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အေိကပးခငင်းဆိုမှု
© ၂၀၁၈ အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာကရး ကော်ပိုကရးရှင်း။ ပိုင်ဆိုင်ခေင့်အခပည့်ရှိ။
၂၁၂၁၊ ပင်ဆယ်ကေးနီးယား ေမ်းမကေီး၊
အကနာေ်ကခမာေ် ဝါရှင်တန် ဒီစီ၊ ၂၀၄၃၃
အင်တာနေ် - www.ifc.org

ဤစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာများေို မူပိုင်ခေင့် ေတ်မှတ်ထားေည်။ ဤစာအုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေိုမ့ဟုတ် တစ်ခုေုံးေို ခေင့်ခပုချေ်မရှိဘဲ မိတ္တ ူ 
ေူးခခင်း နှင့်/ ေိုမ့ဟုတ် ေွှဲကခပာင်းအေုံးခပုခခင်းတိုေ့ည် ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒေို ချ ိုးကောေ်ခခင်းခေစ်ေည်။ IFC ေည် ၎င်း၏ ကရးေားမှုများအား 
ခေန ့်ကဝခခင်းေို အားကပးပပီး  ပုံမှန်အားခေင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ခပန်ေည်အေုံးခပုရန် ခေင့်ခပုချေ်ေိုကပးကေ့ရှိေည်။ ထိုေို ့ခပန်ေည်အေုံးခပုခခင်းေည် 
အေျ ိုးအခမတ်အတေေ် မဟုတ်ဘဲ ပညာကရး ရည်ရေယ်ချေ်ခေစ်ပါေ ကငေကြေးကောေ်ခံခခင်း မရှိကော်ေည်း မိမိတိုအ့ကနခေင့် အေျ ိုးအကြောင်းေင့် 
ေိုအပ်ကော အေိအမှတ်ခပုမှုနှင့် အေိကပးအကြောင်းြေားမှုများကပါ် မူတည်ေည်။

IFC ေည် ဤစာအုပ်တေင် ပါဝင်ကော အကြောင်းအရာများ၊ ေိုမ့ဟုတ် ဤစာအုပ်တေင် ကော်ခပထားကော နိဂုံး ေိုမ့ဟုတ် ထင်ခမင်ချေ်များ၏ တိေျမှု၊ 
ခိုင်ေုံမှု ေိုမ့ဟုတ် ခပည့်စုံမှုတိုေ့ို အာမ မခံကပ။ ထို ခ့ပင် ပါဝင်ေည့် အကြောင်းအရာများတေင် ထိန်ချန်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် (စာစီစာရိုေ်အမှားများနှင့် 
ပညာရပ်ဆိုင်ရာအမှားများ အပါအဝင်) မှားယေင်းမှုများ ေိုမ့ဟုတ် ခိုင်မာမှုများအတေေ် တာဝန်ယူခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ဥပကဒအရ တာဝန်ခံခခင်းတို ့မရှိပါ။ 
ဤစာအုပ်ပါ ကခမပုံများတေင် ကော်ခပထားေည့် နယ်စည်းများ၊ အကရာင်များ၊ အမည်များနှင့် အခခားေတင်းအချေ်အေေ်များေည် နယ်နိမိတ်များ၏ 
ဥပကဒအရ ရပ်တည်မှုအကခခအကန ေိုမ့ဟုတ် အဆိုပါ နယ်စည်းများေို အေိအမှတ်ခပု ေိုမ့ဟုတ် ေေ်ခံမှုနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ေမ္ဘာ့ဘဏ်အပိုင်းေ 
ထင်ခမင်ဆုံးခေတ်ချေ်ဟု မဆိုေိုပါ။ ဤစာအုပ်တေင် ကော်ခပထားေည့် ကတေရ့ှိချေ်များ၊  ကောေ်ချေ်များနှင့် နိဂုံးများေည် ေမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အမှုကဆာင် 
ဒါရိုေ်တာများ ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းတိုေ့ိုယ်စားခပုေည့် အစိုးရများ၏ အခမင်များေို ထင်ဟပ်ခခင်းမရှိပါ။

ဤစာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာများေို အကထေကထေေတင်းအချေ်အေေ်ရည်ရေယ်ချေ်များအတေေ်ော ရည်ရေယ်ပပီး ဥပကဒဆိုင်ရာ၊ ကငေကချး 
ေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ ေိုမ့ဟုတ် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှုဆိုင်ရာ အြေံဉာဏ်၊ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှု ေင့်ကေျာ်ခခင်းဆိုင်ရာ အထင်အခမင် ေိုမ့ဟုတ် မည်ေည့် 
ကတာင်းခံမှုေိုမျှ ကော်ခပရန် မရည်ရေယ်ပါ။ IFC နှင့် ဆေ်စပ်အေေဲအ့စည်းများေည် (ဤကနရာတေင် အမညနှ်င့် ကော်ခပထားေည်များ အပါအဝင်) 
ေုမ္ပဏနှီင့် အေေဲအ့စည်းအချ ိုတ့ေင် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှထားမှု၊ ယင်းတိုအ့ား အြေံဉာဏ် ေိုမ့ဟုတ် ဝန်ကဆာင်မှုကပးမှု ေိုမ့ဟုတ် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ စိတ် 
ဝင်စားမှုတို ့ရှိနိုင်ေည်။

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း - ခမန်မာနိုင်ငံရှိ ကငေကရးကြေးကရး အေေဲအ့စည်းများအတေေ် ေေ်စေဲေျမ်း 
ေည် နိုင်ငံတော အကောင်းဆုံး အကေ့အထများအပါအဝင် ေေ်ရှိ ခမန်မာနိုင်ငံဥပကဒများနှင့် နည်းဥပကဒများေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစား၍ ကော်ပိုရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်းနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဆန်းစစ်ကဝေန်ထားကော အကတေးအခမင်များ ကော်ခပထားေည်။ 
၎င်းေည် ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ ၂၀၁၇ ေိုေိုေ်နာ၍ အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းေဏ္ဍတေင် ေုပ်ငန်းေုပ်ေိုင်ကနပပီး ခမန်မာနိုင်ငံအကေးစားကချးကငေ 
ေုပ်ငန်း ကေီးြေပ်ကရး ကော်မတီေ ကေီးြေပ်ကော ခမန်မာ ပုဂ္ဂေိေ ေုမ္ပဏီများနှင့် အဓိေ ေေ်ဆိုင်ေည်။ ေမဝါယမအေေဲအ့စည်းများ ဥပကဒ၊ 
အေင်းအေေဲမ့ျား ေေဲစ့ည်းခခင်းဆိုင်ရာ ဥပကဒ ေိုမ့ဟုတ် အခခားေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒများအရ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ကနကော အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်း 
အေေဲအ့စည်းများေည် ဤစာအုပ်တေင်  ကဆေးကနေးထားေည့် အကြောင်းအရာများအခပင် ေိုမ့ဟုတ် အကခပာင်းအေဲရှိကော ေိုအပ်ချေ်များေို 
ေိုေ်နာရနိုင်ေည်။ ခပည်ကထာင်စုေမ္မတခမန်မာနိုင်ငံကတာ်၏ ဥပကဒများေည် မြောခဏ ခပင်ဆင်တတ်ေည့်အကေျာေ် ဤစာအုပ်တေင် ေိုးေား 
ထားေည့် ဥပကဒစည်းမျဉ်းများေို ဤေေ်စေဲေျမ်း ထုတ်ကဝပပီး ကနာေ်ထေေ်ကပါ်ောေည့် ဥပကဒအေစ်များခေင့်အစားထိုးေိုးေားရပါမည်။

ထပ်ဆင့်ခေန ့်ချိခေင့် (Subsidiary Right) အပါအဝင် အခေင့်အကရးများ၊ ေိုင်စင်များနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် စုံစမ်းကမးခမန်းမှု အားေုံးေို IFC ၏ ကော်ပိုရိတ် 
ဆေ်ဆံကရးဌာန၊ ၂၁၂၁၊ ပင်ဆယ်ကေးနီးယား ေမ်းမကေီး၊ အကနာေ်ကခမာေ်၊ ဝါရှင်တန် ဒီစီ၊ ၂၀၄၃၃ ေို ့ေိပ်မူ ကပးပိုရ့မည်။

အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာကရး ကော်ပိုကရးရှင်းေည် ၎င်း၏ အေေဲဝ့င်နိုင်ငံများြေား ေကဘာတူညီချေ်စည်းမျဉ်းများခေင့် ထူကထာင်ထားကော 
နိုင်ငံတော အေေဲအ့စည်းတစ်ခုခေစ်ော ေမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စု၏ အေေဲဝ့င်ခေစ်ေည်။ အမည်များ၊ အမှတ်အေားများ��င့် အမှတ်တံဆိပ်များေည် IFC ၏ 
ပိုင်ဆိုင်မှုများခေစ်ော ယင်းတိုအ့ား IFC ၏ စာခေင့် ရှင်းေင်းစော ကရးေားကော်ခပထားေည့် ေကဘာတူညီချေ်မပါဘဲ  မည်ေည့် ရည်ရေယ်ချေနှ်င့်မျှ 
အေုံးမခပုရပါ။ ထို ခ့ပင် “အခပည်ခပည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာကရး အေေဲအ့စည်း” နှင့် “IFC” တိုေ့ည် IFC ၏ အမှတ်တံဆိပ်များခေစ်ော နိုင်ငံတောဥပကဒများခေင့် 
ောေေယ်ထားေည်။ 
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အကောင်အထည်ကော်ခခင်း

ခမန်မာနိုင်ငံရှိ အကေးစားကငေကရးကြေးကရး
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ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း



ii

နိဒါန်း 
ခမန်မာနိုင်ငံရှိ အကေးစားကငေကရးကြေးကရး အေေဲအ့စည်းများအတေေ် ေေ်စေဲေျမ်းေည် ခမန်မာနိုင်ငံတေင် ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲကော 
အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းေဏ္ဍ ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးေို ကထာေ်ပံ့ကပးရန် IFC ၏ ကေိုးပမ်းမှုများအနေ် အစိတ်အပိုင်း 
တစ်ခုခေစ်ေည်။ ဤကဆာင်ရေေ်ချေ်ေည် ခမန်မာနိုင်ငံေို ကရှက့ခပးနိုင်ငံတစ်ခုအကနခေင့် ကဒေတေင်းနှင့် တစ်ေမ္ဘာေုံးတေင် ဘဏ္ဍာကရး 
ဝန်ကဆာင်မှုများေို အားေုံးေေ်ေှမ်းမီကစကရးအတေေ် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခမင့်တင်ရန်ခေစ်ပပီး ၎င်းေည် IFC နိုင်ငံတော 
အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်ဘဏ္ဍာကရး ဝန်ကဆာင်မှုများ ကေိုးပမ်းမှုနှင့် ပုဂ္ဂေိေ ေဏ္ဍတေင် ပိုမိုကောင်းမေန်ကော 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများ ေေ်ခံေျင့်ေုံးမှုေို ခမှင့်တင်ကပးေည့် IFC ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု စီမံေိန်းတိုနှ့င့် အညီခေစ်ေည်။ 
ဤကဆာင်ရေေ်မှုတေင် ရရှိောေည့် အကတေအ့ြေုံ နှင့် ေဟုေုတများေည် အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းအေေဲအ့စည်းများအြေား ကော်ပို 
ရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု တိုးတေ်ကရးေို အကထာေ်အေူခပုကပေိမ့်မည်။   

ခမန်မာနိုင်ငံရှိ IFC အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းနှင့် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု စီမံေိန်းများ

၂၀၁၃ ခနှုစ်တေင် IFC ေည် ခမန်မာနုိင်ငံတေင် ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲပပီး တာဝန်ေိကော စီးပေားကရးဆိုင်ရာ အကေးစားကငေကရးကြေးကရး
ေုပ်ငန်းေဏ္ဍ ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးေို ကထာေ်ေူကပးခခင်းခေင့် ပမို ့ခပနှင့် ကေျးေေ်ကဒေမှ ဆင်းရဲနေမ်းပါးေူများအတေေ် အကေးစား 
ကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း ဝန်ကဆာင်မှုများအား ေေ်ေှမ်းမှီမှုတိုးခမှင့်ကပးရန် ရည်ရေယ်ေည့် ခမန်မာအကေးစားကငေကရးကြေးကရး 
ေုပ်ငန်းစီမံေိန်းေို စတင်ခဲ့ေည်။ ယင်းေည် ထိုေိုက့ဆာင်ရေေ်ရန် ကအာေ်ပါနယ်ပယနှ်စနှ်စ်ခုေို အဓိေထားေည် -  

• ေုပ်ငန်းေဏ္ဍအဆင့် - မိတ်ေေ်ေေဲ ခ့ခင်းနှင့် ေုပ်ငန်းေဏ္ဍေေန်ယေ်များ ထူကထာင်ရန် ပိုမိုအားကောင်းကော အေိကပး 
ေှုံက့ဆာ်ကရး ကေိုးပမ်းမှုများခေင့် အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းေဏ္ဍ အကထေကထေေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးေို ပံ့ပိုးကပးရန်နှင့် 
ေုပ်ငန်းေဏ္ဍဆိုင်ရာ အေုပ်ရုံကဆေးကနေးပေဲများ/ ေင်တန်းများ၊ ေေ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ ခေန ့်ကဝခခင်းခေင့် နိုင်ငံတော 
အကောင်းဆုံးအကေ့အထများ ေဟုေုတေွှဲကခပာင်းမှုေို ပံ့ပိုးကပးရန်။

• အေေဲအ့စည်းအဆင့် - အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း ဝန်ကဆာင်မှုများေို ပိုမို ထိကရာေ်၊ အေျ ိုးရှိပပီး တာဝန်ေိစောကပး 
အပ်နိုင်ရန်အတေေ် ေေ်ရှိအကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းအေေဲအ့စည်း (MFI) ေုံးခုနှင့် အေစ်တစ်ခုတိုအ့ား စေမ်းကဆာင်ရည် 
ခမှင့်တင်ကရး အကထာေ်အပံ့အပါအဝင် နမူနာကောင်း ခပေနိုင်ေေယ်ရှိေည့် အေားအောရှိကော MFI များအား ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ် 
ကစရန်။

၂၀၁၆ ခနှုစ် ကေကော်ဝါရီေ တေင် စတင်ခဲ့ကော IFC ၏ ခမန်မာကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစီမံေိန်းေည် ဝန်ကဆာင်မှုရယူေူများနှင့် ဆေ်စပ် 
ပတ်ေေ်ေူများအား ကအာေ်ပါနည်းေမ်းများခေင့် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာေို အကထာေ်အပံ့ကပးရန် ရည်ရေယ်ေည် -

• ေေန်ေရင့်များ၊ အေုပ်ရုံကဆေးကနေးပေဲများ၊ စာအုပ်စာတမ်းများပုနိှံပ်ထုတ်ကဝခခင်းခေင့် ကောင်းမေန်ကော  ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
ဆိုင်ရာ ကေးေေေ်အေိ တိုးခမှင့်ကပးခခင်း၊

• ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒများ၊ နည်းဥပကဒများနှင့် စည်းမျဉ်းများေို ပိုမိုကောင်းမေန်ောကစရန် စည်းမျဉ်းထိန်းကြောင်း 
ေူများ၊ အစိုးရတိုနှ့င့် ေေ်တေဲကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ကဆာင်မှုများ၊ ေင်တန်းများ၊ အစီရင်ခံမှုများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ခပည်တေင်းမိတ်ေေ်အေေဲမ့ျား၏ 
စေမ်းကဆာင်ရည်ခမှင့်တင်ကပးခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းအား ၎င်းတို၏့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေို အေဲခေတ်၍ အြေံဉာဏ်ကပးခခင်းနှင့်

• ဘုတ်အေေဲ၏့ ထိကရာေ်မှု၊ စီမံခန ့်ခေဲမှု ထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင် (control environment) ၊ မိေားစု စီးပေားကရးေုပ်ငန်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
ဆိုင်ရာ အထူးခပုကော အြေံကပးကရး ဝန်ကဆာင်မှုများကပးခခင်း။

IFC ေည် ၂၀၁၆ ခနှုစ်တေင် ခပည်ကထာင်စုေမ္မတခမန်မာနုိင်ငံ ေုန်ေည်များနှင့် စေ်မှုေေ်မှုေုပ်ငန်းရှင်များအေင်းချုပ် (UMFCCI)
နှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်ကရး ေကဘာတူညီချေ်ေို ေေ်မှတ်ကရးထိုးော အကေီးစား ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေန်ေရင့်တစ်ခုေို 
ပူးတေဲေျင်းပခခင်းခေင့် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု စီမံေိန်းေို စတင်ခဲ့ေည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ IFC ေည် UMFCCI အေေဲဝ့င်များအတေေ် 
Corporate Governance Action Planning Workshops အများအခပားေို ေျင်းပကပးခဲ့ေည်။



iii

၂၀၁၈ ခနှုစ်၊ မတ်ေတေင် ခမန်မာဒါရိုေ်တာများအင်စတီေျု (MIoD)1ေို ြေစကြတးေျနှင့် ပေိတိေျှအစိုးရများ၏ ေူညီမှုခေင့် စတင် 
ထူကထာင်ခဲ့ေည်။ ထိုက့နာေ် မြောမီေများတေင် အရာထမ်းများ၊ စည်းမျဉ်းထိန်းကြောင်းေူများ၊ ေုမ္ပဏီအမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်များ 
(CEO) နှင့် ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာများအတေေ် Audit Committee Master Program၊ Internal Audit Master Program၊ Corporate 
Governance Action Planning၊ Women on Board and in Business Leadership workshop နှင့် Family Governance Seminar 
စေည်ေဲ့ေိုက့ော ေင်တန်းအစီအစဉ်အများအခပားေို IFC ေ ေျင်းပကပးခဲ့ေည်။ ကရှဆ့ေ်၍ IFC ေည် MIoD ၏ စေမ်းရည်ေို ထပ်မံ 
တည်ကဆာေ်ကပးရန်အတေေ် အကထာေ်အပံ့များ ဆေ်ေေ်ကပးအပ်ေေားမည်။

စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတေင် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအစီအစဉ်ေည် ခမန်မာနိုင်ငံ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်ေုပ်ငန်း ကေီးြေပ် 
ကရး ကော်မရှင် (SECM)၊ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှုနှင့် ေုမ္ပဏီများ ညွှန်ြေားမှု ဦးစီးဌာန (DICA) နှင့် ရန်ေုန် စကတာ့အိတ်ချိန်း (YSX) တိုအ့ား 
၎င်းတို၏့ ေေ်ဆိုင်ရာ စေမ်းရည်များေို ပိုမိုအားကောင်းကစရန်အတေေ် ေင်တန်းများ ေုပ်ကဆာင်ကပးေည်။ IFC ေည် အာဆီယံ 
ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အမှတ်ကပးဇယား အစီအစဥ်နှင့်ပတ်ေေ်၍ေည်း စည်းမျဉ်းထိန်းကြောင်းေူများနှင့် ေေ်တေဲကဆာင်ရေေ် 
ေျှေ်ရှိေည်။ စီစဉ်ထားေည်မှာ အကခခခံစနံှုန်းများ ေတ်မှတ်ရန်နှင့် ပိုမိုတိုးတေ်ကအာင်ကဆာင်ရေေ်ေေယ်ရာများေို အြေံခပုရန်အတေေ် 
ခမန်မာေုမ္ပဏီများအတေင်း ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများေို နှစ်စဉ် အေဲခေတ်ကေ့ောမှုများ ကဆာင်ရေေ်ရန်ခေစ်ေည်။

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု စီမံေိန်းေည် ခမန်မာနိုင်ငံရှိ ဘဏ်များနှင့် ေုမ္ပဏီအများအခပားအားေည်း ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 
အကေးစိတ် အြေံဉာဏ် အကထာေ်အပံ့ကပးေျှေ်ရှိေည်။

ခမန်မာနိုင်ငံရှိ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း

အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းဝန်ကဆာင်မှုများေို ခမန်မာနိုင်ငံတေင် ဆယ်စုနှစ်များစော ကဆာင်ရေေ်ခဲ့ ပပီးခေစ်ကော်ေည်း ၂၀၁၁ 
ခုနှစ် ခမန်မာနိုင်ငံ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းဥပကဒေ အေျှင်အခမန် တိုးတေ်ေေံ ပ့ေိုးကနကောေဏ္ဍအတေေ် စီးပေားကရး 
ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေည့် ဥပကဒမူကဘာင်တစ်ရပ်ေို ကပးအပ်ေည်။ ပထမတစ်နှစ်တည်းတေင်ပင် ထိုဥပကဒအရ MFI ၁၂၀ ခန ့် ေိုင်စင်ရရှိခဲ့ 
ေည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကအာေ်တိုဘာေထိ ကငေကရးကြေးကရး ကေီးြေပ်စစ်ကဆးကရး ဦးစီးဌာနေ ခပည်တေင်းအေေဲ ့ ၁၁၂ ေေဲ ့၊ ခပည်ပအေေဲ ့ 
၅၃ ေေဲ ့၊ အစိုးရ မဟုတ်ကော အေေဲအ့စည်း ၁၅ ေေဲန့ှင့် အခခားအေေဲ ့ ၉ ေေဲအ့ပါအဝင် စုစုကပါင်း ေိုင်စင်ရထားေည့် MFI  ၁၈၉ ေေဲ ့ ရှိေည်ဟု 
စာရင်းအရ ေိရှိရေည်။ ခမန်မာနိုင်ငံအကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း အေင်း (MMFA) ၏ ထုတ်ခပန်ချေ်အရ  ကေးေေေ်၏ ၈၀% 
ေို အကေီးဆုံး MFI ၁၈ ခု ေ ထိန်းချုပ်ထားေည်ဟု ေိရေည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇေန်ေ တေင် ကငေကချးယူေူ ၅.၅ ေန်း ရှိပပီး အကေးစား 
ကငေကရးကြေးကရးေဏ္ဍအတေင်း ထုတ်ကချးထားကော ကချးကငေ စုစုကပါင်းမှာ ၁၅၄၄ ဘီေီယံေျပ်ကေျာ် ရှိေည်ဟု MMFA ၏ အစီရင်ခံစာ 
ထဲတေင် ကော်ခပထားေည်။ ေိုက့ော် အရေယ်ကရာေ်ေူ ေူဦးကရ ၃၈ ေန်းရှိပပီး ဘဏ်အေုံးခပုေူ ၂၆%2 ောရှိရာ အကေးစား ကချးကငေ 
ေုပ်ငန်း အတေေ် ကငေကရးကြေးကရးဝန်ကဆာင်မှု မရရှိကေးေည့်ကေးေေေ် ကေီးမားစောေျန်ရှိကနေည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်တေင် အကေးစားကငေကရးကြေးကရး ေုပ်ငန်းဥပကဒ ခပဌာန်းပပီးကနာေ် MFI များ၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်း အကေ့အထများေို 
အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့် နည်းများနှင့် စည်းမျဉ်းဥပကဒ အများအခပား ထုတ်ခပန်ထားေည်။ ထင်ရှားကော အကခပာင်းအေဲများနှင့် 
ခေည့်စေေ်မှုများမှာ (၁) အပ်နှံကငေေေ်ခံေည့် MFI များအတေေ် စံနှုန်းများ ေတ်မှတ်ကပးေည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နည်းဥပကဒ၊ (၂) ခပည်တေင်း၊ 
ခပည်ပရင်းခမစ်များမှ ကငေကချးယူမှုနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် နည်းဥပကဒများ၊ (၃) ၂၀၁၆ ခုနှစ်တေင် ရင်းနှီးခမှုပ်နှံကငေေိုအပ်ချေ်အေစ်များနှင့် 
ကေျးေေ်ကဒေများတေင် ၅၀% ရှိေင့်ေည်ဆိုကော ေတ်မှတ်ချေ် ေယ်ရှားမှု (၄) ၂၀၁၇ ခုနှစ်တေင် ကြေေးပမီေတ်မှတ်ချေ်ေို ေျပ် ၅ 
ေန်းမှ ေျပ် ၁၀ ေန်းေို ့ တိုးခမှင့်ခခင်းနှင့် (၅) ၂၀၁၉ ခုနှစ် ညွှန်ြေားချေ်တေင် အကေးစားကငေကရးကြေးကရး ကချးကငေ၏ အတိုးနှုန်းေို 
တစ်နှစ်ေျှင် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းေို ့ကေျာ့ချခခင်းတို ခ့ေစ်ေည်။  ၂၀၁၄ ခုနှစ် စည်းမျဥ်းဥပကဒများအရ MFI များေည် မိုဘိုင်းေ် ဘဏ္ဍာကရး 
ဝန်ကဆာင်မှုများကပးရန် ကေျှာေ်ထားနိုင်ပပီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ထုတ်ခပန်ချေ်များအရ MFI များအကနခေင့် ကငေေွှဲေုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရေေ်ရန် 
ကေျှာေ်ထားနိုင်ေည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အကစာပိုင်းတေင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းဥပကဒ ခပင်ဆင်ေည့် မူြေမ်းေို 
မှတ်ချေ်ကပးရန် ခေန ့်ကဝခဲ့ ပပီး ၎င်းေို အတည်ခပုခပဌာန်းရန် ကစာင့်ဆိုင်းေျေ်ရှိေည်။ အကပါင်ပစ္စည်းစတင်ေေ်ခံမှု၊ အများခပည်ေူထံမှ 
အပ်နှံကငေေေ်ခံမှု၊ မိုဘိုင်းေ်စနစ်များနှင့် ဒီဂျစ်တယ် ဘဏ္ဍာကရးေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဝန်ကဆာင်မှုများ အေုံးခပုမှုတိုအ့ပါအဝင် ပိုမိုရှင်းေင်း 
ရန် ေိုအပ်ေည့် အဓိေေျကော ေိစ္စရပ် များေို MMFA ၏ အစီရင်ခံစာတေင် ကော်ခပထားေည်။

အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းအတေေ် အခပုေကဘာကဆာင်ကော အဓိေေျေည့် အေားအောများတေင် ခပန်မဆပ်နိုင်ေည့် 
အကြေေးများ အေေန် နိမ့်ပါးခခင်း၊ ေုန်ေျစရိတ်ေို ကေျှာ့ချကပးနိုင်ေည့် ဒီဂျစ်တယ် ဘဏ္ဍာကရး ဝန်ကဆာင်မှုများ ပိုမို အေုံးခပုနိုင်ော 
ခခင်းနှင့် အထေ်တေင် ကော်ခပထားေေဲ့ေို ့ ပိုမိုခမင့်မားကော ကချးကငေပမာဏ၊ အပ်နှံကငေ ေေ်ခံမှု၊ အေားအောရှိကော အကပါင်ထား 

1 ခမန်မာဒါရိုေ်တာများအင်စတီေျု (MIoD) ေည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနံှုန်းများနှင့် အကောင်းဆုံးအကေ့အထများေို ခမန်မာနိုင်ငံတေင် အားကပးခမှင့်တင်ေည့် အေစ် 
ထူကထာင်ထားကော ေီးခခားေေတ်ေပ်ေည့် အေေဲအ့စည်းတစ်ခုခေစ်ေည်။ http://myanmariod.com/    
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ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကချးကငေစေည်တိုေ့ို ခေင့်ခပုကပးရန်အတေေ် စည်းမျဉ်းေန ့်ေတ်ချေ်များေို ပယ်ေျေ်ခခင်းတို ့ပါဝင်ေည်။ အဓိေေျေည့် ေဏ္ဍဆိုင်ရာ 
စိန်ကခါ်မှုများနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေည်း ရှိကေးေည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ ကငေကြေးကထာေ်ပံ့မှုေို ေေ်ေှမ်းမီခခင်း၊ ကငေကြေးအကခမာေ်အများ 
ကချးယူခခင်းနှင့် အေေန်အမင်းအကြေေးတင်ခခင်း အကပါ် စိုးရိမ်မှုများ ခမှင့်တေ်ောခခင်း၊ အေေဲအ့စည်းဆိုင်ရာနှင့် ေူအ့ရင်းအခမစ်ဆိုင်ရာ 
စေမ်းရည်နှင့် နည်းပညာနှင့် ဆေ်စပ်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများ (ဥပမာ - ဆိုင်ဘာေုံခခုံ ကရး၊ ေတင်းအချေ်အေေ်ေို ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်း 
ခခင်း) အစရှိေည်တို ခ့ေစ်ေည်။

ထိုေဲ့ေိုက့ော ကခမာေ်များေှစောကော စိန်ကခါ်မှုများေည် MFI ဘုတ်အေေဲမ့ျားအကနခေင့် အေေဲအ့စည်း၏ အဓိေ မဟာေျူရာ ဦးတည်ချေ် 
များေို ေမ်းညွှန်ရန်၊ အေေဲအ့စည်း၏ ြေံ့ခိုင်မှုနှင့် ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲမှုေို ထိန်းေိမ်းရန်၊ အန္တရာယ်ေျကရာေ်နိုင်ကခခေို ကေျာ့ပါးရန် 
ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် ေိုအပ်ပါေည်။ ဤစိန်ကခါ်မှုများနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေ ဘုတ်အေေဲမ့ျားအကနခေင့် ၎င်းတို၏့ MFI များတေင် 
ေင့်ကေျာ်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များရှိကအာင် ကဆာင်ရေေ်ရန်ေိုအပ်ကြောင်း ကော်ခပကနေည်။ တစ်နည်းအားခေင့် 
ဆိုရေျှင် MFI များအကနခေင့် ခိုင်မာကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများ ကော်ကဆာင် ေိုေ်နာရန် ေိုအပ်ကြောင်း ကော်ခပ 
ကနေည်။

ခမန်မာနိုင်ငံရှိ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု

ခမန်မာနိုင်ငံရှိ ေုမ္ပဏီအများစုေည် ထိန်းချုပ်နိုင်ေည့် ရှယ်ယာအများစုေို ပိုင်ရှင်တစ်ဦးတည်း ေိုမ့ဟုတ် အေေဲင့ယ်တစ်ခုေ ပိုင်ဆိုင် 
ကော ပုဂ္ဂေိေ ေုမ္ပဏီများ အများအားခေင့်စတင် ထူကထာင်ကော မိေားစုပိုင်ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် စတင်ြေေည်။ ထိုအကခခအကနတေင် 
ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူေ မိေားစုဝင်များနှင့် ရင်းနီှးကော မိတ်ကဆေများပါဝင်ကော ဘုတ်အေေဲေ့ို ခန ့်အပ်ြေေည်။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ 
အကေီးတန်းမန်ကနဂျာများနှင့် အခခားဝန်ထမ်းများေည်ေည်း မိေားစုဝင်များ ခေစ်တတ်ြေေည်။ ကအာင်ခမင်ကော မိေားစု စီးပေားကရး 
ေုပ်ငန်းများအကြောင်း နိုင်ငံတောဥပမာ အများအခပားရှိကော်ေည်း ၂၀၁၂ ခနှုစ် ဟားေတ် (Harvard) စီးပေားကရးပညာဌာနမှ 
ကေ့ောချေ်အရ မိေားစုပိုင် စီးပေားကရးေုပ်ငန်း ၇၀% ခန ့်ေည် ဒုတိယမျ ိုးဆေ်ေ ေွှဲကခပာင်းရယူရန် အခေင့်အကရး မရဘဲ ဆုံးရှုံး 
ေိုမ့ဟုတ် ကရာင်းချေိုေ်ရေည်ဟု ကတေရ့ှိရေည်။3 ထိုေဲ့ေိုက့ော စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများကြောင့် ခေစ်ကပါ်ောေည့် (၁) မိေားစုတေင်း 
ပဋိပေ္ခများေို စီမံခန ့်ခေဲရန်၊ (၂) ဆေ်ခံမှုနှင့်ပတ်ေေ်၍ ကရေးချယ်ဆုံးခေတ်ရန်၊ (၃) ပိုင်ဆိုင်မှုမူဝါဒများေို ေတ်မှတ်ရန်၊ (၄) မဟာေျူဟာ 
ကခမာေ် စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်းနှင့် အခခားစီမံခန ့်ခေဲမှုေုပ်ငန်းများေို အားကောင်းကစရနနှ်င့် (၅) ဘုတ်အေေဲေ့ို မိေားစုဝင် မဟုတ်ကော  
ေီးခခား ေေတ်ေပ်ေည့် ဒါရိုေ်တာများ ပါဝင်ောကရးအတေေ် အေေဲဝ့င်တိုးချဲရ့န်တိုအ့ား မည်ေို ့အကောင်းဆုံးကခေရှင်းကဆာင်ရေေ်မည် 
နည်း ဆိုေည်မှာ အကရးကေီးကော စိန်ကခါ်မှု ခေစ်ေည်။ ဤေေ်စေဲေျမ်းတေင် ပါဝင်ကော အကေးစိတ် အချေ်အေေ်များနှင့် အြေံဉာဏ် 
များေည် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းအမျ ိုးမျ ိုးနှင့်ေေ်ဆိုင်ပပီး မိေားစုစီးပေားကရးေုပ်ငန်းများအကနခေင့်ေည်း ကော်ခပပါ စိန်ကခါ်မှုများေို ကေျာ့ 
ပါးကစေည့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်း ကရရှည်ရှင်ေန်နိုင်ကစမည့် ေီးခခားကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများနှင့် အကေ့အထများ ေိုအပ်ေည်။4 

၂၀၁၇ ခနှုစ် ခမန်မာနိုင်ငံ ေုမ္ပဏီများ ဥပကဒေ ေေ်တမ်းနှစ် ၁၀၀ ကေျာ်ကနပပီခေစ်ကော အေ်ဥပကဒေို အစားထိုးပပီး ေုမ္ပဏီများအား 
မည်ေို ့ ေည်ပတ် စီမံအုပ်ချုပ်ရမည်ဆိုေည့် မူကဘာင်တစ်ရပ်အပနှ်င်းထားေည်။ ေုမ္ပဏီများဥပကဒေို ေွှတ်ကတာ်ေ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ 
ဒီဇင်ဘာေ၊ ၆ ရေ်ကနတ့ေင် ခပဌာန်းခဲ့ ပပီး မြောမီ ေမ္မတေ အတည်ခပုခဲ့ေည်။ ေုမ္ပဏီများဥပကဒေည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ြေဂုတ်ေ၊ ၁ 
ရေ်ကနတ့ေင် အေေ်ဝင်ခဲ့ေည်။ ၂၀၁၈ ခနှုစ်၊ ြေဂုတ်ေ၊ ၁ ရေ်ကနမ့တိုင်မီ DICA5 တေင် မှတ်ပုံတင်ထားကော ရှိရင်းစေဲ ေုမ္ပဏီများနှင့် 
ကော်ပိုရိတ်များအားေုံးအား ကခခာေ်ေအတေင်း ခပန်ေည်မှတ်ပုံတင်ကစခဲ့ေည်။

ေုမ္ပဏီများဥပကဒေည် (၁) ယခင်ေ ေင်းေေဲ ့ မှတ်တမ်း နှင့် ေင်းေေဲ ့ စည်းမျဉ်းများေို အစားထိုးေည့် ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်း 
(အခန်း ၅)၊ (၂)အစု ရှယ်ယာများနှင့် အခခားကောကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ (အခန်း ၁၁)၊ (၃) အစည်းအကဝးများနှင့် ေုမ္ပဏီ 
များ၏ ကဆာင်ရေေ်မှုများ (အခန်း ၁၇)၊ (၄) ဒါရိုေ်တာများ၊ ၎င်းတို၏့ ေုပ်ပိုင်ခေင့်များနှင့် တာဝန်များ (အခန်း ၁၈)၊ (၅) ေုမ္ပဏီတေင် 
ပါဝင်ေူများ၏ အခေင့်အကရးနှင့် ေုစားခေင့်များ (အခန်း ၁၉) နှင့် (၅) ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများနှင့် စာရင်းစစ်ကဆးခခင်းများ 
(အခန်း ၂၄) အပါအဝင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ေိစ္စရပ်အများအခပားေို ခပဌာန်းထားေည်။ DICA ေည် ေုမ္ပဏီများဥပကဒနှင့်ပတ်ေေ်၍ 
ေုမ္ပဏီများနှင့် ၎င်းတို၏့ ဒါရိုေ်တာများအား အကထေကထေေတင်းအချေ်အေေ်များကပးအပ်ေည့် ေုမ္ပဏီဒါရိုေ်တာများ ေမ်းညွှန်ေို 
ေည်း ထုတ်ခပန်ထားေည်။ (ပုဂ္ဂေိေ ခေစ်ကစ၊ အများပိုင်ခေစ်ကစ) အစုရှယ်ယာခေင့် ေန ့်ေတ်ထားကော ေုမ္ပဏီတစ်ခုအခေစ် မှတ်ပုံတင် 
ထားေည့် MFI များေည် အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းေို စီမံအုပ်ချုပ်ေည့် အခခားဥပကဒများ၊ နည်းဥပကဒများအခပင် ေုမ္ပဏီများ 
ဥပကဒပါ ခပဌာန်းချေ်များေိုေည်း ေိုေ်နာရေည်။

3 George Salk, Jr. and Henry Foley, “Avoid the Traps That Can Destroy Family Businesses,” Harvard Business Review, (January-February 2012).

4 See also IFC Family Business Governance Handbook (Washington, D.C.: International Finance Corporation, 2018).

5  ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုနှင့် ေုမ္ပဏီများညွှန်ြေားမှုဦးစီးဌာန (DICA) ေည် ခမန်မာနိုင်ငံရှိေုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရာဌာနခေစ်ပပီး ေုမ္ပဏီများ ခမန်မာနိုင်ငံေုမ္ပဏီများဥပကဒ (MCL) ေို 
ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ခခင်းရှိမှုေို ကေချာကစခခင်းနှင့် ေုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ခခင်းအတေေ် တာဝန်ရှိကော အစိုးရအေေဲအ့စည်းခေစ်ေည်။
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ေုမ္ပဏီများဥပကဒေို အကောင်အထည်ကော်ခခင်းေည် ခမန်မာနိုင်ငံအတေေ် အကရးကေီးေည့် ကခခေှမ်းတစ်ခုခေစ်ေည်။ ေုပ်ငန်းစုများ 
၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ ကေးေေေ် ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်မှု၊ စီးပေားကရး ေေံ ပ့ေိုးကေီးထေားမှုတိုအ့တေေ် ဥပကဒထိန်းချုပ်မှု၏ အကရးပါပုံေို ကေ့ောမှု 
အများအခပားေ အကေးထားကော်ခပထားေည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပကဒစနစ် အရည်အကေေးေ ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာကရးေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်မှုေို 
ေွှမ်းမိုးယုံောမေ စီးပေားကရးေေံ ပ့ေိုးကေီးထေားမှုအကပါ် ေီးခခား၊ ထပ်တိုးအေျ ိုးေေ်ကရာေ်မှုများေည်းရှိကြောင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ 
ကေ့ောမှုများေ မှတ်တမ်းတင်ထားေည်။ တိုင်းခပည်များအြေား ေဏ္ဍအဆင့်ကေ့ောမှုတစ်ရပ်တေင် အင်အားပိုနည်းေည့် ဥပကဒ 
ပတ်ဝန်းေျင်များ၌ ေုပ်ငန်းစုများေည် ဘဏ္ဍာကရး  ကထာေ်ပံ့မှု ကေျာ့နည်းရရှိယုံောမေ ခေစ်ေင့်ေည်ထေ်ကေျာ့၍ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှြေ 
ေည်ဟု တင်ခပထားေည်။6 

ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် ေုမ္ပဏီများ ပိုမိုထိကရာေ်စောေည်ပတ်ရန်၊ အရင်းအနီှးအား ေေ်ေှမ်းမီမှုခမှင့်တင် 
ရန်၊ ဆုံးရှုံနိုင်ကခခများေို ကေျာ့ပါးကစရန်၊ ေေဲမှားေည့် စီမံခန ့်ခေဲမှုမှ ောေေယ်ကပးရန် အကထာေ်အေူကပးေည်။ အထေ်တေင် ေိုးေား 
ထားေည့် ကေ့ောမှုေ ကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် (၁) ေုပ်ငန်းများအကနခေင့် ခပင်ပဘဏ္ဍာကရးခေည့်ဆည်းမှုေို ပိုမိုေေ်ေှမ်း 
မီောပပီး ပိုမို ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှု၊ ပိုမိုေေံ ပ့ေိုးကေီးထေားမှု၊ အေုပ်အေိုင်အခေင့်အေမ်း ပိုမိုေန်တီးမှုတိုဆ့ီ ဦးတည်ေေားကစခခင်း၊ (၂) မတည်ကငေရင်း 
ေုန်ေျစရိတ်ေို ကေျာ့ေျကစပပီး ေုပ်ငန်းတန်ေိုးေို  ခမင့်ောကစခခင်းကြောင့် ေုပ်ငန်းများေို ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ စိတ်ဝင်စားမှု ပိုော 
ပပီး ေေံ ပ့ေိုးကေီးထေားမှုနှင့် အေုပ်အေိုင်ပိုများမှုတို ခ့ေစ်ောကစခခင်း၊ (၃) ပိုမိုကောင်းမေန်ကော ရင်းခမစ်ခေဲကဝချထားမှု၊ ပိုမိုကောင်းမေန်ကော 
စီမံခန ့်ခေဲမှုတို ခ့ေင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု စေမ်းကဆာင်ရည်ေို ပိုကောင်းောကစပပီး ြေေယ်ဝမှု ကပးကစခခင်း၊ (၄) ဘဏ္ဍာကရး အြေပ်အတည်း 
ခေစ်နိုင်ကချေို ကေျာ့နည်းကစခခင်း၊ (၅) အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့်ဆေ်ဆံကရးေို ပိုမိုကောင်းမေန်ောကစခခင်းခေင့် ေူမှုကရး၊ ေုပ်ေား 
ကရးရာ ဆေ်ဆံမှုများနှင့် ပတ်ဝန်းေျင် ောေေယ်ထိန်းေိမ်းကရးေို ပိုမိုကောင်းမေန်ကစရနနှ်င့် ဆင်းရဲနေမ်းပါးမှု၊ မညီမျှမှုတိုေ့ို ကေျှာ့ချ 
ကပးရန် အကထာေ်အေူခေစ်ကစခခင်း စေည့် အေျ ိုးကေျးဇူးများ ရရှိကစေည်။7

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပုခပင်ကခပာင်းေဲကရးေို အကောင်အထည်ကော်ရန်အတေေ် ေေ်ကတေေ့ျကော ေမ်းညွှန်ချေ်ပါဝင်ေည့် 
ဤေေ်စေဲေျမ်းေည် MFI များအား ၎င်းတို၏့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများေို ပိုကောင်းကစပပီး ထိုမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို၏့ 
ရည်မှန်းချေ်၊ ကမျှာ်မှန်းချေ်များေို ခေည့်ဆည်းရန်၊ ဝန်ကဆာင်မှုရယူေူများအား ပိုမိုကောင်းမေန်စော ဝန်ကဆာင်မှုကပးရနနှ်င့် အေျှင် 
အခမန်တိုးတေ်ကနကော အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းေမ္ဘာနှင့် ဒီဂျစ်တယ်ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုများခေင့် ထိကရာေ်စော ေမ်း 
ညွှန်ေေားရန် အားကပးေှုံက့ဆာ်ေည်။

6 Stijn Claessens and B. Burcin Yurtoglu. “Corporate governance in emerging markets: A survey,” Emerging Markets Review 15 (2013), 1–33. 

7 Ibid.

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကေျးဇူးတင် အေိအမှတ်ခပုခခင်း
ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေို အကောင်အထည်ကော်ခခင်း - ခမန်မာနိုင်ငံရှိ အကေးစားကငေကရးကြေးကရး အေေဲအ့စည်း 
များအတေေ် ေေ်စေဲေျမ်းေို IFC ၏ ခမန်မာနိုင်ငံ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း စီမံေိန်း၊ IFC ၏ အကရှန့ှင့် အာရှ ပစိေိတ် ကော်ပိုရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု စီမံေိန်း၊ IFC ၏ နိုင်ငံတော အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းနှင့် တာဝန်ေိကော ကငေကရးကြေးကရး ဝန်ကဆာင်မှု  
စီမံေိန်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကနခေင့် ထုတ်ကဝခခင်းခေစ်ေည်။ ခမန်မာနိုင်ငံ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း စီမံေိန်းေို 
အေေ်ကမေးဝမ်းကေျာင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိေ္ခာေူေုံကရး ရန်ပုံကငေ (LIFT) ၏ ကထာေ်ပံ့မှုခေင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ စတင်ကဆာင်ရေေ်ခဲ့ေည်။ 
အကရှန့ှင့် အာရှပစိေိတ် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု စီမံေိန်းေို ြေစကြတးေျနှင့် ပေိတိေျှအစိုးရများ၏ ကထာေ်ပံ့မှုခေင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ 
စတင်ကဆာင်ရေေ်ခဲ့ေည်။ IFC ေည် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအားေည်း ၎င်းတို၏့ ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်မှုနှင့် ဤေေ်စေဲေျမ်းအား ခပုစုကရးေား 
ထုတ်ကဝရန် ကထာေ်ပံ့မှုများအတေေ် ကေျးဇူးတင် အေိအမှတ်ခပုအပ်ပါေည်။

ဤေေ်စေဲေျမ်းေို IFC ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစီမံေိန်းမှ ထုတ်ကဝပပီး အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းများအတေေ် ခမန်မာနိုင်ငံ 
အကခခအကနနှင့် ေိုေ်ညီကအာင် ခပင်ဆင်ထားကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေေ်စေဲစာအုပ်များအကပါ် အကခခခံ၍ ထုတ်ကဝထားေည်။ 
ဤေေ်စေဲေျမ်းအား ကရးေားခပင်ဆင်မှုနှင့် ထုတ်ကဝမှု ခေစ်ကခမာေ်ရန်အတေေ် အထူးပါဝင်ကေိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ ြေေူများ အများအခပား 
ရှိပါေည်။ ဤေေ်စေဲေျမ်းပါ စာေားများေို James Christopher Razook, Leyal Savas, Mohsin Ali Chaudhry, Ricardo Martin 
Garcia Tafur တို၏့ ပါဝင်ကရးေားမှု အခပင် Anar Aliyev, Caroline Bright နှင့် ကဒါ်ခင်ေီတာကမာ် တို၏့ ခေည့်စေေ်ေုံးေပ်ချေ်များနှင့် 
အတူ Matthew Brown (IFC ၏အြေံကပး) ေ ခပုစုကရးေားထားေည်။ အေေဲအ့ကနခေင့် ေေ်ကတေေ့ျင့်ေုံးေူများ အခမင်ခေင့် ခပင်ပမှ 
ခပန်ေည်ေုံးေပ်ကပးေူများ ခေစ်ကော ကဒါ်ခင်ကချာစု နှင့် Tea Chansotheary တိုမ့ှ အြေုံ ခပုချေ်များနှင့် ေုံးေပ်ချေ်များမှေည်း 
အေျ ိုးခံစားရပါေည်။ ခမန်မာဘာောခပန် ဤေေ်စေဲေျမ်းအား ခပန်ေည်ေုံးေပ်ခေည့်စေေ်ကပးကော ဆရာ ဦးခင်ကမာင်ညို (ကဘာဂကေဒ) 
အားေည်း အထူးပင်ကေျးဇူးတင်ရှိပါေည်။ ေတင်းအချေ်အေေ်ဆေ်ေေယ်ကရးနှင့် ဒီဇိုင်းေန်တီးမှုအပိုင်းတိုေ့ို တာဝန်ယူစီမံကပး 
ကော Loty Salazar နှင့် Shobhna Decloitre တိုအ့ားေည်း ကေျးဇူးတင်ရှိပါေည်။ ထိုအ့ခပင် ဤေေ်စေဲေျမ်းထုတ်ကဝမှု ခေစ်ကခမာေ်ရန်  
ကဒါ်ထေယ်ဆိုင်းရာ၊ Vanessa Vizcarra နှင့် Vicky Tsang တို၏့ ေုပ်ကဆာင်ကထာေ်ပံ့မှုမှာ ေေန်စောအကရးပါပါေည်။ 

အေေဲအ့ကနခေင့် ဤေေ်စေဲေျမ်းေို ခပင်ဆင်ရာတေင် ခမန်မာနိုင်ငံအကခခအကနရှိ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းနှင့် ကော်ပိုရိတ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကဆေးကနေးမှုများတေင် ပါဝင်ခဲ့ ြေေည့် DAWN အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း၊ Fullerton Finance၊ မဟာ 
ေယ်ယာစိုေ်ပျ ိုးကရးဆိုင်ရာ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း၊ Alliance အကေးစား ကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း၊ ခမန်မာနိုင်ငံအကေး 
စား ကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းအေင်း၊ Proximity Finance၊ ေုေေမဂ္ဂ မတည်ကငေရင်း ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးရန်ပုံကငေ၊ VisionFund 
Myanmar နှင့် ရိုးမဘဏ်တိုအ့ားေည်း ကေျးဇူးတင်ရှိပါေည်။



vii

ဤေေ်စေဲေျမ်းအား အေံုးခပုပံု
ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေို အကောင်အထည်ကော်ခခင်း - ခမန်မာနိုင်ငံရှိ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းအေေဲ ့ 
အစည်းများအတေေ် ေေ်စေဲေျမ်းေို MFI များအကနခေင့် ၎င်းတို၏့ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများအား ခမှင့်တင်ကရးဆီေို ့
ခိုင်မာစော ေှမ်းချီနိုင်ကရးအတေေ် အကထာေ်အေူခေစ်ကစရန် စီစဉ်ေေဲစ့ည်းထားေည်။ အကခခခံမှ ပိုမိုအဆင့်ခမင့်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု အကြောင်းအရာများနှင့် အကေ့အထများဆီေို ့ အစဉ်ေိုေ်ေေားေည့် ပုံစံေို ကဆာင်ေည်။ ထိုေိုစ့ီစဉ်ထားခခင်းခေင့် MFI 
များအား အကောင်းဆုံးအကေ့အထများနှင့်ပတ်ေေ်၍ နိုင်ငံတောအဆင့်အတန်းမီကော  ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကခါင်းကဆာင်များ 
ခေစ်ောကစကရး စံေမ်းကြောင်းတစ်ရပ်ေို ကပးအပ်ေည်။ MFI များအကနခေင့် မိမိတို၏့ ေေ်ရှိအကေ့အထများေို ေိုယ်တိုင်အေဲ 
ခေတ်ကေ့ောမှုတစ်ရပ်အခေစနှ်င့် ၎င်းတို၏့ ေိုအပ်ချေ်များ၊ ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်မှုအဆင့်နှင့် ေိုေ်ညီကအာင် ခပင်ဆင်ထားေည့် ကော်ပိုရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ခမှင့်တင်ကရးအစီအစဉ်များ ထူကထာင်အကောင်အထည်ကော်ရန်အတေေ် ဤေေ်စေဲေျမ်းအား အေုံးခပုရန် တိုေ် 
တေန်းေိုေ်ပါေည်။

ဤေေ်စေဲေျမ်းေို ကအာေ်ပါအခန်းများအတိုင်း အပိုင်းခေဲထားေည် -

အခန်း ၁။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ

 ဤေဏ္ဍတေင် အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေ်များ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုေေဲစ့ည်းပုံ၊ ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို 
အကောင်အထည်ကော်ခခင်း၏ အေျ ိုးကေျးဇူးများနှင့် MFI များ ြေုံ ရတတ်ေည့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်ဆိုင်ရာ 
အခေ်အခဲများေို ကော်ခပထားေည်။ နိုင်ငံတော အကောင်းဆုံး အကေ့အထများအပါအဝင် ေေ်ရှိ ခမန်မာနိုင်ငံ 
ဥပကဒများ၊ နည်းဥပကဒများနှင့် အေျုံးဝင်ကစရန် စီစဉ်ထားေည်။

အခန်း ၂။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပုခပင်ကခပာင်းေဲကရးေို စတင်ကဆာင်ရေေ်ခခင်း

 ဤေဏ္ဍတေင် နိုင်ငံအဆင့် ဥပကဒများ၏ ေိုအပ်ချေ်များ၊ အကခခခံ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများနှင့် 
ေိုေ်ညီကစရန် MFI များ ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည့် ေေ်ကတေေ့ျကောအဆင့်များေို ကော်ခပထားေည်။ အနိမ့်ဆုံး 
အကနခေင့် MFI အားေုံး ဤစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ေိုေ်ညီရန် ေိုအပ်ေည်။

အခန်း ၃။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အဆင့်ေို ခမှင့်တင်ခခင်း

 ဤေဏ္ဍတေင် MFI များအကနခေင့် ၎င်းတို၏့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေို ခမှင့်တင်ရန်အတေေ် 
ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည့် ထပ်တိုးအဆင့်များေို ကော်ခပထားေည်။ အခန်း ၂ နှင့် အခန်း ၃ တိုပ့ါ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
အပိုင်းများေို အကောင်အထည်ကော်ကနေည့် MFI များေည် နိုင်ငံအေိုေ် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခမှင့်တင် 
ခခင်းအား အဓိေ ပံ့ပိုးကပးမှုတစ်ရပ်ခေစ်ော နိုင်ငံတော စံချိန်စံညွှန်းကောင်းများနှင့် ေိုေ်ညီေည်။ 

အခန်း ၄။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကခါင်းကဆာင် ခေစ်ောကရး

 ဤေဏ္ဍတေင် ပိုမိုအဆင့်ခမင့်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ပပီး နိုင်ငံတော အကောင်း 
ဆုံး အကေ့အထများနှင့် ေိုေ်ညီရန် ဆန္ဒခပင်းခပေည့် MFI များ - ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်ေေ်၍ နိုင်ငံ 
အဆင့် ဦးကဆာင်ေူများဟု အများေ အေိအမှတ်ခပုေည့် ေုမ္ပဏီများ၊ အစခပု ကဆာင်ရေေ်ေူများအား ေေ်ကတေ ့
ေမ်းညွှန်မှုများကော်ခပထားေည်။ 

MFI တစ်ခု၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများ၏ အပိုင်းအေီးေီးနှင့် ပတ်ေေ်ကော စာရေေ်စာတမ်းနမူနာများေို ကနာေ် 
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MFI များအတေေ်
ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 

ခခုံ ငုံေုံးေပ်ချေ်  

၁

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း



2

MFI များအတေေ် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
ခခုံ ငုံေုံးေပ်ချေ်  
အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း/ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုများေို အားေုံးေေ်ေှမ်းမီကစကရး မကမျှာ်ေင့်ကော အကခပာင်းအေဲများ 
စစ်တမ်းများ (The Microfinance/Financial Inclusion Banana Skins surveys) တေင် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် MFI များ 
ရင်ဆိုင်ကနရေည့် ထိပ်တန်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအနေ် တစ်ခုခေစ်ကြောင်း အပမဲမခပတ်ကတေရ့ှိရေည်။8 ကောင်းမေန်ကော  ကော်ပိုရိတ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေို ကော်ကဆာင်ရန် ပျေ်ေေေ်ခခင်းကြောင့် MFI များ၏ ရည်မှန်းချေနှ်င့် ရည်ရေယ်ချေ်တို ့မကအာင်ခမင်ခခင်း၊ 
စေမ်းကဆာင်ရည် နိမ့်ေျခခင်း၊ ေိုမ့ဟုတ် အဆိုးဆုံးအကခခအကနတေင် MFI ပိတ်ေိမ်းရခခင်းတို ့ ခေစ်ောနိုင်ေည်။ ဤကနရာတေင် ကော်ပိုရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ပိုမိုကောင်းမေန်ကစကရး အကေးထားရန် အကခခခံအကြောင်းခပချေ်မှာ MFI များအကနခေင့် ၎င်းတိုအ့ား ထိကရာေ်စော 
ေမ်းညွှန်ထိန်းချုပ်ပပီး ကရရှည်ရပ်တည်နိုင်မှု ရှိကစမည့် ေင့်ကတာ်ကောေေဲစ့ည်းပုံများနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များရှိကစရန်ခေစ်ေည်။ ကောင်းမေန် 
ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများရှိေည့် အေေဲအ့စည်းများေည် ထိုအကေ့အထများ ေုံကောေ်စောမရှိေည့် အေေဲ ့ 
အစည်းများထေ် စေမ်းကဆာင်မှု ပိုကောင်းကြောင်း ပိုမိုေိောထင်ရှားောကနပပီး ထိုအချေ်မှာ IFC ၏ နိုင်ငံတောအကတေအ့ြေုံ များမှ 
ကတေရ့ကော အမှန်တရားတစ်ရပ် ခေစ်ေည်။9 

ေိုက့ော်ေည်း MFI များေည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအား ထိုေ်ေင့်ေကောေ် ဦးစားမကပးတတ်ြေဘဲ ဥပကဒ ေိုမ့ဟုတ် စည်းမျဉ်း 
ဆိုင်ရာ ေိုအပ်ချေ်များေို အကပါ်ယံအဆင့်တေင်ော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုခပုခပင်ကခပာင်းေဲကရးေို ကဆာင်ရေေ်တတ်ြေေည်။ 
ထိုေိုက့ဆာင်ရေေ်ခခင်းခေင့် မိမိတိုေ့ိုယ်ေို အန္တရာယ်ေျကရာေ်နိုင်ကစေည်ောမေ MFI များအကနခေင့် ကအာေ်ပါေုပ်ငန်းတေင်း 
ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များေို စတင်အကောင်အထည်ကော်ရန် တန်ေိုးရှိကော အခေင့်အကရးများေို ေေ်ေေတ်ေေားနိုင်ပါေည် -

• မတည်ကငေရင်းအား ေေ်ေှမ်းမီကစမည့် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူ၊ ဘဏ္ဍာကငေကထာေ်ပံ့ေူများနှင့် ယုံြေည်မှုတည်ကဆာေ်ခခင်း၊

• ကရရှည်ဦးတည်ချေ်များေို ပိုမိုစီမံခန ့်ခေဲနိုင်စေမ်းရှိကစခခင်းခေင့် ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲမှုေို ခမှင့်တင်ခခင်း၊

• အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများေို စနစ်တေျေတ်မှတ်ခခင်း၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲရန် မူကဘာင်တစ်ရပ်ေို ကော်ကဆာင်ခခင်း 
တို ခ့ေင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ချေ်များေို ထိကရာေ်ကအာင် ခမှင့်တင်ခခင်း၊

• အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့်ပတ်ေေ်၍ မိမိတို၏့ ဂုဏ်ေိေ္ခာတိုးတေ်ကစခခင်းနှင့်

• ပိုမိုေျှင်ခမန်ထိကရာေ်ကော တုံ ခ့ပန်မှုများကြောင့် အြေပ်အတည်းများ ေျကရာေ်နိုင်ကခခေို ကေျာ့ပါးကစခခင်း။

ကေချာစော ေတ်မှတ်ထားကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုေေဲစ့ည်းပုံများနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များေည် ကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခမှင့်တင်ရန် 
အကထာေ်အေူကပးကော်ေည်း အာမခံနိုင်ခခင်းမရှိကပ။ အဆုံးတေင် ကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ပုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ အရည် 
အကေေးများပါဝင်မှုရှိပပီး တနည်းအားခေင့် ၎င်းတို၏့ေုပ်ကဆာင်ချေ်များေို စည်းမျဥ်းထိန်းကြောင်းေူ၊ ကစျးေေေ်ဝန်းေျင်၊ အစဥ်အော 
စံေတ်မှတ်ချေ်များနှင့် အေေဲအ့စည်း၏ တန်ေိုးများနှင့်ေည်း ေင့်ကေျာ်မှုရှိေည့် ၎င်းတို၏့ စုကပါင်းေုပ်ကဆာင်နိုင်စေမ်းနှင့် (ေေဲခပားပပီး 
အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းများ ရှိတတ်ကော်ေည်း) ေိုချင်ကောရေဒ်များေို ကအာင်ခမင်စောရယူနိုင်စေမ်းများတို ခ့ေင့် တိုင်းတာ 
ေည်။ထို ခ့ပင် ကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် တစ်ကနရာတည်းတေင် ရပ်ကနေည်မဟုတ်ကပ။ MFI များနှင့် ၎င်းတို၏့ ဒါရိုေ်တာများ 
ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ကနေည့် ပတ်ဝန်းေျင်ေည် ေှုပ်ရှားကခပာင်းေဲကနပပီး စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံများနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များ အပါအဝင် 
ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် MFI အကခခအကနများ အချိန်ောေအေိုေ် ကခပာင်းေဲေေားေည့်အတိုင်း ေိုေ်ေံကခပာင်းေဲရန် ေိုအပ်ေည်။

ကအာေ်ပါ ေဏ္ဍများတေင် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေ်များ၊ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် အခခား စီမံအုပ်ချုပ် 
မှုဆိုင်ရာ အယူအဆများနှင့် ေေဲခပားခခင်း၊ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတေင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့် ဘုတ်အေေဲတ့ို၏့ အခန်းေဏ္ဍေို 
ေုံးေပ်ချေ်၊ ကောင်းမေန်ေင့်ကတာ်ကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ် အကေ့အထများ၏ အေျ ိုးကေျးဇူး၊ MFI များ ြေုံ ရတတ်ေည့် ကော်
ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အခေ်အခဲများေို ကော်ခပ၍ MFI များအတေေ်  ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခခုံ ငုံေုံးေပ်ထားေည်။  

8 ၂၀၀၈ ခနှုစ်မှစတင်၍ Microfinance/Financial Inclusion Banana Skins ဆန်းစစ်ကေ့ောချေ်တေင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ေည် MFIs တေင် ကတေ ြ့ေုံ ရေည့် 
ထိပ်တန်းတေင်ရှိေည့် ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်များထဲတေင် တစ်ခုအပါအဝင်ခေစ်ေည်။ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ေည် ၂၀၁၈ ခနှုစ်တေင် နံပါတ် (၇) ကနရာတေင်ရှိပပီး ၂၀၁၆ ခနှုစ် 
တေင် နံပါတ် (၉) ကနရာတေင်ရှိေည်။

9 ကငေကရးကြေးကရးအေေဲအ့စည်းများမှ ၎င်းတို၏့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို တိုးတေ်ကအာင်ခပုေုပ်ခခင်းခေင့် ကအာင်ခမင်ကော စီမံေိန်းများအခေစ်ရရှိကော ရေဒ်များပါဝင်ကော 
ကောင်းမေန်ကော ဥပမာများေို ဤတေင်ြေည့်ရှုနိုင်ေည် - “Corporate Governance Success Stories: IFC Advisory Services in the Middle East and North Africa,” (IFC, 2010); 
“Corporate Governance Case Studies: Cambodia”, (IFC, 2018); and “Corporate Governance Case Studies: Vietnam”, (IFC, 2018).
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မည်ေည့်အပိုင်း-

     ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ

     ဘဏ္ဍာကရးနှင့်  
     မေေ်ဆိုင်ကော

မည်ေည့်ကနရာတေင်-

    နှစ်ပတ်ေည်   
    အစီရင်ခံစာ

    ဝေ်ဘ်ဆိုေ်(website)

မည်ေည့် အချိန်-

    ေုံးေပတ်၊  
    နှစ်ပတ်ေည်

မည်ေူေ

    ဘုတ်အေေဲနှ့င့်စီမံခန ့်ခေဲကရး

၁။  ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ် ေေင့်ဆိုချေနှ်င့် အဓိေအပိုင်းများ

အကခခအကနအားေုံး၊ နယ်ပယ်အားေုံးနှင့်အေျုံးဝင်ေည့် တစ်ခုတည်းကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ် ေေင့်ဆိုချေ် 
ဟူ၍ မရှိကပ။ အေေဲအ့စည်း၊ တိုင်းခပည်အကခခအကန၊ ဥပကဒအစဉ်အောများအကပါ်မူတည်၍ မူေေဲများကပါ်ောေည်။

IFC ေ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို “ေုမ္ပဏီများအား ေမ်းညွှန်ထိန်းချုပ်ေည့် ေေဲစ့ည်းပုံများနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များ” ဟု အဓိပ္ပာယ် 
ေေင့်ဆိုေည်။ ၁၉၉၉ ခနှုစ်တေင် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကခခခံမူများေို ထုတ်ကဝခဲ့ ပပီး ၂၀၀၄ နှင့် ၂၀၁၅ ခနှုစ်များတေင် 
ထိုအကခခခံမူများေို ခပန်ေည်ေုံးေပ်ထားေည့် စီးပေားကရး ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်ကရးနှင့် ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးအေေဲ ့ (OECD) ေ ပိုမို 
အကေးစိတ်ေျကော အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေ်ေို ကော်ခပထားေည်။10

“ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုတေင် ေုမ္ပဏီ၏ စီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲ ့၊ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများ 
အြေား ဆေ်ဆံကရးများ ပါဝင်ေည်။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေ ေုမ္ပဏီ၏ ဦးတည်ချေ်များ ေတ်မှတ်ရနနှ်င့် 
ထိုဦးတည်ချေ်များ ကအာင်ခမင်ကစကရးနှင့် စေမ်းကဆာင်ရည် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောကရးနည်းေမ်းများေို ေတ်မှတ်ရန် 
ေေဲစ့ည်းပုံေိုေည်း ကပးအပ်ေည်။”

OECD အကခခခံမူများနှင့် ချိန်ညှိ၍ IFC ေည် ကအာေ်ပါ ပုံ ၁ တေင် ကော်ခပထားေည့်အတိုင်း ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
ဆိုင်ရာ အဓိေေျကော အပိုင်း ငါးပိုင်း ပါဝင်ေည့် မူကဘာင်တစ်ရပ်ေို အေုံးခပုေည်။ ၎င်းတိုမ့ှာ (၁) ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
ခပုခပင်ကခပာင်းေဲရန်အတေေ် ေန္နိဌာန်ခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ေုပ်ဆာင်ခခင်း၊ (၂) ကောင်းမေန်ကော ဘုတ်အေေဲအ့ကေ့အထများ၊ (၃) ေင့်ကတာ် 
ကော စီမံခန ့်ခေဲမှုထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင် (control environment) နှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များ၊ (၄) ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှုနှင့် ပေင့်ေင်း ခမင်ောမှု 
အတေေ် ခိုင်မာကောစနစနှ်င့် (၅) အစုရှယ်ယာ (အနည်းစု) ပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးများအား ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ်ခခင်းနှင့် (၆) 
အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ၏ ေုံကောေ်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုတို ခ့ေစ်ေည်။ ဤမူကဘာင်ေ ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
အကေ့အထများေို ပိုင်းခခားေုံးေပ်ရန်နှင့် ယင်းတို ့ပိုမိုကောင်းမေန်ောကစကရးအတေေ် ဦးတည်ကဆာင်ရေေ်ချေ်များေို ပုံကော်ရန် နည်း 
ေမ်းတစ်ခုေို ကပးအပ်ေည်။

10 G20/OECD Principles of Corporate Governance (Paris: OECD Publishing, 2015), 9.

11 IFC ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု နည်းပညာများေို ပိုမိုေိရှိေိုပါေ ဤတေင်ဝင်ကရာေ်ြေည့်ရှုနိုင်ေည် - https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/ifc+cg/investment+services/corporate+governance+methodology.

ဤအဓိေ အပိုင်းကခခာေ်ပိုင်းေို အကေးထား၍ အချိန်ောေအေိုေ် တစ်ခုချင်းေို ခိုင်မာအားကောင်းကစခခင်းခေင့် MFI တစ်ခုေည် 
မိမိေိုယ်မိမိ အဆင့်ခမင့်ပပီး အကောင်းဆုံးကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများ ကော်ကဆာင်ကပးကော ေမ်းကြောင်းကပါ်ေို ့
ကရာေ်ရှိမည်ခေစ်ေည်။11

ပုံ ၁။ ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဓိေေျကော အပိုင်း

ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 
အဓိေ အပိုင်းကခခာေ်ပိုင်း
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အခန်းေဏ္ဍ

တာဝန်များ

ေေဲစ့ည်းပုံ

ပါဝင်ေေဲစ့ည်းပုံ

ေုပ်ထုံးေုပ် 
နည်းများ

ေစာခံစားခေင့်

အေဲခေတ် 
ေုံးေပ်ခခင်း

ေင်တန်း

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံ 
ခန ့်ခေဲမှု

ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ် 
ေေပ်ေဲမှု

စည်းမျဉ်းေိုေ်နာ 
ကဆာင်ရေေ်ခခင်း

ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်

ခပင်ပ စာရင်းစစ်

စာရင်းစစ် 
ကော်မတီ

အကထေကထေ 
အစည်းအကဝး

ဆတိုးမဲကပးစနစ်

အနည်းစု ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များအား 
ောေေယ်ကပးခခင်း 
- RPT နှင့်အတေင်း 
ေတင်းေိ 
ကရာင်းဝယ်မှုေို 
ဆန ့်ေျင်ခခင်း 
- ပူးတေဲ၍ကရာင်းချ 
ရကောခေင့် 

အစုအကပါ် အခမတ် 
ဆိုင်ရာ မူဝါဒ

အေျ ိုးေေ် 
ဆိုင်ေူများပါဝင် 
ကဆာင်ရေေ်မှုေို 
ေေပ်ေဲထိန်း 
ကြောင်းခခင်း၊

အေျ ိုးေေ် 
ဆိုင်ေူများပါဝင် 
ကဆာင်ရေေ်မှု မူဝါဒ

နစ်နာမှုများေို 
တိုင်ြေားနိုင်ကော 
ယန္တယားစနစ်

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကပါ် ေတိေဝတ်
- မူဝါဒများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို တရားဝင်ခေစ်ကစခခင်း - ေဘာဝပတ်ဝန်းေျင်၊ ေူမှုကရး နှင့် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု (ESG) အား 

ရပ်တည်မှုကပးောေေယ်ေူများအား ခန ့်ထားခခင်း

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၂။  စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ အဓိေတန်ေိုးများ

ရှိရင်းစေဲ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကခခခံမူများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများေည် ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဒါရိုေ်တာများ၊ ဘုတ်အေေဲ၏့ အခန်းေဏ္ဍ 
(အမှန်တေယ်အကရးကေီးေည်) တိုအ့ကပါ်တေင် အဓိေထားြေကော်ေည်း OECD ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကခခခံမူများေည် 
မူဝါဒချမှတ်ေူများနှင့် စီးပေားေုပ်ငန်းများ နှစ်ခုေုံးေို ဦးတည်ပပီး စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်တစ်ခုေုံး (အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများ၏ 
အခေင့်အကရးများ၊ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများ၊ ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုနှင့် ဘုတ်အေေဲအ့ကေ့အထများ)ေို အဓိေထားေည်။ ေို ခ့ေစ်ရာ OECD 
အကခခခံမူများေည် ေမ္ဘာနှင့်တစ်ေွှား ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတေေ် ေိုးေားချေ်တစ်ရပ်အခေစ် အေိအမှတ် 
ခပုခံရပပီး များစောကော နိုင်ငံအေိုေ်  ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစည်းမျဉ်းများေို ထိုမူများအကပါ် အကခခခံ၍ ကရးဆေဲထားြေေည်။

OECD ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ေို အဓိေတန်ေိုး ကေးရပ်အကပါ်တေင် အကခခခံတည်ကဆာေ်ထားေည်။

• တရားမျှတမှု။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ေည် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးများေို ောေေယ်ကပးပပီး အနည်းစနှုင့် 
ခပည်ပ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအပါအဝင် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အားေုံးေို ညီမျှစော ဆေ်ဆံကစေင့်ေည်။ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အားေုံးေည် 
၎င်းတိုအ့ခေင့်အကရးများချ ိုးကောေ်ခံရမှုအတေေ် ထိကရာေ်ကော ေုစားမှုရရှိနိုင်ခေင့် ရှိေင့်ေည်။

• တာဝန်ယူမှု။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မူကဘာင်ေည် ဥပကဒေ ခပဌာန်းထားေည့်အတိုင်း အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများ၏ အခေင့်အကရး 
များေို အေိအမှတ်ခပုော ြေေယ်ဝမှု၊ အေုပ်အေိုင်ေန်တီးခခင်းနှင့် ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲကစခခင်းတိုတ့ေင် ေုမ္ပဏီများနှင့် အေျ ိုး 
ေေ်ဆိုင်ေူများြေား ထိကရာေ်စော ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်မှုေို အားကပးေင့်ေည်။

• ပေင့်ေင်းခမင်ောမှု။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ေ အချိနနှ်င့်တကခပးညီ တိေျမှန်ေန်ကော ထုတ်ခပန်ကြေခငာမှုေို 
ဘဏ္ဍာကရးအကခခအကန၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံ၊ စေမ်းကဆာင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအပါအဝင် ေုမ္ပဏနှီင့် ပတ်ေေ်ကော အကရးကေီးေိစ္စ 
အားေုံး ထည့်ေေင်း ကဆာင်ရေေ်ကစေင့်ေည်။

• တာဝန်ခံမှု။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ေ ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာ ေမ်းညွှန်မှု၊ စီမံခန ့်ခေဲကရးေို ဘုတ်အေေဲေ့ ထိကရာေ်စော 
ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောမှု၊ ေုမ္ပဏနှီင့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအကပါ် ဘုတ်အေေဲ၏့ တာဝန်ခံမှုတို ့ရှိကစေင့်ေည်။

၂၀၁၇ ခနှုစ်တေင် OECD ေ တစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏ OECD အကခခခံမူများ အကောင်အထည်ကော်မှုေ မှတ်တမ်းတင်ကေ့ောေည့် OECD 
ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အချေ်အေေ်မှတ်တမ်းေို ထုတ်ကဝခဲ့ေည်။ အချေ်အေေ်မှတ်တမ်းေည်  ခိုင်မာကော ကော်ပိုရိတ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒများ ကော်ကဆာင်ရန် စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်ေူများအတေေ် အြေံခပုချေ်အခပည့်အစုံေည်း ကပးအပ်ေည်။

ခမန်မာနိုင်ငံေည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစည်းမျဉ်းနှင့် ဆေ်စပ်ရာမူဝါဒများ ကော်ကဆာင်ရာတေင် ခေည်းခေည်းချင်း တစ်ဆင့်ချင်း ချဉ်း 
ေပ်ကနေည့် ေကဘာရှိေည်။ OECD အကခခခံမူများေည် ယင်းေန ့်ေတ်ချေ်များေို ချ ိုးနိှမ်ရန် အေေန်ကောင်းမေန်ကော ေိုးေားမှု 
တစ်ရပ်ကပးအပ်ပပီး နိုင်ငံအဆင့် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများေို အကေးကပးေည့် အကခခခံမူအချ ိုအ့ား နားေည်ေကဘာ 
ကပါေ်ရန် စိတ်ဝင်စားေူများအတေေ် အထူးေင့်ကေျာ်ေည်။

၃။  ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခေဲခခားခပဆိုခခင်း

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် တရားမျှတ၊ တာဝန်ေိ၊ ပေင့်ေင်းခမင်ောပပီး တာဝန်ခံကော ကော်ပိုရိတ်အမူအေျင့်ရှိောကစမည့် 
ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များေို အဓိေထားေည်။ အစိုးရေဏ္ဍအတေင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် စနစ်များေို 
ေိုင်တေယ်ကခေရှင်းကပးကော အစိုးရစီမံအုပ်ချုပ်မှုမှ ခေဲခခားထားရမည်။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းတစ်ခု 
ေည်ပတ်ရန် ေိုအပ်ကော အချေ်အေေ်များေို အဓိေထားေည့် ကော်ပိုရိတ် စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့်ေည်း မတူညီကပ။ စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှုတိုအ့ြေား ထပ်တူေျေည့် နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ ကော်ပိုရိတ် မဟာေျူဟာခေစ်ပပီး ကော်ပိုရိတ် စီမံခန ့်ခေဲမှုအဆင့်တေင် ေိုင်တေယ် 
ကခေရှင်းော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ေိစ္စများေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားေည်။ ပုံ ၂ တေင် ကော်ပိုရိတ် စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ကော်ပိုရိတ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှုတိုအ့ြေား ေေဲခပားမှုေို ကော်ခပထားေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ်နိုင်ငံေားခေစ်မှု (Citizenship) နှင့်  စီးပေားကရးေုပ်ငန်း ေျင့်ဝတ်များ စေည့် 
အယူအဆများနှင့်ေည်း မတူညီကပ။ ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် ြေံ့ခိုင်ကော စီမံခန ့်ခေဲမှုစနစ်များေို ခမှင့်တင် 
ခခင်းခေင့် ေျင့်ဝတ်နှင့်ညီော တာဝန်ေိကော စီးပေားကရးေုပ်ငန်းအကေ့အထများေို ပိုမိုအားခေည့်ကပးေည်။ ေိုက့ော် ကော်ပိုရိတ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှုေည် ေုမ္ပဏီအား ၎င်း၏ အကောင်းဆုံးအေျ ိုးစီးပေားရရှိရန် စီမံခန ့်ခေဲကစရန် ဟူကော အဓိေရည်ရေယ်ချေ်ထားေည့် ေီးခခား 
ေေဲခပားကော အကခခခံမူများအခေစ် ရပ်တည်ေည်။
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ပုံ ၂။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် အခခားအယူအဆများ

၄။  စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံ 

ခမန်မာနိုင်ငံ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းဥပကဒေ အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်း ကဆာင်ရေေ်ရန် စိတ်ဝင်စားေည့် အေေဲအ့စည်း 
များ ေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ ေမဝါယမအေင်းဥပကဒ၊ အေင်းအေေဲမ့ျား ေေဲစ့ည်းခခင်း ဥပကဒနှင့် အခခားဥပကဒများအရ  ထူကထာင်နိုင်ရန် 
ခပဌာန်းကပးေည်။ ရေဒ်အကနခေင့် ခမန်မာနိုင်ငံရှိ MFI များတေင် ေေဲခပားကော ဥပကဒဆိုင်ရာ ပုံစံများရှိြေပပီး စီမံအုပ်ချုပ်မှုေေဲစ့ည်းပုံမှာ 
ထိုပုံစံကပါ်မူတည်၍ ခခားနားေည်။ ဤေဏ္ဍနှင့် ကနာေ်ောမည့် ေဏ္ဍများေည် ခမန်မာနိုင်ငနှံင့် နိုင်ငံတောတေင် အကတေရ့အများဆုံး 
ေမဝါယမမဟုတ်ေည့် MFI များ ခေစ်ကော ပုဂ္ဂေိေ ပိုင်ဆိုင်မှုခေင့် ရပ်တည်ေည့် MFI များေို အဓိေအာရုံစိုေ်ေည်။

ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ ေုမ္ပဏီအမျ ိုးအစား ေုံးမျ ိုး ေေဲစ့ည်းတည်ကထာင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ေည် - (၁) အစုရှယ်ယာ ေန ့်ေတ်ထားေည့် 
ေုမ္ပဏီ (ပုဂ္ဂေိေပိုင် ေိုမ့ဟုတ် အများပိုင်)၊ (၂) ခံဝန်ချေ်အားခေင့် ေန ့်ေတ်ထားေည့် ေုမ္ပဏနှီင့် (၃) ေန ့်ေတ်မထားေည့် ေုမ္ပဏီ။ 
အေစ်ေေဲစ့ည်းေည့် MFI များ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ  ခပန်ေည် မှတ်ပုံတင်ရန် ေိုအပ်ေည့် MFI များ ေည် အစုရှယ်ယာခေင့် 
ေန ့်ေတ်ထားကော ပုဂ္ဂေိေပိုင်ေုမ္ပဏီများ ခေစ်နိုင်ေေယ်ရှိေည်။ ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ12 အစုရှယ်ယာခေင့် ေန ့်ေတ်ထားကော 
ေုမ္ပဏီများေည် ကအာေ်ပါ အကခခခံ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံေို ေိုေ်နာရမည် -

• ရှယ်ယာပိုင်ရှင် (များ) - ပုဂ္ဂေိေပိုင်ေုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် တစ်ဦးထေ် မနည်းဘဲ ၅၀ ဦးထေ် မပိုကော (ေုမ္ပဏီေ အေုပ်ခန ့်အပ် 
ထားေူများ မပါဝင်ေည့်) ရှယ်ယာပုိင်ရှင်များ ရှိရမည်၊ အများပိုင်ေုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် အနည်းဆုံး ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူတစ်ဦးရှိရ 
မည်ခေစ်ပပီး အများပိုင်ေုမ္ပဏီရှိ အများဆုံး ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အကရအတေေ်ေို ေန ့်ေတ်ထားခခင်းမရှိပါ။13

• ဒါရိုေ်တာ (များ) - ပုဂ္ဂေိေ ေုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် အနည်းဆုံး ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးရှိရမည်ခေစ်ပပီး အများပိုင် ေုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် 
အနည်းဆုံး ဒါရိုေ်တာ ေုံးဦး (တစ်ဦးမှာ ခမန်မာနိုင်ငံေားခေစ်ရမည်) ရှိရမည်၊ အနည်းဆုံး ေုမ္ပဏီတိုင်း၏ ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးေည် 
ခမန်မာနိုင်ငံတေင်အပမဲကနထိုင်ေူ (Permanent Resident) ခေစ်ရမည်။14

ေုမ္ပဏီများဥပကဒေ ကအာေ်ပါတိုေ့ို ေုမ္ပဏီ စိတ်ကေိုေ် ဆုံးခေတ်ကဆာင်ရေေ်ခေင့်ခပုထားေည် -

• ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး15 နှင့်

• ဒါရိုေ်တာများ၊ ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီ (များ)16  

12 အမိန ့်ကြော်ခငာစာအမှတ် ၆၆/၂၀၁၈ အရ ေုမ္ပဏီများအားေုံးေည် ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒေို စတင်အတည်ခပုေည့်ကနမ့ှစ၍ ၆ ေအတေင်း DICA တေင် ခပန်ေည် မှတ်ပုံတင် 
ရမည်ခေစ်ေည်။

13 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၂၊ အပိုင်း ၂၊ အပိုဒ် ၂ (ေ) နှင့် ၄ (ေ)

14 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၂၊ အပိုင်း ၂၊ အပိုဒ် ၄ (ေ)

15 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၂၊ အပိုင်း ၂၊ အပိုဒ် ၄ (ခ)

16 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၁၈၊ အပိုဒ် ၁၆၀ (ဃ) (ေ)

တာဝန်ခံမှုနှင့် 
ကေီးြေပ်ခခင်း

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု

မဟာေျူဟာကခမာေ် စီမံခန ့်ခေဲမှု

မူရင်း- Robert I. Tricker, Corporate Governance, 1984

ကော်ပိုရိတ် စီမံခန ့်ခွဲမှု

အမှုကဆာင် စီမံခန ့်ခေဲကရး 
ဆုံးခေတ်ချေနှ်င့် ထိန်းချုပ်ကရး 

ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ 
စီမံခန ့်ခေဲမှု

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ခမန်မာနိုင်ငံ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းဥပကဒေ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း ကေီးြေပ်မှုကော်မတီ (MMSC) ေို 
MFI တစ်ခုတေင် အေေဲဝ့င်ေုံးဦးပါဝင်ကော စာရင်းစစ်ကော်မတီ ထားရှိခေင့်ခပုထားေည်။17 ထို ခ့ပင် အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း 
ဥပကဒအရ MFI တိုင်း  ကေီးြေပ်မှုကော်မတီေ ေကဘာတူညီကော ခပင်ပစာရင်းစစ်တစ်ဦး ခန ့်ထားရန်ေိုအပ်ေည်။18 ေုမ္ပဏီများ ဥပကဒ 
အရေည်း ေုမ္ပဏီများေည် ၎င်းတို၏့ ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများေို နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ခံရန်ေိုအပ်ေည်။19 အကေးစားေုမ္ပဏီများ20 

ေည် ေုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းအရ မေိုအပ်ေျှင် ဤေိုအပ်ချေ်မှ ေင်းေေတ် 
ေည်။21

အနိမ့်ဆုံးကနခေင့် ခမန်မာနိုင်ငံရှိ MFI များေည် ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများေို နှစ်စဉ် စာရင်းစစ်ကဆးမည့် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကော်မတနှီင့် 
ခပင်ပ စာရင်းစစ်အပါအဝင် ထိုအကခခခံ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံ ေိုအပ်ချေ်များနှင့် ေိုေ်ညီေင့်ေည်။  ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 
အကောင်းဆုံးအကေ့အထများနှင့်အညီ MFI များေည် စီးပေားကရးေုပ်ငန်း၏ ကခပာင်းေဲကနကော ေိုအပ်ချေ်များအကပါ် အကခခခံ၍ 
၎င်းတို၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုေေဲစ့ည်းပုံများ (နှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များ)ေို အချိန်ောေအေိုေ် တိုးချဲေ့င့်ေည်။ ခေည့်စေေ်ေမ်းညွှန်ချေ်များေို 
ဤေေ်စေဲေျမ်းအတေင်း ကရးေားထားေည်။

၄.၁။  အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ

အစုရှယ်ယာပုိငရှ်ငဆုိ်ေည်မှာ ေမု္ပဏတီစ်ခုရိှ အစုရှယ်ယာများေုိ ပုိငဆုိ်ငေ်တူစ်ဦးခေစ်ေည်။ ၎င်းေည် ေမု္ပဏအီစုရှယ်ယာများအနေ ်
မှ အနည်းဆုံး အစုရှယ်ယာတစ်စုေို ပိုင်ဆိုင်ကော ေူပုဂ္ဂိုေ်၊ ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် အေေဲအ့စည်းခေစ်နိုင်ေည်။ ေုမ္ပဏီ တစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များေည် အားေုံး စုစည်း၍ ေုမ္ပဏီေို ပိုင်ဆိုင်ြေပပီး ေုမ္ပဏီအား ထိန်းချုပ်ပုနှံင့် ပတ်ေေ်၍ ဆန္ဒမဲကပးခေင့်ရှိြေေည်။ ေုမ္ပဏီ 
များဥပကဒတေင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား ပါဝင်ေူများဟု ရည်ညွှန်းထားေည်။

အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးများနှင့် တာဝန်များမှာ ေုမ္ပဏီများဥပကဒနှင့် ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်းတေင် ကော်ခပ 
ထားေည့်အတိုင်းခေစ်ေည်။ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းေည် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးများ၊ ေုပ်ပိုင်ခေင့်များ၊ တာဝန်များ 
နှင့် ဝတ္တ ရားများအပါအဝင် ေုမ္ပဏီတစ်ခုအား စီမံအုပ်ချုပ်ရန်အတေေ် စည်းမျဉ်းများေို ကော်ခပကပးေည်။ ေုမ္ပဏီများ ဥပကဒအရ 
ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းေည် ေုမ္ပဏီတစ်ခနှုင့် ၎င်း၏ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအြေား ဥပကဒဆိုင်ရာစာချုပ်တစ်ရပ်အခေစ် ကဆာင် 
ရေေ်ပပီး အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူအားေုံးအကပါ် ဥပကဒအရ တာဝန်ခံကစေည်။ ဤေည်မှာ အစုရှယ်ယာခေင့် ေန ့်ေတ်ထားကော ေုမ္ပဏီများ 
အခေစ် မှတ်ပုံတင်ထားေည့် MFI များနှင့် ေေ်ဆိုင်ေည်။

ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းေည် ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား ဆုံးခေတ်ချေ်ချပိုင်ခေင့်အာဏာကပးမည် ေိုမ့ဟုတ် 
အစုအကပါ်အခမတ်ကငေနှင့် စာရင်းေျေ်ေိမ်းရာတေင် ရပိုင်ခေင့်များခေင့် ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးအခမတ်များေို မျှကဝခံစား ခေင့်ောကပးမည်ဆိုေည့် 
အချေ်အရ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများ၏ အခေင့်အကရးများေို ခေဲခခားနိုင်ေည်။ ဤေည်မှာ ောမန် အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများနှင့် 
ဆန္ဒမဲကပးပိုင်ခေင့်ရှိေူ အစုရှယ်ယာပုိင်ရှင်များြေား၊ ဦးစားကပးအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများနှင့် မပိုင်ဆိုင်ေူများြေား ကယဘုယျခေဲခခားချေ် 
ခေစ်ေည်။ ကပးရန်တာဝန်ေန ့်ေတ်ထားကော ေုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ေုမ္ပဏီ၏ ကြေေးပမီများနှင့် ထိခိုေ်မှု 
ကေျာ်ကြေးများအတေေ် တစ်ဦးချင်း တာဝန်မရှိကပ။ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ ဥပကဒအရ အဓိေေျကော တာဝန်မှာ ၎င်းတို ့ဝယ်ယူ 
ထားေည့် အစုရှယ်ယာများအတေေ် အခပည့်အဝကငေကပးကချရန်  ခေစ်ေည်။

အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးေို ောေေယ်ကပးကော ဥပကဒများနှင့် နည်းဥပကဒများေည် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူ ယုံြေည်မှုတည် 
ကဆာေ်ခခင်း၊ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား အစုရှယ်ယာများဝယ်ယူခခင်း၊ ကရာင်းချခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ေဲေှယ်ခခင်းများတေင် ပါဝင်ရန် 
ဆေဲကဆာင်ခခင်းတို ခ့ေင့် ြေံ့ခိုင်ကော မတည်ကငေရင်းေးေေေ်ေို ထိန်းေိမ်းရာတေင် အကရးကေီးကော အခန်းေဏ္ဍမှပါဝင်ေည်။ တစ်ေေ် 
တေင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအတေေ် ဥပကဒကရးရာ ောေေယ်မှုများထိကရာေ်မှုမရှိ ေိုမ့ဟုတ် ခပဌာန်းမှုအားနည်းပါေ ေုမ္ပဏီများ 
အကနခေင့် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများအား ဆေဲကဆာင်ရာတေင် ရုန်းေန်ရတတ်ပပီး ေေံ ပ့ေိုးမှုနည်းပါး၍ ကရာင်းဝယ်မှုနိမ့်ပါးကော ဘဏ္ဍာကရး ကေး 
ေေေ်များ ခေစ်ောနိုင်ေည်။

ကအာေ်ပါ ေဏ္ဍများတေင် အစုရှယ်ယာခေင့် တာဝန်ေန ့်ေတ်ထားကော ေုမ္ပဏီများအခေစ် မှတ်ပုံတင်ထားေည့် MFI များ အေျုံးဝင်ကော 
အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပကဒမူကဘာင် ခခုံ ငုံေုံးေပ်ချေ်ေို ကော်ခပထားေည်။

17 အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းဥပကဒ၊ အခန်း ၁၀၊ အပိုဒ် ၄၁

18 အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းဥပကဒ၊ အခန်း ၁၀၊ အပိုဒ် ၃၆

19 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၂၄၊ အပိုဒ် ၂၆၀ (ခ)

20 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ တေင် အကေးစားေုမ္ပဏီ ဆိုေည်မှာ အများနှင့် ေေ်ဆိုင်ေည့် ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် အများနှင့် ေေ်ဆိုင်ေည့် ေုမ္ပဏီ၏ ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီခေစ်ပပီး 
ယင်းေုမ္ပဏီနှင့် ယင်း၏ေေ်ကအာေ်ခံ ေုမ္ပဏီများတေင် ၃၀ ထေ်မပိုကော ဝန်ထမ်းဦးကရရှိခခင်းနှင့် ယခငနှ်စ်၏ တစ်နှစ်တာဝင်ကငေစုစုကပါင်းေည် ေျပ်ေန်း ၅၀ ကအာေ်တေင်ရှိရမည်။

21 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၂၄၊ အပိုဒ် ၂၅၇ (ဂ)
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၄.၁.၁။  အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ ဆန္ဒမဲကပးပိုင်ခေင့်

အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အကထေကထေအစည်းအကဝးတေင် ဆန္ဒမဲကပးခခင်းခေင့် ေုမ္ပဏီ၏ ဆုံးခေတ်ချေ် ချမှတ် 
ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်တေင် ပါဝင်ြေေည်။ အကထေကထေအစည်းအကဝး၏ ေုပ်ပိုင်ခေင့်များအနေ် အကရးပါကောေိစ္စများတေင် ကအာေ်ပါတို ့
ပါဝင်ေည် -

• ေုမ္ပဏီ အမည်ကခပာင်းေဲခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်း ကခပာင်းေဲခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီ ဒါရိုေ်တာများ ခန ့်ထားခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ထုတ်ပယ်ခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ မတည်ကငေစာရင်းေို ကခပာင်းေဲခခင်းနှင့်

• ေုမ္ပဏီေုပ်ငန်းရပ်စဲခခင်းနှင့် စာရင်းရှင်းေင်းေျေ်ေိမ်းကရးအရာရှိ (Liquidator) ခန ့်ထားခခင်း။

အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ဆုံးခေတ်ချေ်အကပါ် ဆန္ဒမဲကပးခခင်းခေင့် ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ြေေည်။ အစု 
ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အကထေကထေအစည်းအကဝး ဆုံးခေတ်ချေ်အကပါ် ဆန္ဒမဲကပးရန် မတူညီကော အစုရှယ်ယာအဆင့်များတေင် မတူညီ 
ကော အခေင့်အကရးများ ရှိနိုင်ေည်။ ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ ဆုံးခေတ်ချေ်နှစ်မျ ိုးရှိေည်။

• အထူးဆုံးခေတ်ချေ်။ ဆုံးခေတ်ချေ်အား အထူးဆုံးခေတ်ချေ်အခေစ် အဆိုခပုေိုရင်း ရည်ရေယ်ချေ်ေို ကော်ခပေည့် အကြောင်းြေား 
စာ ကပးအပ်ထားပပီးခေစ်ကော အကထေကထေအစည်းကဝးတစ်ခုတေင် ေူေိုယ်တိုင်တေ်ကရာေ်၍ခေစ်ကစ၊ (ခေင့်ခပုထားပါေ) ေိုယ်စား 
ေှယ်တေ်ကရာေ်၍ခေစ်ကစ ဆန္ဒမဲကပးခေင့်ရှိကော ပါဝင်ေူများ၏ ကေးပုံေုံးပုံထေ်မနည်းကော မဲအများစုခေင့် ချမှတ်ထားေည့် 
ဆုံးခေတ်ချေ်။

• ောမန်ဆုံးခေတ်ချေ်။ ဆုံးခေတ်ချေ်အား ောမန်ဆုံးခေတ်ချေ်အခေစ် အဆိုခပုေိုရင်း ရည်ရေယ်ချေ်ေို ကော်ခပေည့်အကြောင်း 
ြေားစာ ကပးအပ်ထားပပီးခေစ်ကော အကထေကထေအစည်းကဝးတစ်ခုတေင် ေူေိုယ်တိုင်တေ်ကရာေ်၍ခေစ်ကစ၊ (ခေင့်ခပုထားပါေ) 
ေိုယ်စားေှယ်တေ်ကရာေ်၍ခေစ်ကစ ဆန္ဒမဲကပးခေင့်ရှိကော ပါဝင်ေူများ၏ ကေးပုံေုံးပုံ ထေ်မနည်းကော မဲအများစုခေင့် ချမှတ် 
ထားေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်။

အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ မည်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များအား ောမန်ဆံုးခေတ်ချေ် ေိုမ့ဟုတ် အထူးဆုံးခေတ်ချေ်ခေင့် အတည်ခပုရမည် 
ဆိုေည်ေို ေုမ္ပဏီများ ဥပကဒေ ခပဌာန်းထားေည်။ ဥပမာ - ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်း ကခပာင်းေဲခပင်ဆင်မှုေို အထူးဆုံးခေတ်ချေ်ခေင့် 
ကဆာင်ရေေ်ရမည်ခေစ်ပပီး ဒါရိုေ်တာများ ခန ့်ထားခခင်းေို ောမန်ဆုံးခေတ်ချေ်ခေင့် ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည်။ ပုဂ္ဂေိေ ေုမ္ပဏီတစ်ခုေည် 
ဆုံးခေတ်ချေ်မိတ္တ ူအား အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အားေုံး ေေ်မှတ်ကရးထိုးပါေ အကထေကထေအစည်းအကဝးမကခါ်ဆိုဘဲ ဆုံးခေတ်ချေ်ေို 
အတည်ခပုနိုင်ေည်။  

၄.၁.၂။ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အကထေကထေအစည်းအကဝး

အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းခပင်ဆင်ခခင်း၊ နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာနှင့် ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ အတည်ခပု 
ခခင်း၊ ကေီးမားကော ကော်ပိုရိတ်ကရာင်းဝယ်မှုများ၊ ေုမ္ပဏီများဥပကဒနှင့် ေုမ္ပဏီေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းတေင် ကော်ခပထားေည့်အခခား 
ေိစ္စများစေည့် အကရးကေီးကောဆုံးခေတ်ချေ်များနှင့်ပတ်ေေ်၍ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အကထေကထေအစည်းအကဝးမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို ့
၏ ထင်ခမင်ချေ်များေို ကော်ခပြေေည်။ အကထေကထေအစည်းအကဝးေည် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား အခေ်အခဲများေို ကဆေးကနေးရန်၊ 
ေုမ္ပဏီ ဒါရိုေ်တာများနှင့် ေူချင်းကတေဆ့ုံရန်၊ ေုမ္ပဏီ၏ အနာဂတ်ေားရာနှင့်ပတ်ေေ်ကော ကမးခေန်းများကမးရန်နှင့် ဆုံးခေတ်ချေ် 
ချမှတ်ရန် အခေင့်အေမ်းေည်းကပးေည်။ ထိုေို ခ့ေင့် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် အကထေကထေအစည်းအကဝးမှတစ်ဆင့် ေုမ္ပဏီ၏ 
ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုတေင် ပါဝင်ခေင့်ေို ရရှိေည်။ 

ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ အစုရှယ်ယာခေင့် တာဝန်ေန ့်ေတ်ထားကော ပုဂ္ဂေိေ ေုမ္ပဏီများအတေေ် အစုရှယ်ယာဝင်များ အကထေကထေ 
အစည်းအကဝး နှစ်မျ ိုးရှိေည်။

• နှစ်ပတ်ေည် အကထေကထေအစည်းအကဝး (AGM)။  နှစ်ပတ်ေည်အကထေကထေအစည်းအကဝးေို ေုမ္ပဏီ စတင်ေေဲစ့ည်းတည် 
ကထာင်ေည့်ကနမ့ှ ၁၈ ေအတေင်း ေျင်းပရမည်ခေစ်ပပီး ယင်းကနာေ် ခပေ္ခဒိနနှ်စ် တစ်နှစ်ေျှင် တစ်ကေိမ်၊ ကနာေ်ဆုံးေျင်းပေည့် 
နှစ်ပတ်ေည်အကထေကထေအစည်းအကဝးမှ ၁၅ ေထေ်မပိုကော ောေအတေင်း ေျင်းပရမည်။ နှစ်ပတ်ေည် အကထေကထေအစည်း 
အကဝး၌ ပုံမှန်ကဆေးကနေးကဆာင်ရေေ်ရမည့် ေိစ္စများတေင် ဒါရိုေ်တာများ ကရေးချယ်ခခင်းပါဝင်ပပီး ေုမ္ပဏီအကနခေင့် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာကရး 
ရှင်းတမ်း၊ ဒါရိုေ်တာများ၏ အစီရင်ခံစာနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများ ခပုစုရန်ေိုအပ်ေည့်အခါ ၎င်းတိုအ့ား နှစ်ပတ်ေည် 
အကထေကထေ အစည်းအကဝးတေင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား တင်ခပရမည်။ 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• အထူးေျင်းပေည့် အကထေကထေအစည်းအကဝး (SGM)။ အထူးေျင်းပေည့် အကထေကထေအစည်းအကဝး ဆိုေည်မှာ နှစ်ပတ်ေည်
အကထေကထေအစည်းအကဝးမဟုတ်ကော ေုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အခခားအစည်းအကဝးများေို ဆိုေိုေည်။

ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အကထေကထေအစည်းအကဝး ခပင်ဆင်မှုနှင့် ေျင်းပမှုတိုေ့ည် ရုံးတေင် ကော်ပိုရိတ်မူဝါဒများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ 
အပါအဝင် ေုမ္ပဏီများဥပကဒပါ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းဆိုင်ရာ အကေးစိတ်ေိုအပ်ချေ်များေို ေိုေ်နာရမည်။ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်တစ်ဦး 
တည်းရှိကော ေုမ္ပဏီတစ်ခုေည် အကထေကထေညီောခံေျင်းစရာမေိုဘဲ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင် ဆုံးခေတ်ချေ်ေို စာခေင့်ကရးေားေေ်မှတ် 
ထိုး၍ မှတ်တမ်းတင်ခခင်းခေင့် အတည်ခပုနိုင်ေည်။

၄.၁.၃။  အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်၏ အခခားကော အခေင့်အကရးများ

ေုမ္ပဏီများဥပကဒတေင် ကအာေ်ကော်ခပပါ အစုရှယ်ယာဝင်အခေင့်အကရးများေို ခေည့်စေေ်ကော်ခပထားေည် -

• ေုမ္ပဏီတေင် ပါဝင်ေူများ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းအား စစ်ကဆးခခင်း။ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ေုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာဝင်များ 
(ပါဝင်ေူများ) မှတ်ပုံတင်စာရင်းေို အခကြေးကပးရန်မေိုဘဲ စစ်ကဆးော မိတ္တ ူရယူနိုင်ေည်။

• အခခားမှတ်ပုံတင်စာရင်းများအား စစ်ကဆးခခင်း။ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ဒါရိုေ်တာများနှင့် အတေင်းကရးမှူးမှတ်ပုံတင် 
စာရင်း၊ ေုမ္ပဏီပုိင်ဆိုင်မှုများ ကပါငနံှ်ခခင်းနှင့် ကြေေးပမီတာဝန်ရှိခခင်းစေည့် ေုမ္ပဏီေ ဥပကဒအရ ထိန်းေိမ်းထားရန် ေိုအပ် 
ေည့် အခခားမှတ်ပုံတင်စာရင်းများေို စစ်ကဆးနိုင်ေည်။

• အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ဆုံးခေတ်ချေ်များနှင့် အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းများအား စစ်ကဆးခခင်း။ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ေုမ္ပဏီ 
တစ်ခု၏ အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းများနှင့် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ဆုံးခေတ်ချေ်များေို စစ်ကဆးခေင့်ရှိပပီး ထိုမှတ်တမ်းများနှင့် ဆုံးခေတ် 
ချေ်များ မိတ္တ ူေိုေည်း ကတာင်းခံနိုင်ေည်။

• ေုမ္ပဏီ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်း။  အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ေုမ္ပဏီ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်း မိတ္တ ူေို ကတာင်းခံနိုင်ပပီး 
ကတာင်းခံေည့်ကနမ့ှ ၁၄ ရေ်အတေင်း ေုမ္ပဏီေ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ထံ ကပးပိုရ့မည်။

• ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ။ စာရင်းစစ်ထားေည့် ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ ခပုစုရန် ေိုအပ်ေည့် ေုမ္ပဏီများေည် ယင်းတိုအ့ား 
အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်အားေုံးထံ ကပးပိုရ့မည်ခေစ်ပပီး ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ မိတ္တ ူေို ေုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ရုံးတေင် နှစ်ပတ်ေည် 
အကထေကထေအစည်းအကဝးမတိုင်မီ အနည်းဆုံး ၂၁ ရေ် ကေို၍ စစ်ကဆးခံရန်ထားကပးရမည်။

• အခမတ်ကဝစုများ။ အခမတ်ကဝစုကပးေည့် ေုမ္ပဏီများတေင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ၎င်းတို၏့ အစုရှယ်ယာထုတ်ကပးမှု 
စည်းမျဉ်းများအကပါ် အကခခခံ၍ ယင်းအခမတ်ကဝစုများေို ေေ်ခံရယူပိုင်ခေင့်ရှိေည်။

