)  အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း ဆန္႔က်င္ျခင္း။  

၄။ (၃) (၁)  ဤလုပ္ငန္းစု၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ကုမၸဏအီေပၚ ၎တုိ႔တာ၀န္ရိွမႈ 

မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ၊ ဆန္႔က်င္လာႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္စပ္ဆုိင္ 

လာျခင္းမွ အၿမဲတမ္း ေရွာင္က်ဥ္အပ္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ကုန္စည္ႏွင့္ 

၀န္ေဆာင္မႈေရာင္းေနသူမ်ာ၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

ၾကားမွအက်ဳိးေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီအေပၚသက္ေရာက္ေစမည့္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈမရွိဟုရႈျမင္ေစမည့္အျပင္၊ အက်ဳိး 

စီးပြားဆန္႔က်င္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစု၏ စီးပြား 

ေရးႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းကို အႏႈတ္လကၡဏာျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ျခငး္ကို ၀န္ထမ္း 

မ်ားကေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီရိွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္တာ၀န္ရိွမႈ 

ကို ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္လာေစႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေရွာင္က်ဥ္ 

အပ္သည္။  

၄။ (၃) (၂)  အက်ဳိးစီးပြားဆန္႔က်င္ေစမည့္၊ ဆန္႔က်င္လာႏိုင္ဟန္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းျပင္ပ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္မ်ား၊ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္မ်ား၊ သို႔မဟုုတ္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ 

ဤလုပ္ငန္းစု၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေကာ္မီတီသုိ႔ စာျဖင့္ေရးသား အသိ 

ေပးသင့္သည္။  

၄။ (၄)  ေငြေၾကး ခ၀ါခ်ျခင္း။  

၄။ (၄) (၁)  ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ၀ါခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမ့ဲ ေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္တစ္ခုကို ဖုံးကြယ္ရန္ ကုမၸဏီပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးခ်ေနေၾကာင္း 

ဤလုပ္ငန္းစု၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေကာ္မီတီကို သတိျပဳမိေစရမည္။ 

“ခ၀ါခ်ျခင္း” ဆုိသည္မွာ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းနွင့္ မကင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ 

ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ပစၥည္းဥစၥာျဖစ္ေၾကာင္း သိလွ်က္ႏွင့္၊ ဥပေဒမဲ့ မူလအရင္းအျမစ္၊ 

ေနရာ၊ စီစဥ္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ဖုံးကြယ္ျခင္း၊ ထင္ေယာင္ထင္မွား 

ျဖစ္ေစျခင္းကိုဆုိလိုသည္။  

၄။ (၅)  မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ထားရွိျခင္း။  



၄။ (၅) (၁)  ၾကား၀င္အက်ဳိးေဆာင္သူမ်ားကုိ ေငြေပးေခ်ေၾကာင္း လုပ္ငန္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းျပ 

ခ်က္ကုိ သက္ေသထူရန္အလို႔ငွာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို 

ထိန္းသိမ္းထားရမည့္အျပင္၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင့္ေတာ္သလုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိရ 

မည္။  

၄။ (၅) (၂)  ၾကားခံအက်ဳိးေဆာင္ေပးသူမ်ားကို ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 

ေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းမ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းစု၏ ကုန္က်စရိတ္ 

ဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ တင္ျပေတာင္းခံရမည္။ အက်ဳိးေက်းဇူး လက္ခံရရိွ 

သူမ်ားႏွင့္ ကုန္က်ရျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။  

၄။ (၅) (၃)  မေျပာပေလာက္ေသာ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး လက္ေဆာင္ပစၥည္းရရွိျခင္းမွလြဲ၍ 

အျခားလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားရရွိေၾကာင္းကုိ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာေကာ္မီတီသုိ႔ 

တင္ျပရမည္။  

၄။ (၅) (၄)  ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေရာင္းခ်သူႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားအပါအ၀င္ ၾကားခံအက်ဳိး 

ေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆက္ဆံရာတြင္ ေငြစာရင္းမ်ား၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားႏွင့္ 

အျခားမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို တိက်ျပည့္စံုစြာ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ မသင့္ေလ်ာ္ 

ေသာ ေငြေပးေခ်မႈကို အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖံုးကြယ္ရန္ 