ထို ခ့ပင် ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ေုပ်ငန်းေိစ္စများ ကဆာင်ရေေ်မှု၊ ေုမ္ပဏီေခေစ်ကစ ေုမ္ပဏီေိုယ်စားခေစ်ကစ အမှန်တေယ်ကဆာင်ရေေ်မှု 
ေိုမ့ဟုတ် အဆိုခပုထားကော ကဆာင်ရေေ်မှု ေိုမ့ဟုတ် ပျေ်ေေေ်မှု၊ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေ ခေစ်ကစ၊ 
အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင် အမျ ိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်ေခေစ်ကစ ချမှတ်ကော ဆုံးခေတ်ချေ် ေိုမ့ဟုတ် အဆိုခပုထားကော ဆုံးခေတ်ချေ်တိုေ့ည် 
ကအာေ်ပါတိုအ့နေ်မှ တစ်ရပ်ရပ်ေုိ ခေစ်ကပါ်ကစခဲ့ေျှင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်တိုင်း ေုမ္ပဏီအား တရားရုံးတေင် ကေျှာေ်ထား တရားစေဲဆိုခေင့် 
ရှိေည် - (ေ) ေုမ္ပဏီတေင် ပါဝင်ေူအားေုံး၏ အေျ ိုးစီးပေားနှင့် ဆန ့်ေျင်ခခင်း၊ (ခ) အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင် တစ်ဦးဦး ေိုမ့ဟုတ် အစုရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များအား ထိုရာထူးကနရာတေင်ခေစ်ကစ၊ အခခားရာထူး ကနရာတေင်ခေစ်ကစ မတရားခေစ်ကစခခင်း၊ မမျှမတ ဘေ်ေိုေ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် 
မတရားေခေင့် ခေဲခခားဆေ်ဆံခခင်း။22

၄.၁.၄။  အစုရှယ်ယာ အနည်းစု ပိုင်ရှင်တို၏့ အခေင့်အကရးများ

အစုရှယ်ယာအနည်းစုပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးေို ောေေယ်ကပးခခင်းေည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတေင် အခရာေျပပီး ထေန်းေစ်စ 
နိုင်ငံများ ေိုမ့ဟုတ် စီးပေားကရးအေေင်ေူးကခပာင်းကနကော နိုင်ငံများတေင် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ကနေည့် ေုမ္ပဏီများအတေေ် အထူးအကရး 
ပါေည်။ အစုရှယ်ယာဝင်များအတေေ် ောေေယ်ကပးမှုများေည် ေုမ္ပဏီေ ေေ်ခံေျင့်ေုံးေည့် ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများအပါအဝင် 
ဥပကဒများနှင့် နည်းပကဒများအရ တည်ရှိနိုင်ေည်။

အစုရှယ်ယာအနည်းစုပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးများအား ောေေယ်ကပးမှုေည် ခမန်မာနိုင်ငံရှိ ေုမ္ပဏီများတေင် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေိုေည့် 
နိုင်ငံတော ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူအများအခပားအတေေ် အဓိေ စိုးရိမ်ေေယ်ရာတစ်ခု ခေစ်ကနကေးေည်။ ြေဇာကေီးမားကော ေုမ္ပဏီပိုင်ရှင် 
များနှင့် အစုရှယ်ယာအများစုပိုင်ရှင်များေည် ရှယ်ယာအနည်းစုပိုင်ရှင်များအား မြောခဏဆိုေေို အကေးထားမှု နည်းပါးြေေည် 

22 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၁၉၊ အပိုဒ် ၁၉၂
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ေိုမ့ဟုတ် မရှိတတ်ြေကပ။ တစ်ေေ်တေင်ေည်း အစုရှယ်ယာအနည်းစုပိုင်ရှင်များေည် တုံဏှိဘာကဝကနတတ်ြေပပီး အစုရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်အစည်းအကဝးများ တေ်ကရာေ်ကေ့မရှိြေကပ။ ထိုအချေ်ေ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်အခေင့်အကရးများအား ောေေယ်မှုေို ထိုေ်ေင့် 
ေည့် အကေးထားမှုကပးကစရန်အတေေ် စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်ေူနှင့် ကေီးြေပ်ေူအေေဲအ့စည်းများ၏ အခန်းေဏ္ဍ ပိုမိုအကရးကေီးကြောင်း 
ခပဆိုကနေည်။

၄.၂။  ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့

အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများေည် ေုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ မတည်ကငေရင်းေို အဓိေ ပံ့ပိုးေူများခေစ်ြေေည်။ တစ်ချိန်တည်းတေင် 
အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ေုမ္ပဏီတစ်ခုေည်ပတ်ရန် ေိုအပ်ကော ေျွမ်းေျင်မှုမရှိဘဲ ကနစ့ဉ်စီမံခန ့်ခေဲမှုတေင် ပါဝင်ေိုေည့် ဆန္ဒ 
အပမဲမရှိေူများ ခေစ်နိုင်ေည်။ ထိုအ့တေေ် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် စီမံခန ့်ခေဲမှုေို ကေီးြေပ်ေည့် ဒါရိုေ်တာအေေဲရ့ှိကော ေုမ္ပဏီ၏ 
ကနစ့ဉ် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေို ေည်ပတ်ရန် အမှုကဆာင်စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲအ့ား ယုံြေည်အပနံှ်ထားေည်။ ဤေည်မှာ အစုရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များအကနခေင့် ေုမ္ပဏီ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ပတ်ေေ်ကော ၎င်းတို၏့ အခေင့်အကရးများေို ေုံးဝအဆုံးရှုံးခံေိုေ်ေည်ဟု မဆိုေိုကပ။ 
ထိုအစား အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေ အကထေကထေအစည်းအကဝးခေင့် ၎င်းတို၏့အခေင့်အကရးများေို ေျင့်ေုံးကေ့ရှိြေေည်။

ကယဘုယျအားခေင့် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ၎င်းတိုအ့ေျ ိုးစီးပေားအရ ကဆာင်ရေေ်ြေကော်ေည်း ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးေည် ၎င်း၏ 
ပုဂ္ဂေိေ အေျ ိုးစီးပေားများနှင့် မည်မျှပင်ပတ်ေေ်ကစောမူ ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားေိုော ဦးစားကပး ကဆာင်ရေေ်ရမည်။ (MFI များ၏ 
ဥပကဒအရ ရပ်တည်မှုပုံစံကပါ် မူတည်၍ ကငေကရးကြေးကရးဥပကဒနှင့် ေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ ေမဝါယမ အေင်းဥပကဒ၊ အေင်းအေေဲမ့ျား 
ေေဲစ့ည်းခခင်းနှင့် ေေ်ဆိုင်ေည့် ဥပကဒအပါအဝင်) ဥပကဒအများအခပားနှင့် MFI ၏ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်းများေ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် 
ပတ်ေေ်ေည့်ေိစ္စများေို ကေီးြေပ်ထိန်းချုပ်နိုင်ေည်။ ထို ခ့ပင် အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း ကေီးြေပ်မှုကော်မတီ (MMSC) 
ေ ခပဌာန်းထားကော စည်းမျဉ်းေေည်း MFI ဘုတ်အေေဲမ့ျားနှင့် ဆေ်စပ်ေည်။

ေုပ်ငန်းေျွမ်းေျင်ော  ထိကရာေ်မှုရှိပပီး ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာအေေဲေ့ည် ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
အတေေ် အကရးကေီးေည်။ ၎င်းေ ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာေို ေမ်းညွှန်ကပးပပီး အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးေို ောေေယ် 
ကပးော ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်အေေဲမ့ျားနှင့် ဘဏ္ဍာကရးေုပ်ငန်းများေို ကေီးြေပ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေျွမ်းေျင်ကော မန်ကနဂျာများေို 
အစားမထိုးနိုင်၊ ေုမ္ပဏီေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ကနေည့် စီးပေားကရး ပတ်ဝန်းေျင်ေို မကခပာင်းေဲနိုင်ကော်ေည်း မဟာေျူဟာကေီးြေပ်မှု 
နှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးေို ထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့် ေုမ္ပဏီ၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို ေွှမ်းမိုးနိုင်ေည်။ 

MFI များအပါအဝင် ခမန်မာနိုင်ငံရှိ ကရှက့ဆာင်ေုမ္ပဏီအများအခပားေ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် ေိုေ်နယ်ေေယ်ရာ ေိစ္စတစ်ရပ်ော 
မဟုတ်ဘဲ အေေဲအ့စည်းခပုခပင်ကခပာင်းေဲမှု၊ စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပေားကရးဆိုင်ရာ မကရာရာမှုများအြေားတေင် ကရရှည်တည်တံ့ ခိုင်ပမဲမှု 
ေို ကမာင်းနှင်ကပးမည့် အကရးပါကော ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှုတစ်ခုခေစ်ေည်ဟု အေိအမှတ်ခပုြေေည်။ ဘုတ်အေေဲ၏့ ဥပကဒစနစ်ေို မခေစ်မကန 
ခေည့်ဆည်းရမည့် ေိုအပ်ချေ်များခေင့် ပုံကော်ထားကော်ေည်း ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ရုံးတေင်းေေဲစ့ည်းပုံေို ၎င်းတို၏့ ေိုအပ်ချေ်များ၊ 
အကခခအကနများနှင့် ေိုေ်ညီကအာင် ခပင်ဆင်နိုင်ကရးအတေေ် ကခပာင်းေေယ်ခပင်ေေယ်ရှိမှု အတိုင်းအတာတစ်ခုေည်း ရှိေည်။ ကအာေ်ပါ 
ေဏ္ဍများတေင် ဘုတ်အေေဲမ့ျားနှင့်ဆိုင်ေည့် အဓိေေျေည့် ေိစ္စများေို ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ ေိုအပ်ချေ်များေို ေိုးေား၍ အကောင်း 
ဆုံးအကေ့အထများ၊ IFC ၏ အကတေအ့ြေုံ များအကပါ်အကခခခံော ကခေရှင်းထားေည်။

၄.၂.၁။  ဘုတ်အေေဲအ့ရေယ်အစားနှင့် ေေဲစ့ည်းပါဝင်ပုံ

ဒါရိုေ်တာ အကရအတေေ်ေို ဥပကဒအရ ေိုအပ်ချေ်များ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ေီးခခားေိုအပ်ချေ်များ၊ ေိုအပ်ကော ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် အစုရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များေ ေမ်းညွှန်ဆုံးခေတ်ေင့်ေည်။ ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ၎င်းတိုအ့ား ကအာေ်ပါတို ့ ကဆာင်ရေေ်နိုင်ကစမည့် ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့ 
အရေယ်အစားေို ကရေးချယ်ေင့်ေည် -

• အေျ ိုးရှိပပီး အခပုေကဘာကဆာင်ကော ကဆေးကနေးမှု ေျင်းပခခင်း၊

• ေျ ိုးကြောင်းဆီကေျာ်ကော ဆုံးခေတ်ချေ်များ အချိန်မဆိုင်းဘဲ ချမှတ်ခခင်းနှင့်

• ကော်မတီများရှိပါေ ၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းများေို ထိကရာေ်စော စီစဉ်ချမှတ်ကပးခခင်း။

ဒါရိုေ်တာ အေေဲဝ့င်များနည်းခခင်း ေိုမ့ဟုတ် များခခင်းေ ထိကရာေ်ကော ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ကရးအတေေ် ခပဿနာတစ်ရပ် ခေစ်ော 
နိုင်ေည်။ ကေးငယ်ကော ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေုမ္ပဏီအား ေင့်ကတာ်ကော ေျွမ်းေျင်မှုမျ ိုးစုံ၊ အကတေအ့ြေုံ အများအခပားေို အေျ ိုးခံစား 
ခေင့်ရနိုင်မည် မဟုတ်ကပ။ အေေန်ကေီးမားေည့် ဘုတ်အေေဲေ့ည် ပုံမှန်အားခေင့် စီမံခန ့်ခေဲရန် အေေန်ခေ်ခဲပပီး ေကဘာတူညီချေ်ရရှိရန် 
အချိန်ေုန်၍ ခေ်ခဲနိုင်ေည်။ မှန်ေန်ကော ဘုတ်အေေဲအ့ရေယ်အစားေို ကရေးချယ်ရာတေင် အခေ်အခဲမှာ ေင့်တင့်ကော ဟန်ချေ်ညီမှုရ 
ရှိရန် ခေစ်ေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ထိကရာေ်မှုရှိကစကရးအတေေ် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ကရရှည်အေျ ိုးေေ်ကရာေ်မှုရှိကောပါးနပ်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များ ချမှန်ရန် ေျွမ်း 
ေျင်မှု၊ ကနာေ်ခံအကတေအ့ြေုံ ၊ အခမင်များ အစုံအေင်ေုံးေပ်ရန်ေိုအပ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ ေေဲစ့ည်းရာတေင် ေျားမစုံေင်စော ပါဝင်နိုင်ရန် 
အကရးကေီးေည်။ စီးပေားကရး အေျ ိုးကေျးဇူးအများအခပားေည် ကော်ပိုရိတ်ဘုတ်အေေဲမ့ျားတေင် ေျားမေေဲခပားမှုနှင့် ဆေ်စပ်ကနေည်ဟု 
ေုကတေနများေညွှန်ခပကနေည်။ ၎င်းအေျ ိုး ကေျးဇူးများတေင်အချ ိုမ့ှာ ဘဏ္ဍာကရးစေမ်းကဆာင်မှုနှင့်အစုရှယ်ယာ ပိုင်ရှင်တန်ေိုးများ 
ခမင့်ောခခင်း၊ ဝယ်ယူေုံးစေဲေူနှင့် ဝန်ထမ်းများ ကေျနပ်မှု တိုးပေားောခခင်း၊ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူယုံြေည်ချေ် တိုးောခခင်းနှင့် ကေးေေေ် 
ေဟုေုတနှင့် ဂုဏ်ေိေ္ခာ ပိုမိုကေီးထေားောခခင်းတို ခ့ေစ်ေည်။ ေျားမေေဲခပားမှုရှိကစရန် ပထမဆုံး ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ထိုေို ့ ေုပ်ရန် 
အတေေ် စိတ်ဆန္ဒရှိရန် ေိုအပ်ေည်။ ထိုက့နာေ် (၁) မူဝါဒများ ချမှတ်မှုအပါအဝင် ၎င်းတို၏့ ရည်မှန်းချေ်ပန်းတိုင်များနှင့် ပတ်ေေ်၍ 
ကေိုတင်တေေ်ဆထားရမည်၊ (၂) ဒါရုိေ်တာများရှာကေေရာတေင် ေမရိုးေျ ေုပ်ကဆာင်ကော ဒါရိုေ်တာကောင်းများထေ် ပို၍ောေေန်ကော 
ဒါရိုေ်တာကောင်းများေို ကရေးချယ်မှုခပုေုပ်ရမည်။ (၃) အရည်အချင်းခပည့်မီကော အမျ ိုးေမီး ဒါရိုေ်တာကောင်းများခေင့် ဘုတ်အေေဲ၏့ 
ရှိရင်းစေဲ ေျွမ်းေျင်မှုများေို ပိုမိုေျယ်ခပန ့်ကေးနေ်ကစရန် ခိုင်မာစောကဆာင်ရေေ်ရမည်။  

၄.၂.၂။  တာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့် တာဝန်ရှိမှုများ

ေုမ္ပဏီများဥပကဒ ပုဒ်မ ၁၆၅ မှ ၁၇၂ တေင် ဒါရိုေ်တာများ ေုမ္ပဏီ၏ အကောင်းဆုံး အေျ ိုးစီးပေားနှင့်အညီ ေင့်တင့်စော ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ် 
ကစရန် ၎င်းတိုအ့တေေ် တာဝန်အများအခပားေို ဥပကဒအရ ခပဌာန်းထားေည်။ ယင်းတိုတ့ေင် ကအာေ်ပါ တာဝန်များပါဝင်ေည်။

• ဂရုတစိုေ်၊ ေုံေ့ဝီရိယခေင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ရန်

• ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားနှင့်အညီ ရိုးေားစော ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ရန်

• ရာထူးကနရာေို အေုံးချခခင်းနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် 

• ေတင်းအချေ်အေေ်များ အေုံးချခခင်းနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းေို 
ေိုေ်နာရန် 

• မဆင်မခခင် ေူးေန်းကရာင်းဝယ်မှုေို ကရှာင်ရှားရန် 

• ဝတ္တ ရားနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် အချ ို ့ အေျ ိုးစီးပေားများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာရန်  

ကယဘုယျအားခေင့်ဆိုရေျှင် ဒါရိုေ်တာများေည် ၎င်းတို၏့ ပုဂ္ဂေိေ အေျ ိုးစီးပေားနှင့် ဆန ့်ေျင်ကစောမူ ရိုးေားမှု၊ အကေးထားမှုတိုနှ့င့် 
ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ရန်၊ ေုမ္ပဏီနှင့် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့် အေျ ိုးစီးပေားနှင့်အညီ ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ရန်၊ ပုဂ္ဂေိေအေျ ိုးအခမတ် 
ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီထိခိုေ်နစ်ကစရန် မိမိ၏ ရာထူးကနရာ ေိုမ့ဟုတ် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို အေုံးမချရန်၊ ေုမ္ပဏီများဥပကဒနှင့် 
ေုမ္ပဏီ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းတိုအ့ရ မိမိတို ့ ေုပ်ကဆာင်ရန် ေိုအပ်ေည်ေို ေိရှိနားေည်ပပီး ထိုအတိုင်း ေုပ်ကဆာင်ရန်၊ 
ေုမ္ပဏီအား အန္တရာယ်ကေီးကေီးမားမားခေစ်ကစမည့် ေုပ်ရပ်များေို ကရှာင်ေျဉ်ပပီး ေုမ္ပဏီအကနခေင့် ၎င်း၏တာဝန်များေို ကေျပေန်ကစရန် 
နှင့် အေျ ိုးစီးပေားဝိကရာဓိခေစ်ောနိုင်ကချများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာရန် ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ တာဝန်ရှိေည်။

MFI များနှင့် ပတ်ေေ်၍ ၎င်းတို၏့ တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် MFI ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် ကအာေ်ပါတိုေ့ိုေည်း ကဆာင်ရေေ်ေင့် 
ေည် -

• MFI ၏ ရည်မှန်းချေ်၊ ကမျှာ်မှန်းချေနှ်င့် တန်ေိုးထားမှုများေို ေေ်ခံေျင့်ေုံးခခင်း၊

• MFI နှင့် ၎င်း၏ ေုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ကဆာင်မှုများအပါအဝင် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေို နားေည်ကစကရးအတေေ် အချိန်နှင့် ကေိုးပမ်းမှု 
ခမှုပနံှ်စိုေ်ထုတ်ခခင်း၊

• MFI ၏ ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ၊ တန်ေိုးနှင့် ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲကရးတိုေ့ို တေန်းအားကပးေည့် အဓိေအပိုင်းများ၊ စေမ်းကဆာင်မှု 
ေို တိုင်းတာရာတေင် အေုံးခပုေည့် အဓိေ စေမ်းကဆာင်ရည်ညွှန်ေိန်းများေို ေုံးေပ်နားေည်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများေို ခပင်ဆင်၊ တေ်ကရာေ်ပပီး တေ်ြေေစောကဆေးကနေးခခင်း၊

• အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်တစ်ဦးတစ်ကယာေ်ေို မဟုတ်ဘဲ MFI တစ်ခုေုံး၏ အေျ ိုးစီးပေားေို ေိုယ်စားခပုခခင်းနှင့်

• ေျှ ိုဝ့ှေ်ထားရှိမှုေို ထိန်းေိမ်းခခင်း။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော စံချိန်စနံှုန်းများေို အကခခခံ၍ ဒါရိုေ်တာအေေဲ၏့ တာဝနနှ်င့် တာဝန်ရှိမှုများေို ကအာေ်ပါ 
ေဏ္ဍခေဲများတေင် ထပ်မံ အကေးစိတ်ကော်ခပထားေည်။
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ဂရုခပုကဆာင်ရေေ်ရန် တာဝန်

ဂရုခပုကဆာင်ရေေ်ရန် တာဝန်အရ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ၎င်းတို၏့ အခေင့်အကရးများေို ေျင့်ေုံးခခင်းနှင့် တာဝန် ထမ်းကဆာင်ခခင်းတိုတ့ေင် 
ရိုးေားစော၊ ထိုေ်ေင့်ကော ေုံေ့ဝီရိယ၊ ဂရုခပုမှုတို ခ့ေင့် ပညာရှင်ပီေစော ကဆာင်ရေေ်ရန် တာဝန်ရှိေည်။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦးေည်

• အခပည့်အဝနားေည်ပပီး ယုံြေည်ရော ရိုးေားစောခေင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ေင့်ေည်၊

• အေားတူ အကခခအကနများရှိ အေားတူအကနအထားတစ်ခုတေင် ဘုတ်အေေဲဝ့င်ကောင်းတစ်ဦးထံမှရနိုင်ေည့် ဂရုခပုမှုနှင့်ဆင်ခခင် 
နိှငု်းဆမှုတိုေ့ို အခမင့်ဆုံးထားရှိေင့်ေည်၊

• ေုမ္ပဏီအား ဥပကဒနှင့်ဆန ့်ေျင်၍ ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ခခင်း မခေစ်ကစေင့်ပါ၊

• ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများေို ပုံမှန်တေ်ကရာေ်၍ တေ်ြေေစော ပါဝင်ေင့်ေည်၊

• ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝး အစီအစဉ်များတေင် ေိစ္စရပ်များေို ထည့်ေေင်းပပီး ေိုအပ်ေေို အဆိုပါအစည်းအကဝးများ  ကခါ်ယူကစ 
ေင့်ေည်၊

• ထိကရာေ်ပပီး အေျ ိုးရှိကော ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခု ကနေားတစ်ေျ ရှိကနကစရန် ကဆာင်ရေေ်ေင့်ေည်၊

• ကော်ပိုရိတ်ကရးရာ ေိစ္စများေို ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ စနစ်တေျေိရှိကစကရးအတေေ် ဘုတ်အေေဲအ့ား စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ေုံကောေ်ကော 
ေတင်းအချေ်အေေ်များ ကပးကစရန် ကဆာင်ရေေ်ေင့်ေည်။

ေုမ္ပဏီအကပါ် ေစ္စာကစာင့်ေိရန် တာဝန်

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုတေင် ေစ္စာကစာင့်ေိရန် တာဝန်ေည် အခရာေျေည်။ ေစ္စာကစာင့်ေိမှုေည် ဥပမာအားခေင့် ဆေ်နေယ်ေည့် 
ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်းေို ကေ့ောကစာင့်ြေည့်ရန် ေိုအပ်မှု၊ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များအတေေ် ေင့်ကတာ်ကော 
ေစာခံစားခေင့်မူဝါဒများ ကရးဆေဲရန် ေိုအပ်မှုစေည့် အဓိေျကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကခခခံမူများအား ထိကရာေ်စော အကောင် 
အထည်ကော်မှုေို ကေျာကထာေ်ကနာေ်ခံကပးထားေည်။

ေစ္စာကစာင့်ေိရန် တာဝန်အရ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ေုမ္ပဏီတစ်ခုေုံး၏ အေျ ိုးစီးပေားေို ဦးတည်၍ မိမိတို ့ ေုပ်ပိုင်ခေင့်များေို 
ေျင့်ေုံးရန် ေိုအပ်ေည်။ ရှင်းေင်းစော ဆိုရေျှင် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် မိမိတို၏့ ပုဂ္ဂေိေအေျ ိုးစီးပေားေ ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားအား 
ေွှမ်းမိုးခေင့် မခပုေင့်ကပ။ ေစ္စာကစာင့်ေိရန် တာဝန်ေ ဘုတ်အေေဲဝ့င်တိုအ့ား ကအာေ်ပါတိုမ့ှ တားဆီးထားေည် -

• ပပိုင်ေေ် ေုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် ပါဝင်ပတ်ေေ်ခခင်း၊

• ကရာင်းဝယ်မှုေို ကေိုတင်ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း၊ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ ေကဘာတူညီချေ်ေိုရယူခခင်း မရှိဘဲ ေုမ္ပဏနှီင့် 
အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း၊

• ပုဂ္ဂေိေ ေိုအပ်ချေ်အတေေ် ကော်ပိုရိတ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အကဆာေ်အအုံများေို အေုံးချခခင်း၊

• အများခပည်ေူအတေေ်မဟုတ်ေည့် အတေင်း ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း၊

• ပုဂ္ဂိုေ်ကရး အေျ ိုးအခမတ်၊ ဆိုေိုေည်မှာ ပုဂ္ဂေိေ အခမတ် ေိုမ့ဟုတ် အေျ ိုးအတေေ် ေုမ္ပဏီ ေတင်းအချေ်အေေ်များ 
ေိုမ့ဟုတ် စီးပေားကရး အခေင့်အေမ်းများေို အေုံးချခခင်း။

ေစ္စာကစာင့်ေိရန် တာဝန်အရ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ကအာေ်ပါအချေ်များေို မစဉ်းစားဘဲ ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားေို ဦးတည် 
ကဆာင်ရေေ်ရန် ေိုအပ်ေည် -

• အေေဲဝ့င်အား မည်ေူေ အဆိုခပု ကရေးချယ်ကြောင်းနှင့်

• ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားနှင့် မေုိေ်ညီကော ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ရန် ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ရန် အခခားဘုတ်အေေဲဝ့င်များ၊ 
အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ေိုမ့ဟုတ် အခခားပုဂ္ဂိုေ်များထံမှ ေိအား။

ဘုတ်အေေဲေ့ည် မဲဆန္ဒနယ်အေီးေီးေို ေိုယ်စားခပုေူများ၏ ေွှတ်ကတာ်တစ်ခုေဲ့ေို ့ မကဆာင်ရေေ်ရပါ။ ထိုအစား ေုမ္ပဏီ၏ အင်္ဂါ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကနခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ည် စုကပါင်းအေေဲတ့စ်ခုအခေစ် ေည်ပတ်ရမည်။23 အချ ို ့ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေို အစုရှယ်ယာ 

23 G20/OECD Principles of Corporate Governance, 52.

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ပိုင်ဆိုင်ေူအချ ိုေ့ အဆိုခပု ေိုမ့ဟုတ် ကရေးချယ်ထားခခင်း (တစ်ခါတရံ အခခားေူများေ ခငင်းဆိုခုခံခခင်း) ခေစ်နိုင်ကော်ေည်း အစုရှယ်ယာ
ပိုင်ရှင်များအားေုံးနှင့်ပတ်ေေ်၍ မိမိ၏ တာဝန်များေို ဘေ်ေိုေ်ခခင်းေင်းစော ကဆာင်ရေေ်ရန်မှာ ဘုတ်အေေဲေ့ုပ်ငန်း၏ အကရးကေီး 
ကော အပိုင်းတစ်ပိုင်းခေစ်ေည်။ ဤအကခခခံမူေို ဘုတ်အေေဲဝ့င် အများစု ေိုမ့ဟုတ် အချ ိုအ့ကခခအကနများတေင် ဘုတ်အေေဲဝ့င်အားေုံးေို 
ကရေးချယ်နိုင်ကော ထိန်းချုပ်နိုင်ေည့် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ပါဝင်ကော ေေဲစ့ည်းပုံရှိေည့် ေုမ္ပဏီတေင် ကော်ကဆာင်ထားရန် အထူး 
အကရးကေီးေည်။

ထို ခ့ပင် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များနှင့် (ဥပမာ မိေားစု၊ မိတ်ကဆေနှင့် စီးပေားကရးမိတ်ေေ်စေည့်) ဆေ်စပ်ေူများေည် ဘုတ်အေေဲ ့ ဆုံးခေတ်ချေ် 
များတေင် ေိုယ်ေျ ိုးကမျှာ်ေင့်ချေ်ရှိေူများထံမှ ေေ်ကဆာင်ပစ္စည်းများ ေိုမ့ဟုတ် အခခားတိုေ်ရိုေ် ေိုမ့ဟုတ် တစ်ဆင့်ခံ အေျ ိုး 
ကေျးဇူးေို ေေ်မခံေင့်ပါ။ တရားဝင် အခမ်းအနားများတေင် ပုံမှန် ယဉ်ကေျးမှုအရ ေိုမ့ဟုတ် အမှတ်တရ အခေစ်ကပးအပ်ကော အမှတ် 
တရ ေေ်ကဆာင်ပစ္စည်းများေိုမူ ခခေင်းချေ်ထားနိုင်ေည်။ ဤချွင်းချေ်များေို ရုံးတေင်းစည်းမျဥ်းစည်းေမ်းများတေင်ခေစ်ကစ၊ အခခား 
ေုမ္ပဏီတေင်းများတေင်ခေစ်ကစ ကော်ခပရမည်။

ေျှ ိုဝ့ှေ်ထားရှိခခင်း

ဒါရိုေ်တာများေည် မိမိတို ့အေျ ိုးစီးပေားအတေေ် ေိုမ့ဟုတ် အခခားေူများ၏ အေျ ိုးစီးပေားအတေေ်အတေင်း ေတင်းအချေ်အေေ်များ 
ေို ထုတ်ခပန်ကြေခငာခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ကော်ပိုရိတ်ေတင်းအချေ်အေေ်များအား ေေ်ေှမ်းမီမှုေို အေုံးချခခင်း မခပုေင့်ပါ။ အတေင်း 
ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ပုဂ္ဂိုေ်ကရး အေုံးချခခင်းေည် အဆုံးတေင် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား ထိခိုေ်ကစေည်။ ကအာေ်ပါ 
တိုေ့ို အြေံခပုအပ်ပါေည် -

• ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များေို ောေေယ်ရန် စီစဉ်ကဆာင်ရေေ်ေင့်ေည်၊

• ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ၎င်းတို ့ ေိုယ်ေျ ိုးအတေေ် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ထုတ်ခပန်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် အေုံးချခခင်း မခပု 
ေင့်ကပ၊

• ေုမ္ပဏီများေည် အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များအား ေိုင်တေယ်ပုနှံင့်ပတ်ေေ်၍ စံချိန်စံညွှန်းများ ချမှတ်ပပီး ၎င်းတိုအ့ား 
ရုံးတေင်စည်းမျဉ်းများတေင် ကော်ခပထားေင့်ေည်၊

• ေုမ္ပဏနှီင့် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များြေား စာချုပ်များတေင် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များအကနနှင့် ေုမ္ပဏီမှ နုတ်ထေေ်ပပီး ဆယနှ်စ်တာောေထိ 
အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်းမခပုရန် တာဝန်ရှိကြောင်း ခပဌာန်းထားေည်။

အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များေို အခေင့်မရှိဘဲအေုံးချခခင်းအား တားဆီးောေေယ်ကရးအတေေ် ထိကရာေ်ကောစနစ်တစ်ခု ေန်တီး 
ရန် ေုမ္ပဏီအကနခေင့် ဒါရိုေ်တာများအား ကအာေ်ပါတို ့ကဆာင်ရေေ်ကစေင့်ေည် -

• ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီများ၏ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ ပါဝင်ကော အကရာင်းအဝယ် ခပုေုပ်ေိုေည့် 
ရည်ရေယ်ချေ်ေို စာခေင့်ကရးေား၍ ဘုတ်အေေဲအ့ား အကြောင်းြေားခခင်း၊

• ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ ဥပကဒခေင့် ေတ်မှတ်ထားေည့်အတိုင်း အကရးကေီးကော အချေ်အေေ်များ ထုတ်ကော် 
ကြေခငာကရးအတေေ် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေုမ္ပဏီ၏ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ ပါဝင်ကော ယခင် ကရာင်းဝယ်မှု 
များအကြောင်း ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်း၊

• ၎င်းတိုအ့ား ခန ့်အပ်ပပီးကနာေ် အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များအား ေိုင်တေယ်မှု၊ ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်းမခပုမှုတိုနှ့င့် ပတ် 
ေေ်ေည့် ဥပကဒဆိုင်ရာေိုအပ်ချေ်များေို ေိုေ်နာရန် ေကဘာတူညီချေ်အား ေေ်မှတ်ထိုးခခင်း။

ဆုံးရှုံးမှုအတေေ် ကပးကချရန် တာဝန်ရှိမှု

ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ မိမိ၏ တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် ပျေ်ေေေ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီအကနခေင့် ဥပကဒဆိုင်ရာ ဝတ္တ ရားများေို 
ေိုေ်နာမှုရှိကအာင် မကဆာင်ရေေ်နိုင်ခခင်းတိုက့ြောင့် ဒါရိုေ်တာတေင် ဥပကဒအရ တာဝန်ရှိေည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ေုမ္ပဏီများဥပကဒတေင် 
ေုမ္ပဏီတစ်ခုေည် ဥပကဒေို ေိုေ်နာရန် ပျေ်ေေေ်ပါေ ဒါရိုေ်တာများအား ချမှတ်ရမည့် ဒဏ်ကြေးအတိအေျေို  ေတ်မှတ်ထားေည်။ 
ေုမ္ပဏီများဥပကဒပါ ဒါရိုေ်တာများ၏ တာဝန်ေို ထမ်းကဆာင်ရန် ပျေ်ေေေ်ပါေ ဒါရိုေ်တာတိုင်းနှင့် ပျေ်ေေေ်မှုတေင် ပါဝင် 
ပတ်ေေ်ေူ မည်ေူေ့ိုမဆို ဒဏ်ကြေး ေျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀  ကပးကဆာင်ရမည်။24 ဒါရိုေ်တာတိုင်းနှင့် ပျေ်ေေေ်မှုတေင် ေိေျေ်နှင့် 

24 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၁၈၊ အပိုဒ် ၁၉၀ (ေ)
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ဆန္ဒအကေျာေ် ပါဝင်ပတ်ေေ်ေူမည်ေူမဆို (၁) ထိုပျေ်ေေေ်မှုတေင် မရိုးေားမှုပါဝင်ပါေ ထပ်တိုးခပစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံရနိုင်ပပီး (၂) 
ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုေ်တာ ေိုမ့ဟုတ် အခခားအရာရှိအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ရန် ောေတစ်ခုအထိ တားခမစ်နိုင်ေည်။25  

ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ေုပ်ငန်းေိစ္စများေို စီမံခန ့်ခေဲရခခင်းမှာ ေျ ိုးကြောင်းဆီကေျာ်ပပီး ရိုးေားစော ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ေည့်ဘုတ်အေေဲေ့ 
ချမှတ်ကော ဆုံးခေတ်ချေ်များေည် အဆုံးတေင် မှားယေင်းေည်ဟု ကတေရ့ပပီး ေုမ္ပဏီအတေေ် ဆိုးဝါးကော ကနာေ်ဆေ်တေဲများ ကပါ်ော 
နိုင်ကော အန္တရာယ်ရှိေည့် ရှုပ်ကထေးကော ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ခေစ်ေည်။ ေိုက့ော် ကယဘုယျအားခေင့် ရိုးေားစော ချမှတ်ေည့် ဆုံးခေတ် 
ချေ်များအတေေ် ဒါရိုေ်တာများတေင် တာဝန်ရှိေည်ဟု မမှတ်ယူနိုင်ပါ။ 

ဒါရိုေ်တာများ၏ ဥပကဒအရတာဝန်ရှိမှုေို ထိန်းကြောင်းေည့် ခပဌာန်းချေ်များ ထိကရာေ်စော အေေ်ဝင်ကစရန်အတေေ် ေုမ္ပဏီများ 
အကနခေင့် အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းအကေးစိတ် (ခေစ်နိုင်ပါေ ေုံးချင်းအစီရင်ခံစာ)များေို ထိန်းေိမ်းထားရှိရန် အြေံခပုအပ်ပါေည်။ 
ဆုံးခေတ်ချေ်တစ်စုံတစ်ရာအတေေ် မည်ေူေ ဆန္ဒမဲကပးခဲ့ ပပီး မည်ေူတ့ေင် တာဝန်ရှိေည်ေို (တရားရုံးေ ထိုအချေ်များ အေျုံးဝင် 
ေည်ဟု ယူဆေည့် အတိုင်းအတာအထိ) ဆုံးခေတ်ရန် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ၏ အကေးစိတ်မှတ်တမ်းေို ထိန်းေိမ်းထားရန် 
ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် အကရးကေီးေည်။

ေုမ္ပဏီများေည် ဒါရိုေ်တာများ ၎င်းတို၏့ တာဝန်ေို ထမ်းကဆာင်ရာတေင် ခေစ်ကပါ်ောေည့် ဆုံးရှုံးမှုများမှ ၎င်းတိုေ့ိုယ်ေို ောေေယ်ရန် 
ေိုမ့ဟုတ် အနည်းဆုံး ဥပကဒအရတာဝန်ရှိမှုေို ေန ့်ေတ်ရန် ခေင့်ခပုကပးေင့်ေည်။ အဆိုပါစနစ်များတေင်  ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေည် -

• အရာရှနှိင့် ဒါရိုေ်တာ ထိခိုေ်မှုအာမခံထားခခင်းနှင့်

• အချ ိုက့ော အကခခအကနများတေင် ဒါရိုေ်တာများအား ကေျာ်ြေးကတာင်းဆိုမှုများ၊ တရားစေဲဆိုမှု ေုန်ေျစရိတ်များနှင့် ကပးကချရန် 
တာဝန်ရှိမှုများမှ အာမခံောေေယ်ကပးမည့် ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းနှင့် ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများ ၊ ခပဌာန်းချေ်များ။

ေုမ္ပဏီများေည် ကအာေ်ပါအတိုင်း ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ခဲ့ေည့် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးအား ဘုတ်အေေဲတ့စ်ဦးအခေစ် ၎င်း၏အခန်းေဏ္ဍနှင့် 
ဆေ်စပ်၍ ကေျာ်ကြေးကတာင်းဆိုောမှုေို ခုခံောေေယ်ရာတေင် ေုန်ေျေည့် ေုန်ေျစရိတ်အား အစားခပန်ကပးနိုင်ေည် -

• ကခောင့်မတ်စော

• ရိုးေားစော

• ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားေို ဦးတည်၍

• ဥပကဒ၊ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းနှင့် ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ

ေုမ္ပဏီတစ်ခုအကနခေင့် ဒါရိုေ်တာများ၏ ေုပ်ကဆာင်ချေ်ေည် ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် အခခားေူများအတေေ် ဆုံးရှုံးမှု ခေစ်ောနိုင်ေည် 
ဟူကော အန္တရာယ်ေို ကထမိကစရန် ၎င်းတိုအ့တေေ် ထိခိုေ်မှုအာမခံ ထားကပးနိုင်ေည်။ ဒါရိုေ်တာများအတေေ် ထိခိုေ်မှုအာမခံေည် 
ေုမ္ပဏီအကနခေင့် တရားမမှု ေုစားေေယ်ရာများေို ပိုမိုအေျ ိုးရှိစော အေုံးခပုနိုင်ကစေင့်ေည်။ ထိုေိုထ့ားရှိခခင်းေည် အရည်အချင်းရှိကော 
ဒါရိုေ်တာများေို ဆေဲကဆာင်နိုင်ရန်အတေေ်ေည်း ေိုအပ်ေည်။

၄.၂.၃။  အရည်အချင်းများ

ဒါရိုေ်တာများေည် ဒါရိုေ်တာအေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းများေို ပါဝင်ပံ့ပိုးကပးနိုင်ရန် ေိုအပ်ကော ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် အကတေအ့ြေုံ များ ပိုင်ဆိုင် 
ထားေင့်ေည်။ ပုံ ၃ တေင် ထိုေုပ်ငန်းအတေေ် ေိုအပ်ကော ပင်ေိုေေ္ခဏာများနှင့် ေျွမ်းေျင်မှုများေို ကော်ခပထားေည်။

25 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၁၈၊ အပိုဒ် ၁၉၀ (ခ)

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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26 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၁၈၊ အပိုဒ် ၁၇၅

ပုံ ၃။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များအတေေ် အြေံခပုအပ်ကော ပင်ေိုေေ္ခဏာများနှင့် ေျွမ်းေျင်မှုများ

ပင်ေို ေေ္ခဏာများ ေျွမ်းေျင်မှုများ

ကခါင်းကဆာင်မှု

ေမာဓိရှိမှု

တာဝန်ခံမှု

ရင့်ေျေ်မှု

ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေျင့်ဝတ်

ေုပ်ငန်းေဏ္ဍ အကတေအ့ြေုံ

စီးပေားကရးဆိုင်ရာ ဆင်ခခင်ေုံးေပ်နိုင်စေမ်း

အထူးေျွမ်းေျင်မှုများ၊ ဥပမာ -

     ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ကငေစာရင်း
     ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ရုံးတေင်း   
     ထိန်းချုပ်ေေပ်ေဲမှု
     မဟာေျူဟာစီမံခန ့်ခေဲခခင်း
     ေူစ့ေမ်းအား အရင်းအခမစ် ေို စီမံခန ့်ခေဲခခင်း
     ဥပကဒကရးရာ
     ေတင်းအချေ်အေေ်နှင့် နည်းပညာ

ေုမ္ပဏီေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်းေည် ဒါရိုေ်တာများအတေေ် အရည်အချင်းစနံှုန်းေတ်မှတ်ချေ်များေို ကော်ခပကပးေင့်ေည်။ 
ဒါရိုေ်တာများတေင် ကအာေ်ပါ အရည်အချင်းများ ရှိေင့်ေည် -

• (ဒါရိုေ်တာများအား ကထာေ်ခံဆန္ဒမဲကပးရာတေင် ကပါ်ေေင်ေည့်) ေုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ အခခားဒါရိုေ်တာများ၊ မန်ကနဂျာ 
များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ယုံြေည်မှု၊

• အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူအားေုံး၏ အေျ ိုးစီးပေားများေို ဆေ်စပ်နိုင်စေမ်းနှင့် ကောင်းမေန်စော ေျ ိုးကြောင်းဆီကေျာ်ကော ဆုံးခေတ်ချေ် 
များ ချမှတ်နိုင်စေမ်း၊

• နိုင်ငံတော စီးပေားကရး အကတေအ့ြေုံ ၊ ခပည်တေင်းအကရးေိစ္စများနှင့် ဦးတည်ရာများအကြောင်း ေဟုေုတ၊ ကေးေေေ်၊ထုတ်ေုနနှ်င့် 
ပပိုင်များအကြောင်း ေဟုေုတနှင့်

• ေဟုေုတနှင့် အကတေအ့ြေုံ တိုေ့ို ကခေရှင်းရန်နည်းေမ်းအခေစ် ကခပာင်းေဲနိုင်စေမ်း။

ေိုက့ော်ေည်း ေုမ္ပဏီအတေေ် ဒါရုိေ်တာကောင်းတစ်ဦးတေင် ထိုအရည်အချင်းများရှိ၊ မရှိ ဆုံးခေတ်ရန် ခေ်ခဲကပမည်။ ထို ခ့ပင် ထိုေဲ့ေို ့
ကော အရည်အချင်းများေို ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းတေင် အေျဉ်းချုပ်ကော်ခပထားခခင်းခေင့် ေိုေေိုကောေ်ယူနိုင်ပပီး 
အေုံးဝင်မှု နည်းပါးေေားနိုင်ေည်။ ထိုအစား ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် အထေ်ပါ စနံှုန်းများေို ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများ ေိုမ့ဟုတ် အခခား 
ရုံးတေင်း စာရေေ်စာတမ်းများတေင် ထည့်ေေင်းနိုင်ကပေည်။

ေုမ္ပဏီများဥပကဒတေင် ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုေ်တာများအတေေ် အနိမ့်ဆုံး အရည်အချင်းများေို ကအာေ်ပါအတိုင်း ကော်ခပထားေည် - 26

• အနည်းဆုံး အေေ် ၁၈ နှစ်ခပည့်ပပီးေူ

• စဉ်းစားကတေးကခါ်နားေည်နိုင်ကောေူ

• ေုမ္ပဏီများဥပကဒ ေိုမ့ဟုတ် အခခားေေ်ဆိုင်ရာဥပကဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ဒါရိုေ်တာအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ခခင်းမှ တားခမစ်ခံထားရေူ 
မဟုတ်ရ

• ေူမေဲအခေစ်ခံယူထားေူ မဟုတ်ရ

ေုမ္ပဏီတစ်ခုအကနခေင့် ေုမ္ပဏီတေင် အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ရန် ေိုအပ်ချေ်အပါအဝင် အခခားခေည့်စေေ် ေိုအပ်ချေ်များေို ၎င်း၏ ေေဲစ့ည်း 
ပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းတေင် ထည့်ေေင်းနိုင်ေည်ဟု ေုမ္ပဏီများဥပကဒေ ခပဌာန်းထားေည်။
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၄.၂.၄။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်အမျ ိုးအစားများ

နုိင်ငံတောအကေ့အထများေ ေုမ္ပဏီကရးရာေိစ္စရပ်များတေင် ပါဝင်(ေုိမ့ဟုတ် ပတ်ေေ်)ေည့် အတုိင်းအတာအရ ဒါရုိေ်တာ အမျ ိုးအစား 
များေို ခေဲခခားထားပပီး အမှုကဆာင်၊ အမှုကဆာင်မဟုတ်ကောနှင့် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာများဟူ၍ ေုံးမျ ိုးခေဲခခားထားေည်။

မတူညီကောနယ်ပယ်ကဒေများတေင် ဘုတ်အေေဲေ့ေဲစ့ည်းပုံေို တစ်ဆင့် ေိုမ့ဟုတ် နှစ်ဆင့်ထား၍ ေျင့်ေုံးတတ်ြေေည်။ ခမန်မာနိုင်ငံေည် 
အဆင့် တစ်ဆင့်ောရှိေည့် ဘုတ်အေေဲေ့ေဲစ့ည်းပုံေို ေျင့်ေုံးေည်။ တစ်ဆင့် ေိုမ့ဟုတ် တစ်ခုတည်းကော ဘုတ်အေေဲစ့နစ်ေို ေုမ္ပဏီအား 
စီမံအုပ်ချုပ်ေည့် ဘုတ်အေေဲ ့ (ဒါရိုေ်တာအေေဲ)့တစ်ခုတည်းခေင့် ပုံကော်ပပီး အမှုကဆာင်ကရာ အမှုကဆာင်မဟုတ်ေည့် အေေဲဝ့င် ပါဝင်ေည်။

အမှုကဆာင်ဒါရိုေ်တာများ

မြောခဏဆိုေေို “အမှုကဆာင် ဒါရိုေ်တာများ” ဆိုေည့် ကဝါဟာရေို ေုမ္ပဏီတေင်း အမှုကဆာင်ရာထူးကနရာေိုေည်း ပိုင်ဆိုင်ထား 
ြေေည့် ဒါရိုေ်တာများပါဝင်ေည်ဟု ခပန်ဆိုြေေည်။ ယင်းတိုမ့ှာ -

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် (ေိုမ့ဟုတ် တူညီကော ရာထူး)

• ဘဏ္ဍာကရးအရာရှိချုပ် (ေိုမ့ဟုတ် တူညီကော ရာထူး)

• အခခား အမှုကဆာင်မန်ကနဂျာ တို ခ့ေစ်ြေေည်။

အခခားနည်းခေင့် ဆိုရေျှင် စီမံခန ့်ခေဲကရးတာဝန်များပါ ရှိကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေို အမှုကဆာင်ဒါရိုေ်တာများဟု ယူဆေည်။ ထို ခ့ပင် 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် တစ်ချိန်တည်းတေင် ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့ ဥေ္က ဌအခေစ် တာဝန်မထမ်းကဆာင်ေင့်ကပ (နိုင်ငံတော အကေ့အထ 
များတေင် “အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်-အခန်းေဏ္ဍဒေန်တေဲမှု” ဟု ကခါ်ဆိုတတ်ေည်)။ အဓိပ္ပာယ်ေတ်မှတ်ချေ်အရ အမှုကဆာင်ဒါရိုေ်တာများ 
ေည် ေီးခခားေေတ်ေပ်ေူများ မဟုတ်ကပ။

အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော ေီးခခားေေတ်ေပ်ေည့် ဒါရိုေ်တာများ

ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ “အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာများ” ဆိုေည့် ကဝါဟာရေို ေုမ္ပဏီတေင် အမှုကဆာင်ရာထူးကနရာ မယူထားြေကော 
ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေို ဆိုေိုေည်ဟု နားေည်ထားြေေည်။ အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာများအား စီမံခန ့်ခေဲမှုေို ထိကရာေ်စော 
ကေီးြေပ်ရာတေင် ၎င်းတို၏့ ဘာောရပ်ဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် ေုပ်ငန်းအကတေအ့ြေုံ များအတေေ် တန်ေိုးထားြေေည်။ ထိကရာေ်ကော 
အမှုကဆာင်မဟုတ်ေည့် ဒါရိုေ်တာများတေင် ကအာေ်ပါ ေိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများ ရှိေင့်ေည် -

• ေိေ္ခာေမာဓနှိင့် ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ခမင့်မားကော စံချိန်စနံှုန်းများ၊

• ကဝေန်ပိုင်းခခားနိုင်စေမ်းရှိခခင်း၊

• အေဲစမ်း၍ စူးစမ်းစစ်ကဆးနိုင်စေမ်းနှင့် ထိုေိုက့ဆာင်ရေေ်ေိုစိတ်

• ထေ်ခမေ်ကော ေူမှုဆေ်ဆံကရးဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျင်မှုများ။

နိုင်ငံတောနှင့် ခပည်တေင်း ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစည်းမျဉ်းအများစုေ ဒါရိုေ်တာအေေဲေ့ို (၁) ပိုင်းခခားဆုံးခေတ်ရာတေင်  ခပင်ပအခမင် 
နှင့် ဘေ်မေိုေ်မှု၊ (၂) ခေည့်စေေ် ခပင်ပအကတေအ့ြေုံ နှင့် ေဟုေုတနှင့် (၃) အေုံးဝင်ကော အဆေ်အေေယ်များ ကပးအပ်နိုင်ေည့် အမှု 
ကဆာင်မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာ အများစနှုင့် ေေဲစ့ည်းရန် အြေံခပုြေေည်။ 

“ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာများ” ဆိုကော ကဝါဟာရမှာ ဘုတ်အေေဲဝ့င်ခေစ်မှုမှေေဲ၍ ေုမ္ပဏနှီင့် တိုေ်ရိုေ်ခေစ်ကစ၊ ေေယ်ဝိုေ်၍ 
ခေစ်ကစ ပတ်ေေ်မှုမရှိကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေို ဆိုေိုေည်ဟု နားေည်ြေေည်။ ၎င်းေည်  

• မည်ေည့်အခါမျှ ေုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်း ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာများ၏ ၁၀ ရာခိုငန်ှုန်းထေ် ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ကော အစုရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင် မခေစ်ဘူးေင့်ကပ။

• ကေီးမားကော ပမာဏတစ်ခုေို ေုမ္ပဏီမှ မယူဘူး ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီေို ့မကပးဘူးေူ ေိုမ့ဟုတ် ကေီးမားကော ပမာဏတစ်ခုေို 
ေုမ္ပဏီမှ ယူဘူး ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီေို ့ကပးဘူးေည့် ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာအများစု ပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးေူ ခေစ်ေင့်ေည် 
(ထိုေဲ့ေိုက့ော ပမာဏ စနံှုန်းေတ်မှတ်ချေ်ေို အစုရှယ်ယာပုိင်ရှင်များေ ဆုံးခေတ်ပပီး ေုမ္ပဏီ၏ ေင်းေေဲစ့ည်းမျဉ်းတေင် ကော်ခပ 
ထားေင့်ေည်)။  

ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် အထူးေခေင့် အမှုကဆာင်များ၏ စေမ်းကဆာင်ရည်ေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း၊ အမှု 
ကဆာင်များနှင့် ဘုတ်အေေဲဝ့င်တိုအ့တေေ် ေင့်ကတာ်ကော ေစာခံစားခေင့် ေတ်မှတ်ခခင်း၊ ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကော်ပိုရိတ် ပဋိပေ္ခများေို ကခေရှင်းခခင်းတိုတ့ေင် အကရးကေီးကော ေုမ္ပဏီ ဆုံးခေတ်ချေ်များချမှတ်ရာ၌ အဓိေေျကော ပံ့ပိုးမှုများ 
ကပးနိုင်ေည်။ ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများအား ဘုတ်အေေဲ၏့ စဉ်းစားကဆာင်ရေေ်ချေ်များေည် 
ေိောကော ဘေ်ေိုေ်မှု ေင်းရှင်းကြောင်း ခေည့်စေေ် အာမခံချေ်ကပးေည်။ ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဘုတ် 
အေေဲဝ့င်များအကြောင်းေို နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာတေင် ထုတ်ခပန် ကြေခငာရန် အြေံခပုအပ်ကပေည်။

၁။ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှု အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေ်

IFC၏ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုေို အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေ်အရ ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်ဆိုေည်မှာ ဘုတ်အေေဲဝ့င် 
ခေစ်ခခင်းမှေေဲ၍ ေုမ္ပဏီနှင့် တိုေ်ရိုေ်ခေစ်ကစ၊ ေေယ်ဝိုေ်ခေစ်ကစ ထင်ရှားကော ဆေ်ဆံကရးမရှိေည့် ဘုတ်အေေဲဝ့င်ေို 
ဆိုေိုေည်။ ၎င်းေည် ကအာေ်ပါတိုေ့ည်းခေစ်ေည် -

၁။  ေေန်ခဲ့ေည့် ငါးနှစ်အတေင်း ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်စပ်ေုပ်ငန်းများေ ဝန်ထမ်းအခေစ်ခန ့်ထားခခင်းမရှိေူ

၂။  ေေန်ခဲ့ေည့် ငါးနှစ်အတေင်း ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်စပ်ေုပ်ငန်းများနှင့် စီးပေားကရးဆိုင်ရာ ဆေ်ဆံကရးမရှိေူ 
(တိုေ်ရိုေ်ခေစ်ကစ၊ မိတ်ေေ် ေိုမ့ဟုတ် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အခေစ်ခေစ်ကစ၊ ဒါရိုေ်တာ၊ အရာရှိ ေိုမ့ဟုတ် ထိုေဲ့ေို ့
ဆေ်ဆံကရးရှိေူ တစ်ဦးဦး၏ အကေီးတန်း ဝန်ထမ်း မဟုတ်ေူ)

၃။   ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်စပ်ေုပ်ငန်းများမှ ထင်ရှားကော ရန်ပုံကငေရထားေည့် မည်ေည့်အေျ ိုးအခမတ်မယူကော 
အေေဲအ့စည်းနှင့်မျှ မပတ်ေေ်ေူ

၄။  ၎င်း၏ နှစ်စဉ်ဝင်ကငေ၏ ေိောထင်ရှားကော အချ ိုးအစားမဟုတ်ေည့် ဘုတ်အေေဲဝ့င် ေုပ်ခေစာမှေေဲ၍ ေေန်ခဲ့ေည့် 
ငါးနှစ်အတေင်း ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်စပ်ေုပ်ငန်းများထံမှ ခေည့်စေေ် ေစာခံစားခေင့် ရယူထားခခင်းမရှိေူ

၅။ ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်စပ်ေုပ်ငန်းများတစ်ခုခုမှ ဝန်ထမ်းပိုင် ရှယ်ယာ ေိုမ့ဟုတ် ပင်စင် စီမံေိန်းတေင် မပါဝင်ေူ

၆။ ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်များေ ဘုတ်အေေဲဝ့င်အခေစ်ကဆာင်ရေေ်ကနေည့် အခခားေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အမှုကဆာင်အရာရှိ 
အခေစ် ခန ့်အပ်ထားခခင်း မခံရေူ

၇။ ေေန်ခဲ့ေည့် ငါးနှစ်အတေင်း ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်စပ်ေုပ်ငန်းများ၏ ေေ်ရှိ ေိုမ့ဟုတ် ယခင် စာရင်းေိုင်များနှင့် 
ဆေန်ေယ်မှုမရှိေူ ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းေ အေုပ်ခန ့်အပ်ခခင်း မခံရေူ

၈။ ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်စပ်ေုပ်ငန်းများတေင် (တိုေ်ရိုေ်ခေစ်ကစ၊ မိတ်ေေ်၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်၊ ဒါရိုေ်တာ၊ အရာရှိ 
ေိုမ့ဟုတ် ထိုေဲ့ေို ့ဆေ်ဆံကရးရှိေူ တစ်ဦးဦး၏ အကေီးတန်း ဝန်ထမ်းအကနခေင့်ခေစ်ကစ) (၂% ေိုမ့ဟုတ် ထိုထ့ေ် 
ပိုကော) အစုရှယ်ယာ မပိုင်ဆိုင်ေူ

၉။ အမှတ်စဉ် ၁ မှ ၈ အထိပါ အချေ်များနှင့် မေိုေ်ညီေူတစ်ဦး (၎င်းေည် ေုမ္ပဏီ၏ ဘုတ်အေေဲဝ့င်ခေစ်ပါေ) ၏ 
မိေားစုဝင်မဟုတ်ေူ (အမှုကဆာင်၊ အုပ်ချုပ်ေူ ေိုမ့ဟုတ် ေေယ်ေေန်ပပီးေူ ေိုမ့ဟုတ် ဥပကဒအရ အေျုံးမဝင်ကော 
ေူတစ်ဦး၏ ပုဂ္ဂိုေ်ကရး ေိုယ်စားေှယ် မဟုတ်ေူ)

၁၀။ ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား ထုတ်ကဝေည့် ေုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာတေင် ေီးခခားေေတ်ေပ်  
ကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်အခေစ် ကော်ခပခံရေူ

၁၁။ ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ဆယ်နှစ်ထေ် ပို၍ တာဝန်မထမ်းကဆာင်ေူ

ဤအဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေ်တေင် အကေးစိတ် အရည်အချင်းေတ်မှတ်ချေ်အများအခပားေ ရှုပ်ကထေးမှု ခေစ်ောကစနိုင်ေည်။ 
ေိုက့ော် ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုေို နားေည်ရန်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ေတ်မှတ်ရန်မှာ မရှုပ်ကထေးေှပါ။ အေေဲအ့စည်းဆိုင်ရာ ေမ္ဘာ့ 
အကေီးဆုံး ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူအချ ို ့ ေေဲစ့ည်းပါဝင်ေည့် အေေဲအ့စည်းဆိုင်ရာ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ ကောင်စီေ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှု 
ေို ကအာေ်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုေည် - “အရှင်းေင်းဆုံး ကော်ခပရေျှင် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာတစ်ဦး 
ဆိုေည်မှာ ေုမ္ပဏနှီင့် ၎င်း၏ တစ်ခုတည်းကော ဆေန်ေယ်မှုမှာ ဒါရိုေ်တာခေစ်ခခင်းောရှိေူခေစ်ေည်။” ဤရှင်းေင်းကော 
အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေ်ေို မည်ေို ့ေေ်ကတေ ့ အေုံးခပုရမည်ေို  ကေ့ောရန် စိတ်ဝင်စားေူများအတေေ် အေေဲအ့စည်းဆိုင်ရာ 
ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ ကောင်စီေ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုေို ထိခိုေ်ကစေည့် ေီးခခားအကခခအကနများေည်း စာရင်းခပုစုကပး 
ထားေည်။
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၄.၂.၅။ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းခခင်း၊ ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ခခင်းနှင့် ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခခင်း

ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ေင်းေေဲစ့ည်းမျဉ်း ေိုမ့ဟုတ် ခမန်မာနိုင်ငံတေင်ဆိုပါေ ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းေ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ 
အမည်စာရင်းတင်ေေင်းခခင်း၊ ခန ့်ထားခခင်း၊ အစားထိုးခခင်းနှင့် ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခခင်းအတေေ် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို ေတ်မှတ် 
ကပးေည်။ MFI တေင် အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ကော်မတီရှိပါေ ၎င်းတိုေ့ည် ဘုတ်အေေဲဝ့င် အခေစ် အရည်အချင်း 
ခပည့်မီေူအား အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေ ေေ်ခံအတည်ခပုကပးကရးအတေေ် တင်ေေင်းရန် ဘုတ်အေေဲေ့ို ့ အဆိုခပုရကပမည်။ ဘုတ် 
အေေဲဝ့င်ကောင်းများ၏ တာဝန်ထမ်းကဆာင်နိုင်စေမ်းေို အေဲခေတ်ကေ့ောရနနှ်င့် ေေ်ဆိုင်ေေို ၎င်းတို၏့ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုေို 
စိစစ်ရန် အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များတေင် ေုံကောေ်ကော ေတင်းအချေ် အေေ် ရှိေင့်ေည်။ ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦး 
ခန ့်ထားရာတေင် အစုရှယ်ယာအနည်းစု ပိုင်ရှင်များ၏ အထင်အခမင်ေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားေင့်ေည်။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေို ေန ့်ေတ် 
ောေတစ်ခုအတေေ်ော ခန ့်ထားေင့်ပပီး ကနာေ်ထပ် ခပန်ေည်ခန ့်ထားနိုင်ေည်။ ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ ဒါရိုေ်တာများေို အစုရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များေ အကထေကထေအစည်းအကဝးတေင် ောမန်ဆုံးခေတ်ချေ်ခေင့် ခန ့်ထားရန် ေိုအပ်ေည်။27  

ေုမ္ပဏီများေည် ဘုတ်အေေဲ ့ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုရှိကစရန် ၎င်းအေေဲဝ့င်များ၏ တာဝန်ထမ်းကဆာင်မှုောေေို ေန ့်ေတ်ခခင်းခေင့်  ကဆာင် 
ရေေ်နိုင်ေည်။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ဘုတ်အေေဲတ့ေင် အချိန်အေေန်ြောစောရှိကနပါေ ေီးခခားေေတ်ေပ်ေည်ဟု မယူဆကတာ့ပါ။ 
ေုမ္ပဏီတစ်ခုေည် ဘုတ်အေေဲ ့ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုရှိကစရန် ဘုတ်တစ်ေေဲေ့ုံးအတေေ် ခေစ်ကစ၊ ရာခိုငန်ှုန်းတစ်ခုအတေေ်ခေစ်ကစ ေေ်တမ်း 
ေန ့်ေတ်မှုများ ခပဌာန်းနိုင်ေည်။ မည်ေိုဆ့ိုကစ ခပန်ေည်ခန ့်အပ်မှုေည် အေိုအကေျာေ် မခေစ်ေင့်ဘဲ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့် 
ေေ်ဆိုင်ရာ ဘုတ်အေေဲဝ့င်၏ ေိရှိဆုံးခေတ်မှုော ခေစ်ေင့်ေည်။

ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးေည် ကအာေ်ပါအကခခအကနများကပါ်ကပါေ်ောပါေ ဒါရိုေ်တာရာထူးမှ ေယ်ရှားခခင်းခံရကပ 
မည် - 28 

• ေုမ္ပဏီေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းအရ ဒါရိုေ်တာများ ပိုင်ဆိုင်ရန် ေိုအပ်ကော အနိမ့်ဆုံး အစုရှယ်ယာ အကရအတေေ် (ရှိပါေ) 
ပိုင်ဆိုင်ရန် ပျေ်ေေေ်ခခင်း၊

• တရားရုံးတစ်ခုခုေ စဉ်းစားကတေးကခါ်နားေည်နိုင်စေမ်းရှိေူ မဟုတ်ကြောင်းကတေရ့ှိခဲ့ေျှင် ေိုမ့ဟုတ် ကဒဝါေီခံရကြောင်း 
ေိုမ့ဟုတ် ေူမေဲခေစ်ကြောင်း ဆုံးခေတ်ခံရေျှင်၊

• ကငေကပးကချရန် ကတာင်းဆိုေည့်အချိန်မှ ကခခာေ်ေအတေင်း ဒါရိုေ်တာတစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်ေည့် အစုရှယ်ယာများအတေေ် ကငေကပး 
ကချရန် ပျေ်ေေေ်ခခင်း၊

• တစ်ဆေ်တည်း ခပုေုပ်ကော ဒါရိုေ်တာများအစည်းအကဝး ေုံးကေိမ် ေိုမ့ဟုတ် ေုံးေအတေင်း ေျင်းပကော ဒါရိုေ်တာများ 
အစည်းအကဝး အားေုံးမှ ဒါရိုေ်တာအေေဲ၏့ ခေင့်ခပုချေ်မပါဘဲ ေိုမ့ဟုတ် အေှည့်ေျ ဒါရိုေ်တာခန ့်အပ်ခခင်းမခပုဘဲ 
ပျေ်ေေေ်ေျှင်၊ ေိုမ့ဟုတ်

• ေုမ္ပဏီများဥပကဒ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းတေင် ကော်ခပထားကော ဒါရိုေ်တာ ရာထူးအတေေ် ေိုအပ်ေည့် 
အရည်အချင်း တစ်ရပ်ရပ် ပိုင်ဆိုင်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ခပည့်မီခခင်း မရှိကတာ့ ခခင်း။

နိုင်ငံတော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ေိုေ်ညီကစရန်အတေေ် ေုမ္ပဏီများဥပကဒတေင် ေုမ္ပဏီများအား ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေို ထုတ်ပယ်ရန် 
အတေေ် ခေည့်စေေ် အကြောင်းခပချေ်များေို ၎င်းတို၏့ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းများတေင် ထည့်ေေင်းေတ်မှတ်နိုင်ရန် ခေင့်ခပုထားေည်။ 
အဆိုပါအကြောင်းခပချေ်များတေင် ဒါရိုေ်တာကောင်း အမည်စာရင်းတင်ေေင်းေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်အတေင်း ေုမ္ပဏီအား အစစ်အမှန် 
မဟုတ်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်များကပးခခင်း၊ ဘုတ်အေေဲဝ့တ္တ ရားများေို ေိေျှေ် မျေ်ေေယ်ခပုခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ခပစ်မှုတစ်ခုအတေေ် 
အခပစ်ရှိကြောင်း ကတေရ့ိရခခင်းတို ့ ပါဝင်နိုင်ေည်။ ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးအား ေယ်ရှားခခင်းေို စာခေင့်ကရးေားထား 
ကော ဆုံးခေတ်ချေ်ခေင့်ခေစ်ကစ၊ ကထေကထေအစည်းအကဝးတေင် ောမန် ဆုံးခေတ်ချေ်တစ်ရပ် ချမှတ်၍ခေစ်ကစ ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည်။29

၄.၂.၆။ ေစာခံစားခေင့်

အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာများအတေေ် ေစာခံစားခေင့်ေည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ်တေင် အခငင်းပေားေေယ်ရာေိစ္စ 
တစ်ခုခေစ်ပပီး ထိုေိစ္စအား ေတိကေီးစောခေင့် ချဉ်းေပ်ရန် ေုမ္ပဏီများအား အြေံခပုအပ်ကပေည်။ အမှုကဆာင် မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာ 
များအတေေ် ေစာခံစားခေင့်ေည် ဒါရိုေ်တာအေေဲတ့ေင် ပါဝင်ကဆာင်ရေေ်ရကော ၎င်းတို၏့ အချိနနှ်င့် ေျွမ်းေျင်မှုများအတေေ် အခ 

27 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၁၈၊ အပိုဒ် ၁၇၃

28 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၁၈၊ အပိုဒ် ၁၇၈

29 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၁၈၊ အပိုဒ် ၁၇၄

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကြေးကငေကပးရာတေင် အဓိေေျေည်။ အေေန်ပိုများကော ေစာခံစားခေင့်ေည် တရားနည်း ေမ်းမေျကော ေုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာ အခေင့်ထူး 
ဟု ယူဆရေည်။ ထိုက့ြောင့် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များအတေေ် အခကြေးကငေေည် အများနည်းတူကောင်းမေန်ကော်ေည်း ေျ ိုးကြောင်းဆီကေျာ် 
ေည့် ကဘာင်အတေင်းရှိကနကစရန် အေေန်အကရးကေီးေည်။

စံအကနခေင့် အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာအားေုံး အကခခခံေစာခံစားခေင့် အတူတူရေင့်ေည်။ ထပ်ကဆာင်း အခကြေးကငေများ 
ေည် ၎င်းတို၏့ ကော်မတီဝတ္တ ရားများ (ရှိပါေ) နှင့် အချ ိုးေျခေစ်ေင့်ေည်။ ထို ခ့ပင် ေုမ္ပဏီတစ်ခုေကပးကော ေုပ်ခေည် ေုပ်ရည် 
ေိုင်ရည်ရှိေူများအား ဆေဲကဆာင်နိုင်ရန် ကောင်းမေန်ေုံကောေ်စော ခေစ်ေင့်ေည်။ ေုပ်ခေည် မိမနှိင့်တန်းတူေုမ္ပဏီများေ ဘုတ် 
အေေဲဝ့င်များေို ကပးကော ေစာခံစားခေင့်ထေ် ေိေိောော မနည်းေေို ေိေိောောေည်း မများေင့်ကပ။ အမှုကဆာင် မဟုတ်ကော 
ဒါရိုေ်တာများအတေေ် ေင့်တင့်ကော ေစာခံစားခေင့် ေတ်မှတ်ခခင်းေည် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကောဘုတ်အေေဲဝ့င်များ၏ အထူးအဆင့် 
အတန်းေို ထိခိုေ်ခခင်းမှ တားဆီးရန်အတေေ် အေေန်အကရးပါေည်။ ေီခခားေေတ်ေပ်ေည်ခေစ်ကစ၊ မေေတ်ေပ်ေည်ခေစ်ကစ ဒါရိုေ်တာ 
တစ်ဦးေည် ၎င်းစုစုကပါင်းဝင်ကငေ၏ ေိောထင်ရှားကော ရာခိုငန်ှုန်းတစ်ခုေို ဒါရိုေ်တာေုပ်ခအခေစ်ရရှိကနပါေ ၎င်း၏ ကဝေန်ဆုံးခေတ် 
မှုမှာ ရှင်းေင်းခပတ်ေားမှုမရှိနိုင်ကပ။ မိမိ၏ အေေ်ကမေးဝမ်းကေျာင်းမှုအတေေ် ဘုတ်အေေဲ ့ အခကြေးကငေအကပါ် မှီခိုကနရေည့် ဒါရိုေ်တာ 
တစ်ဦးေည် မြောခင်မှာပင် ေုမ္ပဏီအကပါ် ကေျးဇူးတင်ောရပပီး ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများေို ဘေ်ေိုေ်ခခင်းေင်းစော ကဆာင်ရေေ် 
မည်ဟု စိတ်မချရ ကတာ့ကပ။

ေုမ္ပဏီေည် ၎င်း၏ ေစာခံစားခေင့်အစီအမံများနှင့် အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းစီအတေေ် ေစာခံစားခေင့်ေို တစ်ဦး 
ချင်းအတေေ်ခေစ်ကစ၊ စုကပါင်း၍ခေစ်ကစ နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာတေင် ထုတ်ကော်ကြေခငာေင့်ေည်။ အမှုကဆာင် မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာ 
များေည် ေုပ်ခအတူတူရြေပါေ တစ်ဦးချင်းအတေေ် ထုတ်ကော်ကြေခငာရန် အေေယ်ေူဆုံးခေစ်ေည်။ ထိုေိုက့ော အကခခအကနများ 
တေင် နှစ်ပတ်ေည်အစီရင်ခံစာတေင် “အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာများအားေုံး တစနှ်စ်ေျှင် ေစာ ____ ရြေေည်” စကော ရှင်း 
ေင်းေည့် ကော်ခပချေ်တစ်ခု ထည့်ေေင်းနိုင်ေည်။

၅။ ကောင်းမေန်ကော ကော်ပုိရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို အကောင်အထည်ကော်ခခင်း၏ အေျ ိုးကေျးဇူးများ

ကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအကောင်ကော်ရာတေင် ေုန်ေျစရိတ်များရှိေည်။ ေုန်ေျစရိတ်များမှာ ကော်ပိုရိတ် 
အတေင်းကရးမှူးေို ေီးခခားဝန်ထမ်းအခေစ်ခန ့်ထားခခင်း၊ အကတေအ့ြေုံ ရှိပပီး ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်ဒါရိုေ်တာများ၊ ရုံး
တေင်းစာရင်းစစ်ေိုမ့ဟုတ်အခခားစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အထူးေျွမ်းေျင်ေူများ စေခေင့် ေျွမ်းေျင်ကောဝန်ထမ်းများ ခန ့်ထားခခင်းတို ့
ပါဝင်ေည်။ ခပင်ပကရှက့န၊ စာရင်းစစ်များနှင့် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုေ်များေို ့ ကပးရေည့် ေခများေည်းေိုအပ်ကပမည်။ ထို ခ့ပင် အထူး 
ေခေင့် ေုမ္ပဏီ စတင်ေေံ ပ့ေိုးေည့်အဆင့်တေင် ဒါရိုေ်တာအေေဲထ့ံမှ အချိန်ကပးမှု များစောေိုအပ်ေည်။ ဤေုန်ေျစရိတ်များေ ရင်းခမစ် 
နည်းပါးကော ေုမ္ပဏီငယ်များထေ် အပိုရင်းခမစ်များရှိေည့် ေုမ္ပဏီကေီးများအတေေ် အကောင်အထည်ကော်မှုေို ပိုမိုေေယ်ေူကစေည်။ 
ေိုက့ော်ေည်း ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ပိုမိုကောင်းမေန်ကစမည့် ခိုင်မာကောေုပ်ငန်းများခေင့် ောဓေခပုထားကော 
ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို အကောင်အထည်ကော်ရန် ေန္ဓိဌာန်ေည် ဘုတ်အေေဲ၏့ အကခခခံေျကောတာဝန်ခေစ်ေည်။ 

အထေ်ပါေုန်ေျစရိတ်များရှိကော်ခငား ခိုင်မာကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများေည် ေုမ္ပဏီများ၏ အရေယ်အစား၊ 
ဥပကဒအရ ရပ်တည်မှုပုံစံ၊ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်အကရအတေေ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ေေဲစ့ည်းပုံ ေိုမ့ဟုတ် အခခားအပိုင်းများ မည်ေိုရ့ှိကစ ၎င်းတို ့
အား များစောအေျ ိုးခပုေည်။ အားေံုးအတေေ် တစ်ပုံစံတည်း ချဉ်းေပ်မှုေို ကရှာင်ေျဉ်ေင့်ပပီး ေုမ္ပဏီများေည် ကော်ပိုရိတ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများေို ဂရုတစိုေ် အေုံးခပုေင့်ေည်။ ဥပမာ ေုမ္ပဏီငယ်များေည် ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီ အခပည့်အဝ ေိုမ့ဟုတ် 
အချိန်ခပည့် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးစေည်တို ့ ေိုချင်မှ ေိုကပမည်။ တစ်ေေ်တေင်ေည်း ေုမ္ပဏီအငယ်စားတစ်ခုေည် ၎င်းတို၏့ 
ေျွမ်းေျင်မှုများခေင့် ဘုတ်အေေဲ၏့ ေျွမ်းေျင်မှုေို အားခေည့်ကပးပပီး အနာဂတ်ဒါရိုေ်တာများအတေေ် ပံ့ပိုးကပးေည့် အေေဲတ့စ်ခု ခေစ်နိုင် 
ကော အြေံကပးအေေဲထ့ားရှိခခင်းခေင့် အေျ ိုးကေျးဇူးများခံစားရနိုင်ေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတေင် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှု၏ အေျ ိုးကေျးဇူးများေည် ေေ်ရှိ ေျှင်ခမန်စော ကပါ်ထေန်းကခပာင်းေဲကနကော အကေးစား 
ကချးကငေ ေုပ်ငန်း အခင်းအေျင်းတေင် MFI တစ်ခုအား ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲကရးနှင့် ယှဉ်ပပိုင်နိုင်စေမ်းရှိကရး ကေိုးပမ်းမှု ေုန်ေျစရိတ် 
များထေ် များစောအေျ ိုးခပုေည်။ ကယဘုယျအားခေင့် ကောင်းမေန်စော စီမံအုပ်ချုပ်ကော ေုမ္ပဏီများေည် တိုင်းခပည်စီးပေားကရးနှင့် 
ေူအ့ေေဲအ့စည်းအား ပိုမိုကောင်းမေန်စော ပံ့ပိုးေူများခေစ်ြေေည်။ယင်းတိုေ့ည် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အားနည်းကော ေုမ္ပဏီများထေ် အစု 
ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ ေုပ်ေားများ၊ ေူထုအေိုင်းအဝိုင်းများနှင့် တိုင်းခပည်များအား ပိုမိုတန်ေိုးရှိကစေည်။ ကောင်းမေန်ကော စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု၏ အကခခခံအုတ်ခမစ်များ ေိုမ့ဟုတ် အဆင့်များနှင့် ေီးခခား အေျ ိုးကေျးဇူးများေို ပုံ ၄ တေင်ကော်ခပထားပပီး ကအာေ်တေင် 
အကေးစိတ် ကဆေးကနေးထားေည်။

ေုမ္ပဏီတစ်ခုအကနခေင့် ပိုမိုကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများကြောင့် စေမ်းကဆာင်မှုချေ်ချင်း တိုးောေည်ေို အပမဲတမ်း 
ကတေရ့မည်မဟုတ်ကပ။ ေိုရ့ာတေင် တစ်ခါတရံတိုင်းတာရန် ခေ်ခဲေည်ဆိုကော်ေည်း ကရရှည်တေင် ခပန်ရေည့် အေျ ိုးအခမတ်ေ 
ေုန်ေျစရိတ်ေို ကေျာ်ေေန်ေည်။ ထို ခ့ပင် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်ကဆာင်ခခင်းေည် တကေိမ်တခါော ကဆာင်ရေေ်ရေည့်ေိစ္စ 
မဟုတ်ဘဲ အပမဲအစဉ်အဆေ်ေုပ်ရေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ခေစ်ေည်။ ကေးေေေ်များေည် တစ်ကေိမ်တည်းကော ေုပ်ကဆာင်မှု ေိုမ့ဟုတ် 
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“ေုပ်ေည် ဆိုရုံမျှ” ကော ကဆာင်ရေေ်ချေ်များထေ် ကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများ ကရရှည်ကဆာင်ရေေ်ေိုစိတ်ေို 
အကေးထားြေေည်။ ေုမ္ပဏီတစ်ခုတေင် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များ မည်မျှပင်ရှိကစ ယင်းတိုအ့ား ပုံမှန် 
မေမ်းမံေုံးေပ်ရမည်။

ကအာေ်ပါေဏ္ဍများတေင် MFI များအကနခေင့် ဤနယ်ပယ်တေင် အဘယ့်ကြောင့် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေင့်ကြောင်း အကြောင်းခပချေ်များ ကော်ခပ 
ထားေည်။ ၎င်းတိုအ့ား စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှု ပိုမိုထိကရာေ်ခခင်း၊ အရင်းအနီှးကေးေေေ်များအား ေေ်ေှမ်းမီမှုနှင့် 
MFI ၏ ဂုဏ်ေိေ္ခာေို တည်ကဆာေ်/ ခမှင့်တင်ခခင်းဟူ၍ နယ်ပယ်ေုံးခု ခေဲခခားနိုင်ေည်။

၅.၁။ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာကရးစေမ်းကဆာင်ရည်ေို အကောင်းဆုံးခေစ်ကစခခင်း

ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ထိကရာေ်မှုမရှိခခင်းများေည် မြောခဏဆိုေေို ေုန်ေျစရိတ်ခမင့်မားောနိုင်ကစေည်။ ၎င်းတိုအ့နေ် 
ေင့်တင့်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံ၊ မဟာေျူဟာများ၊  ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုခေင့် ေူစ့ေမ်းအား အရင်း 
အခမစ်တိုေ့ို အကေးထားေည့် အပိုင်းများပါဝင်ေည့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်တစ်ရပ် အကောင်အထည်ကော်ခခင်းခေင့် 
အခေ်အခဲများေို ကရှာင်ေျဉ်နိုင်ေည်။ 

• စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံများ။  MFI များတေင် ၎င်းတို၏့ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေို ေုံကောေ်စော ပံ့ပိုးကပးမည့် စနစ်ေျကော ေေဲစ့ည်းပုံ၊ 
စီမံကရးနှင့် အုပ်ချုပ်ကရး ေေဲစ့ည်းပုံများ ထူကထာင်ရန် အခေ်အခဲရှိတတ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုရ့ှိ ေင့်ကတာ်ကော 
ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံများေ MFI များအကနခေင့် ဘေ်မျှပပီး အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ေည့်နည်းေမ်းခေင့် ၎င်းတို၏့ 
စီးပေားကရးေို ေုပ်ေိုင်ကေီး ထေားကစရန် အကထာေ်အေူခပုေည့် MFI ၏ အဆင့်အေီးေီးရှိ ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုများေို 
အကထာေ်အေူကပးေည်။ 

• မဟာေျူဟာ ။  ဘုတ်အေေဲ၏့ အကရးကေီးဆုံး အခန်းေဏ္ဍများအနေ် တစ်ခုမှာ အေေဲအ့စည်းနှင့် ပိုမို ကောင်းမေန်ကော ကခါင်း 
ကဆာင်မှုေုပ်ငန်းစဉ်၊ ပိုမိုကောင်းမေန်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်စီးဆင်းမှုတိုအ့တေေ် ရှင်းေင်းေည့် မဟာေျူဟာများ ေတ် 
မှတ်ရန်ခေစ်ေည်။ ယင်းတိုအ့ားေုံးအား စနစ်တေျ ထူကထာင်ထားေည့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေ ပံ့ပိုး 
ကပးေည်။ ဤအပိုင်းများေ ပိုမိုကောင်းမေန်ကော စီမံခန ့်ခေဲကရး ဆုံးခေတ်ချေ်များ၊ ရင်းခမစ်များ ပိုမိုကောင်းမေန်စော ခေဲကဝချထား 
မှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမေန်ကော ေုပ်ငန်းမူဝါဒနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များဆီေို ့ဦးတည်ကပးကပမည်။ 

ပုံ ၄။ ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ အေျ ိုးကေျးဇူးများ

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အဆင့်ကေးဆင့်

အေျ ိုးကေျးဇူးများ

၁ ၂ ၃ ၄

ဥပကဒ၊ စည်းမျဉ်း  
ခပဌာန်းချေ်များေို 
ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ် 

ခခင်း

ေုပ်ကဆာင်မှုများ 
နှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

စေမ်းကဆာင်မှုများ 
တိုးတေ်ောခခင်း

မတည်ကငေရင်း 
ကေးေေေ်များအား 

ေေ်ေှမ်းမီောခခင်း

ဂုဏ်ေိေ္ခာ 
ခမင့်မားောခခင်း

ကော်ပိုရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာ 

ကခါင်းကဆာင်မှု

အဆင့်ခမင့် 
ကော်ပိုရိတ် 

စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
စနစ်များ

ကော်ပိုရိတ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု ပိုမို  

ကောင်းမေန်ကစကရး 
အတေေ် ေနဦး  

ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ 
ခပုေုပ်ခခင်း

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု။  ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု မရှိခခင်းေည် ေုပ်ငန်း 
ေည်ပတ်မှုအတေေ် ထိကရာေ်မှုမရှိခခင်းများ ခေစ်ောနိုင်ေည်။ ၎င်းတိုေ့ည် စည်းမျဉ်း ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်မှု ေိုမ့ဟုတ် 
ေုပ်ငန်းအများများ စေည့်ေိစ္စရပ်များေို ေူညီကေျှာ့ချနိုင်ရုံောမေ  ထိကရာေ်စော ေူညီကခေရှင်းကပးနိုင်ေည်။ ၎င်းတိုမ့ရှိပါေ 
စီမံခန ့်ခေဲကော အချိန်များေည် စီးပေားကရးေေံ ပ့ေိုး တိုးတေ်မှုေိုအာရုံစိုေ်ကရးထေ် ထိုေိုက့ော ခပဿနာကခေရှင်းခခင်းခေင့် ေုန်ဆုံး 
ေေားနိုင်ေည်။ 

• ေူစ့ေမ်းအား အရင်းအခမစ်။ ဝန်ကဆာင်မှုရယူေူများနှင့် နီးေပ်စောဆေ်ဆံရကော အကေးစားကငေကချးေုပ်ငန်း၏ ေကဘာေဘာဝ 
ကြောင့် ေူစ့ေမ်းအားအရင်းအခမစ်ေည် MFI တစ်ခု ကအာင်ခမင်ကရးအတေေ် အကရးကေီးဆုံးကော အခန်းေဏ္ဍတစ်ခုခေစ်ေည်။ 
အထူးေခေင့် ခိုင်မာကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် ဝန်ထမ်းနှင့် ဆေ်ဆံကရး၊ ၎င်းတိုေ့ို ဂရုစိုေ်မှုများေည် မန်ကနဂျာများ 
နှင့် ဝန်ထမ်းများထံမှ ပိုမိုခိုင်မာကောေတိေဝတနှ်င့် ပိုမိုကောင်းမေန်ကော စေမ်းကဆာင်မှုများ ကော်ထုတ်ကပးေည်။ 

ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုတို ြ့ေား ဆေန်ေယ်မှု 
ေို အတည်ခပုေည့် မှတ်တမ်းတင်ထားကော ကေ့ောမှုအများအခပားရှိေည်။ ကေ့ောမှုတစ်ခုတေင် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ထိပ်ဆုံး 
ပိုင်းရှိ ေုပ်ငန်းစုများေည် ပျမ်းမျှ ၃၃% ရှိြေပပီး ကအာေ်ဆုံးပိုင်းမှ ေုပ်ငန်းစုများေ ၁၅% ရှိြေေည်ဟု ကတေရ့ေည်။30

၅.၂။  ပိုမိုကောင်းမေန်ေည့် ရင်းနီှးခမုပ်နံှကော ကငေများရရှိနိုင်ခခင်း။

MFI တစ်ခုအကနခေင့် ကေကေချာချာ ေန်တီးထားကော ကော်ပုိရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ရိှခခင်းေည် အရင်းအနီှးရရိှကရးအတေေ် 
မြောခဏပင် ကေိုတင်ေုိအပ်ချေ်တစ်ရပ်ခေစ်ကနေည်။ MFI များေည် ကောင်းမေန်ကော ကော်ပုိရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ေုိ 
ထိန်းထားကြောင်း ခပေနုိင်ေျှင် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ၏ ယံုြေည်မှုများ ေိောစော တုိးောနုိင်ေည်။ အခပန်အေှန်အားခေင့် ကော်ပုိရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုမူကဘာင် မရိှခခင်း ေုိမ့ဟုတ် ေံုကောေ်စောမရိှခခင်းေည် ယံုြေည်မှုေုိ ေျေ်ဆီးပပီး၊ နာမည်ကောင်းနှင့် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူယံု
ြေည်မှုတုိ ့ဆံုးရှံုးရပပီး ဂုဏ်ေိေ္ခာတုိေုိ့ ပျေ်စီးကစနုိင်ေည်။ ထုိ ခ့ပင်ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများေည် ကောင်းမေန်ကော ကော်ပုိရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
၏ ဆံုးရှံုးနုိင်ကခခေုိ ကေျှာ့ချကပးေည့် ေေ်ကရာေ်မှုများေုိ တန်ေုိးထားြေပပီး ထုိအ့တေေ်ကြောင့် မတည်ကငေရင်း ေုိမ့ဟုတ် ကချးကငေများ 
ထုတ်ကပးနုိင်ြေေည်။ ကော်ပုိရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ပုိမုိကောင်းမေန်ကအာင် ကဆာင်ရေေ်ခခင်းေည် မတည်ကငေရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာကရးရင်းခမစ်များ 
ရယူရာတေင် အကထာေ်အေူကပးကြောင်း အတည်ခပုကပးေည့် ဥပမာ အကခမာေ်အများရိှေည်။31 MFI များအကနခေင့် ထုိေဲ့ေုိက့ော 
ခပင်ပဘဏ္ဍာကရးကထာေ်ပ့ံမှုများအား အကေးကပးရေည့်အကြောင်းမှာ ၎င်းတုိ၏့ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများေုိ ချဲထ့ေင်ခခင်း (ဥပမာ ဘဏ္ဍာကရး 
အြေပ်အတည်းရိှကော ောေများ) ၊ အခေ်အခဲောေများတေင် ေုိအပ်ောနုိင်ေည့် ခေစ်နုိင်ကချရိှကော ဘဏ္ဍာကရးအကထာေ်အပ့ံ 
ရင်းခမစ်များနှင့် အကရးပါကော ချိတ်ဆေ်မှုများ ထူကထာင်ထားရန်အတေေ် အခေင့်အေမ်းများ တုိးောနုိင်ခခင်းကြောင့် ခေစ်ေည်။

IFC ၏ အကတေအ့ြေုံ များအရ ေုမ္ပဏီအားေံုးနီးပါးေည် ဘဏ္ဍာကရးရာအရ ၎င်းတုိ၏့ ပုိမုိကောင်းမေန်ကစကော ကော်ပုိရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
၏ ေေ်ကရာေ်မှုေုိ အားကောင်းေည် ေုိမ့ဟုတ် ကတာင့်တင်းခုိင်မာေည်ဟု ေတ်မှတ်ြေေည်။ ကေးေေေ်ယံုြေည်မှု တည်ကဆာေ် 
ထားခခင်းနှင့် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ၊ ပမီရှင်များနှင့် အခခားပမီစားများေုိ ခေည့်စေေ်အာမခံချေ်များကပးခခင်းတုိအ့ကပါ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကခပာင်း 
အေဲများ၏ ေေ်ကရာေ်မှုများေုိ ောဓေအခေစ် ရည်ညွှ န်းြေေည်။32

၅.၃။  ဂုဏ်ေိေ္ခာနှင့် ယုံြေည်မှု တည်ကဆာေ်ခခင်း/ခမှင့်တင်ခခင်း

ယကနက့ခတ်စီးပေားကရးဝန်းေျင်တေင် ဂုဏ်ေိေ္ခာေည် ေုမ္ပဏီနာမည်၏ အဓိေေျကော အခန်းေဏ္ဍတစ်ခုခေစ်ေည်။ ေုမ္ပဏီတစ်ခု ၏ 
ဂုဏ်ေိေ္ခာနှင့် ပုံရိပ်ေို ေေ်ဆုပ်ေေ်ေိုင်မခပနိုင်ကော်ေည်း ၎င်းေည် အဓိေေျကော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခေစ်ေည်။ ကောင်းမေန် 
ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေည် ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဂုဏ်ေိေ္ခာေို ပံ့ပိုးကပးော ပိုမိုကောင်းမေန်ကစေည်။ အစု 
ရှယ်ယာဝင်များ၏ အခေင့်အကရးများေို အကေးထားပပီး ၊ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုနှင့် တာဝန်ခံမှုတိုရ့ှိကော ေုမ္ပဏီများ 
ေည် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ၏ အေျ ိုးစီးပေားေို ထေ်ေန်စော ကထာေ်ခံ အကေးထားေူများအခေစ် ေတ်မှတ်ြေေည်။ ရောဒ်အကနခေင့် 
ထိုေုမ္ပဏီများေည် အများခပည်ေူယုံြေည်မှုနှင့် နာမည်ကောင်းများ ပိုမိုရရှိခံစားြေရေည်။ အများခပည်ေူ ယုံြေည်မှုနှင့် နာမည် 
ကောင်းကော ေုမ္ပဏီများေည် ၎င်း၏ ထုတ်ေုန်များအကပါ် ပိုမို ယုံြေည်မှုရှိပပီး ထိုမှတစ်ဆင့်အကရာင်းခမင့်မားမှုနှင့် အဆုံးတေင် အပို 
အခမတ်များမှုတိုဆ့ီေို ့ ပိုက့ဆာင်ကပးနိုင်ေည်။ ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကောင်းမေန်ကော ဂုဏ်ေိေ္ခာေည် ၎င်း၏တန်ေိုးေတ်မှတ်မှုေိုေည်း 
အခပုေကဘာ အေျ ိုးေေ်ကရာေ်နိုင်ေည်။

30 Corporate Governance Success Stories - IFC Advisory Services in the Middle East and North Africa, (Cairo: International Finance Corporation, 2010); Credit 
Lyonnais Securities Asia governance survey, (2001). 

31 Ibid.

32 Corporate Governance Success Stories - IFC Advisory Services in the Middle East and North Africa, (Cairo: International Finance Corporation, 2010).



21

ကော်ပုိရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် ယံုြေည်မှုတည်ကဆာေ်ခခင်း၊ နာမည်ကောင်း တည်ကဆာေ်ခခင်းနှင့် အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ၏ ယံုြေည်မှု 
တည်ကဆာေ်ခခင်း/ခပည်ေည်တည်ကဆာေ်ခခင်းတို ခ့ေင့် ဂုဏ်ေိေ္ခာေုိ တည်ကဆာေ် ေိုမ့ဟုတ် ချ ိုးေျေ်နိုင်ေည်။ ဤေည်မှာ အထူး 
ေခေင့် ေေ်ရိှေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများအတေေ် မှန်ေန်ေေုိ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူအေစ်များ၊ စီးပေားကရး မိတ်ေေ်အေစ်များနှင့် ဝန်ထမ်းအေစ် 
များအပါအဝင် အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူအေစ်များအား အေေဲအ့စည်းေုိ ့ဆေဲကဆာင်ရာေဏ္ဍတေင် ထပ်တူအကရးကေီးေည်။

ကော်ပုိရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် အများခပည်ေူယံုြေည်မှုေုိေည်း ကော်ထုတ်ကပးေည့်အကေျာေ် (ကော်ပုိရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထ 
များေုိ ထိန်းေိမ်းထားကော) ဂုဏ်ေိေ္ခာကောင်းရိှေည့် MFI ေည် အေုန်အေျ ပုိမုိေေ်ောကော ဘဏ္ဍာကငေခေည့်ကပးေည့် ရင်းခမစ် 
တစ်ခုခေစ်ေည့် အပ်နံှကငေများေုိ (MFI ေုိင်စင်တေင် ဤေုပ်ငန်း ေုပ်ေုိင်ခေင့်ပါဝင်ပါေ) ဆေဲကဆာင် ရာတေင် ပုိမုိကအာင်ခမင်ကပမည်။ ကော်ပုိရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်ကဆာင်မှု အားနည်းကော တန်းတူအေေဲအ့စည်းများနှင့် နိှငု်းယှဉ်ပါေ အပ်နံှကငေ အတုိးနှုန်းေုိပင် ကေျှာ့ချနုိင်ေည်။

၆။  MFI များ ြေုံ ရကေ့ရှိေည့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အခေ်အခဲများ

ေုပ်ငန်းေဏ္ဍအတေင်း ေမ္ဘာအနံှရှိ MFI များေည် အမျ ိုးအစားေေဲခပားြေေည်။ အချ ိုမ့ှာ ကေးငယ်ကော၊ အချ ိုမ့ှာ ောမန်ေေဲစ့ည်းထား 
ပပီး၊ အချ ိုမ့ှာ အင်တိုေ်အားတိုေ် ကေီးထေားောော၊ အချ ိုမ့ှာ စနစ်တေျခေင့် စည်းမျဉ်းေိုေ်ညီေုပ်ြေေည်။ အချ ိုမ့ှာ စီးပေားခေစ်ေုပ်ငန်း 
များခေစ်ပပီး အချ ိုေ့ မဟုတ်ြေကပ။ ၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းေဘာဝအရ ကအာေ်ပါအခန်းများတေင် MFI များ ြေုံ ရကေ့ရှိကော ကော်ပိုရိတ်စီ
မံအုပ်ချုပ်မှုအခေ်အခဲများေို ထုတ်ကော်ရှင်းေင်းခပထားေည်။   

၆.၁။ ဘဏ္ဍာကရးနှင့်ေူမှုကရးဆိုင်ရာ ဦးတည်ချေ်နှစ်ရပ်၏ အေျ ိုးေေ်ကရာေ်မှု

MFI များ၌ အစဉ်အဆေ် ခိုင်မာကော ေူမှုကရး ရည်မှန်းချေ်များ ရှိြေေည်။ အချ ိုမ့ှာ ၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းများေို ကထာေ်ပံ့ကပးရန် 
အတေေ် အေှူရှင်များနှင့် အစိုးရများအကပါ် မှီခိုပပီး ေူမှုကရးေေ်ေေ်ော ကရှးရှုေည်ြေေည်။ အချ ိုေ့ (ဥပမာ ကရရှည် တည်တံ့ 
ခိုင်ပမဲမှုနှင့် မတည်ကငေရင်းကေးေေေ်ေို ေေ်ေှမ်းမီမှုတိုးောခခင်းစေည့်) စီးပေားခေစ်ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၏ အေျ ိုးကေျးဇူးများ ေို ရှုခမင်ပပီး 
မိမိတိုေ့ိုယ် မိမိတို ့ေူမှုကရးနှင့် စီးပေားကရးအေျ ိုးအခမတ် ရည်မှန်းချေ်နှစ်ခုေုံးပါကော ဦးတည်ချေနှ်စ်ရပ်ရှိ အေေဲအ့စည်းအများအခေစ် 
ပုံကော်ြေေည်။ အချ ိုက့နရာများတေင် အစိုးရများေ အခမင့်ဆုံး အတိုးနှုန်းေန ့်ေေ်ချေ်များနှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ကငေကချးခခင်းဆိုင်ရာ 
ေိုအပ်ချေ်များခေင့် MFI ေုပ်ငန်းများေို ေန ့်ေတ်မှုခပုေုပ်ြေေည်။ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ပိုင်ဆိုင်ပပီး စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ထားကော 
အေေဲအ့စည်းများေည် မတည်ကငေရင်း ေိုအပ်ချေ်များ အတေေ် အေျ ိုးအခမတ်ရရှိရန် ေိုအပ်ေည်။ ဤအားပပိုင်ကနေည့်အချေ်များေ 
ဦးတည်ချေနှ်စ်ရပ်ရှိကော MFI များအား ၎င်းတို၏့ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေူမှုကရး ဦးတည်ရည်မှန်းချေ်များေို ဘေ်မျှကအာင် ကဆာင်ရေေ် 
ရာတေင် အခေ်အခဲ ခေစ်ကစေည်။ စနစ်ေျကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကေီးြေပ်မှုမရှိပါေ ဤဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးေည် စီမံခန ့်ခေဲကရးအကပါ်ေို ့
ေျောတတ်ပပီး မကရရာမှုနှင့် အခငင်းပေားမှုများ ခေစ်ောနိုင်ေည်။ အဆုံးတေင် MFI များ၏ ရည်မှန်းချေ်၊ ကမျှာ်မှန်းချေ်၊ တန်ေိုးများနှင့် 
ရည်ရေယ်ချေ် တိုေ့ို ေတ်မှတ်ထိန်းေိမ်းပပီး ၎င်းတိုအ့ား ကဆာင်ရေေ်ရန်အတေေ် ခိုင်မာကော ကခခေှမ်းများ ကော်ကဆာင်ရန်မှာ ဘုတ်အေေဲ ့ 
၏ တာဝန်ခေစ်ေည်။

ဦးတည်ချေနှ်စ်ရပ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာအားကောင်းကစရန် MFI များအကနခေင့် ကအာေ်ပါတို ့ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည် -

• MFI ၏ ေူမှုကရးနှင့် စီးပေားကရးရည်မှန်းချေ်များေို ရှင်းေင်းစော မှတ်တမ်းတင်ထားပပီး ေူမှုကရးနှင့် ဘဏ္ဍာကရး ဦးတည်ချေ် 
ပန်းတိုင်များေို ေတ်မှတ်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ေူမှုကရးကမျှာ်မှန်းချေ်အတေေ် ေန္ဓိဌာန်ရှိကစခခင်း၊

• ေူမှုကရးစေမ်းကဆာင်ရည်စီမံခန ့်ခေဲမှုအတေေ် ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီတစ်ရပ် ေေဲစ့ည်းပပီး စီမံခန ့်ခေဲကရးအဆင့်တေင် ေူမှုကရးစေမ်းကဆာင် 
ရည်အတေေ် ရပ်တည်ကဆာင်ရေေ်မည့်ေူများ ခန ့်ထားခခင်း၊

• ေူမှုကရးနှင့် ဘဏ္ဍာကရး ဦးတည်ချေ်ပန်းတိုင်များေို တိုင်းတာပပီး ကေ့ောကစာင့်ြေည့်ရန် အကရအတေေ်ဆိုင်ရာနှင့် အရည် 
အကေေးဆိုင်ရာ ဦးတည်ချေ်များနှင့် ညွှန်ေိန်းများ ကော်ထုတ်ေတ်မှတ်ခခင်း၊

• ဘတုအ်ေေဲေ့ အတည်ခပုထားကော နှစစ်ဉစ်မီေံနိ်းများနှင့ ်ဘတဂ်ျေမ်ျားတေင ်ေမူှုကရးပန်းတိငုမ်ျားေိ ုကပါင်းစည်းထည့ေ်ေင်းခခင်း၊

• MFI အန္တရာယ်ေျကရာေ်နိုင်ကချ စီမံခန ့်ခေဲမှု မူကဘာင်တေင် ေူမှုကရး ရည်မှန်းချေ်နှင့် ပန်းတိုင်များ ထည့်ေေင်းခခင်း၊ နှင့်

• ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများတေင် MFI ၏ ေူမှုကရး ရည်မှန်းချေ်၊ ပန်းတိုင်များနှင့် စေမ်းကဆာင်မှုတိုေ့ို ကဆေးကနေးခခင်း။   

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ပထမကခခေှမ်းအကနခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ည် MFI ေူမှုကရးပန်းတိုင်များအား ေကဘာကပါေ်နားေည်မှု တည်ကဆာေ်ကပးရမည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ 
များေည် ဤအကေ့အထများေို အေေဲအ့စည်း၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအပ်ချုပ်မှု ေေဲ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးေုပ်ငန်း စီမံေိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ကဒေ
ခေင့်အချိန်ောေအေိုေ် ထည့်ေေင်းေေားရန် အကခမာ်အခမင် ရှိေိုေ့ိုအပ်ပါေည်။

၆.၂။  အြေပ်အတည်းများေို ရင်ဆိုင်ကခေရှင်းခခင်း

ေေန်ခဲ့ေည့် ဆယ်စနှုစ်အတေင်း ေမ္ဘာအနံှရ့ှိ MFI အများအခပားေည် အြေပ်အတည်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ကတေ ြ့ေုံ ခဲြေရေည်။ ေိစ္စ 
အများအခပားတေင် ဘဏ္ဍာကရးဆုံးရှုံးမှု ကေီးမားစော ြေုံ ကတေခ့ဲ့ရပပီး ဆိုးဝါးေည့်အကခခအကနများတေင် MFI များ ဆေ်ေေ် ရှင်ေန်နိုင်ခခင်း 
မရှိခဲ့ကပ။ MFI များအားေုံး တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန် အြေပ်အတည်း တစ်ခုခနှုင့် ရင်ဆိုင်ရကပမည်။ MFI များအား ခေစ်ောနိုင်ကချရှိေည့် 
အြေပ်အတည်းများမှ ေုံေုံကောေ်ကောေ် ောေေယ်ကပးရနနှ်င့် ခေစ်ပေားောေည့်အခါ ေင့်တင့်ကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု အကေ့အထများခေင့် အေေဲအ့စည်းအား  ောေေယ်ကပးရန်မှာ ဘုတ်အေေဲ၏့တာဝန်ခေစ်ေည်။

MFI တစ်ခုအား အြေပ်အတည်းဆီေို ့ဦးတည်ကပးနိုင်ေည့် ြေုံ ရတတ်ကော ရုံးတေင်းေေ်ကရာေ်မှုအချ ိုမ့ှာ ကအာေ်ပါတို ခ့ေစ်ေည် -

(၁) စီမံခန ့်ခေဲမှု ညံ့ေျင်းခခင်း၊

(၂) စီးပေားကရးေုပ်ငန်းအား ထိခိုေ်နိုင်ကချတိုးောခခင်ေို စီမံခန ့်ခေဲမည့် စနစ်များမရှိဘဲ အေှမ်းေျယ်ေေန်းစော ေုပ်ငန်းတိုးချဲ ့ခခင်း၊

(၃) ခပင်ပေေ်ကရာေ်မှုများကြောင့် ခေစ်ကပါ်ောကော ခပန်မဆပ်နိုင်ေည့် ကချးကငေများ တိုးပေားောခခင်း၊

(၄) ကေီးေျယ်ေည့် ေိမ်ေည်မှုများ ေိုမ့ဟုတ်

(၅) အဓိေေျေည့် ကငေခေစ်ေေယ်မှု ေိုမ့ဟုတ် ဘဏ္ဍာကရးကထာေ်ပံ့မှု အခေ်အခဲများ။

MFI တစ်ခုအား အြေပ်အတည်းဆီေို ့ဦးတည်ကပးနိုင်ေည့် ြေုံ ရတတ်ကော ခပင်ပေေ်ကရာေ်မှုအချ ိုမ့ှာ ကအာေ်ပါတို ခ့ေစ်ေည် -

(၁) နိုင်ငံကရး စေေ်ေေ်မှုများ၊

(၂) ေဘာဝကဘး ေိုမ့ဟုတ် ေူကြောင့်ခေစ်ေည့် ကဘးအန္တရာယ်များ (ဥပမာ - အဓိေရုဏ်း၊ စစ်ပေဲ)

(၃) အထူးေခေင့် ကငေကောင်းပေမှု ေိုမ့ဟုတ် ကငေကြေး တန်ေိုးကေျာ့ေျမှုစေည့် မေ်ခရိုစီးပေားကရး မတည်ပငိမ်မှု  ေိုမ့ဟုတ်

(၄) ဘဏ္ဍာကရးကေးေေေ် ေကခပာင်းေခပန်ခေစ်မှု (ဘဏ္ဍာကရးအြေပ်အတည်း)

ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် အြေပ်အတည်းများနှင့်ပတ်ေေ်၍ အထူးေခေင့် အေေဲအ့စည်းခပဿနာများအတေေ် အဓိေအကြောင်းရင်းမှာ 
ခပင်ပေေ်ကရာေ်မှုများကြောင့်ခေစ်ေည်ဟု စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ေတ်မှတ်ေည့်အခါ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် စနစ်တေျပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်ရန် 
ေိုအပ်ကပမည်။ ပုံ ၅ တေင် အြေပ်အတည်းတစ်ခနှုင့် ရင်ဆိုင်ရေည့်အခါ ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် အဓိေ ကဆာင်ရေေ်ေေယ်ရာများေို ကော်ခပ 
ထားေည်။33 အေယ်၍ စီမံခန ့်ခေဲကရးအကပါ် ဘုတ်အေေဲေ့ အယုံအြေည်မရှိေည့်အခါ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် အေေဲအ့စည်းအား ထိန်းချုပ်မှု 
တာဝန်ေို ယူေင့်ေည်။ အမှုကဆာင်ကော်မတီတစ်ခု ေေဲစ့ည်းော ဘုတ်အေေဲဝ့င် ေိုမ့ဟုတ် စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲတ့စ်ဦးဦးအား အြေပ် 
အတည်းောေအတေင်း MFI ေို ေူညီေမ်းညွှန်၍ ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံးထံေို ့ပုံမှန်အစီရင်ခံမည့် ြေားခေတ် အမှုကဆာင်အရာရှိတစ်ဦး 
အခေစ် ခန ့်အပ်ရကပမည်။ 

ကယဘုယျအားခေင့် ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် အြေပ်အတည်းစီမံခန ့်ခေဲကရးတေင် ကေိုတင်တေေ်ဆမှုရှိရန် ေိုအပ်ေည်။ ဥပမာ စီမံခန ့်ခေဲကရးအား 
အခေ်အခဲများေို ကခေရှင်းရန် ေွှဲကပးထားပပီး အြေပ်အတည်းအကခခအကနများကပါ်ောမှ တုံ ခ့ပန်ကဆာင်ရေေ်ေည့် ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် 
၎င်းတို၏့ စီမံခန ့်ခေဲကရးတာဝန်ေို စနစ်တေျ ကဆာင်ရေေ်ခခင်းမရှိဟု ဆိုရကပမည်။ 

အေေဲအ့စည်း၏ အြေပ်အတည်းအကခခအကနနှင့် ြေုံ ရနိုင်ကချေို ကေျှာ့ချရန် အချိနနှ်င့်အမျှ ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်ပိုရိတ်စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ဆုံး
ရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုတိုတ့ေင် ကအာေ်ပါေုပ်ငန်းများ ထည့်ေေင်းကဆာင်ရေေ်ရန် ဘုတ်အေေဲမ့ျားအား အြေံခပုအပ်ပါေည်။

• ရှင်းေင်းကော မဟာေျူဟာတစ်ခုေတ်မှတ်ပပီး MFI ၏ အဆင့်တိုင်းေို ့ဆေ်ေေယ်အေိကပးထားခခင်း၊

• ယှဉ်ပပိုင်မှုနှင့် စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်မှု အခင်းအေျင်း၊ MFI ၏ ရည်မှန်းချေနှ်င့် ပန်းတိုင်များ၊ ေေ်ရှိ ဆုံးရှုံးမှုြေုံ ရနိုင်ကခခနှင့် 
အေေဲအ့စည်း၏ စေမ်းရည်တိုေ့ို ထည့်ေေင်စဉ်းစားပပီး (ကြေေးပမီ၊ ကငေခေစ်ေေယ်မှု၊ ကေးေေေ်၊ ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စကော) ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ 
ရှိေည့် အဓိေနယ်ပယ်အားေုံးအတေေ် MFI ၏ စေန ့်စားနိုင်မှုေို ေတ်မှတ်၍ ောေအေိုေ် ေုံးေပ်ရန် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲ 
ကရးနှင့်အတူ  ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊ 

33 “Navigating through Crises: A Handbook for Boards,” (Washington, D.C.: IFC, OeEB. 2010).
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• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု စနစ်များေို အကောင်အထည်ကော် ကဆာင် 
ရေေ်မှုများအား ကေီးြေပ်ပပီး ၎င်းတိုေ့ည် MFI ၏ အရေယ်အစား၊ 
ေုပ်ငန်းနေ်နဲမှု၊ ပထဝီဆိုင်ရာရပ်တည်မှု၊ စီးပေားကရးမဟာေျူဟာ၊  
ကေးေေေနှ်င့် စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်မှု ေိုအပ်ချေ်ကခပာင်းေဲမှုများနှင့် 
ေိုေ်ကေျာညီကထေ ရှိကနကစရန် ောေအေိုေ်ေုံးေပ်ခခင်း၊

• (ဥပမာ - ကေီးမားေည့် MFI များတေင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ထိန်းေိမ်းကရး 
အရာရှိချုပ်စေည့်) အကေီးတန်းမန်ကနဂျာတစ်ဦး ဦးကဆာင်ကော  
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲကရးေုပ်ငန်းအပါအဝင် ေင့်ကတာ်ရာ ဆုံးရှုံး 
နိုင်ကချပုံစံများ ကော်ကဆာင်ခခင်းခေင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုအတေေ် 
တာဝန်ခံမှုေို ထိကရာေ်ကစခခင်း၊

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ရုတ်တရေ် အေုပ်ထေေ်ေေားေည့်အခါ 
အဆင်ေင့် ဆေ်ခံမည့် စီမံေိန်း အေင့်ထားရှိခခင်း၊

• ေိမ်ေည်မှုများေို ရှာကေေကော်ထုတ်ကရးအတေေ် နည်းေမ်းတေျ 
စီမံေိန်းများအပါအဝင် ေိမ်ေည်မှု ောေေယ်ကရးအစီအစဉ်များ 
ကော်ကဆာင်မှုေို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• ေဘာဝကဘးခပန်ေည်ထူကထာင်ကရး (Disaster Recovery) နှင့် 
စီးပေားကရး စဉ်ဆေ်မခပတ်ကရး စီမံေိန်းများေို အတည်ခပုပပီး ပုံမှန် 
စစ်ကဆးခခင်း၊

• ကဘးခေစ်ကစနိုင်ကော အကခခအကနအမျ ိုးမျ ိုးရှိ ဆုံးရှုံးမှု ေျကရာေ် 
နိုင်ကချများေို ပိုမိုနားေည်ကစရန်အတေေ် ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခခင်း၊ 
မရှိခခင်း စစ်ကဆးခခင်းများ (stress tests) နှင့် ခေစ်ောနိုင်ကခခ စိတ်ခော 
ကေ့ောခခင်းများေို အေုံးခပုခခင်း၊

• ခိုင်မာကော ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေူမှုကရး တာဝန်ေိမှု အကေ့အထများ 
ကော်ကဆာင်ခခင်း၊

• ေနဦးတိုင်ြေားမှုအတေေ် MFI မူဝါဒများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း 
များအား ေင့်ကေျာ်မှု၊ ထိကရာေ်မှု ရှိကစခခင်း၊

• ဆေ်စပ်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ပုံမှန် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောရနနှ်င့် 
အန္တရာယ်ေျကရာေ်နိုင်ကချေည် အမှန်တေယ် အြေပ်အတည်း 
ခေစ်ောေည့်အခါ စီမံခန ့်ခေဲကရး၊ ဘုတ်အေေဲတ့ိုေ့ို အေိကပးရန် 
အတေေ် ေနဦးေတိကပးစနစ်များေို ထည့်ေေင်းထားခခင်း၊

အြေပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရေည့် 
အခါ ဘုတ်အေေဲမ့ျားအတေေ် အဓိေ 

ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ

အရှိတရားေို ေေ်ခံခခင်း - မိမိတိုေ့ည် 
အြေပ်အတည်းနှင့် ကတေ ြ့ေုံ ကနရေည်!

တိေျရှင်းေင်းကော
တာဝန်များေို အပနှ်င်းခခင်း

မိမိတို၏့ ကဆာင်ရေေ်ချေ်များနှင့် ကခေရှင်း 
ချေ်များေို ဆေ်ေေယ်အေိကပးပါ

အြေပ်အတည်းေို ဟန ့်တားထိန်းချုပ် 
ရန် အေျှင်အခမန်ကဆာင်ရေေ်ခခင်း

အကခခအကနအေစ်များနှင့် ေိုေ်ကေျာ 
ညီကထေခေစ်ရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် 

ေုပ်ငန်းစဉ်များေို မေမ်းမံခခင်း

ပုံ ၅။ 

• ရုံးတေင်းနှင့် ရုံးခပင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများပါဝင်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အစီရင်ခံစားများနှင့် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားချေ်များေို အချိနနှ်င့် 
တကခပးညီ တိေျမှန်ေန်စော နည်းေည်ေေယ်ေည့် ပုံစံခေင့် ထုတ်ခပန်ခခင်း၊

• မူဝါဒများ မခပတ်ေားေည့်အခါ ေိုမ့ဟုတ် ကေးေေေ်အတေင်းရှိ ေတင်းစေားများ မရှင်းေင်းေည့်အခါ စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ေူများ 
အပါအဝင် အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် ပေင့်ေင်းခမင်ောကော ဆေ်ဆံကရးများ ထားရှိခခင်း။

မိမိတို ့အေေဲအ့စည်းများ ရင်ဆိုင်ရေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများနှင့် အကရအတေေ်၊ အရည်အချင်းတိုင်းတာမှုများအရ ကတေရ့ှိရကော ထိုဆုံးရှုံးမှု 
များ ေျကရာေ်နိုင်ကချ အဆင့်ေို ဘုတ်အေေဲမ့ျားေ နည်းေည်ထားရန် အေေန်အကရးကေီးေည်။ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ၎င်းတိုအ့ေေဲအ့စည်း 
များ ြေုံ ရနိုင်ေည့် အြေပ်အတည်းများေို ထိကရာေ်စော ောေေယ်တားဆီးပပီး စီမံခန ့်ခေဲနိုင်ရန် ယင်းအြေပ်အတည်းများေို နားေည် 
ေကဘာကပါေ်ထားရန် အကရးကေီးေည်။

၆.၃။  တာဝန်ေိ ကငေကရးကြေးကရးဝန်ကဆာင်မှု

တာဝန်ေိဘဏ္ဍာကရးဆိုေည်မှာ ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုများေို တာဝန်ခံပပီး ပေင့်ေင်းခမင်ောစော ေျင့်ဝတနှ်င့်အညီ ကပးအပ်ခခင်းေို 
ဆိုေိုေည်။ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းေဏ္ဍ ြေုံ ကတေက့နရဆဲခေစ်ေည့် အြေပ်အတည်းများနှင့် ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုများ 
ကပးအပ်မှုအား အကခခခံေျေျ ကခပာင်းေဲကပးကနေည့် ဒီဂျစ်တယ် ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုများ ကပါ်ထေေ်ောခခင်းတိုက့ြောင့် တာဝန်ေိ 
ဘဏ္ဍာကရးမှာ ေဏ္ဍအတေေ် အကရးကေီးကောေိစ္စတစ်ရပ် ခေစ်ကနဆဲခေစ်ေည်။ အကေးထား စဉ်းစားရမည်တိုအ့နေ် အဓိေေျေည် 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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များမှာ (၁) အခမတ်အစေန်းနှင့် ကောေ်ေည်များအား ဝန်ကဆာင်မှုကပးခခင်း၊ ဝန်ကဆာင်မှု ဆန်းေစ်တီထေင်ခခင်းတို ့ ကေီးထေားမှုအကပါ် 
အာရုံထားခခင်းဆီေို ့ ဦးတည်ေေားေည့် အကေ့အထများ၊ (၂) အဆမတန် ကြေေးပမီနစ်ခခင်း၊ ခပန်ေည်ကပးဆပ်မှုနိမ့်ပါးခခင်း၊ ကငေဆေ် 
မကချးကတာ့ ခခင်းတိုဆ့ီ ဦးတည်ေေားနိုင်ေည့် အခမတ်ကေီးစား ကငေထုတ်ကချးခခင်းနှင့် အဓမ္မကြေေးပမီကောေ်ခံခခင်း အကေ့အထများ 
အပါအဝင် ဝယ်ယူေုံးစေဲေူများအား ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ်မှု အကေ့အထများ၊ (၃) ဝန်ကဆာင်မှု ပုံစံစုံေင်မှုနှင့် ကောေ်ေည်များ၏ 
ေိုေ်ေေ်ရာ ကရေးချယ်မှုတိုမ့ရှိခခင်းနှင့် (၅) အချေ်အေေ်များ အေုံးခပုမှု၊ ပုဂ္ဂေိေ ေီးေန ့်ေေတ်ေပ်ခေင့်နှင့် ေုံခခုံ ကရး ေိစ္စရပ်များ 
တို ခ့ေစ်ေည်။

ရေဒ်အကနခေင့် အချ ိုန့ိုင်ငံများေ ပေင့်ေင်းခမင်ောမှု၊ တာဝန်ေိ ကေးနှုန်းေတ်မှတ်မှု၊ ကောေ်ေည်များအား မျှတကေးစားစော ဆေ်ဆံ 
ခခင်း၊ ကောေ်ေည်များ၏ အချေ်အေေ်ေို ေီးေန ့်ထားရှိခခင်း၊ ကစာဒေတေ်တိုင်ြေားမှု  ကခေရှင်းကရးစနစ်များ၊ ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ 
ပညာကရးနှင့် အေိခမှင့်တင်ကရး အစီအစဉ်များစေည့် အကခခခံမူများအရ ကောေ်ေည် ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ်ကရးစည်းမျဉ်းများ ကရးဆေဲ 
ထားြေေည်။ ထိုစည်းမျဉ်းများ ရှိေည်ခေစ်ကစ၊ မရှိေည်ခေစ်ကစ၊ MFI များအကနခေင့် ၎င်းတို၏့ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထ 
များတေင် တာဝန်ေိဘဏ္ဍာကရးေို ထည့်ေေင်းခခင်းခေင့် မိမိတိုေ့ိုယ် မိမိတို ့စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်ရန် တာဝန်ရှိေည်။

မိမိတို၏့ ေေ်ရှိ တာဝန်ေိဘဏ္ဍာကရး အကေ့အထများေို အေဲခေတ်ကေ့ောရာတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ကအာေ်ပါတိုေ့ို ထည့်ေေင်း 
စဉ်းစားေင့်ေည်။

• စီမံအုပ်ချုပ်ကရးနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရး မဟာေျူဟာ။  MFI ၏ မဟာေျူဟာေည် ကောေ်ေည်များ ဆုံးရှုံးရနိုင်ကချေို ကခေရှင်းကပးပပီး 
တာဝန်ေိဘဏ္ဍာကရး အကေ့အထများ ပါဝင်ပါေေား။ ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်၊ မူဝါဒ၊ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့် စနစ်များတေင် ကောေ် 
ေည်များအား ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ်ကရး အကေ့အထများနှင့် အကခခခံမူများ ထည့်ေေင်းထားပါေေား။

• ကေးနှုန်းေတ်မှတ်ခခင်း၊ ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုနှင့် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်း။  ဝန်ကဆာင်မှုများအား ကောေ်ေည်များ အဆမတန် 
ကြေေးပမီနစ်ခခင်းစေည့် ကြေေးမီဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ကေျှာ့ချရန် ကေးနှုန်းေတ်မှတ်ထားပါေေား။ ကေးနှုန်းများနှင့် အခကြေးကငေ 
များေို ကောေ်ေည်များအား မည်ေိုဆ့ေ်ေေယ်ခပန်ြေားေနည်း၊ ဥပမာ စာချုပ်များတေင် ေိုမ့ဟုတ် အဓိေအချေ်အေေ်
ထုတ်ခပန်ချေ်များတေင်။ ကေးနှုန်းေတ်မှတ်ချေ်၊ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ၊ တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများေို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရန် 
ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး နည်းေမ်းအစုံ အေုံးခပုပါေေား။ 

• ကောေ်ေည်များအား ဝန်ကဆာင်မှုကပးခခင်း။ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုေ့ ကောေ်ေည်များ၏ တုံ ခ့ပန်အြေံခပုမှုနှင့် တိုင်ြေား 
မှုတိုအ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာများ ဆန်းစစ်ကေ့ော ထုတ်ကဝပါေေား။ ကောေ်ေည်ဝန်ကဆာင်မှုအစီရင်ခံစာများေို ဝန်ကဆာင်မှု 
များ ပိုမိုကောင်းမေန်ကစရန် အေုံးခပုပါေေား ေိုမ့ဟုတ် ဂုဏ်ေိေ္ခာ ထိခိုေ်နိုင်ကချေို ကေျာ့ချရန် အေုံးခပုပါေေား။ အထူး 
ေခေင့် စနစ်အတည်ခပုခခင်း၊ ခေင့်ခပုခခင်းနှင့် စာရင်းေေင်းခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ဆေန်ေယ်ရာ အကရာင်းအဝယ် အမှားအယေင်း စေည့် 
ေိစ္စများတေင် ကစာဒေတေ်တိုင်ြေားမှုများေို အထေ်ေို ့မည်ေိုတ့င်ခပပပီး ေိုင်တေယ်ကခေရှင်းပါေနည်း။ 

• အချေ်အေေ် ေီးေန ့်ထားရှိမှုနှင့် ေုံခခုံ ကရး။ ေုမ္ပဏီေည် အချေ်အေေ်ေီးေန ့်ထားရှိမှုနှင့် ကဘးေင်းေုံခခုံ ကရး စံချိန် 
စံညွှန်းများေို အကောင်အထည်ကော်ပါေေား။ အကောင်အထည်ကော်ပါေ မည်ေည့် စံချိန်စံညွှန်းများေို မည်ေိုအ့ေုံးခပုပါ 
ေနည်း။ ကောေ်ေည်များအား ၎င်းတို၏့ အချေ်အေေ်များအား ကောေ်ခံ၊ အေုံးခပု၊ ကဝမျှ၊ ထိန်းေိမ်း၊ ောေေယ်ကပးေည့် 
နည်းေမ်းများေို မည်ေို ့အေိကပးပါေနည်း။ ပိုမိုကောင်းမေန်ကော ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှုေို ခမှင့်တင်ရန် ကောေ်များ၏ ေကဘာ 
တူညီမှုေို မည်ေို ့ရယူပါေနည်း။ 

MFI များအတေင်း တာဝန်ေိ ဘဏ္ဍာကရးအကေ့အထများ ေေတ်ေေင်းခခင်းေည် အချိန်နှင့် ရင်းခမစ်ေိုအပ်ကော်ေည်း ေဏ္ဍအတေင်းမှ 
အကထာေ်အထားများေ ကောေ်ေည် ေဟိုခပုဝန်ကဆာင်မှုများေို အကေးထားခခင်းေ MFI ဘုတ်အေေဲမ့ျားအကနခေင့် ၎င်းတို၏့ ကောေ် 
ေည်များနှင့် ဆေ်ဆံကရးေို ပိုမိုကောင်းမေန်ကအာင် ကဆာင်ရေေ်ရာတေင်ေည်းကောင်း၊ ၎င်းတို၏့ ယှဉ်ပပိုင်နိုင်စေမ်းေို ပိုမိုကောင်းမေန် 
ကစရာတေင်ေည်းကောင်း အခေင့်အေမ်းကပးအပ်ေည်ဟု ခပဆိုကနေည်။

၆.၄။ အေေဲအ့စည်း အေေင်ကခပာင်းေဲခခင်း34

ေေန်ခဲ့ေည့် ဆယ်စနှုစနှ်စ်ခုအတေင်း အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းေဏ္ဍ၌ အထင်ရှားဆုံး အကခပာင်းအေဲတစ်ခုမှာ စီးပေားခေစ် 
အေေင် ကခပာင်းေဲခခင်းခေစ်ေည်။ အတိအေျဆိုရေျှင် ယင်းတေင် ပိုင်ဆိုင်မှုအများစုေို ဘဏ်မဟုတ်ေည့် ဘဏ္ဍာကရး အေေဲအ့စည်းများ 
ေိုမ့ဟုတ် အကေးစားကငေကချးေုပ်ငန်း ဘဏ်များစေည့် “စီးပေားခေစ် MFI များ”ေ ချုပ်ေိုင်ထားကော အကခခအကနထိ MFI များေ 
အစိုးမဟုတ်ေည့် အေေဲအ့စည်းများအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ေည့် အေေဲအ့စည်းပုံစံများမှ ကခပာင်းေဲခခင်း ပါဝင်ေည်။ စီးပေားခေစ် MFI များေည် 
ကအာေ်ပါစနံှုန်းများနှင့် ေိုေ်ညီြေေည် - 35

34 First published in Corporate Governance for Financial Inclusion, Insights for Boards of Microfinance Institutions: Managing Current Issues, Crisis and 
Change, (Washington, D.C.: International Finance Corporation, 2018).

35 Pasquale Di Benedetta, Ira W. Lieberman, and Laura Ard, “Corporate Governance in Microfinance Institutions,” (Washington, D.C.: International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank), 12.
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• ၎င်းတိုအ့ား အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေ ပိုင်ဆိုင်ေည့် အေေဲအ့စည်းများ၊ ေေ်စပ်စကတာ့ ေိုမ့ဟုတ် ကပးရန်တာဝန် ေန ့်ေတ်ထား 
ကော ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ေေဲစ့ည်းထားေည်။

• ၎င်းတိုေ့ည် အာမခံ၊ ကငေေွှဲ၊ အိမ်ယာခပင်ဆင်ကရး ကချးကငေ၊ ပညာကရးကချးကငေ၊ အကေးစားေုပ်ငန်းကချးကငေနှင့် စုကငေအမျ ိုးမျ ိုး 
စေည့် ဝန်ကဆာင်မှုများပါဝင်ောကအာင် ဝန်ကဆာင်မှုများေို တိုး၍ ချဲထ့ေင်ြေေည်။

• ၎င်းတိုေ့ည် အပ်ကငေများေို အေုံးခပုနိုင်ေည့် စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ထားကော ဘဏ်မဟုတ်ေည့် ဘဏ္ဍာကရး အေေဲအ့စည်းများ 
ေိုမ့ဟုတ် စီးပေားကရး ဘဏ်များအခေစ် ေည်ပတ်ြေေည်။

• ၎င်းတိုေ့ည် စီးပေားကရးကေးေေေ်တေင် နည်းေမ်းကပါင်းစုံခေင့် ရန်ပုံကငေေို တိုးခမှင့်ြေေည်။

• ၎င်းတိုေ့ည် ဘဏ္ဍာကရးကထာေ်ပံ့မှု ေုန်ေျစရိတ်များအပါအဝင် ေုန်ေျစရိတ်အားေုံး ခခုံ ငုံမိပပီး ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲစော 
ေည်ပတ်ပပီး တခေည်းခေည်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများနှင့် ရှယ်ယာတန်ေုိးများအကပါ် ေုံကောေ်ကော အခမတ်ကပးေည့် အေျ ိုး 
အခမတ်ရကော ေုပ်ငန်းအခေစ် ေည်ပတ်ရန် ကေိုးစားြေေည်။

• ၎င်းတိုေ့ည် တာဝန်ေိပပီး ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲကော နည်းေမ်းခေင့် ေည်ပတ်ရင်း ဆင်းရဲနေမ်းပါးေူများအား ဝန်ကဆာင်မှုကပး 
ခခင်းခေင့် ဦးတည်ချေနှ်စ်ရပ်ေို ခေည့်ဆည်းရန် ကေိုးပမ်းြေေည်။

စီးပေားခေစ် MFI များအေေင်ေို ့မကခပာင်းေဲရကေးကော အစိုးမဟုတ်ေည့် အေေဲအ့စည်းခေစ်ကော MFI များ အများအခပား ရှိကေးကော်ေည်း 
ေုပ်ငန်းေဏ္ဍ၏ ထေေ်ကပါ်ောကနေည့် ေားရာမှာ စီးပေားခေစ် MFI များအကနခေင့် ကနာေ်ဆုံးနှင့် အကရးကေီးဆုံးခေစ်ကော ဒီဂျစ်တယ် 
ဘဏ္ဍာကရးေဲ့ေို ့နည်းပညာအေစ်များေို စတင်အေုံးခပုရန်ခေစ်ေည်။ ကေးေေေ်များအတေင်း ဆေ်စပ်မှုရှိပပီး ရှင်ေန်နိုင်ရန်အတေေ် 
MFI အများအခပားေည် ေဏ္ဍေို စိန်ကခါ်ကနကော နည်းပညာအကခပာင်းအေဲနှင့် ကေးေေေ်ယှဉ်ပပိုင်မှု အရှိန်အဟုန်များကြောင့် ယခင် 
ေထေ် ပိုမို စဉ်းစားချင့်ချိန်ော ေတ်တကော ကဆာင်ရေေ်ရမည့်ေိစ္စအခေစ် ၎င်းတိုေ့ိုယ် ၎င်းတို ့ကခပာင်းေဲရန် ေိုမ့ဟုတ် မဟာေျူဟာ 
မိတ်ေေ်များ ေေဲစ့ည်းရန် ပိုမိုကေီးမားေည့်ေိအားများခံစားရေည်။36  

36 Ibid, 6.

ပုံ ၆။ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းတေင် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဆင့်များ

အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းတေင် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု တိုးတေ်ကခပာင်းေဲောပုံ

တည်ကထာင်ေူ 
ဘုတ်အေေဲ ့

စီမံအုပ်ချုပ်ကရး 
ဘုတ်အေေဲ ့

အင်စတီေျုဆိုင်ရာ 
ဘုတ်အေေဲ ့

တည်ကထာင်ေူေ 
ကရေးချယ်ကေ့ရှိေည် 

ကဒေခံအေိုင်းအဝိုင်းမှ 
အေေဲဝ့င်များပါဝင်၍ 
အေေဲပ့မာဏ ကေးငယ် 
တတ်ပပီး တည်ကထာင် 
ေူ၏ ကမျှာ်မှန်းချေ်ေို 
အဓိေထားေည်

တည်ကထာင်ေူေ 
စီမံခန ့်ခေဲကရး ဒါရိုေ်တာ 
အကနခေင့် ဦးကဆာင် 
ညွှန်ြေားကေ့ရှိေည်

MFI ကေီးထေားောေည့် 
အခါ ဘဏ္ဍာကရး ေိုအပ် 
ချေ် တိုးောေည်

ဥပကဒ၊ ဘဏ္ဍာကရး၊
ကငေစာရင်း၊စည်းမျဉ်း 
ပိုင်းတေင် အကတေအ့ြေုံ  
ေျယ်ခပန ့်ကော
အေေဲဝ့င်များ ပါဝင်ောေည်

တည်ကထာင်ေူနှင့် ပုဂ္ဂိုေ်  
ကရးဆေ်စပ်မှု နည်းော  
ကေ့ရှိေည်

ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝး 
များ ပိုမိုစနစ်ေျောပပီး 
CEO ၏ အေိုေို အေိ 
အမှတ်ခပုကပးရုံေေ်ေေ် 
မဟုတ်နိုင်ကတာ့ပါ

ခပင်ပရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများနှင့်
ရှယ်ယာခေင့်ေည်ပတ်ကော 
ေိုင်စင်ရ/စည်းမျဉ်းခံ MFI 
တစ်ခုအခေစ် အေေင်
ကခပာင်းခခင်း

ဘဏ္ဍာကငေရှာကေေရန်
ေိုမ့ဟုတ် ဘဏ္ဍာကငေ
ရှာကေေမှုေို အတည်ခပုရန် 
ဘုတ်အေေဲအ့ကပါ် 
ပိုမိုအားေိုးောခခင်း

ဘုတ်အေေဲ၏့ ေေပ်ေဲထိန်း  
ကြောင်းမှုနှင့် ကေ့ော  
ကစာင့်ြေည့်ကရးေုပ်ငန်း 
အတေေ် ေျွမ်းေျင်မှုနှင့်
အာရုံစိုေ်မှုေုံကောေ်စော 
ကပးအပ်ရန် ဘုတ်ကော်မတီ
များ ပိုမိုစနစ်ေျောခခင်း

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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MFI များ ေုပ်ငန်းတိုးချဲ ပ့ပီး အေေင်ကခပာင်းောြေေေို ၎င်းတို၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံများေည်း ကခပာင်းေဲောေည်။ ဘုတ်အေေဲမ့ျား 
ေည် MFI များအား စီမံခန ့်ခေဲကရးေို အကထာေ်အေူကပးရနနှ်င့် ကေီးြေပ်မှုေို ထိန်းေိမ်းကဆာင်ရေေ်ရန် ထပ်တိုးေျွမ်းေျင်မှုများ 
ေိုအပ်ောပပီး ပို၍ဆန်းခပားရှုပ်ကထေးောေည်။ ဘုတ်အေေဲမ့ျား ကခပာင်းေဲောေေို ၎င်းတို၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုေေဲစ့ည်းပုံအတိုင်းအတာ
ပမာဏေိုေည်း စတင်တိုးချဲေ့ာြေေည်။ ကယဘုယျအားခေင့် ပုံ ၆ တေင် ခပထားေေဲ့ေို ့ အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းတေင် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတေေ် တိုးတေ်ပုံ အဆင့်ေုံးဆင့်ရှိေည်။

အဆင့် ၁ - တည်ကထာင်ေူ ဘုတ်အေေဲ ့

ပုံမှန်အားခေင့် ေနဦးတေင် တည်ကထာင်ေူဘုတ်အေေဲေ့ို MFI ထူကထာင်ရန် တာဝန်ရှိေည့် ေူမှုကရးဆိုင်ရာေုပ်ငန်းရှင်ေ ကရေးချယ် 
ေည်။ ထိုေဲ့ေိုက့ော ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် ကေးငယ်တတ်ပပီး တည်ကထာင်ေူ၏ ကမျှာ်မှန်းချေ်အကပါ် ေတိေဝတ်ထားြေေည်။ (MFI 
စတင်ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ေည့် ရပ်ရောအေိုင်းအဝိုင်း ေိုမ့ဟုတ် ကဒေတေင်းမှ) ကဒေခံများခေစ်တတ်ပပီး တည်ကထာင်ေနှူင့် ကနာေ်ခံ 
တူညီော တစ်ေားတည်းခေစ်တတ်ေည်။ ထို ခ့ပင် အေေတ်ေကဘာ ေည်ပတ်တတ်ြေေည်။ MFI ေည် အစိုးရမဟုတ်ေည့် အေေဲ ့ 
အစည်း ခေစ်ော ပမိုတ့စ်ခုတည်း ေိုမ့ဟုတ် ကဒေတစ်ခုတည်းတေင် ရုံးခေဲ အနည်းငယ်ခေင့် ေည်ပတ်တတ်ြေေည်။

အဆင့် ၂ - စီမံအုပ်ချုပ်ကရး ဘုတ်အေေဲ ့

(အစိုးရမဟုတ်ေည့် အေေဲအ့စည်းောခေစ်ကနကေးကော) MFI ကေီးထေားောော ကဒေေစ်များေို ့ အေျှင်အခမန် တိုးချဲေ့ာပပီး ေိော 
ထင်ရှားေည့် ကောေ်ေည်အကခခခံအေစ်များ တိုးောေည့်အခါ ဘဏ္ဍာကရးအကထာေ်အပံ့ေိုအပ်ချေ်ေည်း ေိေိောော ခမင့်မား 
ောေည့် အကြောင်းရင်းများကြောင့် အချ ိုအ့တေေ် ဘုတ်အေေဲမ့ျား ကခပာင်းေဲတိုးတေ်ောရေည်။

• ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည်အေျှင်အခမန်တိုးချဲ ့ခခင်းမှ၎င်းတိုအ့ကပါ်ေျကရာေ်ောေည့်ကတာင်းဆိုမှုများကြောင့် မနိုင်မနင်းခေစ်ရေည်။

• ဘဏ္ဍာကရးေိအားများကြောင့် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် အချိန်များစောေိုအပ်ကော ဘဏ္ဍာကငေခမှင့်တင်ကရးေို အကေီးအေျယ် ဦးစား 
ကပး ကဆာင်ရေေ်ရန်ေိုအပ်ောေည်။

ပိုမိုအကတေအ့ြေုံ ေျယ်ခပန ့်ပပီးေျွမ်းေျင်မှုစုံေင်ောတည်ကထာင်ေူနှင့် ၎င်းတိုတ့ေင် ေုပ်ေိုင်တာဝန်ထမ်းကဆာင်ကနေူများ ပုဂ္ဂေိေ 
ဆေန်ေယ်မှု နည်းပါးကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်ေစ်များ ခန ့်အပ်ရေည်။ ကခပာင်းေဲကနကော စီးပေားကရးနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအကနအထားအရ 
တည်ကထာင်ေူ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ပို၍ စနစ်တေျခေစ်ောပပီး အေေဲအ့စည်းအား ေမ်းညွှန်မှု၊ ကေီးြေပ်မှုတိုတ့ေင် ပိုမို၏ တာဝန်ယူရကော 
အခန်းေဏ္ဍ ရှိောေည်။

အဆင့် ၃ - အင်စတီေျုဆိုင်ရာ ဘုတ်အေေဲ ့

ခပင်ပ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများနှင့် ေေဲစ့ည်းထားကော အစုရှယ်ယာပိုင် MFI အခေစ် ကခပာင်းေဲခခင်းနှင့် ေိုင်စင်ရ/စည်းမျဉ်းနှင့် ေိုေ်ညီကော 
စနစ်ေျေည့် အေေဲအ့စည်းတစ်ခုခေစ်ောကရး ဆုံးခေတ်ချေ်တိုေ့ ကနာေ်ထပ်ဆင့်ေဲကခပာင်းေဲမှုေို ေန်တီးကပးေည်။ ထိုအခါ ဘဏ္ဍာကငေ 
ခမှင့်တင်ရန်နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ဘဏ္ဍာကငေခမှင့်တင်ကရးေို အတည်ခပုကပးရန် ဘုတ်အေေဲအ့ကပါ် မှီခိုမှုပိုောေည်။ ဘုတ်အေေဲအ့ရေယ်အစား ကေီး 
ထေားောော ေိုအပ်ကော ေျွမ်းေျင်မှုများ ကပးအပ်ရနနှ်င့် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကေီးြေပ်မှုနှင့်  ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောကရးေုပ်ငန်းများအကပါ် 
အာရုံထားရန် ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီများ ပို၍ စနစ်တေျခေစ်ောနိုင်ေည်။ ဘုတ်အဆင့်တေင် အကခပာင်းအေဲများခေစ်ောေည့်အကေျှာေ် 
အကေီးတန်းမန်ကနဂျာတစ်ဦး ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိချုပ်တစ်ဦးေ ဦးကဆာင်ေည့် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဆုံးရှုံး 
နိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲကရးကဆာင်ရေေ်ချေ် စေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲကရးဆိုင်ရာ တိုးချဲေ့ေဲစ့ည်းပုံများအပါအဝင် စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် စီမံအုပ် 
ချုပ်ကရးေေဲစ့ည်းပုံများ ကခပာင်းေဲရန် ေိုအပ်ောေည်။ 

မတည်ကငေရင်းခမှုပ်နံှမှုအေစ်များေို တိုးချဲဆ့ေဲကဆာင်ေိုကော MFI များအကနခေင့် ၎င်းတို၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေို ောေ 
အေိုေ်ေုံးေပ်ရန်အြေံခပုအပ်ကပေည်။ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများေည် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲမှုနှင့် ြောရှည် ရပ်တည်မှု 
တိုအ့တေေ် အဓိေညွှန်ေိန်းခေစ်ကော ခိုင်မာအားကောင်းေည့် ကော်ပုိရိတ်စီမံ အုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံများရှိေည့် ဘဏ္ဍာကရးအေေဲအ့စည်း 
များေို ြေည့်ောြေေည်။ ထိုေဲ့ေို ့ေုံးေပ်မှုများေည် ကအာေ်ပါတိုအ့ကပါ် အဓိေထား ပုံကပါ်ေည် - (၁) ဘုတ်အေေဲ၏့ အဓိေ ကဆာင် 
ရေေ်ေေယ်ရာများ၊ (၂) ဘုတ်အေေဲေ့ုပ်ငန်းစဉ်များ၊ (၃) ဘုတ်အေေဲ ့ ၏ ထိကရာေ်မှု (ညီညွတ်မှု) နှင့် ဆုံးခေတ်ချေ် ချမှတ်ခခင်း နှင့် (၄) စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ။ ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် ေုံးေပ်မှုအား ခပင်ပအေေဲတ့စ်ခုခုေို ့ တာဝန်ကပးကစခိုင်းနိုင်ကော်ေည်း 
၎င်းတိုအ့ကနခေင့် နှစ်စဉ် အေဲခေတ်ကေ့ောမှုေို ေိုယ်တိုင်ကဆာင်ရေေ်ေင့်ကပေည်။

တည်ကထာင်ေူအဆင့်မှ ကအာင်ခမင်စော အေေင်ကခပာင်းေဲောကော ဘုတ်အေေဲမ့ျားနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချစီမံအုပ်ချုပ်မှု ခိုင်မာအားကောင်းကစ 
ကရးအတေေ် အချိနနှ်င့် ရင်းခမစ်များ ခမှုပနံှ်ထားြေေည့် ဘုတ်အေေဲမ့ျားတေင် ဘုံတူညီကော အချေ်များစော ရှိြေေည်။ အဆိုပါ ကခပာင်းေဲ 
ောကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုေေဲစ့ည်းပုံများအနေ် အဓိေအချေ်များမှာ ကအာေ်ပါတို ခ့ေစ်ေည် -
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• တိုးချဲထ့ားေည့် ဘုတ်အရေယ်စား။  MFI များေည် ဘုတ်အေေဲဝ့င် အကရအတေေ် တိုးခမှင့်ပပီး ေျွမ်းေျင်မှုအေစ်များနှင့် ေီးခခား 
ေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာများ ခေည့်စေေ်ြေေည်။

• ကော်မတီအေစ်များ။ MFI အားေုံးေည် ၎င်းတို၏့ ကော်မတီ ေေဲစ့ည်းပုံများေို တိုးချဲ ပ့ပီး ၎င်းတို၏့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ၊ ခန ့် 
အပ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို စနစ်ေျောကစရန် ကဆာင်ရေေ်ြေေည်။

• ပိုမိုအားကောင်းကော စီမံခန ့်ခေဲကရး ကေီးြေပ်မှု။ ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်ေို 
ရှင်းေင်းကအာင်ထားော ၎င်း၏ နှစ်စဉ် စေမ်းကဆာင်မှု ဦးတည်ချေ်များေို ပူးတေဲေတ်မှတ်ကပးေည်။

• ပိုမိုကောင်းမေန်ကော ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှု။  ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို စနစ်ေျကအာင် စီစဉ်ပပီး နှစ်စဉ် ကဆာင်ရေေ်ေေယ်ေုပ်ငန်း 
များေို ေတ်မှတ်ထားကော ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် မဟာေျူဟာ ဆုံးခေတ်ချေ်များချမှတ်ရာတေင် ပိုမို အေျ ိုးရှိ ထိကရာေ်ြေေည်ေို 
ကတေရ့ေည်။

• ဘုတ်အေေဲအ့ေစ်ေေဲစ့ည်းခခင်း။ MFI အများအခပားေည် ၎င်းတို၏့ နှစ်စဉ် ဘုတ်အေေဲ ့ အေဲခေတ်ေုံးေပ်ချေ်ေို စနစ်တေျခပုေုပ် 
ပပီး ေုမ္ပဏီ၏ ေဟာေျူဟာ ေိုအပ်ချေ်များေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားော ဘုတ်အေေဲ ့ ေေဲစ့ည်းပုံေို အပမဲမခပတ် အေစ်ေန်တီးြေေည်။

ောမည့်အခန်းများတေင် အဆင့်ေိုေ် ချဉ်းေပ်ပုံအရ MFI တစ်ခု၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်ေို ပိုမိုကောင်းမေန်ကအာင်  ကဆာင်ရေေ်ခခင်းနှင့် 
ပတ်ေေ်ကော ေမ်းညွှန်မှုများေို ကော်ခပထာေည်။ အဓိေရည်ရေယ်ေည်မှာ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံး အကေ့ 
အထများထူကထာင်ရာတေင် MFI များ၏  ေေံ ပ့ေိုး တိုးတေ်မှုနှင့် အေေင်ကခပာင်းေဲမှု ခရီးစဉ်အဆင့်အေီးေီးေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပပီး 
ကခပာင်းေဲမှုများနှင့် ခမှင့်တင်မှုများ ကဆာင်ရေေ်ရန်အတေေ် MFI များအား ေူညီကပးရန်ခေစ်ေည်။ ေဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတေင် အကောင်းဆုံး 
အကေ့အထများေို ဦးစားကပးကော်ခပထားကော ေေ်ကတေေ့ျေည့် အကတေးအခမင်များနှင့် နမူနာပုံစံများ ပါဝင်ကော်ေည်း MFI ၏ 
ေီးခခားအကခခအကနနှင့် ေိုေ်ညီအေုံးခပုေင့်ေည်။ အဆင့်ေတ်မှန်မှုတေင် အကထာေ်အေူခေစ်ကစရန်အတေေ် အခန်းတစ်ခုစီေို  
ကောေ်ေည်ပထမ MFI ဟု အမည်ကပးထား ေည့် စိတ်ေူးယဉ် မိေားစုပိုင် MFI တစ်ခု၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခရီးစဉ်အကြောင်း 
ကော်ခပချေ်ခေင့် စတင်ထားေည်။ ကောေ်ေည်ပထမ MFI ေည် စိတ်ေူးယဉ်ဆိုကော်ေည်း ကော်ခပထားေည့် ခေစ်ရပ်များနှင့် အကတေအ့ြေုံ  
များမှာ စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်မှုမခံထားကော အစိုးရမဟုတ်ေည့် အေေဲအ့စည်းအခေစ်မှ အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းဘဏ်အခေစ် ေှမ်းချီ 
ောေည့် MFI များ၏ ေေ်ကတေဥ့ပမာများနှင့် ထိုခရီးေမ်းတစ်ကေျှာေ် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများေို ပိုမိုကောင်းော 
ကရးအတေေ် ၎င်းတိုက့ဆာင်ရေေ်ခဲ့ေည့် ခိုင်မာကော ကဆာင်ရေေ်ချေ်များေို အကခခခံထားေည်။ 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
ခပုခပင်ကခပာင်းေဲကရးေို

စတင်ခခင်း

၂

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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(ကအာေ်ပါတိုေ့ည့် စိတ်ေူးယဉ် MFI တစ်ခုေို အကခခခံထားေည်။)

ခမန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၁ ခနှုစ် အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း ဥပကဒထုတ်ခပန်ပပီးကနာေ် ဝင်းမိေားစုေည် MFI ေိုင်စင်ကေျှာေ်ထား 
ရန် ဆုံးခေတ်ခဲ့ ြေေည်။ ၎င်းတိုေ့ည် ယခင်ေ အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းဝန်ကဆာင်မှုများ အေေတ်ေကဘာကပးအပ်ခဲ့ ြေကော်ေည်း 
နည်းဥပကဒအေစ်များေို အေျ ိုးရှိရှိ အေုံးချော ေိုင်စင်ရ MFI တစ်ခုခေစ်ောရန် ဆုံးခေတ်ခဲ့ ခခင်းခေစ်ေည်။ ၎င်းတို၏့ ခခုံ ငုံဦးတည် 
ချေ်မှာ အကေးစားကငေကချးေုပ်ငန်းဝန်ကဆာင်မှုကေးေေေ်တေင် ေုပ်ေိုင်ေူများောေည်ေို စဉ်းစားပပီး စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေို ေေံ ပ့ေိုး 
ကေီးထေားကစရနနှ်င့် ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲမှုရှိကစရန်ခေစ်ေည်။ ၂၀၁၂ ခနှုစ်တေင် ေိုင်စင်ရောပပီး ကောေ်ေည်များအား အရည်အကေေး 
ခပည့် ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုများကပးရန်အတေေ် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ဂုဏ်ေိေ္ခာ တည်ကဆာေ်ေိုေည့်အကေျာေ် ၎င်းတို၏့ MFI ေို 
ကောေ်ေည်ပထမ MFI ဟု ကခါ်ဆိုရန် ဆုံးခေတ်ခဲ့ေည်။ ဤေို ခ့ေင့် ေိောထင်ရှားကော အကေးစားကငေကချးေုပ်ငန်း အကတေအ့ြေုံ ၊ 
ေျွမ်းေျင်မှုများခေင့်  ကေးေေေ်တေင်းဝင်ောကော ခပည်ပ MFI များအပါအဝင် ေိုင်စင်ရ MFI အေစ်များထေ် ထူးခခားကအာင် ကဆာင် 
ရေေ်နိုင်မည်ဟု ယုံြေည်ခဲ့ ြေေည်။ 

၎င်းတို၏့ ရည်မှန်းချေ်ပန်းတိုင်ေိုက့ရာေ်ရှိရန်အတေေ် အေေဲအ့စည်းအား ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုများအား ခမှင့်တင်တိုးချဲက့စနိုင်မည့် 
အကခပာင်းအေဲများ ေိေိောောေုပ်ရန်ေိုအပ်ကြောင်း ဝင်းမိေားစုေ ေကဘာကပါေ်ထားေည်။ ယခင်ေ ၎င်းတိုတ့ေင် ေနဦးမတည် 
ကငေရင်း ထည့်ဝင်ထားြေေည့် မိေားစုဝင်များနှင့် မိတ်ကဆေများပါဝင်ကော အေေတ်ေကဘာေည်ပတ်ေည့် ဒါရိုေ်တာအေေဲရ့ှိခဲ့ေည်။ 
မိေားစုတေင်းမှ အဓိေရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူေ MFI ၏ အမှုကဆာင်မန်ကနဂျာ (အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်) အခေစ်ကဆာင်ရေေ်ပပီး မိေားစုဝင် 
အများအခပားေ ဝန်ထမ်းများ ခေစ်ြေေည်။ ၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းများေည် ရန်ေုန်တေင် အဓိေတည်ရှိပပီး ရုံးခေဲေုံးခနှုင့် ကောေ်ေည် 
ကထာင်ချီရှိေည်။ ၎င်းတိုေ့ည် ေနဦး ဦးတည်ချေ်ပန်းတိုင်အကနခေင့် ကနာေ်ေုံးနှစ်အတေင်း ကောေ်ေည် ၅၀,၀၀၀ ထိ တိုးောပပီး ရုံးခေဲ 
အကရအတေေ် ေုံးဆတိုးောရန် ေတ်မှတ်ထားေည်။ ထိုေို ့ခေစ်ောရန်အတေေ် မတည်ကငေရင်းေို ေေ်ေှမ်းမီရန် ေိုကပမည်။ ကဒေခံ 
ဘဏ်တစ်ခုေို ့ ေေားကရာေ်ခခင်း၊ ခပည်ပကငေကချးေူများနှင့်ကဆေးကနေးခခင်းတိုအ့ပပီးတေင် မတည်ကငေရင်းအား ေေ်ေှမ်းမီရန်အတေေ် 
ခိုင်မာကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများနှင့် ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲကရးအတေေ် အကေးထားမှုတို ့ ပိုမိုေိုအပ်ကြောင်း 
၎င်းတိုေ့ကဘာကပါေ်ောေည်။

အစအကနခေင့် ကောေ်ေည်ပထမ MFI ေည် အကခခခံကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများ ကော်ကဆာင်ကရးေို စတင်ကဆာင်ရေေ်ရန် 
ဆုံးခေတ်ခဲ့ေည်။ ကအာေ်ပါဇယားတေင် IFC ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ပါ ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ 
အဓိေအပိုင်းများေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစား၍ ၎င်းတိုက့ဆာင်ရေေ်ခဲ့ကော ေနဦးေုပ်ငန်းများေို စာရင်းခပုစုထားေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေုပ်ငန်းများ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေုပ်ငန်းများ
၁။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာစောေုပ်ကဆာင်ခခင်း
၁.၁ ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတို၏့ ေေ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအခန်းေဏ္ဍများ၊ 

တာဝန်များ၊  ေုပ်ပိုင်ခေင့်များေို ေတ်မှတ်ကပးေည့် မူဝါဒ ကရးဆေဲရန်
၁.၂ ေျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်း ကရးဆေဲခခင်း MFI ၏ တန်ေိုးများနှင့် ဒါရိုေ်တာများ၊ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ဝန်ထမ်းများ မည်ေို ့ေုပ်ငန်း 

ကဆာင်ရေေ်ရမည်ေို စာခေင့်ကရးေားထားရန်
၁.၃ အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခခင်း 

မခေစ်ကပါ်ကစရန် မူဝါဒေို အတည်ခပုခခင်း
MFI အကပါ်ယုံြေည်မှုအား ပျေ်စီး ေိုမ့ဟုတ် ကေျာ့ပါးကစနိုင်ကော  အေျ ိုးစီးပေား 
ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ခေစ်နိုင်ကခခေို ကရှာင်ေျဉ်ရန် မူဝါဒကရးဆေဲရန်

၂။ ဘုတ်အေေဲ၏့ ထိကရာေ်မှု
၂.၁ ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌ၏ အခန်းေဏ္ဍေို 

ရှင်းေင်းခခင်း
ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌ၏ အခန်းေဏ္ဍေို စာခေင့်ကရးေားရှင်းေင်း၍ မှတ်တမ်းတင်ရန်

၂.၂ ဘုတ်အေေဲေ့ုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှု 
ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ

ရုံးတေင်းေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုအား ဘုတ်အေေဲ၏့ ချဉ်းေပ်ပုံေို စနစ်ေျကအာင် 
ခပုေုပ်ရန်

၂.၃ ဘုတ်ကော်မတီများ - စာရင်းစစ် ကော်မတီ ဘုတ်အေေဲ ့ စာရင်းစစ် ကော်မတီအခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို ေတ်မှတ်ကရးဆေဲရန်
၃။ စီမံခန ့်ခေဲမှု ထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင် (control environment)
ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် ေုပ်ငန်းေို အားကောင်းကစခခင်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု၊ ထိန်းချုပ်ကရးနှင့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေုပ်ငန်းစဉ် 

ထိကရာေ်မှုေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်၊ ပိုမိုကောင်းမေန်ကစကရးအတေေ် ပိုမို စနစ်ေျ 
စည်းေမ်းကေေပ်ကော  ချဉ်းေပ်မှု ကော်ကဆာင်ရန်

၄။ ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု၊ ပေင့်ေင်းခမင်ောမှု၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင် ဆေ်ဆံကရးနှင့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်မှုဆိုင်ရာ စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု
၄.၁ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များအား 

ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း 
ဘုတ်အေေဲအ့ား စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ကပးအပ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ် အရည် 
အကေေး ပိုမိုကောင်းမေန်ကစရန်

၄.၂ ကော်ပိုရိတ် ထုတ်ကော်ကြေခငာကရး မူဝါဒ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများအား MFI ေ ကပးအပ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ် 
အရည်အကေေး ပိုမိုကောင်းမေန်ကစရန်

ကအာေ်ပါေဏ္ဍများတေင် ၎င်းတို၏့ MFI အတေင်း အကခခခံကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများ ထည့်ေေင်းရန် ဝင်းမိေားစုေ 
ကဆာင်ရေေ်ခဲ့ေည့် ယင်းေေ်ကတေေ့ုပ်ငန်းများအကြောင်း ပိုမိုအကေးစိတ် ရှင်းေင်းခပထားေည်။
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၁။  ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာစောေုပ်ကဆာင်ခခင်း 

စနစ်တေျ မှတ်တမ်းတင်ခခင်းေည် စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ အေေန်အကရးပါကောအပိုင်းတစ်ခုခေစ်ေည်။၂၀၁၇ ခနှုစ် ေုမ္ပဏီများ ဥပကဒအရ 
ေုမ္ပဏီများအားေုံး ရှိရန်ေိုအပ်ေည့် ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်းအခပင် ခမန်မာနိုင်ငံရှိ MFI များေည် ရည်ရေယ်ချေ်များစော ခေည့်ဆည်း 
ကပးမည့် မိမိတို ့ေကဘာအရ ကရးဆေဲထားကော အခခားရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများေိုေည်း ကရးဆေဲေျင့်ေုံးေင့်ေည်။ အဆိုပါရုံးတေင်းစည်းမျဉ်း 
များေည် MFI ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းနှင့် ေိုေ်ညီပပီး ခပည်တေင်း ဥပကဒများနှင့် ဆန ့်ေျင်ေီောမှုမခေစ်ေင့်ပါ။ MFI များအားေုံး 
ေေ်ခံ ေျင့်ေုံးေင့်ေည့် ရုံးတေင်း ကော်ပိုရိတ်စီမံ အုပ်ချုပ်မှု စည်းမျဉ်း အကခခခံေုံးချေ်မှာ ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ်၊ ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းနှင့် 
အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း မခေစ်ကပါ်ကစရန် မူဝါဒတို ခ့ေစ်ေည်။  

၁.၁။  ဘုတ်အေေဲ ့ ပဋိညာဥ် 

ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥေ်ည် ဘုတ်အေေဲမ့ျား၏ မိမိေကဘာအကေျာေ် ကရးဆေဲထားေည့် စည်းမျဉ်းများနှင့် စံေတ်မှတ်ချေ်တစ်ခုခေစ်ေည်။ 
ဘုတ်အေေဲစ့ည်းမျဉ်းေည် MFI ၏ ဦးတည်ချေ်ေတ်မှတ်ခခင်း၊ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ထိန်းချုပ်ကရးတိုတ့ေင် ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့ (တစ်ဦးချင်းနှင့် 
အေေဲေ့ိုေ်) နှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတို၏့ ေေ်ဆိုင်ရာ အခန်းေဏ္ဍ၊ တာဝန်များနှင့် ေုပ်ပိုင်ခေင့်တိုေ့ို ရှင်းေင်းစော ေတ်မှတ်ကပးကော မူဝါဒ 
စာတမ်းတစ်ကစာင်ခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲစ့ည်းမျဉ်းတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို ရှင်းေင်းေတ်မှတ်ကပးခခင်း၏ 
အေျ ိုးကေျးဇူးများတေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေည် - 

• MFI များအား ကခပာင်းေဲကနကော အကခခအကနများနှင့် ေိုေ်ေေ်ညီကခပာင်းေဲညှနိှိငု်းရန် ေေယ်ေူကစခခင်း၊

• စည်းမျဉ်းေို အာဏာပိုင်များထံ မှတ်ပုံတင်ရန် မေိုေည့်အတေေ် ရင်းခမစ်များ ကချွတာနိုင်ခခင်း၊

• စီမံအုပ်ချုပ်မှု တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများေို ကော်ကဆာင်ရာတေင် MFI ၏ ဦးကဆာင်မှုေို အကထာေ်အေူကပးခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲေ့ို ၎င်းတိုေ့ည်ပတ်ေည့် ကဘာင်အတေင်းမှ အကခခခံမူများအား ေတိကပးချေ်အခေစ် ကဆာင်ရေေ်ကပးခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ကဆာင်ချေ်များ ထိကရာေ်မှုရှိကစရာတေင် အကထာေ်အေူခပုခခင်း၊

• ဒါရိုေ်တာအေစ်များနှင့် အကေီးတန်း မန်ကနဂျာများအတေေ် ေုပ်ငန်းခေင်မိတ်ဆေ် ေန်တီးကပးခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ၏့ အခန်းေဏ္ဍနှင့် ေုပ်ကဆာင်ချေ်များေို မျှကဝနားေည်မှု ေန်တီးကပးခခင်းခေင့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အပါအဝင် 
အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများအား ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ်ကပးခခင်း၊

• အခငင်းပေားမှုများကပါ်ကပါေ်ည့်အခါ ေိုးေားစရာအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ကပးခခင်း။

ဒါရိုေ်တာများတေင် ဥပကဒအရ တာဝန်များစော ရှိေည်။ ယင်းတိုတ့ေင် မူဝါဒများ ကရးဆေဲအကောင်အထည်ကော်ခခင်း၊ ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရး 
ေုပ်ငန်းနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဆုံးခေတ်ချေ်များ ချမှတ်ခခင်း၊ အစိုးရဌာနများေို ့စာရေေ်စာတမ်းများ ကရးေားတင်ေေင်းခခင်း၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင် 
အကထေကထေအစည်းအကဝးများအပါအဝင် အစည်းအကဝးများကခါ်ယူခခင်းနှင့် ဥပကဒအရ ေိုအပ်ကောမှတ်တမ်းများထားရှိခခင်းတို ့ ပါဝင် 
ေည်။

ဥပကဒအရ တာဝန်ဝတ္တ ရားများအခပင် ဘုတ်အေေဲ၏့ အဓိေအခန်းေဏ္ဍမှာ ေုမ္ပဏီေို ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲကစပပီး ရှယ်ယာပိုင်ရှင် 
တန်ေိုးများ တိုးခမင့်ောကစရန် ခေစ်ေည်။ MFI များအတေေ် ယင်းအခန်းေဏ္ဍတေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေည် -

• MFI ၏ ရည်မှန်းချေ်၊ ကမျှာ်မှန်းချေ်၊ တန်ေိုးများနှင့် ရည်ရေယ်ချေ်တိုေ့ို ေတ်မှတ်ထိန်းေိမ်းခခင်း၊

• စီမံခန ့်ခေဲကရးေို မဟာေျူဟာကခမာေ်ကေီးြေပ်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတိုက့ပးခခင်း၊

• ေင့်ကတာ်ပပီး ထိကရာေ်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်ကရးစနစ်များရှိကစခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ၎င်း၏ ေုပ်ငန်းစဉ်များ ထိကရာေ်စော ေည်ပတ်ကစကရးေို စီမံခန ့်ခေဲခခင်း။

ဤေို ခ့ေင့် ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ကအာေ်ပါ ဆေ်စပ်ရာတာဝန်များေည်း ရှိေည် -

• စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့်အတူ နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရး စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်းနှင့် ရေဒ်များ ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်းအပါအဝင် 
MFI ၏ ေဟာေျူဟာနှင့် စီးပေားကရးဆိုင်ရာ ဦးစားကပးေုပ်ငန်းများေို ေမ်းညွှန်ချမှတ်ခခင်း၊

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• မဟာေျူဟာေို အကောင်အထည်ကော်ရန် (ေူစ့ေမ်းအားနှင့် ဘဏ္ဍာကရး) ရင်းခမစ်များေို ေုံကောေ်စော ရှိကစခခင်း၊

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ကရေးချယ်၊ ေုပ်ခကပး၊ ကေီးြေပ်၊ အေဲခေတ်ေုံးေပ်ပပီး ဆေ်ခံမည်ေူများ အေင့်ထားရှိခခင်း၊

• MFI အား ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ထိကရာေ်စော စီမံခန ့်ခေဲကစခခင်း၊

• ကခပာင်းေဲကနေည့် စီးပေားကရးဝန်းေျင်နှင့် ေိုေ်ကေျာညီကထေရှိကစရန် စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်မှု အကခပာင်းအေဲခေစ်ကစ၊ စီးပေားကရး 
ေုပ်ငန်းပုံစံ အကခပာင်းအေဲများခေစ်ကစ ကဆာင်ရေေ်ရာ၌ MFI အား ကခပာင်းေဲမှုများေို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• အြေပ်အတည်းောေတေင် ေင့်ကေျာ်ေည့် ကဆာင်ရေေ်ချေ်များခပုေုပ်ပပီး MFI အား ယာယီထိန်းချုပ်ရန်အတေေ် အေင့် 
ခပင်ဆင်ထားခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ၏့ စေမ်းကဆာင်ရည်ေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ပပီး MFI ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေို  ခမှင့်တင်ကရး 
ကဆာင်ရေေ်ခခင်း။

ေေ်စုံခပည့်စုံကော ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ် နမူနာတစ်ခုေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂၊ ေ တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။ MFI ေည် ၎င်းတို၏့ ေကဘာ 
ေေ္ခဏာများနှင့် အကခခအကနများအကပါ် အကခခခံ၍ စည်းမျဉ်းေို ခပုခပင်ေုံးစေဲေင့်ေည်။ ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ်ေည် အပမဲတည်ရှိကနမည့် 
စာရေေ်စာတမ်းတစ်ခုခေစ်ော MFI ေ ေိုအပ်ေည့် အကနအထား ေိုမ့ဟုတ် အကခခအကနများအေိုေ် ပုံမှန် ေုံးေပ်မေမ်းမံေင့်ေည်။

အကောင်းဆုံးအကေ့အထ - ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ်ေို ဘုတ်ဒါရိုေ်တာများအကနခေင့် စိတ်ေူးစိတ်ေန်းများ အဆိုခပုတင်ခပနိုင်ပပီး ဘုတ်အေေဲ ့ 
၏ ကနာေ်ဆုံးအတည်ခပုချေ်အတေေ် ကဆေးကနေးေကဘာတူညီနိုင်မည့် ကဆေးကနေးတိုင်ပင်ကရးေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခေင့် ကရးဆေဲရေည်။ ဘုတ် 
အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်ကော်မတီတစ်ခုခုေ စည်းမျဉ်းေို နှစ်စဉ်ေုံးေပ်ေင့်ေည်။

၁.၂။  ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာများအတေေ် ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း

ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း (ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်ဟုေည်း ရည်ညွှန်းေည်) ေည် ဘုတ်ဒါရိုေ်တာများနှင့် ဝန်ထမ်းများေ စီးပေားကရး မိတ်ေေ်များ၊ 
ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများ၊ အစိုးရအပါအဝင် MFI ၏ ကောေ်ေည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ေူမှုအေိုင်းအဝိုင်း စေည့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင် 
ေူများအကပါ် တင်ရှိေည့် တာဝန်များေို ခပဌာန်းကပးကော ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ကရး အကခခခံေမ်းညွှန်ခေစ်ေည်။

ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေို ကရးဆေဲေျင့်ေုံးရေည့် အဓိေအကြောင်းများတေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေည် -

• ဂုဏ်ေိေ္ခာ/ ပုံရိပ် ပိုမိုကောင်းမေန်ကစကရး။ MFI ၏ ဂုဏ်ေိေ္ခာနှင့် ပုံရိပ်ေည် ေေ်ဆုပ်ေေ်ေိုင်မခပနိုင်ကော်ေည်း ၎င်း၏ 
ပိုင်ဆိုင်ခေင့်များနှင့် တစ်ေားတည်းခေစ်ေည်။ ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းကရးဆေဲကော်ကဆာင်ခခင်းေည် MFI တစ်ခုေ ကောင်းမေန်ကော 
စီးပေားကရးအကေ့အထများအကပါ် ထားရှိေည့်တန်ေိုးေို ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားအေိကပးရန် ထိကရာေ်ကော နည်းေမ်းတစ်ခု 
ခေစ်ေည်။ 

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှင့် အြေပ်အတည်း စီမံခန ့်ခေဲမှုေို ပိုမိုကောင်းမေန်ကစခခင်း။ ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းတစ်ခုေည် ဝန်ထမ်းများအား 
ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အခေ်အခဲများေို တာဝန်ေိစော တုံ ခ့ပန်ကစကရး အားကပးခခင်းခေင့် အြေပ် အတည်းတစ်ခု အခပည့်အဝမခေစ်ပေားမီ 
ခေစ်ောနိုင်ကခခ ခပဿနာများေို စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ဒါရိုေ်တာများ အကရးယူကဆာင်ရေေ်ရန် အေိကပးနိုင်ေည်။

• ကော်ပိုရိတ် ယဉ်ကေျးမှုတစ်ရပ် ကော်ကဆာင်ပပီး ကော်ပိုရိတ်တန်ေိုးများေို ပိုမိုထင်ရှားကစခခင်း။ MFI ဒါရိုေ်တာများနှင့် ဝန်ထမ်း 
များထံ ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းအား ခေန ့်ကဝကပးမှုေ မျှကဝေေ်ခံထားေည့် တန်ေိုး များအကပါ် အကခခခံော ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို ့
ကနစ့ဉ်ေုပ်ငန်းတေင် ထိကရာေ်စော ေမ်းညွှန်မှုကပးမည့် ဟန်ချေ်ညီကော ကော်ပိုရိတ် ယဉ်ကေျးမှုတစ်ရပ်ကော်ကဆာင်ရာတေင် 
အကထာေ်အေူခေစ်ကစနိုင်ေည်။

• အေျ ိုးေေဆ်ိုင်ေူများနှင့် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားမှုေို တိုးတေ်ကစခခင်း။ ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေည ်အြေပ် အတည်းောေများတေင် 
MFI ၏ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများအား ေျင့်ဝတ်နှင့်ညီေည့် အမူအေျင့်များအကပါ်ထားရှိကော ၎င်း၏ ေံန္နိဌာန်ေို အေိကပး 
ခပန်ြေားပပီး စည်းမျဉ်းချ ိုးကောေ်မှုများ ခေစ်နိုင်ကချ မရှိေကောေ် နည်းပါးကြောင်း မီးကမာင်းထိုးခပကပးခခင်းခေင့် ခိုင်မာစော နိမိတ် 
ခပကပးေည်။

• တရားစေဲဆိုမှုများေို ကရှာင်ေျဉ်နုိင်ခခင်း။ ထိကရာေ်စော အကောင်အထည်ကော်ကော ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေည် ေိမ်ေည်မှု၊ အေျ ိုး 
စီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း၊ အေျင့်ပျေ်ခခစားခခင်းနှင့် ောဘ်စားမှု တိုက့ြောင့် ခေစ်ောကော တရားစေဲဆိုမှုအန္တရာယ်များေို 
ေူညီကေျှာ့ချကပးနိုင်ေည်။

ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေည် ကနစ့ဉ်ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ရာတေင် ကတေ ြ့ေုံ ရနိုင်ေည့် ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အခေ်အခဲများေို မည်ေို ့ေိုင်တေယ် 
ရမည်ဆိုေညနှ်င့်ပတ်ေေ်၍ (ဆန္ဒေကဘာထားအရထေ်) ေေ်ကတေေ့ျကော ေမ်းညွှန်မှုကပးခခင်းခေင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ေိုေ်ကေျာ 
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ညီကထေ ခေစ်ေင့်ေည်။ ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေို အကထာေ်အေူခပုေည့်အကနခေင့် MFI များေည် ေျင့်ဝတ်ေင်တန်း အစီအစဉ်များ 
ကော်ကဆာင်ခခင်း၊ အရာထမ်းများနှင့် အမှုထမ်းများအား အြေံခပု ပညာကပးရန်အတေေ် ေျင့်ဝတ်အရာရှိခန ့်ထားခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ေျင့်ဝတ် 
ကော်မတီ ေေဲစ့ည်းခခင်း၊ ေျှ ိုဝ့ှေ်ကဆာင်ရေေ်ကော အြေံခပုကဆေးကနေးမှုအတေေ် အာမခံထား ကပးအပ်ခခင်း စေည်တို ့ ကဆာင်ရေေ်နိုင် 
ေည်။ MFI အကနခေင့် ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေို ပုံမှန် ေုံးေပ် မေမ်းမံေင့်ေည်။

ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေည် MFI ၏ အရေယ်အစားနှင့် ရည်ရေယ်ချေ်များ၊ စီးပေားကရးဆိုင်ရာ ဓကေ့၊ တန်ေိုးများ၊ ရှယ်ယာပုိင်ဆိုင်ေူများ 
ေေဲစ့ည်းပါဝင်ပုနှံင့် အခခားအချေ်များအပါအဝင် ေိုယ်ပိုင် ေေင်ခပင်ေေ္ခဏာများေို ထင်ဟပ်ေင့်ေည်။ ေျင့်ဝတ် စည်းမျဉ်း နမူနာပုံစံေို 
ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂၊ ခ တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

အကောင်းဆုံးအကေ့အထ။ ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းတစ်ခု ကရးဆေဲကော်ကဆာင်ခခင်းေည် ေုပ်ငန်းစဉ်ခေစ်ေေဲ့ေို ့ ထေေ်ကပါ်ရေဒ်ေည်း 
ခေစ်ေည်။ အစတေင် ေုမ္ပဏီတစ်ခုေည် အမှုထမ်း၊ အရာထမ်းများအကနခေင့် အားနည်းချေ်ေို ကော်ထုတ်၍ ခပင်ဆင်ရန်အတေေ် 
ရရှိကော ေျင့်ဝတ်ေမ်းညွှန်မှု အတိုင်းအတာနှင့် အရည်အကေေးေဲ့ေို ့ ရုံးတေင်းေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကခခအကနေို ကေ့ောေုံးေပ်ေင့် 
ေည်။ မိမိအတေေ် ေီးခခား ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေို ကရးဆေဲရန် ဆေ်ေေ်ကဆာင်ရေေ်ေည့်အခါ ေုမ္ပဏီတစ်ခုအကနခေင့် ကအာေ်ကခခ 
ေုပ်ေားများမှ အကေီးတန်း အမှုကဆာင်များထိ ဝန်ထမ်းအားေုံးပါဝင်ကော ဘုတ်အေေဲ ့ တိုင်ပင်ကဆေးကနေးကရးေုပ်ငန်းစဉ်ေို စီစဉ် 
ကဆာင်ရေေ်ေင့်ေည်။ ဤေည်ေ ေုမ္ပဏီ၏ ေီးခခားအကေ့အထများေို ေမ်းညွှန်ကပးမည့် ဘေ်စုံ ခပည့်စုံကော ေိရိယာတန်ဆာပော 
တစ်ခုကပါ်ထေေ်ကရးေို အကထာေ်အေူခပုကပမည်။ ေျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းေို ဘုတ်အေေဲေ့ အတည်ခပုကပးရန် တင်ခပေည့်အခါ စံအကန 
ခေင့် ဝန်ထမ်းအားေုံး ယင်းနှင့် အေျွမ်းတဝင်ရှိထားပပီး ရုံးတေင်းေျင့်ဝတ်ေိုေ်နာမှုေို ပိုမိုကောင်းမေန်ကစနိုင်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု 
အကနခေင့် မူြေမ်းကရးဆေဲရာတေင် တစ်ခန်း တစ်ေဏ္ဍ ပါဝင်ထားပပီး ခေစ်ေင့်ေည်။ ဒါရိုေ်တာများနှင့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးတိုေ့ 
ေုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်ပါ အကခခခံမူများအား ေိုေ်နာရန် ေတိေဝတ်ခပုကြောင်း စံဥပမာခပရမည်ဟု ဆိုေိုေည့် “ထိပ်ပိုင်းရှိ 
ေကဘာထား” အကရးပါကြောင်းေိုေည်း ေုမ္ပဏီအကနခေင့် ေကဘာကပါေ်ထားရမည်။

၁.၃။  အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခခင်းမခေစ်ကပါ်ကစရန်မူဝါဒ

MFI ၏ ေျင့်ဝတ်စံချိန်စံညွှန်းများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကနခေင့် ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာများေည် ၎င်းတို ့(နှင့် ကဆေမျ ိုးများ၊ မိတ်ကဆေ 
များ၊ စီးပေားကရးမိတ်ေေ်များ) ၏ အေျ ိုးစီးပေားခေစ်ပပီး MFI ၏ အေျ ိုးစီးပေားမဟုတ်ေည့် ေိစ္စများတေင် အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီော 
ခေစ်ခခင်းနှင့် ခေစ်ောနိုင်ကော အကခခအကနများမှ ကရှာင်ေျဉ်ေင့်ေည်။ အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းများေည် MFI အတေင်း 
ဘဏ္ဍာကရး ေိုမ့ဟုတ် ဂုဏ်ေိေ္ခာဆိုင်ရာ ထိခိုေ်မှုခေစ်ကစနိုင်ပပီး ယုံြေည်မှုေို ကေျာ့ေျကစနိုင်ေည်။ ဘုတ်ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးဦးေ 
ပုဂ္ဂိုေ်ကရး အေျ ိုး စီးပေားရှိေည့် အကခခအကနကပါ်ောပါေ ၎င်းတိုအ့ကနခေင့် ထိုေိစ္စအကပါ် ဆန္ဒမဲကပးခခင်းမှ ကရှာင်ေျဉ်ေင့်ေည်။ 

ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦးအား ေိစ္စတစ်ခုတေင် ေိုမ့ဟုတ် အကရာင်းအဝယ်တစ်ရပ်တေင် ၎င်းနှင့် ေုမ္ပဏီ၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များြေား အေျ ိုး 
စီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း ရှိေည်ဆိုရုံခေင့် ၎င်း၏တာဝန်မှ မထုတ်ပယ်ေင့်ပါ။ ေိုက့ော် ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦးတေင် ေုမ္ပဏီ၊ ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များနှင့် အေုံးစုံ အေျ ိုးစီးပေားဝိကရာဓိရှိပါေ ၎င်းအား ဘုတ်အေေဲဝ့င်အခေစ်မှ ထုတ်ပယ်ေင့်ေည်။

အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း ကပါ်ကပါေ်ောနိုင်ကော ဥပမာများတေင် ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦး ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းနှင့် ဆေ်စပ်ေူတစ်ဦးေ  
ကအာေ်ပါတို ့ကဆာင်ရေေ်ခခင်းများ ပါဝင်ေည် -

• ေုမ္ပဏီတစ်ခနှုင့် စာချုပ်စာတမ်း ချုပ်ဆိုခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားနှင့် ဆန ့်ေျင်ပပီး ဘုတ်အေေဲဝ့င်၏ အမူအေျင့်ေို ေွှမ်းမိုးနိုင်ေည်ဟု ေျ ိုးကြောင်းဆီကေျာ်စော ယူဆ 
ရနိုင်ကော နည်းေမ်းခေင့် စီးပေားကရး/ဘဏ္ဍာကရး အေျ ိုးစီးပေားများရှိခခင်း။

ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ၎င်းတို၏့ ေိုယ်ပိုင်အေျ ိုးစီးပေားနှင့် ေုမ္ပဏီအေျ ိုးစီးပေားတိုအ့ြေား ဆန ့်ေျင်ေီောမှုများ ခေစ်ောနိုင်ေည့် 
ေုပ်ရပ်များမှ ကရှာင်ေျဉ်ေင့်ေည်။ မိမိတို ့ပုဂ္ဂိုေ်ကရးအေျ ိုးစီးပေားရှိေည့်ေိစ္စများတေင် ဆန္ဒမဲကပးခခင်းမှေည်း ကရှာင်ေျဉ်ေင့်ေည်။ 
ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောမှု ခေစ်ောနိုင်ကချရှိပါေ ဘုတ်အေေဲအ့ား ချေ်ခခင်း အေိကပး ထုတ်ကော်ကခပာြေား 
ေင့်ေည်။ ထိုေဲ့ေိုက့ော ေတင်းအချေ်အေေ်ေို ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦးအကနခေင့် ဆန ့်ေျင်ေီောမှု ေိရှိပပီးကနာေ် ပထမဆုံး ေျင်းပ 
ေည့် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတေင် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားေင့်ေည်။

ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ပါဝင်ပပီးေည့်အခါ ဒါရိုေ်တာအေစ်များေည် ခေစ်ောနိုင်ကချရှိေည့် အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောမှုများနှင့် MFI ၏ 
စီးပေားကရးေုပ်ငန်းနှင့် ထပ်တူခေစ်ကနနိုင်ကော ဆေန်ေယ်ပတ်ေေ်မှုများေို ဘုတ်အေေဲအ့ား ချေ်ခခင်း အေိကပးထုတ်ကော်ကခပာြေားေင့် 
ေည်။ ထိုေဲ့ေိုက့ော ေတင်းအချေ်အေေ်ေို ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦးအကနခေင့် ခေစ်နိုင်ကချ ဆန ့်ေျင်ေီောမှုအား ေိရှိပပီးကနာေ် ပထမ 
ဆုံးေျင်းပေည့် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတေင် အေိကပးေင့်ေည်။ ေိစ္စတစ်စုံတစ်ရာတေင် အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောမှုရှိေည်ဟု 
အေိအမှတ်ခပုထားခခင်းခံရေည့် ဒါရိုေ်တာများေည် အဆိုပါေိစ္စတေင် ဆန္ဒမဲကပးခခင်းမှ ၎င်းတိုေ့ိုယ် ၎င်းတို ့ကရှာင်ေျဉ်ေင့်ေည်။ 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကအာေ်ပါဇယားတေင် MFI ဘုတ်အေေဲ ့ ဆန ့်ေျင်ေီောမှုခေစ်ခခင်းများ နှင့် ကခေရှင်းရန် ေမ်းညွှန်မှုများေို ကော်ခပထားေည်။37 

37 “The Practice of Corporate Governance in Microfinance Institutions.” Consensus Statement of the Council of Microfinance Equity Funds, (2012), 19.

ဆန ့်ေျင်ေီောမှုခေစ်ခခင်း အဓိပ္ပာယ် ေေင့်ဆိုချေ် ကခေရှင်းရန် ေမ်းညွှန်မှုများ
ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ် 
အေေဲအ့စည်းနှင့် 
အကရာင်းအဝယ် 
ခပုေုပ်ခခင်း

ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေ အခခား 
ဆေန်ေယ်ေည့် အေေဲအ့စည်း 
ေိုမ့ဟုတ် ေူပုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦး 
အား အေျ ိုးခပုေည့် ေုပ်ငန်း 
များတေင် ပါဝင်ခခင်းခေင့် 
အေေဲအ့စည်းအား ထိခိုေ် 
နစ်နာကစခခင်း 

အချ ိုအ့ေေဲအ့စည်းများေ အေေဲအ့စည်းနှင့် (ကဆေမျ ိုးများနှင့် ဆေန်ေယ် 
ေည့် စီးပေားကရး ေုပ်ငန်းများအပါအဝင်) ၎င်း၏ ဒါရိုေ်တာများြေား 
စီးပေားကရးဆိုင်ရာ အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်းများေို တားခမစ်ထား 
ြေေည်။ ေိုက့ော် အပပိုင်အဆိုင်ရှိပပီး  ကေးေေေ်ဝင် ကေးနှုန်းများခေင့် 
ေွှမ်းမိုးမှုေင်းစော  ကဆာင်ရေေ်ေည့် အကရာင်းအဝယ်များေိုမူ အတိုင်း 
အတာ အေန ့်အေတ်ခေင့် ေိုမ့ဟုတ် အထူးခေင့်ခပုချေ်များခေင့် ေေ်ခံ 
ကပးနိင်ေည်။ အချ ိုေ့ိစ္စများတေင် ဘုတ်ဒါရိုေ်တာများမှာ အေေဲအ့စည်း 
အကြောင်း အကေးစိတ်ေဟုေုတရှိြေေည့်အတေေ် ၎င်းတိုအ့ား တိုင်ပင် 
ကဆေးကနေးကရး ဝန်ကဆာင်မှုကပးရန် ခေင့်ခပုကပးခခင်းေ အေုံးဝင်နိုင်ေည်။ 

အတေင်းေိ ေိုမ့ဟုတ် 
ဆေန်ေယ်ေည့် 
ကငေကချးခခင်းများ 

ဘုတ်ဒါရိုေ်တာများ၊ ၎င်းတို၏့  
ကဆေမျ ိုးများ ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းတို ့
ရှယ်ယာပါေည့် စီးပေားကရး 
ေုပ်ငန်းများအား ကချးကငေ 
ကပးအပ်မှု 

ဆေန်ေယ်ေည့် ကငေကချးမှုေို တားခမစ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ကချးကငေပမာဏ 
တင်းြေပ်စော ေန ့်ေတ်ခခင်း၊ ပေင့်ေင်းခမင်ောကော စာရေေ်စာတမ်း  
မှတ်တမ်းတင်မှုနှင့် ခေင့်ခပုေည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ အေုံးခပုခခင်း။

(ခခေင်းချေ် - ေားဝယ်ယူရန် ကချးကငေအစီအစဉ် စေည့် ေျယ်ေျယ် 
ခပန ့်ခပန ့် အေုံးခပုနိုင်ပပီး စနစ်ေျကော ဝန်ထမ်းကချးကငေ အစီအစဉ်အရ 
အမှုကဆာင်များအား ကငေကချးခခင်း။)

ကဆေမျ ိုးအေိုင်းအဝိုင်း  
ကောင်းစားကရး 

အေေဲအ့စည်းအတေင်း တာဝန် 
တစ်ခုေို ထမ်းကဆာင်ရန် 
မိေားစုဝင်များအား 
ခန ့်ထားခခင်း 

အကောင်းဆုံးအကေ့အထမှာ မိေားစုဝင်များအား ခန ့်အပ်ခခင်းေို တား 
ခမစ်ခခင်းခေစ်ေည်။ မိေားစုဝင်တစ်ဦးအား အေုပ်ခန ့်ထားရန် စဉ်းစား 
ပါေ မိေားစုမဟုတ်ေူများေ ေတ်မှတ်ေည့် ခန ့်အပ်ကရး စံနှုန်းများေို 
ပိုင်ဆိုင်မှော ခန ့်ထားေင့်ေည်။ ထိုေဲ့ေို ့ဆေ်ဆံကရးများေို အခပန်အေှန် 
ထိန်းကေျာင်းနိုင်ရန် “မိေားစုဝင်အား အစီရင်မခံကရး” စေည့် မူဝါဒများ 
ချမှတ်ခခင်း။

နိုင်ငံကရး အကခခခံအခေစ် 
အခမတ်ထုတ်ခခင်း 

နိုင်ငံကရး ရည်မှန်းချေ်ေို  
ကေျှာေ်ေှမ်းရန် ေိုမ့ဟုတ် 
နိုင်ငံကရး ရာထူးအတေေ် 
ကရေးကောေ်ခံရန် ဘုတ်အေေဲ ့ 
ရာထူးေို အေုံးချခခင်း 

ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာေည် အဆိုပါ ရည်မှန်းချေ်မျ ိုး အကောင်အထည် 
မကော်မီ ဘုတ်အေေဲမ့ှ နုတ်ထေေ်ေင့်ေည် ေိုမ့ဟုတ် နုတ်ထေေ်ကစေင့်ေည်။ 

ပပိုင်ဆိုင်မှု ဘုတ်ဒါရိုေ်တာများ အတူတူ 
ပါဝင်ေည့် အေေဲအ့စည်းများ 
ယှဉ်ပပိုင်မှု စတင်တတ်ြေေည်။ 

ထပ်တူပါဝင်ကနကော ဘုတ်ဒါရိုေ်တာ (များ) ေည် ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုခုမှ 
နုတ်ထေေ်ရမည်။ 

ဆေ်ဆံကရး အဆင့်ဆင့် နိုင်ငံတော ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ 
ေည် နည်းပညာ အကထာေ် 
အပံ့ ေိုမ့ဟုတ် ဘဏ္ဍာကရး 
ဝန်ကဆာင်မှုကပးေူများေည်း 
ခေစ်ြေေည်။ 

နည်းပညာအကထာေ်အပံ့ကပးကရးအေေဲ ့ (များ) နှင့် ဘုတ်အေေဲတ့ိုတ့ေင် မတူညီ 
ေူများအား ပါဝင်ကစခခင်း။

ခေစ်ောနိုင်ကခခရှိကော အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းများေို 
ေိုင်တေယ်ရန် မူဝါဒများ ေတ်မှတ်ခခင်းနှင့် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူ ေကဘာတူညီ 
ချေ်တေင် ယင်းတိုအ့ား ထည့်ေေင်းထားခခင်း။

ဤေိစ္စအကပါ် ဘုတ်အေေဲ၏့ မူဝါဒေုိ မှတ်တမ်းတင်ထားခခင်းေ အကထာေ်အေူခေစ်ကပမည်။ အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း 
မခေစ်ကပါ်ကစရန် မူဝါဒ နမူနာပုံစံေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂၊ ဂ အခေစ်ကော်ခပထားေည်။

၂။  ဘုတ်အေေဲ၏့ ထိကရာေ်မှု

ဘုတ်အေေဲအ့ရာရှိများ၏ အခန်းေဏ္ဍ (ဥေ္က ဌ၊ ဒုတိယ ဥေ္က ဌ၊ အတေင်းကရးမှူး စေခေင့်)နှင့် ဘုတ်ကော်မတီများေို ေုမ္ပဏီ ေေဲစ့ည်းပုံ 
အကခခခံစည်းမျဉ်း ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲစ့ည်းမျဉ်းတေင် အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆုိထားေင့်ေည်။ ဘုတ်အေေဲ၏့ အရာရှိများတေင် ရှင်းေင်းကော 
ရာထူးကော်ခပချေ် ေိုမ့ဟုတ် တာဝန်နှင့် ဝတ္တ ရားများ ရှိေည်။ အေားတူပင် ဘုတ်ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီတေင်ေည်း တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရား 
များ ရှင်းေင်းစော ရှိထားေင့်ေည်။ ကအာေ်ပါေဏ္ဍများတေင် အဆိုပါအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေမ်းညွှန်ချေ်များ ကော်ခပ 
ထားေည်။ 
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၂.၁။  ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌ၏ အခန်းေဏ္ဍ

ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌအကနခေင့် အခခားဘုတ်အေေဲဝ့င်များထေ် ပိုမိုတေ်ြေေစောကဆာင်ရေေ်ရမည့် အခန်းေဏ္ဍရှိေည်။ ဥေ္က ဌ၏ တာဝန်ေည် 
ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းများေို ကပါင်းစပ်ညှနိှိငု်းကပးရန်ခေစ်ေည်။ ဥေ္က ဌအကနခေင့် ၎င်း၏ တာဝန်များေို ကဆာင် ရေေ်နုိင်စေမ်းေည် ၎င်းအား 
ေုပ်ပိုင်ခေင့် ေုံကောေ်စောနှင့် ေင့်ကတာ်စော ကပးအပ်ထားေည့်အကပါ်၊ ၎င်း၏ ပုဂ္ဂိုေ်ကရးနှင့် ပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းခပည့်ဝမှုအကပါ် 
မူတည်ေည်။ ဥေ္က ဌတေင် ထူးချွန်ကော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေိုအပ်ပပီး၊ ေိေ္ခာေမာဓိ အဆုံးအစေန်ရှိပပီး ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားများအကပါ် 
နှစ်ခမှုပ်ထား၍ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများနှင့် အခခား ဒါရိုေ်တာများ၏ ယုံြေည်မှု ရှိထားေင့်ကောေူခေစ်ေင့်ေည်။

ေုမ္ပဏီ၏ အကေီးအေဲအတေေ် ဘုတ်အေေဲအ့ား ေည်ပတ်ခခင်းနှင့် ေုမ္ပဏီ၏ ကနစ့ဉ်ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ရန်အတေေ် အမှုကဆာင်တာဝန်တို ့
အြေား စာခေင့်ကရးေားမှတ်တမ်းတင်ထားပပီး ဥပကဒအရေိုအပ်ော ေေ်ကတေေ့ျေည့် တာဝန်ရှင်းေင်းေင်းစော ခေဲကဝမှုရှိေင့်ေည်။ 
ေုမ္ပဏီများေည် ဥေ္က ဌနှင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တို၏့ ေုပ်ပိုင်ခေင့်များေို ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများတေင် အတတ်နိုင်ဆုံး အကေးစိတ် 
ေတ်မှတ်ထားေင့်ေည်။ ထို ခ့ပင် MFI အကနခေင့် ရာထူး ေိုမ့ဟုတ် အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဆိုင်ရာ ကော်ခပချေ်များေိုေည်း ကရးဆေဲထား 
ေင့်ေည်။ ဥပမာ ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌေည် ကအာေ်ပါ အဓိေေျကော စီမံအုပ်ချုပ်ကရး အခန်းေဏ္ဍများနှင့် တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင် 
ေင့်ေည် -

• ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းများေို ကေီးြေပ်ေမ်းညွှန်မည့် မူဝါဒများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို ကရးဆေဲ၊ အကောင်အထည်ကော်၊ 
ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် ဘုတ်အေေဲ၏့ ၎င်း၏ ကဆာင်ရေေ်ေေယ်ရာတာဝန်များေို ကဆာင်ရေေ်ကစခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ၏့ ရေ်ချိန်းများေို ကပါင်းစပ်ညှနိှိငု်းပပီး ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ အချိန်ေတ်မှတ်ခခင်း၊

• အစည်းအကဝးအစီအစဉ်များေို စုစည်းတင်ခပခခင်းနှင့် ဒါရိုေ်တာအားေုံး ေင့်ကေျာ်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များေို အချိန် 
နှင့် တကခပးညီ ရရှိကစခခင်း၊

• အစည်းအကဝးများအတေင်း ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းဆိုင်ရာ ေိစ္စများေို ကေီးြေပ်ော အစည်းအကဝးများအား ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒ၊ 
ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်း၊ ဘုတ်အေေဲ၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒများအရ ေျင်းပကဆာင်ရေေ်ကစော ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင် 
ေူ အစည်းအကဝးများေို ဦးကဆာင်ခခင်း၊

• MFI ၏ ရည်မှန်းချေ်ေို ောေေယ်ထိန်းေိမ်းရနနှ်င့် MFI ရင်ဆိုင်ကနရေည့် အဓိေ ေိစ္စရပ်များေို ကဆေးကနေးရန်အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပနှ်င့် အချိန်ောေအေိုေ် အခပန်အေှန်ဆေ်ေေယ်ခခင်း၊

• တိေျမှန်ေန်၊ အချိန်နှင့် တကခပးညီခေစ်ပပီး ရှင်းေင်းကော ေတင်းအချေ်အေေ်များေို အခခား ဒါရိုေ်တာများထံမှ၊ ေို ့ရယူ 
ကရာေ်ရှိကစခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ၏့ စေမ်းကဆာင်ရည်ေို အချိန်မှန် အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် ၎င်း၏ ကော်မတီများ၊ ဒါရိုေ်တာများအား အေဲခေတ် 
ေုံးေပ်ခခင်းတိုေ့ို စီစဉ်ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• ဒါရိုေ်တာများ၏ ထိကရာေ်ကော ပံ့ပိုးကဆာင်ရေေ်ချေ်များေို ကထာေ်ေူကပးခခင်းနှင့် ရင်းနီှးစော အခပုေကဘာကဆာင်ကော 
အဝန်းအဝိုင်းတေင် ေေတ်ေပ်စော ကဆေးကနေးမှုေို အားကပးခခင်း၊

• ထိကရာေ်ကော ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုေို ပံ့ပိုးခခင်း၊

• ကော်မတီ ဥေ္က ဌများ ခန ့်ထားခခင်းနှင့် ကော်မတီအေေဲဝ့င်များအား ရာထူးအရ ခန ့်ထားခခင်းနှင့် တတ်နိုင်ေမျှ ၎င်းတို၏့ အစည်း 
အကဝးများ တေ်ကရာေ်ခခင်း၊

• ရုံးခပင်ပတေင် အေေဲအ့စည်းအား ေိုယ်စားခပုခခင်း၊ ေိုအပ်ချေနှ်င့် အကခခအကနအကပါ်မူတည်၍ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများနှင့် ဘုတ် 
အေေဲေ့ ကတာင်းဆိုေည့် အကေျာေ် အခခားတာဝန်များေို ကဆာင်ရေေ်ခခင်း။

ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌ၏ တာဝနနှ်င့် ေုပ်ပိုင်ခေင့်များ နမူနာေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂၊ ဃ အခေစ် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

၂.၂။  ဘုတ်အေေဲ ့ ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှု ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ MFI ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်း၊ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ ရုံးတေင်း စည်းမျဉ်းများေ ေတ်မှတ်ထားေည့် 
ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့်အညီ ေည်ပတ်ရေည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် တရားဝင် ဆုံးခေတ်ချေ်များ ချမှတ်ရန် ဥပကဒေတ်မှတ်ချေ်များေို 
ေိုေ်နာရမည်။ ေိုမ့ဟုတ်ပါေ ထိုဆုံးခေတ်ချေ်များေို တရားရုံးေ ပယ်ချခခင်းခံရနိုင်ကချရှိေည်။ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းေည် 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ဥပမာ (၁) ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝး အကေိမ်ကရ၊ (၂) ဘုတ်အေေဲ ့ အစည်းအကဝးများ ကခါ်ယူေျင်းပခခင်းအတေေ် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့် 
(၃) ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ေည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို ေတ်မှတ်ကပးေင့်ေည်။ 

MFI ၏ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်းအကပါ်မူတည်၍ ေုမ္ပဏီများဥပကဒတေင် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများနှင့် ပတ်ေေ်၍  ကအာေ်ပါတိုေ့ို 
ခပဌာန်းထားေည်။

• ဘုတ်အေေဲ ့ အစည်းအကဝးများေို ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးဦးေ အခခားဒါရိုေ်တာများအား ေျ ိုးကြောင်းဆီကေျာ်ကော အကြောင်းြေား 
စာ ကပးပို ခ့ခင်းခေင့် ကခါ်ယူနိုင်ေည်။

• အစည်းအကဝးများအား ဒါရိုေ်တာ အားေုံးေကဘာတူညီထားေည့် ေိုမ့ဟုတ် MFI ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်းအရ ခပဌာန်း 
ထားေည့် မည့်ေည့်နည်းပညာမဆို အေုံးခပု၍ ကခါ်ယူ ေိုမ့ဟုတ် ေျင်းပနိုင်ေည်။

• ဒါရိုေ်တာအစည်းအကဝးအတေေ် အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ကစမည့် အကရအတေေ်ေည် ဒါရိုေ်တာ နှစ်ဦး ေိုမ့ဟုတ် MFI 
ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းတေင် ေတ်မှတ်ထားေည့် အကရအတေေ်ခေစ်ပပီး အဆိုပါအကရအတေေ်ေည် အစည်းအကဝးအတေင်း 
တစ်ကေျှာေ်ေုံး ရှိကနရမည်။

• ဆုံးခေတ်ချေ်ေို ဆုံးခေတ်ချေ်အတေေ် မဲကပးခေင့်ရှိကော ဒါရိုေ်တာများ မဲအများစုခေင့် အတည်ခပုရမည်။

ေုမ္ပဏီများဥပကဒေ ဒါရိုေ်တာအားေုံးအား ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ ကခါ်ယူခေင့်ကပးထားကော်ေည်း ပုံမှန်အားခေင့် ဘုတ်အေေဲ ့ 
အစည်းအကဝးများေို ေျင်းပေူမှာ ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌခေစ်ေည်။ မြောခဏ အကေိမ်များစော ကတေဆ့ုံြေကော ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် စီမံခန ့်ခေဲ 
ကရးတေင် ပါဝင်ေေန်းေည်ဆိုကော ေကဘာကဆာင်ေည်။ ကခပာင်းခပန်အကနခေင့် ပုံမှန်ကတေဆ့ုံခခင်းမရှိြေကော ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် ၎င်း 
တို၏့ ကေီးြေပ်ကရး တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်နိုင်ခခင်းမရှိဘဲ စီမံခန ့်ခေဲကရးအတေေ် တံဆိပ်တုံး ထုကပးရုံမျှောခေစ်ေည်။ အချ ို ့ MFI 
ဘုတ်အေေဲမ့ျားအကနခေင့် အစပိုင်း ေိုမ့ဟုတ် အြေပ်အတည်းောေ ေိုမ့ဟုတ် MFI တေင် ေိောထင်ရှားကော အကခပာင်းအေဲများ 
ကဆာင်ရေေ်ေည့်အခါ ပိုမိုကတေဆ့ုံတတ်ြေကော်ေည်း အနည်းဆုံး ေုံးေတစ်ကေိမ်ကတေ ခ့ခင်းမှာ အကေ့အထကောင်းတစ်ခုခေစ်ေည်။ 
MFI ဘုတ်တစ်ခု ဆင့်ေဲတိုးတေ်ောပပီး ကော်မတီများ ေေဲစ့ည်းောေည့်အခါ MFI များေည် အချ ိုက့ော်မတီများ ဥပမာ ေစဉ် စေခေင့် 
ပိုမိုကတေဆ့ုံြေပပီး ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံးအကနခေင့် ေုံးေတစ်ကေိမ်ကတေဆ့ုံြေေည်ေို ကတေရ့နိုင်ေည်။

အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ေည့် အကရအတေေ်ဆိုေည်မှာ ဆုံးခေတ်ချေ်များ အတည်ခေစ်ကစရန်အတေေ် အစည်းအကဝးတစ်ခုတေင် 
ပါဝင်ရမည့် အနည်းဆုံး ဒါရိုေ်တာ အကရအတေေ် ခေစ်ေည်။ စံအားခေင့် အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ရမည့် အကရအတေေ်ေည် 
ဒါရိုေ်တာ စုစုကပါင်း၏ တစ်ဝေ်ထေ် မနည်းေင့်ကပ။ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်း ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲ၏့ ေီးခခားစည်းမျဉ်းများအရ 
ေတ်မှတ်ထားေည့် အများစုမေိုအပ်ေျှင် အစည်းအကဝးတေ်ကရာေ်ကော ဘုတ်အေေဲဝ့င် ောမန်အများစုေည် ဘုတ်အေေဲ၏့ ဆုံးခေတ် 
ချေ်များေို အတည်ခပုရန် ေုံကောေ်ေင့်ေည်။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦးေျှင် မဲတစ်မဲ ကပးခေင့်ရှိေင့်ေည်။ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်းေ 
မဲရေဒ် ေကရခေစ်ကနေည့်အခါ ဥေ္က ဌအကနခေင့် ဆုံးခေတ်မဲ ကပးနိုင်ေည်ဟု ခပဌာန်းနိုင်ေည်။ အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ေည့် အကရ 
အတေေ် မတေ်ကရာေ်ကော အစည်းအကဝးတေင် တရားဝင်ဆုံးခေတ်ချေ် မချမှတ်နိုင်ကပ။

အေျ ိုးရှိပပီး ထိကရာေ်ကော ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ ေျင်းပခခင်းနှင့် ပတ်ေေ်ကော ေမ်းညွှန်ချေ်များတေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင် 
ေည်။

• နှစ်ပတ်ေည် အစည်းအကဝး အချိန်ဇယားကရးဆေဲခခင်း။ ဤေည်ေ ဒါရိုေ်တာများအား ၎င်းတို၏့ အစည်းအကဝးများေို အချိန် 
ဇယားထည့်ေေင်းကစနိုင်ကပမည်။ ဤအချိန်ဇယားေည် ေမ်းညွှန်တစ်ခုအကနခေင့်ော ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည်ေို ေတိခပုပါ။ ဆိုေို 
ေည်မှာ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေိုအပ်ေည့်အခါ ထပ်တိုးအစည်းအကဝးများ ေျင်းပနိုင်ပပီး ကခေရှင်းစရာ ေိစ္စမရှိပါေ အစည်းအကဝး 
များ ေျေ်ေိမ်းနိုင်ေည်။

• အစည်းအကဝးတစ်ခုချင်းစီအတေေ် အစီအစဉ်ေို ကေိတင်ေတ်မှတ်ခခင်း။ ဤေည်ေ ဒါရိုေ်တာများအား ကခေရှင်းရမည့်ေိစ္စများ 
အတေေ် စနစ်တေျ ကေိုတင်ခပင်ဆင်ရန်နှင့် အာရုံစိုေ်ထားရန် ခေင့်ခပုကပးကပမည်။ ဥေ္က ဌေည် မှတ်ချေနှ်င့် အြေံခပုချေ်များ 
ကပးရန် အစီအစဉ်အြေမ်းေို ကေိုတင် ကပးပိုန့ိုင်ေည်။

• အစည်းအကဝးအစအတေေ် အကရးကေီးကော အစည်းအကဝးအစီအစဉ်ေို ချန်ထားခခင်း။ အထူးေခေင့် ဒါရိုေ်တာအချ ိုမ့ှာ 
အစည်းအကဝးတစ်ခုေုံး တေ်နိုင်ရန် မခေစ်နိုင်ေည့်အတေေ် အကရးအကေီးဆုံးကော အကြောင်းအရာေို အစည်းအကဝးအစတေင် 
ကစာကစာကခေရှင်းခခင်းေ အေုံးဝင်ကပမည်။ 

ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများတေင် ပါဝင်ေည့်အခါ ဒါရိုေ်တာများေည် -

• တေ်ြေေစော နားကထာင်ပပီး ကမးခေန်းများ ကမးေင့်ေည်။  အထူးေခေင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးေ တင်ခပေည့် တင်ခပချေ်များ၊ အစီရင်ခံ 
စာများအတေေ်၊ ယင်းတိုအ့ား နေ်နဲစော ေိုမ့ဟုတ် မကရရာစော တင်ခပေည့်အခါ အထူးအကရးပါေည်။
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• အကထာေ်အပံ့ ခေစ်ကစေည့် စာရေေ်စာတမ်းအချေ်အေေ်များ ကတာင်းခံေင့်ေည်။ ဒါရိုေ်တာ၏ ေျွမ်းေျင်မှုနယ်ပယ်နှင့် 
မေိုေ်ညီကော ေိစ္စရပ်တစ်ခုေို တင်ခပေည့်အခါ ေိစ္စရပ်ဆိုင်ရာ ကေ့ောမှု၊ ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ေုံးေပ်ချေ် ေိုမ့ဟုတ် 
အထင်အခမင်များ၊ အခခားစာရေေ်စာတမ်းများခေင့် ကော်ခပထားကော ခေည့်စေေ် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို အစည်းအကဝး 
မတိုင်မီ ကတာင်းခံေင့်ေည်။

ေုမ္ပဏီများဥပကဒအရ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် အစည်းအကဝးအားေုံး၏ ကဆေးကနေးမှုနှင့် ဆုံးခေတ်ချေ် အကေးစိတ်ေို ကော်ခပထားကော 
မှတ်တမ်းများေို မိတ္တ ူထားရှိပပီး ေုမ္ပဏီမှတ်တမ်းများတေင် အကေးစိတ်အချေ်အေေ်များေို မိတ္တ ူေိမ်းဆည်း ထားရမည်။38  ေုမ္ပဏီ 
များ ဥပကဒအရ ေေ်ဆိုင်ရာ အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းများ ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးခေတ်ချေ်များေို အစည်း အကဝးေျင်းပပပီး ေိုမ့ဟုတ် စာခေင့် 
ကရးေားထားကော ဆုံးခေတ်ချေ် အတည်ခပုပပီး ၂၁ ရေ်အတေင်း ေုမ္ပဏီ စာရင်းစာအုပ်တေင် မှတ်တမ်းတင်ော ဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် အခခား 
အခေင့်အာဏာအပနှ်င်းခံရေူ ဒါရိုေ်တာေ ေေ်မှတ်ကရးထိုးရမည်။