ရည္ရြယ္ၿပီး ေငြ စာရင္းမ်ားကို တရားမ၀င္မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ မထားရပါ။  

၄။ (၆)  အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ေငြညွစ္ျခင္း။  

၄။ (၆) (၁)  အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးသည့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းကို ဤလုပ္ငန္းစုသည္ မဖံုးကြယ္ပါ။ 

“အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးျခင္း” သို႔မဟုတ္ “လက္၀ါးရိုက္ျခင္း” ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း 

ဆိုသည္မွာ** ရာထူးနိမ့္ပါးေသာ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေပးသည့္ လုပ္ငန္းဆက္ဆံ 

ေရးအရ အနိမ့္ဆံုးေငြေပးေခ်ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ အစုိးရ အရာရွိ 

ဆိုသူမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္ကုိ လုပ္ျဖစ္ေအာင္၊ ျမန္ဆန္ေအာင္ ယင္းသုိ႔ 

ေငြေပး ေခ်ျခင္းျဖစ္၏။ ယင္းသုိ႔ေငြေပးေခ်ျခင္းသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအားလုံးနီးပါး၌ 

တရား၀င္ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈုကုိလက္မခံ 

ႏုိင္ပါ။ ယင္းသုိ႔ မလုပ္သင့္ပါ။ ၾကားခံအက်ဳိးေဆာင္မွတစ္ဆင့္ တိုက္ရုိက္ေသာ္၎၊ 

သြယ္၀ုိက္ေသာ္ ၎ လုပ္ရသည္ျဖစ္၍ ယင္းေပးေငြယူူမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 



စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ မညီညြတ္၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ 

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ ပုံစံတစ္ခုသာျဖစ္သည္။  

၄။ (၆) (၂)  ေငြညွစ္ခံရသူ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ အလြန္တရာ က်ပ္တည္းလွသည့္ဘ၀ဆိုသည္ကုိ 

ဤလုပ္ငန္းစုက အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မီွခုိသူမ်ားသည္ 

ေငြညွစ္ခံရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳလာရလွ်င္ ဒုကၡေရာက္မည့္အျဖစ္သုိ႔ အစားထုိး 

ခံရျခင္း မျဖစ္ေစဖို႔ ဤလုပ္ငန္းစုက ေမွ်ာ္လင့္ပါ၏။ ေငြညွစ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ 

ႀကံဳလာရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အကူအညီေပးသြားပါမည္။ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြ 

သုိ႔မဟုတ္ တန္ဘုိးရွိပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာ ေတာင္းဆိုခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 

က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမည္။  

၄။ (၆) (၃)  အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိထားစရာ 

မ်ားကုိ ေနာက္ဆက္တဲြ - ၃ တြင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။  

၄။ (၇)  ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး။  

၄။ (၇) (၁)  ဤမူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသည္ ၀န္ထမ္းအားလုံးနားလည္ 

သေဘာေပါက္ေစေရးအတြက္ အစိပ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ လိုအပ္သလုိ ေလ့က်င့္ 

သင္ၾကားေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္။  

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

** အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္တတ္ပံုမ်ားတြင္ တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္ တည္းအာဏာျဖင့္ ေပးပုိင္ခြင့္မရွိေသာ လိုင္စင္၊ ပါမစ္ႏွင့္ တရား၀င္ 

အေထာက္ အထားမ်ားကို ရယူျခင္း၊ တရား၀င္ အေကာက္အခြန္ ရွင္းလင္းခြင့္ 

ရရွိေရးကို ေလာေဆာ္ျခင္း၊ ျပည္၀င္/ ထြက္ခြင့္ ဗီဇာကုိရယူျခင္း၊ 

စာ၀င္/ထြက္စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၏ အေစာင့္အေရွာက္ကုိ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ 

တယ္လီဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္ ခ်ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ရရွိၿပီးသားလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ လံုး၀သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွ 

သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။  



၄။ (၇) (၂)  ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသူအားလုံး၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ လုပ္ငန္းပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလုံးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆက္ဆံမႈစတင္ကတည္းကႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း 

ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္လည္း လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ 

အက်င့္ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္တစ္ခုခုအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လုံး၀ သည္းခံမည္မဟုတ္ 

ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ အသိေပးသြားပါမည္။  

၄။ (၈)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္း။  

၄။ (၈) (၁)  အဓိကလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ နယ္ပယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ 