စံအကနခေင့် ဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် အစည်းအကဝးဦးကဆာင်ေူေ ဘုတ်အေေဲ ့ အတေင်းကရးမှူးအား မှတ်တမ်းတင်ရန် တာဝန်ကပးေင့်ပပီး 
အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းကရးေားရာတေင် ေူညီေင့်ေည်။ ပုံမှန်အကနခေင့် ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးေ ဘုတ်အေေဲအ့တေင်းကရးမှူးအခေစ် 
ေည်း ကဆာင်ရေေ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးမှတ်တမ်းများတေင် ကအာေ်ပါ အချေ်အေေ်များ ပါဝင်ေင့်ေည် -

• အစည်းအကဝး ကနရာနှင့် အချိန်၊

• အစည်းအကဝးတေ်ကရာေ်ေူများ အမည်၊

• အစည်းအကဝးအစီအစဉ်၊

• အစည်းအကဝးအစီအစဉ်နှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ကဆေးကနေးမှုများနှင့် ဒါရိုေ်တာ တစ်ဦးချင်း၏ ဆန္ဒမဲမှတ်တမ်း၊

• ဘုတ်အေေဲ၏့ ဆုံးခေတ်ချေ်များ

• အဆိုပါ ဆုံးခေတ်ချေ်များချမှတ်ရေည့် အကြောင်းရင်း။

ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ေျင့်ေုံးပပီး ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုေို ခမှင့်တင်ရန် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးမှတ်တမ်းများေို 
ကအာေ်ပါပုဂ္ဂိုေ်များ ကတာင်ဆိုောပါေ ကပးအပ်ရမည် -

• စာရင်းစစ်ကော်မတီ၊

• ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစ်

• မဲကပးခေင့် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေည့် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူ တစ်ဦး (ေိုမ့ဟုတ် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူအေေဲေ့ိုေ်)

ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးအစီအစဥ် နမူနာ နှင့် အစည်းအကဝးမှတ်တမ်း နမူနာ တိုေ့ို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂၊ ဇ နှင့် ေ တိုတ့ေင် အေီးေီး 
ကော်ခပထားေည်။

၂.၃။  ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီများ

ဘုတ်အေေဲေ့ည် စုကပါင်းအေေဲ ခ့ေစ်ေည်။ ဆိုေိုေည်မှာ (၁) အေေဲဝ့င်များအားေုံးတေင် တူညီကော အခေင့်အကရးများနှင့် တာဝန်များရှိေည်၊ 
(၂) အေေဲဝ့င်အားေုံးေည် ပူးတေဲနှင့် များစောကောတာဝန်များေို တာဝန်ယူရမည်၊ (၃) ေီးခခား ဆုံးခေတ်ချေ် ချမှတ်ကရး ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း 
များအရ အေေဲမ့ျားေည် အေေဲတ့စ်ခုအကနခေင့် အတူတေေ ကဆာင်ရေေ်ရေည်။ ေိုက့ော် ေုမ္ပဏီ ၏ စီးပေားကရးေည်ပတ်မှု ပိုမိုနေ်နဲ 
ရှုပ်ကထေးောေည်နှင့်အမျှ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အေေဲဝ့င်များ၏ ေိုအပ်ချေ်များနှင့် တာဝန်များ ဆေ်ေေ်ကေီးထေားောေည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ 
ကော်မတီများေည် အဆိုပါ စိန်ကခါ်မှုများေို ကေျာ်ေွှားပပီး ထိကရာေ်စော ေိုင်တေယ်ကခေရှင်းရာတေင် ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် အဓိေေျပါေည်။

ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေ စုကပါင်းကဆာင်ရေေ်ြေကော်ေည်း ကော်မတီစနစ်ေ ဘုတ်အေေဲအ့ား ပိုမိုထိကရာေ်ကော ဆုံးခေတ်ချေ် ချမှတ်မှုေို 
ပံ့ပိုးကပးေည့်အကနခေင့် ေီးခခားကဆာင်ရေေ်ေေယ်ရာများ ေိုမ့ဟုတ် ေိစ္စရပ်များေို တာဝန်ခေဲကပးနိုင်ကစေည်။ ပိုမို တိေျစော ဆိုရေျှင် 
ကော်မတီများေည် -

• အထူးခပုေျွမ်းေျင်ေူများအား ေီးခခား ေိစ္စရပ်များေို အကေးကပးနိုင်ကစပပီး ဘုတ်အေေဲထ့ံ အကေးစိတ် ေုံးေပ်ချေ်နှင့် 
အြေံခပုချေ်များ ကပးနိုင်ကစခခင်းခေင့် ဘုတ်အေေဲအ့ား ပိုမိုများခပားေည့် ရှုပ်ကထေးနေ်နဲကော ေိစ္စများေို ပိုမိုထိကရာေ်ေည့် 
နည်းေမ်းခေင့် ေိုင်တေယ်နိုင်ကစေည်။

38 ခမန်မာေုမ္ပဏီများဥပကဒ၊ အခန်း ၄၊ အပိုင်း ၁၇၊ အပိုဒ် ၁၇၄

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• အထူးေခေင့် ဘဏ္ဍာကရးအစီရင်ခံမှု၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကချနှင့် ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်မှုတိုနှ့င့်ဆိုင်ကော ေုမ္ပဏီ ေုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်ေေ်၍ 
ဘုတ်အေေဲအ့ား ေိစ္စရပ်အေိုေ် ေျွမ်းေျင်မှုများ ကော်ကဆာင်နိုင်ကစေည်။

• ဘုတ်အေေဲ၏့ ကဝေန်ပိုင်းခခားမှုေုိ မန်ကနဂျာများ၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ေည့် ရှယ်ယာအများစုပိုင်ဆိုင်ေူများ၏ မေိုေားအပ်ကော 
ေွှမ်းမိုးမှုများမှ ောေေယ်ကပးော ဓမ္မဓိဌာန်ေျမှုနှင့် ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုတို ့ပိုမို ရှိောကစေည်။

ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီတစ်ခုေည် ၎င်းအား ကပးအပ်ထားေည့် တာဝန်အတိုင်းအတာအတေင်း ေျကရာေ်ေည့် ေိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်ေေ် 
ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များ ချမှတ်နိုင်ေည်။ ကော်မတီများအား ဒါရိုေ်တာအေေဲ၏့ အစိတ်အပိုင်းအခေစ် နားေည်ထားရန် အေေန်အကရးကေီး 
ေည်။ ကနာေ်ဆုံးဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ေည့် တာဝန်ေည် ဒါရိုေ်တာဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံးတေင်ော ရှိေည်။

ကော်မတီတေင် ပါဝင်ရန် ေင့်ကတာ်ကောအေေဲဝ့င်အကရအတေေ်ေို ဘုတ်အေေဲေ့ ေတ်မှတ်ရမည်။ အေေဲဝ့င်တစ်ဦးေ ကော်မတီဥေ္က ဌအခေစ် 
ကဆာင်ရေေ်ရမည်။ ကော်မတီအေေဲဝ့င်မဟုတ်ကော မန်ကနဂျာများေဲ့ေို ့ အခခားေူများအား အြေံဉာဏ်ကပးရန် ေိတ်ကခါ်နိုင်ကော်ေည်း 
၎င်းတိုေ့ည် ကေ့ောေူအခေစ်ော ပါဝင်ရမည်ခေစ်ပပီး အချ ိုေ့ိစ္စရပ်များတေင်  ကဆေးကနေးခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးခေတ်ခခင်း ခပုခေင့်မရှိကပ။

၎င်း၏ အခခားတာဝန်များနှင့်မပတ်ေေ်ဘဲ ကော်မတီတစ်ခု၏ ဥေ္က ဌေည် ကော်မတီ ထိကရာေ်မှုရှိကရးအတေေ် တာဝန်ရှိေည်။ 
ကော်မတီတစ်ခု၏ ဥေ္က ဌေည် ကော်မတီေုပ်ငန်းများေို စီစဉ်ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် အကရးကေီးေည့် အခန်းေဏ္ဍမှ ပါဝင်ေည်။ စံ 
အကနခေင့် ကော်မတီများေို ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော အမှုကဆာင်မဟုတ်ေည့် ဒါရိုေ်တာများေ ဦးကဆာင်ေင့်ေည်။ ဤေည်မှာ အထူး 
ေခေင့် အကောင်းဆုံးကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများအရ ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာများေ ဦးကဆာင်ရေည့် 
စာရင်းစစနှ်င့် ေစာေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီများနှင့် အထူးေေ်ဆိုင်ေည်။

ကော်မတီ ဥေ္က ဌ တစ်ဦးေည် -

• ကော်မတီေုပ်ငန်းများအတေေ် အကရးပါကော ေိစ္စအားေုံးေို ဘုတ်အေေဲအ့ား အနည်းဆုံး ေုံးေတစ်ကေိမ် အေိကပးေင့်ေည်။

• ဘုတ်အေေဲ ့ ကတာင်းဆိုကော အချေ်အေေ်များေို မေိုအပ်ေည့် ကနှာင့်ကနှးမှုမရှိဘဲ ကပးအပ်ေင့်ေည်။

• ကော်မတီအကနခေင့် ၎င်း၏ေုပ်ငန်းများေုိ ကဆာင်ရေေ်ရန် ေုိအပ်ကော စီမံအုပ်ချုပ်ကရးဆုိင်ရာေုပ်ငန်းများေုိ ကဆာင်ရေေ်ေင့်ေည်။

• ကော်မတီ၏ စေမ်းကဆာင်ရည်ေို နှစ်စဉ် အေဲခေတ်ကေ့ောေင့်ေည်။

ကော်မတီ၏ ဥေ္က ဌေည် ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌအား ကော်မတီေုပ်ငန်းများအကြောင်း အပမဲအေိကပးထားရမည်။ ထို ခ့ပင် ကော်မတီဥေ္က ဌ 
ေည် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများ၏ ကမးခေန်းများေို တုံ ခ့ပန်ကခေြေားရန်အတေေ် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများ အကထေကထေအစည်းအကဝးတေင် 
ရှိကနေင့်ေည်။

MFI များေည် ကော်မတီပုံစံအမျ ိုးမျ ိုး ထူကထာင်နိုင်ေည်။ အကရးပါကော ခေည့်စေေ်စဉ်းစားရမည်မှာ ကော်မတီများေည် ေီးခခား၊ 
ရှုပ်ကထေးေည့် ေိစ္စများေို ကခေရှင်းရန် ေေဲစ့ည်းပုံများ ေန်တီးရာတေင် အေုံးဝင်ေည်ဆိုကော်ေည်း ကော်မတီ စနစ်အကပါ် အေေန်အေျွံ 
မှီခိုခခင်းေ ဘုတ်အေေဲေ့ို စုစည်းမှု ပပိုေေဲကစနိုင်ေည်။ ေင့်တင့်စော ဟန်ချေ်ညီကစရန်အတေေ် MFI များ အကနခေင့် အပမဲတမ်း 
ေိုမ့ဟုတ် ေိစ္စရပ်အေိုေ် ေိုမ့ဟုတ် နှစ်မျ ိုးကပါင်းထားကော ကော်မတီများ ေေဲစ့ည်းရန် ေိုအပ်ေည့် ေီးခခားေိစ္စများေို ကခေရှင်းမည့် 
ကော်မတီများ ေေဲစ့ည်းေင့်ေည်။  

စာရင်းစစ်ကော်မတီ

ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ

စာရင်းစစ်ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား ကအာေ်ပါတို ့ကဆာင်ရေေ်ရန် ပံ့ပိုးကပးေင့်ေည် -

• ဘဏ္ဍာကရးအစီရင်ခံစာများအား အများေေ်ခံထားကော စာရင်းေိုင်ဆိုင်ရာ အကခခခံမူများနှင့်အညီ ေင့်ကတာ်စော 

တင်ခပကစခခင်း၊

• ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်ကရး ေေဲစ့ည်းပုံ ေုံကောေ်ထိကရာေ်ကစခခင်း၊

• ရုံးတေင်းနှင့် ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစ်ကဆးမှုများေို ေေ်ဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ကဆာင်ရေေ်ကစခခင်း၊

• စာရင်းစစ်ကတေရ့ှိချေ်များေို စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ဆေ်ေေ်ကဆာင်ရေေ်ကစခခင်း။

ထို ခ့ပင် စာရင်းစစ်ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစ်များ ေစာေတ်မှတ်မှုနှင့် ေုပ်ငန်းတာဝန်များ အတည် 

ခပုခခင်း၊ ၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းအရည်အကေေးေို အေဲခေတ်ကေ့ောခခင်းအပါအဝင် ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစ်များ ခန ့်အပ်ခခင်း၊ 

ခပန်ေည်ခန ့်အပ်ခခင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခခင်းတိုတ့ေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား အေူအညီကပးရမည်။
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ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီ

ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီတေင် ပုံမှန်အားခေင့် ကအာေ်ပါ အဓိေ တာဝန်များ ရှိေည် -

• ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒများ ကော်ကဆာင်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား အေူအညီကပးခခင်းနှင့်

• ပတ်ဝန်းေျင်နှင့် ေူမှုကရးအပိုင်းများနှင့် ဆေ်စပ်ေည်များအပါအဝင် ေုမ္ပဏီ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထ 

များ ထိကရာေ်မှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောေုံးေပ်ခခင်း။

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုဆိုင်ရာ ကော်မတီ

ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုဆိုင်ရာ ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား ကအာေ်ပါေိစ္စများတေင် အေူအညီကပးေင့်ေည် -

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံ ေတ်မှတ်ခခင်း၊ ဆုံးရှုံးခံနိုင်ကခခ အဆင့်များ ေတ်မှတ်ခခင်း၊ အဓိေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 

ညွှန်ေိန်းများနှင့် ရေဒ်များေို ပုံမှန် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊

• အန္တရာယ ်စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရးစနစ်များ ေုံကောေ်မှုနှင့် ထိကရာေ်မှုတိုေ့ို ေုံးေပ်ခခင်း။

စာရင်းစစ်ကော်မတီ

ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ

အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့် ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီေည် ကအာေ်တိုအ့တေေ် တာဝန်ရှိေည် -

• ေိုအပ်ကော မူဝါဒများ၊ ဘုတ်အေေဲ ့ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းခခင်းနှင့် စေမ်းကဆာင်မှုအေဲခေတ်ခခင်းအတေေ် စံနှုန်းများ 

အပါအဝင် ဘုတ်အေေဲ ့ ပါဝင်ေေဲစ့ည်းပုနှံင့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲအ့ား အြေံခပုချေ်များကပးခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ၏့ စေမ်းကဆာင်ရည်များ ေေံ ပ့ေိုးကစမည့် ေင်တန်းအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲအ့ား အြေံခပုချေ် 

များကပးခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဝ့င် အခေစ် အရည်အချင်း ခပည့်မီေူများအား ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများ အကထေကထေအစည်းအကဝးေို ့တင်ခပရန် 

ဘုတ်အေေဲအ့ား အဆိုခပုခခင်း၊

• ေစာခံစားခေင့် ေေဲစ့ည်းပုံ၊ ေစာခံစားခေင့် မူဝါဒ၊ ေစာခံစားခေင့် ပမာဏများနှင့် ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲအ့ား အြေံခပုချေ် 

များ  ကပးခခင်း။

MFI များတေင် ကတေရ့တတ်ေည့် အခခား ကော်မတီများတေင် ေတင်းအချေ်အေေ်၊ ဆေ်ေေယ်ကရးနှင့် နည်းပညာ (ICT) ကော်မတီ၊ 
ေူမှုကရးဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှု စီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတီတို ့ ပါဝင်ေည်။ MFI များတေင် အစိုးရမဟုတ်ကော အေေဲအ့စည်းမှ စည်းမျဉ်း 
ကေီးြေပ်ခံ ဘဏ္ဍာကရးအေေဲအ့စည်းတစ်ခုအခေစ်ေို ့ကခပာင်းေဲမှုေို ကေီးြေပ်ကဆာင်ရေေ်ခခင်းစေည့် ေီးခခားေိစ္စများေို ကေီးြေပ်ကဆာင် 
ရေေ်ရန် ောေအတိုင်းအတာတစ်ခုအတေေ် ေီးခခားေေဲစ့ည်းကော ကော်မတီများေည်း ရှိနိုင်ေည်။ အထေ်တေင် ကော်ခပထားေည့် 
ကော်မတီများေည် ေုမ္ပဏီ၏ ေိုအပ်ချေ်ကပါ်မူတည်၍ ပုံစံများ ေေဲခပားနိုင်ေည်။ ဥပမာ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီေို အမည် 
စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရးကော်မတနှီင့် ပူးကပါင်းခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချဆိုင်ရာ ကော်မတီေို စာရင်း 
စစ်ကော်မတနှီင့် ပူးကပါင်းခခင်းတို ့ရှိနိုင်ေည်။

MFI ဘုတ်အေေဲတ့ိုင်း စာရင်းစစ်ကော်မတီ ရှိေင့်ေည်။ စာရင်းစစ်ကော်မတီေည် ေုံကောေ်ပပီး ထိကရာေ်ေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ စီမံ 
ခန ့်ခေဲမှု၊ ဘဏ္ဍာကရး အစီရင်ခံမှု၊ ထိန်းချုပ်ကရးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုတိုအ့တေေ် ကေီးြေပ်ကရးတာဝန်ေို ထမ်းကဆာင်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲ ့ အား 
ေူညီရာ၌ အကရးပါကော အခန်းေဏ္ဍမှ ပါဝင်ေည်။ ပုံမှန်အားခေင့် MFI များ စာရင်းစစ်ကော်မတီ ေေဲစ့ည်းထူကထာင်ပပီး ကအာေ်ပါတို ့
ပါဝင်ေည့် စာရင်းစစ်ကော်မတီ စည်းမျဉ်းေို ကရးဆေဲထုတ်ခပန်ရန် ဥပကဒအရ ခပဌာန်းထားေည် -

• စာရင်းစစ်ကော်မတီ၏ ေုပ်ပိုင်ခေင့်၊ တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများ၊

• ပါဝင်ပုံ၊ ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် အေေဲဝ့င်ခေစ်မှုဆိုင်ရာ ေတ်မှတ်ချေ်များ၊

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ပုံ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ၊

• အစည်းအကဝးမူဝါဒ၊

• ကော်မတီ၏ ေုပ်ကဆာင်ချေ်များေို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရန် အစီရင်ခံစနစ်၊

• ဘဏ္ဍာကရးအစီရင်ခံမှုဆိုင်ရာ မူမမှန်မှုများနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ကစာဒေများ/ တိုင်ြေားမှုများေို ေိုင်တေယ်ကရး မူဝါဒ၊

• စာရင်းစစ်ကော်မတီ အေေဲဝ့င်များအတေေ် ေေ်တမ်းောေ။

စာရင်းစစ်ကော်မတီ၏ တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများမှာ ကအာေ်ပါအတိုင်းခေစ်ေည် -

• ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် မူဝါဒများ၊ နှစ်ပတ်ေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အေဲခေတ်ကေ့ောချေ်များ၊ နှစ်ပတ်ေည် စာရင်းစစ် စီမံေိန်းများ၊ 
ေုမ္ပဏီရုံးတေင်း စာရင်းစစ်တာဝန်ပိုင်း၏ ေုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ထမ်းခန ့်ထားမှုနှင့် ေေဲစ့ည်းပုံတိုေ့ို ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် အတည်ခပုခခင်း၊

• ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ၊ ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ ခန ့်မှန်းကချအေားအောများနှင့် အခခားဆေ်စပ်ရာ ရှင်းတမ်းများ အပါအဝင် 
အများခပည်ေူ ေိုမ့ဟုတ် တရားဝင်အေုံးခပုရန် MFI ေ ထုတ်ခပန်ေည့် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များေို 
ေုံးေပ်ခခင်း၊

• MFI ၏ ေုပ်ကဆာင်ချေ်များေို ထိန်းကေျာင်းေည့် ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒများ၊ နည်းဥပကဒများနှင့် MFI ၏ ေိုေ်ညီမှုေို ကစာင့် 
ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊

• စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ရုံးခပင်ပစာရင်းစစ်တို ြ့ေား ေကဘာထားေေဲေေဲမှုများရှိပါေ ေေတ်ေပ်ေည့် ထင်ခမင်ချေ်ကပးခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့ား ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစ်များ ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်မှု၊ ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှု တာဝန်များ/ အတိုင်းအတာနှင့် ေီးခခား 
ေေတ်ေပ်မှုတို ့အပါအဝင် ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစ်များ ခန ့်အပ်ခခင်း၊ ခပန်ေည် ခန ့်အပ်ခခင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခခင်းတိုတ့ေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား 
အြေံခပုချေ်များကပးခခင်း၊

• ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်များ၏ စာရင်းစစ်ကဆးမှု အကောင်အထည်ကော်မှုေို ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ကဆးမှုကတေရ့ှိချေ် 
ရေဒ်များအား ဘုတ်အေေဲ၏့တုံ ခ့ပန်မှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲေ့ေ်ကအာေ်တေင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချဆိုင်ရာ ေီးခခား စီစဉ်ထားေည့် ေုပ်ကဆာင်ချေ်မရှိပါေ ဘုတ်အေေဲ၏့ ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ 
စီမံခန ့်ခေဲမှုစနစ် အကောင်အထည်ကော်ခခင်းေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း၊

• MFI ၏ စာရင်းအင်းနှင့်ဘဏ္ဍာကရးဆုိင်ရာ အစီရင်ခံေည့်ေုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်ေေ်ကော ကစာဒေတုိင်ြေားမှုများေုိေံုးေပ်ခခင်း၊

• အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်နိုင်ကခခများေို ေိုင်တေယ်ကရးနှင့်ပတ်ေေ်၍ အေဲခေတ်ေုံးေပ်ပပီး ဘုတ်အေေဲ ့ အား အြေံခပုချေ် 
များ ကပးအပ်ခခင်း၊

• MFI ၏ စာရေေ်စာတမ်း၊ အချေ်အေေ်၊ ေတင်းအချေ်အေေ်များ ေျှ ိုဝ့ှေ်ထားရှိမှုေို ောေေယ်ထိန်းေိမ်းခခင်း။

စာရင်းစစ်ကော်မတီ စည်းမျဉ်းနမူနာတစ်ခုေုိ ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂၊ ဆ တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။ ကော်ပုိရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီနှင့် 
ဘုတ်အေေဲ ့ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီများေုိ အခန်း ၂၊ ေဏ္ဍ ၄ တေင် ထပ်မံရှင်းေင်းထားေည်။

အကောင်းဆံုး အကေ့အထ - စာရင်းစစ်ကော်မတီေည် ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုရိှေင့်ပပီး ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရုိေ်တာ အများစု ပါဝင် 
ေင့်ေည်။ စာရင်းစစ်ကော်မတီေည် စီမံခန ့ခ်ေဲကရးေုိယ်စားခပုေူများမပါဘဲ တစ်နှစ်ေျှင် အနည်းဆံုး တစ်ကေိမ် ရံုးခပင်ပ စာရင်းစစ်များနှင့် 
ကတေဆံု့၍ ၎င်းတုိတ့င်ခပေုိကော ရံုးတေင်းထိန်းချုပ်ကရးစနစ် ေုိမ့ဟုတ် အခခားေိစ္စများနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် အကေးထားေေယ်ရာများေုိ ကဆေး 
ကနေးေင့်ေည်။ 

၃။  စီမံခန ့်ခေဲမှုထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင် (Control Environment) - ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ကဆးခခင်း

ရံုးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးမှုဆုိေည်မှာ အေေဲအ့စည်း၏ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုေုိ တန်ေုိးခမင့်မားပပီး ပုိမုိကောင်းမေန်ောကစရန် စီမံထားေည့် 
ေီးခခားေေတ်ေပ်ော တိေျကော အာမခံချေ်နှင့် တုိင်ပင်ကဆေးကနေးေည့် ေုပ်ငန်းတစ်ရပ်ခေစ်ေည်။39  

ရံုးတေင်း စာရင်းစစ်ကဆးမှုေုပ်ငန်းေုိ (အမှုကဆာင်စာရင်းစစ်ချုပ် (Chief Audit Executive – CAE) / ရံုးတေင်း စာရင်းစစ်ချုပ် (Chief Internal 

39 The Institute of Internal Auditors definition of internal audit.
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Auditor – CIA) ဟု ရည်ညွှ န်းကော) ရံုးတေင်း စာရင်းေုိင်အရာရိှေ ဦးကဆာင်ေည်။ ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ရံုးတေင်းစာရင်းစစ်ချုပ်ေုိ ခန ့အ်ပ်၊ 
ထုတ်ပယ်ရန် အခေင့်အာဏာရိှပပီး အမှုကဆာင် စာရင်းစစ်ချုပ်တေင် အေေဲအ့တေင်း ၎င်း၏ ေေ်ကထာေ်များနှင့် အခခားရာထူးကနရာများ ခန ့အ်ပ်၊ 
ထုတ်ပယ်ပုိင်ခေင့်ရိှေည်။ အမှုကဆာင် စာရင်းစစ်ချုပ်ေည်  ဘုတ်အေေဲ/့ စာရင်းစစ်ကော်မတီေုိ တုိေ်ရုိေ် (ပံုမှန်) အစီရင်ခံေင့်ေည်။

ရံုးတေင်း စာရင်းစစ်အေေဲေ့ည် ထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင်ေုိ အေဲခေတ် ေံုးေပ်ော၊ ဆံုးရှံုးနုိင်ကခခများနှင့် ဆံုးရှံုးနုိင်ကခခ စီမံခန ့ခ်ေဲမှုအပုိင်းများ 
ေုိ အေဲခေတ်ကေ့ောပပီး ကတေရိှ့ချေ်များေုိ (စာရင်းစစ်ကော်မတီမှတဆင့်) ဘုတ်အေေဲေုိ့ ့ ဆေ်ေေယ်အကြောင်းြေား၍ တုိးတေ် 
ကောင်းမေန်ကအာင် မေမ်းမံကရးအတေေ် အြေံခပုချေ်များ ကပးရေည်။ ရံုးတေင်း စာရင်း စစ်အေေဲေ့ည် MFI ၏ ဘဏ္ဍာကရး ေိစ္စများော မဟုတ်ဘဲ 
ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု၊ စနစ်များနှင့် ေုပ်ထံုးေုပ်နည်းများေုိ ထည့်ေေင်းကဆာင်ရေေ်ရေည်။ ထုိက့ြောင့် ရံုးတေင်းစာရင်းစစ်အေေဲေ့ည် ဆံုးရှံုး 
နုိင်ကခခ စီမံခန ့ခ်ေဲ၊ ထိန်းချုပ်ကရး၊ ကော်ပုိရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ထိကရာေ်မှုေုိ ေံုးေပ်မေမ်းမံရန် စနစ်ေျပပီး စည်းစနစ် 
ရိှကော ချဉ်းေပ်မှုေုိ စတင် အေံုးခပုခခင်းခေင့် MFI များ ၎င်းတုိ၏့ ရည်မှန်းချေ်ေုိ ခေည့်ဆည်းရာတေင် အကထာေ်အေူကပးြေေည်။

ရံုးတေင်း စာရင်းစစ်အေေဲမ့ျားေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား ကအာေ်ပါတုိနှ့င့် ပတ်ေေ်၍ အာမခံချေ်ကပးရေည် -

• အေေဲအ့စည်းတစ်ခုေုံး၊ ဌာနခေဲများ၊ ေေ်ကအာေ်ခံ ေုမ္ပဏီများ၊ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ကရးအေေဲမ့ျား၊ စီးပေားကရး ေုပ်ငန်းကဆာင်တာ 
များ ေည်ပတ်မှု အေျ ိုးရှိကရးနှင့် ထိကရာေ်ကရး၊

• (ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ခခင်း၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အေဲခေတ်ကေ့ောခခင်း၊ တုံ ခ့ပန်ခခင်းနှင့် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း အပါ 
အဝင်) ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲကရး မူကဘာင်၊

• ပိုင်ဆိုင်ခေင့်များ၊ အစီရင်ခံမှု ေုပ်ငန်းစဉ်များ ခိုင်မာတိေျမှုတိုေ့ို ောေေယ်ထိန်းေိမ်းခခင်းအပါအဝင် ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရး 
ဝန်းေျင်နှင့်

• စည်းမျဉ်းများ၊ ဥပကဒများ၊ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့် ေိုေ်ညီခခင်း။

ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်အေေဲ၏့ တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများမှာ ကအာေ်ပါအတိုင်းခေစ်ေည် -

• အေေဲအ့စည်းတစ်ခုေုံး၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို အေဲခေတ်ကေ့ောမှုများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အကခခခပု နှစ်စဉ် စာရင်းစစ် ေုပ်ငန်းစီမံေိန်းေို ကရးေားအကောင်အထည်ကော်ခခင်း၊

• MFI မူဝါဒများနှင့်အညီ ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်ကရးနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု အကောင်အထည်ကော်ခခင်းေို ေုံးေပ်အေဲခေတ်ခခင်း၊

• ဘဏ္ဍာကရး၊ စာရင်းအင်း၊ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု၊ ေူစ့ေမ်းအား အရင်းအခမစ်၊ ကေးေေေ်ရှာကေေခခင်း၊ ေတင်းအချေ်အေေ် နည်း 
ပညာနှင့် အခခားေေ်ဆိုင်ရာ ေုပ်ငန်းအပိုင်းများတေင် စာရင်းစစ်ကဆးခခင်းေို ကဆာင်ရေေ်ပပီး အေျ ိုးရှိမှုနှင့် ထိကရာေ်မှုတိုေ့ို 
အေဲခေတ်ကေ့ောခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီေုပ်ငန်းများ တိုးတေ်ကစရန် စာရင်းစစ်ကတေရ့ှိချေ်များေို အကခခခံ၍ စီမံခန ့်ခေဲကရး အဆင့်အားေုံးအား တိေျေည့် 
ေတင်းအချေ်အေေ်နှင့် အြေံဥာဏ်များကပးခခင်း၊

• စာရင်းစစ်ကော်မတီအား စာရင်းစစ်ရောဒ်များေို အစီရင်ခံကပးပို ခ့ခင်း၊

• အြေံခပုထားကော ေုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရေေ်တိုးတေ်မှုအကပါ် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊ စိတ်ခောေုံးေပ်ခခင်းနှင့် အစီရင်ခံခခင်း၊

• ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်း၏ ေုံကောေ်မှုနှင့် ထိကရာေ်မှုတိုေ့ို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ရန် အရည်အကေေးအာမခံမှု  ခမှင့်တင်ကရး 
အစီအစဉ်များ ကော်ကဆာင်ခခင်း၊

• ေိုအပ်ေေို အထူး စာရင်းစစ်ကဆးမှုများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း။

၎င်းတို၏့ တာဝန်များေို ထိကရာေ်စော ကဆာင်ရေေ်နိုင်ရန် ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်အေေဲအ့ား ေုံကောေ်စော ရင်းခမစ်ပံ့ပိုးပပီး အရည်အချင်း 
ခပည့်ဝေည့် ဝန်ထမ်းများ ခန ့်ထားကပးော အေေဲအ့စည်းအတေင်း ေင့်ကတာ်ေည့် အဆင့်ရှိထားရန် ေိုအပ်ေည်။ 

ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ခခင်း ပဋိညာဥ် နမူနာ ေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂၊ ည တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

၄။  ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုနှင့် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု

MFI များအတေေ် ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုနှင့် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုတိုေ့ို ရုံးတေင်းနှင့် ရုံးခပင်ပ ရှုကထာင့်အခမင်များခေင့် ရှုခမင်နိုင်ေည်။ ရုံးတေင်း 
အခမင်ခေင့် ြေည့်ေျှင် ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခု ၎င်း၏တာဝန်များေို စနစ်တေျကဆာင်ရေေ်ရန် အချိန်ေိုေ်၊ တိေျပပီး ဆေ်စပ်ကော ေတင်း 
အချေ်အေေ်များ ေိုအပ်ေည်။ ထိုက့ြောင့် ၎င်းတို၏့ ေတင်းအချေ်အေေ် ေိုအပ်ချေ်များေို ရှင်းေင်းစော ေတ်မှတ်ထားရန် 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ဘုတ်အေေဲတ့ေင် တာဝန်ရှိပပီး ကတာင်းဆိုေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ကပးအပ်ရန် စီမံခန ့်ခေဲကရးတေင် တာဝန်ရှိေည်။ ရုံးခပင်ပ 
အပိုင်းမှ ြေည့်ေျှင် MFI များတေင် ၎င်းတိုေ့ည်ပတ်ကော ကေးေေေ်များအား ဘဏ္ဍာကရးအကနအထား၊ စီးပေားကရး ကမျှာ်မှန်းချေ်တိုေ့ို 
အေိကပးရန် တာဝန်ရှိေည်။ ထို ခ့ပင် ေုံကောေ်ေင့်ကတာ်ကော ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှုခေင့် ေေ်ကေခပထားေည့် ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုအကပါ် 
MFI များ၏ ေတိေဝတ်မှာ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ယုံြေည်မှုတည်ကဆာေ်ရာတေင် အဓိေေျေည်။

ကအာေ်ပါေဏ္ဍများတေင် ရုံးတေင်း စီမံခန ့်ခေဲကရး ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုနှင့် ေုမ္ပဏီခပင်ပထုတ်ကော်ကြေခငာမှုတိုအ့တေေ် မူဝါဒများ ကရးဆေဲ 
ခခင်းဆိုင်ရာ ေမ်းညွှန်မှုများ ကော်ခပထားေည်။

၄.၁။  ဘုတ်အေေဲဝ့င်များထံ ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း

ဘုတ်အေေဲဝ့င်တိုင်း ဘုတ်အေေဲ၏့ တာဝန်များေို စနစ်တေျ ကဆာင်ရေေ်ကရးနှင့် ေေ်ဆိုင်ေည့် ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရး စေမ်းကဆာင်မှု၊ 
ဘတ်ဂျေ်များ၊ ခန ့်မှန်းချေ်များ၊ (ခန ့်မှန်းချေ်အေားအောများနှင့် အမှန်တေယ် ရေဒ်များြေား ထင်ရှားေည့် ေောဟမှုေို ရှင်းေင်း 
ချေ်အပါအဝင်) ရုံးတေင်း ေစဉ် ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ၊ အခခားစာရေေ်စာတမ်းများနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များနှင့် 
ပတ်ေေ်၍ မိမိ စုံစမ်းကမးခမန်းမှုေို စီမံခန ့်ခေဲကရးမှ အခပည့်အစုံ အတိအေျ တုံ ခ့ပန်မှုများ အပါအဝင် ဥေ္က ဌ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် 
အခခားမန်ကနဂျာများထံမှ ကတာင်းဆိုခေင့်ရှိေည်။ 

ေုမ္ပဏီအကနခေင့် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ၊ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများ၏ အေျ ိုးစီးပေားေို 
ေေ်ကရာေ်နိုင်ေည့် အခခားေိစ္စရပ်များနှင့်ေေ်ဆိုင်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ေေ်ခံရယူနိုင်မည့် စနစ်တစ်ခု ေန်တီးကပး 
ေင့်ေည်။ ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများနှင့် အခခား ရုံးတေင်း စာရေေ်စာတမ်းများေ ဥေ္က ဌနှင့် အဓိေေျကော ဌာနခေဲများမှ အကေီး 
အေဲများတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား ခပည့်စုံပပီး စိတ်ချရေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ အချိန်မဆိုင်းဘဲ ကပးအပ်ရန် တာဝန်ရှိကြောင်း 
ခပဌာန်းထားေင့်ေည်။ 

အေျ ိုးဆေ်အကနခေင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု တာဝန်များေို ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ ထိကရာေ်မှုေည် စီမံခန ့်ခေဲကရးမှ ရရှိေည့် 
ေတင်းအချေ်အေေ်များ ခပည့်စုံေုံကောေ်မှု၊ အချိန်မီခေစ်မှု၊ တိေျမှုတိုနှ့င့် ေေ်ဆိုင်ေည်။ ေို ခ့ေစ်ရာ ဘုတ်အေေဲထ့ံ ေုံကောေ်ကော 
ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှုရှိကစရန်အတေေ် စနစ်များနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များ ထားရှိရန်မှာ MFI စီမံခန ့်ခေဲကရး၏ တာဝန်ခေစ်ေည်။ တစ်ဆေ်တည်း 
တေင် အချိန်ောေအေိုေ် ေေ်ခံရယူပပီး ေုံးေပ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ တေမတ်တည်းရှိကစရန် အစီရင်ခံမှုများနှင့် 
ေတင်းအချေ်အေေ်များ စံပုံစံတစ်ရပ်ေို ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုေ့ ေကဘာတူညီထားေင့်ေည်။

MFI ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုထံ စံထုတ်ကော်ကြေခငာမှုများတေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေည် -

• ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းပိုင်း စေမ်းကဆာင်မှုဆိုင်ရာ ေစဉ်အစီရင်ခံစာများ

• ကအာေ်ပါတိုပ့ါဝင်ကော ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတစ်ခုချင်းအတေေ် ခပည့်စုံေည့် ဘုတ်အေေဲ ့ ေတင်းအချေ်အေေ်များ -

o အစည်းအကဝးအစီအစဉ်၊

o ပပီးခဲ့ေည့် အစည်းအကဝး၏ မှတ်တမ်း၊

o ဘုတ်ကော်မတီများ၏ မှတ်တမ်း ေိုမ့ဟုတ် အစီရင်ခံစာများ၊

o စီမံခန ့်ခေဲကရး အစီရင်ခံစာ၊

o အဓိေ စေမ်းကဆာင်ရည် ညွှန်ေိန်းများနှင့် အချ ိုး၊ ေားရာ၊ ကခပာင်းေဲမှု ဆန်းစစ်ကေ့ောချေ်အပါအဝင် ဘဏ္ဍာကရးနှင့် 
ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စံအစီရင်ခံစာများ၊

o ချမှတ်ရမည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များ ေိုမ့ဟုတ် ကဆေးကနေးရမည့် ေိစ္စများနှင့် ေေ်ဆိုင်ေည့် ခေည့်စေေ်ေတင်းအချေ်အေေ်များ။

• ောေအေိုေ် စနံှုန်းေတ်မှတ်ချေ် အစီရင်ခံစာများနှင့်

• ေီးခခားေေတ်ေပ်စော စာရင်းစစ်ထားေည့် ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများနှင့် စာရင်းစစ်၏ စီမံခန ့်ခေဲကရးစာ။

စေမ်းကဆာင်ရည်ေို ပုံမှန် အစီရင်ခံမှုအခပင် ဘုတ်အေေဲအ့ား ၎င်းတို၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် ရည်ရေယ်ချေ်အတေေ် 
အေိကပးရန်ေိုအပ်မည့် ောမန်စီးပေားကရးေည်ပတ်မှုအတေင်း ခေစ်စဉ်များနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ချမှတ်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ် အမျ ိုးအစား 
များေည်း ရှိနိုင်ေည်။ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးအြေား ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝမှုေို အကေးထားရနနှ်င့် ဘုတ်အေေဲအ့ား ေွှမ်းမိုးချုပ်ေိုင်မှု 
ေို ကရှာင်ေျဉ်ရန် မည်ေည့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးခေတ်ချေ်များေည် ဘုတ်အေေဲေ့ို အေိကပးရန် ေိုအပ်ကစနိုင်ကြောင်း ဆုံးခေတ်ရာ 
တေင် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုအ့ကနခေင့် ေတိထားရန် ေိုအပ်ေည်။ အထူးေခေင့် MFI အား ေိောထင်ရှားေည့် ထပ်တိုး 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများ ကပါ်ောကစနိုင်ကော ေိမ်ေည်မှု၊ တရားစေဲဆိုမှု ေိုမ့ဟုတ် ကေိုတင်မေိရှိရေည့် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ ေိစ္စ ေိုမ့ဟုတ် 
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အချ ိုက့ော စီမံခန ့်ခေဲကရးဆိုင်ရာ ဆုံးခေတ်ချေ်များစေည့် ေိစ္စရပ်များအား ဘုတ်အေေဲထ့ံ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရန် ေိုအပ်ေည်။ ထို ခ့ပင် 
ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းအား အြေပ်အတည်းခေစ်ကစနိုင်မှုေို ကရှာင်ေျဉ်ရန် ေိုမ့ဟုတ် တုံခပန်မှု ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး 
မဟာေျူဟာ  ကရးဆေဲ ခပင်ဆင်ရာတေင် ဒါရိုေ်တာများအား အကထာေ်အေူကပးရန်အတေေ် စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ချမှတ်ကော နိုင်ငံကရးအရ 
အေဲဆတ်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များေို ဘုတ်အေေဲအ့ား အေိကပးထားေင့်ေည်။

စီမံခန ့်ခေဲကရး ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု မူဝါဒ နမူနာပုံစံေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂၊ ဋ တေင် ပူးတေဲ ကော်ခပထားေည်။

၄.၂။  ကော်ပိုရိတ်အကြောင်း ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု40

MFI တစ်ခုေ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းတေင် ေတင်းအချေ်အေေ် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုဆိုေည်မှာ  ေိရှိေိုေူ အားေုံး ခမန်ဆန် 
ပပီး ပေင့်ေင်းခမင်ောကော ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများခေင့် ကော်ပိုရိတ် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ေေ်ေှမ်းမီကစရန် ကဆာင်ရေေ်ကပး 
ကော ေုပ်ငန်းစဉ်များေို ဆိုေိုေည်။

အကရးပါကော ေတင်းအချေ်အေေ်များအား ေေ်ေှမ်းမီမှုေ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများအား MFI ၏ အကနအထားေို အေဲခေတ် 
ကေ့ောကစနိုင်ော ၎င်းတိုအ့ကေးထားေည့် ေိစ္စများနှင့် ဆေ်စပ်ကော အကခပာင်းအေဲများေို တုံ ခ့ပန်နိုင်ကစခခင်းခေင့် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင် 
ေူများ၏ အခေင့်အကရးများေို ောေေယ်ကပးရာတေင် အကထာေ်အေူခပုေည်။ ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုေည် MFI များအား ရှယ်ယာ 
ပိုင်ဆိုင်ေူများအကပါ် ကော်ပိုရိတ် တာဝန်ေိမှုေို ကော်ခပော ကေးေေေ်အကပါ် ပေင့်ေင်းခမင်ောစော ခပုမူကဆာင်ရေေ်ပပီး အများခပည်ေူ 
ယုံြေည်မှုနှင့် အားေိုးမှုတိုေ့ို ထိန်းေိမ်းနိုင်ကစခခင်းခေင့် အေျ ိုးခပုေည်။ အဆုံးတေင် ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုနှင့် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုတိုေ့ 
ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ၊ ပမီရှင်များ၊ ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများ၊ ကောေ် ေည်များ၊ ဝန်ထမ်းများအတေေ် ေတင်းအချေ်အေေ် ေစ်ဟာမှုေို 
ခေည့်ဆည်းကပးပပီး ရေဒ်အကနခေင့် MFI ဝင်ကငေ ေိုမ့ဟုတ် ေူစ့ေမ်းအားနှင့် ဘဏ္ဍာကရး အရင်းအခမစ်တိုေ့ို ေေ်ေှမ်းမီမှုအကပါ် အခပု 
ေကဘာကဆာင်ေည့် အေျ ိုးေေ်ကရာေ်မှုရှိကစေည်။

OECD ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကခခခံမူများေ ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ကအာေ်ပါနယ်ပယ်များရှိ အကရးပါကော ေိစ္စရပ် 
အားေုံးအား အချိန်နှင့်တကခပးညီ မှန်ေန်စော ထုတ်ကော်ကြေခငာရန် အြေံခပုထားေည် - 41 

• ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရေဒ်များ၊

• ေုမ္ပဏီ ရည်ရေယ်ချေ်များနှင့် ဘဏ္ဍာကရးမဟုတ်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်၊

• အေျ ိုးခံစားခေင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဆန္ဒမဲကပးခေင့်အပါအဝင် ရှယ်ယာအများစု ပိုင်ဆိုင်မှု၊

• ဒါရိုေ်တာအေေဲ၏့ ပညာအရည်အချင်း၊ ကရေးချယ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်၊ အခခားေုမ္ပဏီ ဘုတ်အေေဲမ့ျားတေင် ပါဝင်ထမ်းကဆာင်ေည့် 
ရာထူး၊ ေီးခခားေေတ်ေပ်ေူအခေစ် ယူဆခံရခခင်း ရှိမရှိအပါအဝင် ဒါရိုေ်တာအေေဲအ့ကြောင်း ေတင်းအချေ်အေေ်များ၊

• ဒါရိုေ်တာအေေဲနှ့င့် အဓိေေျကော အမှုကဆာင်များ၏ ေစာခံစားခေင့်

• ကေိုတင်မှန်းဆနိုင်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ အပိုင်းများ၊

• ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု စည်းမျဉ်းများ/ မူဝါဒများတေင် ပါဝင်ေည့်အချေ်များနှင့် အကောင်အထည်ကော်မှုအပါအဝင် စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် မူဝါဒများ

• ဝန်ထမ်းများ၊ အခခားအေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေိစ္စရပ်များနှင့်

• ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း။

MFI များေည် ထုတ်ကော်ကြေခငာကရး မူဝါဒ ကရးဆေဲအကောင်အထည်ကော်ခခင်းခေင့် ဤအကခခခံမူများေို ေေ်ကတေေ့ျင့်ေုံးနိုင်ေည်။ 
ေတင်းအချေ်အေေ် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ နမူနာပုံစံေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂၊ ဌ တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

40 IFC ၏ Disclosure and Transparency Toolkit ေည် ပုဂ္ဂေိေ ေဏ္ဍ၏ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှုများေို ေမ်းေေင့်ကပးရန်နှင့် ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုေို တိုးတေ်ကောင်းမေန်ကစရန်အတေေ် 
စီမံထားကော ကနာေ်ဆံုးခေည့်စေေ်ထားကော  ဆန်းေစ်တီထေင်ထားကော နည်းပညာခေစ်ေည်။ ၎င်း၏ရည်ရေယ်ချေ်မှာ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ၏ ေိုအပ်ချေ်အရ ပို၍ကောင်းမေန်ကော 
ေတင်းအချေ်အေေ်များရရှိရန်ခေစ်ေည်။ Toolkit ေည် ကပါ်ထေန်းစကေးေေေ်တေင် ၎င်းတို၏့ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှုများအတေေ် ေဘာဝပတ်ဝန်းေျင်၊ ေူမှုကရးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု တို၏့ 
အကေ့အေျင့်များေို ဆန်းစစ်ကေ့ောကော IFC ၏ ပို၍ခပည့်စုံကော အေစ်ခေစ်၍ကပါင်းစည်းထားကော ချဥ်းေပ်ပုံနည်းေမ်းေို အကခခခံထားေည်။ IFC ၏ Disclosure and 
Transparency Toolkit ေို ပိုမိုေိရှိေိုပါေ ဤတေင် ဝင်ကရာေ်ြေည့်ရှုနိုင်ေည် - 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+cg/resources/toolkits+and+manuals/beyond+the+balance+sheet+-
+ifc+toolkit+for+disclosure+and+transparency

41 G20/OECD Principles of Corporate Governance, 41-46.

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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အခန်း ၂ မှ ကနာေ်ဆေ်တေဲများ 

၂၊ ေ။ ဘုတ်အေေဲ ့ ပဋိညာဥ် နမူနာ

၂၊ ခ။ ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ် နမူနာ

၂၊ ဂ။ အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း မခေစ်ကပါ်ကစရန် မူဝါဒ နမူနာ 

၂၊ ဃ။ ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌ အခန်းေဏ္ဍ နှင့် တာဝန်များ နမူနာ

၂၊ င။ နှစ်စဥ်အေျ ိုးစီးပေားများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း နမူနာပုံစံ

၂၊ စ။ ချေ်ချင်းအကရးကပါ် အေျ ိုးစီးပေားများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း နမူနာစာ

၂၊ ဆ။ စာရင်းစစ်ကော်မတီ ပဋိညာဥ် နမူနာ

၂၊ ဇ။ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝး အစီအစဥ် နမူနာ

၂၊ ေ။ အစည်းအကဝးမှတ်တမ်း နမူနာ

၂၊ ည။ ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ခခင်း ပဋိညာဥ် နမူနာ

၂၊ ဋ။ စီမံခန ့်ခေဲကရး ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု မူဝါဒ နမူနာ 

၂။ ဌ။ ေတင်းအချေ်အေေ် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ နမူနာ 
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အခန်း ၂ မှ ကနာေ်ဆေ်တေဲများ

ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ေ - ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ်

ကနာေ
်ဆ

ေ
်တ

ေဲ ၂။ ေ
 [MFI ၏ အမည်]

ဒါရိုေ်တာများ ဘုတ်အေေဲ ့ ပဋိညာဥ်

အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့်ကနစ့ေဲ - ________ခပင်ဆင်မေမ်းမံေည့်ကနစ့ေဲ - __________ ဘုတ်အေေဲေ့ ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ေည့်ကနစ့ေဲ-_______

၁။  ပါဝင်ေည့် အချေ်များ

ဤပဋိညာဥ်တေင် [ေုမ္ပဏီအမည်ေုိ အစားထိုးပါ] (“ေုမ္ပဏီ”) ၏ ဒါရိုေ်တာများဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ပိုင်ခေင့်၊ တာဝန်များနှင့် အေေဲဝ့င် 
ခေစ်မှုတိုေ့ို ကော်ခပထားေည်။ ၎င်းေို ဒါရိုေ်တာများဘုတ်အေေဲ၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒများခေင့် ခေည့်စေေ်ပံ့ပိုးေည်။

၂။  ေုပ်ပိုင်ခေင့်

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ၎င်း၏ေုပ်ပိုင်ခေင့်ေို ေေ်ရှိအေေ်ဝင်ကနကောဥပကဒများနှင့် ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းတိုမ့ှ ရရှိေည်။ 

၃။  ဘုတ်အေေဲ၏့ အခန်းေဏ္ဍ

ဘုတ်အေေဲ၏့ အခန်းေဏ္ဍမှာ ေုမ္ပဏီ၏ အကောင်းဆုံးအေျ ိုးစီးပေားအတေေ် ကဆာင်ရေေ်ရန်ခေစ်ပပီး ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ အခခားအေျ ိုး 
ဆေ်စပ်ေူများအားေုံး၏ ေိုယ်စား ေုမ္ပဏီအား တန်ေိုးခမှင့်ကပးရန်ခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် မူဝါဒကရးဆေဲခခင်း၊ မဟာေျူဟာ ေမ်းညွှန် 
မှုနှင့် စေမ်းကဆာင်ရည် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊ စီမံခန ့်ခေဲကရးေို ထိကရာေ်စော ကေီးြေပ်ခခင်းတိုေ့ို ကဆာင်ရေေ်ခခင်းခေင့် ရင်းခမစ်များနှင့် 
စေမ်းရည်များေို အထိကရာေ်ဆုံးနည်းေမ်းခေင့် အေုံးချကစေည်။

၄။  ဘုတ်အေေဲ ့ ေေဲစ့ည်းပါဝင်ပုံ

ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုေို ထိကရာေ်ကစရန် ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ စာရေေ်စာတမ်းများနှင့်အညီ ဘုတ်အေေဲတ့ေင် 
အချိန်တိုင်း ေူ __ ဦး နှင့် __ ြေား ပါဝင်ရမည်။ ဒါရိုေ်တာ တစ်ဦးချင်းေည်

(ေ)  ၎င်း၏ တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် ေုံကောေ်ကော ေေ်ဆိုင်ရာ နည်းစနစ်ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် အကတေအ့ြေုံ များ ရှိရမည်။

(ခ)  ကောင်းမေန်ကော အဆင့်အတန်း၊ ဂုဏ်ေိေ္ခာရှိေူ ခေစ်ရမည်။

(ဂ)  ခပစ်မှု ေိုမ့ဟုတ် အကရးယူခံရနိုင်ကော ေုပ်ရပ် မေျူးေေန်ထားေူ (ေိုမ့ဟုတ် ထိုေိုေ့ျူးေေန်ထားကော ေုမ္ပဏီ/ေူ ပုဂ္ဂိုေ် 
တစ်ဦးဦးေို ေိုယ်စားမခပုေူ) (ဆုိေိုေည်မှာ - ောဘ်စားမှု၊ ေိမ်ေည်မှု၊ မတရားမှုခပုခခင်း၊ ပူးကပါင်းေိမ်ေည်ခခင်း 
ေိုမ့ဟုတ် ေျေ်ေိုေျေ်ဆီးခပုခခင်းတိုပ့ါဝင်ေည့် ေုပ်ရပ်များ)

ဤအရည်အချင်းများနှင့် ေိုေ်ညီခခင်းမရှိပါေ မည်ေူေ့ိုမျှ ဒါရိုေ်တာရာထူးအတေေ် တင်ေေင်းခခင်း (ေိုမ့ဟုတ် အကေီးတန်းအမှုကဆာင် 
ရာထူးကနရာ ခန ့်အပ်ခခင်း) မခပုေုပ်ရ။ ထို ခ့ပင် ဒါရိုေ်တာ (ေိုမ့ဟုတ် အကေီးတန်းအမှုကဆာင်) တစ်ဦးဦးေည် အဆိုပါ အရည်အချင်း 
များနှင့် ေိုေ်ညီခခင်းမရှိကတာ့ပါေ ၎င်းေိုယ်တိုင် နှုတ်ထေေ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းအား ထုတ်ပယ်ခခင်းခပုေုပ်ရမည်။

ဘုတ်အေေဲထ့ဲတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေိုော တစ်ဦးတည်းကော အမှုကဆာင်ဒါရိုေ်တာအခေစ် ခန ့်အပ်ရန်မှာ ဘုတ်အေေဲ၏့ ေေ်ရှိ 
မူဝါဒခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲက့ဆေးကနေးမှုများတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိများ ပါဝင်မှု ပိုမိုေိုအပ်ေည်ဟု ယူဆပါေ ဘုတ်အေေဲမ့ှ ဤမူဝါဒေို 
ခပန်ေည်ေုံးေပ်ေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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အနည်းဆုံး ဘုတ်အေေဲ၏့ [ေုံးပုံတစ်ပုံ] တေင် [ေုမ္ပဏီေ ေတ်မှတ်ေည့်အတိုင်း] ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော အမှုကဆာင် မဟုတ်ေည့် 
ဒါရိုေ်တာများ ပါဝင်ရမည်။

ဘုတ်အေေဲတ့ေင် အထူးေခေင့် ေုမ္ပဏီ၏ ေုပ်ငန်းများ ေိုမ့ဟုတ် မဟာေျူဟာေို ပံ့ပိုးကပးေည့် နယ်ပယ်တစ်ခုတေင် ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် 
အကတေအ့ြေုံ  ေျယ်ေျယ်ခပန ့်ခပန ့်ရှိကော ေိုမ့ဟုတ် ေင့်ကတာ်ကော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းရှိကော၊ ဘုတ်အေေဲ ့ ကဆေးကနေးမှုနှင့် 
ဆုံးခေတ်မှုများတေင် အေုံးဝင်ေည့် ေျွမ်းေျင်မှုများ ကပးအပ်နိုင်ေူ ဒါရိုေ်တာများ ပါဝင်ရမည်။

ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ဘုတ်အေေဲ ့ မဟာေျူဟာနှင့် မူဝါဒများေို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ပံ့ပိုးနိုင်ေည့် ခမင်ောကော စေမ်းရည်ရှိော အစီရင်ခံစာ 
များအား ကမးခေန်းထုတ်ဆန်းစစ်ကေ့ောခခင်းခေင့် စီမံခန ့်ခေဲကရး၏စနစ်တေျေည်ပတ်မှုေို ကေီးြေပ်ရာတေင် ပါဝင်နိုင်ရမည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ 
ဝင်တေင် အနည်းဆုံးတစ်ဦးေည် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျင်ေူခေစ်ရမည်။ ဆိုေိုေည်မှာ ၎င်းတေင် အရေယ်အစားနှင့် ေုပ်ငန်းအဆင့် 
ခမင့်မှုေကဘာတရားတို ့ ဆင်တူကော ေုမ္ပဏီများအတေေ် ဘဏ္ဍာကရးစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကငေစာရင်းေုပ်ငန်းများတေင် အကတေအ့ြေုံ ရှိရ 
မည်။

၅။  ဥေ္က ဌ

ဘုတ်အေေဲ၏့ ဥေ္က ဌေို ဘုတ်အေေဲ ့ နှစ်စဉ် ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ရမည် [ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော အမှုကဆာင်မဟုတ်ေည့် ဒါရိုေ်တာ 
ခေစ်ရမည်]။ ဥေ္က ဌေည် ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်အရာရှိကဟာင်း မခေစ်ရ။

၆။  ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီများ

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေင့်ကတာ်ေည်ဟု ယူဆ၍ ၎င်း၏ တာဝန်များေို ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် အကထာေ်အေူကပးမည့် ကော်မတီများေို ေေဲစ့ည်း 
မည်။

အနိမ့်ဆုံးအကနခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ည် ကအာေ်ပါအပမဲတမ်းကော်မတီများေို ေေဲစ့ည်းပပီး ထိုကော်မတီများ၏ ေုပ်ပိုင်ခေင့်၊ တာဝန်များ၊ 
အေေဲဝ့င်ခေစ်မှုနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ေိစ္စရပ်များေို ကော်ခပကပးကော ပဋိညာဥ် ေိုမ့ဟုတ် အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို 
ကရးဆေဲခပဌာန်းရမည်။

o စာရင်းစစ်ကော်မတီ၊

o [ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီ]

o [အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ]

o [ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု ကော်မတီ]  

ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် အချိန်ောေအေိုေ် စီမံေိန်းကေီးများ၊ မတည်ကငေရင်း မဟာေျူဟာ၊ အဓိေ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများနှင့် ေတိေဝတ်များ၊ 
မတည်ကငေရင်း ေုံးစေဲမှုစေည့် ေိစ္စရပ်များေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားရန် အခခား အပမဲတမ်းကော်မတီ ေိုမ့ဟုတ် ောေအတိုင်းအတာတစ်ခု 
အတေေ် ေီးခခားေေဲစ့ည်းကော ကော်မတီများေည်း ခန ့်အပ်နိုင်ေည်။

၇။  စီမံခန ့်ခေဲကရးေို ့ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝကပးခခင်း

ဘုတ်အေေဲေ့ည် အချိန်ောေအေိုေ် ေတ်မှတ်ကော ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝကပးမှုနှင့် ေန ့်ေတ်ချေ်များအကပါ်မူတည်၍ ေုမ္ပဏီ၏ ကနစ့ဉ် 
စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများေို စီမံခန ့်ခေဲရန် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် အာဏာများ ခေဲကဝအပ်နှင်းေည်။ အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်တေင် ၎င်းေ အချိန်ောေအေိုေ် ေတ်မှတ်မည့် စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲဝ့င်များအား အဆိုပါ ေုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် အာဏာေို တစ်ဆင့် 
ခေဲကဝကပးနိုင်ေည့် ေုပ်ပိုင်ခေင့်ရှိေည်။

၈  ဘုတ်အေေဲ၏့ တာဝန်

ကအာေ်ပါတိုေ့ည် ဘုတ်အေေဲ၏့ အဓိေ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားများ ခေစ်ေည်။

ေ။ ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာနှင့်ဆေ်စပ် အေုံးခပုကော ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှု ညွှန်းေိန်းများနှင့် ေတ်မှတ်ေျာထား ချေ်များ 
အပါအဝင် ေုမ္ပဏီ ကရရှည်မဟာေျူဟာဦးတည်ချေ်များနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးဆိုင်ရာေုပ်ငန်းစီမံေိန်းများေို ေုံးေပ်၊ အတည် 
ခပု၊ ကေ့ောကစာင့်ြေည့်ခခင်း၊
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ခ။ စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို ထိကရာေ်စော စီမံခန ့်ခေဲရန် အေုံးခပုေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးမူကဘာင်၊ မူဝါဒများနှင့် 
ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို  ကေီးြေပ်အတည်ခပုခခင်း၊

ဂ။ ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာ ဦးတည်ချေ်များနှင့်ပတ်ေေ်၍ တိုးတေ်မှုဆိုင်ရာ အကထေကထေ စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် ေတ်မှတ်ထား 
ကော ဆုံးရှုံးနိုင်မှုခံနိုင်ရည်မှ ကေေေည်ေေဲေေဲမှုများေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊

ဃ။ ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ၏ မှန်ေန်ခပည့်စုံမှုနှင့် ဥပကဒ၊ စည်းမျဉ်းခပဌာန်းချေ်များနှင့်ေိုေ်ညီမှုတိုေ့ို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

င။  စီမံခန ့်ခေဲကရးေ အေုံးခပုကော ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်မှု မူကဘာင်ေို ကေီးြေပ်ပပီး ထိကရာေ်အေျ ိုးရှိကစခခင်း၊

စ။ ေုမ္ပဏီ၏ ေူစ့ေမ်းအားအရင်းအခမစ်မူကဘာင်နှင့် မူဝါဒများေို ကေီးြေပ်အတည်ခပုကပးခခင်း၊

ဆ။ ဘုတ်အေေဲေ့ ေတ်မှတ်ထားေည့် အဓိေေျကော စီးပေားကရး ေိစ္စများတေင် အဆုံးအခေတ်ကပးခခင်း၊

ဇ။ ေုမ္ပဏီ၏ အကေီးတန်းအမှုကဆာင်များ ခန ့်ထားခခင်းနှင့် ေိုအပ်ပါေ ထုတ်ပယ်ခခင်း၊

ေ။ အဓိေစေမ်းကဆာင်ရည်ညွှန်းေိန်းများအပါအဝင် အကေီးတန်းအမှုကဆာင်များ၏ ေစာခံစားခေင့်နှင့် ဆုကြေးများေို 
ေတ်မှတ်ခခင်း၊

ည။ အဓိေေျကော အကေီးတန်းအမှုကဆာင်များ၏ အကထေကထေစေမ်းကဆာင်မှုေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ပပီး ေိုအပ်ေေို  တည့်မတ် 
ထိန်းကေျာင်းမှုများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

ဋ။ အကေီးတန်း အမှုကဆာင် ရာထူးများအတေေ် ရာထူးဆေ်ခံမှုစီမံေိန်းများနှင့် ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးဦးတည်ချေ်များ ကရးဆေဲ 
ကော်ကဆာင်ခခင်း၊

ဌ။ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ရန် ဒါရိုေ်တာကောင်းများ ကော်ထုတ် အြေံခပုခခင်း၊

ဍ။ ဘုတ်အေေဲ ့ ေစာခံစားခေင့်မူဝါဒေို ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အတည်ခပုကပးရန် အြေံခပုခခင်း၊

ဎ။ ဘုတ်အေေဲ၏့ အကထေကထေစေမ်းကဆာင်မှုနှင့် ထိကရာေ်မှုတိုေ့ို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ပပီး ေိုအပ်ေေို တည့်မတ်ထိန်းကေျာင်းမှု 
များ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

ဏ။ ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ေို ကေီးြေပ်ော အတည်ခပုထားကော မူဝါဒများနှင့် ေိုေ်ညီမှု ရှိကစခခင်း၊

တ။ ေုမ္ပဏီ၏ တန်ေိုးများနှင့် စံနှုန်းများေို ေတ်မှတ်ပပီး ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများအတေေ် ထမ်းကဆာင် 
ကပးရမည့် တာဝန်များေို နားေည်းထမ်းကဆာင်ကစခခင်း၊

ထ။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ၏ အေျ ိုးခံစားခေင့်များေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားော ေုမ္ပဏီအကနခေင့်  စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများေို 
ေေ်ကတေေ့ျေည့် အတိုင်းအတာထိ ေူမှုကရးအရ တာဝန်ခံကော နည်းေမ်းခေင့် ကဆာင်ရေေ်ကစခခင်း၊

ဒ။ ေုမ္ပဏီအကနခေင့် ထုတ်ခပန်ထားကော ဥပကဒ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ နည်းပကဒ၊ ညွှန်ြေားချေ်၊ ေမ်းညွှန်ချေ်များပါ ခပဌာန်းချေ် 
များေို ေိုေ်နာမှုရှိကစခခင်း။

၉။  ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ

ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် မိမိ၏ တာဝန်များေို စနစ်ေျေင့်ကေျာ်စော ထမ်းကဆာင်နိုင်ကစမည့် ကေိုတင်ကရးဆေဲထားကော နှစ်ပတ်ေည်စီမံေိန်း 
အရ ကတေဆ့ုံရန် ကေိုးပမ်းရမည်။ ထိုစီမံေိန်းေည် အစည်းအကဝးများအတေေ် အဆိုခပု အချိန်ဇယားေို ကော်ခပပပီး တစ်နှစ်ပတ်ေုံး 
ကဆေးကနေးရမည့် အဓိေအကြောင်းအရာများေို ကော်ခပရမည်။ ထိုေိုက့ဆာင်ရေေ်ခခင်းခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ည် ကရတိုေိစ္စများေို အာရုံစိုေ်ရုံ 
ောမဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့်အညီ အခခားကော မဟာေျူဟာနှင့် ပုံမှန်ေုပ်ငန်းများေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားနိုင်ကစရန် အကထာေ် 
အေူခပုကပမည်။ အခခားအကြောင်းအရာများေို ေိုအပ်ေေို ေီးခခားအစည်းအကဝး အစီအစဉ်များတေင် ထည့်ေေင်းရမည်။

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေိုအပ်ေေို ကတေဆ့ုံရမည်ခေစ်ကော်ေည်း တစ်နှစ်ေျှင် အနည်းဆုံး ကေးကေိမ်ကတေဆ့ုံရမည်။ ကော်မတီများေည် 
ေိုအပ်ေေိုကတေဆ့ုံရမည်ခေစ်ပပီး အနည်းဆုံး ေုံးေတစ်ကေိမ် ကတေဆ့ုံစည်းကဝးရမည်။

ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးအစီအစဉ်တစ်ခုချင်းေည် နှစ်ပတ်ေည်စီမံေိန်းနှင့် ေေ်ကတေေ့ျေျ ေိုေ်ညီရမည်။ ဥေ္က ဌေည် အစည်း 
အကဝးအစီအစဉ်နှင့်ပတ်ေေ်၍ အစည်းအကဝးမေျင်းပမီ ေုမ္ပဏီ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်နှင့် ကဆေးကနေးတိုင်ပင်ရမည်။ ဒါရိုေ်တာများ၊ 
ေုမ္ပဏီအမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ေိုမ့ဟုတ် အမှုကဆာင်ချုပ်နှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲတ့ိုေ့ည် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးအစီအစဉ်တေင် ကဆေး 
ကနေးမည့် အကြောင်းအရာများေို ထည့်ေေင်းရန် ကတာင်းဆိုခေင့်ရှိေည်။

အစည်းအကဝးအစီအစဉ်ေို ဒါရိုေ်တာအားေုံးထံ အစည်းအကဝးမတိုင်မီ အနည်းဆုံး (____) ရေ်ကေိုတင်၍ ကပးပိုရ့မည်။ အစီအစဉ်ပါ 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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အကြောင်းအရာတစ်ခုစီအတေေ် ရှင်းေင်းချေ်များေို စာခေင့်ကရးေားပပီး အခခားေေ်ဆိုင်ရာ စာရေေ်စာတမ်းများနှင့်အတူ ကပးအပ် 
ရမည်။ ယင်းတိုတ့ေင် (၁) ေျင်းပပပီးခဲ့ကော ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးမှတ်တမ်း၊ (၂) ကဆေးကနေးရမည့် အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ စာတမ်း 
များနှင့် (၃) စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲေ့ ခပုစုထားေည့် အခခား အစီရင်ခံစာများ ပါဝင်ေည်။ အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ စာတမ်းများေည် 
ရှင်းေင်း၊ တိုကတာင်းပပီး ေတင်းအချေ်အေေ်ခပည့်စုံော စနစ်တေျေုံးေပ်ချေ်များအကပါ် အကခခခံေည့် ေုပ်ေိုင်ကဆာင်ရေေ်ရမည့် 
အြေံခပုချေ်များ ပါဝင်ရမည်။

ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများေို ပုံမှန်အားခေင့် ေုမ္ပဏီရုံးခန်းများတေင် ေျင်းပကော်ေည်း အခခားကနရာများတေင်ေည်း ေျင်းပနိုင်ေည်။ 
ထို ခ့ပင် တေ်ကရာေ်ေူအားေုံး တစ်ပပိုင်တည်း အခပန်အေှန် ဆေ်ေေယ်နိုင်ပါေ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများေို တယ်ေီေုန်း၊ ေီဒီယို၊ 
ေိုမ့ဟုတ် အခခားဆေ်ေေယ်ကရးနည်းေမ်းများခေင့်ေည်း ေျင်းပနိုင်ေည်။

ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးအထကခမာေ်ေည့် ဦးကရေည် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးအပါအဝင် ဒါရိုေ်တာ အများစု 
ပါဝင်ရမည်ခေစ်ေည်။ အချ ိုဒ့ါရိုေ်တာများအကနခေင့် ေိောထင်ရှားေည့် အေျ ိုးစီးပေားရှိကော အဆိုခပုေွှာများေို ကဆေးကနေးေည့်အခါ 
ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝး အထကခမာေ်ေည့် ဦးကရေည် ေိောထင်ရှားေည့် အေျ ိုးစီးပေားမရှိကော ဒါရိုေ်တာ တစ်ဝေ်ကေျာ် 
ခေစ်ရမည်။ အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ေည့် ဦးကရမခပည့်ဝကော ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတေင် ချမှတ်ကောဆုံးခေတ်ချေ်များေို အေျ ိုး 
ေေ်ကရာေ်မှုရှိေည်ဟု မမှတ်ယူရ။

ဒါရိုေ်တာများ၊ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးနှင့် (ေိတ်ကခါ်ခခင်းခံရပါေ) စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲဝ့င်များအခပင် အခခားေူများ၏ အစည်းအကဝး 
ဝင်ကရာေ်ခေင့်ေို ဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် အစည်းအကဝးရှိ ဒါရိုေ်တာအများစုေ ဆုံးခေတ်ရမည်။

ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများေို ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌေ ဦးကဆာင်ရမည်။ ၎င်းပျေ်ေေေ်ေည့်အခါ အစည်းအကဝးရှိ ဒါရိုေ်တာအများစု၏ 
ဆန္ဒမဲခေင့် ခန ့်အပ်ကော ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးေ ဦးကဆာင်ရမည်။ ဒါရိုေ်တာများေည် ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌအား ပုံမှန် ေေတ်ေပ်စော ကတေဆ့ုံ 
ခေင့်ရှိပပီး ၎င်းနှင့်ကဆေးကနေးမှုများေို ေုမ္ပဏီ အမှုကဆာင်ချုပ် နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးထံ ေွှဲကခပာင်းကပးနိုင်ေည်။

ဒါရိုေ်တာများေည် ဘုတ်အေေဲဆ့ုံးခေတ်ရန် တင်ခပောေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များေို တညီတညွတ်တည်း ေေ်ခံရန် ကေိုးပမ်းရမည်။ 
ဘုတ်အေေဲေ့ ေိစ္စရပ်တစ်ခုေို ဆန္ဒမဲခေဲရန်ေိုအပ်ောပါေ ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးေျှင် ဆန္ဒမဲတစ်မဲကပးခေင့်ရှိေည်။ တညီတညွတ်တည်း 
ေကဘာတူညီမှုမရပါေ ဘုတ်အေေဲ၏့ ဆုံးခေတ်ချေ်များေို ကပးအပ်ေည့် ဆန္ဒမဲအများစုအရ ေေ်ခံအတည်ခပုရမည်။

ကယဘုယျအားခေင့် ဘုတ်အေေဲ ့ ဆုံးခေတ်ချေ်များေို ဘုတ်အစည်းအကဝးတေင် ေေ်ခံအတည်ခပုရမည်။ (၁) ေေ်ဆိုင်ရာ အဆိုခပုေွှာေို 
အခပည့်အဝနားေည်ပပီး ရိုးေားစော ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ရန် ေိုအပ်မည့် အခခား စာရေေ်စာတမ်းများ/ ေတင်းအချေ်အေေ်များနှင့် 
အတူ ဒါရုိေ်တာအားေုံးထံ ကပးပိုထ့ားပါေ၊ (၂) ထိုေို ့ ေေ်ခံအတည်ခပုပုံေို မည်ေည့် အေေဲဝ့င်ေမျှ ေန ့်ေေေ်ခခင်းမရှိပါေ၊ (၃) 
ယင်းဆုံးခေတ်ချေ်ေို ဆုံးခေတ်ချေ်အတေေ် ဆန္ဒမဲကပးနိုင်ေည့် ဒါရိုေ်တာအား ေုံးေ စာခေင့်ကရးေား၍ တညီတညွတ်တည်း အတည် 
ခပုပါေ ဘုတ်အေေဲ ့ ဆုံးခေတ်ချေ်များေို စာခေင့်ကရးေား၍ေည်း ေေ်ခံအတည်ခပုနိုင်ေည်။

ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှု ေိုမ့ဟုတ် တေ်ြေေေှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်ေေ်၍ ကဆေးကနေးေိုေည်များေို ကဆေးကနေးနိုင်ရန် 
အစည်းအကဝး မတိုင်မီ ေိုမ့ဟုတ် အပပီးတေင် အမှုကဆာင်မဟုတ်ေူများ၊ ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရုိေ်တာများနှင့် ေီးခခားအစည်းအကဝး 
များေို ေိုအပ်ေေို ေျင်းပရမည်။

၁၀။  ဒါရိုေ်တာများ၏ ေစာခံစားခေင့်

[အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့် ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီေ ဒါရိုေ်တာများ၏ ေစာခံစားခေင့် အဆင့်အား ေုံးေပ်ပပီး 
ဘုတ်အေေဲထ့ံ နှစ်စဉ် အြေံခပုချေ်ကပးရမည်။] နှစ်စဉ် ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီများတေင် ပါဝင်မှု အပါအဝင် အမှုကဆာင် 
မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာများ၊ ေုမ္ပဏီေို၎့င်းတိုက့ပးေည့်အချိန်၊ ၎င်းတိုတ့ာဝန်များ၏ အတိုင်းအတာနှင့် ရှုပ်ကထေးနေ်နဲမှုတိုေ့ို ထည့် 
ေေင်း စဉ်းစား၍ ဒါရိုေ်တာများ၏ ေစာခံစားခေင့်ေို အတည်ခပုကပးရမည်။

ဒါရိုေ်တာများအား ၎င်းတိုတ့ာဝန်ေို ထမ်းကဆာင်ရာတေင် ေျ ိုးကြောင်းေင့် ေုန်ေျမှုများအားေုံး ခပန်ေည်ထုတ်ကပးရမည်။ ထိုေဲ့ေို ့
ကော ေုန်ေျစရိတ်အားေုံးေို ခပန်ေည်ကတာင်းခံရန် ဘုတ်အေေဲ ့ [အတေင်းကရးမှူး] ထံ ကပးပိုရမည်။

ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးေည် ပုံမှန်မဟုတ်ကော အေုံးစရိတ် ေုန်ေျမှုရှိမည့် ေုပ်ငန်းတစ်ခုေို ကဆာင်ရေေ်ေိုပါေ အဆိုပါအေုံးစရိတ်ေို 
မေုံးစေဲမီ ကေိုတင်၍ ဥေ္က ဌနှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးရမည်။

ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းအား ကပးအပ်ေည့် ေစာခံစားခေင့်နှင့် အေုံးစရိတ်များေို ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များထံ ထုတ်ခပန်ကော ေုမ္ပဏီ၏ 
နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာတေင် ကော်ခပရမည်။
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၁၁။  ဒါရိုေ်တာများ၏ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှု

ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးေည် ဘုတ်အေေဲ၏့ ပုံမှန် ‘ေီးခခားေေတ်ေပ်မှု’ ေတ်မှတ်ချေ်များေို အကထာေ်အေူခေစ်ကစရန် အချိန်ောေအေိုေ် 
ဘုတ်အေေဲေ့ ေတ်မှတ်ထားကော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ခပည့်စုံေည့်အခါ ၎င်းအား ဘုတ်အေေဲန့ှင့် ေုမ္ပဏီ၏ ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီများတေင် 
တာဝန်ထမ်းကဆာင်ရန် ရည်ရေယ်ချေ်အတေေ် ေီးခခားေေတ်ေပ်ေည်ဟု ယူဆရမည်။ ဤစံချိန်စံညွှန်းများေည် ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒနှင့် 
နည်းဥပကဒများ၊ နိုင်ငံတော အကောင်းဆုံးအကေ့အထ အြေံခပုချေ်များအရ ေင့်ကတာ်ကော ေီးခခားေေတ်ေပ်မှု ေတ်မှတ် 
ချေ်များေို ထင်ဟပ်ရမည်။ [ေေ်ရှိ စံချိန်စံညွှန်းများ မိတ္တ ူေို ဤစာတမ်းတေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။]

ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာေည် စီမံခန ့်ခေဲကရးမှ ေီးခခားေေတ်ေပ်၍ ၎င်း၏ အကနှာင့်အေေဲေ့င်းော ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော 
ဆင်ခခင်ဆုံးခေတ်မှုေို ေျင့်ေုံးရာ၌ ကေီးမားကော အကနှာင့်အယှေ်ခေစ်ကစနိုင် ေိုမ့ဟုတ် ထိုေို ခ့ေစ်ကစနိုင်ေည်ဟု ေျ ိုးကြောင်း 
ဆီကေျာ်စော ယူဆရနိုင်ကော စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ ေိုမ့ဟုတ် အခခားဆေ်ဆံကရးများမှ ေင်းေေတ်ရမည်။

ဒါရိုေ်တာတိုင်းေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား ၎င်း၏ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုေို အေဲခေတ်ကေ့ောရန် ဆေ်စပ်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်များ 
ကပးအပ်ရမည်။

ဒါရိုေ်တာတစ်ဦး၏ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှု ေတ်မှတ်ချေ်ေို [အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ၏ 
အြေံခပုချေ်ခေင့်] ဘုတ်အေေဲေ့ ခပုေုပ်ရမည်။

၁၂။  ဒါရိုေ်တာများ ခန ့်အပ်ခခင်းနှင့် ခပန်ေည်ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ခခင်း

ေစ်ေပ်ကနရာရှိေည့်အခါ ဒါရိုေ်တာတစ်ဦး ခန ့်အပ်ခခင်း ေုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဘုတ်အေေဲ ့ [အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့် 
ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ၏ အေူအညီခေင့်] ေည် ေိုအပ်ေေို ခပင်ပ အတိုင်ပင်ခံများအေုံးခပုော ေင့်ကေျာ်ေည့် ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် 
အကတေအ့ြေုံ ရှိကော ေင့်ကတာ်ေူများအား ကရေးထုတ်ရေည်။ အေင့်ကတာ်ဆုံးေူေို ဘုတ်အေေဲေ့ ခန ့်အပ်ရမည်ဆိုကော်ေည်း ကနာေ် 
တစ်ကေိမ်ေျင်းပမည့် နှစ်ပတ်ေည်အကထေကထေအစည်းအကဝးတေင် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ၏ ကရေးကောေ်မှုေို ခံယူရမည်။

ေုမ္ပဏီေ ဒါရိုေ်တာ ရာထူးအတေေ် အဓိေ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များပါဝင်ကော တရားဝင်ခန ့်အပ်ေွှာေို ဒါရိုေ်တာ တစ်ဦးချင်း 
အား ကပးအပ်ရမည်။ ဒါရိုေ်တာတစ်ဦး ခပန်ေည်ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်မှုေုပ်ငန်းစဉ်မှာ ေုမ္ပဏီေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းအတိုင်း 
ခေစ်ေည်။

နှစ်ပတ်ေည်အကထေကထေအစည်းအကဝးတစ်ခုမစမီ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ခပန်ေည် ကရေးချယ်ခံမည့် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းစီ၏ စေမ်းကဆာင် 
မှုေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ော အဆိုပါ ဒါရိုေ်တာ တစ်ဦးချင်းစီအား ခပန်ေည်ကရေးချယ်ခံရန်အတေေ် အေေဲဝ့င်များအကနခေင့် ကထာေ်ခံမဲ 
ကပးရန် ဘုတ်အေေဲေ့ ကထာေ်ခံအြေံခပုမည်၊ မခပုမည်ေို ဆုံးခေတ်ရမည်။

ပုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦးအကနခေင့် ဒါရိုေ်တာအခေစ် ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည့် ေေ်တမ်းေို (၁၀) နှစ်ဟု ဘုတ်အေေဲေ့ ေန ့်ေတ်ထားပပီး အဆိုပါောေ 
အပပီး နှစ်ပတ်ေည် ေုံးေပ်မှုခံယူရမည်။ ဤေည်ေို ေင့်ကတာ်ကော ေေ်တမ်းတစ်ခုအခေစ် ဘုတ်အေေဲေ့ ယူဆေည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ 
တေင် ောေရှည်ြောစော တာဝန်ထမ်းကဆာင်ထားကော ဒါရိုေ်တာများေည် ေုမ္ပဏီနှင့် ပတ်ေေ်ကော တန်ေိုးရှိေည့် အကတေအ့ြေုံ  
များ၊ အေိအခမင်များနှင့် ေမိုင်းကြောင်းအခမင်များ ရရှိထားော အေေယ်တေူ အစားထိုးရန် မေေယ်ေူကပ။

ဒါရိုေ်တာများအတေေ် အပငိမ်းစားယူရမည့် အေေ်အရေယ်မှာ [၇၀] နှစ် ခေစ်ေည်။

၁၃။   ေုပ်ငန်းခေင် မိတ်ဆေ်ခခင်းနှင့် အေားေျကစခခင်း

အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ပူးကပါင်း၍ ဘုတ်အေေဲ ့ [အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ] ေည် 
ဒါရိုေ်တာအေစ်များအား ၎င်းတို၏့ တာဝန်နှင့် ဝတ္တ ရားများေို ထမ်းကဆာင်ရာတေင် အကထာေ်အေူခေစ်ကစကရးအတေေ် ေုပ်ငန်း 
ခေင်တေင် အေားေျကစကရး အစီအစဉ်ေို ကဆာင်ရေေ်ကပးရမည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်တေင် ဥေ္က ဌ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ အမှုကဆာင်များ၊ 
ရုံးတေင်းနှင့် ရုံးခပင်စာရင်းစစ်များနှင့် ကဆေးကနေးခခင်း၊ ေတ်စရာများ၊ အနီးေပ်ေင်တန်း၊ အေုပ်ရုံကဆေးကနေးပေဲများ စီစဉ်ကပးခခင်းတိုပ့ါဝင် 
မည်။ ၎င်းတိုတ့ေင် ဒါရိုေ်တာများ၏ အခေင့်အကရးများ၊ တာဝန်များနှင့် ဝတ္တ ရားများ၊ ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းများ၊ ေုမ္ပဏီ၏ 
ထင်ရှားကော ဘဏ္ဍာကရး၊ ကငေစာရင်းနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ စီမံခန ့်ခေဲမှု ေိစ္စရပ်များ၊ စည်းမျဉ်းေိုေ်ညီကရးအစီအစဉ်၊ ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်နှင့် 
စီမံခန ့်ခေဲကရး ေေဲစ့ည်းပုံတို ့ပါဝင်မည်။

ဘုတ်အေေဲ ့ [အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ] ၏ ကတာင်းဆိုချေ်အရနှင့် အမှုကဆာင် မဟုတ်ကော 
ဒါရိုေ်တာများ ေုမ္ပဏီအကြောင်း နားေည်မှုနှင့် ေဟုေုတ ပိုမိုရရှိကစကရး အကထာေ်အေူခပုရန် အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရးအကနခေင့် 
ဒါရိုေ်တာများအတေေ် ောေအေိုေ် ေုမ္ပဏီ၊ ေုမ္ပဏီေုပ်ငန်းများအား ထိခိုေ်နိုင်ကော ေိုမ့ဟုတ် ထိခိုေ်နိုင်ကချရှိေည့် အချေ်များ 
နှင့်ပတ်ေေ်၍ ခေည့်စေေ် တင်ခပရှင်းေင်းမှုများ  ခပုေုပ်ရမည်။ ေေ်ဆိုင်ရာေိစ္စများနှင့်ပတ်ေတ်၍ ဒါရိုေ်တာများေည် ကနာေ်ဆုံး 
အကခခအကနေို ေိရှိရန်ကေိုးစားရမည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၁၄။  ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျင်အြေံဥာဏ်များ ရယူခခင်း

ဘုတ်အေေဲတ့ေင် မိမိ၏ တာဝန်များေုိ ကေျပေန်ကအာင် ကဆာင်ရေေ်ရန် ေိုအပ်ေည့် စုံစမ်းစစ်ကဆးမှုများ ကဆာင်ရေေ်ရန် ေိုမ့ဟုတ် 
ညွှန်ြေားရန် ေုပ်ပိုင်ခေင့်ရှိပပီး အချိန်ောေအေိုေ် မိမိတိုေ့ုပ်ငန်းများေို ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် ေိုအပ်ေည်ဟု ယူဆပါေ ေုမ္ပဏီ၏ 
ေုန်ေျစရိတ်ခေင့် ဥပကဒ၊ ကငေစာရင်း ေိုမ့ဟုတ် အခခား အြေံကပးများ၊ အတိုင်ပင်ခံများ ေိုမ့ဟုတ် ေျွမ်းေျင်ေူများေို ငှားရမ်းနိုင်ေည်။

ဒါရိုေ်တာတိုင်းတေင် ဥေ္က ဌ၏ ကေိုတင်ေကဘာတူညီချေ်အကပါ်မူတည်ပပီး ေုမ္ပဏီ၏ ေုန်ေျစရိတ်ခေင့် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော 
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျင် အြေံညဏ်များ ကတာင်းခံခေင့်ရှိေည်။

၁၅။  ဘုတ်အေေဲ ့ စေမ်းကဆာင်ရညနှ်င့် ဒါရိုေ်တာများအား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ၎င်း၏စေမ်းကဆာင်ရည်ေို နှစ်စဉ် ေုံးေပ်အေဲခေတ်ရမည်။ ဤအေဲခေတ်ကေ့ောမှုတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ အဓိေ 
တာဝန်များအားေုံးေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားော အထူးေခေင့် ဘုတ်အေေဲ ့ နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် စီမံခန ့်ခေဲကရးတို၏့ ပါဝင်ပံ့ပိုးမှု တိုးတေ်ော 
နိုင်ေည့် အပိုင်းများေို ေုံးေပ်ရမည်။

တစ်နှစ်ေျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကေိမ် [အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ၏ ေိုအပ်ေေို အကထာေ် 
အေူခပုမှုခေင့်] ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌေ အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းစီ၏ စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် ဘုတ်အေေဲအ့ား ပံ့ပိုးမှုတိုေ့ို 
ေုံးေပ်ရမည်။ [အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ၏ ေိုအပ်ေေို အကထာေ်အေူခပုမှုခေင့်] 
ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံးေ တစ်နှစ်ေျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကေိမ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏စေမ်းကဆာင်မှုေို ေုံးေပ်ရမည်။ [အမည်စာရင်း 
တင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီဥေ္က ဌေ ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌအား ဒါရိုေ်တာအားေုံး အေဲခေတ်ေုံးေပ်ရာတေင် 
ပံ့ပိုးေူညီရမည်။]

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီများ၏ စေမ်းကဆာင်မှု၊ ေုမ္ပဏီ၏ အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရး၊ ဘုတ်အေေဲန့ှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးအြေား 
ဆေ်ဆံကရး၊ အကထေကထေ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ေိစ္စများေိုေည်း ေုံးေပ် အေဲခေတ်ရမည်။

[အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီေည် အဆိုပါ အေဲခေတ်ေုံးေပ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များတေင် 
ထည့်ေေင်းစဉ်းစားရမည့် (တိုင်းတာနိုင်ပပီး အရည်အကေေးဆိုင်ရာ) စေမ်းကဆာင်ရည် စံနှုန်းများေို ဘုတ်အေေဲအ့ား အြေံခပုရမည်။] အချိန် 
ောေအေိုေ် ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းများနှင့် စေမ်းကဆာင်မှုအပိုင်းများေို ေုံးေပ် အြေံခပုရန် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ခပင်ပ အတိုင်ပင် 
ခံတစ်ဦးေို ကခါ်ယူနိုင်ေည်။

[ေုမ္ပဏီေည် အစီရင်ခံေည့် ောေအတေင်း ဘုတ်အေေဲန့ှင့် အေေဲဝ့င်များအတေေ် စေမ်းကဆာင်ရည် အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှု  ကဆာင်ရေေ် 
ထားခခင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် မည်ေိုက့ဆာင်ရေေ်ထားကြောင်း ကော်ခပချေ်တစ်ရပ်ေို နှစ်ပတ်ေည်အစီရင်ခံစာ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေဏ္ဍ 
တေင် ထည့်ေေင်းရမည်။]

[ဘုတ်အေေဲ ့၊ ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီများနှင့် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်း၏ စေမ်းကဆာင်ရည် အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှု ေုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း ရှင်းေင်း 
ကော်ခပချေ်ေို ေုမ္ပဏီ၏ ဝေ်ဘ်ဆိုေ်ကပါ်၌ ရှင်းေင်းစော ေတ်မှတ်ထားေည့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေဏ္ဍတေင် ေွှင့်တင်ခခင်းခေင့် 
အများခပည်ေူေိကအာင် ထုတ်ခပန်ပပီး ေိုအပ်ေေို ခေည့်စေေ်မေမ်းမံရမည်။]

၁၆။   စီမံခန ့်ခေဲကရးအား ေေ်ေှမ်းမီမှု

ဘုတ်အေေဲဝ့င်များတေင် ဥေ္က ဌ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တိုန့ှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးပပီးကနာေ် စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲဝ့င်များအား အခပည့်အဝ 
ေေတ်ေပ်စော ေေ်ေှမ်းမီမှု ရှိရမည်။

ဘုတ်အေေဲ၏့ စီမံခန ့်ခေဲကရးေို ကေီးြေပ်ရန် တာဝန်၏ ပင်ေိုအပိုင်းတစ်ခုအခေစ် အထူးေခေင့် ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီများေည် ေေ်ဆိုင်ရာ 
ကော်မတီများ၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များအရ အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲဝ့င် တစ်ဦးချင်းအား ဆေ်ေေယ်နိုင်၍ မတေ်မကနရ 
အစည်းအကဝးများကခါ်ယူနိုင်ေည်။

၁၇။   ဘုတ်အေေဲ ့ အတေင်းကရးမှူး

ဒါရိုေ်တာများအားေုံးတေင် ဘုတ်အေေဲအ့တေင်းကရးမှူးအား တိုေ်ရိုေ်ေေ်ေှမ်းမီမှုရှိရမည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ အတေင်းကရးမှူး ခန ့်အပ်ခခင်းနှင့် 
ထုတ်ပယ်ခခင်းတိုမ့ှာ ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံး၏ ဆုံးခေတ်ချေ်ခေစ်ရမည်။
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၁၈။  ဒါရိုေ်တာ တာဝန်များ

ေုမ္ပဏီ၏ ဘုတ်အေေဲ ့ ဒါရိုေ်တာများေည် ေုမ္ပဏီနှင့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအကပါ် အကေးထားရန်၊ ေစ္စာရှိရန်၊ ကော်ပိုရိတ် အာဏာ 
ပိုင်စည်းမျဉ်းများေို ေိုေ်နာရန် ယုံြေည်အပ်နှင်းထားေည့် တာဝန်များရှိေည်။ အဆိုပါ ယုံြေည်အပ်နှင်းထားေည့် တာဝန်များေို 
ထမ်းကဆာင်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲ ့ ဒါရိုေ်တာများေည် အချိန်တိုင်း ပေင့်ပေင့်ေင်းေင်း ေကဘာရိုးခေင့်  ကဆာင်ရေေ်ပပီး ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုး 
စီးပေားေို ကရှတ့န်းတင်ော ေုမ္ပဏီ အကခခခံစည်းမျဉ်း၊ ေေ်ဆိုင်ရာဥပကဒများေို ေိုေ်နာ ၍ ခေစ်နိုင်ကချ ေိုမ့ဟုတ် အမှန်တေယ် 
အေျ ို စီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းများေို ကရှာင်ေျဉ်ရမည်။ အထူးေခေင့် ဒါရိုေ်တာတိုင်းေည်  ကအာေ်ပါတာဝန်များေို အကေး 
ထားရမည်။

ဒါရိုေ်တာများေည် ေုမ္ပဏီအား ေစ္စာရှိရမည့် တာဝန်ေို ကအာေ်ပါတို ့မခပုေုပ်ဘဲ ေျင့်ေုံးရမည် -

(ေ)  မိမိ၏ ပုဂ္ဂိုေ်ကရး အေျ ိုးစီးပေားရှိကနကော ကရာင်းဝယ်မှုများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

(ခ)  ေျှ ိုဝ့ှေ်ေတင်းအချေ်များေို ထုတ်ကော်အေိကပးခခင်း၊

(ဂ) ပပိုင်ေေ် ေုမ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့် စာချုပ်စာတမ်းဆိုင်ရာ ဆေ်ဆံမှု ခပုေုပ်ခခင်း၊

(ဃ) ပုဂ္ဂိုေ်ကရး အေျ ိုးကေျးဇူး/အခမတ်အတေေ် ေုမ္ပဏီ၏ ရပိုင်ခေင့်များနှင့် အေုံးအကဆာင်များ အေုံးခပုခခင်း ေိုမ့ဟုတ်

(င) ၎င်း၏ တရားဝင်ရာထူးတေင် ရရှိကော ေတင်းအချေ်အေေ်နှင့် စီးပေားကရးအခေင့်အေမ်းများေို ပုဂ္ဂိုေ်ကရး အေျ ိုးအခမတ် 
အတေေ် အေုံးချခခင်း။

ဒါရိုေ်တာများေည် ေုမ္ပဏီအား အကေးထားရမည့် တာဝန်ေို ကအာေ်ပါနည်းေမ်းများခေင့် ေျင့်ေုံးရမည် -

(ေ) ေုမ္ပဏီတစ်ခုေုံး၏ ကရရှည်အေျ ိုးစီးပေားေို ကမျှာ်မှန်းဦးတည်၍ ေုမ္ပဏီ၏ ေိစ္စရပ်များေို ေမ်းညွှန်အုပ်ချုပ်ခခင်း၊

(ခ) မိမိ၏ ေုပ်ငန်းများေို ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် ဂရုစိုေ်မှု၊ ေုံေ့ဝီရိယ၊ ဆင်ခခင်ဥာဏ်တိုေ့ို အခမင့်ဆုံး အေုံးခပုခခင်း၊

(ဂ) ေုမ္ပဏီအား ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒ၊ နည်းပကဒအားေုံးနှင့် ေိုေ်ညီကအာင် ကဆာင်ရေေ်ကစခခင်း။

ဒါရိုေ်တာများေည် ဤပဋိညာဥ်တေင်ပါဝင်ကော အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို အခပည့်အဝ နားေည်ေကဘာကပါေ်ပပီး ဘုတ်အေေဲအ့ား 
အဆိုပါ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို အတတ်နိုင်ဆုံး ကဆာင်ရေေ်ကစရန် အကထာေ်အေူကပးရမည်။

ဒါရိုေ်တာများေည် ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများေို အခပည့်အဝ နားေည်ေကဘာကပါေ် 
ပပီး ဘုတ်အေေဲအ့ား ထိုမူဝါဒများနှင့် အချိန်တိုင်း ေိုေ်ညီကစရန် အကထာေ်အေူကပးပပီး အေေဲအ့စည်းအတေင်း ယင်းတိုေ့ို ခမှင့်တင် 
အားကပးရမည်။

ဒါရိုေ်တာများေည် ဘုတ်အေေဲန့ှင့် ကော်မတီ အစည်းအကဝးများ တေ်ရန်အချိန်၊ အစည်းအကဝးများအတေေ် ခပင်ဆင်ချိန်၊ ေုမ္ပဏီအတေင်း 
တိုးတေ်မှုများေို ေုံေုံကောေ်ကောေ် ေိရှိထားရန် အချိန်တိုအ့ပါအဝင် မိမိရာထူးကနရာအတေေ် ေုံကောေ်ကော အချိန်ကပးရမည်။ 
အနိမ့်ဆုံးအကနခေင့် ဒါရိုေ်တာများေည် တစ်နှစ်အတေင်း ေျင်းပကော ဘုတ်အေေဲ ့ အစည်းအကဝး၏ ၇၅% ေို တေ်ကရာေ်ရမည်။

ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ၎င်း၏ စေမ်းရည်များေို အခမင့်ဆုံးထားရှိပပီး ၎င်း၏အေေဲဝ့င်များအား အခပည့်အဝအေုံးချနိုင်ကစကရး အတေေ် 
ဒါရိုေ်တာများေည် တစ်ဦးချင်းအကနခေင့် မိမိတို၏့ ေဟုေုတ၊ အရည်အကေေး၊ ေျွမ်းေျင်မှု၊ စေမ်းကဆာင်ရည်နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ 
ရင်းခမစ်များခေင့် အဆုံးအစေန်ထိ ပံ့ပိုးကပးရမည်။

ဒါရိုေ်တာများေည် အစည်းအကဝးများတေင် ကဆေးကနေးေည့် အကြောင်းအရာများေို အခပည့်အဝ စဉ်းစားေုံးေပ်ော ေင့်ကတာ်ေေို 
မိမိတို၏့ အထင်အခမင်၊ အကတေးအကခါ်များေို ပေင့်ေင်းစော ကော်ခပနိုင်ေည်ဟု အပမဲခံစားရကြောင်း ကေချာကစပပီး ဘုတ်အေေဲ ့ ကဆေးကနေးမှု 
များတေင် အခပည့်အဝ ပါဝင်ရမည်။

ဒါရိုေ်တာများေည် မိမိတိုအ့ကနခေင့် ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ေုပ်ငန်းေဏ္ဍတစ်ခုေုံးနှင့်ပတ်ေေ်ကော ေိစ္စ၊ အကြောင်းအရာ ေိုမ့ဟုတ်  
ခပဿနာများအကြောင်း နားေည်ေိရှိထားကစရန် တစ်ဦးချင်း တာဝန်ယူရမည်။

၁၉။  ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းထားရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ

ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ေေပ်ေဲမှုေို ကစာင့်ြေည့်စစ်ကဆးပပီး တစ်ဦးတစ်ကယာေ်ချင်းစီ၏ အေျ ိုးစီးပေားအတေေ် အေုံးချခခင်း ေိုမ့ဟုတ် 
ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ေုမ္ပဏီခပင်ပေို ့ မမှန်ေန်ဘဲ ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်းများ မခပုေုပ်ရန် 
ဝန်ထမ်းများ၏ ေမာဓိေို အားကပးခမှင့်တင်ကပးရမည်။ ဒါရိုေ်တာများေည် မိမိတို၏့ ဝယ်ယူေုံးစေဲကော ကောေ်ေည်များ၏ ေတင်း 
အချေ်အေေ်များေို ေျှ ိုဝှေ်ထိန်းေိမ်းထားရန်မှာ အင်မတန်မှအကရးကေီးေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ဒါရိုေ်တာများေည် အခခားကောေုမ္ပဏီများတေင် ဘုတ်အေေဲဝ့င်အခေစ် တာဝန်ထမ်းကဆာင်ခခင်း နှင့် ေီးေန ့်ခေစ်ကော အကရာင်းအဝယ် 
ေုပ်ကဆာင်မှုများေို တာဝန်ယူေုပ်ကဆာင်ခခင်း စေည်တို ့ေုပ်ကဆာင်ကနစဥ်ောေတေင် အချိန်တိုင်း ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းစော ေုပ်ကဆာင် 
ကနရမည်ခေစ်ေည်။ 

၂၀။   အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း

အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းေို ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း မခေစ်ကပါ်ကစကရး မူဝါဒေ ေွှမ်းမိုးထိန်းချုပ် 
ေည်။ ဒါရိုေ်တာများေည် ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားတစ်ခုခုနှင့် ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ကော ေိုမ့ဟုတ် ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ေည်ဟု ထင်ခမင် 
ရကစကော ေုပ်ငန်း၊ ရာထူးကနရာ ေိုမ့ဟုတ် အေျ ိုးစီးပေားေို ကရှာင်ေျဉ်ရန် ေိုအပ်ေည်။ 

၂၁။   ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး

ဥေ္က ဌနှင့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးတိုေ့ည် ေုမ္ပဏီေိုယ်စား ကခပာဆိုရေည်ဟု ဘုတ်အေေဲေ့ ယုံြေည်ေည်။ ဘုတ်အေေဲဝ့င် တစ်ဦးချင်း 
စီေည် ဥေ္က ဌ၊ အမှုကဆာင်အရာရိှချုပ်တိုန့ှင့် ကေိုတင် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးခခင်းမခပုဘဲ ေုမ္ပဏီနှင့်ပတ်ေေ်ကနေည့် ေူအေီးေီးနှင့် 
ကတေဆ့ုံခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားခခင်း မခပုရန် ေိုအပ်ေည်။
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ခ - ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ် နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်

အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့်ကနစ့ေဲ - ________ခပင်ဆင်မေမ်းမံေည့်ကနစ့ေဲ - __________ ဘုတ်အေေဲေ့ ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ေည့်ကနစ့ေဲ-_______

နိဒါန်း

ဤဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်၏ ရည်ရေယ်ချေ်မှာ-

• စံချိန်အခမင့်ဆုံးကော ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အမူအေျင့်ရှိေိုေည့် ေုမ္ပဏီ၏ ေတိေဝတ်ေို ကော်ခပရန်၊

• ေုမ္ပဏီအတေင်း ထိုေ်ေင့်ကော ေျင့်ဝတ်နှင့်ညီေည့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှုေို အားကပးရန်နှင့် တေေဲေျင့်ကဆာင်မှုများေို 
ခပစ်ဒဏ်ကပးရန်၊

• ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ ဒါရိုေ်တာများနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ဦးကဆာင်ပပီး ဝန်ထမ်းအားေုံးေ ေိုေ်နာေည့် အဆိုပါ 
စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ခပုမူမှုများေိုအကခခခံထားကော ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ထုံးတမ်းဓကေ့ေို ကော်ကဆာင်ရန် တို ခ့ေစ်ေည်။

ေုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းများ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုမူဝါဒများနှင့်အတူ ဤဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်ေို ပုံမှန် ေေ်ခံေျင့်ေုံးေိုေ်နာခခင်းခေင့် ေုမ္ပဏီေည် 
ကောင်းမေန်ကော ေျင့်ဝတ်နှင့်ညီေည့် အမူအေျင့်နှင့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ဦးကဆာင်ခမှင့်တင်ေိုကော မိမိ၏ ေကဘာထားေို 
ထပ်ကောင်းအတည်ခပုအပ်ပါေည်။ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများနှင့် အများခပည်ေူတို၏့ ယုံြေည်မှုေို 
ခမှင့်တင်ရန် ဤဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်ေည် ခမန်မာနိုင်ငံတေင် ယကနေ့ေ်ရှိ ရှိကော ဥပကဒနှင့် စည်းမျဉ်းမူကဘာင်များအခပင် ခပည်တေင်းနှင့် 
နိုင်ငံတောေ အေိအမှတ်ခပုထားကော အကခခခံမူများနှင့် အကေ့အထများေို ေေ်ခံေျင့်ေုံးပါေည်။

ေုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲမ့ျားနှင့် ဝန်ထမ်းများေည် ဤဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်အား ေိုေ်နာရန် တာဝန်ရိှကြောင်း နားေည်ထားပပီး 
ေုမ္ပဏီတစ်ခုေုံးအတေင်းနှင့် စီးပေားကရးမိတ်ေေ်များေ ယင်းစိတ်ဓာတ်နှင့် ခပဌာန်းချေ်များေို ကေးစားတန်ေိုးထားော ေိုေ်နာ 
ကဆာင်ရေေ်ကစကရး ကဆာင်ရေေ်ရန် ေတိခပုအပ်ပါေည်။

ဤဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်ေို နှစ်စဉ် ေုံးေပ်ခပင်ဆင်ပပီး [ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်းေေန်ယေ်တေင် ေည်းကောင်း၊ အင်တာနေ် ဝေ်ဘ်ဆိုေ်တေင် 
ေည်းကောင်း   စာအုပ်ပုံစံခေင့်] ရုံးတေင်းတေင် ထုတ်ကဝပါေည်။

၁။  ေုမ္ပဏီ၏ တန်ေိုးထားမှုများ

ရုံးတေင်း၊ ရုံးခပင်ဆေ်ဆံကရးအားေုံးတေင် ေုမ္ပဏီေည် [ေုမ္ပဏီ၏ တန်ေိုးများေို ထည့်ေေင်းပါ]အကပါ် မိမိ၏ ေတိေဝတ်ေို ကော်ညွှန်း 
အပ်ပါေည်။1

• __________________၊

• __________________၊ နှင့်

• __________________။

1 ေုမ္ပဏီ၏တန်ေိုးများေည် အရည်အကေေးခပည့်မီကော ထုတ်ေုန်များနှင့် ဝန်ကဆာင်မှုများေိုကပးခခင်း၊ ကခါင်းကဆာင်မှု (ဆန်းေစ်တီထေင်ခခင်း၊ ေုကတေနခပုခခင်းနှင့် ေေံ ပ့ေိုးတိုး
တေ်မှုတိုအ့ားခေင့်)၊ ေဘာဝပတ်ဝန်းေျင်အား ထိန်းေိမ်းကစာင့်ကရှာေ်ခခင်း၊ ဝယ်ယူေုံးစေဲေူများအား စိတ်ကေျနပ်မှုများကပးခခင်း၊ ေူေားများအားေုံးေို ရိုးေားမှု၊ ေမာဓိရှိမှုနှင့် 
အကေးထားမှုတို ခ့ေင့် ဆေ်ဆံခခင်း စေည်တိုအ့ကပါ်တေင် အကေးထားဂရုခပုေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၂။  ေုမ္ပဏီ၏ ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အကခခခံမူများ

ေုမ္ပဏီေည် ၎င်း၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းအပိုင်းအားေုံးတေင် ေျင့်ဝတ်နှင့်အညီကဆာင်ရေေ်ရန် ေတိခပုအပ်ပါေည်။ ေုမ္ပဏီ၏ ေျင့်ဝတ် 
စံချိန်စံညွှန်းများေို ကအာေ်ပါ အကခခခံမူများအကပါ် အကခခခံေည် -

• ရိုးေားမှု

• တည်ြေည်မှု

• တရားမျှတမှုနှင့်

• ပေင့်ေင်းခမင်ောမှု

အေားတူပင် ေုမ္ပဏီေည် မိမိနှင့် စီးပေားကရးကဆာင်ရေေ်ေူအားေုံးနှင့် ဆေ်ဆံကရးတေင် ထိုေိုက့ဆာင်ရေေ်ြေမည်ဟု ကမျှာ်မှန်းေည်။

ေုမ္ပဏီ၏ ေျင့်ဝတ်စံချန်စံညွှန်းများေည် ကအာေ်ပါနယ်ပယ်များအကပါ် အဓိေထားေည် - ဝန်ထမ်းများ၊ ကောေ်ေည်များ၊ စီးပေားကရး 
မိတ်ေေ်များ၊ အစိုးရ၊ ေူမှုအေိုင်းအဝိုင်းနှင့် ရပ်ရောေူထုတိုနှ့င့် ဆေ်ဆံကရး။2 ဤ ေျင့်ဝတ်စံချိန်စံညွှန်းများေည် [ခမန်မာနိုင်ငံအတေင်း 
နှင့် အခပင်ရှိ ေေ်ကအာေ်ခနှံင့် မှီခိုေုမ္ပဏီများအားေုံးအတေေ်] စီးပေားကရးနယ်ပယ်အားေုံးနှင့် အေျုံးဝင်ရမည်။

ေုမ္ပဏီ၏ ေျင့်ဝတ်စံချိန်စံညွှန်းအားေုံးေည် ကအာေ်ပါတိုအ့ကပါ် အကခခခံေည် -

• တရားဥပကဒစိုးမိုးမှုေိုကေးစားေိုေ်နာခခင်း၊ ခမန်မာနိုင်ငံ ဥပကဒများနှင့် နည်းဥပကဒများေို ကေးစားေိုေ်နာော ေူအ့ခေင့် 
အကရးေို  ကေးစားမှု ခပေခခင်း၊

• ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအတေေ် ကရရှည်တန်ေိုးေို အခမင့်ဆုံးခေစ်ကစရန် ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှု 
ေို စီမံခန ့်ခေဲခခင်း၊

• စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေို တည်ြေည်မှု၊ မျှတမှုတို ခ့ေင့် ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊ ောဘ်ကပးောဘ်ယူ၊ ခခစားမှု ေိုမ့ဟုတ် အေားတူ 
ေေ်မခံနိုင်ေေယ်ရာ စီးပေားကရးေုပ်ေိုင်မှု အကေ့အထများေို ပစ်ပယ်ခခင်း၊ စီးပေားကရးအကေ့အထ မဟုတ်ခခင်း၊ ပမာဏ 
မကေီးမားခခင်းနှင့် မြောခဏ မကပးခခင်း မဟုတ်ပါေ ေေ်ကဆာငနှ်င့် ကေျာ်ကခေမှုများ မကပးခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ေေ်မခံခခင်း၊

• ယုံြေည်မှု တည်ကဆာေ်ပျ ိုးကထာင်ရန် ေုမ္ပဏီ၏ ဆေ်ဆံကရးအားေုံးတေင် အခပန်အေှန်အေျ ိုးခပုမှုေို ေန်တီးခခင်း၊ 

• ေုမ္ပဏီေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ကနေည့် အေိုင်းအဝိုင်းနှင့် ေဘာဝပတ်ဝန်းေျင်တိုအ့ား ကေးစားမှုခပေခခင်း။

ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရးစီမံေိန်းတေင် ေျင့်ဝတ်နှင့်ေိုေ်ညီကော အမူအေျင့်များ တိုးတေ်ကစရန် တိေျပပီး တိုင်းတာနိုင်ကော ေတ်မှတ် 
ဦးတည်ချေ်များ ပါဝင်ရမည်။ 

၃။  အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ေုမ္ပဏီ၏ ဆေ်ဆံကရးအတေေ် ေျင့်ဝတ်စံချိန်စံညွှန်းများ

ဝန်ထမ်းများနှင့် အရာထမ်းများ

ေုမ္ပဏီေည် မိမိ၏ ဝန်ထမ်းများအား ကအာင်ခမင်ကရး ကော့ချေ်အခေစ် တန်ေိုးထားေည်။ ထိုက့ြောင့် ေုမ္ပဏီအကနခေင့် ဝန်ထမ်းအားေုံး 
အား ဂုဏ်ေိေ္ခာ၊ ယုံြေည်မှု၊ ကေးစားမှုတို ခ့ေင့် ဆေ်ဆံရန်၊ ခမန်မာနိုင်ငံ အေုပ်ေမားဥပကဒ၊   ေူအ့ခေင့်အကရးေို ကေးစားမှုတိုအ့ကပါ် 
အကခခခံ၍ ကရရှည်ဆေ်ဆံကရးတည်ကဆာေ်ရန် ေတိခပုပါေည်။ ေုမ္ပဏီေည် ေကေးေုပ်ေားများ ခန ့်အပ်မည်မဟုတ်ပါ။

ေုမ္ပဏီေည် စေမ်းရည်၊ အခမင်ရှုကထာင့်နှင့် အထင်အခမင်များေေဲခပားခခင်းေ ေန်တီးဥာဏ်ရှိကော စီးပေားကရးအခေင့်အေမ်းအေစ်များနှင့် 
ဆန်းေစ်တီထေင်မှုများေို ေှုံက့ဆာ်ကပးနိုင်ကြောင်း ယုံြေည်ေျှေ် အေင်းအေေဲစ့ိတ်ဓာတ်ေို ပျ ိုးကထာင်ေည်။ အေားတူပင် ေုပ်ငန်း 
ထိကရာေ်မှုေို အကနှာင့်အယှေ်ကပးကော ေျူရိုေကရစီစနစ်အားေုံးနှင့် ေေန်ေျူးေည့် ကေီးစဉ်ငယ်ေိုေ်ေေဲစ့ည်းပုံများေို ပစ်ပယ်ေည်။

မိမိ၏ ဝန်ထမ်းများအတေေ် ြေံ့ခိုင်၊ ကဘးေင်းပပီး ေုံခခုံ ကော ေုပ်ငန်းခေင် ေန်တီးကပးပပီး ပုံမှန်တိုးတေ်ကစရန်မှာ ေုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒ ခေစ် 
ေည်။

2 ေုမ္ပဏီ၏ အကေးထားဂရုခပုကော ေဏ္ဍများေည် ၎င်း၏ေုပ်ငန်းနှင့် စီးပေားကရးေဏ္ဍအကပါ်တေင် ကေီးမားစောမူတည်ေည်။ ထိုက့ြောင့် အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်း 
ေဏ္ဍတေင် ရှိကော ေုမ္ပဏီတစ်ခုေည် ကရနံေုပ်ငန်းေဏ္ဍတေင်ရှိကော ေုမ္ပဏီတစ်ခနှုင့် အကေးထားဂရုခပုကော ေိစ္စရပ်များမှာ ေေဲခပားခခားနားမှုရှိေိမ့်မည် (ဥပမာ - ဘဏ္ဍာကရး 
ထိန်းချုပ်ေေပ်ေဲမှု၊ အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ် ကေိုတင်ေိရှိေူများ ကရာင်းဝယ်ခခင်း နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ကငေကြေးခဝါချမှု နှင့် ေဘာဝပတ်ဝန်းေျင်ထိန်းေိမ်းကစာင့်ကရှာေ်ကရး)။ 
အကေးထားဂရုခပုကော ေဏ္ဍများေည် ကခါင်းစဥ်များနှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ပတ်ေေ်ဆေန်ေယ်မှုများအေိုေ် ေေဲစ့ည်းတည်ကဆာေ်နိုင်ေည်။ ကခါင်းစဥ်များတေင် ေျန်းမာကရး၊ ေုံခခုံ ကဘးေင်း 
ကရးနှင့် ေဘာဝပတ်ဝန်းေျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ၊ ောဘ်ကပးောဘ်ယူမှုနှင့် ခခစားမှု၊ တရားဥပကဒနှင့် ညီညွတ်ခခင်း၊ အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း၊ ေူအ့ခေင့်အကရးများ၊ 
ေေ်ကဆာင်များနှင့် ကေျာ်ကခေမှု၊ ထိန်းချုပ်ေေပ်ေဲမှုနှင့် ဘဏ္ဍာကရး အစရှိေခေင့် ပါဝင်ေည်။ ပတ်ေေ်ဆေန်ေယ်မှုများတေင် ဝန်ထမ်းများ၊ ဝယ်ယူေုံးစေဲစားေုံးေူများ၊ စီးပေားကရးေုပ်ကော် 
ေိုင်ေေ်များ၊ ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများ၊ စီးပေားေေ်စပ်၍ ေုပ်ေိုင်ကော ေုပ်ကော်ေိုင်ေေ်များ အစရှိေခေင့် ပါဝင်ေည်။
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အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းေည် ေုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် အရာထမ်းများ၏ ဆင်ခခင်ဆုံးခေတ်မှု ေိုမ့ဟုတ် မျှတမှု တိုေ့ို ထိခိုေ် 
ကစနိုင်ေည်။ ေို ခ့ေစ်ရာ ေင့်ကတာ်ကော မူဝါဒနှင့် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုေို ထိခိုေ်ကစနိုင်ခခင်း မရှိကစေည့် အတိုင်းအတာထိ ကရးဆေဲ 
ထားပပီးခေစ်ေည်။

ေုမ္ပဏီေည် တန်းတူအခေင့်အကရးကပးေည့် အေုပ်ရှင်တစ်ဦးခေစ်ေည်။ ဝန်ထမ်းကရေးချယ်ခန ့်ထားမှု၊ ရာထူးတိုးမှု၊ ေုပ်ခေစာကပးမှု 
မူဝါဒများေည် အရည်အချင်းကပါ် အကခခခံပပီး ခေဲခခားဆေ်ဆံမှုများမှ ေင်းေေတ်ေည်။ ဤအတိုင်းအတာအထိ ရှင်းေင်းပပီး ပေင့်ေင်း 
ခမင်ောကော မူဝါဒများေို ကရးဆေဲော ေျင့်ေုံးထားပပီးခေစ်ေည်။

ေုပ်ငန်းခေင်အတေင်း ခေဲခခားဆေ်ဆံမှု ေိုမ့ဟုတ် အကနှာင့်အယှေ်ကပးမှုများေို ေည်းခံမည်မဟုတ်ဘဲ ထိုအမူအေျင့်များေို ေုမ္ပဏီ၏ 
ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အရာရှိ [နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ေူစ့ေမ်းအားအရင်းအခမစ်မန်ကနဂျာ] ေ စနစ်တေျ စုံစမ်းစစ်ကဆးော ေိုင်တေယ်ေေားမည်။

ဝန်ထမ်းများအား စေမ်းကဆာင်မှု ဦးတည်ချေ်များအကပါ် အကခခခံ၍ ၎င်းတို၏့ စေမ်းကဆာင်မှုများေို အေိအမှတ်ခပု ချီးခမှင့်ေေားမည်ခေစ်ပပီး 
မျေ်နှာချင်းဆိုင်ကတေဆ့ုံခခင်းများခေင့် အခပုေကဘာကဆာင်ကော အြေံခပုချေ်များ ပုံမှန်ကပးအပ်ေေားမည်။ ဆုချီးခမှင့်မှုများအား 
အေေဲေ့ိုေ်ကရာ တစ်ဦးချင်းေိုပါ ကပးအပ်ေေားမည်။ ေုမ္ပဏီတေင် ဝန်ထမ်းများ ေိုယ်ပိုင်ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးစီမံေိန်းများ ကရးဆေဲရန် 
အားကပးပပီး နည်းကပးမှု၊ ေမ်းခပမှုနှင့် ေျွမ်းေျင်မှုတိုးတေ်ကရး ေင်တန်းများကပးအပ်ေည့် ဝန်ထမ်းအားေုံး ေေ်ေှမ်းမီကော 
ကေ့ေျင့်ကရး အစီအစဉ်တစ်ရပ်ရှိေည်။

ေုမ္ပဏီေည် အရာထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများေ ေျှ ိုဝ့ှေ်ကော အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များေို တရားမဝင် အေုံးချခခင်းအား 
ပိတ်ပင်ထားပပီး ဤေိစ္စေို ထိကရာေ်စော ေိုင်တေယ်ရန် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းအကေးစိတ်ေို ကရးဆေဲထားေည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ ေုပ်ငန်းဝန်းေျင်ေို ထိခိုေ်ကစကော အေုပ်ခန ့်ထားမှု အကခခအကနများနှင့် အခခားေိစ္စရပ်များေို ေိုင်တေယ်ရန် ေုမ္ပဏီ 
၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် မန်ကနဂျာများြေား ပုံမှန်ကဆေးကနေးတိုင်ပင်မှုေုပ်ငန်းစဉ်ေို ထားရှိထားပပီး ခေစ်ေည်။

ဤအကခခခံမူများေည် ခမန်မာနိုင်ငံ ဥပကဒများနှင့်အညီ ေုပ်ေားများ စည်းမျဉ်းတင်းြေပ်ရန် ေိုမ့ဟုတ် ထုတ်ပယ်ရန် ေုမ္ပဏီ၏ အခေင့် 
အကရးေို ေန ့်ေတ်ခခင်းမရှိပါ။

ကောေ်ေည်များ

ကောေ်ေည်၏စိတ်ကေျနပ်ကရးေည် ေုမ္ပဏီ၏ အေေ်ခေစ်ေည်။ ကဘးေင်းပပီး အရည်အကေေးခပည့်ကော ဝန်ကဆာင်မှုများ၊ မျှတ 
ကော ကေးနှုန်းေတ်မှတ်မှုနှင့် ေင့်ကတာ်ကော ကရာင်းချပပီးကနာေ်ပိုင်း ဝန်ကဆာင်မှုများေ ေုမ္ပဏီ၏ ကောေ်ေည်များနှင့် ၎င်း၏ 
ဆေ်ဆံကရးေို ေတ်မှတ်ကပးရမည်။

ေုမ္ပဏီေည် မိမိေတိခပုထားေည်များေို ကပးအပ်ရန် အပမဲ ကေိုးစားေျှေ်ရှိေည်။

စီးပေားကရးမိတ်ေေ်များနှင့် ဆေ်ဆံကရး

ကေးစားမှု၊ ယုံြေည်မှု၊ ရိုးေားမှု၊ မျှတမှုတို ခ့ေင့် တည်ကဆာေ်ထားကော (ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူ၊ ေန်ထရိုေ်တာများ၊ ေေ်စပ်ေုပ်ငန်း 
တေင် ပါဝင်ေူများနှင့် ______) ေုမ္ပဏီ၏ မိတ်ေေ်အေေဲမ့ျားနှင့် ကရရှည်ဆေ်ဆံကရးေည် ေုပ်ငန်းကအာင်ခမင်ကရးအတေေ် အေေန် 
အကရးကေီးေည်ဟု ေုမ္ပဏီေ ယုံြေည်ေည်။

ေုမ္ပဏီေည် မိမိ၏ ေျင့်ဝတ်စံချိန်စံညွှန်းများအား မျှကဝေျင့်ေုံးေည့် စီးပေားကရးမိတ်ေေ်များနှင့်ော ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်ရန် ကေိုးပမ်း 
အားထုတ်ေေားမည်။

ေုမ္ပဏီေည် စာချုပ်များနှင့် စီးပေားကရးဆေ်ဆံကရးများ၏ အကရးကေီးပုံေို အကေးထားပါမည်။ စာချုပ်ဆိုင်ရာ  ကဆေးကနေးညှိနိှငု်းမှုများေို 
နှစ်ဦးနှစ်ေေ်အေျ ိုးရှိကစေည့် နည်းေမ်းခေင့် ကဆာင်ရေေ်ေေားပါမည်။

စီးပေားကရးဆိုင်ရာ ဆေ်ဆံကရးများေုိ ခမင့်မားကော စေမ်းကဆာင်မှု စံချိန်စံညွှန်းများ၊ အချိန်မီ အရည်အကေေးခပည့် ကပးအပ်ခခင်း၊ ေျေင့်
ကငေချေ်ခခင်းရှင်းကပးခခင်းနှင့် _______တိုအ့ကပါ် အကခခခံေေားမည်။

စီးပေားကရးဆိုင်ရာ အခငင်းပေားမှုခေစ်ပေားေည့်အခါ ေုမ္ပဏီအကနခေင့် အခင်အမင်မပျေ်ကခေရှင်းနိုင်ရန် ရိုးေားစော ကဆေးကနေးညှိနိှငု်းရန် 
ကေိုးပမ်းေေားမည်။

ေုမ္ပဏီေည် ကငေကြေးခဝါချမှုတိုေ်ေျေ်ကရးဆိုင်ရာ ခမန်မာနိုင်ငံဥပကဒများနှင့် အခပည့်အဝေိုေ်နာရန် ေတိေဝတ်ခပုပပီး ကေးစား 
ကောေ်ကော ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများ၊ စီးပေားကရးကောေ်ေည်များ၊ တရားဝင်စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ ေုပ်ေိုင်ကနကော စီးပေားေေ် 
များနှင့် တရားဝင်ရင်းခမစ်များမှ ဘဏ္ဍာကငေရယူထားေည့် အခခားမိတ်ေေ်များ စေည်တိုနှ့င့်ော စီးပေားကရး ေုပ်ေိုင်ကဆာင်ရေေ်ပါမည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ေုမ္ပဏီေည် ကပးကချရန် တာဝန်ရှိေည့် အခေန်အခများအားေုံးေို အခပည့်အဝအချိနနှ်င့်တကခပးညီ ကပးကချပါမည်။

ေုမ္ပဏီေည် မိမိေကဘာဆန္ဒအရ ကရးဆေဲထားကော စည်းမျဉ်းများနှင့် ေမ်းညွှန်များအပါအဝင် ခပည်ကထာင်စနှုင့် ကဒေတေင်း စည်းမျဉ်း 
များအားေုံးေို အခပည့်အဝ ေိုေ်နာပါေည်။

ေုမ္ပဏီေည် စီးပေားကရးကဆာင်ရေေ်ရန် ေိုအပ်ကော ေိုင်စင်အားေုံးေို တရားဝင် ရရှိထားပပီခေစ်ေည်။

ေုမ္ပဏီေည် အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့် ကနှာင်ေေဲမ့ှုေင်းကော ေင့်တင့်ေည့် ဆေ်ဆံကရး တည်ကဆာေ်ထိန်းေိမ်းရန် ကေိုးပမ်းပါေည်။ 
အစိုးရ၏ ဆုံးခေတ်ချေ်များေို မကေျာ်မေန်ေွှမ်းမိုးရန် ကေိုးပမ်းမှု ခပုေုပ်မည်မဟုတ်ဘဲ အစိုးရ၊ အုပ်ချုပ်ကရး ေိုမ့ဟုတ် တရားရုံး 
များနှင့် ဆေ်ဆံရာတေင် တိုေ်ရိုေ်ခေစ်ကစ၊ ေေယ်ဝိုေ်၍ ခေစ်ကစ၊ ောဘ်ကပးောဘ်ယူ ရယူေေ်ခံခခင်း ခပုမည်မဟုတ်ပါ။ ေုမ္ပဏီမှ 
မည်ေည့် အစိုးရဌာန ေိုမ့ဟုတ် အရာရှိများနှင့် စီးပေားကရး အကရာင်းအဝယ်ေုပ်ကဆာင်မှုများ ေုပ်ေိုင်ကဆာင်ရေေ်ရာ၌ ေိုမ့ဟုတ် အစိုးရ 
ဌာန ေိုမ့ဟုတ် အရာရှိတစ်ဦးဦး ပိုင်ဆိုင်ေည့် ေုမ္ပဏီတစ်ခုခနှုင့် ပတ်ေေ်ဆေ်ဆံရာ၌ ပေင့်ေင်းခမင်ောကော ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ 
ကော်ကဆာင်ေေားမည်။

ေုမ္ပဏီေည် ကငေကြေးခေင့်ခေစ်ကစ၊ ပစ္စည်းခေင့်ခေစ်ကစ နိုင်ငံကရးနှင့် ပတ်ေေ်ကော ပံ့ပိုးထည့်ဝင်မှုများ ခပုေုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ 

ေူမှုအေိုင်းအဝိုင်း၊ ပတ်ဝန်းေျင်နှင့် ရပ်ရောေူထု

ေုမ္ပဏီေည် မိမိေိုယ်မိမိ ေုပ်ငန်းေည်ကနေည့် ရပ်ရောေူထနှုင့် တစ်ေားတည်းခေစ်ေည်ဟု ရှုခမင်ပပီး ကေးစားမှု၊ ယုံြေည်မှု၊ 
ရိုးေားမှု၊ မျှတမှုတိုအ့ကပါ် အကခခခံတည်ကဆာေ်ထားကော ထိုေ်ေင့်ေည့် ဆေ်ဆံကရးတစ်ရပ် ထားရှိရန် ေတိေဝတ်ခပုပါေည်။ 

ေုမ္ပဏီေည် စီးပေားကရး ကရရှည်ရပ်တည်နိုင်ေည့်အခါ တည်တံ့ခိုင်ပမဲေည့်အခါ အေုပ်အေိုင်ေန်တီးခခင်းနှင့် ကဒေခံစေမ်းကဆာင်နိုင် 
ေူများ ကပါ်ထေန်းကရးတို ့ ကဆာင်ရေေ်ေေားရန် ေတိေဝတ်ခပုပါေည်။

ပတ်ဝန်းေျင်ထိန်းေိမ်းကရးေည် ေုမ္ပဏီအတေေ် အေေန်အကရးကေီးေည်။ ထိုအ့တေေ် ေုမ္ပဏီအကနခေင့် မိမိေုပ်ငန်းများမှ ထေေ်ကပါ် 
ောကော ပတ်ဝန်းေျင်ေို အကနှာင့်အယှေ်ခေစ်ေည့်အချေ်များအား အမှိေု်ေရိုေ်၊ စေန ့်ထုတ်ပစ္စည်းနှင့် စေန ့်ပစ်ပစ္စည်းများေို 
ကေျှာ့ချခခင်း၊ စေမ်းအင်ကချွတာေုံးစေဲခခင်းများခေင့် ကေျှာ့ချေေားရန် ကေိုးပမ်းေေားမည်။ ေုပ်ငန်းအားေုံးေို ဂရုခပုမှုစံချိန်အခမင့်ဆုံးခေင့် 
နိုင်ငံတောေ အေိအမှတ်ခပုထားကော အကခခခံမူများ  ခေင့် ကဆာင်ရေေ်ေေားမည်။

ေုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအား အေှူအတန်းအေေဲမ့ျား၊ ရန်ပုံကငေအေေဲမ့ျား၊ ပညာကရးအေေဲမ့ျား၊ အေားတူအေေဲမ့ျားခေင့် ကဒေခံရပ်ရောေူထုအား 
ေူညီရာတေင် မိမိတိုအ့ချိန် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အေုံးခပုပါဝင်ေေားရန် တိုေ်တေန်းပါေည်။ 

အစိုးရမဟုတ်ကော အေေဲအ့စည်းများေည် ေူမှုအေိုင်းအဝိုင်းများ၏ အဓိေ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခေစ်ပပီး ေုမ္ပဏီအကနခေင့် ပိုမိုကောင်းမေန် 
ကော ေူမှုအေိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပတ်ဝန်းေျင်ေို စီးပေားကရးအရ ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲကော နည်းေမ်းခေင့် တည်ကဆာေ်ရာတေင် ထိုေဲ့ေို ့
အေေဲမ့ျားနှင့် အခပုေကဘာကဆာင်ကော ဆေ်ဆံကရးတည်ကဆာေ် ရန် ကေိုးစားေေားမည်။

ေုမ္ပဏီေည် ပုံမှန်ပေင့်ေင်းကော ကတေဆ့ုံကဆေးကနေးမှုေုပ်ငန်းစဉ်ခေင့် မိမိေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ကနေည့် ရပ်ရောထူထုများ၏ ေီးခခား ေေံ ပ့ေိုး 
တိုးတေ်ကရး ေိုအပ်ချေ်များေို စဉ်းစားကဆာင်ရေေ်ေေားရန် ေတိခပုပါေည်။

၄။  အကောင်အထည်ကော်ခခင်း

အြေံဉာဏ်ရယူရန် နည်းေမ်းများ

စီးပေားကရးဆုံးခေတ်ချေ်များတေင် ေိုယ်ေျင့်တရားဆိုင်ရာ ဒေိဟများ ပါဝင်တတ်ပပီး မှန်ေန်ေည့်ကရေးချယ်မှုခပုေုပ်ရန် နေ်နဲကော 
ဆင်ခခင်ဆုံးခေတ်မှုများ ေိုအပ်ေည်။ ကရရာမှုမရှိေည့် အကခခအကနများတေင် အရာထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းအားေုံး တာဝန်ေိစော ခပုမူ 
ကဆာင်ရေေ်ပပီး ေိုယ်ေျင့်တရားဆုိင်ရာ ဒေိဟများေို မိမိတို ့မန်ကနဂျာများအား တင်ခပရန်ေိုအပ်ေည်။ ကေျနပ်ေေယ်ရာ အကခေမရပါေ 
ေိုယ်ေျင့်တရားဆိုင်ရာ ခပဿနာေို ရှင်းေင်းကပးရန်အတေေ် ေတ်မှတ်ထားကော အရာရှိထံေို ့တိုေ်ရိုေ် တင်ခပရမည်။ အရာထမ်း 
များနှင့် ဝန်ထမ်းများအားေုံးတေင် ဤဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်နှင့် မေိုေ်ညီကော နည်းေမ်းခေင့် ခပုမူေျင့်ြေံေည့် ဒါရိုေ်တာ ေိုမ့ဟုတ် 
ဝန်ထမ်းအား ေင့်ကတာ်ေေို အကရးယူရန် အြေံခပုကပးနိုင်ေည့် စာရင်းစစ်ကော်မတီေို ့ထိုေိစ္စအား တင်ခပမည်၊ မတင်ခပမည်ေို ဆုံး 
ခေတ် ကပးမည့် ေတ်မှတ်အရာရှိထံ ေျှ ိုဝ့ှေ်အစီရင်ခံမှုများ တိုေ်ရိုေ် ခပုေုပ်ခေင့်ရှိေည်။
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ေုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တာဝန်

ေူတိုင်း မိမိတို၏့ ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အမူအေျင့်အတေေ် တာဝန်ရှိေည်။ ေုမ္ပဏီအကနခေင့် အရာထမ်းနှင့် ဝန်ထမ်းအားေုံး ဤဝန်ထမ်း 
ေျင့်ဝတ်ပါ ခပဌာန်းချေ်များေို နားေည်ေျင့်ေုံးကြောင်း ပုံမှန်ထေေ်ဆိုရန် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ ကော်ကဆာင်ထားေည်။ ဝန်ထမ်းစာချုပ် 
များတေင် ရည်ညွှန်းထားပပီး စည်းေမ်းဆိုင်ရာ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့် ချိတ်ဆေ်ထားေည့်အတေေ် ဤေျင့်ဝတ်ေို ေိုေ်နာရန်မှာ 
မခေစ်မကနေုပ်ကဆာင်ရမည့်တာဝန်ခေစ်ေည်။ ဤဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်တစ်စုံေို ဝန်ထမ်းတိုင်းအား ပထမဆုံးအေုပ်ေုပ်ေည့်ကန၌့ ကပး 
အပ်ထားရမည်။

ဌာနအကေီးအေဲများေည် ၎င်းတိုဌ့ာနများအတေင်း  အရာထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများ ဤေျင့်ဝတ်ေို နားေည်ကစပပီး အကောင်အထည် 
ကော်ရနနှ်င့် ေိုေ်နာကစကရး အာမခံချေ်ထားရှိကပးရန် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့်/ေိုမ့ဟုတ် အမှုကဆာင်များအား တာဝန်ခံရေည်။ 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် အမှုကဆာင်များေည် ဘုတ်အေေဲေ့ို တာဝန်ခံရေည်။

ဤဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်ပါ အကခခခံမူများနှင့် ခပဌာန်းချေ်များေို ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရးစနစ်တေင် ကပါင်းစည်း ထည့်ေေင်းထားေည်။ 
စေမ်းကဆာင်မှုေို တိုင်းတာရန်၊ ေစ်ဟာချေ်များေို ကော်ထုတ်ရနနှ်င့် ေျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ေစ်ဟာချေ်များေို ကခေရှင်းကပးမည့် ေုပ်ငန်းများ 
အကောင်အထည်ကော်ရန် ခိုင်မာပပီး မျှတေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များေို ပုံမှန် ေုံးေပ်ခပင်ဆင်ထားေည်။

ဤဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်ေို တမင်တောခေစ်ကစ၊ ေတိမမူမိ၍ခေစ်ကစ ချ ိုးကောေ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ေျစ်ေျူရှုခခင်းအား ဆိုးဝါးေည့် စည်းေမ်း 
ကောေ်ေျေ်မှုဟု ယူဆပပီး အေုပ်မှ နုတ်ပယ်ခံရနိုင်ေည်။

ဘုတ်အေေဲေ့ည် [စာရင်းစစ်ကော်မတီေည်] ဤအကခခခံမူများအား ေိုေ်နာမှုေို ောေအေိုေ် ေုံးေပ်ခပင်ဆင်ပပီး ဘုတ်အေေဲ၏့ 
အတည်ခပုချေ်အတေေ် အဆိုခပုေွှာများ ခပင်ဆင်ရမည်။

ေင်တန်းအစီအစဉ်

ေုမ္ပဏီေည် အရာထမ်းနှင့် ဝန်ထမ်းအေစ်များအားေုံးအတေေ် တစ်နှစ်ေျှင်တစ်ကေိမ် ေျင့်ဝတ်မိတ်ဆေ် ေင်တန်းကပးအပ်ေည်။ 
ဤေင်တန်းေည် ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်ေို ေျင့်ေုံးရန် ေေ်ကတေ ့ ဥပမာများကပးအပ်ေည်။

ေုမ္ပဏီ၏ စဉ်ဆေ်မခပတ် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာကရး အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ကဒေအခေစ် ေုမ္ပဏီ၏ အရာထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်း 
များအားေည်းကောင်း၊ ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများနှင့် အခခားစီးပေားကရးမိတ်ေေ်များခေစ်ကော ေုမ္ပဏီ၏ အခခားအေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူ
များအားေည်းကောင်း ောေအေိုေ် အထူးခပုေင်တန်းများေို ပိုခ့ျေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ဂ - အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း မခေစ်ကပါ်ကစရန် မူဝါဒ နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း မခေစ်ကပါ်ကစရန် မူဝါဒ

အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့်ကနစ့ေဲ - ________ခပင်ဆင်မေမ်းမံေည့်ကနစ့ေဲ - __________ ဘုတ်အေေဲေ့ ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ေည့်ကနစ့ေဲ-_______

၁။  အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း 

အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းေို တစ်စုံတစ်ဦး (တစ်စုံတစ်ဦး၏ ကဆေမျ ိုးေားချင်းများ၊ မိတ်ကဆေများနှင့် စီးပေားကရးမိတ်ေေ်များ) 
၏ ေိုယ်ပိုင်အေျ ိုးစီးပေားေည် ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားနှင့် ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းခေစ်နိုင်ေည် ေိုမ့ဟုတ် ခေစ်ေည်ဟု ယူဆနိုင်ေည့် 
အကခခအကန တစ်ရပ်ဟု အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုေည်။ အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းနှင့် ခေစ်နိုင်ကခခရှိကော နယ်ပယ်များတေင် ကအာေ်ပါ 
တို ့ပါဝင်ေည် -

• အခခားဆေန်ေယ်ေည့် အေေဲအ့စည်း ေိုမ့ဟုတ် ပုဂ္ဂိုေ် တစ်စုံတစ်ဦးအား အေျ ိုးခေစ်ကစရန် ေုမ္ပဏီေို ထိခိုေ်ကစေည့် 
ေုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• ေုမ္ပဏနှီင့် အဓိေေျေည့် ေုပ်ငန်းများ ေုပ်ကဆာင်ကနေည့် အေေဲအ့စည်းတစ်ခုအား အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ကဆာင်မှုများကပးရန် 
စိတ်ဝင်စားခခင်းခေစ်ကစ၊ အမှန်တေယ်ကပးခခင်းခေစ်ကစ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီအား  ကပးကနေည့် ဝန်ကဆာင်မှုများကပးခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီအကြောင်း ေတင်းအချေ်အေေ်များေို မိမိအေျ ိုးအခမတ်အတေေ် ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီေို နစ်နာကစရန် ထုတ်ကော် 
ခပန်ြေားခခင်း၊

• ေုမ္ပဏနှီင့် အဓိေေျကော စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားေည့် အေေဲတ့စ်ေေဲတ့ေင် အေျ ိုးစီးပေားရှိခခင်း။

ေုပ်ငန်းများ၊ ဆုံးခေတ်ချေ်များနှင့် ဆင်ခခင်ဆုံးခေတ်မှုများေို ေုမ္ပဏီစီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ၏ အေျ ိုးစီးပေားအရ ခေစ်ကစရန် ဒါရိုေ်တာ 
များေည် ၎င်းတို၏့ ဆင်ခခင်ဆုံးခေတ်မှုေို ထိခိုေ်နိုင်ေည် ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းတို၏့ ဆုံးခေတ်ချေ်များေို ေွှမ်းမိုးနိုင်ေည့် ဆေ်ဆံကရး၊ 
ေုပ်ငန်း ေိုမ့ဟုတ် ေိုယ်ပိုင် ဘဏ္ဍာကရး အေျ ိုးစီးပေားများ မထားရှိရန် ေိုအပ်ေည်။ ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးေိစ္စများ၊ စီမံေိန်းများ၊ 
ဝန်ကဆာင်မှုများ အကခပာင်းအေဲ၊ အေားအောများ ေိုမ့ဟုတ် စီးပေားကရး ေေ်စပ်ေုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေတိထားဆင်ခခင် 
ရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ေျှ ိုဝ့ှေ်စော ေိုင်တေယ်ရမည်ခေစ်ပပီး ၎င်းတို၏့ တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် ထိုေတင်း အချေ် 
ေေ်များ ေိုအပ်ေည့် ေုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရးနှင့် အခခားအကရးေိစ္စများေို ကဆာင်ရေေ်၊ ကထာေ်ေူ၊ 
ေုံးေပ်၊ စာရင်းစစ် ေိုမ့ဟုတ် စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ရာတေင် ပါဝင်ေူများမှ ေေဲ၍ အခခားမည့်ေူေ့ို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်း မခပုရပါ။

ဤမူဝါဒေည် ဒါရုိေ်တာများ၏ မိေားစုဝင်များနှင့်ေည်း ေေ်ဆိုင်ပပီး ဒါရိုေ်တာများေည် မိမိတို၏့ မိေားစုဝင်များ၏ ကဆာင်ရေေ်ချေ် 
အတေေ် တာဝန်ယူရမည်။

ဤမူဝါဒေို ချ ိုးကောေ်မှု ေိုမ့ဟုတ် ချ ိုးကောေ်နိုင်ကချေို  ေိရှိေူမှန်ေမျှ ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့ ဥေ္က ဌထံ အခပည့်အဝ အေျှင်အခမန် ထုတ်ကော် 
အေိကပးရမည်။

၂။  အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း  

ပုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦးဦးေည် ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရုိေ်တာတစ်ဦးမခေစ်ောမီ ကပါ်ောနိုင်ကခခရှိကော အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းများေို ထုတ် 
ကော် အေိကပးရမည်။

ဒါရိုေ်တာများေည် ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားနှင့် ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းခေစ်ကော ေိုမ့ဟုတ် ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း ခေစ်ေည်ဟု 
ယူဆရနိုင်ကော ေုပ်ငန်း၊ ရာထူးကနရာနှင့် အေျ ိုးစီးပေားများေို ကရှာင်ေျဉ်ရန် ေိုအပ်ေည်။ ေုမ္ပဏီ၏ အကရးေိစ္စများနှင့် ပတ်ေေ် 
ကနကော ေိစ္စတစ်ရပ်တေင် ထင်ရှားကော ေိုယ်ပိုင်အေျ ိုးစီးပေားရှိေည့် ဒါရိုေ်တာေည် အခခားဒါရိုေ်တာများအား အဆိုပါ အေျ ိုး 
စီးပေားအကြောင်း အေိကပးအကြောင်းြေားရမည်။ အဆိုပါအကြောင်းြေားမှုေို အခခားဒါရိုေ်တာများ ဂရုမူမိကစရန်အကြောင်း 
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ြေားကပး ရမည့် ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌ [ဘုတ်အေေဲအ့တေင်းကရးမှူး] ထံ စာခေင့်ကရးေားကပးအပ်ရမည်။ ဒါရိုေ်တာများေည် ဘုတ်အေေဲ ့ 
အစည်း အကဝး မှတ်တမ်းများ တေင် ထည့်ေေင်းရမည့် ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ခေစ်ောနိုင်ကခခရှိကော ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း၏ 
ေကဘာ ေဘာဝ နှင့် အတိုင်းအတာေို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားနိုင်ေည်။

ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရုိေ်တာတစ်ဦးေည် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှုေို ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းအကြောင်းေိပပီးကနာေ် ေျင်းပေည့် ပထမဆုံး 
ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတေင် တင်ခပရမည်။ ဒါရိုေ်တာများ၏ အေျ ိုးစီးပေားနှင့် ဆေန်ေယ်မှုအတိုင်းအတာအမျ ိုးမျ ိုးရှိနိုင်ေည်။ ဒါရိုေ် 
တာများေည် အမှားေျူးေေန်မိေည်ထေ် ေတိကေီးစောထားရှိေင့်ပပီး ေုမ္ပဏီတို ့ ထုတ်ကော်အေိကပးရမည့် ခေစ်နိုင်ကခခ ဆန ့်ေျင် 
ေီောခေစ်ခခင်းများနှင့် တာဝန်များအကြောင်း မျေ်ကခခမခပတ်ေိထားရမည်။ 

 

၃။  အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေီးခခား စည်းမျဉ်းများ  

ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးေည် ကအာေ်ပါတုိအ့ပါဝင် ၎င်းတို ့အေျ ိုးစီးပေားရှိကော ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းတိုနှ့င့် ဆေန်ေယ်ကနကော ေူပုဂ္ဂိုေ် ေိုမ့ဟုတ် 
အေေဲအ့စည်းတစ်ခနှုင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေိစ္စများတေင် ကဆေးကနေးမှု၍ ပါဝင်ခခင်း၊ အခခားဘုတ်အေေဲဝ့င်များေို ြေဇာေွှမ်းမိုးခခင်း ေိုမ့ဟုတ် 
ဆန္ဒမဲကပးမှုတေင် ပါဝင်ခခင်းများ မခပုေုပ်ရပါ။

• မိမိတို ့ဘုတ်အေေဲဝ့င်အခေစ် ကဆာင်ရေေ်ကနကော အေေဲအ့စည်းများ

• မိမိတို ့ဝန်ထမ်းအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ကနကော အေေဲအ့စည်းများ

• ကေီးမားေည့် အေျ ိုးစီးပေားရှိကော အေေဲအ့စည်းများ

• ေုမ္ပဏနှီင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားကော အုပ်စုတစ်ခုတေင် ပါဝင်ကနကော ပုဂ္ဂိုေနှ်င့် စီးပေားကရးအရ ဆေ်ဆံမှုရှိခခင်း

ထိုေူများေည် မိမိ၏ အိမ်ကထာင်ေေ်၊ မိဘ ေိုမ့ဟုတ် ေားေမီးများ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏနှီင့် ကေီးမားကော စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားေူတစ်ဦး၏ 
အိမ်ကထာင်ေေ်၊ မိဘ ေိုမ့ဟုတ် ေားေမီးများနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် ေိစ္စများအား ဆန္ဒမဲကပးရာတေင် မပါဝင်ရပါ။

ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူ၊ ကောေ်ေည် ေိုမ့ဟုတ် အခခားအဓိေေျေည့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူတစ်ဦးဦးထံ အေျ ိုးစီးပေားရှိကော ဒါရိုေ်တာ 
တစ်ဦးအား ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် အဆိုပါအေျ ိုးစီးပေားနှင့် တိုေ်ရိုေ်ပတ်ေေ်ကနေည့် ေိစ္စများအား ကဆေးကနေးမှုတေင် ပါဝင်ခခင်း 
ေိုမ့ဟုတ် ဆန္ဒမဲကပးခခင်းတိုမ့ှ ကရှာင်ေျဉ်ရန် ခိုင်းကစနိုင်ေည် (ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူ ေိစ္စခေစ်ပါေ အဆိုပါ ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူနှင့် 
စာချုပ်ခေစ်ကစ၊ အဆိုပါေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူ၏ ပပိုင်ေေ်များနှင့် စာချုပ်ခေစ်ကစ)။

ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးတေင် ေိောထင်ရှားကော အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း တည်ရှိပပီး မကခေရှင်းနိုင်ပါေ ယင်းဒါရိုေ်တာေည် 
ဥေ္က ဌနှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးပပီး နုတ်ထေေ်စာ တင်ေေင်းရန် ေိုအပ်ေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ဃ - ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့ ဥေ္က ဌ - အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ

၁။  ရာထူးခန ့်အပ်ခခင်း

ဘုတ်အေေဲ၏့ ဥေ္က ဌအား ေုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်ေည်အကထေကထေအစည်းအကဝးအပပီးတေင် ဘုတ်အေေဲမ့ှ နှစ်စဉ်ခန ့်အပ်ရမည်။

၂။  အကထေကထေ

ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌေည် ထိုေ်တန်စော တင်ကခမှာေ်ထားကော ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုေ်တာခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌေည် ဘုတ်အေေဲေ့ို စီမံ 
အပုခ်ျုပရ်နနှ်င့ ်ဘတုအ်ေေဲ ့၊ ကော်မတမီျား၏ ေပ်ုငန်းများအတေေ ်အဓိေ တာဝန်ရိှေည်။ ၎င်းေည် ဘတုအ်ေေဲ၏့ ကခပာကရးဆိခုေင့ရ်ှေိအူခေစ ်
ကဆာင်ရေေ်ရမည်ခေစ်ပပီး ေုမ္ပဏီအမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲတ့ိုေ့ အဓိေပင်တိုင် ဆေ်ေေယ်ရမည့်ေူ ခေစ်ေည်။

၃။  တာဝန်ခံမှု

ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌေည် ဤအခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များတေင် ကော်ခပထားကော ဥေ္က ဌရုံးအေေဲ၏့ တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် ဒါရိုေ်တာ 
အေေဲေ့ို တာဝန်ခံရေည်။

၄။  တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများ

ဒါရိုေ်တာအေေဲအ့ား ဦးကဆာင်ခခင်းနှင့်ဘုတ်အေေဲ၏့ထိကရာေ်မှုေို ကေချာကစခခင်း။ ဥေ္က ဌ၏တာဝန်များမှာ ကအာေ်ပါအတိုင်းခေစ်ေည် -

• ဘုတ်အေေဲ၏့ အခန်းေဏ္ဍအပိုင်းများတေင် ထိကရာေ်မှုရှိကစရန် ဦးကဆာင်ခခင်း၊

• ဒါရိုေ်တာများအား ခန ့်အပ်ပပီးေည့်အခါ ေုပ်ငန်းမိတ်ဆေ်အစီအစဉ်နှင့် ေိုအပ်ေေို ခေည့်စေေ်ပညာကပးမှုများ ေိုမ့ဟုတ် 
ေင်တန်းအစီအစဉ်များ တေ်ကရာေ်ကစခခင်း၊

• ဒါရိုေ်တာများ မိမိတို ့တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် ေိုအပ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်အားေုံး ရရှိကစခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ကဆေးကနေးတိုင်ပင်ရန်နှင့် ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ရန် အချိန်ေုံကောေ်စော ရှိကစခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝး အစီအစဉ်များေို ေတ်မှတ်ကပးော အဆိုပါ အစည်းအကဝးများေို ဦးကဆာင်၍ မှတ်တမ်းများ 
ထားရှိကစခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ပေင့်ေင်းမှုနှင့် အခပန်အေှန်ကဆေးကနေးေည့် ယဉ်ကေျးမှုရှိကစခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ကော်မတီများ စနစ်တေျေည်ပတ်ကစခခင်း၊

• ဒါရိုေ်တာများတေင် ဘုတ်အေေဲေ့ိစ္စများနှင့် ပတ်ေေ်၍ ၎င်းတိုအ့ခမင်နှင့် အထင်များေို ကော်ခပနိုင်ရန် အခေင့်အေမ်းရှိကစပပီး 
ဆုံးခေတ်ချေ်မချမီ ေိစ္စရပ်များေို ကဆေးကနေးော စိစစ်ကစခခင်း၊

• စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲနှ့င့် ဒါရိုေ်တာများ၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို အနည်းဆုံး တစနှ်စ်တစ်ကေိမ် အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့ား စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် စနစ်တေျ ကတေဆ့ုံဆေ်ဆံမှု ရှိကစခခင်း၊ 

• ဘုတ်အေေဲအ့ား ၎င်း၏တာဝန်များ ကေျပေန်ကစခခင်း၊

• ေေ်ဆိုင်ေည့်အခါ ဘုတ်အေေဲေ့ ခန ့်အပ်ထားေည့် ခပင်ပအြေံကပးများနှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးခခင်း၊
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• ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်း၏ စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ခပဿနာများ ရှိပါေ ကခေရှင်းကပးခခင်း၊

• ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းနှင့် ပတ်ေေ်ကော ရုံးတေင်းအခငင်းပေားမှုများ၊ အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းများနှင့် ထိုေိစ္စ 
များကြောင့်ခေစ်ောေည့် နုတ်ထေေ်မှုများေို ကခေရှင်းခခင်း၊

• အဆင့်အတန်းခမင့်မားေည့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို အားကပးခမှင့်တင်ခခင်း။

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့် ဘုတ်အေေဲတ့ို ့ချိတ်ဆေ်မှု။ ဥေ္က ဌေည် ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ်မှတဆင့် 
ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့် ေုမ္ပဏီတိုအ့ား တိုေ်ရိုေ်ချိတ်ဆေ်ကပးေူခေစ်ေည်။ ဥေ္က ဌေည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေုမ္ပဏီအတေေ် 
အကရးပါကော မဟာေျူဟာကခမာေ်ေည့်ေိစ္စများနှင့် ပတ်ေေ်၍ အြေံဥာဏ်၊ ေမ်းခပကဆေးကနေးမှုနှင့် ေမ်းညွှန်မှုတို ့ ကပးအပ်ေည်။ 
ဥေ္က ဌေည် ကအာေ်ပါတိုအ့တေေ် တာဝန်ရှိေည် -

• ေုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချေ်ေို ောေေယ်ထိန်းေိမ်းရနနှ်င့် ေုမ္ပဏီ ရင်ဆိုင်ကနရေည့် အဓိေ ေိစ္စရပ်များေို  ကဆေးကနေးရန်အမှု
ကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် အခပန်အေှန်ဆေ်ေေယ်ခခင်း၊

• ေုပ်ငန်းပိုင်းနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ေိစ္စရပ်များ၊ ဘုတ်အေေဲ-့စီမံခန ့်ခေဲကရးတို ြ့ေား ဆေ်ဆံကရးတိုနှ့င့် ပတ်ေေ်၍ 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေူယုံ၊ အြေံကပးေူအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောမှုနှင့် အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှုတိုေ့ို ဦးကဆာင်ခခင်း၊

• ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ နှစ်ပတ်ေည်နှင့် အထူးအစည်းအကဝးများေို ဦးကဆာင်ခခင်း။

ဘုတ်အေေဲေ့ို ေိုယ်စားခပုခခင်း။ ဥေ္က ဌေည် ရုံးတေင်းရုံးခပင်ေိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်ေေ်၍ ေုမ္ပဏီေို ေိုယ်စားခပုပပီး ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် 
တရားဝင်ကခပာကရးဆိုခေင့်ရှိေူခေစ်ေည်။ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် အတူ ေိုမ့ဟုတ် စီမံခန ့်ခေဲကရး၏ အြေံခပုချေ်ခေင့် ဥေ္က ဌေည် ဘုတ်အေေဲ ့ 
ေိုယ်စား ကအာေ်ပါတိုေ့ဲ့ေိုက့ော ေုပ်ငန်းများေို ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည် -

• ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ အများခပည်ေူ၊ ဘဏ္ဍာကရးအေိုင်းအဝိုင်း၊ ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများ၊ ကောေ်ေည်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ 
အခခားအေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများထံ ေုမ္ပဏီေို ေိုယ်စားခပုခခင်း၊

• အစိုးရ၊ စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ေူ၊ အစိုးရဌာနများနှင့် ဆေ်ဆံကရးေို ထိန်းေိမ်းော ေုမ္ပဏီအား ေိုယ်စားခပုခခင်း၊

• ေိုအပ်ချေ်နှင့် အကခခအကနအကပါ်မူတည်၍ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများနှင့် ဘုတ်အေေဲေ့ ကတာင်းဆိုေည့်အကေျာေ် အခခား 
တာဝန်များေို ကဆာင်ရေေ်ခခင်း။

၅။  တာဝန်ထမ်းကဆာင်ေည့် ေေ်တမ်း

ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌေုိ တစနှ်စ်တာောေအတေေ် နှစ်စဉ် ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ရမည်ခေစ်ပပီး ဒါရိုေ်တာအေေဲ၏့ ေိုယ်ပိုင်ဆုံးခေတ်မှုခေင့် 
ထပ်မံ ေေ်တမ်းတိုးနိုင်ေည်။

• အတေ်ပညာ ေျွမ်းေျင်မှုများနှင့် ေုပ်ေေ်အကတေအ့ြေုံ များတစ်ခု ေိုမ့ဟုတ် ကခမာေ်များစောကော ေဏ္ဍများတေင် 
ကအာင်ခမင်မှုများရရှိခခင်းေို မှတ်တမ်းတင်ထားခခင်းများေို ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ ကရေးချယ်ရာ၌ အေုံးခပုခခင်း

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ င - နှစ်စဥ် အေျ ိုးစီးပေားများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း နမူနာပုံစံ

[MFI ၏ အမည်]

အေျ ိုးစီးပေားများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း

ကအာေ်ပါတိုေ့ို ခေည့်စေေ်ရမည့်ေူ၏ အမည် - 

ရာထူး - 

 (ေ) ေူပုဂ္ဂိုေ်/အေေဲအ့စည်း ၏ အေျ ိုးစီးပေားများ

1 ခင်ပေန်းဇနီး၊ အစ်ေို၊ အစ်မ၊ မိဘ၊ ေားေမီး၊ ကမာင်နှမဝမ်းေေဲ၊ ကယာေ်ေ၊ ကယာေ်မ၊ အကဒါ်၊ ဦးကေး၊ တူ၊ တူမ၊ အဘိုးအဘေား နှင့် ကခမး စေည်တိုေ့ို ဆိုေိုေည်။
2 ဒါရိုေ်တာ၊ အကေီးတန်း မန်ကနဂျာ၊ ရှယ်ယာ ၅ % ထေ်ပို၍ပိုင်ဆိုင်ကော ရှယ်ယာပိုင်ရှင်၊ ေိုယ်စားခပုေူများ၊ အာမခံကပးေူများ နှင့် အခခားကောေူများ တိုေ့ို ဆိုေိုေည်။

ထိုေူပုဂ္ဂိုေ်၏ အေျ ိုးစီးပေားများ 
ရှိကော (MFI မှ တပါး) အခခားကော 
အေေဲအ့စည်းများ၏ အမည်များ

အေျ ိုးစီးပေား အမျ ိုးအစား ထိုအေျ ိုးစီးပေားအား အေျဥ်းချုပ် ရှင်းေင်းချေ်

မိေားစုဝင်များ/ 
ကဆေမျ ိုးေားချင်းများ 
၏ အမည်

မိေားစု 
ကတာ်စပ်ပု1ံ

ထိုေူပုဂ္ဂိုေ်၏ အေျ ိုး 
စီးပေားများရှိကော 
အေေဲအ့စည်းများ၏ 
အမည်များ

အေျ ိုးစီးပေား 
အမျ ိုးအစား2

ထိုအေျ ိုးစီးပေားအား အေျဥ်းချုပ် 
ရှင်းေင်းချေ်

 (ခ) ထိုေူပုဂ္ဂိုေ် အေုပ်ရှင်အခေစ်ရှိကော အေေဲအ့စည်းများ

 (ဂ) မိေားစုဝင်များ/ကဆေမျ ိုးေားချင်းများ ၏ အေျ ိုးစီးပေားများ
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ စ - ချေ်ချင်းအကရးကပါ် အေျ ိုးစီးပေားများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း နမူနာစာ

အေျ ိုးစီးပေားများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း

ေျွန်ုပ်ေည် __________ နှင့် ___________ အြေား မည်ေည့် စီးပေားကရးအရာင်းအဝယ်ေုပ်ကဆာင်မှု (ေို)့ စာချုပ် (ေို)့ အဆိုခပုကော 
စီးပေားကရး အကရာင်းအဝယ်ေုပ်ကဆာင်မှု (ေို)့ စာချုပ် စေည်တိုတ့ေင် မိမိ၏ အေျ ိုးစီးပေားများ ပါဝင်ပတ်ေေ်ကနကြောင်းေို အေိ 
ကပးအပ်ပါေည်။ ေျွန်ုပ်၏ ပါဝင်ပတ်ေေ်ကော အေျ ိုးစီးပေားများမှာ ကအာေ်ပါအတိုင်းခေစ်ပါေည်။

ကေးစားစောခေင့်

(ဒါရိုေ်တာ ေိုမ့ဟုတ် အကေီးတန်း မန်ကနဂျာ ၏ အမည်)     ကနစ့ေဲ

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ဆ - စာရင်းစစ်ကော်မတီ ပဋိညာဥ် နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

စာရင်းစစ်ကော်မတီ - ပဋိညာဥ်

ရည်ရေယ်ချေ်

၁။ ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုေ်တာများ ဘုတ်အေေဲ ့ (ဘုတ်အေေဲ)့ ေည် စာရင်းစစ်ကော်မတီ (ကော်မတီ) အား ေေဲစ့ည်းရန်  ဆုံးခေတ်ေိုေ်ေည်။ 
ကော်မတီ၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်ေည် ကေီးြေပ်ေေပ်ေဲရန်ခေစ်ပပီး ေုမ္ပဏီ၏ စီမံခန ့်ခေဲကရး၊ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ဌာန၊ ရုံးခပင်ပ 
စာရင်းစစ်များ၏ ကေီးြေပ်ေေပ်ေဲမှုနှင့် ေီးခခားခေစ်ေည်။ 

၂။ ကော်မတီ၏ အဓိေတာဝန်များမှာ ကအာေ်ပါတိုတ့ေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား အကထာေ်အေူကပးရန် ခေစ်ေည် -

ေ။ ေုမ္ပဏီ၊ ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီများ၏ ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများနှင့် ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် 
ပတ်ေေ်ကော တရားဝင်ထုတ်ခပန်ချေ်များ၏ တိေျမှန်ေန်မှုအား ကေျပေန်ကအာင်ခေည့်ဆည်း ကဆာင်ရေေ်ကပးခခင်း၊

ခ။ ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်း ဘဏ္ဍာကရးထိန်းချုပ်မှုများ၊ ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုစနစ်များအား ေုံးေပ် 
ခခင်း၊

ဂ။ ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်း ထိကရာေ်မှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောေုံးေပ်ခခင်း၊

ဃ။ အကထေကထေအစည်းအကဝးတေင် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအတည်ခပုကပးရန်အတေေ် ရုံးခပင်ပစာရင်းစစ်ေို ဘုတ်အေေဲအ့ား 
အြေံခပုကပးခခင်းနှင့် ရုံးခပင်ပစာရင်းစစ်၏ ေစာခံစားခေင့နှ်င့် စာချုပ်ေေ်တမ်းေို အတည်ခပုကပးခခင်း၊

င။ ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစ်၏ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှု၊ မျှတမှုနှင့် စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်း၏ ထိကရာေ်မှုတိုေ့ို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ော 
ေုံးေပ်ခခင်း၊

စ။ စာရင်းစစ်ခခင်းမဟုတ်ကော ဝန်ကဆာင်မှုများကပးအပ်ရန်အတေေ် ရုံးခပင်ပစာရင်းစစနှ်င့် ကဆာင်ရေေ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ 
ကရးဆေဲအကောင်အထည်ကော်ခခင်း၊

ဆ။ ဥပကဒနှင့် စည်းမျဉ်းခပဌာန်းချေ်များ၊ ေုမ္ပဏီ၏ အခခားစည်းမျဉ်းများနှင့် ေုမ္ပဏီအား ေိုေ်ညီကစခခင်း။

 

ပါဝင်ေေဲစ့ည်းမှု

၁။ ကော်မတီအား ဘုတ်အေေဲေ့ ဆန္ဒမဲအများစုခေင့် ၎င်း၏ အေေဲဝ့င်များအတေင်းမှ ခန ့်အပ်ရမည်။ ကော်မတီတေင် အေေဲဝ့င် ေုံးဦး 
ထေ်မနည်း ပါဝင်ရမည်ခေစ်ပပီး အကရအတေေ်အတိအေျေို ဘုတ်အေေဲမ့ှ အခါအားကေျာ်စော ဆုံးခေတ်ကပးော အားေုံးေည် 
အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော ဒါရိုေ်တာများခေစ်ပပီး အများစုမှာ [ေေ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ] တေင် ကော်ခပထားေည့် ေီးခခား 
ေေတ်ေပ်မှုေတ်မှတ်ချေ်များနှင့် ေိုေ်ညီရမည်။ ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌေည် ကော်မတီအေေဲဝ့င် မခေစ်ကစရ။

၂။ ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုေ်တာခေစ်ကနေမျှောေအတေင်း အေေဲဝ့င်များေည် တစ်နှစ်ောေ တာဝန်ထမ်းကဆာင်ရမည်ခေစ်ပပီး ေေ် 
ဆိုင်ရာ အေေဲဝ့င်များေည် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကနေကရေ ့ ခပန်ေည် ကရေးကောေ်နိုင်ေည်။

၃။ အနည်းဆုံး ကော်မတီအေေဲဝ့င်တစ်ဦးေည် ဘုတ်အေေဲေ့ ေတ်မှတ်ေည့် ေေ်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျင်မှုရှိရ 
မည်။

၄။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေီးခခားေေတ်ေပ်မှု ေတ်မှတ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီေည့် ကော်မတီ အေေဲဝ့င်တစ်ဦးအား ဥေ္က ဌအခေစ် ခန ့်အပ် 
ရမည်။ ဥေ္က ဌေည် အခခား ကော်မတီအေေဲဝ့င်များ၏ ပံ့ပိုးမှုခေင့် ကော်မတီအစည်းအကဝးအစီအစဉ်များေို ေတ်မှတ်ပပီး 
၎င်းတိုအ့ား ဘုတ်အေေဲေ့ို ့ခေန ့်ကဝကပးော ကော်မတီ၏ တာဝန်ယူမှုအတေင်းရှိ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်ေိစ္စများ ေို ကဆေးကနေးရန် ေုမ္ပဏီ 
ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အကထေကထေအစည်းအကဝးေို တေ်ကရာေ်ရမည်။ ဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းေ တာဝန်ကပးအပ်ေူေည် 
ကော်မတီအစည်းအကဝးေို မတေ်ကရာေ်နိုင်ေည့်အခါ ေျန်ရှိေည့် အေေဲဝ့င်များေ ၎င်းတိုအ့တေင်းမှ တစ်ဦးအား အစည်း 
အကဝးေို ဦးကဆာင်ရန် ကရေးချယ်ရမည်။
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၅။ ေုမ္ပဏီ၏ အတေင်းကရးမှူးေိုမ့ဟုတ် ၎င်းေ တာဝန်ကပးေူေည် ကော်မတီ၏ အတေင်းကရးမှူးအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

၆။ ကော်မတီေည် မည်ေည့် ဒါရိုေ်တာ၊ ဝန်ထမ်း၊ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေုပ်ငန်း အေေဲဝ့င် ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ၏ အခခားဝန်ထမ်း၊ 
ေိုမ့ဟုတ် ကော်မတီေ အြေံဥာဏ်ကတာင်းခံေည့် အခခားေူများေိုမဆို အစည်းအကဝးတေ်ကရာေ်ပပီး ကော်မတီေ 
ကတာင်းခံေည့် ေေ်ဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များကပးရန် ကတာင်းဆိုနိုင်ေည်။ ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်းအကေီး 
အေဲေည် စီမံခန ့်ခေဲကရးမပါဘဲ ကော်မတနှီင့် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်တစ်ကေိမ် ကတေဆ့ုံရမည်။ ကော်မတီေည် ၎င်း၏ တာဝန် 
များေို ထမ်းကဆာင်ရန်အတေေ် ေင့်ကတာ်ေည်ဟု ယူဆကောအခါ၌ မည်ေူေ့ို မဆို အစည်းအကဝးမှ ေယ်ထုတ်နိုင်ေည်။

၇။ ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစ်များေို ကော်မတီ အစည်းအကဝး ပုံမှန်တေ်ကရာေ်ရန် ေိတ်ကခါ်ရမည်ခေစ်ပပီး စီမံခန ့်ခေဲကရး 
မပါဘဲ ကော်မတနှီင့် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်တစ်ကေိမ် ကတေဆ့ုံရမည်။

အစည်းအကဝး ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ

၁။ ကော်မတီေည် ေိုအပ်ေေို ကတေဆ့ုံရမည်ခေစ်ပပီး တစ်နှစ်ေျှင် အနည်းဆုံး ကေးကေိမ်ကတေဆ့ုံစည်းကဝးော ဘဏ္ဍာကရး 
အစီရင်ခံမှုနှင့် စာရင်းစစ်ောေအပိုင်းအခခားအတေင်းရှိ အဓိေ ရေ်စေဲများနှင့် တိုေ်ဆိုင်ေျင်းပရမည်။ ကော်မတီ 
ေိုမ့ဟုတ် ဥေ္က ဌေ ေိုအပ်ေည် ေိုမ့ဟုတ် ေိုေားေည်ဟု ယူဆေည့်အခါ ကနာေ်ထပ် အစည်းအကဝးများ ေိုမ့ဟုတ် 
ကဆာင်ရေေ်ေေယ်များေို တညီတညွတ်တည်း စာခေင့် ကရးေားထားေည့် ေကဘာတူညီချေနှ်င့်အတူ အချိနနှ်င့် ကနရာများ 
ေို ကော်မတီဥေ္က ဌေ ဆုံးခေတ်ရမည်။ အထူးအစည်းအကဝးများေို ဘုတ်အေေဲ ့၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ရုံးတေင်းစာရင်း 
စစ်အကေီးအေဲနှင့် ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစ်များ၏ စာရင်းစစ်မိတ်ေေ်တိုေ့ ကတာင်းဆိုေည့်အခါ ေျင်းပနိုင်ေည်။ 
ကော်မတီေည် အစည်းအကဝးများ၏ နှစ်ပတ်ေည် အချိန်စာရင်းခပေ္ခဒိန်ေို ကရးဆေဲအတည်ခပုရမည်။

၂။ ကော်မတီအစည်းအကဝးများေို အေေဲဝ့င်များ ေိုယ်တိုင် ကရာေ်ရှိေည့်အခါ ေိုမ့ဟုတ် ေီဒီယို ေိုမ့ဟုတ် တယ်ေီေုန်းခေင့် 
ဆေ်ေေယ်ေည့်အခါ ေျင်းပရမည်။

၃။ တညီတညွတ်တည်း ေကဘာတူညီထားကောအကြောင်းအရာများမှေေဲ၍ အစည်းအကဝးအကြောင်းြေားစာနှင့် အကေး 
စိတ်အချေ်အေေ်များေို ကော်မတီအေေဲဝ့င်များထံ အနည်းဆုံး ရုံးေေင့်ရေ် ၅ ရေ်ကေိုတင်ကပးအပ်ရမည်။

၄။ အစည်းအကဝးခပုေုပ်ရာတေင် ကော်မတီအေေဲဝ့င်နှစ်ဦးမှ တစ်ဦးမှာ ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာခေစ်ပါေ အစည်းအကဝး 
အထကခမာေ်ေည့် ဦးကရခေစ်ေည်ဟု ယူဆနိုင်ေည်။ နှစ်ဦးထေ်ပို၍ ရှိပါေ အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ေည့် ဦးကရရှိ 
ကော အစည်းအကဝးတစ်ခုရှိ အဆိုပါအေေဲဝ့င်များအနေ် အများစုဆုံးခေတ်ချေ်ေည် ကော်မတီ၏ဆုံးခေတ်ချေ် ခေစ်ေည်။ 
အေေဲဝ့င် နှစ်ဦးရှိပါေ ထိုအေေဲဝ့င်နှစ်ဦး၏ တညီတညွတ်တည်းကော ဆန္ဒမဲေည် ကော်မတီ၏ ဆုံးခေတ်ချေ် ခေစ်ရမည်။ 
ထို ခ့ပင် ကော်မတီေည် တညီတညွတ်တည်း စာခေင့်ကရးေား ေကဘာတူညီချေ်ခေင့် မည်ေည့်အချိန်တေင်မဆို ဆုံးခေတ် 
ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည်။

၅။ ကော်မတီေည် အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းများေို ထိန်းေိမ်းထားပပီး ေန ့်ေေေ်ရနနှ်င့် အတည်ခပုရန် အေေဲဝ့င်များထံ ခေန ့်ကဝ 
ကပးရမည်။ ရုံးေေင့်ရေ် ငါးရေ်အတေင်း ေန ့်ေေေ်ခခင်းမရှိပါေ မှတ်တမ်းေို အတည်ခပုရမည်။ အတည်ခပုပပီးေည့်အခါ 
ထိုမှတ်တမ်းေို ဘုတ်အေေဲထ့ံ ကပးအပ်ရမည်။

၆။ ဤစည်းမျဉ်းများတေင် ကပါ်ေေင်စော ကော်ခပထားေည့်အချေ်များမှ ေေဲ၍ ကော်မတီအကနခေင့် ၎င်း၏ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို 
ေိုယ်တိုင်ေတ်မှတ်နိုင်ေည်။

ေုပ်ခကြေးကငေ

၁။  ဒါရိုေ်တာများအား ဘုတ်အေေဲတ့ေင် တာဝန်ထမ်းကဆာင်ေည့်အတေေ်ကပးေည့် အခကြေးကငေ၊ (၂) (ဤကော်မတီ အပါအဝင်) 
ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီတစ်ခုတေင် တာဝန်ထမ်းကဆာင်ေည့်အတေေ် ေိုမ့ဟုတ် ကော်မတီ ဥေ္က ဌအခေစ်ကဆာင်ရေေ်ေည့် 
အတေေ် ဒါရိုေ်တာများအားကပးေည့် အခကြေးကငေ၊ (၃) ကော်မတီအေေဲဝ့င်၏ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုေို မထိခိုေ်ေမျှ 
အနာဂတ်ဘုတ်အေေဲတ့ေင် တာဝန်ထမ်းကဆာင်မှုအကပါ် မမူတည်ေည့် ယခင် ဝန်ကဆာင်မှုအတေေ်ကပးေည့် ပင်စင်ေစာ 
ေိုမ့ဟုတ် အခခားကရွှ ဆ့ိုင်းထားေည့် ေုပ်ခကြေးကငေများမှေေဲ၍ ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေည် ေုမ္ပဏီမှ မည်ေည့်ေုပ်ခ 
ကြေးကငေေိုမှ တိုေ်ရိုေ်ခေစ်ကစ၊ ေေယ်ဝိုေ်၍ခေစ်ကစ မရယူရပါ။  

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများ

ကော်မတီတေင် ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများအရ ေတ်မှတ်ထားေည့် ေိုမ့ဟုတ် [ေေ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ]အရ အြေံခပု 
ေိုမ့ဟုတ် ခပဌာန်းထားေည့် တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများေို ထမ်းကဆာင်ရန် ေိုအပ်ေည့် ေုပ်ပိုင်ခေင့် ရှိရမည်။ အထူးေခေင့် အထေ်ပါ 
အချေ် ောမေဘဲ ကော်မတီတေင် (ဘုတ်အေေဲေ့ အခါအားကေျာ်စော ကော်မတီအား ကပးအပ်ေည့်အခခားေုပ်ပိုင်ခေင့်များအခပင်) ကအာေ် 
ပါ ေီးခခား ေုပ်ပိုင်ခေင့်များ ရှိရမည် -

၁။ ေတင်းအချေ်အေေ် ရယူခခင်း

  ကော်မတီအား ကအာေ်ပါတို ့ေုပ်ပိုင်ခေင့် ကပးရမည် -

(ေ) ဤစည်းမျဉ်းတေင် ကော်ခပထားေည့် ေုပ်ပိုင်ခေင့်များအတေင်း မည်ေည့်ေုပ်ငန်းေို မဆို စုံစမ်းစစ်ကဆးခခင်း၊

(ခ) ေုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများထံမှ ေိုအပ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များရယူခခင်း၊ ကော်မတီေ ကတာင်းဆိုချေ်များေို 
ပူးကပါင်းေူညီရန် ဝန်ထမ်းများအားေုံးေို ညွှန်ြေားရမည်။

၂။  ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ခခင်း

(ေ) ကော်မတီေည် - 

• ေုမ္ပဏီ၏ အကထေကထေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုစနစ်အပိုင်းတေင် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေုပ်ငန်း၏ ထိကရာေ်မှုနှင့် 
ေေဲစ့ည်းပုံေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောေုံးေပ်ရမည်။

• ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေုပ်ငန်းအကေီးအေဲ ခန ့်အပ်ခခင်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခခင်းတိုေ့ို အတည်ခပုော ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် 
ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အချင်းနှင့် ထိကရာေ်မှုတိုေ့ို ေုံးေပ်ရမည်။

• ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေုပ်ငန်း တာဝန်အား ေုံးေပ်အတည်ခပုပပီး ယင်းတေင် တာဝန်ေို ထိကရာေ်စောနှင့် ေေ်ဆိုင် 
ေည့် ပညာရပ်ဆုိင်ရာ စနံှုန်းများနှင့်အညီ ထမ်းကဆာင်နိုင်ကစရန် ေုံကောေ်ကော ရင်းခမစ်များနှင့် ေတင်း 
အချေ်အေေ်များအား ေင့်ကတာ်ေေို ေေ်ေှမ်းမီမှုရှိကစရမည်။

• နှစ်ပတ်ေည် ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်စီမံေိန်းေို ေုံးေပ်အေဲခေတ်ရမည်။

• ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်များထံမှ ေုမ္ပဏနှီင့်ဆိုင်ကော အစီရင်ခံစာအားေုံးေို ချေ်ချင်း ေုံးေပ်ရမည်။

• ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်၏ ကတေရ့ှိချေနှ်င့် အြေံခပုချေ်များအကပါ် စီမံခန ့်ခေဲကရး၏ တုံ ခ့ပန်ကဆာင်ရေေ်မှုေို ေုံးေပ် 
ကေ့ောရမည်။

• ရုံးတေင်စာရင်းစစ်ကဆးမှုများမှ ထေေ်ကပါ်ောကော ေုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ေိစ္စရပ်များေို ကဆေးကနေးရန် စီမံ 
ခန ့်ခေဲကရးမပါဝင်ဘဲ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် အကေီးအေဲနှင့် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်တစ်ကေိမက်တေဆ့ုရံမည်။ ထိုအ့ခပင် 
ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် အကေီးအေဲေည် ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌနှင့် ကော်မတီများအား တိုေ်ရိုေ်ကတေဆ့ုံ ဆေ်ဆံနိုင် 
ခေင့်ေို ကပးရမည်။

 ၃။ ခပင်ပ စာရင်းစစ်များ

(ေ) ကော်မတီေည် ေုမ္ပဏီ၏ ခပင်ပစာရင်းစစ်များ ခန ့်အပ်ခခင်း၊ ခပန်ေည်ခန ့်အပ်ခခင်း၊ ထုတ်ပယ်ခခင်းတိုနှ့င့် ပတ်ေေ် 
၍ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အတည်ခပုကရးအတေေ် တင်ခပရန် ဘုတ်အေေဲအ့ား အြေံကပးရမည်။ ကော်မတီေည် စာရင်း 
စစ်အေစ်များ ကရေးချယ်ကရးေုပ်ငန်းစဉ်ေို ေေပ်ေဲကေီးြေပ်ပပီး စာရင်းစစ်တစ်ဦး နှုတ်ထေေ်ေည့်အခါ ထိုေို ခ့ေစ်ရ 
ေည့်အကြောင်းများေို စုံစမ်းစစ်ကဆးပပီး အကရးယူကဆာင်ရေေ်ရန်ေိုအပ်၊ မေိုအပ်ေို ဆုံးခေတ်ရမည်။

(ခ) ေုမ္ပဏီ၏ ခပင်ပ စာရင်းစစ်များေည် ကော်မတီအား တိုေ်ရိုေ် အစီရင်ခံရမည်။

(ဂ)  အထေ်ပါ တာဝန်များအခပင် ကော်မတီေည် (၎င်းတိုခ့ျည်းောမဟုတ်ဘဲ) ကအာေ်ပါတိုအ့ပါအဝင်  ခပင်ပစာရင်းစစ် 
များနှင့် ဆေ်ဆံကရးေို ကေီးြေပ်ရမည် -

• ၎င်းတို၏့ ေစာခံစားခေင့်များ၊ စာရင်းစစ် ေိုမ့ဟုတ် စာရင်းစစ်မဟုတ်ကော ဝန်ကဆာင်မှုများ အခကြေးကငေနှင့် 
အခကြေးကငေပမာဏေည် ေုံကောေ်ကော စာရင်းစစ်ကဆးမှု ကဆာင်ရေေ်နိုင်ကစရန် ေင့်ကတာ်ခခင်း ရှိမရှိ 
အတည်ခပုခခင်း၊
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• စာရင်းစစ်မှုတစ်ခုအစတေင် ထုတ်ကဝကော ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှုစာနှင့် စာရင်းစစ်မှု အတိုင်းအတာ အပါအဝင် 
၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းတာဝန်များေို အတည်ခပုခခင်း၊

• စာရင်းစစ်မဟုတ်ကော ဝန်ကဆာင်မှုများကပးအပ်ခခင်း အပါအဝင် ေေ်ဆိုင်ရာ ပညာရပနှ်င့် စည်းမျဉ်း  ခပဌာန်း 
ချေ်များ၊ စာရင်းစစနှ်င့် အကထေကထေဆေ်ဆံကရးတိုေ့ို ထည့်ေေင်းစဉ်းစား၍ ၎င်းတို၏့ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုနှင့် 
မျှတမှုတိုေ့ို နှစ်စဉ် အေဲခေတ်ကေ့ောခခင်း၊

• စာရင်းစစနှ်င့် ေုမ္ပဏီြေား (ပုံမှန်ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှုအခပင်) (မိေားစု၊ အေုပ်အေိုင်၊ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှု၊ 
ဘဏ္ဍာကရး ေိုမ့ဟုတ် စီးပေားကရးစေည့်) အခခားဆေ်ဆံကရးများမရှိကြောင်း ကေချာကစခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီစာရင်းစစ်၏ ယခင်ဝန်ထမ်းများ ခန ့်အပ်ခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒတစ်ခုေို ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ေကဘာတူညီော 
ထိုမူဝါဒ အကောင်အထည်ကော်မှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း။

• စာရင်းစစ်မိတ်ေေ်များ အေှည့်ေျခန ့်အပ်မှု၊ ၎င်းတို၏့ အကထေကထေဝင်ကငေနှင့် နိှငု်းယှဉ်၍ ေုမ္ပဏီေ  ကပးအပ် 
ကော အခကြေးကငေပမာဏ၊ အခခားဆေ်စပ်ကော ေိုအပ်ချေ်များဆိုင်ရာ ေေ်ဆိုင်ေည့် ေျင့်ဝတနှ်င့် ပညာ 
ရပ်ဆိုင်ရာ ေမ်းညွှန်ချေ်များနှင့် စာရင်းစစ်၏ ေိုေ်ညီမှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊

• ၎င်းတို၏့ ရုံးတေင်းအရည်အကေေးေုပ်ထုံးေုပ်နည်းအကပါ် ခပင်ပစာရင်းစစ်၏ အစီရင်ခံစာပါဝင်ကော စာရင်းစစ် 
ေုပ်ငန်းစဥ်၏ အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ပုနှံင့် အရင်းအခမစ်များေို နှစ်စဥ် အေဲခေတ်ကေ့ောခခင်း။

(ဃ)  ကော်မတီေည် ေေ်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်ေမ်းညွှန်ချေနှ်င့် စည်းမျဉ်းခပဌာန်းချေ်များေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစား၍ ခပင်ပ 
စာရင်းစစ်၏ စာရင်းစစ်မဟုတ်ကော ဝန်ကဆာင်မှုများကပးအပ်ခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ ကရးဆေဲအကောင်အထည်ကော်ရ 
မည်။ 

(င) ခပင်ပစာရင်းစစ်များ၏ ဆေ်ေေ်၍ ေီးခခားေေတ်ေပ်မှုေို ခိုင်မာကစရန် ကော်မတီေည် စာရင်းစစ် မိတ်ေေ် 
အကေီးအေဲေို ပုံမှန် အေှည့်ေျေဲေှယ်ေင့်ေေားဆိုေည်ေို စဉ်းစားရမည်။

(စ) ကော်မတီေည် ေုမ္ပဏီရုံးတေင်း စာရင်းစစ် ေုပ်ငန်း၏ တာဝန်များ၊ ဘတ်ဂျေ်၊ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် နှစ်အေိုေ် 
ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်း၏ အတိုင်းအထော ေိုမ့ဟုတ် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း အဆိုခပု အကခပာင်းအေဲများအပါအဝင် 
၎င်းတို၏့ စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် ေုံကောေ်မှုတိုေ့ို ဘုတ်အေေဲ ့၊ ခပင်ပစာရင်းစစ်များ၊ ေုမ္ပဏီရုံးတေင်း စာရင်းစစ်များနှင့် 
ေုံးေပ်ကဆေးကနေးရမည်။ ကော်မတီေည် စီမံခန ့်ခေဲကရးစာတေင် ပါဝင်ေည့် အချေ်များအပါအဝင် ခပင်ပစာရင်းစစ်၏ 
အြေံခပုချေ်များအကပါ် စီမံခန ့်ခေဲကရး၏ တုံ ခ့ပန်မှုများေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောေုံးေပ်ရမည်။

 ၄။ ဘဏ္ဍာကရးအစီရင်ခံမှုနှင့် ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ

(ေ) ကော်မတီေည် ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများနှင့် ေုမ္ပဏီဘဏ္ဍာကရးစေမ်းကဆာင်မှုနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် 
တရားဝင်ထုတ်ခပန်ချေ်များ၏ တိေျမှန်ေန်မှုေို ကစာင့်ြေည့်ေုံးေပ်အေဲခေတ်ော ၎င်းတိုတ့ေင် ပါဝင်ကော 
ေိောထင်ရှားေည့် အစီရင်ခံမှုဆိုင်ရာ ေိစ္စရပ်များနှင့် ကဝေန်ပိုင်းခခားမှုများေို ေုံးေပ်ရမည်။

(ခ) ကော်မတီေည် ေုံးေပတ်ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများေို ဘုတ်အေေဲမ့ှ အတည်မခပုမီ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ခပင်ပ စာရင်း 
စစ်များနှင့် (ကနာေ်ဆုံးေုံးေပတ်မှေေဲ၍) ေုံးေတစ်ကေိမ် ကဆေးကနေးော ေုံးေပ်အတည်ခပုရမည်။

(ဂ) ကော်မတီေည် နှစ်ပတ်ေည်ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများေို ဘုတ်အေေဲမ့ှ အတည်မခပုမီ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ခပင်ပ စာရင်း 
စစ်များနှင့် တစ်နှစ်တစ်ကေိမ် ကဆေးကနေးော ေုံးေပ် အတည်ခပုရမည်။

(ဃ) ကော်မတီေည် ကေးနှုန်းဂရုခပုရေည့် ေဘာဝရှိကော ထုတ်ခပန်ချေ်များအပါအဝင် ဥပကဒများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် 
နည်းဥပကဒများအရ ေိုအပ်ကော ေုမ္ပဏီ ထုတ်ကော်ကြေခငာချေ်များေို မထုတ်ခပန်မီ စီမံခန ့်ခေဲကရး၊  ရုံးခပင်ပ 
စာရင်းစစ်များနှင့် ကဆေးကနေးရမည်။

(င) ကော်မတီေည် စာရင်းစစ်ရေဒ်များ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရး ေတင်းအချေ်အေေ်များ (၎င်းတိုအ့ား 
မထုတ်ခပန်မီ) ေုံးေပ်ချေ် နှင့် ၎င်းတိုတ့ေင် ေေ်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများအရ ထုတ်ကော်ကြေခငာရန် ေိုအပ်ေည့် ေိစ္စများ 
ေို ရုံးခပင်ပစာရင်းစစ်များနှင့် ကဆေးကနေးရမည်။

(စ) ကော်မတီေည် ကအာေ်ပါတိုအ့ား ေိုအပ်ေေို ေုံးေပ် စစ်ကဆးရမည်။

• နှစ်အေိုေ်နှင့် ေုမ္ပဏီ/အုပ်စုတစ်ေုံးအတေင်းရှိ ကငေစာရင်း မူဝါဒများ တေမတ်တည်းရှိမှုနှင့် အကခပာင်းအေဲ 
များ၊

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• ချဉ်းေပ်မှုအမျ ိုးမျ ိုးရှိနိုင်ေည့် ေိော ထင်ရှားကော ေိုမ့ဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်ကော အကရာင်းအဝယ်များအား 
စာရင်းေေင်းရန် အေုံးခပုေည့် နည်းေမ်းများ၊

• ေုမ္ပဏီေည် ေင့်ကတာ်ကော ကငေစာရင်း စံချိန်စံညွှန်းများအား ေိုေ်နာထားခခင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ခပင်ပ စာရင်းစစ် 
များ၏ အခမင်များေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားော ေင့်ကတာ်ကော ခန ့်မှန်းမှုများနှင့် ကဝေန်ပိုင်းခခားမှုများ ခပုေုပ် 
ထားခခင်း ရှိ၊ မရှိ၊

• ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးအစီရင်ခံစာများတေင် ထုတ်ကော်ကြေခငာချေ်နှင့် ရှင်းတမ်းများထုတ်ခပန်ေည့် အကခခ 
အကနများ ရှင်းရှင်းေင်းေင်းရှိခခင်း၊

• ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာကရးေုံးေပ်ချေ်၊ (စာရင်းစစနှ်င့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချစီမံခန ့်ခေဲမှုတိုနှ့င့်ပတ်ေေ်ေမျှ) 
ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ရှင်းတမ်းများစေည့် ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများတေင် ကော်ခပထားေည့် အကရးပါကော 
ေတင်းအချေ်အေေ်အားေုံး။

(ဆ) ကော်မတီေည် စာရင်းစစ်ကတေရ့ှိချေ်များေို ခပင်ပစာရင်းစစနှ်င့် ေုံးေပ်ရမည်။ ယင်းတိုတ့ေင် ကအာေ်ပါတို ့ ပါဝင် 
ေည် -

• စာရင်းစစ်မှုအတေင်း ထေေ်ကပါ်ောေည့် အဓိေေိစ္စများအား ကဆေးကနေးခခင်း၊

• ကငေစာရင်းနှင့် စာရင်းစစ် ကဝေန်ပိုင်းခခားမှုများ၊

• စာရင်းစစ်မှုအတေင်း ကတေရ့ှိရေည့် အမှားအယေင်းများ ပမာဏ။

(ေ) ကော်မတီေည် နှစ်ပတ်ေည် စာရင်းစစ်စီမံေိန်းနှင့် အဆိုပါ စီမံေိန်းများ ကပါင်းစပ်ညှနိှိငု်းမှုအဆင့်တိုေ့ို ရုံးတေင်း 
စာရင်းစစ်များ၊ ခပင်ပစာရင်းစစ်များနှင့်အတူ ေုံးေပ်ပပီး စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှု အတိုင်းအတာနှင့် ေိုေ် 
ညီကစရမည်။

(ည) ကော်မတီေည် (ေ) ဘဏ္ဍာကရးအစီရင်ခံမှု၊ ကငေစာရင်း၊ ရုံးတေင်း ကငေစာရင်း ထိန်းချုပ်မှု နှင့်/ ေိုမ့ဟုတ် ကငေစာရင်း 
ေုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေုမ္ပဏီေ ရရှိကော တိုင်ြေားမှုများေို ေေ်ခံရရှိခခင်း၊ ထိန်းေိမ်းထားခခင်းနှင့် 
ေိုင်တေယ်ကခေရှင်းခခင်း နှင့် (ခ) ကမးခေန်းထုတ်ေေယ်ရာ ဘဏ္ဍာကရး အစီရင်ခံမှု၊ ကငေစာရင်း၊ စာရင်းစစ်ကဆးမှု ေိုမ့ဟုတ် 
အခခားေိစ္စများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ေုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများေ ေျှ ိုဝ့ှေ်၊ အမည်မခံဘဲ တင်ေေင်းေည့် ေိစ္စရပ်များအတေေ် 
ကော်ကဆာင်ထားေည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ၏ ေုံကောေ်မှုနှင့် စေမ်းကဆာင်မှု တိုေ့ို ကေီးြေပ်၍ ပုံမှန် ေုံးေပ်ရမည်။ 
ကော်မတီ၏ ရည်ရေယ်ချေ်မှာ အဆိုပါေိစ္စများအား ေိုေ်ေေ်ညီ၊ ေီးခခားေေတ်ေပ်စော စုံစမ်းစစ်ကဆးရနနှ်င့် ေင့် 
ကတာ်ေေို အကရးယူကဆာင်ရေေ်ရန် အစီအမံများ ရှိထားကစကရးခေစ်ေည်။

 ၅။ ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်မှုေေပ်ေဲနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု

(ေ) ကော်မတီေည် ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ေေပ်ေဲမှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုစနစ်များေို ကစာင့်ြေည့်ေုံးေပ် 
ရမည်။

(ခ) ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲေ့ မစဉ်းစားမီ အကရးပါကော ဆေ်နေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းနှင့် အကရာင်းအဝယ် 
ခပုေုပ်မှုများေို ေုံးေပ်ရမည်။

(ဂ) ကော်မတီေည် (ထင်ရှားကော ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ေေပ်ေဲကရး ချ ိုယ့ေင်းချေ်များ ေိုမ့ဟုတ် ေိောကော အားနည်း 
ချေ်များနှင့် ေိောကော ထိန်းချုပ်ေေပ်ေဲကရးချ ိုယ့ေင်းချေ်များ ေိုမ့ဟုတ် အားနည်းချေ်များကြောင့် ခပုေုပ်ထား 
ကော အကခပာင်းအေဲများအပါအဝင်) ေုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ခပန်ကြေခငာကရးထိန်းချုပ်မှုများ နှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို 
ဘုတ်အေေဲ ့၊ ခပင်ပ စာရင်းစစ်များနှင့် (ေုံးေပတ် ေိုမ့ဟုတ် နှစ်ပတ်ေည် ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ မထုတ်ခပန်မီ) 
ေုံးေတစ်ကေိမ် ကဆေးကနေးရမည်။

(ဃ) ကော်မတီေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အေဲခေတ်ကေ့ောမှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုတိုနှ့င့်ပတ်ေေ်ကော ေုမ္ပဏီ၏ 
မူဝါဒများေို စီမံခန ့်ခေဲကရး၊ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်များနှင့် ခပင်ပစာရင်းစစ်များတို ခ့ေင့် ကဆေးကနေးရမည်။ ထိုေိုက့ဆေးကနေးရာ 
တေင် ေုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးမှု ခံနိုင်ရည်၊ အဓိေေျကော ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ဘဏ္ဍာကရးမဟုတ်ကော ဆုံးရှုံးမှု ေျကရာေ် 
နိုင်ကခခ၊ အဆိုပါ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ကစာင့်ြေည့်ထိန်းချုပ်ရန် စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ကဆာင်ရေေ်ထားေည့် အချေ်များ 
ပါဝင်ရမည်။
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 ၆။ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်မှု  

(ေ) ကော်မတီေည် စည်းမျဉ်းထိန်းကြောင်းကရးနှင့် ကေီးြေပ်ကရးအေေဲအ့စည်းများ၏ စစ်ကဆေးကတေရ့ှိချေ်များေို 
ေုံးေပ်ရမည်။

(ခ) ကော်မတီေည် ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှုေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများအကပါ် ေိောစော 
အေျ ိုးေေ်ကရာေ်နိုင်ေည့် ဥပကဒဆိုင်ရာ ေိစ္စများနှင့် စည်းမျဉ်းထိန်းကြောင်းေူများ ေိုမ့ဟုတ် အစိုးရ အေေဲ ့ 
အစည်းများထံမှ အစီရင်ခံစာများ ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်ေေယ်အေိကပးမှုများေို ေုမ္ပဏီ၏ ဥပကဒ အြေံကပး၊ ရုံးတေင်း 
စာရင်းစစ်များ၊ အခခားေင့်ကတာ်ေူများနှင့်အတူ ေုံးေပ်ရမည်။

ကော်မတီ၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း

ကော်မတီေည် ေင့်ကတာ်ေည်ဟု ယူဆရကော နည်းေမ်းခေင့် မိမိ၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို နှစ်စဉ်အေဲခေတ်ေုံးေပ်ပပီး ကခပာင်းေဲရန် 
အြေံခပုချေ်များအပါအဝင် အဆိုပါ အေဲခေတ်ေုံးေပ်ချေ်ေို ဘုတ်အေေဲေ့ ေုံးေပ်၊ ကဆေးကနေး၊ အတည်ခပုရန် တင်ခပရမည်။

အြေံကပးများနှင့် ေင်တန်းများအား ေေ်ေှမ်းမီမှု

(၁) ကော်မတီတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ အတည်ခပုချေ်ရယူရန် မေိုအပ်ဘဲ ေုမ္ပဏီ အေုံးစရိတ်ခေင့် ရုံးတေင်း ေိုမ့ဟုတ် ခပင်ပဥပကဒ၊ 
ကငေစာရင်း ေိုမ့ဟုတ် အခခားအြေံကပးများထံမှ အြေံဉာဏနှ်င့် အေူအညီရယူကဆာင်ရေေ်ရန် မိမိေိုယ်ပိုင် ဘတ်ဂျေနှ်င့် 
ေုပ်ပိုင်ခေင့် ရှိရမည်။

(၂) ကော်မတီေည် ကော်မတီေ အေုံးခပုေည့် ေုမ္ပဏီ၏ ခပင်ပစာရင်းစစ်များနှင့် အခခားအြေံကပးများအား အခကြေးကငေ 
ကပးကချမှုနှင့်ပတ်ေေ်၍ ေတ်မှတ်ဆုံးခေတ်ရမည်။

(၃) ကော်မတီအေေဲဝ့င်များအား မိမိတိုေ့ုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရေေ်နိုင်ရန် ရုံးေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ေင့်ကတာ်ကော ေင်တန်းများ 
ပုံမှနနှ်င့် အချိန်ေိုေ် ကပးအပ်ရမည်။

အစီရင်ခံကရးတာဝန်

(၁) ကော်မတီေည် အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းများေို ထိန်းေိမ်းပပီး ကော်မတီ၏ ေုပ်ငန်းများ၊ နိဂုံးေုံးေပ်ချေ်များနှင့် အြေံခပု 
ချေ်များ၊ ဘုတ်အေေဲေ့ အခါအားကေျာ်စော ေတ်မှတ်ေည့် အခခားေိစ္စများနှင့်ပတ်ေေ်ကော ပုံမှန် အစီရင်ခံစာများ 
ဘုတ်အေေဲေ့ို ့ကပးအပ်ရမည်။ ဘုတ်အေေဲအ့ား အစီရင်ခံရာ၌ ကော်မတီ၏ ဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် ကော်မတီမှ ကပးအပ်ေတ်မှတ် 
ထားကော မည်ေည့် ကော်မတီအေေဲဝ့င်မဆို နှုတ်အားခေင့်ကော်ေည်းကောင်း အစီရင်ခံနိုင်ေည်။

(၂) ကော်မတီ၏ အထေ်ပါ အစီရင်ခံကရးတာဝန်အခပင် ၎င်းေည် ေုမ္ပဏီ နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာတေင် ထည့်ေေင်းရမည့် 
ကော်မတီ၏ တာဝန်များအား အကောင်အထည်ကော်ကဆာင်ရေေ်မှုေို ကော်ခပေည့် အစီရင်ခံစာတစ်ကစာင် ခပုစုရမည်။

(၃)  အခါအားကေျာ်စော ခပင်ဆင်နိုင်ေည့် ဤပဋိညာဥ်ေို ေုမ္ပဏီ ဝေ်ဘ်ဆိုေ်ကပါ်တေင် တင်ထားရမည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ဇ - ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးအစီအစဉ် နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ဒါရိုေ်တာများ ဘုတ်အေေဲ ့ အစည်းအကဝး

[ကနစ့ေဲ]

[ကနရာ]

ေိတ်ကခါ်ထားေူများ -

ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့ [ဥေ္က ဌအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ကနေည့် ဒါရိုေ်တာ အမည်] (ဥေ္က ဌ)
[ဒုတိယ ဥေ္က ဌအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ကနေည့် ဒါရိုေ်တာ အမည်] (ဒုတိယ ဥေ္က ဌ)
[အတေင်းကရးမှူးအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ကနေည့် ဒါရိုေ်တာ အမည်] (အတေင်းကရးမှူး)
[အမှုကဆာင်ဒါရိုေ်တာ အမည်] (အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်)
[အခခား အမှုကဆာင်၊ အမှုကဆာင်မဟုတ်ကောနှင့် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာများ အမည်]

ဝန်ထမ်းများ [ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး၏ အမည်] (ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး)
[ဘဏ္ဍာကရးအရာရှိချုပ်၏ အမည်] (ဘဏ္ဍာကရး အရာရှိချုပ်)
[ေတင်းအချေ်အေေ်နှင့်နည်းပညာ (IT) မန်ကနဂျာ၏ အမည်] (ေတင်းအချေ်အေေ်နှင့်နည်းပညာ မန်ကနဂျာ)
[အခခား ေိတ်ကခါ်ထားကော ဝန်ထမ်းများရှိပါေ အမည်]

ဧည့်ေည်များ [ကေ့ောေူအခေစ် ေိတ်ကခါ်ထားေူများ အမည်များ]

အကြောင်းအရာ ရည်ရေယ်ချေ် ဦးကဆာင်ေူ အချိန် ေိုးေားစာရေေ်စာတမ်းများ

၁။ ကေိုဆိုနှုတ်ခေန်းဆေ်ခခင်း ဥေ္က ဌ

၂။ အစည်းအကဝးစတင်ခခင်း
• အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ေည့် 

အကရအတေေ် အတည်ခပုခခင်း

ကြေခငာချေ် ဥေ္က ဌ

၃။ အစည်းအကဝးအစီအစဉ်
• ခေည့်ေေင်းမည့် အစီအစဉ်များ ကတာင်းခံခခင်း
• အစီအစဉ် အတည်ခပုခခင်း - အဆိုခပုချေ်

အတည်ခပုခခင်း ဥေ္က ဌ • ဤစာရေေ်စာတမ်း

၄။ အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းဆိုင်ရာ 
ေီးခခား ကြေခငာချေ်များ

ကြေခငာချေ်

၅။ ေကဘာတူညီချေ်ရယူမည့် ေုပ်ငန်းများ
• အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းဆိုင်ရာ 

ကြေခငာချေ်
• ပပီးခဲ့ေည့်အစည်းအကဝး မှတ်တမ်း
• ဘုတ်အေေဲ ့ မူဝါဒများ

o ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့်  
အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း မူဝါဒ

o ဘုတ်အေေဲေ့ို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ေည့် မူဝါဒ

အတည်ခပုခခင်း ဥေ္က ဌ • Draft_minutes.docx 

• Related_party_policy.docx

• Board_evaluation_policy.docx

၆။ ဥေ္က ဌ၏ အစီရင်ခံစာ
• ေုပ်ငန်းအစီအစဉ်များဆိုင်ရာ ကနာေ်ဆုံးရ 

အချေ်အေေ်များ (ေတင်းအချေ်အေေ်)
• ဥပကဒစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ ကနာေ်ဆုံးရ 

အချေ်အေေ်များ

ေတင်း 
အချေ်အေေ်၊ 
အတည်ခပုခခင်း

ဥေ္က ဌ • Action_items.docx
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၇။ ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီဥေ္က ဌများ၏ အစီရင်ခံ 
ချေ်များ

• စာရင်းစစ်ကော်မတီ
• အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့် 

ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ

• Committee_minutes.docx

၈။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် အစီရင်ခံစာ
• စာရင်းမစစ်ထားကော ဘဏ္ဍာကရး ရေဒ်များ
• စီမံေိန်းအေိုေ် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ  

ကနာေ်ဆုံးရ အချေ်အေေ်များ

ေတင်း 
အချေ်အေေ်၊ 

ကဆေးကနေးမှု

အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်၊ 
ဘဏ္ဍာကရး 
အရာရှိချုပ်

• CEO_report.docx

• Financial_Statements.docx

• Performance_Dashboard.pdf

၉။ စီမံေိန်း ကနာေ်ဆုံးရ အချေ်အေေ်များ - 
ေတင်းအချေ်အေေ်နှင့် နည်းပညာ အဆင့်ခမှင့် 
ခခင်း

ေတင်း 
အချေ်အေေ်၊ 

ကဆေးကနေးမှု

ေတင်း 
အချေ် 

အေေ် နှင့် 
နည်းပညာ 
မန်ကနဂျာ

၁၀။ ကနေ့ည်စာ

၁၁။ အမှုကဆာင်အပိုင်
• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှု 

ေုံးေပ်ချေ်

ေတင်း 
အချေ်အေေ်၊ 

ကဆေးကနေးမှု

၁၂။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီ
• နှစ်ပတ်ေည် ေုပ်ငန်းစီမံေိန်း တင်ခပ 

ကဆေးကနေးခခင်း

ေတင်း 
အချေ်အေေ်၊ 

ကဆေးကနေးမှု

ကော်မတီ 
ဥေ္က ဌ

• GC_workplan_ revised.docx 

၁၃။ အစည်းအကဝး ရပ်နားခခင်း

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ေ အစည်းအကဝးမှတ်တမ်း နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့ - အစည်းအကဝးမှတ်တမ်း

ကနစ့ေဲ - 

ကနရာ - 

အချိန် - 

အစည်းအကဝး၏ ဥေ္က ဌ - 

ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ - 

တေ်ကရာေ်ေူများ - 

ပျေ်ေေေ်ေူများ - 

အစည်းအကဝးခေစ်ကခမာေ်ရန် တေ်ကရာေ်ရမည့် ေူဦးကရရှိခခင်း - 

အခခားကော တေ်ကရာေ်ေူများ - 

အစည်းအကဝးခေစ်ကခမာေ်ရန် တေ်ကရာေ်ရေည့် ေူဦးကရ ရှိပါေည်။

အစည်းအကဝး အစီအစဥ်

၁) _________________________________

၂) _________________________________

၃) _________________________________

အကြောင်းအရာ (၁) _______________________

၁) ကဆေးကနေးချေ်များ - 

၂) တင်ခပေူများ - 

____________________________________ ၊

____________________________________ နှင့်

____________________________________ ။
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၃) ကအာေ်ပါအကြောင်းအရာများေို အတည်ခပုရန် ဆုံးခေတ်ချေ် __________________________________

ကအာေ်ပါအကြောင်းအရာများအတေေ် ရရှိထားကော မဲကပးထားေည့်ရေဒ်

အကြောင်းအရာ (၂) _______________________

အကြောင်းအရာ (၃) _______________________

အစည်းအကဝးမှတ်တမ်း ကနစ့ေဲ - 

ဘုတ်အေေဲ ့  ဥေ္က ဌ   _______________________________________

ဒါရိုေ်တာ (၁)   _______________________________________

ဒါရိုေ်တာ (၂)   _______________________________________

ဒါရိုေ်တာ (၃)   _______________________________________

ဒါရိုေ်တာ (၄)   _______________________________________

ဒါရိုေ်တာ (၅)   _______________________________________

ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး  _______________________________________

     (ေေ်မှတ်များ)

ဒါရိုေ်တာများ၏ အမည်
ဒါရိုေ်တာများ၏ အမည်

ေကဘာတူေည် ေကဘာမတူပါ မဲကပးခခင်းမခပုပါ

၁

၂

၃

၄

၅

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ည - ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ခခင်း ပဋိညာဥ် နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ခခင်း ပဋိညာဥ်