အဆင့္ဆင့္တြင္ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ 

ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိပ္ သုံးသပ္ျခင္းသည္ လိမ္လည္ 

အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာ 

ရွာေဖြထားသည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကို လက္ဦးမႈရယူ၍ ေလ်ာ့နည္း 

သြားေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္ပါ။  

၄။ (၈) (၂)  လိမ္လည္ အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းသည္ စီမံခန္႔ခဲြ 

ေရးပုိင္းက ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လက္ဦးမႈရႏိုင္သည္။  

(က)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စား 

လုပ္ရပ္တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကို သတ္မွတ္ 

ပါ။ ယင္းတု႔ိသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးတုိ႔တြင္ သီးျခား 

အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။   

(ခ)  ယင္းသို႔ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 

ထားသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ ဟာကြက္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။  

(ဂ)  ယင္းသို႔ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစမည့္ လက္ေတြ႔က် 

ေသာ စီမံခ်က္တစ္ခုကု ိေရးဆြဲပါ။  

၄။ (၈) (၃)  အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ား သို႔မဟုတ ္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး လိမ္လည္ အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အႏၲရာယ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္း 

သည္ သက္ဆိုင္ရာ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါမည္။  



၄။ (၉)  ၀န္ထမ္းအျဖစ္ မခန္႔အပ္မီႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းတို႔ကို ေလ့လာစူးစမ္းျခင္း။  

၄။ (၉) (၁)  ဤလုပ္ငန္းစုသို႔ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေပၚ ၀န္ထမ္း 

အျဖစ္မခန္႔အပ္မီ ေလ့လာစူးစမ္းျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ပါမည္။ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ 

စိစစ္မည္ဆိုျခင္းမွာ ရာထူးျမင့္မားမႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ခန္႔အပ္မည့္ရာထူးႏွင့္ ဆက္ 

စပ္ၿပီး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခတို႔ေပၚတြင္ မူတည္သည္။  

၄။ (၉) (၂)  လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈကန္႔သတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ အလုပ္ထြက္မည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက တရားဥပေဒမဲ့ လက္၀ယ္ထား 

ရိွျခင္းႏွင့္ အသုံးခ်ျခင္း မရိွရေလေအာင္ အလုပ္ထြက္ စိစစ္မႈမ်ားကို ခံယူရမည္။ 

မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ စိစစ္မည္ဆုိျခင္းမွာ ရာထူးျမင့္မားမႈအတိုင္းအတာႏွင့္ 

ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ရာထူးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခတို႔ေပၚတြင္ 

မူတည္သည္။ အလုပ္ထြက္မည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားရမည့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆိုင္မႈကန္႔သတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ 

တရားဥပေဒမဲ့ လက္၀ယ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ အသုံးခ်ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္တြင္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။  

၄။ (၁၀)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူ၏ လုိအပ္သလုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးမႈ။  

၄။ (၁၀) (၁)  လိုအပ္သည္၊ လက္ေတြ႔က်သည္ဟု ယူဆလွ်င္၊ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အလားအလာရွိသူအားလုံးအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ 

လက္ရိွ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူက 

လုိအပ္သလုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးမႈရိွပါမည္။ ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသဆူုိ 

သည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးသူ၊ 

ကန္ထရုိက္တာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။  

၄။ (၁) (၂)  စပ္ဆုိင္သည့္ က႑တုိင္းအတြက္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခ်ဳပ္တြင္ 

ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။  

(က)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ ဤမူ၀ါဒကိုဖတ္ရႈ နားလည္ေၾကာင္းႏွင့္ 

မူ၀ါဒပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တေသြမတိမ္းလုိက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံ 

ကတိျပဳရန္ လုိအပ္သည္။  



(ခ)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 

အေျပာင္းအလဲရွိပါက ဤလုပ္ငန္းစုကုိ ခ်က္ခ်င္းအသိေပးရပါမည္။ အေျပာင္း 

အလဲဆိုသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္း အစုစပ္ပါ၀င္မႈ၊ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ 

ျဖစ္မႈ၊ သြယ္၀ုိက္ေသာ လုပ္ငန္းအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လုပ္ငန္းဖဲြ႔စည္းပုံတုိ႔ျဖစ္သည္။  

(ဂ)  ဤလုပ္ငန္းစုက ခန္႔ထားသည့္ လြတ္လပ္ေသာ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔ 

ေပးမည္။  

၄။ (၁၁)  မူ၀ါဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိမရွိ ရွင္းလင္းရန္ လုပ္ငန္းစိစစ္ လုပ္ေဆာင္ပုံ။  

၄။ (၁၁) (၁)  ကုမၸဏီတစ္ခုလုံး ဤမူ၀ါဒအတုိင္း ညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ 

စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ကူညီႏုိင္ရန္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ ကုမၸဏီတြင္း 

လုပ္ငန္းစစ္အဖဲြ႔တစ္ရပ္ကိုခန္႔အပ္သြားမည္။  

၄။ (၁၁) (၂)  ဤမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစုအျခားမူ၀ါဒမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစု 

သည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း ပုံမွန္လုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ 

ဤမူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစုအျခားမူ၀ါဒမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစု၏ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတုိ႔ကို ေလ့လာသိရိွရန္ႏွင့္ တားဆီးရန္ 

ဤလုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုအေလးထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္။  

(က)  လုပ္ငန္းစု၏ဗ်ဴဟာသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအားလံုးႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္။  

(ခ)  လုပ္ငန္းစု၏ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအားလုံးသုိ႔ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေပးရန္ႏွင့္ 

အသိပညာေပးရန္။  

(ဂ)  ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး။  

(ဃ)  လုပ္ငန္းစု၏ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းနမူနာတုိ႔ကုိ 

ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း။  



(င)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမေဆာင္ရြက္မီ လိုအပ္သလို 

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေပးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း။  

(စ)  ဤမူ၀ါဒအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအားလုံးႏွင့္ လုပ္ငန္းစုအားလုံးသည္ 

ညီညြတ္စြာလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းႏုိင္ရန္ တာ၀န္ယူ အားထုတ္ျခင္း။  

၄။ (၁၁) (၃)  လုပ္ငန္းစု၏ ၀န္ထမ္းမ်ား ၎တုိ႔၏ ပုံမွန္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရာမွာ 

ခရီးသြားလာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရးဌာနက ထိန္းသိမ္းထားသည့္အတုိင္း လုပ္ငန္းစု၏ 

စာရင္းအင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းသည္လည္း 

လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအလုပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။  

 

 

၅။  ေလ့လာစုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ က်င့္၀တ္မ်ား။  

၅။ (၁)  သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေလ့လာစုံစမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးပုံ  

၅။ (၁) (၁)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္ 

တစ္ခုခုကို စုံစမ္းေထာက္လွမ္းရသည့္ အလုပ္မ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးႏိုင္၏၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် 

အမ်ားနားမလည္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ နည္းမက်လွ်င္ 

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစုတြင္ မလုိလားအပ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား 

သင့္ရန္႐ွိလာတတ္သည္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ပံုစံမက်ဘ ဲ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားက သတိျပဳ 

အပ္သည္။ အက်ဳိးဆက္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။  

 (က)  မူမွန္တရားစီရင္ေရး မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း။  

 (ခ)  ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။  

 (ဂ)  အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစဲြခံရမည့္ အႏၲရာယ္သင့္ရန္႐ွိျခင္း။  



(ဃ)  သက္ေသခံအေထာက္အထား စနစ္တက် ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း မဟုတ္၍၊ 

သက္ေသခံမ၀င္ျခင္း။  

(င)  လက္ေတြ႔ သက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္တတ္ျခင္း။  

၅။ (၁) (၂)  စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္စြာလုပ္ေဆာင္၍ အစီရင္ခံေၾကာင္း 

က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ အာမခံထားႏိုင္ရန္၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသည့္ ကိစၥ 

သုိ႔မဟုတ္ နယ္ပယ္ႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရိွၿပီး အေတြအႀကံဳရွိ၀န္ထမ္းမ်ားက 

စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ယင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း 

၎တို႔လုပ္ရမည္ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သင့္ေတာ္၍ လုံေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားရွိသည္။  

၅။ (၂)  မူမွန္တရားစီရင္ေရး။  

၅။ (၂) (၁)  စူးစမ္းေထာက္လွမ္းမႈအားလုံးတြင္ မူမွန္တရားစီရင္ေရး၏ မူလသေဘာတရားမ်ား 

အတုိင္း သြားေနမည္။ မွ်တေသာက်င့္ထုံးမ်ား ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္းမွ 