၁။  အဓိပ္ပာယ် ေတ်မှတ်ချေ်

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးမှုေည် ေုမ္ပဏီေုပ်ငန်းများေို တန်ေိုးတိုးတေ်ကစေည့် ေီးခခားေေတ်ေပ်၍ မျှတေည့် အာမခံချေ်တစ်ခု၊ 
ကဆေးကနေးတိုင်ပင်ေည့် ေုပ်ငန်းတစ်ခုခေစ်ေည်။ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးမှုေည် ကအာေ်ပါတိုရ့ှိကစေည့် ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ေေ်ဆိုင် 
ေည်။

• ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ကရး ေတင်းအချေ်အေေ်များ ခိုင်မာမှုနှင့် ေမာေမတ်ရှိမှု၊ 

• ေုပ်ငန်းများ ထိကရာေ်အေျ ိုးရှိမှု၊

• ရပိုင်ခေင့်များ ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ်မှု၊

• ဥပကဒများ၊ နည်းဥပကဒများအား ေိုေ်နာမှု၊

၎င်းေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ထိကရာေ်မှုေို ေုံးေပ်တိုးတေ်ကစရန် စနစ်ေျပပီး 
စည်းေမ်းရှိေည့် ချဉ်းေပ်မှုတစ်ရပ် ကော်ကဆာင်ခခင်းခေင့် မိမိ၏ ဦးတည်ချေ်ေို ကအာင်ခမင်ကစရန် အကထာေ်အေူခပုေည်။

၂။  ရည်ရေယ်ချေ်

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ခခင်း ပဋိညာဥ်၏ ရည်ရေယ်ချေ်မှာ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးကထာေ်ပံ့ော စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်းတေင် ေတ်မှတ် 
ထားေည့် အကောင်းဆုံးအကေ့အထများနှင့် ေိုေ်ညီကော ေီးခခားေေတ်ေပ်ေည့် စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ချေ်အတေေ် 
ေမ်းညွှန်မှု စနစ်တေျ ကော်ကဆာင်ကပးအပ်ရန်ခေစ်ေည်။

၃။  အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ

ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်၏ အခန်းေဏ္ဍမှာ အေေဲအ့စည်း၏ အဓိေေျကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို နားေည်ပပီး ေုမ္ပဏီေ ကဆာင်ရေေ်ကနေည့် 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ေုံကောေ်ထိကရာေ်မှုေို ဆန်းစစ်ေုံးေပ်ရန်ခေစ်ေည်။ ထိုေိုက့ဆာင်ရေေ်နိုင်ရန် 
ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်အေေဲေ့ည် - 

• ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာဦးတည်ချေ်များကအာင်ခမင်ကရးနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ေုံးေပ်ရမည်။

• ကငေစာရင်းနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေည် ေုံကောေ်ကော ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရး၊ ဘုတ်အေေဲတ့ိုေ့ 
ေတ်မှတ်ေည့်အတိုင်း ကမျှာ်မှန်းရေဒ်များ ကပးအပ်ထားကြောင်း ကေချာကစရန် ၎င်းတို၏့ေင့်တင့်မှု၊ ေုံကောေ် ခပည့်မီ 
မှုနှင့် အေုံးချမှုတိုေ့ို ေုံးေပ်ကေ့ောရမည်။

• ေတ်မှတ်ထားကော မူဝါဒများ၊ စီမံေိန်း၊ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ၊ ဥပကဒများ၊ စည်းမျဥ်းစည်းေမ်းများနှင့် ေိုေ်ညီမှု၊ 
ကချးကငေစနစ်နှင့်ပတ်ေေ်ေည့် အရည်အကေေးနှင့် ထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင်၊ ကေိုတင်စီမံမှုများနှင့် ေေ်ဆိုင်ေည့် ေုပ်ငန်း 
စဉ်/ေုပ်ငန်းများ ေုံကောေ်မှုတိုေ့ို ေတ်မှတ်ဆုံးခေတ်ရန် ေုံးေပ်ေည့်ေုပ်ငန်းစဉ်အတေင်း ေုံကောေ်ကော စမ်းေပ်မှု 
များ ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

• ဘဏ္ဍာကရးနှင့် အခခားစီမံခန ့်ခေဲကရးေတင်းအချေ်အေေ်များ ေင့်ကေျာ်မှု၊ မှန်ေန်မှု၊ ခိုင်မာမှုနှင့် ေမာေမတ်ေျမှု၊ 
ထိုေတင်းအချေ်အေေ်များအား ထုတ်ကော်၊ တိုင်းတာ၊ ေတ်မှတ်၊ အစီရင်ခံရန် အေုံးခပုေည့် နည်းေမ်းများေို ေုံးေပ် 
ရမည်။

• ထိန်းချုပ်မှုများေည် အမှားများ၊ ေိမ်ေည်မှုနှင် ဆုံးရှုံးမှုအားေုံးေို ေုံကောေ်ေည့် ောေေယ်မှုကပးထားကြောင်း၊ 
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ေုပ်ငန်းစဉ်ေည် ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာဦးတည်ချေ်ပန်းတိုင်နှင့်ေိုေ်ညီကြောင်း ကေချာကစရန် အကောင်အထည်ကော် 
ကနဆဲ စနစ်များအပါအဝင် ေုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စနစ်များ၏ အရည်အကေေး၊ အေျ ိုးရှိမှု၊ ထိကရာေ်မှုနှင့် ေမာေမတ်ရှိမှု 
တိုေ့ို ေုံးေပ်ရမည်။

• စီမံခန ့်ခေဲကရး၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အေဲခေတ်ကေ့ောမှုနည်းစနစ်များေို 
ေုံးေပ်ရမည်။

• ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အစီအမံများ ေည်ပတ်မှုေို ကေ့ောရမည်။

• ေုမ္ပဏီ၏ စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲနှ့င့်အတူ စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်းများေို အခခား ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှင့် စည်းမျဉ်းေိုေ်ညီကရးေုပ်ငန်း 
များ၊ ခပင်ပစာရင်းစစ်များ၊ စည်းမျဉ်းထိန်းကြောင်းေူများ၊ ခပင်ပအတိုင်ပင်ခံများ၊ အခခား အစိုးရဌာနများနှင့် ကပါင်းစပ်ညှနိှိငု်း 
ရမည်။

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးမှုေည် ဘုတ်ကော်မတီများအားေုံးနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးအဆင့်အားေုံးအပါအင် ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် ဝန်ကဆာင်မှု 
တစ်ခုအကနခေင့် ေုမ္ပဏီအတေင်း ထူကထာင်ထားကော ေီးခခားေေတ်ေပ်ေည့်ေုပ်ငန်းတစ်ခုခေစ်ေည်။ ၎င်းေည် စီမံခန ့်ခေဲကရးအား 
ထိကရာေ်ကော ထိန်းချုပ်မှုအတေေ်၊ ထိန်းချုပ်မှု ေိုမ့ဟုတ် မူမမှန်မှုများတေင် ထင်ရှားကော ေစ်ဟင်းမှုများအား ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေို ့
ချေ်ချင်း အေိကပးရန် တာဝန်မှ ကခေကေျာ့ကပးခခင်းမရှိကပ။  

၄။  ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် အကေီးအေဲ

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ဌာနေို ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးရန် တာဝန်ယူရေည့် (စာရင်းစစ်အမှုကဆာင်ချုပ်/ ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်ချုပ်ဟုေည်း 
ရည်ညွှန်းကော) ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် အကေီးအေဲေ ဦးကဆာင်ရမည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ စာရင်းစစ်ကော်မတီေည် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် အကေီး 
အေဲအတေေ် အရည်အချင်းစံနှုန်းများေို ေတ်မှတ်ပပီး ဘုတ်အေေဲေ့ို ့ ၎င်းအား ခန ့်အပ်မှုေို အြေံကပးရမည်။ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် 
အကေီးအေဲေည် ေုပ်ငန်းအရ စာရင်းစစ်ကော်မတနှီင့် ေည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ကရးအရ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ေည်းကောင်း 
ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်ော ၎င်းတိုအ့ား ေူညီအစီရင်ခံရမည်။ ဘုတ်အေေဲစ့ာရင်းစစ်ကော်မတီေည် ၎င်း၏စေမ်းကဆာင်မှုေို နှစ်စဉ် ေုံးေပ် 
ချေ်၊ ေစာတိုးခမှင့်မှုနှင့် အခခားဝန်ထမ်းခံစားခေင့်များ၊ ဘုတ်အေေဲေ့ို ့ဆုံးခေတ်ချေ်ချရန်အတေေ် အြေံခပုချေ်စေည်တိုအ့တေေ် တာဝန် 
ရှိေည်။ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်အကေီးအေဲအကနခေင့် အေေဲေုံးစားခပုမှု ေိုမ့ဟုတ် စေမ်းကဆာင်ရည်ေင်းမဲ့မှု စေည်တိုက့ပါ်ကပါေ်ခဲ့ပါေ 
စာရင်းစစ်ကော်မတီေောေျှင် စနစ်တေျစစ်ကဆးမှုများခပုေုပ်ပပီး ရာထူးမှေယ်ရှားမှုေို ဘုတ်အေေဲထ့ံေို ့အြေံခပုတင်ခပနိုင်ေည်။

၅။  ေုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် ေုပ်ငန်းအတိုင်းအတာ

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်များအကနခေင့် ၎င်းတို၏့ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးခခင်းေုပ်ငန်းများေို ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် ေုမ္ပဏီတစ်ခုေုံး၊ ဘုတ်အေေဲ ့ 
နှင့် မည်ေူမဆိုတို၏့ စာရေေ်စာတမ်းများ၊ စာအုပ်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ ေိုင်တေဲများ၊ တစ်ဦးတစ်ကယာေ်ချင်းနှင့် အေေဲအ့စည်းဆိုင်ရာ 
ေုပ်ငန်းများအစရှိေခေင့် ၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှုအတေေ် ေိုအပ်မည့်အရာအားေုံးေို အခပည့်အ၀ ေေတ်ေပ်စောခေင့် မည့်ေည့် 
အေန ့်အေတ်မှမရှိဘဲ ြေည့်ရှုအေုံးခပုနိုင်ရမည်။ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်များေည် မိမိတိုအ့ထူးခပုကဆာင်ရေေ်ရမည့် ေိစ္စရပ်များအားေုံး 
ေို ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းထားရန်ေိုအပ်ပပီး ၎င်းအချေ်အေေ်များေို ဆန်းစစ်မှုများခပုေုပ်ရာတေင်ေည်း ကေချာစော ေျှ ိုဝ့ှေ်ေုပ်ေိုင်
ကဆာင်ရေေ်ရမည်ေို နားေည်ေကဘာကပါေ်ရမည် ခေစ်ေည်။

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်အကနခေင့် မူဝါဒပိုင်း ေိုမ့ဟုတ် ေုပ်ငန်းပိုင်းကဆာင်ရေေ်မှုနှင့် အကောင်အထည်ကော်မှုတိုတ့ေင် ေုပ်ပိုင်ခေင့် ေိုမ့ဟုတ် 
ပါဝင်ကဆာင်ရေေ်ခေင့် မရှိပါ။ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်အကနခေင့် အထူးေခေင့် ကငေကြေးေေဲကခပာင်းမှု၊ စီမံခန ့်ခေဲမှု ေိုမ့ဟုတ် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှု 
အတေေ် ကေီးြေပ်မှုစေည့် ေုပ်ပိုင်ခေင့်မရှိရပါ။ ဘေ်မေိုေ်မျှတမှုေို ေျင့်ေုံးရန်အတေေ် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်အကနခေင့် ရုံးတေင်းထိန်း 
ေိမ်းမှုဆိုင်ရာတိုင်းတာခခင်းများနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် ေုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ကော်ရာတေင် ပါဝင်ခခင်းမရှိရန်ေိုအပ်ေည်။ ေိုက့ော် 
ေည်း စာရင်းစစ်ဌာနအကနခေင့် ရုံးတေင်းထိန်းေိမ်းမှုဆိုင်ရာများ ပိုမို အားကောင်းကစရန် အြေံဉာဏ်ကပးအပ်ခခင်း၊ ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်မှု 
ေုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေိစ္စရပ်များစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေိစ္စရပ်များတေင်ထင်ခမင်ေုံးေပ်ချေ်များ ကပးအပ်နိုင်ေည်။ 
ထိုအကခခအကနတေင် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေည် စီမံအုပ်ချုပ်ေူေို ့အြေံဉာဏနှ်င့် ကဆေးကနေးတိုင်ပင်မှုများ ကပးအပ်ရမည်။

၆။  ဘုတ်အေေဲစ့ာရင်းစစ်ကော်မတီ

ဘုတ်အေေဲဒ့ါရိုေ်တာများပါဝင်ေည့် ဘုတ်အေေဲစ့ာရင်းစစ်ကော်မတီဟူေည် စာရင်းစစ်ကော်မတီစည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ရုံးတေင်း ထိန်းေိမ်းမှု 
နှင့် ကငေကြေးအစီရင်ခံမှုများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဥပကဒနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ၊ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ခခင်း၊ ခပင်ပမှ စာရင်းစစ်ကဆးခခင်း 
များနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် အေေဲဝ့င်ေိုအပ်ချေ်များ၊ တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများ၊ အစည်းအကဝးနှင့် အစီရင်ခံခခင်း စေည်တိုေ့ို စီစဉ်ထားရှိ 
ေည့် အပမဲတမ်းကော်မတီတစ်ရပ်ခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲစ့ာရင်းစစ်ကော်မတီေည် ရုံးတေင်းစာရင်း စစ်ကဆးမှု အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကခခ အေဲ 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ခေတ်ချေ်နည်းေမ်းများ၊ နှစ်စဉ်စီမံေိန်းများ၊ ကငေကြေးနှင့် အရင်းအခမစ်အစီအမံများေို ေုံးေပ်ပပီး ၎င်း၏ေေတ်ေပ်မှု အေုံးစုံ 
ထိကရာေ်မှုရှိကစရန်အတေေ် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးမှု ဆိုင်ရာေည်ပတ်မှုများေို ေုံးေပ်ေည်။ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးမှု အကေီးအေဲ 
ကနခေင့် အနည်းဆုံးနှစ်စဉ် အေေဲအ့စည်း၏ ရုံးတေင်းစစ်ကဆးမှုဆိုင်ရာ ေေတ်ေပ်စောကဆာင်ရေေ်ချေ်ေို ဘုတ်အေေဲစ့ာရင်းစစ် ကော်မတီေို ့
တင်ခပေည်။

၇။  ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအေဲခေတ်ကေ့ောမှုနှင့် ရုံးတေင်းစစ်ကဆးမှုအစီအစဉ်

ရုံးတေင်းစာရင်းစစအ်ကနခေင့ ်အမှုကဆာငအ်ရာရှနှိင့ ်ဆုံးရှုံးနိငုက်ခခစမီခံန ့ခ်ေဲမှု ေိုမ့ဟုတ ်အကေီးတန်းစီမံခန ့ခ်ေဲမှုအေေဲနှ့င့ ်ပူးကပါင်း ၍ ေမု္ပဏ၏ီ 
နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအေဲခေတ်ကေ့ောမှုဆိုင်ရာ အကေိမ်အကရအတေေ်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအေဲခေတ်ချေ်အရ ဦးစားကပးရမည့်နယ်ပယ်တိုေ့ို 
ေတ်မှတ်မည့် နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ကဆးမှုအစီအစဉ်ေို  ကရးဆေဲခခင်းနှင့် အခခားေိုအပ်ေည့်တာဝန်များေို ကဆာင်ရေေ်ရမည်။ ရုံးတေင်းစာရင်း 
စစ်ကဆးမှုေုပ်ကဆာင်ချေ်တစ်ခုစီ မစတင်ခင် စာရင်းစစ်များအကနခေင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်မှုအကခခခပု ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအေဲခေတ်မှုေို 
ကဆာင်ရေေ်ပပီးစာရင်း စစ်ကဆးရမည့်နယ်ပယ်၏ ရုံးတေင်းထိန်း ေိမ်းရန်ေိုအပ်မှုနှင့် အန္တရာယ်ေို အေဲခေတ်ေည်။ နှစ်စဉ်အစီအစဉ်တေင် 
အထူးေုပ်ငန်းစဉ်စစ်ကဆးမှုများနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ေူများမှကတာင်းဆိုေည့် အထူးေုပ်ငန်းတာဝန်များအတေေ် ေုံကောေ်ေည့် အစီအမံ 
များ ပါဝင်ေည်။

၈။  အရည်အကေေးအာမခံမှုနှင့် ပိုမိုတိုးတေ်ကရးအစီအစဉ်

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်အကေီးအေဲအကနခေင့် ဌာန၏ အပိုင်းအေီးေီးနှင့်ေေ်ဆိုင်ေည့် အရည်အကေေးအာမခံမှုနှင့် ပိုမိုတိုးတေ်ကရး အစီ 
အစဉ်ေို ထိန်းေိမ်းရမည်။ ရုံးတေင်းနှင့် ခပင်ပမှ အရည်အကေေးအေဲခေတ်ကေ့ောမှု ရေဒ်များေို အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ဘုတ်အေေဲ ့ 
စာရင်းစစ်ကော်မတီတိုထ့ံ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရမည်။

၉။  စာရင်းစစ်ကဆးကရး စံချိန်စံညွှန်းများ

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးမှုများေို ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်များ အင်စတီေျု၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျင်အကေ့အထ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် 
ေျင့်ဝတ် (www.theiia.org) တိုနှင့်အညီ ကဆာင်ရေေ်ရမည်။ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ဝန်ထမ်းများေည် စာရင်းစစ်ေုပ်ငန်းများကဆာင်ရေေ်ရာ
တေင်ေည်းကောင်း၊ ခပဿနာများေုိ စုံစမ်းစစ်ကဆးရာတေင်ေည်းကောင်း၊ စာရင်းစစ်ကတေရ့ှိချေ်များေို အစီရင်ခံရာတေင်ေည်းကောင်း 
ေမာေမတ်ရှိမှု၊ ရိုးေားမှု၊ မျှတမှု၊ ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းမှုနှင့် ေိုယ်ပိုင်ဆုံးခေတ်မှုတို ခ့ေင့်  ကဆာင်ရေေ်ရမည်။  

၁၀။  ရုံးတေင်း စာရင်းစစ် အစီရင်ခံခခင်း  

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေည် ၎င်း၏ ေုပ်ငန်းရေဒ်များေို ဘုတ်အေေဲ ့ စာရင်းစစ်ကော်မတီေို ့ပုံမှန် အစီရင်ခံရမည်။ ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်အကေီး 
အေဲေည် ကအာေ်ပါတိုအ့တေေ် ဘုတ်အေေဲစ့ာရင်းစစ်ကော်မတီအား တာဝန်ခံရေည် -

• ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ဌာန၏ ေုပ်ငန်းများအကပါ်အကခခခံကော ေုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်ကရး 
စနစ်များ ေုံကောေ်ထိကရာေ်မှုေို ပုံမှတ်အေဲခေတ်ကေ့ောကပးခခင်း၊

• ေိောထင်ရှားကော ထိန်းချုပ်ကရး ေိစ္စများနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု၊ ထိန်းချုပ်ကရးေုပ်ငန်းစဉ်တို ့တိုးတေ်ကရးအတေေ် 
အေားအောများေို အစီရင်ခံခခင်း၊

• နှစ်ပတ်ေည် စာရင်းစစ်စီမံေိန်းနှင့် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ဌာန ရင်းခမစ်များေုံကောေ်မှုအကခခအကနနှင့် ရေဒ်များဆိုင်ရာ 
ေတင်းအချေ်အေေ်များ ပုံမှန်ကပးအပ်ခခင်း။

ရုံးတေင်းစာရင်းစစအ်စရီငခ်စံာများတေင ်ထငရ်ှားကော စာရင်းစစက်တေရ့ှခိျေမ်ျား၊ တိုးတေက်စကရးအတေေ ်ဆေစ်ပပ်ပီး ေေက်တေေ့ျကော 
အြေံခပုချေ်များ၊ ကတေရ့ှိချေ်များအကပါ် (ရှိပါေ) ကနာေ်ဆေ်တေဲ ကဆာင်ရေေ်ချေ်၊ ဘုတ်အေေဲ ့ စာရင်းစစ်ကော်မတီေို ့အစီရင်ခံစာမပိုမ့ီ 
စီမံခန ့်ခေဲကရး မှတ်ချေ်များ/တုံ ခ့ပန်မှုများ ပါဝင်ရမည်။ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေည် အကောင်အထည်မကော်ရကေးကော်ေည်း ေုမ္ပဏီ 
အတေေ် ခမင့်မားကော ေိုမ့ဟုတ် အေယ်အေတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအခေစ်ရှိကနကေးေည့် အြေံခပုချေ်များေို မီးကမာင်းထိုးခပပပီး စာရင်း 
စစ်အြေံခပုချေ်များအားေုံး၏ အကခခအကနေို အစီရင်ခံရမည်။
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၁၁။  ရုံးတေင်း စာရင်းစစ် ဝတ္တ ရားများနှင့် တာဝန်များ 

ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် ကနရာေို ခန ့်အပ်ရာ၌ ေုပ်ငန်းတာဝန်များေို ကော်ခပရာတေင် ၎င်းေုပ်ကဆာင်ရမည့် ေီးခခားတာဝန်များေို 
ကော်ခပထားရမည်။ အဓိေ တာဝန်များတေင်  ကအာေ်ပါတိုပ့ါဝင်ေည် -  

• ေုမ္ပဏီမဟာေျူဟာနှင့် ေုမ္ပဏီအကပါ်ေျကရာေ်နိုင်ေည့် ထင်ရှားကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအား နားေည်မှုကပါ် အကခခခံေည့် 
နှစ်စဉ် စီမံေိန်း ကရးဆေဲခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအကခခခပု နှစ်စဉ် စီမံေိန်းေို ေုံးေပ်အတည်ခပုရန် ဘုတ်အေေဲ ့ စာရင်းစစ်ကော်မတီေို ့တင်ခပခခင်း၊

• စီမံေိန်းေို အကောင်အထည်ကော်ရန် ေုံကောေ်ေည့် ေဟုေုတ၊ ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် အကတေအ့ြေုံ ရှိေည့် ေျွမ်းေျင် စာရင်း 
စစ်ဝန်ထမ်များေို ထိန်းေိမ်းခခင်း၊

• ေကဘာတူညီထားေည့် စာရင်းစစ် စီမံေိန်းေို အကောင်အထည်ကော်ခခင်း၊

• စာရင်းစစ်ကတေရ့ှိချေ်များနှင့် အြေံခပုချေ်များေို အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးတိုထ့ံ ဆေ်ေေယ် 
အေိကပးခခင်း၊

• ကတေရ့ှိချေ်များေို ကခေရှင်းရန် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးတိုအ့တူ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• ရုံးတေင်း စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာများအား ေုံးေပ်ကေီးြေပ်ရန် ဘုတ်အေေဲစ့ာရင်းစစ်ကော်မတီအား ကပးအပ်ခခင်း၊

• စာရင်းစစ်ကဆးမှုအပပီး အကောင်အထည်ကော်ရန် အချိန်ထပ်မံေိုအပ်ေည့် စာရင်းစစ် အြေံခပုချေ်များ ပပီးစီးမှုေို ကစာင့်
ြေည့်ကေ့ောမှတ်တမ်းတင်ခခင်း၊

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲစ့ာရင်းစစ်ကော်မတီေ ကတာင်းဆိုေည့်အခါ အထူးေုံးေပ်မှုနှင့် စုံစမ်း 
စစ်ကဆးမှုများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း။

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေည့် ခပင်ပ စာရင်းစစ်များ၊ စည်းမျဉ်းထိန်းကြောင်းေူများစေည့် အခခားေူများ ေုံးေပ်ရမည့် ေုမ္ပဏီ၏ ေုပ်ငန်း 
နယ်ပယ်များတေင် ၎င်း၏ တာဝန်ေို ကခေကေျာ့ရမည်မဟုတ်ကော်ေည်း အခခားေူများ၏ ေုပ်ငန်းများအကပါ် မည်မျှမှီခိုနိုင်ေည်ေို 
ေုံးေပ်ပပီး ၎င်း၏ စာရင်းစစ်ကဆးမှုများေို အေိုေ်ေင့်စီမံရမည်။

ဤေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ခခင်း ပဋိညာဥ်ေို ______________________ ကနတ့ေင် အတည်ခပုေည်။

_______________________ 

စာရင်းစစ်ကော်မတီဥေ္က ဌ

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ဋ - စီမံခန ့်ခေဲကရး ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု မူဝါဒ နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

စီမံခန ့်ခေဲကရး ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု မူဝါဒ

အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့်ကနစ့ေဲ - ________ခပင်ဆင်မေမ်းမံေည့်ကနစ့ေဲ - __________ ဘုတ်အေေဲေ့ ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ေည့်ကနစ့ေဲ-_______

၁။  ရည်ရေယ်ချေ်

ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရေယ်ချေ်မှာ ပုံမှန်အားခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းထားကော စီမံခန ့်ခေဲကရးေုပ်ပိုင်ခေင့်အတေင်းေျကရာေ်ေည့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ် 
မှုဆိုင်ရာ ဆုံးခေတ်ချေ်များအတေေ် ဘုတ်အေေဲအ့ား ေင့်ကတာ်ေည့် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုေို ေတ်မှတ်ဆုံးခေတ် ရာတေင် စီမံခန ့်ခေဲကရးေို 
ေမ်းညွှန်မှုကပးရန် ခေစ်ေည်။

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ၎င်းနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးြေား အခန်းေဏ္ဍများ ေေဲခပားမှုေို ကေးစားအေိအမှတ်ခပုပပီး စီမံခန ့်ခေဲကရးအား ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
ဆုံးခေတ်ချေ်များချရန် တာဝန်အပနှ်င်းထားေည်။ ေိုက့ော် ဘုတ်အေေဲ၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် ရည်ရေယ်ချေ် 
အတေေ် ဘုတ်အေေဲအ့ား အေိကပးရမည့် ေုပ်ကဆာင်မှုေို ပုံမှန်အစီရင်ခံခခင်းအခပင် ပုံမှန်ေုပ်ပိုင်ခေင့်အတေင်း စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ချမှတ်ကော 
ဆုံးခေတ်ချေ် အမျ ိုးအစားအချ ိုရ့ှိနိုင်ေည်။

ဤမူဝါဒေည် အချ ိုက့ော ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးခေတ်ချေ်များအား ဘုတ်အေေဲေ့ို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရန် စီမံခန ့်ခေဲကရးေ တာဝန်ရှိော 
နိုင်ေည့် အကခခအကနများနှင့် ထိုေိုက့ဆာင်ရေေ်ရမည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ေို ရှင်းေင်းကပးေည်။

၂။  ထုတ်ကော်ကြေခငာရန် စနံှုန်းများ

ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု ေိုအပ်ခခင်း ရှိမရှိ ဆုံးခေတ်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ ေိရှိရန် ‘ေိုအပ်မှု’၊ ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းထားရှိကရး တာဝန်များနှင့် 
ေိုေ်ညီမှု၊ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတို ြ့ေား တာဝန်ခေဲကဝမှုေို ကေးစားခခင်း စေည်တိုအ့ြေား မျှတမှုရှိရန် ေိုအပ်ေည်။

မည်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များအား ဘုတ်အေေဲအ့ား အေိကပးရန် ေိုအပ်မည်ဆိုကြောင်း ဆုံးခေတ်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတို ြ့ေား 
ေုပ်ပိုင်ခေင့်ခေဲကဝမှုေို ကေးစားအေိအမှတ်ခပုရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုအ့ကနခေင့် ေတိထား ကဆာင်ရေေ်ရန်ေိုအပ်ပပီး ဘုတ် 
အေေဲေ့ အကေးစိတ်စီမံခန ့်ခေဲေည့်အကခခအကနေို ့မကရာေ်ကအာင် ကရှာင်ေျဉ်ရမည်။

စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ချမှတ်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များအနေ် ေုမ္ပဏီအတေေ် ထင်ရှားကော ထပ်တိုး ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ မခေစ်ကစကော်ေည်း 
“နိုင်ငံကရးအရ ေတိထားဆင်ခခင်ရမည့်” ေကဘာေဘာဝရှိေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များနှင့် ထင်ရှားကော ထပ်တိုးဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ပမာဏ 
တစ်ခုရှိေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များေို ခေဲခခားရမည်။  

၃။  ထင်ရှားကော ထပ်တိုး ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအကပါ်ထေေ်ောနိုင်ကစေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များ  

စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ချမှတ်ကော ဆုံးခေတ်ချေ်တစ်ခုေည် ေုမ္ပဏီအား ထင်ရှားကော ထပ်တိုးဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုေျကရာေ် 
နိုင်ကခခ ထေေ်ကပါ်ောကစပါေ ဘုတ်အေေဲအ့ား အေိကပးရမည်။ ပုံမှန် အစီရင်ခံကရးစနစ်များ (ပုံမှန် ဘုတ်အေေဲ ့ အစည်းအကဝးများ) ခေင့် 
စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ကခေရှင်းနိုင်ေည့်ေိစ္စများ ေိုမ့ဟုတ် ေင့်ကေျာ်ေေိုေေ်ကတေေ့ျေျ ကဆာင်ရေေ်ရမည့်ေိစ္စများအကပါ် ချမှတ်ရမည့် 
ဆုံးခေတ်ချေ်များေည် နိုင်ငံကရးအရ ေတိထားဆင်ခခင်ရခခင်းနှင့် ကနာေ်ခပုေုပ်မည့် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးမတိုင်မီ ေင့်ကတာ်ကော 
ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရးနည်းေျူဟာ ရှိကေးရန် ေိုအပ်ခခင်း စေည်တိုေ့ိုေည်း ထည့်ေေင်းစဥ်းစားရမည်။ 

ေိစ္စရပ်ေည် တိုးပေားောကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုေျကရာေ်နိုင်ကခခ အေားအောရှိပါေ စီမံအုပ်ချုပ်ေူအကနခေင့် 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ (များ) နှင့် ထပ်တိုးဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ (များ) ေိုမ့ဟုတ် အေားအောေို ကခေရှင်းရန် ေင့်ကေျာ်ေည်များ စီမံကဆာင်ရေေ်ထား 
ရှိကြောင်း ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် အကေးစိတ်ေိရှိကစရန် စီမံထားရှိရမည်။
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၄။  နိုင်ငံကရးအရ ေတိထားဆင်ခခင်ရမည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များ

စီမံအုပ်ချုပ်ေူ၏ ဆုံးခေတ်ချေ်မှာ ရုပ်ဝတ္ထ ုပိုင်းဆိုင်ရာထပ်တိုးဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ မခေစ်ကော်ေည်း နိုင်ငံကရးအရ ေတိထား ဆင်ခခင်ရမည့် 
အခါ ဘုတ်အေေဲေ့ို ကအာေ်ပါရည်ရေယ်ချေ်များနှင့်စပ်ေျဉ်း၍ အကခခအကနအကပါ်မူတည်ော ေိုအပ်ေည့်အတိုင်း အြေံဉာဏ်များ 
ကပးအပ်ရမည် -

• ေုမ္ပဏီခပင်ပမှ အခခားေူများအကနခေင့် ဒါရိုေ်တာများထေ်ပိုမို ေိရှိနားေည်ကနေည့် ကမျှာ်မှန်းမထားကော ေိစ္စရပ်များ 
ကပါ်ကပါေ်ောေည့်အခါ ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးတစ်ကယာေ်ချင်းစီအကနခေင့် ထိတ်ေန ့်မှု နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် အရှေ်ရေေယ် အေား 
အောများေို  ကရှာင်ေျဉ်ခခင်း 

• ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးတစ်ကယာေ်ချင်းစီေို အဆင်ေင့်အကနအထားခေင့်တုံ ခ့ပန်မှုေို ့ ဆေ်ေေယ်ကရး မဟာေျူဟာအတေေ် 
အေူအညီကပးခခင်း၊ နှင့်

• ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးတစ်ကယာေ်မှ ေုမ္ပဏီ၏ ဆေ်ေေယ်ကရးမဟာေျူဟာေို ထိခိုေ်ကစမည့်အေားအောရှိေည့်အခါတေင် 
ေုမ္ပဏီ၏ ဆုံရှုံးနိုင်ကခခေို ကရှာင်ေျဉ်ခခင်း

ေိစ္စအများစုတေင် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ၌ ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းထားရန် ေိုအပ်ချေ်များေို ချ ိုးကောေ်နိုင်ကော မေိုအပ် 
ကော ေိစ္စရပ်များ၏ အကေးစိတ်အချေ်အေေ်များေို ထုတ်ကော်ထည့်ေေင်းရန် မေိုအပ်ပါ။

၅။  ေုပ်ငန်းစဥ်ကဆာင်ရေေ်ချေ်

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အကနခေင့် ထပ်တိုးဆုံးရှုံးနိုင်ရန်အေားအော ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီေို အာရုံစိုေ်ောကစမည့် ေိစ္စရပ် 
တစ်ခု ေိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံကရးအရေတိထားဆင်ခခင်ရမည့် အကြောင်းအရာများ ကပါ်ကပါေ်ောပါေ ဘုတ်အေေဲေ့ို အကြောင်း 
ြေားရန် ဆုံးခေတ်ချေ်ချနိုင်မည်။

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အကနခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ို ့တင်ခပအစီရင်ခံမည့် ဆုံးခေတ်ချေ် ေိုမ့ဟုတ် ကဆာင်ရေေ်ချေ်များအတေေ် 
ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် အတည်ခပုခခင်းများ၏ ရည်ရေယ်ချေ်ေို ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌနှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးရမည်။

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်မှ ဘုတ်အေေဲထ့ံေို ့ကအာေ်ပါအကြောင်းအရာများေို အကြောင်းြေားရာတေင် ပုံမှန်အားခေင့် အီေေ် 
ထကရာနစ်နည်းေမ်းအားခေင့် ခေန ့်ချိကပးပိုန့ိုင်ေည်။ 

o စီမံအုပ်ချုပ်ေူမှ ဆုံးခေတ်ချေ် နှင့်/ေိုမ့ဟုတ်  ကဆာင်ရေေ်ချေ်နှင့် ပတ်ေေ်ေည့် အကခခအကနေို အေျဉ်းချုပ် 
ကော်ခပချေ်အပါအဝင် ချမှတ်ေိုေ်ေည့်ဆုံးခေတ်ချေ် ေိုမ့ဟုတ် ကဆာင်ရေေ်ချေ် (ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ေျှ ိုဝ့ှေ် 
ထိန်းေိမ်းရန်ေိုအပ်ချေ်များေို ထိန်းေိမ်းရင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ေေ်ကရာေ်မှုများေို ေကဘာကပါေ်နားေည် 
ကစမည့် ေုံကောေ်ကောအချေ်အေေ်များ)

o ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအေားအော ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးခေတ်ချေ်/အကခခအကနမှ ေန်တီးနိုင်မည့်အကနအထားေို အြေမ်းေျဉ်း 
ကော်ခပချေ်

o စီမံအုပ်ချုပ်ေူအကနခေင့် ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ရာတေင် ထည့်ေေင်းစဉ်းစားခဲ့ေည့် ဥပကဒဆိုင်ရာ ေိုမ့ဟုတ် အခခား 
ခပင်ပအြေံဉာဏ်များအပါအဝင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအေားအော ေိုမ့ဟုတ် ကော်ထုတ်ချေ်များေို အေျဉ်းချုံး ကော်ခပ 
ချေ်

o ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် ေိုယ်စားေှယ်ေို တိုင်ပင်ကဆေးကနေးခဲ့ကြောင်း အတည်ခပုချေ်

o ေိုအပ်ပါေ အေုံးခပုနိုင်မည့် ေုမ္ပဏီ၏ ဆေ်ေေယ်ကရးမဟာေျူဟာနှင့် နည်းေမ်းအေျဉ်းချုံးကော်ခပချေ်

o စီမံအုပ်ချုပ်ေူအကနခေင့် ေိစ္စရပနှ်င့်စပ်ေျဉ်း၍ ဆုံးခေတ်ချေ်၊ အကခခအကနေို မည်ေဲ့ေို/့မည်ေည့်အချိန် ဘုတ် 
အေေဲေ့ို ့ခပန်ေည်တင်ခပမည်ဟူေည့် ကော်ခပချေ်

ခပင်ပေိုဆ့ေ်ေေယ်ခပန်ြေားမှုများ မခပုေုပ်မီ ေျင်ခမန်စော ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၆။  ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌ၏ တာဝန်များ

ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌအကနခေင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှုဆုံးခေတ်ချေ်များ ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းေကဘာေဘာ၀ အချေ်အေေ်များ 
နှင့်ပတ်ေေ်၍ မျှကဝရန်၊ ကော်ခပရန် ေိုအပ်မှုရှိမရှိေို အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ကဆေးကနေးေည့်အခါတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကခပာကရးဆိုခေင့် 
ရှိေူအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌအကနခေင့် ၎င်း၏ရာထူးနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ရားအရ နိုင်ငံကရးအရေတိထားဆင်ခခင်ရခခင်း၊ အခငင်းပေားေေယ်ခေစ်ခခင်း 
အစရှိေည့် စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲ၏့ ေုပ်ပိုင်ခေင့်အတေင်းခပုေုပ်ရမည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များေို အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ကဆေးကနေးတိုင်ပင် 
ေည့်အခါ အခခားဒါရိုေ်တာများ မေိရှိေည့် ထပ်ကဆာင်းအချေ်အေေ်များေို အတိုင်ပင်ခံမှုခပုရန်အတေေ် ေိရှိမည်ခေစ်ေည်။

ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးဦးမှ ထပ်ကဆာင်းအချေ်အေေ်များ ေိုမ့ဟုတ် အကေးစိတ် ကတာင်းခံမှုများ ခပုေုပ်ောေည့်အခါ ဥေ္က ဌအကနခေင့် 
ေင့်ကေျာ်စောတုန ့်ခပန်ေင့်ေည်မှာ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ေိစ္စရပ်များနှင့် စပ်ေျဉ်း၍ ေင့်တင့်ကေျာေ်ပတ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များ 
ဆေ်ေေ်ကဆာင်ရေေ်ရန် ခပင်ဆင်ပပီးကြောင်း အေိကပးရန်ခေစ်ေည်။ ထိုအ့ခပင် စဉ်ဆေ်မခပတ် ေတင်းကပးပို ခ့ခင်းခံရမည့်ေူမှာ ဘုတ် 
အေေဲေ့ာခေစ်ပပီး ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းမဟုတ်ကြောင်း ကော်ခပရမည်။ ဥေ္က ဌ၏ တာဝန်မှာ ေင့်တင့်ကေျာေ်ပတ်ေည့်ေုပ်ငန်းစဉ်ေို 
ေိုေ်နာေျင့်ေုံးမှု ကေချာကစရန်နှင့် ဒါရိုေ်တာအားေုံးေေည်း ၎င်းေုပ်ငန်းစဉ်ေို ကေးစားကစရန်ခေစ်ေည်။

၇။  ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်း၏ တာဝန်များ

မူဝါဒပိုင်းနှင့်ဆိုင်ေည့် အကြောင်းအရာတစ်ရပ်စနှီင့် ေေ်ဆိုင်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ် ေုံးေပ်မှုနှင့် ကဆေးကနေးမှုတိုအ့တေေ် 
ေင့်ကေျာ်ေည့်ေိုရမ်မှာ ဘုတ်အေေဲအ့ဆင့်တေင်ခေစ်ေည်။ ဤဥပကဒနှင့်ေေ်ဆိုင်ေည့် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးတစ်ကယာေ်ချင်းစီ၏ စိုးရိမ်မှု 
များ ေိုမ့ဟုတ် ေိစ္စရပ်များေို ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌထံေို ့ ေိပ်မူကခေရှင်းေင့်ေည်။

ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းအကနခေင့်ေည်း ဤဥပကဒနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် ေိစ္စရပ်များေို ကခေရှင်းရာတေင်ထားရှိေည့် ဆေ်ေေယ်ကရးမဟာ 
ေျူဟာေို နားေည်ပပီး အတည်ခပုထားပပီးခေစ်ေည့် ဆေ်ေေယ်ကရးမဟာေျူဟာနှင့် တစ်ေမတ်တည်း ေိုေ်ညီစော ခပုမူကဆာင်ရေေ်ရမည်။
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၂။ ဌ - ေတင်းအချေ်အေေ် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ နမူနာ

ေ။ ေတင်းအချေ်အေေ်ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ အကထေကထေ ခပဌာန်းချေ်များ

၁။ ဤ_________ [ေုမ္ပဏီအမည်] (“ေုမ္ပဏီ”) ေည် ေတင်းအချေ်အေေ်ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုဆိုင်ရာမူဝါဒ (“မူဝါဒ”) ေို 
_________ [နိုင်ငံအမည်] ၏ ဥပကဒများပါ ေေ်ဆိုင်ကော  ခပဌာန်းချေ်များ၊ ေုမ္ပဏီ အေင်းအေေဲစ့ည်းမျဉ်းနှင့် _________ 
[နိုင်ငံအမည်] [ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေျင့်ဝတ်စည်းေမ်း၏ အမည်] ၏ အြေံခပုချေ်များအရ  ခပုစုကရးဆေဲထားပါေည်။

၂။ ဤမူဝါဒေ ေုမ္ပဏနှီင့် ၎င်း၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများအကြောင်း ေတင်းထုတ်ကော်ကြေခငာချေ်ေို  ထိန်းချုပ်ရမည်။

၃။ ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရေယ်ချေ်အရ ေုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုဆုိင်ရာ မူဝါဒေို ထိုေ်ေင့်ကော ေတင်းအချေ်အေေ် 
ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုအတေေ် ကရးဆေဲထားကော အကခခခံမူများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများဟု နားေည်ရမည်။

၄။ ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ဤမူဝါဒအား ေိုေ်နာေိုေ်ညီကစကရးအတေေ် တာဝန်ယူရမည်။

ခ။ ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု ရည်ရေယ်ချေ်များနှင့် အကခခခံမူများ

၁။ ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု၏ ဦးတည်ချေ်ပန်းတိုင်မှာ အေျ ိုးစီးပေားဆေ်စပ်ေည့် အေေဲမ့ျားနှင့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား အချေ် 
အေေ်ေိရှိ၍ ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ခခင်းတိုတ့ေင် အကထာေ်အေူကပးရန်အတေေ် 
ေတင်းအချေ်အေေ်ကပးအပ်ရန်ခေစ်ေည်။

၂။ ေတင်းအချေ်အေေ်များ ထုတ်ခပန်ရာတေင် ေုမ္ပဏီအား တိေျမှု၊ ေေ်ေှမ်းမီမှု၊ အချိန်မီမှု၊ ခပည့်စုံမှု၊ အချိန်မှန်မှု 
အကခခခံမူများခေင့် ေမ်းညွှန်ရမည်ခေစ်ပပီး ေုမ္ပဏီေည် _____ [နိုင်ငံအမည်] ၏ ဥပကဒများပါ ေေ်ဆိုင်ရာ ခပဌာန်းချေ်များ၊ 
ေင်းေေဲစ့ည်းမျဉ်းများ၊ ဤစည်းမျဉ်းစည်းေမ်းနှင့် ေုမ္ပဏီ၏ အခခားရုံးတေင်းစာရေေ်စာတမ်းများေို ေိုေ်နာရင်း ေုမ္ပဏီ၏ 
ပေင်းေင်းခမင်ောမှုနှင့် စီးပေားကရးအေျ ိုးစီးပေားတို ြ့ေား မျှတမှုရှိကစကရး ကေိုးပမ်းရမည်။ 

၃။ ေုမ္ပဏီအကြောင်း အနုတ်ေကဘာကဆာင်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များေည် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ေိုမ့ဟုတ် ရင်းနီှး 
ခမှုပနံှ်မည့်ေူများအတေေ် အကရးပါေည် ေိုမ့ဟုတ် အကခခခံေျေည်ဟု ယူဆရပါေ ထိုေတင်းအချေ်အေေ်များ ထုတ် 
ကော်ကြေခငာမှုေို ကရှာင်ေျဉ်ခခင်းမခပုရပါ။

၄။ ထတုက်ောက်ြေခငာမှု ရညရ်ေေခ်ျေမ်ျားအရ အချ ိုက့ောေတင်းအချေအ်ေေမ်ျား (ကရေးချယ၍် ထတုက်ောက်ြေခငာထားကော) 
ေို ေေ်ခံရရှိကော အေေဲတ့စ်ခုခုအား မျေ်နှာောကပးဆေ်ဆံခခင်းေို တားခမစ်ရမည်။ ေိုက့ော် ___________ [နိုင်ငံအမည်] 
၏ ခပဌာန်းထားကော ဥပကဒနှင့် ေိုေ်ညီမှုရှိပါေ ထိုေတင်းအချေ်အေေ်များေို ကပးနိုင်ေည်။  

ဂ။ ေုမ္ပဏီ၏ ေိုယ်စား ထုတ်ကော်ကြေခငာရန် ခေင့်ခပုထားေည့် ပုဂ္ဂိုေ်များ

၁။ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ၊ အများခပည်ေူ၊ မီဒီယာ၊ အစိုးရအာဏာပိုင်များစေည့် အခခားအေျ ိုးစီးပေားရှိေူများထံ ေတင်းအချေ် 
အေေ် ထုတ်ကော်ကြေခငာရန် ေုမ္ပဏီ၏ ကအာေ်ပါ အရာရှိများ (ဤကနရာတေင် တရားဝင်ခေင့်ခပုထားကော ေူပုဂ္ဂိုေ်ေို 
ထည့်ေေင်းပါ) ေို တရားဝင်ခေင့်ခပုရမည်။

ေ။  ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊

ခ။  ေတင်းအချေ်အေေ် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုအတေေ် တာဝန်ရိှကော ဒုတိယ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် [ေိုမ့ဟုတ် 
အခခားေူတစ်ဦး၊ ဥပမာ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူဆေ်ဆံကရးအကေီးအေဲ] (ဤကနရာတေင် ဒုတိယ အမှုကဆာင်အရာရိှချုပ်ေို 
ထည့်ေေင်းရန်)၊

ဂ။  ဘဏ္ဍာကရးအရာရှိချုပ်

ဃ။  ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ကရး အရာရှိချုပ်

င။  ___________________၊ နှင့်/ေိုမ့ဟုတ်

စ။  ___________________။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၂။ တစ်ေမတ်တည်း တူညီကော ထုတ်ကော်ကြေခငာကရးမူဝါဒခေစ်ကစရန် အခေင့်ရပုဂ္ဂိုေ်များေည် ထူးခခားေည့် အကခခအကနများ 
တေင် ၎င်းတို ့ ေိုယ်စားကဆာင်ရေေ်ရန်နှင့် စုံစမ်းကမးခမန်းမှုများေို တုံ ခ့ပန်ရန် အခခားေူများအား တာဝန်ေွှဲအပ်နိုင်ေည်။ 
ေိုက့ော် ေုမ္ပဏီေ စနစ်တေျ ခေင့်ခပုထားေည့် အရာရှိများမှေေဲ၍ အထူးခေင့်ခပုချေ် ေိုမ့ဟုတ် အခေင့်ရပုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦး၏ 
ညွှန်ြေားချေ်မပါဘဲ မည်ေူမျှ ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ကမးခေန်းများေို မှတ်ချေ်ကပးခခင်း 
ေိုမ့ဟုတ် ကခေြေားခခင်း၊ ေိုမ့ဟုတ် စုံစမ်းမှုများေို တုံ ခ့ပန်ခခင်း မခပုေုပ်ရပါ။

၃။ ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ တန်ေိုးအကပါ် ထင်ရှားေည့် အေျ ိုး 
ေေ်ကရာေ်မှုရှိနိုင်ကော  အများခပည်ေူထံ ထုတ်ခပန်ချေ်များေို ဒုတိယ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် (ေိုမ့ဟုတ် အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်ေ ေတ်မှတ်ေည့် အခခားေူတစ်ဦး) နှင့် ကပါင်းစပ်ညှိနိှငု်းရမည်။

၄။ ေုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးေည် မိမိ၏ တရားဝင် ေိုမ့ဟုတ် အခခားတာဝန်များ တစ်စိတ်တစ်ကဒေအခေစ် ေူထုအခမ်းအနား 
များတေင် ပါဝင်ပါေ အဆိုပါ ဝန်ထမ်းေည် ေုမ္ပဏနှီင့်ပတ်ေေ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှုေို 
ေုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှု မူဝါဒေို တင်းတင်းြေပ်ြေပ်ေိုေ်နာပပီး အခေင့်ရပုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦး၏ ကေိုတင်ခေင့်ခပုချေ်ခေင့် 
ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

၅။ အခေင့်ရပုဂ္ဂိုေ်များအား စီးပေားကရးအေိုင်းအဝိုင်းေို စိတ်ဝင်စားကစမည့် ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်ေေ်၍ 
အခပည့်အဝ အေိကပးရမည်။ အခေင့်ရပုဂ္ဂိုေ်များ၏ ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားမှုများေို ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေ 
ညွှန်ြေား၊ ကပါင်းစပ်ညှနိှိငု်း၍ ထိန်းချုပ်ရမည်။

ဃ။ ေတင်းအချေ်အေေ်ထုတ်ကော်ကြေခငာကရးအတေေ် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲမ့ျားနှင့် စည်းမျဉ်းများ

၁။ ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှု မူဝါဒအတေေ် တာဝန်ရှိကော ပုဂ္ဂိုေ် ေိုမ့ဟုတ်  ကော်မတီများေည် 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ အခခားအခေင့်ရပုဂ္ဂိုေ်များနှင့် ညှနိှိငု်း၍ ေုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားကရးမူဝါဒေို ကရးဆေဲ၊ ပုံမှန် 
ေုံးေပ်၊ ပိုမိုကောင်းမေန်ကစကအာင် ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

၂။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ေေ်ဆိုင်ရာ အစိုးရအာဏာပိုင်များထံ ကပးပိုေ့ည့် အစီရင်ခံစာများ စီစဉ်ခခင်း၊ တိေျခခင်း၊ 
ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု အချိန်ေိုေ်ခေစ်ခခင်း၊ တင်ခပခခင်းတိုအ့တေေ် တာဝန်ရှိေည်။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များ၊ ပမီရှင်များနှင့် အခခားစိတ်ဝင်စားေူများအား ေုမ္ပဏီအကြောင်း ေတင်းအချေ်အေေ်များကပးရန်ေည်း 
တာဝန်ယူရမည်။

၃။ ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးေည် ေုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကော်ကြေခငာကရးမူဝါဒ အကောင်အထည်ကော်ရာတေင် အဓိေေျကော 
အခန်းေဏ္ဍမှ ပါဝင်ရမည်။ အထူးေခေင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ညှနိှိငု်း၍ ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးေည် ကအာေ်ပါ 
တို ့ကဆာင်ရေေ်ရမည် -

ေ။  ေုမ္ပဏီ၏ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ ေမ်းညွှန်များနှင့် ေုံးေတစ်ကေိမ် အစီရင်ခံစာများတေင်  ပါဝင်ေည့် 
အချိန်ေိုေ် ေတင်းအချေ်အေေ် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုနှင့် ေုမ္ပဏီ စီးပေားကရးနှင့် ဘဏ္ဍာကရးေုပ်ငန်းများေို 
အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ကော အဓိေခေစ်ရပ်များနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်။

ခ။ မခေစ်မကနေိမ်းဆည်းရမည့် ေုမ္ပဏီစာရေေ်စာတမ်းများေို ေုံခခုံ စောထိန်းေိမ်းပပီး ယင်းတိုအ့ား ေေ်ေှမ်းမီမှုေို 
ထိန်းချုပ်ော မိတ္တ ူများ ကပးအပ်ခခင်း။ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေ မိတ္တ ူများေို အေိအမှတ်ခပုကပးရမည်။

၄။ ေုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကော်ကြေခငာကရးမူဝါဒေို ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒနှင့် အညီ၊ ေုမ္ပဏနှီင့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အေျ ိုးစီးပေားအရ 
အကောင်အထည်ကော်ရမည်။

၅။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် အခခားအခေင့်ရပုဂ္ဂိုေ်များတေင် ကအာေ်ပါတေင်ကော်ခပထားကော တစ်ခု ေိုမ့ဟုတ် ထိုထ့ေ်ပိုကော 
ရည်ရေယ်ချေ်များအတေေ် ေုမ္ပဏီစီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ၏ အပိုင်းအေီးေီးနှင့်ပတ်ေေ်ကော ခပည့်စုံေည့် ေတင်း 
အချေ်အေေ်များ အပမဲရှိရမည်။

ေ။ ယင်းေတင်းအချေ်အေေ်ေည် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုေတ်မှတ်ချေ်များနှင့် ညီမညီ၊ အကရးကေီး မကေီး၊ တစ်ချိန် 
ချိန်တေင် ထုတ်ခပန်နိုင်ေည် ေိုမ့ဟုတ် ေျှ ိုဝ့ှေ်အခေစ် ေိုင်တေယ်ရမည်ေို ေတ်မှတ်ဆုံးခေတ်ခခင်း၊

ခ။ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများ စိတ်ဝင်စားနိုင်ေည့် ေုမ္ပဏီ၏ ေေ်ရှိေုပ်ငန်းများေို စနစ်တေျနားေည်မှုရှိကစခခင်း၊

ဂ။ ေုမ္ပဏီအကနခေင့် အမှန်တေယ်ခေစ်ပေားခဲ့ကော ထင်ရှားေည့်ခေစ်ရပ်များေို ေတိမမူမိဘဲ ခငင်းပယ်ေည့် အကခခ 
အကနများေို တားဆီးောေေယ်ခခင်း။
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၆။ မခေစ်မကနထုတ်ကော်ကြေခငာမှုေတ်မှတ်ချေ်များအခပင် ေုမ္ပဏီေည် ကအာေ်ပါတိုနှ့င့် ပတ်ေေ်ကော ေတင်းအချေ် 
အေေ်များ ခပုစုထုတ်ခပန်ရမည်။

ေ။ ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒ

ခ။ ေုမ္ပဏီ၏ ေူမှုကရးနှင့် ပတ်ဝန်းေျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ

ဂ။ ေုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲအ့ေီးေီး၏ ေုပ်ငန်းများနှင့် ကော်ပိုရိတ် စာရေေ်စာတမ်းများ

ဃ။ ေေယ်ဝိုေ် (တစ်ဆင့်ခံအေျ ိုးခံစားခေင့်ရှိေည့်) ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များ အပါအဝင် ေုမ္ပဏီ၏ 
ရှယ်ယာ ငါးရာခိုငန်ှုန်း ေိုမ့ဟုတ် ထိုထ့ေ် ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ကော ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊

င။ ကအာေ်ပါ ပုဂ္ဂိုေ်များ -

 ၁။   အပိုဒ် ဂ၊ အပိုဒ်ခေဲ ၁ တေင် ကော်ခပထားကော ပုဂ္ဂိုေ်များ

 ၂။   ဘဏ္ဍာကရးအရာရှိချုပ်

 ၃။   ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ၊

 ၄။   ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး၊

 ၅။   ___________၊ နှင့်

 ၆။   ___________။

စ။ _____________________၊ နှင့်

ဆ။ _____________________။

၇။ ေတင်းအချေ်အေေ်ခေန ့်ကဝရန်အတေေ် တာဝန်ရှိကော ထိုပုဂ္ဂိုေ်များနှင့် ေတင်းအချေ်အေေ်ရရှိေည့် ေမ်းကြောင်း 
များေည် စိတ်ဝင်စားေူများအား အေန ့်အေတ်မရှိ ေေ်ေှမ်းမီကစရမည်။ ဥပကဒအရ ေတ်မှတ်ထားေည့် ထုတ်ကော်
ကြေခငာမှုနည်းေမ်းများအခပင် ေုမ္ပဏီအကနခေင့်

ေ။ ေုမ္ပဏီအကြောင်း၊ ေုမ္ပဏီ အရာရှိများ၏ အဆိုခပုတင်ခပချေ်များနှင့် ၎င်းတို၏့ မီဒီယာအင်တာေျူးများေို ထုတ်ကဝ 
ရမည်။

ခ။ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမည့်ေူများ၊ အခခားကေးေေေ်တေင် ပါဝင်ေူများနှင့် ပုံမှန်အစည်းအကဝးများ 
(ေတင်းအချေ်အေေ် ရှင်းေင်းချေ် နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ေတင်းစာရှင်းေင်းပေဲများ) ေျင်းပရမည်။

ဂ။ ဥပကဒအရ ေတ်မှတ်ထားကော ထုတ်ကော်ကြေခငာချေ်များအခပင် ေုမ္ပဏီဝေ်ဘ်ဆိုေ်ကပါ်တေင်  ခေည့်စေေ်ေတင်း 
အချေ်အေေ်များ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရမည်။

ဃ။ ေတင်းထုတ်ခပန်ချေ်များ ထုတ်ခပန်ရမည်။

င။ ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ဘုတ်အေေဲေ့ ေတ်မှတ်ထားေည့်အတိုင်း အခခားထုတ်ကော်ကြေခငာကရး နည်း 
ေမ်းများ ကော်ကဆာင်ရမည်။

၈။ ေုမ္ပဏီေည် ေိောထင်ရှားေည့် ကြေခငာချေ်များနှင့် စာရေေ်စာတမ်းများအားေုံးေို ဝေ်ဘ်ဆိုေ်ကပါ်တေင် ထုတ်ခပန်ရပပီး 
ကြေခငာများနှင့် စာကစာင်များေိုေည်း ထုတ်ခပန်ရမည်။ ေုမ္ပဏီဝေ်ဘ်ဆိုေ်တေင် အနည်းဆုံး ကအာေ်ပါေတင်းအချေ် 
အေေ်များ ပါဝင်ရမည်။  

ေ။ ေင်းေေဲစ့ည်းမျဉ်းနှင့် ခပင်ဆင်ချေ်များအားေုံး၊

ခ။ (ရနိုင်ပါေ GAAP နှင့် IFRS အပါအဝင်) နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာ၊ နှစ်ပတ်ေည်နှင့် ေုံးေတစ်ကေိမ် ဘဏ္ဍာကရး 
ရှင်းတမ်းများ၊

ဂ။ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ် အေားအောညွှန်းတမ်းများ၊

ဃ။ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများ ေိုမ့ဟုတ် ထင်ခမင်ချေ်များ၊

င။ အကရးပါေည့်အချေ်အေေ်များဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များ၊

စ။ အကထေကထေညီောခံများ၊ ဘုတ်အေေဲ၏့ထင်ရှားကောဆုံးခေတ်ချေ်များနှင့်ေုမ္ပဏီ၏ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးမဟာေျူဟာ။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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င။ အများခပည်ေူအတေေ် ေတင်းအချေ်အေေ်

၁။ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များကေးေေေ်ရှိ အများခပည်ေူအတေေ် ေတင်းအချေ်အေေ်ဆိုေည်မှာ မည်ေည့်နည်း 
ေမ်းနှင့်မျှ ေေ်ေှမ်းမီမှုေို ေန ့်ေတ်မထားဘဲ _________[ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒ ေိုမ့ဟုတ် စည်းမျဉ်းဥပကဒ]အရ ထုတ်ကော် 
ကြေခငာရန် ေတ်မှတ်ထားေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်ေို ဆိုေိုေည်။

၂။ အများခပည်ေူအတေေ် ေတင်းအချေ်အေေ်များတေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေည်။

ေ။ ခပင်ဆင်ထားေည့် ေုမ္ပဏီ၏ ေင်းေေဲစ့ည်းမျဉ်း၊

ခ။ စီမံအုပ်ချုပ်ကရး၊ စာရင်းစစနှ်င့် ထိန်းချုပ်ကရး အေေဲမ့ျား၊ ထုတ်ကော်ကြေခငာကရး မူဝါဒ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ကော်မတီများ၏ 
စည်းမျဉ်းများအပါအဝင် ေုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းများ၊

ဂ။ ခပင်ပ စာရင်းစစ်၏ အစီရင်ခံစာနှင့် ထင်ခမင်ချေ်များ၊

ဃ။ _________ [နိုင်ငံအမည်] စာရင်းေိုင်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ခပင်ဆင်ထားေည့် နှစ်ပတ်ေည် ကငေစာရင်းရှင်းတမ်း 
များ၊

င။ နိုင်ငံတော ဘဏ္ဍာကရး အစီရင်ခံမှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ (“IFRS”)1 နှင့်အညီ ခပင်ဆင်ထားေည့် နှစ်ပတ်ေည် 
ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများ၊ 

စ။ ေုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာ၊

ဆ။ ေုမ္ပဏီ၏ အတည်ခပုထားကော ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရး မဟာေျူဟာ၊

ဇ။ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများအကြောင်း ေတင်းအချေ် 
အေေ်များ၊

ေ။ ______________________၊ နှင့်

ည။ ______________________။

၃။ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများအကြောင်း ေတင်းအချေ်အေေ် 
များေို ကအာေ်ပါပုံစံများခေင့် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရမည်။

ေ။ ေုမ္ပဏီေ ထုတ်ကဝထားကော ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များဆိုင်ရာ ေုံးေတစ်ကေိမ် အစီရင်ခံစာများ၊

ခ။ ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများေို အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ကော အဓိေခေစ်ရပ်များေို ထုတ်ခပန်ချေ် 
များ၊

ဂ။ ေုမ္ပဏီ၏ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ ထုတ်ကဝမှုနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် မှတ်ပုံတင်ထားကော ဆုံးခေတ်ချေ်များ 
တေင် ပါဝင်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှု၊

ဃ။ ေုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားကော ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များတေင် ပါဝင်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ 
ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှု၊

င။ ေုမ္ပဏီ၏ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ ထုတ်ကဝမှု ရေဒ်နှင့်ပတ်ေေ်၍ မှတ်ပုံတင်ထားကော အစီရင်ခံစာ 
များတေင် ပါဝင်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှု။

၄။ ေုမ္ပဏီေည် ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများေို အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ကော အဓိေအချေ်များေို  ________
[နိုင်ငံအမည်] ၏ ဥပကဒေတ်မှတ်ချေ်များနှင့်အညီ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရမည်။

၅။ ေုမ္ပဏီေည် ကအာေ်ပါ ခေစ်ရပ်များနှင့် ေုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များေိုေည်း ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရမည်။

ေ။ ေုမ္ပဏီအမည်အကခပာင်းအေဲများ၊

ခ။ စည်းမျဉ်းပါ မတည်ကငေရင်း တိုးခမှင့်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ကေျှာ့ချခခင်းနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များ၊

ဂ။ စည်းမျဉ်းပါ မတည်ကငေရင်းေို မကေျာ့ကစဘဲ ေုမ္ပဏီေ မိမိ၏ ေိုယ်ပိုင်ရှယ်ယာများအား ဝယ်ယူခခင်းနှင့် အဆိုပါ 
ဝယ်ယူခခင်းအတေေ် ဘဏ္ဍာကငေရင်းခမစ်ေို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားေည့် ခပန်ြေားချေ်၊ ဝယ်ယူေည့်ကေးနှုန်း၊ ဝယ်ယူ 
ေည့် ဦးတည်ချေနှ်င့် အကြောင်းခပချေ်များ၊

1 ေုမ္ပဏီေည် ဥပမာ US GAAP, IFRS စေည့် နိုင်ငံတော စံနှုန်းများနှင့်အညီ ကငေစာရင်းေို ေိမ်းဆည်းပါေ
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ဃ။ အချိန်တိုောေတစ်ခုအတေင်း ေုမ္ပဏီရှယ်ယာကေးနှုန်း ၅% ေိုမ့ဟုတ် ထိုထ့ေ်ပို၍ ကခပာင်းေဲခခင်း၊

င။ ရှယ်ယာများ အေုံးခပုခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ကရာင်းဝယ်မှုတေင် ပါဝင်ေည့် အခခားေနှူင့်စပ်ေျဉ်းေည့် ေတင်းအချေ် 
အေေ်များအပါအဝင် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အေျ ိုးစီးပေား ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်ခေင့်များေို အေျ ိုးေေ် 
ကရာေ်နိုင်ကော ကရာင်းဝယ်မှုများ၊

စ။ ေေန်ခဲ့ေည့် ဘဏ္ဍာနှစ်ေ ရေဒ်များအရ ၎င်းတို ့ ကရာင်းအားေည့် ေုမ္ပဏီထုတ်ေုပ်မှု စုစုကပါင်း၏ အနည်းဆုံး 
၁၀% ရှိကော ေုန်ပစ္စည်း ထုတ်ေုပ်မှု ေိုမ့ဟုတ် ဝန်ကဆာင်မှု  ကပးအပ်မှုေို ရပ်တန ့်ခခင်း၊

ဆ။ ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရးဆိုင်ရာ ဦးစားကပးေုပ်ငန်းများ အကခပာင်းအေဲ၊

ဇ။ ယခင်ေ ထုတ်ကဝထားေည်များအခပင် ရှယ်ယာအမျ ိုးအစားေစ်များ ထုတ်ကဝမှုနှင့်ပတ်ေေ်၍ ေင်းေေဲစ့ည်းမျဉ်း 
အား ခပင်ဆင်ချေ်များ၊

ေ။ ခပင်ပ စာရင်းစစ်၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိ ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ၏ အပ်နံှထားရာ အကခပာင်းအေဲ၊

ည။ _______________________၊ နှင့်

ဋ။ _______________________။

၆။ ေုမ္ပဏီေည် ဤကနရာတေင် မကော်ခပထားကော်ေည်း အဓိေေျေည်ဟု ယူဆရပပီး ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာကေးနှုန်းေို 
ထိခိုေ်ကစနိုင်ေည့် ၎င်း၏ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများေို အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ကော အဓိေအချေ်များေို ထုတ် 
ခပန်ရမည်။ 

၇။ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်ေမ်းညွှန်များမှတ်ပုံတင်မှု ေိုအပ်ေည့် ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ ထုတ်ကဝပါေ 
ေုမ္ပဏီေည် ထိုေမ်းညွှန်တေင် ပါဝင်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များအား ေေ်ေှမ်းမီမှုကပးအပ်ရမည်ခေစ်ပပီး __________ 
တေင် ထုတ်ကော်ကြေခငာမှုေုပ်ထုံးေုပ်နည်း အကြောင်းြေားစာေို ထုတ်ခပန်ရမည်။

၈။ ေမ်းညွှန်ေည် ကအာေ်ပါ အဓိေ ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားကပးရမည် -

ေ။ အဆိုပါ ရှယ်ယာများထုတ်ကဝရေည့် အကြောင်းရင်းများ၊

ခ။ ေုမ္ပဏီ၏ အခမတ်ခေဲကဝမှု မူဝါဒ

ဂ။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ၎င်း၏ ေေ်ကထာေ်များနှင့် အခခား အမှုကဆာင်များ၊ ဘဏ္ဍာကရးအရာရှိ 
ချုပ် နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးများ ရှယ်ယာ ဝယ်ယူရန် နှင့်/ ေိုမ့ဟုတ် ကရာင်းချရန် ရည်မှန်းချေ်၊

ဃ။ ေုမ္ပဏီမှ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ အမှုကဆာင်အေေဲဝ့င်များ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ေေ် 
ကထာေ်များ၊ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးနှင့် အခခား အဓိေေျေည့် ဝန်ထမ်းများ။

၉။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် နှစ်ပတ်ေည် အကထေကထေညီောခံတေင် တင်ခပရန် ေုမ္ပဏီ၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာေို ခပုစုရမည်။

၁၀။ ခပဌာန်းဥပကဒအရ ေတ်မှတ်ထားကော ေတင်းအချေ်အေေ်များအခပင် ေုမ္ပဏီ၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတေင် ကအာေ်ပါတို ့
ပါဝင်ရမည်။

ေ။ ေုမ္ပဏီ၏ ယှဉ်ပပိုင်နိုင်စေမ်းအကခခအကန ဆန်းစစ်ကေ့ောချေ်၊

ခ။ ေုမ္ပဏီ၏ အခမတ်အစေန်းရနိုင်မှု ဆန်းစစ်ကေ့ောချေ် - ဤနှစ်အတေေ် ေုမ္ပဏီ၏ ကမျှာ်မှန်းထားကော ရေဒ်များနှင့် 
အမှန်တေယ် ရေဒ်များ နိှငု်းယှဉ်ချေ်၊

ဂ။ စုစုကပါင်း အေားတင် အခမတ်ကငေ၊ ေုမ္ပဏီ၏ အဓိေ ေုပ်ငန်းများမှ အေားတင် အခမတ်ကငေ၊ ရှယ်ယာတစ်ခုချင်းစီ 
အတေေ် ဝင်ကငေတိုအ့ပါအဝင် အေားတင်အခမတ်ကငေဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ် အေေ်၊

ဃ။ ေေန်ခဲ့ေည့် ေုံးနှစ်အတေင်း ပိုင်ဆိုင်ခေင့်များ အကခခအကနအကခပာင်းအေဲေို အေဲခေတ်ကေ့ောမှု၊

င။ ေုမ္ပဏီ၏ ေူစ့ေမ်းအားအရင်းအခမစ်နှင့် ကေ့ေျင့်ကရး မူဝါဒ၊

စ။ အစီရင်ခံေည့်ောေအတေင်း ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်

ဆ။ ___________________________၊ နှင့်

ဇ။ ___________________________။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၁၁။ ခပင်ပ စာရင်းစစ်၏ ထင်ခမင်ချေ်အကပါ် အကခခခပုပပီး ဘုတ်အေေဲ၏့ ကေိုတင်ေကဘာတူညီချေ်အရ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာေို 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ဘဏ္ဍာကရးအရာရှိချုပ်တိုေ့ ေေ်မှတ်ကရးထိုးရမည်။

၁၂။ ေုမ္ပဏီေည် ၎င်း၏ နှစ်စဉ် ကငေစာရင်းရှင်းတမ်းများေို _______________ တေင် ထုတ်ကဝရမည်။2 

၁၃။ ေုမ္ပဏီေည် အစီရင်ခံေည့် နှစ်အပပီး ကနာေ်တစနှ်စ်၏ __________ ရေ်ကနထ့ေ် ကနာေ်မေျဘဲ နှစ်စဉ် စာရင်းရှင်းတမ်း 
များေို ထုတ်ကဝရမည်။

၁၄။ ေုမ္ပဏီေည် _________ [နိုင်ငံအမည်] ၏ ဥပကဒအရ ေတ်မှတ်ထားေည့်အတိုင်း ၎င်းနှင့်ဆေန်ေယ်ေူများေို မှတ်တမ်း 
တင်ထားပပီး အစီရင်ခံစာများ ထိန်းေိမ်းထားရမည်။

၁၅။ ေုမ္ပဏီေည် ေုံးေတစ်ကေိမ် အေိကပး ရှင်းေင်းပေဲများ ေျင်းပရမည်။

၁၆။ အေိကပးရှင်းေင်းပေဲများအကြောင်း အကြောင်းြေားစာေို ရှင်းေင်းပေဲေျင်းပမည့်ကနမ့တိုင်မီ အနည်းဆုံး ၁၀ ရေ်ကေိုတင် 
၍ _________ တေင် ထုတ်ကဝရမည်။

၁၇။ အေိကပးရှင်းေင်းပေဲများတေင် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ေူများနှင့် အခခားစိတ်ဝင်စားေူများေည် ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရး ေုပ်ငန်းများ 
အကြောင်း ေတင်းအချေ်အေေ်များ ရရှိနိုင်ပပီး ေုမ္ပဏီ အမှုကဆာင်အေေဲမ့ျားနှင့် ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုယ်စားေှယ်များအား 
ကမးခေန်းများ ကမးနိုင်ေည်။

၁၈။ ေုမ္ပဏီေည် အများခပည်ေူအတေေ် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ၎င်း၏ အင်တာနေ်ဝေ်ဘ်ဆိုေ် www.________.com 
ကပါ်တေင် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရမည်။

စ။ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား ကပးရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ

၁။ ေုမ္ပဏီေည် _________ [ဥပကဒ ေိုမ့ဟုတ် နည်းဥပကဒအမည်] တေင် ကော်ခပထားေည့်အတိုင်း ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ စာရေေ် 
စာတမ်းများနှင့် ေတင်းအချေ်အေေ်တိုေ့ို ေေ်ေှမ်းမီမှု ရှိကစရမည်။

၂။ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အားေုံး အထေ်တေင် ကော်ခပထားေည့် အပိုဒ် င၊ အပိုဒ်ခေဲ ၂ ပါ စာရေေ်စာတမ်းများေို ________________3   
တေင်ရှိကော ေုမ္ပဏီအမှုကဆာင်အေေဲ ့ တည်ရှိကော ကနရပ်ေိပ်စာ၌ ေုံးေပ်ခေင့်ရှိရမည်။ ေုမ္ပဏီေည် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ 
ကတာင်းဆိုမှုအရ ထိုစာရေေ်စာတမ်းများ မိတ္တ ူေို ကပးအပ်ရမည်။

၃။ စာရေေ်စာတမ်း မိတ္တ ူများ ေုံးေပ်ရန် ေိုမ့ဟုတ် ရယူရန် ကတာင်းဆိုခခင်းများေို ________________________4   ထံဦးတည်၍ 
စာခေင့်ကရးေားပပီး ဤေိပ်စာ ၊_________________5၊  ေို ့ကပးပိုရ့မည်။  ကတာင်းဆိုမှုတေင်   ရှယ်ယာပိုင်ရှင်၏ အမည်အခပည့်အစုံ 
(တရားဝင်အေေဲအ့စည်းများအတေေ် အမညနှ်င့်ေိပ်စာ)၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင် ပိုင်ဆိုင်ေည့် ရှယ်ယာအကရအတေေနှ်င့် အမျ ိုး 
အစား (အဆင့်အတန်း)၊ ကတာင်းဆိုေည့် စာရေေ် စာတမ်းအမည်တိုေ့ို ကော်ခပရမည်။ ကတာင်းဆိုချေ်ေို ရှယ်ယာမှတ်ပုံတင် 
မှ ထုတ်နှုတ်ကော်ခပချေနှ်င့် ပူးတေဲကပးပိုရ့မည်။

၄။ ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးေည် ေတင်းအချေ်အေေ်ကတာင်းခံေူ၏ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုေို အတည်ခပုရန် ေိုအပ်ေည်။

၅။ ကတာင်းဆိုေည့်ကနမ့ှစ၍ ခုနစ်ရေ်အတေင်း စာရေေ်စာတမ်းများအား စုံစမ်းကေ့ောရန်အတေေ် အခမဲ့ ကပးအပ်ရမည်။

၆။ စာရေေ်စာတမ်း မိတ္တ ူများေို ေေ်ဆိုင်ရာ ကတာင်းဆိုမှုခပုအပပီး၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်ထံမှ မိတ္တ ူကြေးနှင့် ေုမ္ပဏီမှ ေျခံရေည့် 
စာပိုခ့တို ့ ေေ်ခံရရှိပပီး ရုံးေေင့်ရေ် ငါးရေ်အတေင်း ကပးပိုရ့မည်။ မိတ္တ ူများအား  ကတာင်းဆိုေူထံ စာတိုေ်မှ ကပးပိုပ့ါေ 
စာပိုေ့ည့်ကနေ့ို စာရေေ်စာတမ်းကပးအပ်ေည့်ကနအ့ခေစ် မှတ်ယူရမည်။

၇။ မိတ္တ ူများကပးအပ်ခခင်းအတေေ် ကငေကပးကချမှုေို ကအာေ်ပါနည်းေမ်းအတိုင်း ခပုေုပ်ရမည် -  __________6။  

၈။ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်တစ်ဦးေ ကတာင်းဆိုေည့်အခါ ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် မှတ်ပုံတင်အရာရှိေည် အဆိုပါ  ကတာင်းဆိုမှုေို ေေ်ခံ 
ရရှိပပီး ____ ရေ7်   အတေင်း ပုဂ္ဂိုေ်ဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များအပါအဝင် အကထေကထေညီောခံတေ်ကရာေ်ပိုင်ခေင့် 
ရှိေူများ၏ အမည်စာရင်းထုတ်နှုတ်ချေ် ေိုမ့ဟုတ် အကထေကထေညီောခံ တေ်ကရာေ်ပိုင်ခေင့်ရှိေူများစာရင်းတေင် မပါဝင် 
ကြောင်း ကော်ခပချေ်တိုေ့ို ရှယ်ယာပိုင်ရှင်ထံ  ကပးအပ်ရမည်။

2 နှစ်စဥ် စာရင်းရှင်းတမ်းများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာထားကော ပုံနှိပ်ေတင်းမီဒီယာ၏ အမည်။
3 ေုမ္ပဏီ အမှုကဆာင်အေေဲ၏့ (ရုံးေိပ်စာ) တည်ကနရာေို ကော်ခပပါ။ ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး၊ ရင်းနှီးခမှုပ်နှံေူ ဆေ်ဆံကရးဌာန ေိုမ့ဟုတ် အခခားေေ်ဆိုင်ေူ၏ ဆေ်ေေယ်ရမည့် 
ေုန်းနံပါတ်ေို ကော်ခပပါ။ ေုမ္ပဏီစာရေေ်စာတမ်းများေို ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ေုံးေပ်ရန်ရှိပါေ အခခားတည်ကနရာတစ်ခုကော်ခပကပးေျှင် ပိုကောင်းေည်။
4 ေေ်ဆိုင်ေူ၏ ရာထူးေို ကော်ခပပါ။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး ေိုမ့ဟုတ် ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးတာဝန်ေို ကဆာင်ရေေ်ကနေည့် အခခားတစ်ဦးဦး။
5 ေုမ္ပဏီ အမှုကဆာင်အေေဲ၏့ တည်ကနရာေို ကော်ခပပါ။
6 မိတ္တ ူများအတေေ် ကငေကပးကချမှုမည်ေို ့ခပုေုပ်ရမည်ေို ကော်ခပပါ။
7 ဥပမာ - ၃ ရေ် မှ ၅ ရေ်
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ဆ။ ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်

၁။ ေူးေန်းကရာင်းဝယ်ကရး ေျှ ိုဝ့ှေ်ချေ်များ ေိုမ့ဟုတ် ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များဆိုေည်မှာ 
အများခပည်ေူနှင့် မေေ်ဆိုင်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်များခေစ်ေည့် အခခားေူများ မေိရှိကော ေုမ္ပဏီ၏ အမှန် 
တေယ် ေိုမ့ဟုတ် အေားအောရှိကော စီးပေားကရးတန်ေိုးများ ေတင်းေို ဆိုေိုပါေည်။ အဆိုပါေတင်းအချေ်အေေ် 
များအား ေေတ်ေပ်စောရယူနိုင်ခခင်း၊ မယူနိုင်ခခင်းနှင့် ပတ်ေေ်၍ ခပဌာန်းထားကော ဥပကဒမရှိေည့်အတေေ် ထိုေတင်း 
အချေ်အေေ်များေို ပိုင်ဆိုင်ေူေည် ၎င်း၏ ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းမှုနှင့် ပတ်ေေ်၍ ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ်ကရးအတေေ် 
ကဆာင်ရေေ်ရန် တာဝန်ဝတ္တ ရားရှိေည်။

၂။ ေုမ္ပဏီေည် ၎င်း၏ ေူးေန်းကရာင်းဝယ်ကရး ေျှ ိုဝ့ှေ်ချေ်များ ေိုမ့ဟုတ် ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းရမည့် ေတင်းအချေ် 
အေေ်များေို ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ်ရန် ေိုအပ်ေည့် အဆင့်များနှင့် ကဆာင်ရေေ်ချေ်များေို ခပုေုပ်ရမည်။

၃။ ကအာေ်ပါ ပုဂ္ဂိုေ်များေည် ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ေေ်ေှမ်းမီမှု ရှိရမည် - 8

ေ။  ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ

ခ။  ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊

ဂ။ အမှုကဆာင် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များနှင့် အခခားအမှုကဆာင်များ၊

ဃ။ ေေ်ကထာေ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်များ၊

င။ ဘဏ္ဍာကရးအရာရှိချုပ်

စ။ ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးနှင့် 

ဆ။ ___________________။

၄။ ဤပုဂ္ဂိုေ်များေည် ေုမ္ပဏီနှင့် ေျှ ိုဝ့ှေ်ထားရှိကရး ေကဘာတူညီချေ်ေို ေေ်မှတ်ကရးထိုးရမည်။

၅။ ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ေျှ ိုဝ့ှေ်ေတင်းအချေ်အေေ်များအား ေေ်ေှမ်းမီေည့် ပုဂ္ဂိုေ်များ စာရင်းေို 
အကခပာင်းအေဲေုပ်ပိုင်ခေင့် ရှိရမည်။

၆။ ေျှ ိုဝ့ှေ်ေတင်းအချေ်များေို ေေ်ေှမ်းမီေည့် ပုဂ္ဂိုေ်များေည် အဆိုပါ ေတင်းအချေ်အေေ်များေို စီးပေားကရး 
အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်မှုတေင် အေုံးမခပုရ ေိုမ့ဟုတ် စီးပေားကရးေိစ္စအတေေ် အခခားေူများအား ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း 
မခပုရပါ။

၇။ ေုမ္ပဏီ၏ ေူးေန်းကရာင်းဝယ်ကရး ေျှ ိုဝ့ှေ်ချေ်များ ေိုမ့ဟုတ် ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို 
တရားမဝင် ရယူထားေူေည် ေုမ္ပဏီအကပါ် ေျကရာေ်ေည့် ဆုံးရှုံးမှုဟူေမျှအတေေ် ခပန်ေည်ကပးကေျာ်ရမည်။ မိမိတို၏့ 
အေုပ်အေိုင်စာချုပ်များေို ကောေ်ေျေ်ပပီး ေျှ ိုဝ့ှေ်ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ထုတ်ကော်ကြေခငာေည့် ေုမ္ပဏီ 
ဝန်ထမ်းများနှင့် မိမိတို၏့ စာချုပ်ပါ ေကဘာတူညီချေ်ေုိ ချ ိုးကောေ်ပပီး ထိုေဲ့ေိုက့ော ေတင်းအချေ်အေေ်များေို 
ထုတ်ကော်ကြေခငာေည့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားေူများအတေေ်ေည်း ဤအချေ်ေ အေျုံးဝင်ေည်။

၈။ ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များတေင် ကအာေ်ပါ ေတင်းအချေ်အေေ်များ ပါဝင်ေည် -

ေ။ _________________________၊

ခ။ _________________________၊ နှင့်

ဂ။ _________________________။

၉။ ကအာေ်ပါ စာရေေ်စာတမ်းများေည် ေုမ္ပဏီ၏ ေျှ ိုဝ့ှေ်ထိန်းေိမ်းရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ မခေစ်ရပါ -

ေ။ ေုမ္ပဏီ၏ စတင်တည်ကထာင်ေေဲစ့ည်းခခင်းဆိုင်ရာ စာရေေ်စာတမ်းများ၊

ခ။ မူပိုင်ခေင့်စေည့် ဥပကဒဆိုင်ရာ အခေင့်အကရးေေ်ကေခံမှုကပးအပ်ေည့် စာရေေ်စာတမ်းများ ေိုမ့ဟုတ် မှတ်ပုံတင် 
ေေ်မှတ်များ၊ ေိုင်စင်များစေည့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများတေင် ေုမ္ပဏီ၏ ဥပကဒအရ ပါဝင်ကဆာင်ရေေ်ခေင့်ေို ကော်ခပ 
ေည့် စာရေေ်စာတမ်းများ၊

8 ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်ေတ်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ရယူနိုင်ကော ေုမ္ပဏီ၏ အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများစာရင်း ေိုမ့ဟုတ် ယင်းေဲ့ေိုက့ော ေတင်းအချေ်အေေ် 
များေို ရယူနိုင်ကော ဝန်ထမ်းများစာရင်း ပါဝင်ကော ေုမ္ပဏီ၏ မည်ေည့်စည်းမျဥ်းစည်းေမ်းများေိုမဆို မှီခငမ်းေိုးေားခခင်း

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ဂ။ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ မခေစ်မကနအစီရင်ခံရမည့် အစီရင်ခံစာများ၊

ဃ။ ေုမ္ပဏီ၏ ကြေေးဆပ်နိုင်အားေို အတည်ခပုကော စာရေေ်စာတမ်းများ၊

င။ ေုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်း အကရအတေေနှ်င့် ေေဲစ့ည်းပုံ၊ ၎င်းတို၏့ ေစာများနှင့် အေုပ်အေိုင်အကခခအကနများ၊ ေစ်ေပ်ကနရာ 
များစေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များပါဝင်ကော စာရေေ်စာတမ်းများ၊

စ။ အခေန်ကပးကဆာင်မှုနှင့် အခခားမကပးမကနရ ကပးကချမှုများဆိုင်ရာ စာရေေ်စာတမ်းများ၊

ဆ။ ပတ်ဝန်းေျင်နှင့် ေူမှုကရးဆိုင်ရာ ေေ်ကရာေ်မှု ေတင်းအချေ်အေေ်ပါဝင်ေည့် စာရေေ်စာတမ်းများ၊

ဇ။ မျှတစောယှဉ်ပပိုင်ကရးဥပကဒများအား ေိုေ်နာမှုနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် စာရေေ်စာတမ်းများ၊

ေ။ ေုပ်ေားများ ကဘးေင်းကရး စည်းမျဉ်းများ၊ ေူထုေျန်းမာကရးေို အန္တရာယ်ရှိကစနိုင်ေည့် ေုန်ပစ္စည်းများ ကရာင်း 
ချခခင်း၊ _____________ [နိုင်ငံအမည်] ၏ ဥပကဒများေို ချ ိုးကောေ်ခခင်း၊ အဆိုပါ မေိုေ်နာမှုများကြောင့် ခေစ်ောေည့် 
ဆုံးရှုံးမှုပမာဏတိုဆ့ိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ် ပါဝင်ေည့် စာရေေ်စာတမ်းများ၊

ည။ ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် အမှုကဆာင် ကော်မတီ အေေဲဝ့င်များ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ေိုမ့ဟုတ် ၎င်း၏ ေေ်ကထာေ်များ၊ 
ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးအရာရှိချုပ်တို၏့ အခခားအေေဲအ့စည်းများတေင် ပါဝင်ကဆာင်ရေေ်မှုဆိုင်ရာ ေတင်း 
အချေ်အေေ်ပါဝင်ေည့် စာရေေ်စာတမ်းများ၊

ဋ။ ေုမ္ပဏီေ ထုတ်ခပန်ထားပပီးခေစ်ော အများခပည်ေူနှင့် ဆိုင်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်ခေစ်ောေည့် ေျှ ိုဝ့ှေ် 
ထိန်းေိမ်းရမည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များပါဝင်ေည့် စာရေေ်စာတမ်းများ၊

ဌ။ _____________________________၊ နှင့်

ဎ။ _____________________________။

၁၀။ ____________ [နိုင်ငံအမည်] ၏ ေေ်ဆိုင်ရာဥပကဒအရ အဆိုပါ ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ရယူခေင့်ရှိေည့် အစိုးရနှင့် 
ဥပကဒဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များေ ကတာင်းဆိုေည့်အခါ၊ ေုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများေ  ကတာင်းဆိုေည့်အခါ ေုမ္ပဏီေည် ဆ၊ ၈ 
တေင် ကော်ခပထားကော စာရေေ်စာတမ်းများနှင့် ေတင်းအချေ်အေေ်များအား ကပးအပ်ရမည်။

ဇ။ အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များ

၁။ အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များတေင် ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ၊ ရှယ်ယာများနှင့် အခခားကငေကချးေေ်ကေခံ 
ေေ်မှတ်များ ထုတ်ကော်ကြေခငာေိုေ်ပါေ ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာများ ေိုမ့ဟုတ် အခခားကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ၏ 
ကေးေေေ် တန်ေိုးေို ထင်ရှားစော ထိခုိေ်ကစနိုင်ေည့် ယင်း ကငေကချး ေေ်ကေခံေေ်မှတ် ကရာင်းဝယ်မှုများနှင့်ပတ်ေေ်ကော 
အများခပည်ေူနှင့်မဆိုင်ေည့် အကရးပါကော ေတင်းအချေ်အေေ်များပါဝင်ေည်။

၂။ ကအာေ်ပါ စနံှုန်းများနှင့် ေိုေ်ညီကေ ေတင်းအချေ်အေေ်များေို အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များဟု ယူဆရမည် -

ေ။ ေုမ္ပဏီ၊ ၎င်း၏ ေေ်ကအာေ်ခံ ေုမ္ပဏီများနှင့် ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ၊ ေုမ္ပဏနှီင့် ေေ်ကအာေ်ခံ 
ေုမ္ပဏီများ၏ စီးပေားကရးအေားအောများနှင့် တိုေ်ရိုေ်ဆေ်စပ်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်များ၊

ခ။ ေီးခခားေကဘာေဘာဝရှိေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ၊

ဂ။ အများခပည်ေူနှင့်မဆိုင်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်များ၊

ဃ။ ထုတ်ခပန်ေိုေ်ပါေ ေုမ္ပဏီ၏ ကငေကချးေေ်ကေခံေေ်မှတ်များ တန်ေိုးေို ေိောစော ထိခိုေ်ကစနိုင်ေည့် ေတင်း 
အချေ်အေေ်များ။

၃။ ဥပကဒ ေိုမ့ဟုတ် နည်းဥပကဒတစ်ရပ်ရပ်၊ ေုပ်ငန်းတာဝန် ေိုမ့ဟုတ် ေုမ္ပဏီ၏ အခခား ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းအရ အတေင်း 
ေတင်းအချေ်အေေ်ေို ရယူခေင့်ရိှကော ပုဂ္ဂိုေ် ေိုမ့ဟုတ် တရားဝင်အေေဲအ့စည်းေို အတေင်းေတင်း ေိရှိေူခေစ် မှတ်ယူ 
ရမည်။

၄။ ကအာေ်ပါ ပုဂ္ဂိုေ်များေည် အတေင်းေတင်းေိရှိေူများခေစ်ေည် -

ေ။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များနှင့် အခခား ကော်ပိုရိတ် အမှုကဆာင်နှင့် ထိန်းချုပ်ကရးအေေဲမ့ျား၊ ေုမ္ပဏီ၊ ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီ 
များနှင့် ဆေ်စပ်ေုမ္ပဏီများ၏ အေေဲဝ့င်တစ်ဦးတည်းပါ အမှုကဆာင်အေေဲအ့ခေစ် ကဆာင်ရေေ်ကနေည့်ေူများ၊
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ခ။ ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ်  ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီများနှင့် ဆေ်စပ် ေုမ္ပဏီများေ အေုပ်အေိုင်စာချုပ်အရ တရားဝင် 
ေိုမ့ဟုတ် ေုပ်ငန်းေျွမ်းေျင်ေူအခေစ် ခန ့်အပ်ထားပပီး ထိုစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းများအရ အတေင်းေတင်းအချေ် 
အေေ်များေို ရယူခေင့်ရှိေူများ၊

ဂ။ ဤကနရာတေင် ကော်ခပထားေူများ၏ အိမ်ကထာင်ေေ်များနှင့် ကဆေးမျ ိုးေားချင်းများ၊

ဃ။ ရှယ်ယာ ထုတ်ကပးေူ ေိုမ့ဟုတ် ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီများနှင့် ဆေ်စပ် ေုမ္ပဏီများ၏ ဆန္ဒမဲ ကပးခေင့်ရှိေည့် 
ရှယ်ယာ _____ %  ေိုမ့ဟုတ် ဆန္ဒမဲ ______ % ပိုင်ဆိုင်ေည့် ေူများ၊

င။ အစိုးရအာဏာပိုင်အေေဲမ့ျား၊ ဌာနများ ေိုမ့ဟုတ် ကဒေခံအာဏာပိုင်အေေဲမ့ျားမှ ဝန်ထမ်းများ၊

စ။ အထေ်ကော်ခပပါ ပုဂ္ဂိုေ်များ ေိုမ့ဟုတ် တရားဝင်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ဆေ်စပ်ကနေည့် တရားဝင် အေေဲအ့စည်းများ၊

ဆ။ _____________________________၊ နှင့်

ဇ။ _____________________________။

၅။ အတေင်းေတင်းေိရှိေူများအား အတေင်းေတင်းများေို ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်း ေိုမ့ဟုတ် အတေင်းေတင်းများေို အေုံးခပု 
၍ ကရာင်းဝယ်မှုများတေင် ပါဝင်ခခင်းတိုမ့ှ တားခမစ်ေည်။

၆။ အတေင်းေတင်းအချေ်အေေ်များေို ေင့်ကေျာ်စော ေိုင်တေယ်အေုံးခပုရန်အတေေ် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို ဘုတ်အေေဲေ့ 
ခပဌာန်းရမည်။

၇။ ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ခေစ်ောနိုင်ကခခရှိကော အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းေို တားဆီးောေေယ် 
ရနနှ်င့် ေုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် စီးပေားကရးဌာနများ အတေင်းေတင်းေို မကေျာ်မေန် အေုံးခပုခခင်းအား တားဆီး 
ောေေယ်ရန် ေေ်ဆိုင်ရာဥပကဒများ၊ ေုမ္ပဏီ၏ေင်းေေဲစ့ည်းမျဉ်းတေင် ခပဌာန်းထားကော အထူးေတ်မှတ်ချေ်များ၊ စည်း 
မျဉ်းများ၊ ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများ၊ အခခားရုံးတေင်း စာရေေ်စာတမ်းများအား ေိုေ်နာမှုရှိကစကရး ကဆာင်ရေေ်ရန် တာဝန်ယူ 
ရမည်။ 

ေ။ ေုမ္ပဏီေို ့ကပးအပ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ 

၁။ ေုမ္ပဏီအကနခေင့် အခခားေူ ေိုမ့ဟုတ် တရားဝင်အေေဲအ့စည်းများေ ကပးအပ်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ထုတ် 
ကော်ကြေခငာရန် ေိုအပ်ေည့်အခါ အဆိုပါေတင်းအချေ်အေေ်များေို အချိန်မီ ရရှိပပီး အပမဲမခပတ်ကနာေ်ဆုံးရအချေ်
များခေစ်ကနကစရန် အကောင်းဆုံး ကေိုးပမ်းရမည်။

၂။ _________ [နိုင်ငံအမည်] ၏ ဥပကဒများအရ ေုမ္ပဏီေည် ၎င်း၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများအတေေ် အကရးပါကော ေတင်း 
အချေ်အေေ်များေို ေေ်ခံရရှိခေင့် ရှိရမည်။

၃။ ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများေ တင်ခပရန် ေင့်ကတာ်ကော ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့် ေတ်မှတ်ရေ်များေို ကော်ခပပပီး 
ေုမ္ပဏီ၏ ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ထားကော အေေဲအ့တေေ် ေိုယ်စားေှယ်ကောင်းများေ တင်ခပရန် ေိုအပ်ေည့် 
ပုဂ္ဂိုေ်ကရး ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ေတ်မှတ်ကပးရမည်။

၄။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ အမှုကဆာင်အေေဲဝ့င်များ၊ ကရာင်းဝယ်မှုများတေင် အေျ ိုးစီးပေားရှိေူဟု ယူဆ 
ရေည့် ေုမ္ပဏီ၏ ဆန္ဒမဲကပးပိုင်ခေင့်ရှိကော ရှယ်ယာ ၅% ထေ် ပိုမို ပိုင်ဆိုင်ကော ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များေည် ကအာေ်ပါ 
တိုနှ့င့်ပတ်ေေ်ကော ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ေုမ္ပဏီ ခပင်ပ စာရင်းစစ်တိုအ့ား ကပးအပ်ရမည် -

ေ။ တစ်ဦးချင်းခေစ်ကစ အခခားဆေ်စပ်ေူများနှင့်တေဲ၍ခေစ်ကစ ထိုပုဂ္ဂိုေ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန္ဒမဲကပးခေင့်ရှိေည့် ရှယ်ယာ 
(အေျ ိုး စီးပေား) ၅% ထေ်ပို၍ရှိကော တရားဝင်အေေဲအ့စည်းများ၊

ခ။ ၎င်းတို ့စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲမ့ျားတေင် ရာထူးကနရာရယူထားကော တရားဝင်အေေဲအ့စည်းများ၊

ဂ။ ၎င်းတို ့ေိရှိထားပပီး အေျ ိုးစီးပေားရှိေူအခေစ် ယူဆရနိုင်ကော ကဆာင်ရေေ်ပပီး၊ ညှနိှိငု်းပပီး ေိုမ့ဟုတ် အဆိုခပုထားေည့် 
ကရာင်းဝယ်မှုများ။

၅။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ေိုမ့ဟုတ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေ ကေျာ်ေန်စော ခေင့်ခပုထားေူများေ ကတာင်းခံောေည့်အခါ 
ေုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်အရာရှိေည် ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာမှတ်ပုံတေင် ပါရိှကော ေတင်းအချေ်အေေ်များေို __________ 
[နိုင်ငံအမည်] ၏ ဥပကဒများတေင် ကော်ခပထားကော ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့်အညီ ကပးအပ်ရမည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၆။ ေုမ္ပဏီေည် __________ [နိုင်ငံအမည်] ၏ ဥပကဒများနှင့်အညီ ဆေ်စပ်ေုမ္ပဏီများေို မှတ်တမ်းတင်ပပီး ယင်းဆေ်စပ် 
ေုမ္ပဏီများနှင့်ဆိုင်ကော အစီရင်ခံစာများေို တင်ခပရမည်။

၇။ ေုမ္ပဏီ၏ ဆေ်စပ်ေုပ်ငန်းများေည် ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာများအား ၎င်းတို ့ဝယ်ယူမှုေို ဆယ်ရေ်အတေင်း စာခေင့်ကရးေား၍ 
ေုမ္ပဏီအား အကြောင်းြေားရမည်ခေစ်ပပီး အဆိုပါ အကြောင်းြေားမှုတေင် ထိုေို ့ ဝယ်ယူထားေည့် ရှယ်ယာများ အကရ 
အတေေ်နှင့် အမျ ိုးအစား (အဆင့်အတန်း) တိုေ့ို ကော်ခပရမည်။

၈။ အဆိုပါ ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ဆေ်စပ်ေုမ္ပဏီေ ထုတ်ကော်ကြေခငာရန် ပျေ်ေေေ်ေည့်အတေေ် ေိုမ့ဟုတ် 
ဆေ်စပ်ေုမ္ပဏီေ အဆိုပါ ေတင်းအချေ်အေေ်ေို အချိန်မီ ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်းမရှိေည့်အတေေ် ေုမ္ပဏီအကပါ် 
တစ်စုံတစ်ရာ ထိခုိေ်နစ်နာမှုခေစ်ပေားပါေ ထိုဆေ်စပ်ေုမ္ပဏီေည် ေုမ္ပဏီေိုေ့ျကရာေ်ကော ထိခိုေ်နစ်နစ်မှုများအတေေ် 
ကေျာ်ကြေးကပးရန် တာဝန်ယူရမည်။

၉။ ေုမ္ပဏီ၏ခပင်ပ စာရင်းစစ်ေည် ေုမ္ပဏီအား __________ [နိုင်ငံအမည်] ၏ ဥပကဒများ၊ ခပင်ပစာရင်းစစနှ်င့် ချုပ်ဆိုထားကော 
စာချုပ်တိုနှ့င့်အညီ ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ စာရင်းစစ်ရေဒ်များေို ကပးအပ်ရမည်။
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ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု
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၃

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း



92

(ကအာေ်ပါတိုေ့ည် စိတ်ေူးယဉ် ‘ကောေ်ေည် ပထမ MFI’ ၏ ဇာတ်ေမ်းအဆေ်ခေစ်ေည်။)

နှစ်များစော ြောပပီးကနာေ် ဝင်းမိေားစုေည် အကခခခံကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများကော်ကဆာင်ရန် ၎င်းတို၏့ ကေိုးပမ်းမှုများ 
စတင်ကအာင်ခမင်မှုရောေည်ေို ကတေရ့ှိရေည်။ ပထမအကနခေင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေို ကေီးြေပ်ပပီး ေေံ ပ့ေိုးရန် ၎င်းတို၏့ ကဆာင်ရေေ်နိုင် 
စေမ်းေို ပိုမို ယုံြေည်ောေည်။ ဒုတိယအကနခေင့် ကောေ်ေည်ပထမ MFI ေိုမည်ေို ့ေေဲစ့ည်းေည်ပတ်ကြောင်း ရှင်းေင်းစော ေိရှိောြေ 
ေည့် စီးပေားကရးနှင့် ဘဏ်ေုပ်ငန်း မိတ်ေေ်များ၊ စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ေူများအြေား ၎င်းတို၏့ ဂုဏ်ေိေ္ခာတိုးတေ်ောေည်ေို ကတေ ့ 
ောရေည်။

ဤောေအတေင်း MFI ေည် ၎င်း၏ ရည်မှန်းချေ်ပန်းတိုင်ခေစ်ကော ကောေ်ေည် ၅၀,၀၀၀ ရရှိေုနီးပါးခေစ်ော ေိေိောောကေီးထေား 
ောခဲ့ေည်။ ေိုက့ော် ကေးေေေ်တေင်း ဝင်ောေည့် MFI အေစ်အများအခပားရှိပပီး ကောေ်ေည်ပထမ MFI ကေီးထေားကနချိန် တစ်ဆေ် 
တည်းတေင် ၎င်းတိုအ့ကနနှင့် ကေးေေေ်ကဝစု စတင်ဆုံးရှုံးနိုင်ေည်ေိုေည်း စိုးရိမ်ခဲ့ရေည်။ ၎င်းတို၏့ အကခခခံကောေ်ေည်များေို ထိန်း 
ေိမ်းေည့်အကနခေင့် အပ်နံှကငေများ ေေ်ခံအေံုးခပုရန်အတေေ် စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ကရးအေေဲထံ့မှ ခေင့်ခပုချေ်ကတာင်းခံရန် ဆံုးခေတ်ခ့ဲြေေည်။ 
၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းထပ်မံတိုးချဲန့ိုင်စေမ်းေည် ဘဏ္ဍာကငေပိုမိုရရှိရန်ေုိအပ်မည်ခေစ်ပပီး ကရရှည်တည်တံ့ခုိင်ပမဲကရးေို တိုးတေ်ကောင်းမေန် 
ကစရန်မှာ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူနှင့် ဘဏ္ဍာကငေ ပံ့ပိုးမည့်ေူအေစ်များအား ဆေဲကဆာင်ရာတေင် အဓိေေျေည်ေိုေည်း ေိရှိခဲ့ ြေေည်။

ကနာေ်ထပ် ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးအဆင့်ဆီေို ့ ကေျှာေ်ေှမ်းကရးအတေေ် MFI များအား ဦးကဆာင်စီမံခန ့်ခေဲရာတေင် ေျွမ်းေျင်မှုရှိေည့် 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦး ခန ့်ထားရန် ဆုံးခေတ်ခဲ့ ြေေည်။ ထိုေိုက့ဆာင်ရေေ်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ ေည်ပတ်မှုေို တိုးတေ်ကစရန် 
ဆေ်ေေ်ကဆာင်ရေေ်ကနေေဲ့ေို ့ အထူးေခေင့် ဘုတ်အေေဲ ့ - အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ြေား ဆေ်ဆံကရးေိစ္စများတေင် ကော်ပိုရိတ် စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများ ထပ်မံေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကစရန် ေိုအပ်ကြောင်း ေိရှိခဲ့ ြေေည်။ အတိအေျဆိုရေျှင် ၎င်းတိုေ့ည် ကော်ပို 
ရိတ်အတေင်းကရးမှူးတစ်ဦး ခန ့်ထားပပီး ဘုတ်အေေဲ ့ ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးစီမံေိန်းေို  ေန်တီးရန် ဆုံးခေတ်ေိုေ်ြေေည်။ ကနာေ်ဆုံး၌ 
စီးပေားကရး ေုပ်ငန်းတစ်ခုေုံးအတေေ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချစီမံခန ့်မှု မူကဘာင်ေို စတင်ကရးဆေဲေိုြေပပီး ပထမကခခေှမ်း အကနခေင့် MFI အတေေ် 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ ခံနိုင်မှု ကော်ခပချေ်ေို စတင်မှတ်တမ်းတင်ောြေေည်။