ထြက္ေပၚလာေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းသည္ မွ်တမႈကိုျဖစ္ေစရန္ မူမွန္တရားစီရင္ 

ေရး၏ မူလသေဘာတရားမ်ားကုိ အသုံးခ်သြားမည္။ က်င့္ထုံးျဖင့္ တရားမွ်တမႈကုိ 

ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းသည္ သက္ဆိုင္သူ တစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရာ 

ေရာက္သည္။  

၅။ (၃)  စုံစမ္းေထာက္လွမ္းရာတြင္ အလုပ္သေဘာအရပီျပင္ေသာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ။  

၅။ (၃) (၁)  သင့္ေတာ္ေသာ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသူ တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းသူမ်ား 

ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႔တစ္ခုကုိ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေကာ္မတီက ခန္႔အပ္မည္။  

၅။ (၃) (၂)  လက္ရိွအရေရာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အျဖစ္မွန္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရးကုိ 

ေရွးရႈလွ်က္၊ ျပင္ပ အလြတ္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ 

အတုိင္ပင္ခံ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးစလံုးကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သြားရန္စဥ္းစားမည္။ 

အထူးသျဖင့္ စြတ္စဲြခ်က္သည္ ျပင္းျပသည့္သဘာ၀ျဖစ္ေနလွ်င္ ယင္းသို႔ 

လုပ္ေဆာင္မည္။  

၆။   အျဖစ္ပ်က္တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ တုံ႔ျပန္ပုံႏွင့္ ကုစားပုံမ်ား။  



၆။ (၁) (၁)  လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးတစ္ခုတြင္ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 

လုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္ တစ္ခုခု ရိွေနလွ်င္၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမွ ရရွိသည့္ 

အေသးစိပ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးနည္းလမ္းမ်ားအရေရာ၊ ကုစား 

ႏုိင္မည့္ အဆုိျပဳနည္းလမ္းမ်ားကုိပါ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔သုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပပါမည္။ စံုစမ္း 

ေထာက္လွမ္းျခင္းမွ ရလာဒ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ ကုစားႏိုင္မည့္နည္းလမ္း၊ စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းေရးပုံစံျဖင့္အေရးယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရန္ 

တာ၀န္ရွိသူမွာ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔ျဖစ္ပါမည္။ ကုစားႏုိင္မည့္နည္းလမ္း၊ စည္းကမ္း 

ထိန္းသိမ္းေရးပုံစံျဖင့္အေရးယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ အေထြ 

ေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရိွမည္။  

၆။ (၁) (၂)  ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ 

ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္အားလုံးတြင္ ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔သည္ (က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၏ 

အကူအညီျဖင့္) ေအာက္ပါတုိ ့ကုိေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

(က)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

အရင္းခံအေၾကာင္းမ်ားကို စစ္ေဆးပါသည္။  

(ခ)  ကုစားသည့္နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ (ဥပမာ၊ 

စပ္ဆုိင္သလုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား အားေကာင္းေစျခင္း)  

(ဂ)  စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး နည္းလမ္းမ်ားကို အားေကာင္းေစသည္။ (ဥပမာ၊ 

အျပစ္က်ဴးလြန္သူ၊ ေပါ့ေလ်ာ့ေပါ့ဆတတ္ေသာ ၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အပုိင္း 

လုိက္တာ၀န္ရိွေသာ မန္ေနဂ်ာ၊ ႀကီးၾကပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ 

၀န္ထမ္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူ နွစ္ဦးစလုံးကုိ အေရးယူျခင္းမ်ား)  

၆။ (၁) (၃)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္ 

တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးသြားေသာ ေငြေၾကး သို႔မဟုုတ္ ပစၥည္း ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ 

လုပ္ငန္းစုသည္ တက္ၾကြစြာ ဖိအားေပးသင့္သည္။ အက်ဳိးေက်းဇူးပမာဏမွာ မရိွ 

သုိ႔မဟုတ္ မရိွသေလာက္ မဟုတ္ႏိုင္ခဲ့မွ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္။ ဥပေဒအရ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 

အစီရင္ခံသင့္သည္။ ဆံုးရႈံးသြားေသာ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုုတ္ ပစၥည္း ျပန္လည္ရရွိေရး 