ကအာေ်ပါဇယားတေင် ၎င်းတို၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခမှင့်တင်ရန်အတေေ် ကဆာင်ရေေ်ခဲ့ကော ထပ်တိုးေုပ်ငန်းများေို ကော်ခပထားေည်။ ဤ 
တစ်ကေိမ်တေင်ေည်း IFC ၏ ကော်ပုိရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ပါ ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ အဓိေအပိုင်းများေို 
ထည့်ေေင်းစဉ်းစားထားေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေုပ်ငန်းများ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ရည်ရေယ်ချေ်များ

၁။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာစောေုပ်ကဆာင်ခခင်း

၁.၁ စီမံအုပ်ချုပ်မှုမူဝါဒများ MFI ၏ ေုပ်ငန်းများေို ေမ်းညွှန်ကပးမည့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ပုံ၊ မဟာေျူဟာနှင့် ေုပ်ငန်း 
ေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ကရးဆေဲအတည်ခပုရန်

၁.၂ ဆယန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ် အေေဲအ့စည်း 
များနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း

MFI အကနခေင့် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ် အေေဲအ့စည်းအများနှင့် အကရာင်းအဝယ် ခပုေုပ်ရာတေင် 
အေုံးခပုရမည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို ချမှတ်ကပးကော မူဝါဒ တစ်ခု ကရးဆေဲ အတည်ခပုရန် 

၁။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာစောေုပ်ကဆာင်ခခင်း

၂.၁ ေုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာ အပနှ်င်းခခင်း MFI ဘုတ်အေေဲအ့တေင်း၊ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အြေား၊ စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုအ့တေင်း 
ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု ေုပ်ပိုင်ခေင့် ေွှဲအပ်ခခင်းေို ရှင်းေင်းကော်ခပရန်

၂.၂ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ 
ေုပ်ငန်းတာဝန်များ

အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များေို စနစ်တေျခေစ်ကစခခင်းခေင့် တာဝန်ခံမှုေို 
တိုးတေ်ကစရန်

၂.၃ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ 
ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ဆေ်ဆံကရး

ကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်ေေ်၍ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ 
တာဝန်ဝတ္တ ရားများေို စာခေင့် ကရးေား မှတ်တမ်းတင် ရှင်းေင်းထားရန်

၂.၄ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင် 
ရည်ေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်ရည်အား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်ေို 
စနစ်တေျ အတည်ခပုရန် 

၁။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာစောေုပ်ကဆာင်ခခင်း

၃.၁ ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးတစ်ဦး ခန ့်အပ်ပပီး အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို ရှင်းေင်း 
ကော်ခပရန်

၃.၂ ဘုတ်အေေဲ ့ တိုးတေ်ကောင်းမေန်ကရး ဘုတ်အေေဲ၏့ ေျွမ်းေျင်မှုများေို ထိန်းေိမ်းတိုးတေ်ကစရန် ဘုတ်အေေဲ ့ ေင်တန်းအစီအစဉ် 
ကရးဆေဲရန်

၁။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာစောေုပ်ကဆာင်ခခင်း

၄.၁ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး 
ေုပ်ကဆာင်ချေ် 

MFI အကနခေင့် စည်းမျဉ်းနှင့် ဥပကဒဆိုင်ရာ ေတ်မှတ်ချေ်အားေုံးနှင့် ေိုေ်ညီကစကရး 
အတေေ် ရည်ရေယ်ကော စည်းမျဉ်းေိုေ်ညီကရး ကဆာင်ရေေ်ချေ်တစ်ခုေို စတင်ရန်

၄.၂ ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံေိုေည့် 
အတိုင်းအတာ ထုတ်ခပန်ချေ် 

MFI အကနခေင့် ၎င်း၏ မဟာေျူရာ ရည်ရေယ်ချေ်များေို အကောင်အထည်ကော်ရာတေင် 
ခံယူနိုင်ေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခပမာဏနှင့် အမျ ိုးအစားများေို ရှင်းေင်းကော်ခပရန်
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၁။  ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာစောေုပ်ကဆာင်ခခင်း

၁.၁။  စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒများ

ဘုတ်အေေဲေ့ည် စီးပေားကရးေုပ်ငန်း အကေ့အထနှင့် ကဆာင်ရေေ်ပုံ၊ မဟာေျူဟာနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများနှင့် ေေ်ဆိုင်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
မူဝါဒများ ကရးဆေဲရန်ခပဌာန်းရနနှ်င့် အစိုးရဥပကဒ၊ နည်းဥပကဒများနှင့် ေိုေ်နာမှုရှိကစကရး ကဆာင်ရေေ်ရန် တာဝန်ရှိေည်။ ထိကရာေ်ကော 
ဘုတ်အေေဲ ့ မူဝါဒများေည် MFI ၏ တာဝန်ခံမှုနှင့် စေမ်းကဆာင်မှု ရေဒ်များေို အကထာေ် အေူခပုေည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ ချမှတ်ကော 
မူဝါဒများနှင့် ၎င်းတို၏့ အတည်ခပုချေ်ေို ေုမ္ပဏီမှတ်တမ်းများတေင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ ဘုတ်မူဝါဒများေည် စီမံခန ့်ခေဲကရး 
ေိုမ့ဟုတ် စည်းမျဉ်းေိုေ်ညီမှုရှိကစကရး တာဝန်ရှိကော ေုပ်ကဆာင်ချေ်များမှ ေေ်ဆိုင်ရာ အေေဲဝ့င်များထံ ထိကရာေ်စော ဆေ်ေေယ် 
အေိကပးထားေင့်ေည်။

အတည်ခပုထားကော မူဝါဒများေို ေေ်စေဲစာကစာင်တေင် ကော်ခပပပီး ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုထ့ံ 
ေင့်ကတာ်ေေို ခေန ့်ကဝကပးထားရမည်။ ဘုတ်အေေဲမ့ူဝါဒေေ်စေဲေည် ဘုတ်အေေဲဝ့င်အေစ်များအား ေုပ်ငန်းမိတ်ဆေ်ရနနှ်င့် ကေ့ေျင့် 
ကပးရန် အကထာေ်အေူခပုေည်။ ၎င်းေ အေေဲအ့စည်းအား ထိကရာေ်မှုရှိကစပပီး ၎င်းမူဝါဒများအား ေေ်ေှမ်းမီကစော ကော်ပိုရိတ် 
စီမံ အုပ်ချုပ်မှုအကပါ် ဘုတ်အေေဲ၏့ ေန္နိဌာန်ေို ေေ်ဆုပ်ေေ်ေိုင်ကော်ခပနိုင်ေည့် ေေ္ခဏာတစ်ရပ်ခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ မူဝါဒများေို 
နှစ်စဉ်ခပန်ေည်ေုံးေပ်ော ေေ်စေဲစာကစာင်ေို ထိုအ့တိုင်း မေမ်းမံေင့်ေည်။

ခခုံ ငုံကော်ခပရေျှင် ဘုတ်အေေဲ ့ မူဝါဒများတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကအာေ်ပါတာဝန်ဝတ္တ ရားများ အေျုံးဝင်ေည် -

• ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုနှင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ချေ်၊

• ရာထူးဆေ်ခံကရးအစီအမံများအပါအဝင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ခန ့်အပ်မှုနှင့် ကေီးြေပ်မှု၊

• မဟာေျူဟာ ကော်ကဆာင်မှု၊ ေုပ်ငန်းကေီးြေပ်မှုနှင့် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှု၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှင့် ထိန်းချုပ်ကရး မူကဘာင်။

MFI ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေ ခပဌာန်းတတ်ကော ဘုတ်အေေဲမ့ူဝါဒများ နမူနာစာရင်းေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ေ တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။ ထို 
စာရင်းေည် MFI ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေ မခေစ်မကန ေေ်ခံေျင့်ေုံးရမည့် မူဝါဒ အခပည့်အစုံ ေိုမ့ဟုတ် ရည်ညွှန်းဟု ဆိုေိုခခင်း မဟုတ်ကပ။ 
MFI များ၏ ေိုအပ်ချေနှ်င့် ေကဘာေဘာဝ၊ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများကပါ်မူတည်၍ ဘုတ်အေေဲ၏့ မူဝါဒ ေေ်စေဲတေင် ပါဝင်ေည်များေည် 
MFI အေီးေီးအြေား ေေဲခပားကပမည်။

ဘုတ်မူဝါဒများေို MFI ၏ ေုပ်ငန်းများအတေင်း ကနစ့ဉ်ကဆာင်ရေေ်ချေ်များေို ေမ်းညွှန်ေည့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများမှ 
ခေဲခခားထားေင့်ေည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ ချမှတ်ကော စံချိန်စံညွှန်းများကပါ် မူတည်၍ ဝန်ထမ်းများ၏ ကဆာင်ရေေ်ချေ် များေို ေမ်းညွှန်ရန် 
ပူးတေဲေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ အတည်ခပုကပးရန် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ကရးဆေဲကရးေည် စီမံခန ့်ခေဲကရး၏ 
တာဝန်ခေစ်ေည်။ MFI များအတေေ် ယင်းတိုေ့ည် စံအားခေင့် ကအာေ်ပါနယ်ပယ်များေို ခခုံ ငုံော ေေ်စေဲစာကစာင်များအတေင်း ကပါင်း 
စည်းထားရေည် -

• ကငေကြေးခဝါချမှု ဆန ့်ေျင်ကရးနှင့် အြေမ်းေေ်မှုအား ဘဏ္ဍာကရးကထာေ်ပံ့ ခခင်းေို တိုေ်ေျေ်ကရး

• ပိုင်ဆိုင်ခေင့်ကပးရန်တာဝန်ဆိုင်ရာ စီမံခန ့်ခေဲကရးမူဝါဒ

• စည်းမျဉ်းေိုေ်ညီကရး မူဝါဒ

• ကြေေးပမီ မူဝါဒ

• ေူစ့ေမ်းအား အရင်းအခမစ် မူဝါဒ

• ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်ကရး မူဝါဒ

• ေတင်းအချေ်အေေ်နည်းပညာနှင့် ဆေ်ေေယ်ကရး မူဝါဒ

• ကေးေေေ်ရှာကေေကရး မူဝါဒ

စနစ်တေျစာရေေ်စာတမ်းခပုစုခခင်းေည် စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ အကရးပါကော အပိုင်းခေစ်ေည်။ ယင်းေည် ထိကရာေ်ခမန်ဆန်ကော ဆေ် 
ေေယ်ခပန်ြေားကရးအတေေ် အကခခခံေျပပီး တာဝန်ခံမှုရှိကစကရးေို အကထာေ်အေူခပုေည်။ ထိုအ့တေေ် ဘုတ်အေေဲမ့ူဝါဒများအား 
ကရးေားမှတ်တမ်းတင်ထားော၊ ရှင်းေင်း၊ ကခတ်မီ၊ ကရရာခပတ်ေားပပီး ယင်းတို ့ခပဌာန်းရန် တာဝန်ရှိေည့် ေေ်ဆိုင်ေူများ ေိရှိထား 
ရန် ေင့်တင့်ေေို ဂရုတစိုေ် ကဆာင်ရေေ်ရမည်။  

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၁.၂။  ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း

ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်း ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်စပ်ေည့် ကရာင်းဝယ်ခခင်းများတေင် ဒါရိုေ်တာများ၊ မန်ကနဂျာများ၊ ရှယ်ယာအများစု 
ပိုင်ဆိုင်ကောေူများ စေည့် အတေင်းေတင်းေိရှိေူ ေိုမ့ဟုတ် MFI နှင့်ဆေ်စပ်ေူများ ပါဝင်ေည်။ အချ ို ့ ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ် 
အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်ခခင်းများတေင် ေဘာဝေျေည့် တရားဝင်ရည်ရေယ်ချေ်များရှိပပီး မျှတစောကဆာင်ရေေ်နိုင်ကော်ေည်း 
အချ ိုမ့ှာ ထိုေိုမ့ဟုတ်ကပ။ မည်ေိုဆ့ိုကစ ယင်းတိုေ့ို အေေယ်တေူ အေေဲေုံးစားေုပ်နိုင်ပပီး MFI ၏ တန်ေိုးေို ကေျာ့ေျကစနိုင်ော 
ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးများေို ရုတ်ေိမ်းနိုင်ေည့်အတေေ် ဂရုစိုေ်ရန် ေိုအပ်ေည်။ အဆိုပါ ကရာင်းဝယ်မှုများေို ေင့်တင့် 
စော ေိုင်တေယ်နိုင်ရန်အတေေ် MFI ဘုတ်အေေဲမ့ျားအကနခေင့် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းကရာင်းဝယ်မှုများအတေေ် မူဝါဒ ကရးဆေဲ 
ေျင့်ေုံးေင့်ေည်။

ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်ခခင်းေည် MFI နှင့် ၎င်း၏ ဒါရိုေ်တာများ၊ မန်ကနဂျာများနှင့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင် 
အကေီးစားများြေားောမဟုတ်ဘဲ ပို၍အကရးကေီးစော မိခင်ေုမ္ပဏနှီင့် ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီများြေား မြောခဏ ကရာင်းဝယ်မှုခေစ်တတ် 
ေည့် ေုမ္ပဏီအုပ်စုများ (ဦးပိုင်ေေဲစ့ည်းပုံများ) အတေင်းေည်း ခေစ်တတ်ေည်။ အခခားတစ်နည်း ဆိုရေျှင် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲ ့ 
အစည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်ခခင်းေို ေုမ္ပဏီနှင့် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများြေား ကဆာင်ရေေ်ေည်။ ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ် 
အေေဲအ့စည်းေည် မိေားစုဝင် (ဆေ်နေယ်ေူ) ေည်းခေစ်နိုင်ေည်။ ေုမ္ပဏီအကပါ် တာဝန်ရှိကော ပုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦး၏ မိေားစုဝင် ဆိုရာတေင် 
၎င်း၏ အိမ်ကထာင်ေေ်၊ ေခင်၊ ကမေးစားေခင်၊ မိခင်၊ ကမေးစားမိခင်၊ ေကေး၊ ကမေးစားေကေး ေိုမ့ဟုတ် ကမေးချင်းများ ပါဝင်ေည်။

ထို ခ့ပင် MFI အကနခေင့် အကရာင်းအဝယ်တစ်ခုေည် ဆေန်ေယ်ကော ကရာင်းဝယ်မှု အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေနှ်င့် ညီကစရန်  ကအာေ်ပါအချေ် 
နှစ်ချေနှ်င့် ေိုေ်ညီရမည် -

• ဆေ်စပ်ေည့် ကရာင်းဝယ်မှု ရည်ရေယ်ချေ်အတေေ် ေုမ္ပဏနှီင့် ဆေ်စပ်ေည် ေိုမ့ဟုတ် ဆေန်ေယ်ေည်ဟု မှတ်ယူခံရရန် 
ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းေည် ေုမ္ပဏီအကပါ် ကအာေ်ပါ တာဝန်များအနေ် တစ်ရပ်ရပ် ရှိရမည်။

o MFI ၏ ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှု ေုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုတိုအ့ား စီမံခန ့်ခေဲကရးမှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ေည့် 
ပုဂ္ဂိုေ်/အေေဲမ့ျား၊

o MFI ၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေို စီမံခန ့်ခေဲရန်အတေေ် စာချုပ်ပါ ေုပ်ပိုင်ခေင့်ရှိကော ပုဂ္ဂိုေ်/အေေဲမ့ျား၊

o ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့ အေေဲဝ့င်၊

o ဝန်ထမ်းများ၊

o ေေ်ကအာေ်ခံ/ မိခင်ေုမ္ပဏီများ

o ထိန်းချုပ်နိုင်ေည့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ။

• ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများေည် ကအာေ်ပါ အကခခအကနတစ်ရပ်ရပ်မှကန၍ ကရာင်းဝယ်မှုတေင် ပါဝင်ရမည် -

o အကရာင်းအဝယ်တေင် ပါဝင်ေူတစ်ဦးအခေစ် တိုေ်ရိုေ်ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

o အကရာင်းအဝယ်တေင်ပါဝင်ေူတစ်ဦး ေိုမ့ဟုတ် အဆိုပါ ကရာင်းဝယ်မှုတေင် ဘဏ္ဍာကရးအေျ ိုးစီးပေားရှိေူတစ်ဦး ဘဏ္ဍာကရး 
ဆိုင်ရာ ဆေ်ဆံမှုရှိပပီး ထိုအ့တေေ် ေုမ္ပဏီအေျ ိုးစီးပေားေို ဆန ့်ေျင်ကဆာင်ရေေ်မည်ဟု ေျ ိုးကြောင်းေင့်ကေျာ်စော ကမျှာ်ေင့် 
ခံရေူ၊ ေိုမ့ဟုတ်

o အကရာင်းအဝယ်တေင် ပါဝင်ေူတစ်ဦး ေိုမ့ဟုတ် အဆိုပါ ကရာင်းဝယ်မှုတေင် ဘဏ္ဍာကရးအေျ ိုးစီးပေားရှိေူတစ်ဦးေ ထိန်းချုပ် 
ခံရပပီး ဤေို ခ့ေင့် ထိန်းချုပ်ေည့်ေူေ ၎င်းအား ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးစီးပေားနှင့်ဆန ့်ေျင်ကဆာင်ရေေ်ရန် တေန်းအားကပးေည်ဟု 
ေျ ိုးကြောင်းဆီကေျာ်စော ကမျှာ်ေင့်ခံရေူ။

နိုင်ငံအများအခပားမှ ေုမ္ပဏီဥပကဒများတေင် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများအကနခေင့် ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့၊ စာရင်းစစ်ကော်မတီ၊ ရုံး 
ခပင်ပစာရင်းစစ်များထံ ကအာေ်ပါအချေ်များနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရန် ေိုအပ်ေည် -

• မိမိတိုအ့ကနခေင့် ေီးခခားေေတ်ေပ်စောခေစ်ကစ၊ ဆေ်စပ်ေူများခေင့် ပူးတေဲ၍ ခေစ်ကစ ဆန္ဒမဲကပးခေင့်ရှိေည့် ရှယ်ယာရာခိုငန်ှုန်း တစ်စုံ 
တရာ ပိုင်ဆိုင်ေည့် တရားဝင်အေေဲအ့စည်းများ၊

• မိမိတိုအ့ကနခေင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးရာထူးပိုင်ဆိုင်ထားကော တရားဝင်အေေဲအ့စည်းများ၊

• မိမိတိုအ့ား ဆေန်ေယ်ေူတစ်ဦးအခေစ် ယူဆရေည့် ဆိုင်းငံ့ ေိုမ့ဟုတ် စီမံထားေည့် အကရာင်းအဝယ်။
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ထို ခ့ပင် အေျ ိုးခံစားခေင့် ပိုင်ဆိုင်မှုေို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်းေည် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများ ကရာင်းဝယ်ခခင်းေို ရှာကေေ 
ေတ်မှတ်ရာတေင် အကရးပါကော အပိုင်းတစ်ခုခေစ်ေည်။ ေုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အမှန်တေယ် ပိုင်ရှင်မည်ေူမည်ဝါ ခေစ်ကြောင်း ေုံးေေယ်ထား 
ေည့်အခါ အကရာင်းအဝယ်တေင် ပါဝင်ေူများ ဆေ်နေယ်မှုရှိ၊ မရှိေို ေတ်မှတ်ရန် ခေစ်နိုင်ကခခရှိေည်ဆိုေျှင်ပင် ခေ်ခဲေည်။

ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်ခခင်းဆိုင်ရာ ကအာေ်ပါေတင်းအချေ်အေေ်များေို 
၎င်းတို၏့ နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာတေင် ထည့်ေေင်းေင့်ေည် -

• အစီရင်ခံေည့် နှစ်အတေင်း ေုမ္ပဏီေ ကဆာင်ရေေ်ခဲ့ေည့် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်ခခင်း၊

• ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်မှု တစ်ခုချင်းစီ၏ ေိောထင်ရှားကော စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများ၊

• ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်ခခင်းေို အတည်ခပုေည့် စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲ။့

စံအားခေင့် ကငေစာရင်းဥပကဒအရ ေုမ္ပဏီများေည် ဆေ်နေယ်ေည့် အေေဲအ့စည်းများနှင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှုဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ် 
အေေ်များေို ၎င်းတို၏့ ကငေစာရင်းစာတမ်းများတေင် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရန် ေိုအပ်ေည်။

MFI များအကနခေင့် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်မှုခပုေုပ်ရာတေင် ေိုေ်နာရမည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို 
ကော်ခပကပးကော မူဝါဒများေို ကရးဆေဲအတည်ခပုကပးေင့်ေည်။ ဤေည်မှာ ဆေ်နေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်မှုေို 
အခခားေူများ၏ ေွှမ်းမိုးမှုမပါဘဲကဆာင်ရေေ်ရန် အကထာေ်အေူခေစ်ကစေည်။ ဆိုေိုေည်မှာ ကရာင်းဝယ်မှုတေင် ပါဝင်ေည့် နှစ်ေေ်ေုံး 
ေည် အခခားတစ်ဦးဦး၏ ေိအား၊ အြေပ်ေိုင်မှုမပါဘဲ ၎င်းတို ့ ေိုယ်ေျ ိုးစီးပေားအရ ကဆာင်ရေေ်ခခင်းခေစ်ပပီး အကရာင်းခပုေုပ်ေည့် 
ကေးနှုန်းေတ်မှတ်ချေ်များေည် တူညီကော ေိုမ့ဟုတ် အေားတူအကခခအကနများတေင် မေေ်ဆိုင်ေူတစ်ဦးဦးရနိုင်ေည့် ကေးနှုန်း 
ေတ်မှတ်ချေ်များထေ် မကေျာ့ ခခင်းခေစ်ေည်။ ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်ခခင်း မူဝါဒနမူနာေို ကနာေ်ဆေ် 
တေဲ ခ တေင် ကော်ခပထားေည်။  

၂။  ဘုတ်အေေဲ ့ နှင့် အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ်၏ ဆေ်ဆံကရး

ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးြေား ခိုင်မာကော ဆေ်ဆံကရးေည် ထိကရာေ်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတေေ် အေေန်အကရးပါေည်။ အေားတူ 
ပင် ၎င်းတိုအ့ြေား ထိုေ်ေင့်ကော ေုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာမျှကချေ ကောင်းမေန်ေည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ေန်တီးရာတေင် အကရးပါေည်။ 
ဘုတ်အေေဲေ့ည် စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တိုအ့ား ၎င်း၏ဝတ္တ ရားများေို အပ်နှင်းခခင်း (စီမံခန ့်ခေဲကရး ေွှမ်းမိုးချုပ်ေိုင်မှု) 
ခေစ်ကစ၊ ဘုတ်အေေဲဝ့တ္တ ရားများေို မထမ်းကဆာင်ကတာ့ေည့် အကနအထားထိ စီမံခန ့်ခေဲကရး ဝတ္တ ရားများေို ေွှဲယူခခင်း (ဘုတ်အေေဲ ့ ေွှမ်းမိုး 
ချုပ်ေိုင်မှု) ခေစ်ကစ မခပုေုပ်ရပါ။ အဆုံးအစေန်ကော ေမ်းညွှန်အကခခခံမူမှာ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် စေမ်းကဆာင်မှုအတေေ် စီမံခန ့်ခေဲကရးေို 
တာဝန်ခံကစကော မူဝါဒများနှင့် အကေ့အထများေို ကရးဆေဲထားေင့်ေည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် စီမံခန ့်ခေဲကရး ေွှမ်းမိုးချုပ်ေိုင်မှုေို 
ကရှာင်ေျဉ်ခခင်းခေင့် မျှကချရရရန် ကဆာင်ရေေ်ေည့် အကခခအကနထိ ကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကပါ်ထေေ်ောနိုင်ေည်။

ကအာေ်ပါ ေဏ္ဍများတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ဘုတ်အေေဲ ့ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာအပ်နှင်းခခင်း၊ အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှုဆိုင်ရာ ေမ်းညွှန်ချေ် အပါအဝင် ဘုတ် 
အေေဲ၏့ အခန်းေဏ္ဍနှင့် နိှငု်းစာေျှေ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍေို ေူညီရှင်းေင်းကပးကော မူဝါဒနှင့် အကေ့အထများေို 
အကောင်အထည်ကော်ရန် ေမ်းညွှန်များ ကော်ခပကပးထားေည်။ ဤမူဝါဒများနှင့် အကေ့အထများေည် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်တို၏့ အခန်းေဏ္ဍအေီးေီးြေား မရှင်းေင်းမှုများေို ေယ်ရှားရနနှ်င့် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကေီးြေပ်ကရးတာဝနနှ်င့် ပတ်ေေ်ကော 
ကောင်းမေန်ေည့် အကေ့အထများေို ခမှင့်တင်ရန် ရည်ရေယ်ေည်။

၂.၁။  ေုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာ အပနှ်င်းခခင်း

ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ်တို ြ့ေား ဆေ်ဆံကရးတေင် အကခခခံေျေည်မှာ ေေ်ဆိုင်ရာ အခန်းေဏ္ဍများအား ရှင်းေင်းစော 
နားေည်မှုခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တို၏့ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို ေတ်မှတ်ခေဲခခားမှု အားနည်းခခင်းေ 
ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ အချ ိုေ့ိစ္စများတေင် ေုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် ဆုံးခေတ်ချေ်ချခေင့် အာဏာရှိကော ဝန်ထမ်းများထံ 
ရှုပ်ကထေးေည့် ေတင်းစေားများ ကရာေ်ကစနိုင်ေည်။ ေုပ်ပိုင်ခေင့် အပိုင်းအခခားများ ကဝဝါးကနပါေ ရေဒ်များအတေေ် တာဝန်ခံမှု 
ေည်း မခပတ်ေားနိုင်ကပ။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်ေစ်များေို ၎င်းတို၏့ အခန်းေဏ္ဍများနှင့် MFI အတေင်း ေင့်တင့်ကော အမူအေျင့်ေို မည်ေည့် 
အချေ်များေ ေတ်မှတ်ကပးကြောင်း ေိရှိထားကစရမည်။

ေုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာအပနှ်င်းခခင်းမူဝါဒနှင့် ေုပ်ပိုင်ခေင့် ဇယားတိုေ့ည် ဘုတ်အေေဲအ့တေင်း၊ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အြေားနှင့် 
ထိုက့နာေ် စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုအ့ြေား ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မမှုနှင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှုဆိုင်ရာ ေုပ်ပိုင်ခေင့်ေို ရှင်းေင်းကော်ခပရန် အေုံးခပု 
ေည့် စံအချေ်များ ခေစ်ေည်။ ေုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာအပနှ်င်းခခင်း မူဝါဒတေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေင့်ေည် -

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• ဘုတ်အေေဲ၏့ ေမ်းညွှန်ချေ်နှင့် ဘုတ်အေေဲေ့ ေတ်မှတ်ထားကော စနံှုန်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် တန်ေိုးများကပါ်မူတည်၍ စီးပေားကရး 
ေုပ်ငန်း နှင့် MFI ၏ အကရးေိစ္စများေို စီမံခန ့်ခေဲရန် အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ်အား ေုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာအပနှ်င်းခခင်းအတေေ် 
အကထေကထေေုပ်ပိုင်ခေင့်ဆိုင်ရာ ေတ်မှတ်ခပဌာန်းခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်မတီ အတည်ခပုချေ်ေိုအပ်ကော ဆုံးခေတ်ချေ်များေို ရှင်းေင်းကော်ခပခခင်း။  

ေုပ်ပိုင်ခေင့် အာဏာဇယားေည် အဆုံးအစေန်ကော ဆုံးခေတ်ချေ်ချပုိင်ခေင့် ရှိေူများ (ဥပမာ - ဘုတ်အေေဲ ့၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ 
အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ စေခေင့်) နှင့် ဆုံးခေတ်ချေ်ချပိုင်ခေင့နှ်င့် ဆေန်ေယ်ကနကော ကငေကြေးဆိုင်ရာတန်ေိုးေတ်မှတ်ချေ်များေို ဇယား 
ပုံစံခေင့် ကော်ခပထားကော ကနာေ်ထပ် အေုံးဝင်ေည့် အရာတစ်ခုခေစ်ေည်။ ယင်းတေင် ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ေည့်အေေဲအ့တေေ် အြေံ 
ခပုချေ်ကပးကော အေေဲနှ့င့် ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ပပီးေည့်အခါ အေိကပးရမည့် အေေဲတ့ိုေ့ိုေည်း ကော်ခပကပးနိုင်ေည်။

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေုပ်ပိုင်ခေင့်ခေဲကဝအပ်နှင်းခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ နမူနာ နှင့် ေုပ်ပိုင်ခေင့်အဆိုင်ရာဇယား နမူနာတိုေ့ို ကနာေ်ဆေ် 
တေဲ ဂ နှင့် ဃ တိုတ့ေင် အေီးေီးကော်ခပထားေည်။

၂.၂။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များ

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များေည် ဘုတ်အေေဲေ့ အပ်နှင်းေည့် ေီးခခားတာဝန်များေို ရှင်းေင်းကော်ခပကပးရာတေင် 
အကထာေ်အေူခပုေည့် ကနာေ်ထပ် အေုံးဝင်ကော အရာတစ်ခုခေစ်ေည်။ ၎င်းေည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် 
တာဝန်များ၊ ဘုတ်အေေဲ၏့ ကမျှာ်ေင့်ေိုေားချေ်တိုေ့ို ရှင်းေင်းစော ကရးေားထားေည့် ကော်ခပချေ်တစ်ရပ်ခေစ်ေည်။ အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များေို ကရးဆေဲခခင်းေည် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တို၏့ ပူးတေဲတာဝန်ခေစ်ေည်။ ေုပ်ငန်း 
တာဝန်များေို ေိုအပ်ေေို မေမ်းမံရေည်။

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ေုပ်ငန်းတာဝန်များ၏ အဓိေ အစိတ်အပိုင်းများတေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေည် -

• ရာထူးအမည်။ ရာထူးကနရာအားကပးထားေည့် အမည်။    

• အစီရင်ခံရမည့်ေူ။ ေုပ်ငန်းတာဝန်များတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား အစီရင်ခံရမည် ခေစ်ကြောင်း ကော်ခပ 
ထားေင့်ေည်။

• ကနာေ်ဆုံး ေုံးေပ်ခပင်ဆင်ခဲ့ေည့် ကနစ့ေဲ။  ေုပ်ငန်းတာဝန်များေို ပုံမှန်ေုံးေပ်ရေည့်အကေျာေ် ၎င်းအား ကနာေ်ဆုံး 
မည်ေည့်အချိန်ေ ေုံးေပ်ခဲ့ေည်ေို ကော်ခပထားေင့်ေည်။ 

• ေုပ်ငန်းတာဝန် အနှစ်ချုပ် ေိုမ့ဟုတ် ရည်ရေယ်ချေ်။  MFI ၏ ကမျှာ်မှန်းချေ်၊ ရည်မှန်းချေနှ်င့် ရည်ရေယ်ချေ်တိုေ့ို ထည့်ေေင်း 
စဉ်းစားပပီး ရာထူးကနရာ၏ ရည်မှန်းချေ်ပန်းတိုင်ေို အနှစ်ချုပ်ထားရမည်။

• ေုပ်ပိုင်ခေင့်အာဏာအပနှ်င်းခခင်း။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ဘုတ်အေေဲ၏့ အကထေကထေ ေုပ်ပိုင်ခေင့် အာဏာအပနှ်င်းဆိုင်ရာ 
ကော်ခပချေ်။

• အကခခခံတာဝန်ဝတ္တ ရားများနှင့် တာဝန်ခံမှုများ။ အမှုကဆာင်အရာရိှချုပ်ေည် MFI ၏ အကထေကထေ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ေုပ်ငန်း 
ေည်ပတ်မှုတိုအ့တေေ် တာဝန်ရှိေည်။ ယင်းတေင် မဟာေျူဟာနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်း၊ ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ 
ကေီးြေပ် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချစီမံခန ့်ခေဲမှု၊ ေူစ့ေမ်းအားအရင်းအခမစ်၊ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် ဆေ်ဆံကရးစေည်တို ့
အပါအဝင် တာဝန်အမျ ိုးမျ ိုး ပါဝင်ေည်။ ထိုတာဝန်တစ်ပိုင်းချင်းစီအတေေ် အကရးပါကော တာဝန်များေို စာရင်းခပုစုကော်ခပထား 
ေင့်ေည်။ 

• ဆုံးခေတ်ချေ်ချပိုင်ခေင့်။  ရာထူးကနရာအတေေ် ကပးထားကော တာဝနနှ်င့် ေုပ်ပိုင်ခေင့်ဆိုင်ရာ အဓိေနယ်ပယ်များအတေေ် အတိုင်း 
အတာနှင့် ေတ်မှတ်ချေ်များ စာရင်း။

• ေျွမ်းေျင်မှုများနှင့် အရည်အချင်းများ။ ေုပ်ငန်းတာဝန်များတေင် ေုပ်ငန်းေို ကအာင်ခမင်စော ထမ်းကဆာင်နိုင်ရန်အတေေ် ေိုအပ် 
ကော အဓိေေျွမ်းေျင်မှုများနှင့် ပင်ေိုယ်အရည်အချင်းများေို စာရင်းခပုစု  ကော်ခပထားေင့်ေည်။

• ပညာအရည်အချင်း/ ေဟုေုတနှင့် အကတေအ့ြေုံ ။ ေုပ်ငန်းတာဝန်များတေင် ရာထူးကနရာအတေေ် ေိုအပ်ကော ေဟုေုတများနှင့် 
အရည်အချင်းများေို ကော်ခပထားေင့်ေည်။

• ေုပ်ငန်းခေင်အကခခအကနများ။ အေုပ်တာဝန်၏ အထူး ေိုမ့ဟုတ် ေီးခခားေုပ်ငန်းခေင့် အကခခအကနများစာရင်း။

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များ နမူနာေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ င တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။
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၂.၃။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ဆေ်ဆံကရး

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အဓိေ အခန်းေဏ္ဍမှာ MFI ၏ မဟာေျူဟာဆိုင်ရာ ကနစ့ဉ် စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် အကောင်အထည်ကော် 
ကရးတို ခ့ေစ်ေည်။ ေိုက့ော် ၎င်း၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းအကြောင်း ေူမတူကော အေိအခမင်၊ နားေည်မှုနှင့် ရာထူးကနရာတိုအ့ရ အမှု 
ကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ဘုတ်အေေဲစ့ီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ပံ့ပိုးရာတေင် အေေန်အကရးပါကော အခန်းေဏ္ဍမှ ပါဝင်ရေည်။ အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်ေည် စီးပေားကရးမဟာေျူဟာများကရးဆေဲခခင်း၊ ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရးစနစ်များနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချစီမံခန ့်ခေဲမှုတိုနှ့င့် ပတ်ေေ် 
ကော မူဝါဒများ ကရးဆေဲခခင်း၊ ဘုတ်အေေဲ၏့ အကထေကထေကေီးြေပ်ကရးတာဝန်များေို ပံ့ပိုးမှုကပးခခင်းတိုတ့ေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား အေူအညီ 
ကပးေည်။ အထူးေခေင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ေုံကောေ်၊  ခမန်ဆန်၊ မှန်ေန်ကော ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်း 
ဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များရှိကနကစရန် ကဆာင်ရေေ်ကပးရေည်။

ကအာေ်ပါတိုေ့ည် ဘုတ်အေေဲအ့ကပါ် ရှိကော အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အဓိေ တာဝန်များခေစ်ေည် - 42

• ဘုတ်အေေဲအ့ား ပိုမိုစီမံအုပ်ချုပ်ပပီး ကေျာ့၍ စီမံခန ့်ခေဲရန် ေူညီခခင်း (ဘုတ်အေေဲ ့ ေွှမ်းမိုးချုပ်ေိုင်မှုေို ကရှာင်ေျဉ်ခခင်း)၊

• မဟာေျူဟာေို ေိုအပ်ေေို ေုံးေပ်မေမ်းမံပပီး အတည်ခပုကပးရေည့် အခန်းေဏ္ဍရှိကော ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အတူ MFI ၏ မဟာ 
ေျူဟာနှင့် ေုပ်ငန်းများေို ရှင်းေင်းကော်ခပကပးခခင်း၊

• ဥေ္က ဌ၏ ကတာင်းဆိုချေ်အရ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ မူဝါဒ၊ မဟာေျူဟာတိုအ့ကပါ် အဓိေ အာရုံထားနိုင်ကစရန် စာရေေ် 
စာတမ်းများ ခပင်ဆင်ကပးခခင်း (ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းများေို ကထာေ်ပံ့ကပးေည့်အကနခေင့် ေိောထင်ရှားကော ကမးခေန်းများနှင့် 
ခေ်ခဲနေ်နဲကော ခပဿနာများေို အစီအစဉ်ချခခင်း)၊

• အေေဲအ့စည်း၏ စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် တိုးတေ်မှုတိုေ့ို ကေ့ောကစာင့်ြေည့်နိုင်ရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ကော်မတီများအား ေင့်ကတာ်ေေို 
ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စံအစီရင်ခံစာများကပးအပ်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲနှ့င့်အတူ ေူမှုကရးဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှုအပါအဝင် အေေဲအ့စည်းဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှု ညွှန်ေိန်းများ ကော်ထုတ်ခခင်း၊

• ဦးတည်ချေနှ်စ်ရပ်ေို စီမံခန ့်ခေဲရာတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား ေူညီခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် ေိုအပ်ေည့် စာရေေ်စာတမ်းများ အချိနနှ်င့်တကခပးညီရယူကပးခခင်း၊

• ကော်မတနှီင့် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများအတေင်းနှင့် မတိုင်မီ ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းစီ၏ကမးခေန်းများေို ကခေြေား 
ရန် အေင့်ရှိခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌအား အဓိေေျေည့် ေုပ်ငန်းေိစ္စများေို အေိကပးရန်နှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးရန် ဥေ္က ဌနှင့် ပုံမှန်ဆေ်ေေယ်မှု 
ထားရှိခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာအေစ်များအား ေုပ်ငန်းအကြောင်း ရှင်းေင်းခပရာတေင် ေူညီခခင်း။

အဆိုပါတာဝန်များေို အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်အတေင်း ေိုမ့ဟုတ် ေီးခခားဘုတ်အေေဲမ့ူဝါဒတစ်ခုတေင် ထည့်ေေင်း 
ထားနိုင်ေည်။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍ နမူနာေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ စ တေင် ပူးတေဲ 
ကော်ခပထားေည်။

၂.၄။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း   

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ခန ့်ထားခခင်းနှင့် ေုပ်ခကပးခခင်းတိုအ့ခပင် ၎င်း၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို ေုံးေပ်ရာ၌ ဘုတ်အေေဲတ့ေင် အဓိေ ေျကော 
အခန်းေဏ္ဍရှိေည်။ ထိုအခန်းေဏ္ဍေို ဘုတ်အေေဲ၏့ ကေီးြေပ်မှုတာဝန်များအနေ် တစ်စိတ်တစ်ကဒေအခေစ်  ကဆာင်ရေေ်ရပပီး ဘုတ် 
အေေဲအ့စည်းအကဝးများ၏ ပုံမှန်အပိုင်းတစ်ခုအကနခေင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ကမးခမန်းေည့် ကမးခေန်းများနှင့် ကစာဒေတေ်ခခင်း 
များခေင့် ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည်။ နှစ်စဉ် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ပုံမှန်စေမ်းကဆာင်ရည် အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှုေို ကဆာင်ရေေ်ေင့်ေည်။ ဤေို ့
ကဆာင်ရေေ်ရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တိုအ့ကနခေင့် နှစ်အစတေင် စေမ်းကဆာင်မှုဆိုင်ရာ ရည်ရေယ်ချေ်များနှင့် ေတ်မှတ် 
ဦးတည်ချေ်များေို ေကဘာတူညီထားရန် ေိုအပ်ေည်။ စေမ်းကဆာင်မှု အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းေ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ဝန်ထမ်း 
စာချုပ်အတေင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကနခေင့် ပါဝင်နိုင်ကော ေုပ်ခကပးခခင်း၊ မေ်ေုံးများ ေိုမ့ဟုတ် ဆုကြေးများနှင့် အခမတ်ကငေ ခေဲကဝ 
ကပးခခင်းတိုအ့တေေ် အကခခခံခေစ်နိုင်ေည်။

42   “The Practice of Corporate Governance in Microfinance Institutions.” Consensus Statement of the Council of Microfinance Equity Funds, (2012), 21. မှ 
မှီခငမ်းထားေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှု အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းေ နှစ်တစနှ်စ်အတေေ် ေတ်မှတ်ထားကော MFI ၏ ပန်းတိုင်များနှင့် 
ေတ်မှတ်ဦးတည်ချေ်များအပါအဝင် ၎င်း၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များတေင် ကော်ခပထားကော ဝတ္တ ရားများေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားေင့်ေည်။ 
စေမ်းကဆာင်မှုအေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းေည် တတ်နိုင်ေမျှ ဓမ္မဓိဌာန်ေျပပီး ရှင်းေင်းကော စနံှုန်းများအကပါ် အကခခခံရန် အကရးကေီးေည်။ 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦးအား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ေင့်ေည့် အဓိေေျကော နယ်ပယ်များမှာ ကအာေ်ပါတို ခ့ေစ်ေည်။

• ဘဏ္ဍာကရး (နှင့် ေူမှုကရး) စေမ်းကဆာင်မှု။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ဘဏ္ဍာကရးကြေေးမှီေင်းရှင်းမှုေို ထိန်းေိမ်းခခင်း (နှင့် 
တိုးတေ်ကစခခင်း)၊ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု ထိကရာေ်ကရးနှင့် အခမတ်ကငေရရှိကရးအတေေ် ေတ်မှတ်ထားကော ဘဏ္ဍာကရးရောဒ်များ 
ရရှိခခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ တိုးပေားခခင်းတိုအ့တေေ် တာဝန်ရှိေည်။ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းအရည်အကေေးနှင့် ကောင်းမေန်ကောဘဏ္ဍာကရး 
ရောဒ်များရရှိကရးတေင် ဘဏ္ဍာကရး ရင်းခမစ်များအား ရယူအေုံးချနိုင်စေမ်းေည်ေည်း အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အဓိေတာဝန် 
များခေစ်ေည်။ ဦးတည်ချေနှ်စ်ရပ်ရှိေည့် MFI များအကနခေင့် ေူမှုကရးဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှု ပန်းတိုင်များနှင့် ေတ်မှတ်ဦးတည် 
ချေ်များေုိေည်း အမှုကဆာင်အရာရိှချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှုအေဲခေတ်ေံုးေပ်ခခင်းတစ်စိတ်တစ်ကဒေအခေစ် ထည့်ေေင်းနုိင်ေည်။

• ကမျှာ်မှန်းချေနှ်င့် စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်း။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တေင် MFI ၏ ကရရှည်ကမျှာ်မှန်းချေ်ေို ကမာင်းနှင်ရနနှ်င့် အချိန် 
ောေအေိုေ် အေေဲအ့စည်း၏ ကရရှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲမှုေုိ ကေချာကစရန် အဓိေ တာဝန်ရိှေည်။ ထိုအ့တေေ် ကရရှည်တည်တံ့ 
ခိုင်ပမဲမှုနှင့် ကခပာင်းေဲကနကော အကခခအကနများေို ေင့်တင့်စော တုံ ခ့ပန်မှုတိုရ့ှိကစရန် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ကရတို၊ ကရရှည် 
မဟာေျူဟာ၊ နည်းေျူဟာနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု (နှင့် အကရးကပါ်) စီမံေိန်းများ ခပင်ဆင်ကရးဆေဲရန် တာဝန်ရှိေည်။

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် တန်ေိုးတိုက့ပးအပ်ရန် တာဝန်ရှိေည်။ ထိုအ့တေေ် 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများ စီမံခန ့်ခေဲကရးအတေေ် ေုပ်ငန်းေကဘာအရ တာဝန်ရှိေည်။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အဆင့် 
များနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအေစ်များ ောေအေိုေ် ကခပာင်းေဲကပါ်ထေေ်ောေည့်အခါ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အကနခေင့် တာဝန်ရှိပပီး 
၎င်းေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ပတ်ေေ်၍ ေင့်တင့်ကော ောေေယ်ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ စီစဉ်ထားခခင်းရှိမရှိ အေဲခေတ် 
ေုံးေပ်ရမည်။

• အေေဲအ့စည်းတိုးတေ်ကရးနှင့် စီမံခန ့်ခေဲမှု။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တေင် MFI ၏ ကရတို၊ ကရရှည်စီမံေိန်းများအား အကောင် 
အထည်ကော်ရန်ေိုအပ်ကော ေူစ့ေမ်းအားအရင်းအခမစ်များ ရှိကနကစကရးအတေေ် အဓိေေျကော တာဝန်ရှိေည်။ ထိုအ့တေေ် 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ဝန်ထမ်းများ ခန ့်ထားကရးနှင့် တိုးတေ်ကရး၊ MFI အကနခေင့် ၎င်း၏ပန်းတိုင်များေို ့ ကရာေ်ရှိရန် 
ေိုအပ်ေည့် နည်းပညာ အကထာေ်အပံ့များ ရရှိကစကရးတိုအ့တေေ် တာဝန်ရှိေည်။

• ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ဆေ်ဆံကရးနှင့် အဓိေ အရည်အချင်းများ။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် အမှုကဆာင်အရာရှိ၏ ၎င်းနှင့် ဆေ်ဆံကရးအပါအဝင် 
ထိုရာထူးကနရာအတေေ် ေိုအပ်ကော အဓိေေျေည့် ကခါင်းကဆာင်မှု အရည်အချင်းများေို ဆန်းစစ်ေုံးေပ်ရမည်။ ကောင်းမေန် 
ကော ဆေ်ဆံကရးေို ပံ့ပိုးကပးေည့် အချေ်များတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ခပည့်စုံပပီး အားေုံးေိရှိ ဆုံးခေတ်ခခင်းေို ပံ့ပိုးကပးရန် 
အဓိေေိစ္စရပ်များအကြောင်း မည်ေည့် အတိုင်းအတာထိ ေိရှိရပပီး အချိနနှ်င့်တကခပးညီ ေုံကောေ်ကော ေတင်းအချေ် 
အေေ်(နှုတ်အားစာအားခေင့်) မည်မျှရရှိော အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များထံမှ အြေံဉာဏ်များ မည်မျှထိကရာေ် 
စော ကတာင်းခံ၊ နားကထာင်၊ တုံ ခ့ပန်ေည်တို ့ပါဝင်ေည်။ 

အနိမ့်ဆုံးအကနခေင့် ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် စေမ်းကဆာင်ရည်စီမံခန ့်ခေဲမှုအတေေ် အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါ ေုပ်ငန်းစဉ် 
တစ်ရပ်ေို ကော်ကဆာင်ေင့်ေည်။ ပထမတစ်ခုမှာ ဘဏ္ဍာနှစ်ေစ်အတေေ် စေမ်းကဆာင်မှု ရည်မှန်းချေ်များ ချမှတ်ခခင်းခေစ်ပပီး ဒုတိယ 
အဆင့်မှာ စေမ်းကဆာင်မှုေို ဆန်းစစ်ေုံးေပ်ခခင်းခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ဤေုပ်ငန်းစဉ်အား စီမံခန ့်ခေဲရန် အဓိေ တာဝန်ေို ဘုတ် 
အေေဲ ့ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီေို ့ တာဝန်ကပးအပ်နိုင်ေည်။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ 
စေမ်းကဆာင်မှုေို အေဲခေတ်ကေ့ောမှု ပုံစံနမူနာေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ဆ အခေစ် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

၃။  ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှုေို တိုးတေ်ကောင်းမေန်ကစခခင်း

ထိကရာေ်ကော ဘုတ်အေေဲတ့စ်ရပ် တည်ကဆာေ်ခခင်း၏ အခေ်အခဲေုိ ကေျှာ့မတေေ်ဘဲ MFI များအကနခေင့် ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်း 
ကဆာင်ရေေ်မှုနှင့် စေမ်းကဆာင်နိုင်ရည်များေို ပံ့ပိုးရန် အခေင့်အကရးများေို ရယူ၍ ခိုင်မာကောေုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရေေ်ေင့်ေည်။ 
ထိုေဲ့ေို ့ ခိုင်မာကော ကဆာင်ရေေ်ေေယ် နှစ်ဆင့်ခေစ်ကော ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးနှင့် ဘုတ်အေေဲ ့ ေေံ ပ့ေိုးတိုတေ်ကရးေို ကအာေ်ပါ 
ေဏ္ဍများတေင် ကော်ခပထားေည်။

၃.၁။  ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး

ေုမ္ပဏီများဥပကဒတေင် ေုမ္ပဏီတစ်ခုအကနခေင့် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး ခန ့်ထားနိုင်ေည်ဟု ကော်ခပထားကော်ေည်း ေတ်မှတ်ချေ် 
အခေစ် ထည့်ေေင်းထားခခင်းမရှိကပ။ နိုင်ငံတော အကောင်းဆုံး အကေ့အထများေ အများပိုင်ခေစ်ကစ၊ ပုဂ္ဂေိေပိုင် ခေစ်ကစ၊ ပိုမိုကေီးမား 
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ကော ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးခန ့်ထားရန် အြေံခပုြေေည်။ ေုမ္ပဏီ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းနှင့် အခခား 
ရုံးတေင်း စာရေေ်စာတမ်းများတေင် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး၏ ေုပ်ပိုင်ခေင့်များေို အကေးစိတ်ေတ်မှတ်ပပီး ၎င်း၏ တာဝန်များေို 
ထမ်းကဆာင်ရာ၌ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးအား စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲမ့ျားအားေုံးေ အေူအညီကပးရန် ေိုအပ်ချေ်ေို ထည့်ေေင်း 
ကော်ခပရန်ေည်း နိုင်ငံတော အကောင်းဆုံးအကေ့အထများေ အြေံခပုေည်။

ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား ၎င်းတို၏့ တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများေို ထမ်းကဆာင်နိုင်ကစကရး အကရးပါကော အေူ 
အညီများကပးခခင်းခေင့် ေုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်ကရးတိုတ့ေင် အကခခခံေျကော အခန်းေဏ္ဍမှပါဝင်ေည်။ ဤေဏ္ဍတေင် 
ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ရာ၌ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးများ၏ 
ေုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ေုပ်ပိုင်ခေင့်တိုေ့ို ကော်ခပထားေည်။ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ နမူနာေို ကနာေ် 
ဆေ်တေဲ ဇ တေင် ကော်ခပထားေည်။ 

ကအာေ်တေင် ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး၏ အဓိေ ေုပ်ငန်းတာဝန်များေို စာရင်းခပုစုထားေည်။

ေုပ်ငန်းတာဝန် ကော်ခပချေ်

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
မူဝါဒများ ကရးဆေဲခခင်း

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် MFI ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒများနှင့် အကေ့အထများ 
ကရးဆေဲကော်ကဆာင်ခခင်း၊ ထိုမူဝါဒများအား ေိုေ်နာမှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်းတိုတ့ေင် အကရးပါကော 
အခန်းေဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်ေည်။

စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ 
ေိစ္စရပ်များေို 
အကထာေ်အေူကပးခခင်း

ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးေည် စည်းမျဉ်းများ၊ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု စည်းမျဉ်းများနှင့် နိုင်ငံတော 
စည်းမျဉ်း စည်းေမ်းများနှင့် တိုးတေ်မှုများအား စာရင်းခပုစုခခင်းအပါအဝင် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် 
ပတ်ေေ်ေည့် ဥပကဒနှင့် နည်းဥပကဒများေို အဓိပ္ပာယ်ကောေ်ယူရာတေင် ဒါရိုေ်တာများအား အေူ 
အညီကပးရမည်ဟု အကောင်းဆုံးအကေ့အထများေ အြေံခပုေည်။ အတေင်းကရးမှူးေည် MFI 
အကနခေင့် ေတင်းအချေ်အေေ် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှုဆိုင်ရာ တာဝန်အားေုံးေို ခေည့်ဆည်းပပီး 
ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ ေျင်းပရန် စနစ်ေျေည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို 
ေိုေ်နာကရးအတေေ်ေည်း အကထာေ်အေူကပးရမည်။ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ဘုတ်အေေဲ ့ 
(ေို)့ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အစည်းအကဝးတေင် ချမှတ်ထားကော ဆုံးခေတ်ချေ်များမှ ရရှိကောရေဒ်များေို 
စည်းမျဥ်းနှင့်အညီ စနစ်တေျ ေိမ်းဆည်းရန်အတေေ် တာဝန်ရှိေည်။

ေတင်းအချေ်အေေ် 
ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှုနှင့် 
ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုရှိကစခခင်း

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အားေုံးနှင့် အေားအောရှိေည့် ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများထံ 
အကရးပါကော ေတင်းအချေ်အေေ်များထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်းစေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်ထုတ်
ကော်ခပန်ြေားကရး တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန်အတေေ် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တိုအ့ား 
ပံ့ပိုးရာတေင် အကရးပါကော အခန်းေဏ္ဍမှ ပါဝင်ေည်။ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ကော်ပိုရိတ်ေုပ်
ထုံးေုပ်နည်းများတေင် ပေင့်ေင်းခမင်ောရှိမှုေို ထိန်းေိမ်းရာတေင်ေည်း အကထာေ်အေူကပးေည်။

ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အခေင့်အကရးများ 
ေို ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ် 
ရာတေင် အေူအညီကပးခခင်း

ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးေည် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အစည်းအကဝးများေျင်းပခခင်းနှင့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့် 
ပတ်ေေ်ေည့် ေိစ္စရပ်များေို ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုေို ပံ့ပိုးခခင်းတိုတ့ေင် အကရးပါကော အခန်းေဏ္ဍမှ 
ပါဝင်ေည်။

ေတင်းအချေ်အေေ် 
စီးဆင်းမှုေို ပံ့ပိုးခခင်း

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား ၎င်းတို၏့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများေို စနစ်တေျ ကဆာင် 
ရေေ်ရန်  ကအာေ်ပါတိုအ့ပါအဝင် အချိန်နှင့်တကခပးညီ၊ ပုံမှန်၊ ခပည့်စုံကော ေတင်းအချေ်အေေ် 
များကပးအပ်ရာတေင် အဓိေေျကော အခန်းေဏ္ဍမှ ပါဝင်ေည် - ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးမှတ်တမ်းများ၊ 
ဘုတ်အေေဲေ့ အတည်ခပုထားေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များနှင့် စာရေေ်စာတမ်းများ၊ စာရင်းစစ်ကော်မတနှီင့် 
အခခားကော်မတီများေ ခပုစုထားေည့် အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းများနှင့် အစီရင်ခံစာများ၊ ရုံးတေင်း 
စာရင်းစစ်၊ ရုံးခပင်ပ စာရင်းစစနှ်င့် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ စာရေေ်စာတမ်းများ

ဘုတ်အေေဲ ့ အစည်းအကဝးများ 
ေျင်းပခခင်း

ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများေျင်းပရန် ဥေ္က ဌနှင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တိုတ့ေင် အဓိေ တာဝန်ရှိကော် 
ေည်း  ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေ အုပ်ချုပ်ကရးပိုင်းနှင့် ေျင်းပကရးပိုင်း ေုပ်ငန်းများေို ေိုင်တေယ် 
ရေည်။

ဘုတ်အေေဲဝ့င်ေစ်များအတေေ် 
ေုပ်ငန်းမိတ်ဆေ်အစီအစဉ်ေို 
ပံ့ပိုးခခင်း

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် အေစ်ကရေးချယ်ကော ဒါရိုေ်တာများအား ကအာေ်ပါတိုနှ့င့် ပတ်ေေ်၍ 
ရှင်းေင်း တင်ခပရေည် - ေုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲမ့ျားအား ထိန်းချုပ်ကော ကော်ပိုရိတ် ေုပ်ထုံး 
ေုပ်နည်းများ၊  ကော်ပိုရိတ်ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ေုမ္ပဏီအရာရှိများ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်း စည်းမျဉ်း စည်းေမ်း 
များနှင့် စာရေေ်စာတမ်းများ၊ အေျုံးဝင်ကနကော ရှယ်ယာပိုင်ရှငနှ်င့် ဘုတ်အေေဲ ့ ဆုံးခေတ်ချေ်များ၊ 
ဒါရိုေ်တာများ မိမိတို ့တာဝန်များေို စနစ်တေျ ထမ်းကဆာင်ရန် ေိုအပ်ေည့် ေေ်ဆိုင်ကော ေတင်း 
အချေ်အေေ်များ။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကော်ပုိရိတ်အတေင်းကရးမှူးကရေးချယ်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ရာထူးကနရာအတေေ် ကေျှာေ်ထားေူများအား ေံုးေပ်ရာတေင် အေံုးခပု 
မည့် ကယဘုယျ ေုိအပ်ချေ်များနှင့် အကေးစိတ်စံနှုန်းများေုိ ေတ်မှတ်ရန် ေေ်ဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ ေုမ္ပဏီ ေေဲစ့ည်းပံု အကခခခံစည်းမျဉ်း၊ 
ရံုးတေင်းစည်းမျဉ်းများစေည့် စာရေေ်စာတမ်းအများအခပားေုိ အေံုးခပုေင့်ေည်။ အကရးကေီးေည်မှာ ကော်ပုိရိတ် အတေင်းကရးမှူးေည် 
စင်းေံုးကချာဂုဏ်ေိေ္ခာရိှေူတစ်ဦးခေစ်ရန် ေုိအပ်ေည်။ ေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ခပစ်မှုမှတ်တမ်းရိှေူများ ေုိမ့ဟုတ် ေိောထင်ရှားကော 
အုပ်ချုပ်ကရးဆုိင်ရာ ခပစ်မှုများနှင့် ဆေ်နေယ်ကနေူများအား ခန ့အ်ပ်မှုေုိ ကရှာင်ေျဉ်ရမည်။

အကောင်းဆံုးအကေ့အထများေ ထုိရာထူးကနရာေုိ ေုပ်ငန်းအကပါ်ေစ္စာရိှေူတစ်ဦးအား အချိန်ခပည့်အခေစ် ခန ့အ်ပ်ရန် အြေံခပုထား 
ေည်။ ေုမ္ပဏီကေီးများအကနခေင့် ကော်ပုိရိတ်အတေင်းကရးမှူးအတေေ် ဝန်ထမ်းအများအခပားခေင့် အားခေည့်ထားကော ရံုးတစ်ရံုးထားကပး 
ရန် ေုိအပ်နုိင်ေည်။ ဒါရုိေ်တာများနှင့် ရှယ်ယာပုိင်ရှင် အများအခပားရိှကော ေုမ္ပဏီများအတေေ် ထပ်တုိးဝန်ထမ်းများ ခန ့ထ်ားခခင်းေ 
အကထာေ် အေူခေစ်နုိင်ေည်။ ေုမ္ပဏီတစ်ခုေည် ကော်ပုိရိတ်အတေင်းကရးမှူးအတေေ် ရံုးေီးခခားထားကပးရန် ဆံုးခေတ်ပါေ ေုမ္ပဏီတေင်း 
စည်းမျဉ်းများ ေုိမ့ဟုတ် အခခားစာရေေ်စာတမ်းများတေင် ထုိရံုး၏တာဝန်များေုိ ေတ်မှတ်ကပးနုိင်ေည်။ ေုမ္ပဏီငယ်များတေင် ဥပကဒ အြေံ 
ကပး ေုိမ့ဟုတ် အေားတူရာထူးပုိင်ဆုိင်ေူ တစ်ဦးဦးေ  ကော်ပုိရိတ်အတေင်းကရးမှူးတာဝန်များေုိ ထမ်းကဆာင်နုိင်ေည်။ ေုိက့ော် ကော်ပုိ 
ရိတ် အတေင်းကရးမှူးေည် ၎င်း၏ တာဝန်များအတေေ် ေံုကောေ်ကော အချိန်ကပးရမည်။ ကော်ပုိရိတ် အတေင်းကရးမှူးအကနခေင့် ၎င်း၏ 
တာဝန်များေုိ ထိကရာေ်စော ထမ်းကဆာင်ခခင်းအား အကနှာင့်အယှေ်မခေစ်ကစမှော ရာထူးကနရာေုိ ခေဲကဝထမ်းကဆာင်ေင့်ေည်။

၃.၂။ ဘုတ်အေေဲ ့ တိုးတေ်ကောင်းမေန်ကရး

ကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုေည် ေုမ္ပဏီ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်၏ အခရာခေစ်ပပီး စီမံအုပ်ချုပ်မှု အပိုင်းများအားေုံး 
ထိကရာေ်စော အေုပ်ခေစ်ကစရန် အဓိေေျေည့် ဘုတ်အေေဲ ့ ကောင်းမေန်စော ေည်ပတ်မှုခေင့် စတင်ေည်။  ကောင်းမေန်စော ေည်ပတ်ကော 
ဘုတ်အေေဲေ့ို အချိန်ောေအေိုေ် ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကစရမည်။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုရှိ အကောင်းဆုံးအကေ့အထစည်းမျဉ်းအများ
စုေ ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာများအကနခေင့် ၎င်းတိုေ့ုမ္ပဏီများအတေေ် ပိုမိုကောင်းမေန်ကော ကခါင်းကဆာင်များ၊ အကခပာင်းအေဲေို 
ဦးကဆာင်ေူများခေစ်ောကစကရးအတေေ် ေဟုေုတနှင့် ေျွမ်းေျင်မှုများ တိုးတေ်ကစရန် ပုံမှန်ေင်တန်းများ တေ်ကရာေ်ရန် ခပဌာန်း 
ထားေည်။ ဘုတ်အေေဲမ့ျားအကနခေင့် ၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုေို တိုးတေ်ကစကရးအတေေ် ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည့် ေုပ်ငန်း 
စဉ်များမှာ ကအာေ်ပါတို ခ့ေစ်ေည်။

• စဉ်ဆေ်မခပတ် ကထာေ်ပံ့မှုနှင့် အေိအမှတ်ခပုခခင်း။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များအကနခေင့် ၎င်းတိုတ့ာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် စဉ်ဆေ် 
မခပတ် ကထာေ်ပံ့မှုေိုအပ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်အေစ်များအား ေမ်းညွှန်မှုကပးရန်အတေေ် ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ောေတစ်ခု ပါဝင် 
ပပီးကော ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးနှင့် တေဲကပးနိုင်ေည်။ ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌေည် ဒါရိုေ်တာအား အြေံကပးခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲ ့ 
စေမ်းကဆာင်မှုေို ေုံးေပ်ရန်၊ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို ေတိကပးရန်၊  ကမးခမန်းစရာရှိပါေ ကမးခမန်းရမည့်ေူနှင့် ပတ်ေေ်၍ 
ေမ်းညွှန်မှုကပးခခင်းတိုအ့တေေ် ဘုတ်အေေဲ၏့ အစည်းအကဝးများတေင် အချိန်ကပးခခင်းတို ့ကဆာင်ရေေ်နိုင်ေည်။

• ဘုတ်အေေဲေ့င်တန်းများ။ ဘုတ်အေေဲထ့ိကရာေ်မှုရှိကစရန်အတေေ် ဘုတ်အေေဲေ့င်တန်းအခေင့်အေမ်းများ အကရးပါေည်။ ေင်တန်း 
များတေင် ေီးခခား ေုပ်ငန်းေဏ္ဍဆိုင်ရာေိစ္စများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် စီမံထားကော အေုပ်ရုံကဆေးကနေးပေဲ၊ ေိတ်ကခါ် 
ကဟာကခပာေူများ ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲဝ့င် ေိုမ့ဟုတ် MFI ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦး၏ တင်ခပရှင်းေင်းမှု၊ ကဆေးကနေးေေှယ်ပေဲများ 
ေိုမ့ဟုတ် ေေန်ေရင့်များတေင် ပါဝင်ခခင်း၊ ေိုမ့ဟုတ် အခခား MFI များ၏ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များနှင့် ေေန်ယေ်တည်ကဆာေ်ကရး အခေင့် 
အေမ်းများတို ့ပါဝင်နိုင်ေည်။

• ဘုတ်အေေဲ ့ အနားယူကဆေးကနေးမှုများ။ ဘုတ်အေေဲအ့နားယူကဆေးကနေးမှုများေည် ဘုတ်အေေဲေ့ို ခပန်ေည်အားေစ်ကမေးကပးရန်နှင့် 
ခပန်ေည်ထိကတေက့ဆေးကနေးရန် အကထာေ်အေူခပုေည်။ ယင်းတိုေ့ည် MFI ၏ ရည်မှန်းချေ်များနှင့် မဟာေျူဟာများအကပါ် 
ခပန်ေည်အာရုံစိုေ်ကရးအတေေ် ဘုတ်အေေဲ၏့ ပုံမှန်ေုပ်ငန်းများေို ကခတ္တ ရပ်နားရန် အခေင့်အေမ်းတစ်ခုခေစ်ေည်။ ယင်းတို ့
ေည် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များအြေား အေင်းအေေဲစ့ိတ်ကမေးခမူကရးနှင့် အများေကဘာတူညီမှု တည်ကဆာေ်ကရးအတေေ် အခေင့်အေမ်း 
များေည်း ခေစ်ေည်။

• ေုပ်ငန်းခေင် အေည်အပတ်ေေားခခင်း။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ကောေ်ေည်များနှင့် ကတေဆ့ုံကဆေးကနေးခခင်းအပါအဝင် MFI ၏ 
ေုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရေေ်ကနမှုေို ြေည့်ရှုရန် ရုံးချုပ်၊ ရုံးခေဲများေို ့ေေားကရာေ်ေင့်ေည်။

• ဘုတ်အေေဲေ့ို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း။ ဘုတ်အေေဲအ့ေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းများေည် ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦးချင်းအခပင် ဘုတ်အေေဲ ့ 
တစ်ခုေုံးအား တိုးတေ်ရန် ကဆာင်ရေေ်ရမည့် နယ်ပယ်များေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ကရးအတေေ် အဓိေေျေည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ 
အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းေို နှစ်စဉ်ကဆာင်ရေေ်ေင့်ပပီး အဆုံးတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ေီးခခား ေေတ်ေပ်ကော အြေံခပုချေ်များ 
ရယူရန် ရုံးခပင်ပမှ ဘုတ်အေေဲ ့ အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှုကဆာင်ရေေ်ကရးအတေေ် ကေိုးပမ်းေင့်ေည်။  

ဘုတ်အေေဲေ့ေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးေည် စဉ်ဆေ်မခပတ်ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခေစ်ပပီး MFI ေို အနာဂတ်ဆီေို ့ဦးကဆာင်ေေားနိုင်ရန် ေိုအပ်ကော 
ေဟုေုတ၊ ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် စေမ်းကဆာင်ရည်များရှိကစကရးအတေေ် ထိကရာေ်စော စီမံခန ့်ခေဲရမည်။ ဘုတ်အေေဲေ့င်တန်းအစီအစဉ် နမူနာေို 
ကနာေ်ဆေ်တေဲ ေ တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။
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၄။  စီမံခန ့်ခေဲမှု ထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင် (Control Environment) - စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်မှု 
နှင့် ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ (risk appetite)

MFI တစ်ခုေည် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး ေုပ်ကဆာင်ချေ်တစ်ရပ် ကော်ကဆာင်ခခင်း၊ MFI ၏ အကထေကထေ ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံ 
ေိုေည့် အတိုင်းအတာတိုေ့ို ေတ်မှတ်ခခင်းတို ခ့ေင့် ၎င်း၏ထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင်နှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များေို ထပ်မံတိုးတေ်ကအာင် ကဆာင် 
ရေေ်နိုင်ေည်။  

၄.၁။  စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး ေုပ်ကဆာင်ချေ်

ဘဏ်ေုပ်ငန်းကေီးြေပ်ကရးဆိုင်ရာ ကဘဆယ်ေ်ကော်မတီေ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်မှုဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို ဥပကဒ ေိုမ့ဟုတ် စည်း 
မျဉ်းဆိုင်ရာ ခပစ်ဒဏ်များ၊ ထင်ရှားကော ဘဏ္ဍာကရး ဆုံးရှုံးမှု ေိုမ့ဟုတ် ဥပကဒများ၊ နည်းဥပကဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ေေ်ဆိုင်ရာ ေိုယ်တိုင် 
စည်းြေပ်ကော အေေဲအ့စည်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ဘဏ်ေုပ်ငန်းများနှင့်ေေ်ဆိုင်ေည့် ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်များအား ေိုေ်နာရန် ပျေ် 
ေေေ်ခခင်းကြောင့် ဘဏ်တစ်ခု ခံစားရနိုင်ကော ဂုဏ်ေိေ္ခာ ဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအခေစ် အဓိပ္ပာယ်ေတ်မှတ်ေည်။43 အဆိုပါ 
အဓိပ္ပာယ်ေတ်မှတ်ချေ်ေည် အထူးေခေင့် စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ေည့်ဝန်းေျင်တေင် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ကနကော MFI များနှင့်ေည်း 
ေေ်ဆိုင်ေည်။ 

စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်မှု၏ ေကဘာေေ္ခဏာနှင့် ယဉ်ကေျးမှုအကေ့အထေည် ထိပ်ပိုင်းမှ စတင်ေည်။ MFI တေင်ရှိေူ အားေုံး 
နှင့် ေေ်ဆိုင်ပပီး MFI ေုပ်ငန်းများ၏ မရှိမခေစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအခေစ် ရှုခမင်ရကပမည်။ ဒါရိုေ်တာအေေဲေ့ည် MFI ၏ စည်းမျဉ်း 
ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအား စီမံခန ့်ခေဲမှုေို ကေီးြေပ်ရန်ေီးခခားတာဝန်ရှိေည်။ အပမဲမခပတ် ထိကရာေ်ကော စည်းမျဉ်း 
ေိုေ်နာကရး ကဆာင်ရေေ်ချေ်ေို ကော်ကဆာင်ကပးမည့် တရားဝင်စာရေေ်စာတမ်းတစ်ကစာင်အပါအဝင် MFI ၏ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကရး 
မူဝါဒေုိ ဘုတ်အေေဲေ့ အတည်ခပုကပးရမည်။ အနည်းဆံုး တစ်နှစ်ေျှင်တစ်ကေိမ် ဘုတ်အေေဲ ့ ေုိမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်မတီတစ်ခုေ MFI 
အကနခေင့် မိမိ၏ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကချအား ထိကရာေ်စော စီမံခန ့်ခေဲေည့် အတိုင်းအတာေို အေဲခေတ်ကေ့ောရမည်။

စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး ေုပ်ကဆာင်ချေ်ေို အေေဲအ့စည်း၏ ေိုအပ်ချေ်၊ အရေယ်အစားတိုအ့ရ စီစဉ်ကဆာင်ရေေ်ပပီး MFI ၏ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲ မဟာေျူဟာ၊ ေေဲစ့ည်းပုံများနှင့် ေိုေ်ညီကစရမည်။ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကရးကဆာင်ရေေ်ချေ်၏ အဓိေ ရည်ရေယ်ချေ် 
မှာ စည်းမျဉ်းနှင့် ဥပကဒေတ်မှတ်ချေ်များေို ေိုေ်နာပပီး အဆင့်အတန်းခမင့်မားေည့် ရိုးေားတည်ြေည်မှုေို ထိန်းေိမ်းကရး 
အတေေ် MFI ၏ ကေိုးပမ်းမှုများေို ပံ့ပိုးရန်ခေစ်ေည်။ အငယ်စား MFI များအတေေ် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး ေုပ်ကဆာင် 
ချေ်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းေို ဌာနတစ်ခုတည်းတေင် ထားနိုင်ေည်။ MFI များေည် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး အကေီးအေဲတစ်ဦးေို 
ခန ့်အပ်ေင့်ေည်။ ကယဘုယျအားခေင့် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရးေုပ်ငန်း၏ အဓိေတာဝန်များတေင်  ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေည် - 

• ဥပကဒများ၊ နည်းဥပကဒများနှင့်အညီ MFI အတေေ် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး (နှင့် ကဘးေင်းေုံခခုံ ကရး) အစီအစဉ်များ 
ကရးဆေဲကော်ကဆာင်ခခင်း၊

• ေေ်ဆိုင်ကော ခပည်တေင်း ဥပကဒများ၊ နည်းဥပကဒများေို ေိုေ်နာမှုရှိကစကရး၊

• ကငေကြေးခဝါချမှုနှင့် အြေမ်းေေ်မှုေို ဘဏ္ဍာကငေကထာေ်ပံ့ ခခင်းအား တိုေ်ေျေ်ကရးအား တိုေ်ေျေ်ကရးဆိုင်ရာ ခပဌာန်းချေ် 
များအား ေိုေ်နာမှုရှိကစကရး၊ အထူးေခေင့် (ရှာကေေကရး ကဆာ့ေ်ဝဲေ်များ ေုံး၍) ပုံမှန်မဟုတ်ကော ေံေယခေစ်ေေယ် ပုံစံများေို 
ကော်ထုတ်ကရးအတေေ် ကငေစာရင်း အထုတ်အေေင်း ေုံးေပ်ချေ်များနှင့် စုံစမ်းစစ်ကဆးမှုများ၊

• MFI ၏ ရုံးတေင်း မူဝါဒများအား ေုံကောေ်စောေိရှိပပီး ေိုေ်နာမှုေို မှတ်တမ်းတင်ခခင်းအပါအဝင် ယင်း မူဝါဒများအား ေိုေ်နာမှု 
ရှိကစခခင်း၊

• ေျင့်ဝတ်မူဝါဒ၊ ေနဦးေတင်းကပးတိုင်ြေားခခင်း ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ အကောင်အထည်ကော်မှုတိုေ့ို ေိုေ်နာမှုရှိကစခခင်း၊

• ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်အကေီးအေဲနှင့် ပူးကပါင်း၍ စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ကတေရ့ှိချေ်များ၊ အားနည်းချေ်များနှင့် ချ ိုးကောေ်မှုများအား 
တုံ ခ့ပန်ခခင်း၊

• ကောေ်ေည်များ ကစာဒေတေ်တိုင်ြေားချေ်ေို ကခေရှင်းမှုအား ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊

• ကောေ်ေည် ကငေစာရင်းများနှင့် ဘဏ္ဍာကငေ ခပန်ေည်ရယူခခင်းတိုပ့ါဝင်ေည့် ေိမ်ေည်မှုစုံစမ်းစစ်ကဆးခခင်းအား ကေီးြေပ်ခခင်းနှင့် 
ေင့်တင့်ကော ရုံးတေင်းရင်းခမစ်များ၊ ရုံးခပင်ပ စုံစမ်းစစ်ကဆးမှုများနှင့် ဥပကဒအရာရှိများနှင့် ကပါင်းစပ်ညှိနိှငု်းခခင်း၊

• MFI ၏ မူဝါဒ ေိုမ့ဟုတ် စည်းမျဉ်းေို ချ ိုးကောေ်မှုများရှိေည့်အခါ ဝန်ထမ်းကဆာင်ရေေ်ချေ်များေို ရုံးတေင်းစုံစမ်းစစ်ကဆးမှု 
ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

43 Basel Committee on Banking Supervision. “Compliance and the compliance function in banks. Bank for International Settlements.” (Basel, Switzerland: 
Bank for International Settlements, April 2015).
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• စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကရးနှင့် ကဘးေင်းေုံးခခုံ ကရး အစီအစဉ်များအား ထိကရာေ်စော မှတ်တမ်းတင်မှုေို ထိန်းေိမ်းခခင်း၊

• ကောေ်ေည်များ၏ ပုဂ္ဂေိေေေတ်ေပ်ခေင့်ေို ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ်ခခင်းအား အကေးကပးခခင်းခေင့် မှတ်တမ်းများ ထိန်းေိမ်းကရး 
အစီအစဉ်ေို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• ေဟုေုတ ေစ်ဟာချေ်များ ကပါ်ေေင်ထင်ရှားေည့်အခါ ေိုမ့ဟုတ် ကငေကြေးခဝါချမှု တိုေ်ေျေ်ကရး၊  ကောေ်ေည်ဦးစားကပးကရးနှင့် 
အခခား စည်းမျဉ်းေတ်မှတ်ချေ်များနှင့်ပတ်ေေ်ကော ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို ေိုေ်နာရန် ပုံမှန်ပျေ်ေေေ်မှုရှိေည့်အခါ 
ဝန်ထမ်းများအား ေင်တန်းကပးခခင်း။

• ကငေကြေးထုတ်ကချးေူနှင့် ပဋိညာဥ်စာချုပ်များ (lender covenants) /ကငေကချးဌားေူများ အေှူရှင်များထံမှ ရရှိကော ကချးကငေနှင့် 
ေူညီကထာေ်ပံ့မှုတို၏့ ေိုအပ်ချေ်များနှင့်အညီ ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်မှုရှိရန် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောရန်အတေေ် ေျင်ခမန်ကော
ကဆာင်ရေေ်မှုတစ်ခုရှိရန် ကေချာကစခခင်း။

ထိကရာေ်ကော စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး ေုပ်ကဆာင်ချေ်တေင် ေုံကောေ်ကော ရင်းခမစ်များရှိေင့်ပပီး စီးပေားကရးနှင့် ေုပ်ငန်း 
ေည်ပတ်ကရးဌာနများနှင့် ေီးခခားေေတ်ေင်းကော ေင့်ကတာ်ေည့် အကရအတေေ်ရှိ ေျွမ်းေျင်ဝန်ထမ်းများ ခန ့်ထားကပးရမည်။ စည်း
မျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရးေုပ်ကဆာင်ချေ်ဆိုင်ရာ အကေီးအေဲနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို၏့ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကစကရး တာဝနနှ်င့် 
၎င်းတိုတ့ေင် ရှိနိုင်ကော အခခားတာဝန်များြေား အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းရှိနိုင်မည့် အကနအထားတေင် မထားေင့်ပါ။စည်းမျဉ်း 
ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရးေုပ်ကဆာင်ချေ်များေည် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေုပ်ငန်း၏ ောေအေိုေ် ေီးခခားေုံးေပ်မှုများေို ခံယူရမည်။ 

စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး အကေီးအေဲ၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ည တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

၄.၂။  ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ ထုတ်ခပန်ချေ်

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေင့်တင့်ထိကရာေ်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရးစနစ်များ စီစဉ်ကပးရန် တာဝန်ရှိေည်။ MFI 
၏ ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ ေတ်မှတ်ခခင်းေည် ဤတာဝန်ေို ထမ်းကဆာင်ရန် အဓိေေျကော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု 
ခေစ်ေည်။ ကအာေ်ပါတိုပ့ါဝင်ေည့်အတေေ် MFI များတေင် အတည်ခပုထားကော ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ ထုတ်ခပန် 
ချေ်တစ်ရပ် ရှိရန် အကရးကေီးေည် -

• ဆုံးရှုံးမှုခံယူရန်အတေေ် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရး၏ ေုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် နယ်နိမိတ်များေို ရှင်းေင်းကော်ခပကပးခခင်း၊

• ေေံ ပ့ေိုးကေီးထေားမှု၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ၊ အေျ ိုးအခမတ်ခပန်ေည်ရရှိမှုတို ြ့ေား ေေ်ခံနိုင်ေည့် မျှကချေို ေိုယ်စားခပုေည့်အခါ မဟာ 
ေျူဟာ ချမှတ်ခခင်းနှင့် ရင်းခမစ်ခေဲကဝချထားခခင်းတိုတ့ေင် ေမ်းညွှန်အခေစ် ကဆာင်ရေေ် ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာနှင့် နီးစပ်ကော ေိုမ့ဟုတ် ကေျာ်ေေန်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအတေေ် ကေျာ့ချကရး 
ေုပ်ငန်းများေို ဦးစားကပးအဆင့်ေတ်မှတ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် စတင်ခခင်းတိုေ့ို အကထာေ်အေူကပးခခင်း၊

• MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေတ်မှတ်ချေ်ေို ဆုံးရှုံးမှုခံနိုင်ရည်ကဘာင်အတေင်း ထားရှိ/ထိန်းေိမ်းရန် ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံ 
ေိုေည့် အတိုင်းအတာေို ခပန်ေည်ချိန်ညှိရန် ေို၊ မေို ဆုံးခေတ်ရန် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကေီးြေပ်မှုနှင့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲမှု ေုပ်ငန်း 
များအား ပံ့ပိုးကပးခခင်း၊

• စီးပေားကရး၊ ကေးေေေနှ်င့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ေိစ္စများတေင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို နိှငု်းချိန် စီမံခန ့်ခေဲရင်း MFI ၏ အခမတ်အစေန်းရနိုင်ကချေို 
ထိန်းထားနိုင်စေမ်းအား ပုံကော်ကပးနိုင်ေည့် အကမျှာ်အခမင်ရှိပပီး ေဟုေုတ ခပည့်စုံကော မဟာေျူဟာ ဆုံးခေတ်ချေ်များ ချမှတ်မှုေို 
ပံ့ပိုးခခင်း။

ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ ထုတ်ခပန်ချေ်ေည် MFI အကနခေင့် ေေ်ခံေိုကော ေိုမ့ဟုတ် ခံယူနိုင်စေမ်းရှိကော ေုပ်ငန်း 
တစ်ခုေုံး ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအဆင့်ေို ေတ်မှတ်ကပးေည်။ ၎င်းတေင် ေုမ္ပဏီဝယ်ယူခခင်း၊ ဝန်ကဆာင်မှုအေစ်ကော်ကဆာင်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ်  
ကေးေေေ်ချဲထ့ေင်ခခင်းေဲ့ေိုက့ော ေီးခခားေုပ်ငန်းများအတေေ် ေတ်မှတ်အဆင့် ပါဝင်ေင့်ေည်။ အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးေ ဆုံးရှုံးမှု 
ေို ေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ အဆင့်များေို အဆိုခပုနိုင်ကော်ေည်း ဘုတ်အေေဲေ့ ၎င်းေို ေုံးေပ်၍ ေေ်ခံေျင့်ေုံးခခင်း 
ေိုမ့ဟုတ်  ကရှဆ့ေ် အေဲခေတ်ကေ့ောရန် ကမးခေန်းထုတ်ခခင်းများ ခပုေုပ်ရမည်။ အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှုအား MFI ၏ ကြေးပမီေင်းရှင်းကရး 
ေတ်မှတ်ချေ်များ၊ စီးပေားကရးေုပ်ငန်း မဟာေျူဟာများနှင့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများ၏ ကမျှာ်မှန်းချေ်များနှင့်အညီ ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံ 
ေိုေည့် အတိုင်းအတာအကပါ် အကခခခံရမည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ ယင်းအား ေတ်မှတ်အတည်ခပုပပီး MFI ၏ မဟာေျူဟာ၊ နည်းေျူဟာ 
စီမံေိန်းများတေင် ထည့်ေေင်းရမည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် စီမံခန ့်ခေဲမှုအေေဲမ့ှ MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ နှင့် ခံနိုင်ရည်စေမ်း 
အဆင့်အတေင်း အဆင်ကခပကချာကမေက့ော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ေေပ်ေဲမှု စနစ်များေို တည်ကဆာေ်နိုင်ရန် 
ကေချာကစရမည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် အေုပ်အမှုကဆာင်အေေဲမ့ှ တင်ခပကော အချိန်ောေအေိုေ် အစီရင်ခံစာများေို ြေည့်ရှုရမည်ခေစ်ပပီး 
MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ ထုတ်ခပန်ချေနှ်င့် ဆန ့်ေျင်ကနကော မှန်ေန်ေည့် ဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းနှင့် ဆုံးရှုံးမှု 
ေန ့်ေတ်ချေ်များေို ခပန်ေည်ဆန်းစစ်ခခင်းများ ခပုေုပ်ေင့်ေည်။
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ထိကရာေ်ကော ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ ထုတ်ခပန်ချေ်တေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေင့်ေည် -

• MFI ၏ မဟာေျူဟာနှင့် စီးပေားကရး စီမံေိန်းများေို အတည်ခပုေည့်အချိန်တေင် အချေ်အေေ်ကပးခဲ့ကော အဓိေ ကနာေ်ခံ 
ေတင်းအချေ်အေေ်နှင့် ယူဆချေ်များ ပါဝင်ခခင်း၊

• MFI ၏ ကေျာ်ကြေးကပးကရး အစီအစဉ်များအခပင် ကရတို၊ ကရရှည် ေဟာေျူဟာ၊ မတည်ကငေရင်းနှင့် ဘဏ္ဍာကရး စီမံေိန်းများနှင့် 
ချိတ်ဆေ်ခခင်း၊

• MFI အကနခေင့် မိမိ၏ မဟာေျူဟာ ရည်မှန်းချေ်များနှင့် စီးပေားကရးစီမံေိန်းတိုေ့ို အကောင်အထည်ကော်ရာတေင် ကောေ်ေည်များ 
(ဥပမာ - ကငေအပ်နံှေူများ) ၏ အေျ ိုးစီးပေား၊ ရှယ်ယာပုိင်ရှင်များအကပါ် အေျ ိုးခပုရန်တာဝန်၊ မတည်ကငေရင်းနှင့် အခခားစည်းမျဉ်း 
ဆိုင်ရာ ေိုအပ်ချေ်များေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစား၍ MFI အကနခေင့် ေေ်ခံရန် အေင့်ရှိကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကချပမာဏေို ေတ်မှတ်ခခင်း၊

• MFI ၏ အကထေကထေ ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေတ်မှတ်ချေ်များ 
အကပါ် အကခခခံ၍ ၎င်းအကနခေင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ရန် ေိုေားကော အကရးပါကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများနှင့် အကထေကထေ ဆုံးရှုံး 
နိုင်ကခခ အခမင့်ဆုံးပမာဏတိုေ့ို ေတ်မှတ်ခခင်း၊

• စီးပေားကရးဌာနများနှင့် အေေဲေ့ိုေ်အဆင့်များနှင့် အေျုံးဝင်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေန ့်ေတ်ချေ်များအခေစ်  ကခပာင်းေဲနိုင်ပပီး ဆုံးရှုံး 
မှုေို ေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစေမ်းကဆာင်မှုတိုနှ့င့်နိှငု်းစာ၍ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေတ်မှတ်ချေ်ေို တေေ်ချေ် 
ကစနိုင်ရန် ကပါင်းစည်း၊ ခေဲခခားနိုင်ကော  အကရအတေေ်ဆိုင်ရာ ေတ်မှတ်ချေ်များ ထည့်ေေင်းခခင်း၊

• ေေ်ေီနှင့် ကော်ပိုရိတ်ကေးေေေ်များအတေင်း ဂုဏ်ေိေ္ခာနှင့် အခခားေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအပါအဝင် 
အချ ို ့ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအမျ ိုးအစားများေို ခံယူရန် ေိုမ့ဟုတ် ကရှာင်ေျဉ်ရန် အကြောင်းခပချေ်များေို ရှင်းေင်းစော ကော်ခပကပးေည့် 
အရည်အကေေးဆိုင်ရာ ကော်ခပချေ်များ ထည့်ေေင်းခခင်းနှင့် အဆိုပါဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောနိုင်ရန် (ဥပမာ - 
အကရအတေေ် မဟုတ်ကော တိုင်းတာမှုများ) နယ်နိမိတ်ကဘာင် ေိုမ့ဟုတ် ညွှန်ေိန်းအချ ို ့ ကော်ကဆာင်ခခင်း၊

• စီးပေားကရးဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏ မဟာေျူဟာနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ ေန ့်ေတ်ချေ်များေည် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းတစ်ခုေုံး၏ ဆုံးရှုံးမှုေို 
ေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာနှင့် ေင့်ကတာ်ေေို ေိုေ်ညီကစခခင်း၊

• အကမျှာ်အခမင်ရှိပပီး ေိုအပ်ေေို မည်ေည့်ခေစ်စဉ်များေ MFI အား ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စေမ်းကဆာင်မှုတို ခ့ပင်ပေို ့ တေန်းပိုန့ိုင်ကြောင်း ဘဏ္ဍာကရးအေေဲအ့စည်းေ နားေည်ကစမည့် ကမျှာ်မှန်းခေစ်စဉနှ်င့် ဒဏ်ခံနိုင်ရည် 
စမ်းေပ်မှုများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း။

ခေစ်နိုင်ပါေ ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာေို ကငေကြေးပဏာမ ေိုမ့ဟုတ် ဝင်ကငေ၊ မတည်ကငေရင်း ေိုမ့ဟုတ် (ကချးကငေဆုံးရှုံးမှု 
ေဲ့ေို)့ အခခားဘဏ္ဍာကရး တိုင်းတာမှုများ၏ ရာခိုငန်ှုန်းတစ်ခုခေင့် အကရအတေေ်ေတ်မှတ်ေင့်ေည်။ ေိုက့ော် ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် 
အတိုင်းအတာ ေတ်မှတ်ရာတေင် ဂုဏ်ေိေ္ခာဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစေည့် အကရအတေေ်ခေင့် ေတ်မှတ်နိုင်ကချနည်းကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
နယ်ပယ်များအား ထည့်ေေင်းစဉ်းစားရန် ေိုအပ်ေည်။ MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ ထုတ်ခပန်ချေ် နမူနာေို 
ကနာေ်ဆေ်တေဲ ဋ တေင် ကော်ခပထားေည်။

အခန်း ၃ ကနာေ်ဆေ်တေဲများ 

၃။ ေ။ ဘုတ်အေေဲ ့ မူဝါဒများ နမူနာစာရင်း 

၃။ ခ။ ဆေ်နေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း မူဝါဒ နမူနာ

၃။ ဂ။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေုပ်ပိုင်ခေင့်ခေဲကဝအပ်နှင်းခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ နမူနာ

၃။ ဃ။ ေုပ်ပိုင်ခေင့်ဆိုင်ရာဇယား နမူနာ

၃။ င။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ေုပ်ငန်းတာဝန်များ နမူနာ

၃။ စ။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍ နမူနာ

၃။ ဆ။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို အေဲခေတ်ကေ့ောမှု ပုံစံနမူနာ

၃။ ဇ။ ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ နမူနာ

၃။ ေ။ ဘုတ်အေေဲေ့င်တန်းအစီအစဉ် နမူနာ

၃။ ည။ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရးဆိုင်ရာ အကေီးအေဲ၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များ နမူနာ

၃။ ဋ။ MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ (risk appetite) ထုတ်ခပန်ချေ် နမူနာ

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၃။ ေ - ဘုတ်အေေဲမ့ူဝါဒများ နမူနာစာရင်း
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။ ေ
 

ဘုတ်အေေဲေ့ုပ်ငန်း မူဝါဒများ ရှင်းေင်းချေ်

ဘုတ်အေေဲေို အေဲခေတ် 
ေုံးေပ်ခခင်း 

ဘုတ်အေေဲအ့ား အားောချေ်၊ အားနည်းချေ်များေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ရန် စနစ်ေျေည့် အခေင့် 
အေမ်းတစ်ခုကပးအပ်ကော၊ ဘုတ်အေေဲ၏့ စေမ်းကဆာင်မှု ေို ပုံမှန် (ေုိယ်တိုင်) အေဲခေတ်ေုံးေပ်
ကရးနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် မူဝါဒ

ဘုတ်အေေဲ ့ အစည်းအကဝးများ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးအကရအတေေ်၊ အကြောင်းြေားစာများ၊ အစည်း အကဝးအထကခမာေ်ေည့် 
အကရအတေေ်၊ အစည်းအကဝးတေင် ပါဝင်ခခင်း၊ အစည်းအကဝးအစီအစဉ်၊ ဆန္ဒမဲကပးခခင်း၊ အမှု 
ကဆာင်အပိုင်းများ၊ စေည်တို ့နှင့် ေေ်ဆိုင်ေည့် မူဝါဒ 

ဘုတ်အေေဲ ့ ကရေးကောေ် 
တင်ကခမှာေ်ခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ

ဘုတ်အေေဲအ့ရာရှိ ရာထူးများ (ဥေ္က ဌ၊ ဒုတိယဥေ္က ဌ၊ အတေင်းကရးမှူး)များ ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ် 
ခခင်းအပါအဝင် ဘုတ်အေေဲဝ့င်တစ်ဦးအား ေေ်တမ်းတိုးေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်၊ ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီ 
ဥေ္က ဌများနှင့် အေေဲဝ့င်များ ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ခခင်း

ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ် ေုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းများ ေုမ္ပဏီ၏ ရည်ရေယ်ချေ်များ ခပည့်ဝကရးအတေေ် အကောင်းဆုံးကေိုးစား 
ကစရန်၊ ကောေ်ေည်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကအးဂျင့်များ (agents)၊ အတိုင်ပင်ခံများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် 
အခခားေူနှင့် ရင်းခမစ်များအား ကေးစား ဂရုခပုဆေ်ဆံကစရန် ၎င်းတိုအ့ကပါ်ထားရှိေည့် ကမျှာ်ေင့် 
ချေ်များေို ကော်ခပကပးကော မူဝါဒ၊ အေျ ိုးစီးပေားဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းနှင့်ဆိုင်ေည့် မူဝါဒေည်း 
ပါဝင်နိုင်ေည်။ 

ဒါရိုေ်တာ 
အမည်စာရင်းတင်ေေင်းခခင်း

ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းရန်အတေေ် စံေတ်မှတ်ချေ်၊ ရည်ရေယ်ချေ်များနှင့် ေုပ် 
ထုံးေုပ်နည်းများဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်။

ဒါရိုေ်တာများအား 
ေုပ်ငန်းမိတ်ဆေ်ခခင်း 

ဒါရိုေ်တာအေစ်များအကနခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ို ့ ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ခံရေည့နှ်င့်တပပိုင်နေ် 
၎င်းတို၏့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဝတ္တ ရားများနှင့် တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်နိုင်ကစရန် စီစဉ်ကပးေည့် မူဝါဒ 

ဒါရိုေ်တာများ ေစာခံစားခေင့် 
ေတ်မှတ်ခခင်းနှင့် အေုံးစရိတ် 
ခပန်ေည်ထုတ်ကပးခခင်း

မည်ေည့် အေုံးစရိတ်အမျ ိုးအစားများေို ခပန်ေည်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း၊ အေုံးစရိတ် အေန ့် 
အေတ်၊ ဒါရိုေ်တာများအတေေ် အဆိုပါ ေစာခံစားခေင့နှ်င့်  ခပန်ေည်ထုတ်ယူနိုင်ကော အေုံးစရိတ် 
ကပးကချေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်တိုနှ့င့် အတူ ဒါရိုေ်တာများ ခံစားခေင့်ရှိေည့် ေစာခံစားခေင့်ေို ကော်ခပကပး 
ေည့် မူဝါဒ

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်/
စီမံခန ့်ခေဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ

ရှင်းေင်းချေ်

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် 
အကရးကပါ် ရာထူးဆေ်ခံကရး 
စီမံေိန်း

“အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် အကရးကပါ်အကခခအကန” ခေစ်ပေားေည့်အခါ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ကနရာေို 
ချေ်ချင်း ြေားခေတ်အစားထိုး ခန ့်အပ်နိုင်ကရးအတေေ် စနစ်တေျ ေုပ်ငန်းစဉ် ေန်တီးကပးခခင်း၊ 
အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများအား ေုမ္ပဏီ၏ အမှုကဆာင်ကခါင်းကဆာင်မှု စဉ်ဆေ်မခပတ်ခခင်းနှင့် စေမ်း 
ကဆာင်ရည်ခပည့်ဝခခင်းတိုေ့ို ချေ်ချင်းေိရှိ၊ ယုံြေည်ော စိတ်ချကစခခင်း၊ “အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် 
အကရးကပါ်အကခခအကန” ခေစ်ပေားေည့်အခါ ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး စီမံေိန်းတစ်ရပ် ခပုစုခခင်းတို ့
နှင့် ေေ်ဆိုင်ေည့် မူဝါဒ

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား 
အေုံးစရိတ် ခပန်ေည် 
ထုတ်ကပးခခင်း

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား အေုံးစရိတ် ခပန်ေည်ထုတ်ကပးခခင်းနှင့်ဆိုင်ေည့် မူဝါဒ 

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ 
စေမ်းကဆာင်မှုေို စီမံခန ့်ခေဲခခင်း 

အနိမ့်ဆုံးအကနခေင့် စေမ်းကဆာင်မှု ဦးတည်ချေ်များချမှတ်ခခင်းနှင့် ချမှတ်ထားကော ဦးတည်ချေ် 
များေို အေဲခေတ်ခခင်းအပါအဝင် အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို စီမံခန ့်ခေဲခခင်းေို 
ကော်ခပေည့် မူဝါဒ
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ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
နှင့်  စပ်ေျဉ်း၍ အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍ 

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်ေေ်၍ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်၏ ဘုတ်အေေဲအ့ကပါ် အဓိေ တာဝန်များေို ကော်ခပေည့် မူဝါဒ

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား 
ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းခခင်း 

ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုေ်တာအေေဲအ့တေင်း၊ ဒါရိုေ်တာအေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အြေား၊ စီမံခန ့်ခေဲကရး 
ထံ ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းမှုေို ရှင်းေင်းခပ 
ေည့် မူဝါဒ 

စီမံခန ့်ခေဲကရး 
ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု မူဝါဒ

ပုံမှန်အားခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းထားကော စီမံခန ့်ခေဲကရး ေုပ်ပိုင်ခေင့်အတေင်း ေျကရာေ်ေည့် ေုပ်ငန်း 
ေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးခေတ်ချေ်များအတေေ် ဘုတ်အေေဲအ့ား ေင့်ကတာ်ေည့် ထုတ်ကော်ကြေခငာ 
မှုေို ေတ်မှတ်ဆုံးခေတ်ရာတေင် စီမံခန ့်ခေဲကရးေို ေမ်းညွှန်မှုကပးေည့် မူဝါဒ

ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း 
မူဝါဒ

ေုမ္ပဏီအကနခေင့် မိမိ၏ စီးပေားကရး ဦးတည်ချေ်များေို ခပည့်မီကစရန် အဓိေေျကော ေျွမ်းေျင်မှု 
များနှင့် အရည်အချင်းများေို ကော်ထုတ် ထိန်းေိမ်းရန်၊ ဆေ်ခံမည့်ေူများေို ကော်ထုတ်ပပီး ေေံ ပ့ေိုး 
တိုးတေ်ကရး စီမံေိန်းများ စတင်ရန်၊ ဝန်ထမ်းအကခပာင်းအေဲကြောင့် ေိုအပ်ကော ေဟုေုတများ 
ေို စနစ်တေျ ေွှဲကခပာင်းကပးနိုင်ရန်၊ ခပင်ပမှ ခန ့်အပ်ရန် ပိုမိုေင့်ကတာ်ေည့် အကခခအကနများေို 
အေိအမှတ်ခပုနိုင်ရန် မူကဘာင်တစ်ရပ် ကော်ကဆာင်ကပးေည့် မူဝါဒ

ေုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကေီးြေပ်မှု  

ရှင်းေင်းချေ်

စီးပေားကရးစဉ်ဆေ်မခပတ်ခခင်း 
နှင့်  ခပန်ေည် ထူကထာင်ခခင်း 

ကရရှည်ခေစ်ကစ၊ ကရတိုခေစ်ကစ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများအား မကမျှာ်ေင့်ဘဲ အကနှာင့်အယှေ်ခေစ်ကစမှု 
များအတေေ် ကေိုတင်ခပင်ဆင်ခခင်းခေင့် မိမိ၏ ထုတ်ေုန်များနှင့် ဝန်ကဆာင်မှုများကပးအပ်ခခင်းေို 
စဉ်ဆေ်မခပတ်ကစေည့် ေုမ္ပဏီ၏ ေုပ်နိုင်စေမ်းေို ထိန်းေိမ်းကပးကော မူဝါဒ

ကောေ်ေည်များအား ောေေယ်  
ကစာင့်ကရှာေ်ကရး အကခခခံမူများ

တိုင်ြေားချေ်များေို ကခေရှင်းကရးစနစ်များအပါအဝင် ကောေ်ေည်များအား ောေေယ်ကစာင့်ကရှာေ် 
ရန် ေုမ္ပဏီေ အေုံးခပုေည့် မူဝါဒများနှင့် အကခခခံမူများ

ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး မူဝါဒ ေုမ္ပဏီေိုယ်စား ကခပာကရးဆိုခေင့်ရှိေူ(များ)အား ေတ်မှတ်ကပးပပီး ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရးအကေ့ 
အထများ၊ အများခပည်ေူနှင့် ဆေ်ဆံကရးတိုနှ့င့် ပတ်ေေ်ေည့် မူဝါဒ

ကော်ပိုရိတ် စီမံေိန်းကရးဆေဲကရး 
ေုပ်ငန်းစဉ် 

တစ်နှစ်ချင်းနှင့် နှစ်ကပါင်းများစောအတေေ် စီမံေိန်းကရးဆေဲရန် ေုမ္ပဏီ၏ ချဉ်းေပ်ပုံေို ေတ်မှတ် 
ကပးေည့် မူဝါဒ

ခပင်ပ စာရင်းစစ် မူဝါဒ ေုမ္ပဏီ၏ ခပင်ပစာရင်းစစ် ကရေးချယ်ခခင်းနှင့် ခန ့်အပ်ခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ

အေှူရှင်/ 
ဘဏ္ဍာကငေကထာေ်ပံ့ေူများနှင့်  
ဆေ်ဆံကရးမူဝါဒ

အဓိေေျကော အစီရင်ခံမှုဆိုင်ရာ တာဝန်များ၊ MFI နှင့် ဘဏ္ဍာကငေ  ကထာေ်ပံ့ေူများ/အေှူရှင်များ/
မဟာေျူဟာ မိတ်ေေ်များြေား စိတ်ချအားေိုးမှုနှင့် ယုံြေည်မှုေို ပိုမိုကောင်းမေန်ကစမည့် ရှင်းေင်း 
ကော စနစ်တစ်ရပ်ေို ေတ်မှတ်ပပီး ဘဏ္ဍာကငေကထာေ်ပံ့ေူများ/ အေှူရှင်များ/ မဟာေျူဟာ 
မိတ်ေေ်များအား ောေအေိုေ် အစီရင်ခံခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ

အေေဲအ့စည်း ေေဲစ့ည်းပုံ ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ဝန်ထမ်းခေည့်တင်းမှု ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးဆိုင်ရာ မူဝါဒ

ေေ်မှတ်ကရးထိုးခေင့်ရှိေူများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်ေေ်ကော စာချုပ်များ၊ ေွှဲကခပာင်းမှုများ၊ တာဝန်ကပးအပ်မှုများ၊ စာချုပ်များ၊ 
နားေည်မှုစာချွန်ေွှာများ၊ တာဝန်ယူမှုများ၊ အေိအမှတ်ခပုေေ်မှတ်များ၊ ချေ်ေေ်မှတ်များ၊ 
ဘဏ်ကငေေွှဲေွှာများ၊ ကငေကတာင်းခံေွှာအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် အခခားစာရေေ်စာတမ်းများအား ေုမ္ပဏီ 
ေိုယ်စား ေေ်မှတ်ကရးထိုးနိုင်ေူများအား ေတ်မှတ်ကပးေည့် မူဝါဒ 