အတြက္ ဆက္လက္ေဆာက္ရြက္ျခင္း မျပဳေတာ့ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္သည္ 

ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္လုိပါသည္။  

၆။ (၁) (၄)  လိမ္လည္အက်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားလုပ္ရပ္ 

တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရိွၿပီးသား သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္သည့္ ျဖစ္ရပ္အားလုံးအေပၚ 

စံုစမ္းလာျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ မိဒီယာက စုံစမ္းေမးျမန္းလာသမွ်သည္ လုပ္ငန္းစု၏ 

မီဒီယာဆက္ဆံေရးဌာနသုိ႔သာသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းဌာနကပင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း 

ေပးသင့္သည္။  

 

က။  ေနာက္ဆက္တဲြ - ၁၊ လုပ္ငန္းစုရွိ ကုမၸဏီမ်ား။  

- Asia World Co., Ltd.  

- Asia Mega Link Co., Ltd.  

- Asia Mega Link Services Co., Ltd.  

- Asia World Industries Ltd.  

- Asia World Port Management Co., Ltd.  

- Global World Insurance Co., Ltd.  

- Global Asia Services Co., Ltd.  

- Green Luck Trading Co., Ltd.  

- Pioneer Aerodorme Services Co., Ltd.  

- Shwe Nar War Co., Ltd.  

- Virtue Land Co., Ltd.  

- Yadanar Taung Tann Gems Co., Ltd.  

 

 

ခ။  ေနာက္ဆက္တဲြ - ၂၊ စြန္႔စားရမႈအလားအလာမ်ားျဖစ္စဥ္ -- အေရးတႀကီး 

သတိေပးခ်က္မ်ား။  



 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ သင္အလုပ္လုပ္ေပးေနစဥ္အတြင္း ေပၚေပါက္ႏုိင္သည့္ 

အေၾကာင္းမ်ားႏွင္ပတ္သက္ၿပီး အေရးတစ္ႀကီးသတိေပးခ်က္ စာရင္းကို ေအာက္ပါ 

အတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းစာရင္းအရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ 

ခ်စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္တြင္ စုိးရိမ္ဘြယ္ရာရာမ်ား ေပၚေပါက္ႏုိင္ပါ 

သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤစာရင္းပါေဖၚျပခ်က္မ်ား ျပည့္စုံကံုလုံသည္ဟု မရည္ရြယ္ပါ။ 

ျဖစ္တတ္သည္တို႔ကုိ ဥပမာျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။  

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ သင္အလုပ္လုပ္ေပးေနစဥ္အတြင္း ယင္းသို႔ အေရးတႀကီး 

သတိေပးခ်က္ တစ္ခုခုႏွင့္ ႀကံဳလာပါက၊ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီသို႔ ခ်က္ခ်င္း 

အစီရင္ခံရပါမည္။ -- 

က)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ 

မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု 

စြတ္စဲြခံရသည္ဟု သင္ သတိျပဳမိျခင္း။  

ခ)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားတြင္ 

ေက်ာ္ေဇာမႈရိွေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 

အထူးတလွယ္ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိေၾကာင္း သင္ သိရိွသည္။  

ဂ)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ မူမွန္ရရိွမည့္ ေကာ္မရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အခ 

ေၾကးေငြအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျငင္းဆန္ သည္၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း ေငြေတာင္းခံလႊာ တင္ျပရန္ ျငင္းဆန္သည္။  

ဃ)  ပထ၀ီအေနအထားအရ မည္သည့္အရပ္သုိ႔ ေငြလဲႊ ေပးေခ်ရမည္လဲဆိုရာတြင္ 

ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ ေပးသူသည္ မိမိလုပ္ကိုင္ရာ ေနရာကုိ မေဖာ္ျပဘဲ၊ 

အျခား ေနရာတြင္ ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္လွ်က္ရိွေၾကာင္း ေတာင္းဆုိလာသည္။  

င)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထား 

ေသာ အခေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္ခံစားခြင့္ကုိ ေတာင္းဆုိလာသည္။  

စ)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ အလွ်ံပယ္ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးေရး သုိ႔မဟုတ္ 

လက္ေဆာင္ရရိွေရးကုိ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းေရး မစတင္မီ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 



ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မညွိႏိႈင္းမီ၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ေပးရမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမေပးမီ ေတာင္းဆိုလာသည္။  

ဆ)  ဥပေဒေၾကာင္းကိုခ်ဳိးေဖာက္ေသာ္လည္း ဥပေဒအရအေရးမယူႏုိင္ေအာင္ 

ေငြေပးေခ်မႈကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ 

ေတာင္းဆုိ၏။  

ဇ)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူ၏ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦးဦးကို 

သင္က အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား အခြင့္အေရး 

တစ္ရပ္ရပ္ေပးရန္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူက ေတာင္းဆုိသည္။  

စ်)  ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူထံမွ စံႏႈန္းႏွင့္မညီေသာ သို႔မဟုတ္ သီးျခား 

ကိစၥတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာကို သင္သည္ရရိွ၏။  

ည)  သေဘာတူညီထားၿပီးသား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပ 

ထားရန္ ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူသည္ ျငင္းဆန္သည္။  

ဋ)  ျပဳလုပ္ေပးရမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈပမာဏကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ခံ 

စားခြင့္ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားေနေၾကာင္း ေပၚေပါက္လွ်က္ သင့္ထံသို႔ 

ေငြေတာင္းခံလႊာ တင္လာေၾကာင္း သင္ သတိျပဳမိသည္။  

႒)  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သံုးေလ့သုံးထမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ မသိရိွေသာ ကိုယ္စား 

လွယ္၊ ၾကားခံသူ၊ အတိုင္ပင္ခံ၊ ျဖန္႔ခ်ီသူ သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

ေပးသူတို႔ကုိ အသံုးျပဳရန္ ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူက လုိအပ္သည္ဟု 

ေတာင္းဆုိလာသည္။  

ဍ)  အလြန္ရက္ေရာေသာ လက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ အကန္႔အသတ္မဲ့ ဧည့္ခံ 

ေကၽြးေမြးမႈမ်ား သင့္ကို ၾကားခံ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူက ေပးလာသည္။  

 

ဂ။  ေနာက္ဆက္တဲြ - ၃၊ အလုပ္မျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ေငြေပးေငြယူလုပ္ျခင္း။  



အလုပ္မျဖစ္ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ေငြေပးေငြယူလုပ္ျခင္းသည္ အခြင့္အေရးယူျခင္းျဖစ္သည္ဟု 

အဓိပၸါယ္ရၿပီး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံျပဳရန္ အစုိးရအာဏာပုိင္ကုိ တရားမ၀င္ 

ေငြေပးၿပီး ပါမစ္ သုိ႔မဟုတ္ လိုင္စင္ရရိွေရး၊ လိုင္စင္ရရွိရန္ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအေၾကာင္းဟု ဆုိရမည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ 

စီးပြားေရးအရ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားအေပၚမွာ အသာစီးရခဲ့လွ်င္ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တရား 

စြဲဆုိခံရသည္အထိေရာက္ႏိုင္သည္။  

အလုပ္မျဖစ္ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ေငြေပးေငြယူလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ႐ိွ တရား၀င္ေငြေပးေခ်ျခင္းတို႔ 

အၾကား ကြာျခားမႈ။  

(က)  ဂုဏ္သိကၡာ႐ိွ တရား၀င္ေငြေပးေခ်ျခင္းဆုိသည္မွာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ တာ၀န္အရ 

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအတြက္ တရားစီရင္ေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ရယူပုိင္ခြင့္ရွိသည္ အခ 

ေၾကးေငြကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း၊ အရာရွိက ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ (ဥပမာ၊ 

စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ 

အခေၾကးေငြ)။ ယင္းအခေၾကးေငြသည္ လူတုိင္းအတြက္ တေျပးညီ သတ္မွတ္ 

ထားၿပီးသားျဖစ္ၿပီး၊ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ဆက္သြယ္အသိေပး 

ထား၏။ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရအာဏာပိုင္သုိ႔ ေပးေခ်ရာမွာလည္း 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွ၍ ေပးေခ်မႈကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း ေျပစာကုိပါေပးပါသည္။  

(ခ)  အလုပ္မျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ေငြေပးေငြယူလုပ္ျခင္း ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အစုိးရ 

အာဏာပုိင္သို႔ အပုိေပးေခ်ေငြသာျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္  ဥပေဒအရ 

ေပးရန္မလုိအပ္ပါ၊ ေပးခြင့္မရိွပါ။ (ဥပမာ၊ စာရြက္စာတမ္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ စိစစ္ 

ေပးရာတြင္ ျမန္ဆန္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးက ေငြေၾကးတစ္စုံ 

တစ္ရာေတာင္းဆုိလာသည္ ဆိုပါစုိ႔။ အမွန္တကယ္က မည္သည့္ေငြေၾကးမွ ေပးရန္ 

မလုိဘ ဲလုပ္ရုိးလုပ္စဥ္လုပ္ရမွာကို ျမန္ခ်င္ေစသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။)  

အလုပ္မျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ေငြေပးေငြယူလုပ္ျခင္းသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနအျပင္ ရွိႏုိင္ပါေသး 

သည္။  



က)  အေျခအေနႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ရိွပါသည္။ ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အစုိးရအာဏာပိုင္ကုိ 

ေငြေပးေခ်သည္။ အျခားတစ္ဘက္မွာ တရားစီရင္ေရးဥပေဒကုိ မပစ္ပယ္ဘဲ ေငြေပး 

ေခ်မႈကုိလက္ခံအပ္သူမ်ားရွိသည္။ ဒုတိယအေျခအေနျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုင္စင္၊ 

ပါမစ္ရရိွေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း အျခားတရား၀င္ 

ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရရိွေရးျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ - 

ခ)  ဥပေဒအရေပးရန္ လုိအပ္သည္ဆိုျခင္းထက္၊ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ 

ကဲ့သို႔ေသာ အစုိးရဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားရရွိေရးအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း။  

 ဤမူ၀ါဒ၏ရည္ရြယ္ရာအေၾကာင္းမ်ားအတြက္ အစုိးရအာဏာပိုင္ဆုိသည္မွာ --  

 က)  အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ အရာရွိ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္း။  

ခ)  အစုိးရပိုင္ လုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 

အဖဲြ႔အစည္း၏ ၀န္ထမ္း။  

ဂ)  ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ရပ္၏ တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္။  

ဃ)  ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရာထူးတစ္ခုခုအတြက္ လ်ာထားသူ၊ ရည္ရြယ္သူ။  

င)  အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမွ အရာရွိ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္း။ 

(ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔ အစည္းဆုိရာမွာ ပမာအားျဖင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့ဘဏ္)  

စ)  အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ရာထူးတစ္ခုျဖင့္ ကုိယ္စားျပဳအလုပ္လုပ္ေနေသာ 

ပုဂၢိဳလ္။  

 

အစုိးရဟူေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တြင္ ၿမိဳ႕အလုိက္၊ ေဒသဆုိင္ရာ၊ ႏိုင္ငံအဆင့္လုိက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းခြဲ အဆင့္ဆင့္ကုိဆိုလိုသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ အစုိးရ အာဏာ 

ပုိင္တစ္ဦးဦး၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားသည္ ယင္းအာဏာပုိင္ကို ၾသဇာလႊမ္းမုိးလိုရာ 

ေရာက္ၿပီး၊ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တားျမွစ္သည္။  



လာဘ္ေပး လာဘ္ယူလုပ္မႈဆိုသည္မွာလည္း အစုိးရထံမွရရွိမည့္ ကန္ထရုိက္လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ 

အစုိးရ အာဏာပုိင္တစ္ဦးဦးထံသုိ႔ေပးရမည့္ေငြမွ ၎၏မိသားစု၀င္ဆီသုိ႔၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံသို႔ ေပးခ်ရမည့္ေငြ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ရပ္ကို တြန္းလႊတ္ေပးလိုက္ျခင္း၊ 

သုိ႔မဟုတ္ ၾကားခံအက်ဳိးေဆာင္သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈကုိ အစုိးရအာဏာပုိင္ထံ သုိ႔မဟုတ္ 

၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားထံ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာာင္ရြက္သူမ်ားထံ လြဲေျပာင္း 

ေပးပုိ႔ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္တတ္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္မႈသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည္ဆုိေသာ္လည္း ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာမွာ လာဘ္ေပး 

လာဘ္ယူလုပ္မႈ ပါ၀င္ပတ္သက္လာျခင္းကုိလည္း ဤမူ၀ါဒက တားျမွစ္သည္။  