ေျှ ိုဝ့ှေ်တိုင်ြေားခခင်းဆိုင်ရာ 
မူဝါဒ

စီးပေားကရးေုပ်ငန်း၏ ဘဏ္ဍာကရးစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့်ပတ်ေေ်ပပီး စိုးရိမ်မှုရှိကော ဒါရိုေ်တာ၊ အရာထမ်း၊ 
ဝန်ထမ်း၊ အြေံကပး၊ ေန်ထရိုေ်တာ၊ ေေ်ခေဲ ေန်ထရိုေ်တာ ေိုမ့ဟုတ် ကအးဂျင့်များအကနခေင့် 
ေေ်တုံခပန်ခံရရန် မကြောေ်ရဘဲ၊ ေုမ္ပဏနှီင့် ၎င်းတို၏့ ဆေ်ဆံကရးေို ထိခိုေ်မည်မစိုးရိမ်ရဘဲ 
ထိုေိစ္စများေို တင်ခပနိုင်ရန် အခေင့်အကရးနှင့် စနစ်များ ေတ်မှတ်ကပးေည့် မူဝါဒ

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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 ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု 

မူဝါဒများ
ရှင်းေင်းချေ်

မတည်ကငေရင်း စီမံခန ့်ခေဲမှု ေုမ္ပဏီရင်းနီှးမတည်မှုနှင့်ပတ်ေေ်ကော ေုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးမှုခံနိုင်ရည်ေို ေတ်မှတ်ကပးေည် 
မူဝါဒ၊ အခမတ်ကဝစုခေဲကဝမှု မူဝါဒေည်း ပါဝင်နိုင်ေည်။ 

ကြေေးပမီ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲမှု 

ခေင့်ခပုထားကော ကြေေးပမီနည်းေမ်းများ၊ ကြေေးပမီဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ေန ့်ေတ်ချေ် ေိုမ့ဟုတ် 
တားခမစ်မှုများ၊ ကချးကငေအမျ ိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတေေ် အေဲခေတ်မှု စံနှုန်းများနှင့် အာမခံ ေတ် 
မှတ်ချေ်များ၊ ထိကရာေ်ကော ကြေေးပမီအေဲခေတ်မှုနှင့် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောမှုစနစ်၊ ကြေေးပမီဆုံးရှုံး 
နိုင်ကခခများေို အတည်ခပုကပးရန် နိှငု်းချိန်ေတ်မှတ်ထားကော ဆုံးခေတ်ချေ် ချပိုင်ခေင့်၊ ပျေ်ခပယ်၊ 
ကနာေ်ေျ၊ မကောေ်ခံေည့် ကချးကငေများေို စီမံခန ့်ခေဲခခင်းတိုအ့ား ေိုင်တေယ်ကခေရှင်းရန် မူဝါဒ

နိုင်ငံခခားကငေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ နိုင်ငံခခားကငေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှင့်ပတ်ေေ်ကော ေုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးမှု ခံနိုင်ရည်၊ ေုပ်ထုံးေုပ်ငန်းများနှင့် 
ထိန်းချုပ်ကရး စနစ်များေို ေတ်မှတ်ကပးကော မူဝါဒ 

အတိုးနှုန်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အတိုးနှုန်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှင့်ပတ်ေေ်ကော ေုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးမှု ခံနိုင်ရည်၊ ေုပ်ထုံးေုပ်ငန်းများနှင့် 
ထိန်းချုပ်ကရးစနစ်များေို ေတ်မှတ်ကပးကော မူဝါဒ

ကငေခေစ်ေေယ်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲမှု

ေုမ္ပဏီ၏ ကငေခေစ်ေေယ်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို ေန ့်ေတ်ကပးေည့် ကငေခေစ်ေေယ်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံ 
ခန ့်ခေဲမှု မူကဘာင်တစ်ရပ် ေတ်မှတ်ကပးကော မူဝါဒ

ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲမှု 

ေုမ္ပဏီ၏ ကေီးမားကောဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ေန ့်ေတ်ကပးေည့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံ 
ခန ့်ခေဲမှု မူကဘာင်တစ်ရပ် ေတ်မှတ်ကပးကော မူဝါဒ
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၃။ ခ - ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်၊ အေေဲအ့စည်းများနှင့် 
အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း မူဝါဒ နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်၊ အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း မူဝါဒ

အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့်ကနစ့ေဲ - ________ခပင်ဆင်မေမ်းမံေည့်ကနစ့ေဲ - __________ ဘုတ်အေေဲေ့ ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ေည့်ကနစ့ေဲ-_______

၁။  နိဒါန်း

ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်းေို အခခားေူများ၏ ေွှမ်းမိုးမှုမပါဘဲ ကဆာင်ရေေ်ပပီး အဆိုပါ  
ကရာင်းဝယ်မှုများေည် တူညီကော ေိုမ့ဟုတ် အေားတူ အကခခအကနများတေင် မေေ်ဆိုင်ေူတစ်ဦးဦးရနိုင်ေည့် ကေးနှုန်းေတ်မှတ် 
ချေ်များထေ် မကေျာ့ကစရန် ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီများေ စဉ်းစားကဆာင်ရေေ်ကစခခင်းမှာ ___________ [ေုမ္ပဏီ 
အမည်ထည့်ေေင်းပါ] (ဤကနရာမှစ၍ “ေုမ္ပဏီ” ဟု ေုံးနှုန်းမည်) ၏ မူဝါဒခေစ်ေည်။ ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရေယ်ချေ်မှာ ေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် 
ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီများအကနခေင့် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် 
ေိုေ်နာရမည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို ကော်ခပကပးရန်ခေစ်ေည်။

၂။  ဤမူဝါဒေို အေုံးခပုခခင်း

ဤမူဝါဒေည် ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုေ်တာများ၊ အကေီးတန်းမန်ကနဂျာများနှင့် ေေ်ဆိုင်ေည်။ ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် 
အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်းေည် ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု စည်းမျဉ်းပါ အဓိပ္ပာယ်အရ အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း  
ခေစ်နိုင်ေည်။ ဤမူဝါဒေည် ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒများ ေိုမ့ဟုတ် နည်းဥပကဒများနှင့် ဆန ့်ေျင်ေီောမှုခေစ်ရန် မရည်ရေယ်ဘဲ ထိုေဲ့ေို ့
ဆန ့်ေျင်ေီောမှုခေစ်ောခဲ့ကော် ဥပကဒ ေိုမ့ဟုတ် စည်းမျဉ်းဥပကဒ၏ ေတ်မှတ်ချေ်များေို ဦးစားကပးရမည်။

၃။  ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် အတည်ခပုခခင်း ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ

ဒါရိုေ်တာများေည် ေုမ္ပဏီ အတေင်းကရးမှူးမှတစ်ဆင့် ဘုတ်အေေဲအ့ား ၎င်းတို၏့ အခခားကော ေုမ္ပဏီများ၌ ဒါရိုေ်တာအခေစ် တာဝန် 
များယူထားခခင်းနှင့် ၎င်းတို ့ ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းတို၏့ မိေားဝင်များ ပိုင်ဆိုင်ေည့် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများ အကေးစိတ်ေို ထုတ်ကော် 
ခပန်ြေားရမည်။ ဤအကြောင်းြေားမှု အကခပာင်းအေဲများေို ဒါရိုေ်တာအေေဲအ့ား ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးမှတစ်ဆင့် ချေ်ချင်း 
ဆေ်ေေယ် အေိကပးရမည်။

ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်းေို ေိရှိေည်နှင့်တပပိုင်နေ် ဘုတ်အေေဲအ့ား ကော်ပိုရိတ် 
အတေင်းကရးမှူးမှတစ်ဆင့် အေိကပးရန်မှာ ဒါရိုေ်တာအားေုံးနှင့် အကေီးတန်းမန်ကနဂျာတို၏့ တာဝန်ခေစ်ေည်။ အဆိုခပုထားကော 
ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲ ့ အစည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်းနှင့် မခပုေုပ်မီ ေုမ္ပဏီအတေင်းကရးမှူးမှတစ်ဆင့် ဘုတ်အေေဲအ့ား 
အေိကပးပပီး အတည်ခပုချေ်ရယူရန်မှာ ကရာင်းဝယ်မှုတေင် ပါဝင်ေည့် ဒါရိုေ်တာ ေိုမ့ဟုတ် အကေီးတန်းမန်ကနဂျာ၏ တာဝန် ခေစ်ေည်။ 

အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောမှုရှိကော ဘုတ်အေေဲဝ့င်ေည် ၎င်းတိုနှ့င့်ပတ်ေေ်ကနကော ကရာင်းဝယ်မှုများနှင့်စပ်ေျဉ်းေည့်  ကဆေးကနေးမှု 
များတေင် မပါဝင်ဘဲ ယင်းေိစ္စများအား ဆန္ဒမဲကပးမှုမှ ကရှာင်ေျဉ်ရမည်။

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးပါဝင်ကနကော ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် ကရာင်းဝယ်မှုေို အတည်ခပုမည် မခပုမည် 
အား ယင်းဒါရိုေ်တာ၏ ကနာေ်ေေယ်တေင် ဆုံးခေတ်ရမည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၄။  ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲ ့ အစည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်းေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ခခင်း

ဤမူဝါဒရည်ရေယ်ချေ်အတေေ်ဆိုပါေ “ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း” ဆိုေည်မှာ ေုမ္ပဏီ 
ေိုမ့ဟုတ် ေေ်ကအာေ်ခံ ေုမ္ပဏီတစ်ခုခု နှင့် အခခား “ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်း”တို ြ့ေား အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း 
ခေစ်ေည်။

“ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်း” တေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်ေည် - 1

ေ။ ေုမ္ပဏီ၊ မိခင်ေုမ္ပဏီ၊ ဆေ်စပ် ေိုမ့ဟုတ် ပတ်ေေ်ေည့် ေုမ္ပဏီများနှင့် ဆေန်ေယ်ေည့် ေုမ္ပဏီများ၏ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ၊

ခ။ မိခင်ေုမ္ပဏနှီင့် ေေ်ကအာေ်ခံေုမ္ပဏီ ေိုမ့ဟုတ် တစ်ခုေုံး မပိုင်ဆိုင်ထားကော ဆေ်စပ်ေုမ္ပဏီများ၊

ဂ။ ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ထံ တိုေ်ရိုေ်အစီရင်ခံရေူများအပါအဝင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ေိုမ့ဟုတ် 
အကထေကထေမန်ကနဂျာနှင့် အဓိေ အရာရှိများ၊

ဃ။ မိခင်ေုမ္ပဏီ၊ ဆေ်စပ် ေိုမ့ဟုတ် ဆေန်ေယ်ေည့် ေုမ္ပဏီများ၏ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ေိုမ့ဟုတ် ဒါရိုေ်တာများေ ဆန္ဒမဲ 
ကပးေည့် ဆုံးခေတ်ချေ် ရေဒ်ေို ထိန်းချုပ်နိုင်စေမ်း ေိုမ့ဟုတ် ေိောစော ေွှမ်းမိုးနိုင်စေမ်းရှိေည့် ထင်ရှားကော ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များ။

င။ အပိုဒ်ခေဲ (ေ၊ ခ နှင့် ဂ) တိုတ့ေင် ကော်ခပထားကော ပုဂ္ဂိုေ်များ၏ မိခင်၊ ေခင်၊ ေား၊ ေမီး၊ ခင်ပေန်း ေိုမ့ဟုတ် ဇနီးများ၊

စ။ အပိုဒ်ခေဲ (ေ) မှ (င) အထိတေင် ကော်ခပထားကော ပုဂ္ဂိုေ်များေ အနည်းဆုံး ဆန္ဒမဲကပးခေင့် ၂၀% ေို ပူးတေဲ ေိုမ့ဟုတ် 
ခပတ်ခပတ်ေားေား ပိုင်ဆိုင်ေည့်ေုပ်ငန်းများနှင့် ထိုေုပ်ငန်းများ၏ ဒါရုိေ်တာများ၊ အမှုကဆာင်အရာရှနှိင့် အဓိေ ဝန်ထမ်း 
များ၊

ဆ။ အပိုဒ်ခေဲ (ေ) မှ (စ) ထိတေင် ကော်ခပထားေည့် ပုဂ္ဂိုေ်များနှင့် အစီအစဉ် ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်ဆံကရးရှိကော၊ ေိုမ့ဟုတ် မိမိတို ့
ေိုယ်တိုင် ပါဝင်ကော အေျ ိုးဆေ်ကြောင့် ဆင်ခခင်ဆုံးခေတ်မှု ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုေို ေွှမ်းမိုးခံရနိုင်ေူ။  

ေုမ္ပဏီ၏ “ထင်ရှားကော ရှယ်ယာပိုင်ရှင်” တစ်ဦးဆိုေည်မှာ ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာ ၅% ေိုမ့ဟုတ် ထိုထ့ေ်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်၊ ေိုမ့ဟုတ် 
ထိန်းချုပ်နိုင် ေိုမ့ဟုတ် ဆန္ဒမဲကပးခေင့်ေို ေျင့်ေုံး ေိုမ့ဟုတ် ေွှမ်းမိုးနိုင်စေမ်းရှိေူ ခေစ်ေည်။ “မိေားစုအရင်း အချာ” ဆိုေည်တေင် 
တစ်ဦးဦး၏ မိဘ၊ ဘိုးဘေား၊ ေားေမီး၊ အေို၊ ညီမ၊ အကဒါ်၊ ဦးကေး၊ ဝမ်းေေဲ၊ တူ၊ တူမ၊ အိမ်ကထာင်ေေ်၊ အိမ်ကထာင်ေေဲ ေိုမ့ဟုတ် 
အိမ်ကထာင်ေေ်၏ ကဆေမျ ိုးေားချင်းများ ပါဝင်ေည်။

၅။  ထုတ်ကောက်ြေခငာခခင်း

ေုမ္ပဏီေည် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း အားေုံးနှင့်ပတ်ေေ်၍ နှစ်ပတ်ေည် 
အစီရင်ခံစာများနှင့် ကငေစာရင်းများတေင် ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒများ ေိုမ့ဟုတ် နည်းဥပကဒများေ ခပဌာန်းထားေည့် အတိုင်းအတာထိ 
ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား အစီရင်ခံရမည်။ ဥပကဒေ ေတ်မှတ်ထားပါေ အဆိုခပုထားေည့် ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် 
အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်ခခင်း အားေုံးအတေေ် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ ကေိုတင်ခေင့်ခပုချေ် ရယူရမည်။

၆။  မူဝါဒ ေုံးေပ်ချေ်

စာရင်းစစ်ကော်မတီေည် ဤမူဝါဒ၏ ေုံကောေ်ခပည့်မီမှုေို နှစ်စဉ် ေုံးေပ်အေဲခေတ်ပပီး ကခပာင်းေဲမှုေိုအပ်ေည်ဟု ယူဆပါေ ဘုတ် 
အေေဲအ့တည်ခပုကပးရန် အြေံခပုရမည်။

1 ဆေန်ေယ်ေည့်ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်း၏ အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေ်ေည် IAS 24 တေင်ကော်ခပထားကော အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေနှ်င့် ေိုေ်ညီမှုရှိရန် ရည်ရေယ်ေည်။ အပိုဒ် (d) တေင် ေုမ္ပဏီ 
ေည် အများအားခေင့် မဲကပးနိုင်ခေင့် ၁၀ ရာခိုငန်ှုန်းေို ပိုင်ဆိုင်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ထိန်းချုပ်နိုင်ခခင်းရှိပါေ ၎င်းေည် ေိောထင်ရှားကော ေွှမ်းမိုးမှုများရှိေည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ကောေ်ဆို 
နိုင်ေည်။ မဲကပးနိုင်ခေင့်ေို ၂၀ ရာခိုငန်ှုန်းထေ်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ထိန်းချုပ်နိုင်ခခင်းေည် ေိောထင်ရှားကော ေွှမ်းမိုးမှုခေစ်ေည်ဆိုေည်မှာ အကေအချာပင်ခေစ်ေည်။ အပိုဒ် 
(f) ၏ "စီးပေားကရး"တေင် စီးပေားေေ်စပ်ေုပ်ကဆာင်ခခင်းများ ပါဝင်ေည်။
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၃။ ဂ - အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းခခင်းဆိုင်ရာ 
မူဝါဒ နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းခခင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ

အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့်ကနစ့ေဲ - ________ခပင်ဆင်မေမ်းမံေည့်ကနစ့ေဲ - __________ ဘုတ်အေေဲေ့ ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ေည့်ကနစ့ေဲ-_______

၁။  ရည်ရေယ်ချေ ် 

ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရေယ်ချေ်မှာ ဒါရိုေ်တာအေေဲအ့တေင်း၊ ဒါရိုေ်တာအေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အြေား ကနာေ်ဆုံးတေင် စီမံခန ့်ခေဲကရးထံ 
ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပ်နှင်းမှုေို ရှင်းေင်းခပကော်ခပရန် ခေစ်ေည်။ 

၂။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား စီမံခန ့်ခေဲမှု ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းကရးအတေေ် အကထေကထေ ခပဌာန်းချေ်

• ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဘုတ်အေေဲ၏့ ေမ်းညွှန်မှုနှင့် ကေီးြေပ်မှု၊ ဘုတ်အေေဲေ့ ချမှတ်ထားကော စံချိန်စံညွှန်းများ၊ မူဝါဒများ၊ 
တန်ေိုးများနှင့်အညီ ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရးနှင့် အကရးေိစ္စများေို စီမံခန ့်ခေဲကေီးြေပ်ရန် ေုပ်ပိုင်ခေင့်ေို အမှုကဆာင်အရာရှိ 
ချုပ်အား ခေဲကဝအပနှ်င်းေည်။

• ဤခေဲကဝအပ်နှင်းမှုတေင် ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်မတီတစ်ခုခုအတေေ် ေီးခခားမဟုတ်ကော၊ ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များ၏ အတည်ခပုမှုမေိုအပ်ကော ေုမ္ပဏီေုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဆုံးခေတ်ချေ်ချခေင့် အားေုံးပါဝင်ေည်။

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု ထိကရာေ်ကစရန်အတေေ် ေိုအပ်ေင့်ကတာ်ေေို ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံး 
ခေတ်ချေ်ချမှတ်မှုေို တစ်ဆင့်ခေဲကဝအပနှ်င်းနိုင်ော ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် ေတ်မှတ်တာဝန်ကပးထားေည့် ကော်မတီေ 
အတည်ခပုကပးရမည့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းခခင်း မူဝါဒေို ချမှတ်ရမည်။

• ဘုတ်အေေဲေ့ည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား အပ်နှင်းထားေည့် ေုပ်ပိုင်ခေင့်ေို ေျင့်ေုံးရာတေင် မည်ေည့်အမှုကဆာင် 
ေန ့်ေတ်ချေ်များေိုအပ်မည်ေို ဆုံးခေတ်ပပီး စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ရေည့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲမှု မူဝါဒများေို အတည်ခပုကပးရေည်။

• ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေတ်မှတ်ထားေည့် တာဝန်များ၊ ဦးတည်ချေ်များနှင့် စေမ်းကဆာင်ရည် ဦးတည်ေတ်မှတ်ချေ်များအကပါ် 
မူတည်၍ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်ရည်ေို နှစ်စဉ် အေဲခေတ်ေုံးေပ်ရန် ထိကရာေ်ေည့်စနစ်များေို ကော် 
ကဆာင်ရေည်။

၃။  ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံး ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီတစ်ခုေ အတည်ခပုကပးရန် ေိုအပ်ေည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဆုံးခေတ်ချေ်များ  

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေိစ္စရပ်အချ ို ့ ခေဲကဝကပးေည့် မူဝါဒနှင့်အတူ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် စနစ် တေျခေင့်ခပုထားေည့် 
ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီေ အတည်ခပုကပးရန် ေိုအပ်ကော ကအာေ်ပါ စီမံအုပ်ချုပ်မှုေိစ္စရပ်များေို ရှင်းေင်းစော ေတ်မှတ်ထားရေည် -

• ေုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချေနှ်င့် ကမျှာ်မှန်းချေ်

• ေုမ္ပဏီအတေေနှ်င့် ဘုတ်အေေဲေ့ုပ်ငန်းများအတေေ် ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်

• မဟာေျူဟာ မူကဘာင်၊ မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းနှင့် အဓိေေျကော ဘဏ္ဍာကရး ဦးတည်ေတ်မှတ်ချေ်များ

• ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ ထပ်မံအတည်ခပုကပးရမည့် နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာနှင့် ကငေစာရင်းများ အတည်ခပုခခင်း

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု မူဝါဒနှင့် မူကဘာင်များ

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• ဆုံးရှုံးမှု ခံနိုင်ရည် ေိုမ့ဟုတ် ခံနိုင်စေမ်းနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေန ့်ေတ်ချေ်များ

• စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကရး မူဝါဒများနှင့် အကေ့အထများေို ကေီးြေပ်ခခင်း

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ် ကရေးချယ်ခခင်း၊ ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ခခင်းနှင့် အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း

• ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ၊ ဥေ္က ဌနှင့် ဘုတ်အေေဲအ့ရာထမ်းများ ခန ့်အပ်မှု အဆိုခပုခခင်း

• စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံ၊ ဘုတ်အေေဲ ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုမူဝါဒများ (ဥပမာ - အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်း၊ ဆေန်ေယ်ေည့် 
ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်းများနှင့် အကရာင်းအဝယ်ခပုေုပ်မှု)၊ ဘုတ်အေေဲ ့ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ေည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း၊ ဘုတ်အေေဲ ့ 
အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှု

• ေူစ့ေမ်းအား အရင်းအခမစ် မူဝါဒများနှင့် မူကဘာင်များ

• ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအတည်ခပုကပးရမည့် ေုမ္ပဏီ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်း ခပင်ဆင်မှုများ

• ေုမ္ပဏီေို ေမ်းညွှန်ထိန်းချုပ်ေည့် ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒနှင့် နည်းဥပကဒများအရ ေိုအပ်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များ

• ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်း၏ ေိုယ်ပိုင် ဥပကဒအရ ကပးဆပ်ရန် တာဝန်ရှိမှုပါဝင်နိုင်ေည့် ေိစ္စရပ်များ

• (ေေ်ဆိုင်ေေို) ဒါရိုေ်တာများနှင့် အရာထမ်းများ၏ အာမခနှံင့် ပတ်ေေ်ကော အကြောင်းအရာများ

• တရားစေဲဆိုမှု/ အနုညာတစီရင်ဆုံးခေတ်မှု စတင်ခခင်း

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် ကော်မတီဥေ္က ဌေ ဘုတ်အေေဲမ့ှ ဆုံးခေတ်ရန် ေိုအပ်ေည်ဟု 
ယူဆေည့် ေိစ္စရပ်အားေုံး

၄။  ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံး ေိုမ့ဟုတ် ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီတစ်ခုေ အတည်ခပုကပးရန် ေိုအပ်ေည့် ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
ဆုံးခေတ်ချေ်များ  

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား ေိစ္စရပ်အချ ို ့ ခေဲကဝကပးေည့် မူဝါဒနှင့်အတူ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် စနစ် တေျခေင့်ခပုထားေည့် 
ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီေ အတည်ခပုကပးရန် ေိုအပ်ကော ကအာေ်ပါ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာေိစ္စရပ်များေို ရှင်းေင်းစော ေတ် 
မှတ်ထားရေည် -

• နှစ်များစော ေိုမ့ဟုတ် နှစ်စဉ် စီးပေားကရး စီမံေိန်း၊ ေုပ်ငန်းစီမံေိန်း နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ဘတ်ဂျေ်

• [  ] ထေ်ပိုေည့် အတည်ခပုထားကော စီမံေိန်းများနှင့် ဘတ်ဂျေ်များ ခပန်ေည် ေုံးေပ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ခပန်ေည်ချထား 
ကပးခခင်း

• [  ] ထေ်ပိုေည့် အကရးကပါ်၊ မကမျှာ်ေင့်ကော အေုံးစရိတ်များ

• ခပဌာန်းထားကော ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများအတေင်း [  ] ထေ်ပိုေည့် စာချုပ်ေစ်များ အတည်ခပုမှု

• [  ] ထေ်ပိုေည့် မတည်ကငေရင်း ရင်းနီှးခမှုပ်နံှမှု

• [  ] ထေ်ပိုေည့် ကချးကငေခေင့် ဘဏ္ဍာကငေ ခေည့်တင်းမှုေို ကဆာင်ရေေ်ခခင်း

• ေုမ္ပဏီ၏ စာရင်း အကခခခံမူများနှင့် မူဝါဒများတေင် ေိောေည့် အကခပာင်းအေဲများ

• ကအာေ်ပါေုပ်ငန်းများေို ရယူခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ကရာင်းချခခင်း

o ေုမ္ပဏီအတေေ် မဟာေျူဟာကခမာေ် ေိောထင်ရှားခခင်း၊

o ပုံမှန်စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများမှ ေိောစော ေေဲခပားခခင်း၊

o ေုမ္ပဏီ၏ ရှိရင်းစေဲ ဝန်ကဆာင်မှု ေတိေဝတ်များေို ခပည့်မီနိုင်စေမ်းအား ထိခိုေ်ကစနိုင်ေည့် အေားအောရှိခခင်း၊

o ဂုဏ်ေိေ္ခာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အေားအောရှိခခင်း။

• စီမံခန ့်ခေဲကရးအား ေီးခခားခေဲကဝအပနှ်င်းထားခခင်းမရှိေည့် ကချးကငေတစ်ခုအား အတည်ခပုခခင်း၊ ေေ်တမ်းတိုးခခင်း၊ ခပန် 
ေည်ခပင်ဆင်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် အချိန်ခပန်ေည်ေတ်မှတ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ကေျာ်ပစ်ခခင်း။ 
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၃။ င - အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များ နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ေုပ်ငန်းတာဝန်များ

ရာထူး - အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်

အစီရင်ခံရမည့်ေူ - ဒါရိုေ်တာအေေဲ ့

ကနာေ်ဆုံးခပန်ေှန်ေုံးေပ်ေည့် ကနစ့ေဲ -  _______________

ေုပ်ငန်းတာဝန် အနှစ်ချုပ်

ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌနှင့် ဆေ်ေေယ်ကဆာင်ရေေ်ပပီး ဘုတ်အေေဲေ့ို အစီရင်ခံရကော အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တေင် ဘုတ်အေေဲ ့ ချမှတ်ထားေည့် 
အတိုင်း [MFI ၏ အမည်] ၏ ပန်းတိုင်နှင့် ရည်မှန်းချေ်များေို ကရာေ်ရှိရန် ေိုအပ်ကော မဟာေျူဟာများ ကရးဆေဲရနနှ်င့် အကောင်အထည် 
ကော်ရန် အဓိေတာဝန်ရှိေည်။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ေုမ္ပဏီ၏ ကမျှာ်မှန်းချေနှ်င့် ရည်မှန်းချေ်များအား ဝန်ထမ်းများထံ ဆေ် 
ေေယ်အေိကပးပပီး ၎င်းတို၏့ ကနစ့ဉ်ေုပ်ငန်းများနှင့် ကောေ်ေည်များအား ဝန်ကဆာင်မှုကပးရာတေင် ဤတန်ေိုးများအတိုင်း ရပ်တည် 
ကဆာင်ရေေ်ကစရန် တာဝန်ရှိေည်။

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် အေေဲအ့စည်း၏ ေုပ်ငန်းများေို ထိကရာေ်စော ကပါင်းစည်းညှိနိှငု်းရန်၊ အဓိေ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် 
ထိကရာေ်ကော ဆေ်ေေယ်ကဆာင်ရေေ်မှုများေို အစခပု၍ ထိန်းေိမ်းကပးရန်၊ ေင့်တင့်ကောင်းမေန်ကော ဘဏ္ဍာကရး စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် 
ဘဏ္ဍာကရးတည်ပငိမ်မှုတို ့ ရှိကစရန်၊ ေုမ္ပဏီတစ်ခုေုံး၏ အေျ ိုးစီးပေားေို ောေေယ်ရင်း ကောေ်ေည်များ၏ အဆင့်ခမင့်မားကော စိတ် 
ကေျနပ်မှုေို ထိန်းေိမ်းကပးရန်၊ အေေဲအ့စည်းေုပ်ငန်းများနှင့် တိုးတေ်မှုတိုေ့ို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ော အစီရင်ခံရန် တာဝန်ရှိေည်။  

အကထေကထေ ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပ်နှင်းခခင်း  

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဘုတ်အေေဲမ့ူဝါဒတေင် မှတ်တမ်းတင်ထားကော ေီးခခားေန ့်ေတ်ချေ်များအကပါ်မူတည်၍ ဘုတ်အေေဲေ့ ချမှတ်ထားကော 
မူဝါဒများအတေင်း ကမျှာ်မှန်းချေ်၊ စီးပေားကရး ဦးတည်ချေနှ်င့်ရည်မှန်းချေ်များ ကအာင်ခမင်ရန် ေုပ်ပိုင်ခေင့်ေို အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား 
ကပးအပ်ေည်။

အကခခခံ တာဝန်များနှင့် တာဝန်ခံမှုများ

မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်းနှင့် စီမံခန ့်ခေဲမှု

• ဘုတ်အေေဲ ့၊ အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲတ့ိုနှ့င့်ပူးကပါင်း၍ ေုမ္ပဏီ၏ ကမျှာ်မှန်းချေ်၊ မဟာေျူဟာနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
စီမံေိန်းများကရးဆေဲခခင်း၊ အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးေ ကမျှာ်မှန်းချေ်/ရည်မှန်းချေနှ်င့် ရည်ရေယ်ချေ်တိုေ့ို ကရတိုနှင့်  
ကရရှည် ရည်ရေယ်ချေ်များနှင့် ဦးတည်ေတ်မှတ်ချေ်များအပါအဝင် ဆေ်စပ်ဘတ်ဂျေ်များခေင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်နိုင် 
ကော နှစ်စဉ်စီမံေိန်းအခေစ် ကခပာင်းေဲနိုင်ကစခခင်း။

• ဘုတ်အေေဲေ့ အေေဲအ့စည်းေို ေမ်းညွှန်ကရးအတေေ် အဓိပ္ပာယ်ရှိကော မူဝါဒများနှင့် ဆုံးခေတ်ချေ်များ ချမှတ်ရာတေင်  
အကခခခံနိုင်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်နှင့် အစီရင်ခံစာများကပးအပ်ခခင်း။

• ချမှတ်ထားေည့် ရည်ရေယ်ချေ်များနှင့်စပ်ေျဉ်းေည့် ေုမ္ပဏီ၏ ေုပ်ငန်းရေဒ်များေို ဆန်းစစ်ကေ့ောခခင်းနှင့် ကေျနပ် 
ေေယ်မရှိကော အကခခအကနများ ေိုမ့ဟုတ် စေမ်းကဆာင်မှုများေို တည့်မတ်ကပးေည့် ေုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း။

• ခမန်မာနိုင်ငံ အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းေဏ္ဍနှင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံတောအကခခအကနများရှိ ေားရာ၊ အဓိေ ကဆာင်ရေေ်ချေ် 
အေစ်များ၊ စေမ်းကဆာင်မှု၊ ဥပကဒနှင့် နည်းဥပကဒအကခပာင်းအေဲများ၊ ဆန်းေစ်တီထေင်မှုများစေည့်အပိုင်းများေို မျေ်ကခခ 
မခပတ်ခခင်း။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု

• ေုပ်ငန်းဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု၊ မတည်ကငေရင်းေုံကောေ်မှုနှင့် စဉ်ဆေ်မခပတ် အခမတ်အစေန်းရရှိမှုတိုေ့ို အဓိေထား၍ 
ေေ်ခံနိုင်ကောေ်ကော ဘဏ္ဍာကရးစေမ်းကဆာင်ရညနှ်င့် ဘဏ္ဍာကရး အေားအောတိုရ့ှိကစရန် အေေဲအ့စည်း၏ ပိုင်ဆိုင်ခေင့်၊ 
ကပးရန်တာဝန် ေေဲစ့ည်းပုံတိုေ့ို စီမံခန ့်ခေဲခခင်းခေင့် ေုမ္ပဏီ ဘဏ္ဍာကရးေေဲစ့ည်းပုံ ေုံကောေ်ေင့်တင့်မှုေို ကေချာကစခခင်း၊

• ေင့်တင့်ကော ဘဏ္ဍာကရး စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်း၊ စီမံခန ့်ခေဲခခင်းနှင့် အစီရင်ခံမှုတို ့ရှိကစခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ နယ်ပယ်အားေုံးနှင့်ေေ်ဆိုင်ကော ေေ်စုံခပည့်စုံေည့် ေုပ်ငန်းဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုမူဝါဒများ ကရးဆေဲော 
ဘုတ်အေေဲေ့ို အြေံခပုခခင်း၊

• ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရးနှင့် စီမံခန ့်ခေဲမှုအစီရင်ခံကရး စနစ်များေို ကော်ကဆာင်ထိန်းေိမ်းခခင်း၊

• မူဝါဒ၊ စာချုပ်ဆိုင်ရာ ေတိေဝတ်များ၊ အေုံးစရိတ်များ၊ ေူစ့ေမ်းအားအရင်းအခမစ်စီမံခန ့်ခေဲကရး ေုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် 
ပတ်ေေ်၍ ေေ်ကအာေ်ခံဝန်ထမ်းများ၏ ေုပ်ပိုင်ခေင့်ေို ေီးခခားေန ့်ေတ်ချေ်များ ခပဌာန်းခခင်း။

ဥပကဒ၊ နည်းပကဒနှင့် စည်းမျဉ်းေိုေ်ညီကရးဆိုင်ရာ ေိစ္စရပ်များ

• စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်ကရးအေေဲမ့ျားနှင့် ထိကရာေ်ကော အေုပ်ေကဘာ ဆေ်ဆံကရး တည်ကဆာေ်ခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီအား ကငေကရးကြေးကရးကေီးြေပ်စစ်ကဆးကရးဦးစီးဌာန နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် အခခားေေ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်ကရး 
အေေဲမ့ျားေ ချမှတ်ထားေည့် ေေ်ဆိုင်ေင့်ကတာ်ကော ဥပကဒ၊ နည်းဥပကဒများနှင့် ေိုေ်ညီမှုရှိကစခခင်း၊

• အတည်ခပုထားကော ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများေို ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားပပီး ၎င်းတိုနှ့င့် ေိုေ်ညီမှုရှိကစကရး။

ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု

• ေုမ္ပဏီ၏ ဦးတည်ချေ်များ ကအာင်ခမင်ရန် ေိုအပ်ကော အရည်အချင်းခပည့်ဝေည့် ဝန်ထမ်းများ၊ စီမံခန ့်ခေဲကရး ေေဲစ့ည်းပုံ 
များခေင့် ေုံကောေ်စော အားခေည့်ထားမှုရှိကစကရး၊

• ေိုအပ်ကော ဘဏ္ဍာကရး ေုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ကဆာင်မှုများ ကော်ထုတ်ခခင်းနှင့် အကောင်အထည်ကော်ခခင်းတိုနှ့င့်အတူ 
အကရာင်းနှင့် ဝန်ကဆာင်မှု ယဉ်ကေျးမှုအကေ့အထေို ကော်ထုတ်ပျ ိုးကထာင်ကပးခခင်း၊

• ဆေန်ေယ်ေည့် အေေဲအ့စည်းများ၊ အဓိေမိတ်ေေ်များနှင့် ထိကရာေ်ကော အေုပ်ေကဘာ ဆေ်ဆံကရးတည်ကဆာေ်ခခင်း၊

• ကဘးေင်းကရးနှင့် ေုံခခုံ ကရး မူဝါဒများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းေို ဆန်းစစ်ကေ့ောရနနှ်င့် အကခပာင်းအေဲများေို ဝန်ထမ်းများ 
အား အချိနနှ်င့်တကခပးညီ ေတိကပးရန် တာဝန်အရ ေုမ္ပဏီ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် အချေ်အေေ်စနစ်များ ကဘးေင်းကရးနှင့် 
ေုံခခုံ ကရးေို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• အခခား အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲဝ့င်များနှင့်အတူပူးကပါင်း၍ အဓိေ ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများနှင့် ထိကရာေ်ကော 
ဆေ်ဆံကရးေို ထိန်းေိမ်းခခင်း၊

• တိုေ်ရိုေ် ကေီးြေပ်မှုကအာေ်တေင်ရှိကော ေုပ်ငန်းအေေဲမ့ျား၊ ဝန်ထမ်းအေေဲမ့ျားြေား ထေေ်ကပါ်ောေည့် ပဋိပေ္ခများေို 
ကခေရှင်းကပးခခင်း။

ေူစ့ေမ်းအား အရင်းအခမစ်များနှင့် ေျွမ်းေျင်မှု ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရး

• ေုမ္ပဏီအား ကောေ်ေည်များအတေေ် ေမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ ထုတ်ေုန်များနှင့် ဝန်ကဆာင်မှုများ အခပည့်အဝ 
ကပးအပ်ရာတေင် ေိုအပ်ကော ကခါင်းကဆာင်မှုနှင့် ေျွမ်းေျင်မှုများေို ဆေဲကဆာင်ထိန်းေိမ်းထားကစခခင်း၊

• အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းစေမ်းကဆာင်မှုေို ချမှတ်ထားကော ဦးတည်ချေ်များအကပါ် အကခခခံ၍ ကေီးြေပ် 
ော အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း၊

• စီမံခန ့်ခေဲကရး ဝန်ထမ်းအားေုံး အေုပ်ခန ့်အပ်ခခင်း၊ အေုပ်ေမားငှားရမ်းခခင်း၊ ကရွှ က့ခပာင်းခခင်း၊ အေုပ်ခေုတ်ခခင်းများေို 
ေုံးေပ်အတည်ခပုခခင်း၊

• ဘေ်စုံခပည့်စုံကော ေူစ့ေမ်းအားအရင်းအခမစ် မူဝါဒများေို ကော်ကဆာင်အြေံခပုခခင်း၊

• အကေးစားကငေကချးေုပ်ငန်းများနှင့်ဆေ်စပ်ေည့် ေားရာများနှင့် အကောင်းဆုံး အကေ့အထများအား မျေ်ကခခမခပတ်  
ကစရန် စဉ်ဆေ်မခပတ် ေိုယ်တိုင် ေမ်းညွှန်ကော ေျွမ်းေျင်မှု ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးနှင့် ပညာကရးေို အကောင်အထည်  
ကော်ခခင်း၊

• စီမံခန ့်ခေဲကရး ေေဲစ့ည်းပုံတေင် ရာထူးဆေ်ခံမှုစီမံေိန်းေို အကောင်အထည်ကော်ရန် အကေီးတန်းနှင့် အေယ်အေတ်တန်း 
စီမံခန ့်ခေဲကရးအဆင့်များ၌ ေျွမ်းေျင်မှု ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးအတေေ် အခေင့်အေမ်းများကပးအပ်ခခင်း။
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ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားခခင်း

• ေတင်းအချေ်အေေ်ခေန ့်ကဝခခင်း၊ စိတ်ေူးစိတ်ေန်းများ ေေှယ်ခခင်း၊ ခပဿနာများ ကခေရှင်းခခင်း၊ ေားရာများ ကဆေးကနေး 
ခခင်း စေည့်တိုက့ဆာင်ရေေ်ရန် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ပုံမှန် အစည်းအကဝးများ ေျင်းပခခင်း၊

• ေင့်ကေျာ်ေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များေို အေေဲအ့စည်းတစ်ခုေုံးေို ့ပုံမှန် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကစခခင်း၊

• ေုမ္ပဏနှီင့်ပတ်ေေ်ကော ခပင်ပဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရးေို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• အာဏာပိုင်များ၊ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် စီးပေားကရးအေိုင်းအဝိုင်းများ၊ ပပိုင်ေေ်များ၊ ဆေန်ေယ်ေည့် အေေဲအ့စည်းများ၊ ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များ၊ ဘဏ္ဍာကငေကထာေ်ပံ့ေူများ၊ ကောေ်ေည်များ၊ အများခပည်ေူတိုထ့ံ  ေိုအပ်ေေို ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌနှင့်အတူ အေေဲ ့ 
အစည်းေို ေိုယ်စားခပုခခင်း။

ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ဆေ်ဆံကရး

• အထူးေခေင့် ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌနှင့် အပမဲမခပတ်ဆေ်ေေယ်ကဆာင်ရေေ်မှုေို အကထာေ်အေူခေစ်ကစရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့်ထိကရာေ် 
ကော အေုပ်ေကဘာ ဆေ်ဆံကရးထားရှိခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများနှင့် (ကော်မတီ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များအရ ေိုအပ်ေည့်အတိုင်း) ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီ 
အစည်းအကဝးများတေင် ပါဝင်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ၎င်း၏ကော်မတီများအား ထိကရာေ်ကောကထာေ်ပံ့မှု၊ ေတင်းအချေ်အေေ်/ဆန်းစစ်ကေ့ောမှုများ 
ကပးအပ်ခခင်း၊

• စီမံအုပ်ချုပ်မှုေေဲစ့ည်းပုံတေင် ရာထူးဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းေို အကောင်အထည်ကော်ပပီး ဘုတ်အေေဲအ့ဆင့်တေင် ေိုအပ်ေည့် 
အတိုင်း ေျွမ်းေျင်မှုများ ကော်ထုတ်ကပးရန် ဘုတ်အေေဲအ့ဆင့်၌ ဘုတ်အေေဲနှ့င့်အတူ ေျွမ်းေျင်မှု ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးအတေေ် 
အခေင့်အေမ်းများကပးအပ်ခခင်း။

အခခားတာဝန်များ

• အချိန်ောေအေိုေ် ဘုတ်အေေဲေ့ အပနှ်င်းေည့် အခခားတာဝန်များေို အကောင်အထည်ကော်ခခင်း။

ေုပ်ပိုင်ခေင့်

• ဘတ်ဂျေ်အတေင်းရှိပပီး အေေဲအ့စည်းမူဝါဒနှင့်ညီကော မတည်ကငေရင်းနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာကငေေုံးစေဲခခင်းေို အတည်ခပု 
ကပးရန်၊

• ကော်ပိုရိတ် ေတိေဝတ်များအတေေ် အတည်ခပုကပးေူအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ရန်၊

• နှစ်ပတ်ေည်စီမံေိန်းအတေင်းရှိ ေိုမ့ဟုတ် အခခားနည်းေမ်းခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ အတည်ခပုထားကော အစီအစဉ်များ/ အစ 
ခပုေုပ်ငန်းများေို အကောင်အထည်ကော်ရန်၊

• မီဒီယာနှင့် အများခပည်ေူအား ေုမ္ပဏီေိုယ်စား စေားကခပာြေားရန်၊

• အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲဝ့င်များအား ေီးခခားတာဝန်များ ထမ်းကဆာင်ရန် ေုပ်ပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းရန်၊

• မိမိအား ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒအရ အပနှ်င်းထားေည့် ေုပ်ငန်းများေို တစ်ဦးတည်ခေစ်ကစ၊ အခခား 
အရာထမ်းများနှင့်ပူးတေဲ၍ခေစ်ကစ ကဆာင်ရေေ်ရန်။

ေျွမ်းေျင်မှုများနှင့် ေိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများ

• အကခမှာ်အခမင် - ရှင်းေင်းပပီး ေေ်ခံကောေ်ေေယ် ကမျှာ်မှန်းချေ်ေို ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားခခင်းခေင့် အခခားေူများအား 
ေှုံက့ဆာ်တိုေ်တေန်းခခင်း

• ကခါင်းကဆာင်မှုဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျင်မှု - အေင်းအေေဲစ့ိတ်ဓာတ်ေေံ ပ့ေိုးကရး၊ ေူအများအား စီမံခန ့်ခေဲခခင်းနှင့် အခပန်အေှန် 
တာဝန်ခံခခင်းတိုေ့ို အကေးကပးခခင်း၊

• ဆေ်ဆံကရး ေျွမ်းေျင်မှု - ေူများအား အကရးအကေီးဆုံးအခေစ် မှတ်ယူပပီး ကအာင်ခမင်ကော ဆေ်ဆံကရးမဟာေျူဟာများ၊ 
အကေ့အထများနှင့် အကခခခံရေဒ်များြေား ချိတ်ဆေ်မှုေို နားေည်ခခင်း၊

• ပင်ေိုယ်စရိုေ်ေေ္ခဏာ ြေ့ံခိုင်ခခင်း - အမှားများေို ဝန်ခံပပီး ၎င်းတိုမ့ှ ေင်ယူခခင်း၊ ေတ်မှတ်ထားေည့် တန်ေိုးများနှင့် 
အမူအေျင့်တို ြ့ေား တေမတ်တည်းရှိမှုေို ခပဆိုခခင်း၊ အကရးကေီးကောေိစ္စများတေင် ရပ်တည်မှုရှိခခင်း၊ ယုံြေည်မှုရှိပပီး 
မကမာေ်မာခခင်း၊

• မဟာေျူဟာ/နည်းေျူဟာ - ကနစ့ဉ်ေုပ်ကဆာင်ရကောေုပ်ငန်းများေို ကစ့ကစ့စပ်စပ်နားေည်ေေို ေျယ်ခပန ့်ေည့် ေိစ္စများ 
ေို ခမင်တတ်ခခင်း၊

• ထိုေ်ေင့်ကော ဆင်ခခင်ဆုံးခေတ်နိုင်စေမ်းရှိခခင်း - ေတင်းအချေ်အေေ်များေို အတိမ်အနေ်ချိန်နိုင်ပပီး ေင့်တင့်ကော 
ဆုံးခေတ်ချေ်များ ချနိုင်ခခင်း၊

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• ကတေးကခါ်နိုင်စေမ်း - ေေ်စံုခပည့်စုံစောနှင့် မဟာေျူဟာေျေျ ကတေးကခါ်ခခင်း၊ ဆန်းေစ်တီထေင်ကတေးကခါ်မှုေို အားကပး 
ေှုံက့ဆာ်ခခင်း၊ အကတေးအကခါ်ဆိုင်ရာ/မဟာေျူဟာ ကတေးကခါ်မှုနှင့် ေေ်ကတေအ့ပိုင်းတို ြ့ေား မျှတမှု ရှိကစခခင်း၊

• စီမံခန ့်ခေဲကရး ေျွမ်းေျင်မှု - မိမိဝန်းေျင်တေင် အရည်အကေေးခမင့် ေျွမ်းေျင်ေူများထားရှိခခင်း၊ ဦးတည်ချေ်များနှင့် 
ေိုေားေည့် ရေဒ်များေို ရှင်းေင်းစော ေတ်မှတ်၍ ဆေ်ေေယ်အေိကပးခခင်း၊ ရေဒ်များရကအာင် တေန်းအားကပးပပီး ထို ့
အတေေ် မိမိေိုယ်တိုင်/အခခားေူများအား တာဝန်ခံကစခခင်း၊ အေေဲအ့စည်းေို ဦးတည်ချေ်မကပျာေ်ကစခခင်း၊ စေမ်းကဆာင်မှု 
နိမ့်ပါးခခင်းေို အချိန်ေိုေ်မျှတေည့် နည်းေမ်းခေင့် ေိုင်တေယ်ကခေရှင်းခခင်း၊

• အကခပာင်းအေဲ စီမံခန ့်ခေဲကရး ေျွမ်းေျင်မှု - အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများ၏ ကခပာင်းေဲကနကော ေိုေားချေ်/ေိုအပ်ချေ်များ 
ခပည့်မီကရးအတေေ် မဟာေျူဟာများေို ထိကရာေ်စော မေမ်းမံရနနှ်င့် ရင်းခမစ်များ ထိကရာေ်စော ကရွှ က့ခပာင်းကပးရန် ေိုအပ် 
ကော အစခပုေုပ်ငန်းများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• အေေန်ကောင်းမေန်ကော ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး ေျွမ်းေျင်မှု (နှုတ်အား၊ စာအားခေင့်)နှင့် ဘုတ်အေေဲအ့ဆင့် ရှင်းေင်း 
တင်ခပခခင်းဆိုင်ရာ ေျွမ်းေျင်မှု၊

• စိတ်ချရမှုနှင့် ယုံြေည်ရမှု - အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် စိတ်ချမှု၊ ယုံြေည်မှု၊ ယုံစားမှုေို အချိန်တိုအတေင်း ကော်ကဆာင် 
နိုင်စေမ်း၊ အဆင့်ခမင့်မားကော ေမာေမတ်ရှိမှုနှင့် ေျှ ိုဝ့ှေ်ထားရှိကပးမှုတို ့ရှိခခင်း၊

• ပုဂ္ဂိုေ်ကရး တန်ေိုးများ - ရပ်ရောေူထုထံ ေတိေဝတ်များ ကော်ထုတ်ခပေခခင်း၊ ဝန်ကဆာင်မှုကပးကနေည့် ကေးေေေ်အပိုင်း 
များအတေေ် ဂရုထားမှုေို ခပေခခင်း၊ ကဒေခံအကခခအကန၊ ေူထုအေိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဆေ်စပ် ေိုအပ်ချေ်များေို ပိုမို 
နားေည်ေိုစိတ်ရှိခခင်း။

ပညာကရး/ေဟုေုတနှင့် အကတေအ့ြေုံ

• ဆေ်စပ်ကော ကောေိပ်/တေ္က ေိုေ် ဘေဲ ့ - ဥပမာ စီးပေားကရး/ဘဏ္ဍာကရးနှင့်ဆေ်စပ်ကော
• ေေ်ေီဘဏ္ဍာကရးအေေဲအ့စည်းတစ်ခုခု၊ ခေစ်နိုင်ေျှင် ဘဏ်၊ အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းအေေဲအ့စည်း ေိုမ့ဟုတ် ေမဝါယမ 

ေုပ်ငန်းတေင် အနည်းဆုံး ဆယနှ်စ်အကတေအ့ြေုံ ရှိပပီး အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအဆင့်တေင် ကခါင်းကဆာင်မှု ရာထူး အကတေ ့ 
အြေုံ များစောရှိေူ

• ဘုတ်အေေဲအ့ား အစီရင်ခံခခင်း/၎င်းတိုနှ့င့်တေဲေေ်ေုပ်ေိုင်ခခင်း အကတေအ့ြေုံ
• ေေ်ေီ ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုအပိုင်းတေင် ဦးစားကပးအဆင့်များ ေတ်မှတ်ခခင်း၊ မဟာေျူဟာနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီးပေား 

ကရး စီမံေိန်းများ ကရးဆေဲအကောင်အထည်ကော်ခခင်းတို၌့ ခမင်ောကော ကအာင်ခမင်မှုရှိေူ
• ေေေ်ဘီဏ္ဍာကရးဝနက်ဆာငမ်ှုအပိငု်းတေင ်ဘဏ္ဍာကရးနှင့ေ်ပုင်န်းပိငု်း စမီခံန ့ခ်ေဲမှု ေဟုေတု/အကတေအ့ြေုံ ေျယခ်ပန ့စ်ောရှေိူ
• ေေ်ေီ ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုအပိုင်းရှိ ေေ်ေျန်ရှင်းတမ်း၊ အရှုံးအခမတ်ရှင်းတမ်း၊ ကငေေားစီးဆင်းမှုရှင်းတမ်းများ အပါ 

အဝင် ဘဏ္ဍာကရးစီမံခန ့်ခေဲမှုေို ထူးေဲစောနားေည်မှုရှိပပီး စီးပေားကရးအခမင် ခမင့်ခမင့်မားမားရှိေူ
• စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်ထားကော ဘဏ္ဍာကရးအေေဲအ့စည်းဝန်းေျင်အတေင်း စည်းမျဉ်းေိုေ်ညီမှုနှင့် ဆေ်စပ်ေုပ်ငန်းများေို 

နားေည် အကတေအ့ြေုံ ရှိေူ
• ဘဏ္ဍာကရးအေေဲအ့စည်းေုံး ကဆာ့ေ်ဝဲေ်စနစ်များတေင် အကတေအ့ြေုံ ရှိေျှင် ပိုကောင်းေည်
• အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းေဏ္ဍရှိ စိန်ကခါ်မှုများ/အခေင့်အေမ်းများေို နားေည်မှုရှိေျှင် ပိုကောင်းေည်။

ဤေုပ်ငန်းတာဝန်များေည် ဤရာထူးကနရာအတေေ် တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားအားေုံးေို အခပည့်အစုံ ကော်ခပထားခခင်း မဟုတ်ပါ။ ေုမ္ပဏီ 
ေည် အကခခခံေျကော ေုပ်ငန်းများနှင့် အေုပ်အေိုင်စံချိန်စံညွှန်းများေို ေိုအပ်ေေို ခပင်ဆင် ေိုမ့ဟုတ်  ကခပာင်းေဲနိုင်ခေင့်ရှိေည်။ 
ဤေုပ်ငန်းတာဝန်ေည် စာခေင့်ကရးေားထားကော ေိုမ့ဟုတ် ထိုေို ့ေကဘာေေ်ကရာေ်ကော အေုပ်အေိုင်စာချုပ် မဟုတ်ပါ။

အေိအမှတ်ခပုခခင်း

__________________________________________________    ____________________

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေ ေုံးေပ်အေိအမှတ်ခပုေည်   ကနစ့ေဲ

__________________________________________________    ____________________

ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌေ ေုံးေပ်အေိအမှတ်ခပုေည်    ကနစ့ေဲ
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၃။ စ - ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုမူဝါဒတေင်  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ 
အခန်းေဏ္ဍ နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုမူဝါဒတေင်  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍ

အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့်ကနစ့ေဲ - ________ခပင်ဆင်မေမ်းမံေည့်ကနစ့ေဲ - __________ ဘုတ်အေေဲေ့ ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ေည့်ကနစ့ေဲ-_______

၁။  ဘုတ်အေေဲ ့ စီမံအုပ်ချုပ်ကရးတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အခန်းေဏ္ဍ

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ တစ်မူထူးကော အခန်းေဏ္ဍနှင့် အေိအခမင်တိုအ့ရ ၎င်းေည် ဘုတ်အေေဲစ့ီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ကထာေ်ပံ့ေမ်းညွှန် 
ရာတေင် အေေန်အကရးပါကော အခန်းေဏ္ဍမှ ပါဝင်ေည်။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ေုမ္ပဏီေို စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် မဟာေျူဟာ အကောင် 
အထည်ကော်မှုတိုတ့ေင် ဘုတ်အေေဲေ့ုပ်ငန်းများေို ေမ်းညွှန်ကထာေ်ပ့ံ ပပီး မူဝါဒများေို အကောင်အထည်ကော်ော ေုမ္ပဏီနှင့် အေျ ိုး 
ေေ်ဆိုင်ေူအားေုံး၏ အေျ ိုးစီးပေားများေို ေိုယ်စားခပုေည်။

အမှုကဆာငအ်ရာရှခိျုပေ်ည ်ဘတုအ်ေေဲအ့ကနခေင့ ်ေိအုပက်ော ကေီးြေပမ်ှုကပးနိငုရ်န ်အစည်းအကဝးမတိငုမ် ီေုကံောေ ်ေည့ ်အချနိေ်ိေု၊် 
တိေျကော ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များရှိကစရန် ကဆာင်ရေေ်ရမည်။ ထို ခ့ပင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် 
ဘုတ်အေေဲစ့ဉ်းစားကပးရန် ဥေ္က ဌနှင့်တိုင်ပင်ကဆေးကနေး၍ ၎င်းေ တင်ခပကော ဆုံးခေတ်ချေ်များနှင့်ပတ်ေေ်ေည့် ေုံကောေ်ကော 
ေတင်းအချေ်အေေ်များ ဘုတ်အေေဲထ့ံတေင် ရှိကနကစရန်ေည်း ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

၂။  အဓိေ တာဝန်များ

ကအာေ်ပါတိုေ့ည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေ ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် ကဆာင်ရေေ်ရမည့် အဓိေ တာဝန်များခေစ်ေည် - 1

• ဘုတ်အေေဲ၏့ စီမံခန ့်ခေဲမှုများေို ကေျာ့ပါးကစော အုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းေိုပို၍ အကေးကပးနိုင်ရန် ေူညီခခင်း (ဘုတ်အေေဲ၏့ 
ေွှမ်းမိုးချုပ်ေိုင်မှုေို ကရှာင်ေျဥ်ခခင်း)

• မဟာေျူဟာေို ေိုအပ်ေေို ေုံးေပ်မေမ်းမံပပီး အတည်ခပုကပးရေည့် အခန်းေဏ္ဍရှိကော ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အတူ MFI ၏ 
မဟာေျူဟာနှင့် ေုပ်ငန်းများေို ရှင်းေင်းကော်ခပကပးခခင်း၊

• ဥေ္က ဌ၏ ကတာင်းဆိုချေ်အရ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ မူဝါဒ၊ မဟာေျူဟာတိုအ့ကပါ် အဓိေ အာရုံထားနိုင်ကစရန် 
စာရေေ်စာတမ်းများ ခပင်ဆင်ကပးခခင်း (ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းများေို ကထာေ်ပံ့ကပးေည့်အကနခေင့် ေိောထင်ရှားကော 
ကမးခေန်းများနှင့် ခေ်ခဲနေ်နဲကော ခပဿနာများေို အစီအစဉ်ချခခင်း)၊

• အေေဲအ့စည်း၏ စေမ်းကဆာင်မှုနှင့် တိုးတေ်မှုတိုေ့ို ကေ့ောကစာင့်ြေည့်နိုင်ရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ကော်မတီများအား ေင့်ကတာ် 
ေေို ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စံအစီရင်ခံစာများကပးအပ်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲနှ့င့်အတူ ေူမှုကရးဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှုအပါအဝင် အေေဲအ့စည်းဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှု ညွှန်ေိန်းများ ကော်ထုတ်ခခင်း၊

• ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေူမှုကရးဆိုင်ရာ ဦးတည်ချေနှ်စ်ရပ်၏ အေျ ိုးေေ်ကရာေ်မှု ေို စီမံခန ့်ခေဲရာတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား ေူညီခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် ေိုအပ်ေည့် စာရေေ်စာတမ်းများ အချိနနှ်င့်တကခပးညီရယူကပးခခင်း၊

• ကော်မတနှီင့် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများအတေင်းနှင့် မတိုင်မီ ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာ တစ်ဦးချင်းစီ၏  ကမးခေန်းများေို 
ကခေြေားရန် အေင့်ရှိခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌအား အဓိေေျေည့် ေုပ်ငန်းေိစ္စများေို အေိကပးရန်နှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးရန် ဥေ္က ဌ နှင့် ပုံမှန်ဆေ်ေေယ် 
မှုထားရှိခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာအေစ်များအား ေုပ်ငန်းအကြောင်း ရှင်းေင်းခပရာတေင် ေူညီခခင်း။

1 Council of Microfinance Equity Funds (CMEF). 2012. “The Practice of Corporate Governance in Microfinance Institutions.” Consensus Statement of the 
Council of Microfinance Equity Funds, p. 21.

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၃။ ဆ - အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှုေိ ုအေဲခေတ်ကေ့ောမှုပုံစံ နမူနာ

ကအာေ်ပါပုံစံေည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို အေဲခေတ်ကေ့ောမှုအတေေ် မူကဘာင် နမူနာတစ်ရပ်ခေစ်ေည်။ ၎င်းေို 
MFI ၏ နှစ်ပတ်ေည် ေီးခခားရည်ရေယ်ချေ်များနှင့် ေုပ်ငန်းစီမံေိန်းတိုအ့ရ အံဝင်ကအာင် ခပင်ဆင်ေင့်ေည်။ ေဏ္ဍခေဲတစ်ခုစီအတေေ် 
ရရှိေည့် အမှတ်များ ေတ်မှတ်ရန် ကအာင်ခမင်မှုအဆင့်ေို ေိုေ်ေေ်ေည့် ချိန်ဆမှု၊ အဆင့်ေတ်မှတ်ချေ်များခေင့် စေမ်းကဆာင်မှုဆိုင်ရာ 
အကရအတေေ်နှင့် အရည်အချင်းစံနှုန်းများေို ေတ်မှတ်ရမည်။

အဆိုခပုထားကော အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို ဦးတည်ချေ်များနှင့် ချိန်ဆမှုများခေင့် ေုံးေပ်ချေ်*

            ရမှတ်
၁။ ဘဏ္ဍာကရး စေမ်းကဆာင်မှု - အခမင့်ဆုံး ၃၀ မှတ်     

၁.၁။ အခမတ်ရရှိမှု ဦးတည်ချေ်များ ကအာင်ခမင်မှု (အခမင့်ဆုံး ၉ မှတ်)            _____     

၁.၂။ ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထိကရာေ်မှု ဦးတည်ချေ်များ ကအာင်ခမင်မှု (အခမင့်ဆုံး ၆ မှတ်)   _____

၁.၃။ ကချးကငေ ေတ်မှတ်ချေ် တိုးတေ်မှုဦးတည်ချေ်များ ကအာင်ခမင်မှု (အခမင့်ဆုံး ၉ မှတ်)  _____

၁.၄။ ဘဏ္ဍာကရးကထာေ်ပံ့မှု ဦးတည်ချေ်များ ကအာင်ခမင်မှု (အခမင့်ဆုံး ၆ မှတ်)  _____     

                   ဘဏ္ဍာကရးစေမ်းကဆာင်မှု စုစုကပါင်း ရမှတ်- _____  

၂။ စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်း - အခမင့်ဆုံး ၃၀ မှတ်

၂.၁။ နှစ်ပတ်ေည် စီမံေိန်းနှင့် ဘတ်ဂျေ်ကရးဆေဲမှုနှင့် ကအာင်ခမင်မှု (အခမင့်ဆုံး ၁၀ မှတ်)   _____

၂.၂။ ကေးေေေ်ချဲထ့ေင်ကရးစီမံေိန်း ကရးဆေဲမှုနှင့် ကအာင်ခမင်မှု (အခမင့်ဆုံး ၁၀ မှတ်)   _____

၂.၃။ နည်းပညာစီမံေိန်း ကရးဆေဲမှုနှင့် အကောင်အထည်ကော်မှု (အခမင့်ဆုံး ၁၀ မှတ်)  _____      

  စီမံေိန်းကရးဆေဲမှု ရမှတ်- _____

၃။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု - အခမင့်ဆုံး ၂၀ မှတ်

၃.၁။ ရုံးတေင်း စာရင်းစစ် (အခမင့်ဆုံး ၇ မှတ်)       _____ 

၃.၂။ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု (အခမင့်ဆုံး ၇ မှတ်)   _____

၃.၃။ ခပင်ပ စာရင်းစစ်၏ စီမံခန ့်ခေဲကရး ကပးစာ နှင့် နှစ်ေုန် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ (၆ မှတ်)  _____      

  ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု ရမှတ်- _____

၄။ အေေဲအ့စည်း ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရး - အခမင့်ဆုံး ၁၀ မှတ်

၄.၁။ ေူစ့ေမ်းအားအရင်းအခမစ် ဝန်ထမ်းခန ့်ထားကရး မဟာေျူဟာ(အခမင့်ဆုံး ၄ မှတ်)   _____

၄.၂။ စေမ်းကဆာင်မှု စီမံခန ့်ခေဲခခင်း (အခမင့်ဆုံး ၃ မှတ်)      _____

၄.၃။ အေေဲအ့စည်း ြေံ့ခိုင်ကစကရး (အခမင့်ဆုံး ၃ မှတ်)  _____
   

  အေေဲအ့စည်း ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရး ရမှတ်- _____

ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ဆေ်ဆံကရးနှင့် အဓိေ အရည်အချင်းများ - အခမင့်ဆုံး ၁၀ မှတ် ရမှတ်  _____

- ဘုတ်အေေဲဝ့င်များစစ်တမ်း အေုံးခပုခခင်း (ပူးတေဲပါ)   
   

                   စုစုကပါင်း (အခမင့်ဆုံး ၁၀၀) _____
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အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို ေုံးေပ်ခခင်း - ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ စစ်တမ်း

ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ရာထူးကနရာအတေေ် ေိုအပ်ကော ကခါင်းကဆာင်မှုအရည်အချင်းများ အပါအဝင် ဘုတ် 
အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ဆေ်ဆံကရးေို အေဲခေတ်ရန် ကအာေ်ပါ စစ်တမ်းပုံစံေို အေုံးခပုေည်။ ေိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းတေင် 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ စေမ်းကဆာင်မှုအဆင့်ေို ကော်ခပရနနှ်င့် ေေ်ဆိုင်ေေို မှတ်ချေ်ကပးရန် ေင့်အကခေေို ကရေးချယ်ပါ။

အဆင့်ေတ်မှတ်ချေ်  

 ထူးခခားကောင်းမေန် (၅) - စံကခါင်းကဆာင်တစ်ဦးေို ေိုယ်စားခပုေည်

 အေေန်ထိကရာေ် (၄) - ရှင်းေင်းကော အားောချေ်ေို ကော်ခပေည်

 ထိကရာေ် (၃) - ေေ်ခံနိုင်ကောေ်ေည့် ပုံစံခေင့် စေမ်းကဆာင်ေည်

 ထိကရာေ်ရုံောရှိ (၂) - စေမ်းကဆာင်မှုေို အကနှာင့်အယှေ်ခေစ်နိုင်

 ေိုအပ်ချေ်ရှိ (၁) - ထင်ရှားကော အနုတ်ေကဘာကဆာင်ေည့် ေေ်ကရာေ်မှု ခေစ်ကစ

 အေျုံးမဝင် (ဝ) - မေေ်ဆိုင် ေိုမ့ဟုတ် မေိပါ

၁။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ကမျှာ်မှန်းချေ်ေို ေေ်ကတေေ့ျကော စီးပေားကရးမဟာေျူဟာများအခေစ် အေေင်ကခပာင်းရန် မဟာ 
ေျူဟာ၊ ဦးတည်ချေ်များနှင့် စီးပေားကရးစီမံေိန်းတို ့ကရးဆေဲရာ၌ ထိကရာေ်မှုရှိေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

၂။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် အဓိေ စီးပေားကရးဦးတည်ချေ်များ ကအာင်ခမင်ရန် ရင်းခမစ်များေို ချိန်ညှိပပီး ရှင်းေင်းကော တာဝန် 
ခံမှု ကပးအပ်ခခင်းခေင့် အေေဲအ့စည်းမဟာေျူဟာေို အကောင်အထည်ကော်ရာတေင် ထိကရာေ်မှုရှိေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၃။   အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ေုမ္ပဏီ ရင်ဆိုင်ကနရေည့် အဓိေ ေိစ္စရပ်များအား ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ ေိရှိကစော ဘုတ်အေေဲ ့ 
တစ်ခုေုံး အခပည့်အဝေိရှိ ဆုံးခေတ်နိုင်ကရးေို ကထာေ်ပံ့ကပးရန် (နှုတ်အား၊ စာအားခေင့်) အချိန်ေိုေ်၊ ေုံကောေ်ကော ေတင်း 
အချေ်အေေ်များ ရရှိကစကရး ကဆာင်ရေေ်ေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

၄။  ရှုပ်ကထေးနေ်နဲကော ေိစ္စများေို နားေည်မှုခပေရာတေင်ေည်းကောင်း ေုမ္ပဏီ ရင်ဆိုင်ကနရေည့် ခပဿနာ/အခေ်အခဲများ 
ေို ထိကရာေ်စော ကခေရှင်းကပးေည့် နည်းေမ်းများ ကော်ထုတ်ရာတေင်ေည်းကောင်း အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ထိုေ်ေင့် 
ကောင်းမေန်ကော ဆင်ခခင်ဆုံးခေတ်နိုင်စေမ်းေို ကော်ခပနိုင်ေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

၅။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ေုမ္ပဏနှီင့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များထံမှ ကမးခမန်းကော ကမးခေန်းများေို တုံ ခ့ပန်ရာတေင် အေေဲ ့ 
အစည်းအကြောင်း ထိုေ်ေင့်ကောင်းမေန်ပပီး အခပည့်အဝနားေည်မှုေုိ ခပေေျှေ် ေုမ္ပဏီ၏ ေုပ်ငန်း၊ စိန်ကခါ်မှုနှင့် ေုပ်ငန်း 
ဝန်းေျင်ေို ထိကရာေ်စော ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅
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၆။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ေုမ္ပဏီေ ရင်ဆိုင်ကနရေည့် ေိစ္စများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များထံမှ အြေံဉာဏ်များေို 
ရယူနားကထာင်ပပီး စိတ်ေူးစိတ်ေန်းများအတေေ် ဘုတ်အေေဲအ့ား “ထိကရာေ်စော တုံ ခ့ပန်ေည့် ဘုတ်အေေဲ”့ အခေစ် အေုံးခပုေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

၇။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ဘုတ်အေေဲက့မးခေန်းများနှင့် မှတ်ချေ်များအား ောေေယ်ခုခံခခင်းမဟုတ်ဘဲ ေိုအပ်ေေို ခပန်ေည် 
အခပုေကဘာကဆာင်ကော စိန်ကခါ်မှုများခေင့် တုံ ခ့ပန်ေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

၈။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ေတိေဝတ်များနှင့် တစ်ဦးချင်း အစခပုေုပ်ေိုင်ခခင်းများေို အားကပးေှုံက့ဆာ်ော ထိကရာေ်ပပီး 
စည်းေုံးေည့် အကေီးတန်းအရာရှိများအေေဲေ့ို တည်ကဆာေ်၍ ေုမ္ပဏီအတေင်း ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်ေည့် ဝန်းေျင်နှင့် အခပု 
ေကဘာကဆာင်ကော ဝန်ထမ်းဆေ်ဆံကရးေို ခမှင့်တင်ကပးေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၉။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ခေ်ခဲကော ေိစ္စရပ်များေို ေိုင်တေယ်ရန် ခပတ်ေားစော ခပုမူကဆာင်ရေေ်ပပီး ခပဿနာများေို ရင်ဆိုင် 
ရာတေင် ဇေဲေုံေရှိော အများမကေိုေ်ကော်ေည်း ေိုအပ်ေည့်ေိစ္စများတေင် ဦးကဆာင်ကဆာင်ရေေ်ေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

၁၀။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် ခိုင်မာကော ေမာေမတ်ရှိမှု၊ ပညာရှင်ဆန်မှုတို ခ့ေင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေို ကဆာင်ရေေ်ပပီး ေိုးစားမှု 
နှင့် ယုံြေည်မှုတို ့တည်ကဆာေ်ကပးေည်။

ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မည်မျှကောင်းမေန်စော စေမ်းကဆာင်ေနည်း။

 အေျုံးမဝင် ေိုအပ်ချေ်ရှိ  ထိကရာေ်ရုံောရှိ   ထိကရာေ် အေေန်ထိကရာေ်  ထူးခခားကောင်းမေန်
 ၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅

ပုဂ္ဂိုေ်ကရးနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်မှု

ေ။ မိမိအခမင်တေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အတေေ် ပုဂ္ဂိုေ်ကရးနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်မှု နယ်ပယ် (များ) မှာ-
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ခ။ မိမိအကေးစားဆုံး အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ အရည်အကေေးများ နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ေျွမ်းေျင်မှု (အားောချေ်များ) မှာ-

ောမည့နှ်စ်အတေေ် ဦးတည်ချေ်

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အကနခေင့် ောမည့နှ်စ်အတေင်း ေုမ္ပဏီေုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်ေေ်၍ အထူးဂရုခပုေင့်ေည်ဟု ေင် ထင်ခမင်ကော 
ေိစ္စရပ် (များ) ေို ကော်ခပပါ။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၃။ ဇ - ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး - အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ

၁။  အကထေကထေ ခပဌာန်းချေ်များ

ေုမ္ပဏနှီင့် စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲမ့ျားေည် ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်း ေိုမ့ဟုတ် ရုံးတေင်းစာရေေ်စာတမ်းများတေင် ေတ်မှတ် 
ထားေည့် ရုံးတေင်းကော်ပိုရိတ်စည်းမျဉ်းများနှင့် မူဝါဒများအပါအဝင် ဥပကဒေို ကေးစားေိုေ်နာကစကရး၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ 
အကထေကထေအစည်းအကဝး၊ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ ခပင်ဆင်ေျင်းပခခင်း၊ ေုမ္ပဏီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်ကရး အေေဲအ့ေီးေီးတိုအ့ြေား 
ရှင်းေင်းထိကရာေ်ကော ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရးေမ်းကြောင်းများ ထူကထာင်ထိန်းေိမ်းခခင်း၊ ေုမ္ပဏီအကြောင်း ေင့်ကတာ်ကော 
ေတင်းအချေ်အေေ်များ ထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်း၊ ကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းများ ထိန်းေိမ်းခခင်း၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ ကတာင်းဆိုမှု 
များေို ေုံးေပ်ခခင်း၊ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ အခေင့်အကရးများပါဝင်ေည့် အခငင်းပေားမှုများေို ဆုံးခေတ်ခခင်းတိုက့ဆာင်ရေေ်ခခင်းခေင့် 
ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပုိရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒနှင့် အကေ့အထများကော်ကဆာင်၊ ေိုေ်နာ၊ ောေအေိုေ် ေုံးေပ်မှုေို အကထာေ်အေူ 
ကပးရန် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး၏ ေုပ်ပိုင်ခေင့်ေို ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်း ေိုမ့ဟုတ် ရုံးတေင်းစာရေေ်စာတမ်းများ 
ေမ်းညွှန်ထိန်းချုပ်ေည်။

၂။  ကရေးကောေ်တင်ကခမာေ်ခခင်း၊ ေေ်တမ်းနှင့် ထုတ်ပယ်ခခင်း

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေို အစည်းအကဝးတေင် ပါဝင်ေည့်ဒါရိုေ်တာများ၏ ဆန္ဒမဲအများစုခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ ခန ့်အပ်ရမည်။ မည်ေည့် 
ဒါရိုေ်တာမဆို ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးရာထူးအတေေ် တစ်ဦးဦးေို အမည်အဆိုခပုတင်ေေင်းနိုင်ေည်။  ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး 
ေည် ၎င်း၏ တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရန် ေိုအပ်ကော အရည်အချင်းများ ရှိရမည်။ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးရာထူးအတေေ် အမည် 
တင်ေေင်းခခင်းခံရေူေည် ကအာေ်ပါအချေ်အေေ်များေို ဘုတ်အေေဲအ့ား  ကပးအပ်ရမည် -

• ပညာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကတေအ့ြေုံ ၊

• ပုဂ္ဂိုေ်ကရး ကထာေ်ခံချေ်များ၊

• ေုမ္ပဏီတေင် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု၊

• အခခားေုမ္ပဏီများတေင် ရယူထားေည့် ရာထူးများ၊

• ေုမ္ပဏီ၏ ဆေန်ေယ်ေည့် အေေဲမ့ျား၊ စီးပေားကရးမိတ်ေေ်များနှင့် ဆေ်ဆံကရး၊

• ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးတာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရာတေင် ၎င်း၏စေမ်းကဆာင်မှုေို ထိခိုေ်ကစနိုင်ေည့် အခခားေတင်း 
အချေ်အေေ်များ

ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူးေို ______ နှစ် ေေ်တမ်းအတေေ် ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ရမည်။ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး၏ စာချုပ်ပါ 
စည်းမျဉ်းများေို ဘုတ်အေေဲေ့ အတည်ခပုကပးရမည်။ စာချုပ်ေုိ ေုမ္ပဏီေိုယ်စား ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌေ ေေ်မှတ်ကရးထိုးရမည်။ ဘုတ် 
အေေဲေ့ည် မည်ေည့်အချိန်မဆို ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးအား ထုတ်ပယ်၍ အေစ်တစ်ဦး ခန ့်အပ်နိုင်ေည်။

၃။  ေုပ်ကဆာာင်ချေ်များ၊ တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများ

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒနှင့် အကေ့အထများ ကော်ကဆာင်၊ ေိုေ်နာ၍ ောေအေိုေ် 
ေုံးေပ်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲ ့ [နှင့် ၎င်း၏ ကော်ပိုရတ် စီမံအုပ်ချုပ်ကရးကော်မတီ] အား အကထာေ်အေူကပးရမည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ေုမ္ပဏနှီင့် စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲမ့ျား ဥပကဒေို ကေးစားေိုေ်နာကစကရး ေူညီကပးရမည်။ ထိုေို ့
ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် နိုင်ငံတောအေိအမှတ်ခပု  
အကောင်းဆုံး အကေ့အထများအပါအဝင် ဥပကဒနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ကနာေ်ဆုံးကခပာင်းေဲမှုများေို မျေ်ကခခမခပတ်ကစာင့်ြေည့်ပပီး 
ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုေ်တာများနှင့် မန်ကနဂျာများအား ောေအေိုေ် ကနာေ်ဆံုးရအချေ်များနှင့် ရှင်းေင်းမှုများ ကပးအပ်ရမည်။ ကော်ပိုရိတ် 
အတေင်းကရးမှူးေည် ဤအပိုင်းတေင် ေုမ္ပဏီ၏ ဥပကဒကရးရာဌာနနှင့်အတူ ညှိနိှငု်းကဆာင်ရေေ်ရမည်။
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ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲမ့ျား ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်း၊ ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ်၊ ရုံးတေင်း စာရေေ် 
စာတမ်းများတေင် ေတ်မှတ်ထားေည့် ေေ်ရှိ ရုံးတေင်း ကော်ပိုရိတ်စည်းမျဉ်းများနှင့် မူဝါဒများအပါအဝင် ဥပကဒေို ကေးစားေိုေ်နာ 
ကစပပီး ေင့်ကတာ်ေေို အဆိုပါ စည်းမျဉ်းများနှင့် မူဝါဒများေို ကခပာင်းေဲခခင်း ေိုမ့ဟုတ် အေစ်များ ခပဌာန်းခခင်းတိုေ့ို ကဆာင်ရေေ်ကပး 
ရေည်။ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ကော်ပိုရိတ်ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများအား ချ ိုးကောေ်မှုအားေုံးေို ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌအား အချိန် 
နှင့် တကခပးညီ အေိကပးရမည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အစည်းအကဝးကခါ်ယူရန် ဆုံးခေတ်ပပီးေည့်အခါ ဥပကဒ၊ ေုမ္ပဏီစည်းမျဉ်း၊ ေုမ္ပဏီ၏ 
အခခားေေ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ရုံးတေင်း စာရေေ်စာတမ်းများနှင့်အညီ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အစည်းအကဝးေို စနစ်တေျ ခပင်ဆင်ေျင်းပ 
ရမည်။ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အစည်းအကဝး ခပင်ဆင်ေျင်းပရာတေင် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် -

• အစည်းအကဝးတေင် ပါဝင်ခေင့်ရှိေည့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များစာရင်းေို စနစ်တေျ ခပင်ဆင်ကစရမည်။

• ေုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုေ်တာအားေုံး၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ခပင်ပစာရင်းစစ်တိုအ့ား အကြောင်းြေားခခင်း အပါအဝင် ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များအတေေ် ဆန္ဒမဲကပးေွှာများ ခပင်ဆင်ကပးပို ခ့ခင်းခေင့် အစည်းအကဝးတေင် ပါဝင်ခေင့်ရေူများအား စနစ်တေျ 
အကြောင်းြေားကစရမည်။

• ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအစည်းအကဝးအတေေ် အေုံးခပုရမည့် စာရေေ်စာတမ်းအားေုံးေို ခပုစုခပင်ဆင်ပပီး အေန ့်အေတ်မရှိ 
ရယူနိုင်ကစော အစည်းအကဝးတေင် ပါဝင်ခေင့်ရေူများ ကတာင်းဆိုောပါေ မိတ္တ ူများ ခေင့်ခပုကပးအပ်ရမည်။

• ေုမ္ပဏီေ ေေ်ခံရရှိေည့် ခေည့်စေေ်ပပီး ဆန္ဒမဲကပးေွှာများေို စုကဆာင်းရမည်။

• ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အစည်းအကဝး မှတ်တမ်းများေို စုစည်းရမည်။

• အစည်းအကဝးတေင် ပါဝင်ခေင့်ရေူများအား အစည်းအကဝး၏ ဆန္ဒမဲရေဒ်များေို အချိနနှ်င့် တကခပးညီ အေိကပးရမည်။

• အစည်းအကဝးအတေင်း ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကမးခေန်းများေို ကခေြေားပပီး အစည်းအကဝးခပင်ဆင်ေျင်းပကနစဥ်နှင့် 
ေုပ်ကဆာင်ကနစဥ် ထေေ်ကပါ်ောကော ေကဘာထားေေဲေေဲမှုများေို ကခေရှင်းရန် ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ေုမ္ပဏီ၏ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများေို ဥပကဒ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံ အကခခခံစည်းမျဉ်း၊ ဘုတ်အေေဲ ့ 
ပဋိညာဥ်၊ ရုံးတေင်းစာရေေ်စာတမ်းများနှင့်အညီ ခပင်ဆင်ေျင်းပရန် ဥေ္က ဌအား အေူအညီကပးရမည်။ ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး 
ေည် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများ၏ နှစ်ပတ်ေည်အချိန်စာရင်းေို ေူညီခပင်ဆင်ကပးော ောမည့်အစည်းအကဝးေို ____ ပတ် 
ကေိုတင်၍ ဒါရိုေ်တာအားေုံးအား အကြောင်းြေားရမည်။ ေိုအပ်ပါေ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ဒါရိုေ်တာအားေုံးထံ ဆန္ဒမဲ 
ကပးေွှာများ ကပးပိုေ့ာ ခေည့်စေေ်ပပီးေည့် ဆန္ဒမဲကပးေွှာများနှင့် အစည်းအကဝးတေင် ေူေိုယ်တိုင်မရှိကော ဒါရိုေ်တာများ၏ စာခေင့် 
ကရးေားထားကော ထင်ခမင်ချေ်များေို စုကဆာင်း၍ ဘုတ်အေေဲ ့ ဥေ္က ဌထံ ေွှဲကခပာင်းကပးရမည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများေို ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ်တေင် ေတ်မှတ်ထားေည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ 
အတိုင်း အကောင်အထည်ကော်ကစရန် ကဆာင်ရေေ်ရမည်။ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် အစည်းအကဝး ကနရာနှင့် အချိန်၊ အစည်း 
အကဝးတေင် ပါဝင်ခဲ့ေူများ၏ အမည်၊ အစည်းအကဝးအစီအစဉ်၊ အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ကစေည့် အကရအတေေနှ်င့် ဆန္ဒမဲရေဒ်များ၊ 
ဘုတ်အေေဲေ့ ချမှတ်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်များအား ရှင်းေင်းကော်ခပချေ်တိုပ့ါဝင်ေည့် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးမှတ်တမ်းများ ထိန်းေိမ်း 
ရာတေင် ဥေ္က ဌအား အေူအညီကပးရမည်။ ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် အချေ်အေေ်ေိရှိဆုံးခေတ်နိုင်ရန်ေိုအပ်ေည့် ေတင်း 
အချေ်အေေ်များ ရယူရာတေင် ဒါရိုေ်တာများအား အကထာေ်အေူကပးရမည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် အေစ်ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ခံရကော ဒါရိုေ်တာများအား ၎င်းတို၏့ တာဝနနှ်င့်ဝတ္တ ရားများ၊ ေုမ္ပဏီ 
ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အခခားေုပ်ငန်းအေေဲမ့ျား ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုေို ေမ်းညွှန်ထိန်းချုပ်ေည့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ၊ ေုမ္ပဏီ၏ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် 
ေုမ္ပဏီအရာထမ်းများ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ရုံးတေင်းစာရေေ်စာတမ်းများ၊ ၎င်းတို၏့ ဒါရိုေ်တာေုပ်ငန်းနှင့်ေေ်ဆိုင်ကော ရှယ်ယာပိုင်ရှင် အစည်း 
အကဝးနှင့် ဘုတ်အေေဲတ့ို၏့ ဆုံးခေတ်ချေ်များ၊ ဒါရိုေ်တာများ ၎င်းတိုတ့ာဝန်ေို ေင့်ကေျာ်စော ထမ်းကဆာင်ရန် ေိုအပ်မည့် အခခားေတင်း 
အချေ်အေေ်များနှင့်ပတ်ေေ်၍ ရှင်းေင်းခပရန် ေုပ်ငန်းခေင်မိတ်ဆေ်ေင်တန်းများ ေူညီစီစဉ်ကပးရမည်။ 

ကောပ်ိရုတိ်အတေင်းကရးမှူးေည် ဒါရိုေ်တာများအား ဥပကဒေတ်မတှ်ချေမ်ျား၊ စည်းမျဉ်းခပဌာန်းချေမ်ျား၊ ရယှယ်ာပိငု်ရငှ် အစည်းအကဝး 
နှင့် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝး ခပင်ဆင်ေျင်းပမှုနှင့်ပတ်ေေ်ကော ၎င်းတို၏့ အခေင့်အကရးနှင့် တာဝန်များေို ေမ်းညွှန်ထိန်းချုပ်ကော 
အခခား ရုံးတေင်း ကော်ပိုရိတ်စည်းမျဉ်းများ၊ ေတင်းအချေ်အေေ်ထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှုတိုတ့ေင် အေိကပးအြေံခပုရမည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲမ့ျားြေား ရှင်းေင်းကော ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး ကော်ကဆာင်ရာတေင် အကထာေ် 
အေူခပုရမည်။ ဤအပိုင်းတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ဘဏ္ဍာကရးအရာရှိချုပ်၊ အခခားေေ်ဆိုင်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်/ အေေဲမ့ျားေ ကော်ပိုရိတ်
အတေင်းကရးမှူးကတာင်းဆိုေည့်အခါ အချိန်ေိုေ် တိေျကော ေတင်းအချေ်အေေ်များ ကပးအပ်ရမည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ေုမ္ပဏီအကြောင်း ေတင်းအချေ်အေေ်များ စနစ်တေျထုတ်ကော်ခပန်ြေားမှု ရှိကစကရး ကဆာင်ရေေ် 
ရမည်။ အထူးေခေင့် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် -

• ေုမ္ပဏီအကြောင်း ေတင်းအချေ်အေေ် ထိန်းေိမ်းခခင်းနှင့် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်းတိုတ့ေင် ဥပကဒ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံ 
အကခခခံစည်းမျဉ်း၊ ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ်၊ ရုံးတေင်းစာရေေ်စာတမ်းများပါ ေတ်မှတ်ချေ်များေို ေိုေ်နာမှု ရှိကစရမည်။

• ေုမ္ပဏီေ ေုံးေပတ် အစီရင်ခံစာ၊ နှစ်ပတ်ေည်အစီရင်ခံစာပါ ေတင်းအချေ်အေေ်များ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် 
စီးပေားကရး စေမ်းကဆာင်မှုတိုအ့ကပါ် အေျ ိုးေေ်ကရာေ်မှုရှိနိုင်ေည့် အကရးပါကော အချေ်များဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ် 
အေေ်များေို ထုတ်ခပန်ရာတေင် ေူညီရမည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၊ ဒါရိုေ်တာများ ေိုမ့ဟုတ် အမှုကဆာင်များအြေား အေားအောရှိကော 
ေိုမ့ဟုတ် အမှန်တေယ်ခေစ်ပေားကော အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီောခေစ်ခခင်းများေို ေင့်ကတာ်ေေို ေိုင်တေယ်ကခေရှင်းနိုင်ရန် ဘုတ်အေေဲ ့ 
ဥေ္က ဌအား အေိကပးရပပီး ဒါရိုေ်တာများအြေား အေျ ိုးစီးပေား ဆန ့်ေျင်ေီော ခေစ်ခခင်းများ ခေစ်ပေားပါေ ြေားခံဆေ်ေေယ်ေူအခေစ် 
ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

ကောပ်ိရုတိအ်တေင်းကရးမှူးေည ်ေမု္ပဏ ီမတှတ်မ်းများနှင့ ်စာရေေစ်ာတမ်းများေိ ုဥပကဒအရ ေတမ်တှထ်ားေည့ ်အတိငု်း ထနိ်းေမိ်းော၊ 
အခေင့်ရပုဂ္ဂိုေ်များအား ကပးအပ်၍ အခေင့်မရှိဘဲ ရယူခခင်းေို တားဆီးော မိတ္တ ူများ ေူးထားရမည်။ စာရေေ်စာတမ်းမိတ္တ ူများေို ကော်ပို 
ရိတ်အတေင်းကရးမှူးေ အတည်ခပုကပးရမည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ကရာေ်ရှိောေည့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ ကတာင်းဆိုမှုများေို မှတ်တမ်းတင်ထားပပီး ေေ်ဆိုင်ရာ 
စီမံအုပ်ချုပ်ကရးအေေဲမ့ျားနှင့် ဌာနများေို ေွှဲကခပာင်းကပးော ယင်းဌာနများေ အချိနနှ်င့်တကခပးညီ ခပည့်ခပည့်ဝဝ တုန ့်ခပန်မှုေို ကစာင့်ြေည့် 
ကေ့ောခခင်းခေင့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ၏ ကတာင်းဆိုမှုများအား စနစ်တေျ စီစဉ်ကဆာင်ရေေ်ကစရမည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးတေင် ၎င်း၏ တာဝန်များေို စနစ်တေျ ထမ်းကဆာင်နိုင်ရန်ေိုအပ်ေည့် မည်ေည့်ေတင်းအချေ်အေေ် 
ေိုမဆို ရယူခေင့်ရှိေည်။

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးေည် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးအခန်းေဏ္ဍတေင်ော ေီးေန ့်ကဆာင်ရေေ်ရမည်ခေစ်ပပီး ေုမ္ပဏီတေင်း 
အခခားရာထူးများေို မကဆာင်ရေေ်ရ။

၄။  ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး၏ ရုံး

ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးအကနခေင့် ၎င်း၏တာဝန်များ ကဆာင်ရေေ်နိုင်ကစရန် ေုမ္ပဏီေည် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူးရုံးေို ထူကထာင် 
ကပးရမည်။ ကော်ပုိရိတ်အတေင်းကရးမှူးရုံး ဝန်ထမ်းများ (ဤကနရာမှစ၍ ဝန်ထမ်းများဟု ေုံးနှုန်းမည်)တေင် ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး 
ထံ တိုေ်ရိုေ်အစီရင်ခံေည့် ဝန်ထမ်း __ ဦး ပါဝင်ေည်။ ဝန်ထမ်းများအား ကော်ပိုရိတ်အတေင်းကရးမှူး၏  ကထာေ်ခံချေ်ခေင့် အမှု 
ကဆာင်အရာရှိချုပ်ေ ခန ့်အပ်ရမည်။ ဝန်ထမ်းများတေင် ၎င်းတို၏့ တာဝန်၊ ဝတ္တ ရားများေို စနစ်တေျ ထမ်းကဆာင်ရန် ေိုအပ်ကော 
အရည်အချင်းများ ရှိရမည်။ ဝန်ထမ်းများေည် တစ်ချိန်တည်းတေင် ဒါရုိေ်တာများ၊ မန်ကနဂျာများ၊ အခခားေုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းများ မခေစ် 
ရပါ။
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၃။ ေ - ဘုတ်အေေဲေ့င်တန်းအစီအစဉ် နမူနာ1

ကနာေ
်ဆ

ေ
်တ

ေဲ ၃။ ေ
 

1 “Risk Culture, Risk Governance and Balanced Incentives: Recommendations for Strengthening Risk Management in Emerging Market Banks.” IFC (2015) 
Annex 6 မှ မှီခငမ်းထားေည်။

ေင်တန်းကခါင်းစဉ် ေင်ြေားကရး ရည်ရေယ်ချေ် အေျုံးဝင်ေည့် နယ်ပယ်များ နမူနာ

ကော်ပိုရိတ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု 
မိတ်ဆေ်

ရည်ရေယ်ချေ်မှာ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
ေည် အဘယ့်ကြောင့် ထင်ရှားောပပီး 
အကရးပါကော ကော်ပိုရိတ် ေိစ္စရပ်တစ်ခု 
ခေစ်ောကြောင်း ကနာေ်ခံအချေ်အေေ် 
ကပးအပ်ရန်ခေစ်ေည်။

• အဘယ်ကြောင့် ယကနက့ခတ် ဘုတ်အေေဲမ့ျားအတေေ် 
ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကရးပါကြောင်းနှင့်

• ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကနာေ်ခံအကြောင်းနှင့် 
ကပါ်ထေေ်ပါပုံ

ကော်ပိုရိတ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု 
ခခုံ ငုံရှင်းေင်းချေ်

ေင်တန်းအပပီးတေင် ဒါရိုေ်တာများအကန  
ခေင့် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်  
ပတ်ေေ်ကော အယူအဆများေို 
နားေည်ောနိုင်မည်။

• ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုခခင်း
• အဓိေ အယူအဆများ
• ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံစံ နှင့်
• ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုတေင် အဓိေ ေျေူများ

ကော်ပိုရိတ်စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု 
အကခခခံမူများ

ရည်ရေယ်ချေ်မှာ အကောင်းဆုံးအကေ့ 
အထများ၊ ခပည်တေင်း အကေ့အထကောင်း 
များ၊ ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုေုပ်ငန်းေဏ္ဍ 
ရှိ အဓိေစည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်ေူများေ 
ထုတ်ကဝေည့် အကခခခံမူများစေည့်  
ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကခခခံမူများေို 
အကေးကပးကော်ခပရန်ခေစ်ေည်။

• ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကခခခံမူများ 
• [မိမိတို ့ကနထိုင်ကော ကဒေ၏အမည်ေို ခေည့်ပါ] ကေးေေေ်ရှိ 

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အနိမ့်ဆုံးေမ်းညွှန်ချေ်များ
• ဘုတ်အေေဲပ့ါဝင်ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ကခါင်းကဆာင်မှု
• ဘုတ်အေေဲ ့ ေေဲစ့ည်းကဆာင်ရေေ်ပုံ
• ဘုတ်အေေဲပ့ဋိညာဥ်
• ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်
• ေီးခခားေေတ်ေပ်မှု ထုတ်ကော်ကြေခငာခခင်းနှင့်
• ေုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် ဆုံးခေတ်ချေ်ချပိုင်ခေင့် ခေဲကဝအပနှ်င်းခခင်း

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲမှုရှိ 
အခန်းေဏ္ဍ

အေေဲအ့စည်းအတေင်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲတ့ေင် 
ထိကရာေ်ကော ကေီးြေပ်မှုရှိကစရန် 
မည်ေည်တို ့ေိုအပ်ကြောင်း 
ဘုတ်အေေဲအ့ား နားေည် ေိရှိကစရန် 
ရည်ရေယ်ေည်။

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကချနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုတိုေ့ို အဓိပ္ပာယ် 
ေေင့်ဆိုခခင်း

• MFI များ ရင်ဆိုင်ရေည့် အဓိေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများနှင့် 
ဆေ်စပ်ရာ ဥပကဒ၊ နည်းဥပကဒများ

• MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု မူကဘာင်၊ မူဝါဒ၊ 
ေုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ေန ့်ေတ်ချေ်များေို နားေည်ခခင်းနှင့်

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေိစ္စရပ်များတေင် ဘုတ်အေေဲေ့ မည်ေို ့ကခါင်း 
ကဆာင်မှုကပးပပီး MFI အား ထိကရာေ်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲမှုဆီေို ့ ကမာင်းနှင်နိုင်ပုံ

ကေီးြေပ်ေေပ်ေဲ 
ခခင်းဆိုင်ရာ 
ေုပ်ကဆာင်ချေ် 
- အခန်းေဏ္ဍနှင့် 
တာဝန်များ

ရည်ရေယ်ချေ်မှာ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် 
၎င်းတို၏့ ကေီးြေပ်ကရးအခန်းေဏ္ဍေို 
ထိကရာေ်စော ထမ်းကဆာင်နိုင်ရန် 
ဘုတ်အေေဲ၏့ အခန်းေဏ္ဍနှင့်တာဝန်များေို 
ဒါရိုေ်တာများအား ေိရှိနားေည်ကစရန် 
ခေစ်ေည်။

• ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌ
• ဒါရိုေ်တာများ
• ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီများ
• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်
• ကော်ပိုရိတ် အတေင်းကရးမှူး
• အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရး တို၏့ ေီးခခားအခန်းေဏ္ဍများ

ဘုတ်အေေဲ ့ 
ထိကရာေ်မှုေို  
ခမှင့်တင်ခခင်း

ရည်ရေယ်ချေ်မှာ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် 
၎င်း၏ ထိကရာေ်မှုေို ေိုယ်တိုင် 
မည်ေို ့ကေချာကစနိုင်ကြောင်း 
မီးကမာင်းထိုးခပကပးရန်  ခေစ်ေည်။

• ဒါရိုေ်တာများ ေုပ်ငန်းခေင်မိတ်ဆေ်ေင်တန်း
• ဘုတ်အေေဲ ့ စဉ်ဆေ်မခပတ် ပညာကရး
• ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီများအား အေဲခေတ် 

ေုံးေပ်ခခင်း
• ဘုတ်အေေဲ ့ ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်းနှင့်
• အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရး ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်မှုနှင့် ရာထူး 

ဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်း

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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[MFI ၏ အမည်]

စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရးဆိုင်ရာ အကေီးအေဲ၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်

ရာထူး - စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရးဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ် (Chief Compliance Officer – CCO)

အစီရင်ခံရမည့် ေူ - [အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် / ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိချုပ် (စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကရး အရာရှိချုပ်ေည် 
ဘုတ်အေေဲ ့ စာရင်းစစ်ကော်မတီ / ဘုတ်အေေဲဆ့ုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာကော်မတီတိုနှ့င့် “တိုေ်ရိုေ်မေေ်ဆိုင်ကော်ေည်း” အစီရင်ခံရမည့် 
ဆေ်ဆံကရးရှိေည်။)

ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ခပင်ဆင်ေည့် ကနစ့ေဲ - _______________

ေုပ်ငန်းတာဝန်အနှစ်ချုပ် - စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရးဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်ေည် MFI ေုပ်ငန်း ေည်ပတ်ကဆာင်ရေေ်ရာတေင် 
အခမင့်ဆုံး ေျင့်ဝတ်စနံှုန်းများေို ေိုေ်နာပပီး ေေ်ဆိုင်ရာ ခပည်တေင်း၊ ခပည်ပ ဥပကဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ နည်းဥပကဒများနှင့်ေိုေ်ညီ  
ကစရန် ရည်ရေယ်ချေ်ခေင့် MFI ၏ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှုဆိုင်ရာ ထိခိုေ်ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုေို ကပါင်းစပ်ညှနိှိငု်းရန် အဓိေ တာဝန် 
ရှိေည်။

စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရးဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ

• (ကငေကြေးခဝါချမှုနှင့် အြေမ်းေေ်မှုဘဏ္ဍာကငေကထာေ်ပံ့ ခခင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအပါအဝင်) MFI ၏ ေေ်ရှိေုပ်ငန်း 
များ၊ အဆိုခပုထားေည့် ေုပ်ငန်းအေစ်များ ေိုမ့ဟုတ် ကောေ်ေည်များနှင့် ဆေ်ဆံကရး၊ ဝန်ကဆာင်မှုနှင့် စီးပေားကရး 
ကဆာင်ရေေ်မှုအေစ်များ ကော်ကဆာင်ခခင်း၊ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းချဲထ့ေင်ခခင်းတိုနှ့င့် ဆေ်စပ်ကနေည့် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှု 
ဆိုင်ရာ ထိခိုေ်ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ကော်ထုတ်၊ မှတ်တမ်းတင်၊ အေဲခေတ်၍ တိုင်းတာရန် ခိုင်မာကော ေုပ်ငန်းစဉ်များရှိကစ 
ခခင်း၊

• MFI ၏ ရုံးတေင်း စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကရး မူဝါဒများ ေင့်ကတာ်ေုံကောေ်မှုေို ပုံမှန် ကစာင့်ြေည့်အေဲခေတ်ပပီး ေိောကော 
ချ ိုယ့ေင်းချေ်များေို ကော်ထုတ်ကခေရှင်းခခင်း၊

• ကတေရ့ှရိေည့ ်စည်းမျဉ်းေိေုန်ာမှုဆိငုရ်ာ ထခိိေုဆ်ုံးရှုံးနိငုက်ခခ၊ စည်းမျဉ်းေိေုန်ာမှုဆိငုရ်ာ ချ ိုယ့ေင်း ချေမ်ျားနှင့ ်ေေဆုိ်ငရ်ာ 
မူဝါဒများေို ချ ိုးကောေ်မှုများ၊ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှုဆိုင်ရာ ထိခိုေ်ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေိောစော ပျေ်ေေေ်မှုများနှင့်ပတ်ေေ်၍ 
ဘုတ်အေေဲ ့၊ စာရင်းစစ်ကော်မတီ/ဆံုးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးကော်မတနှီင့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးတိုအ့ား ပုံမှနနှ်င့် ေီးခခား 
အစီရင်ခံစာ/ကနာေ်ဆုံးအကခခအကန ရှင်းေင်းချေ်များ ကပးအပ်ခခင်း။

အြေံကပးအခန်းေဏ္ဍ

• ဥပကဒဌာနနှင့် ကပါင်းစပ်ညှိနိှငု်းပပီး MFI နှင့်ေေ်ဆိုင်ကော စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှု/ ကငေကြေးခဝါချမှုတိုေ်ေျေ်ကရး ဥပကဒများ၊ 
စည်းမျဉ်းများ၊ နည်းဥပကဒများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲ ့၊ စာရင်းစစ်ကော်မတီ/ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတနှီင့် 
အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုအ့ား အြေံဥာဏနှ်င့် ကနာေ်ဆုံးရ ေတင်းအချေ်အေေ်များ ကပးအပ်ခခင်း၊

• MFI စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုများေို အေျ ိုးေေ်ကရာေ်မှုရှိေည့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အကခပာင်းအေဲများေို ေုံးေပ် 
စိတ်ခော၍ ဘုတ်အေေဲ ့၊ စာရင်းစစ်ကော်မတီ/ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ကော်မတနှီင့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအား အေိကပးခခင်း၊

• စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းမှုများ၊ ရှင်းေင်းမှုများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဘဏ်အတေင်း အဓိေ ဆေ်ေေယ်ရမည့်ေူ အခေစ် 
ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊
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• ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ နည်းဥပကဒများေို အကောင်အထည်ကော်မှုနှင့်ပတ်ေေ်၍ ရုံးတေင်းစာနှင့် မှတ်စု 
များ၊ မူဝါဒများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ၊ ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်များထုတ်ခပန်ခခင်းခေင့် MFI အား ေမ်းညွှန်မှုကပးခခင်း၊

• ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ နည်းဥပကဒများအား ေိုေ်နာမှုရှိကစရန် MFI ၏ စံေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ 
ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို အြေံကပးခခင်း။

ဥပကဒဆိုင်ရာ တာဝန်များနှင့် ြေားခံဆေ်ဆံကရး အခန်းေဏ္ဍ

• စည်းမျဉ်းထိန်းကြောင်းေူများ၊ စနံှုန်းေတ်မှတ်ေူများ၊ ခပင်ပေျွမ်းေျင်ေူများစေည့် ခပင်ပအေေဲမ့ျားနှင့် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှု 
ဆိုင်ရာ ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားမှုများေို စီမံခန ့်ခေဲခခင်း၊

• ဥပကဒ/ စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ေိုအပ်ချေ်များနှင့် အစီရင်ခံစာများ အချိန်မနှီင့် ခပည့်စုံစော ကပးပိုန့ိုင်ကရးအတေေ် MFI အတေင်း 
ဌာနအေီးေီးနှင့် ကပါင်းစပ်ညှိနိှငု်းရန်၊

• [           ]၊ အခခား စည်းမျဉ်းထိန်းကြောင်းကရး အာဏာပိုင်များနှင့် ခပင်ပအေေဲမ့ျားေ ကဆာင်ရေေ်ေည့် ခပင်ပ ေုံးေပ်ချေ် 
များအတေင်း ြေားခံဆေ်ဆံေူအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ခခင်း။

အခခားတာဝန်များ

• MFI ဝန်ထမ်းများ ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ နည်းဥပကဒများေို ေိရှိထားရန် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှုဆိုင်ရာ ေင်တန်း 
များနှင့် ေဟုေုတတိုးပေားကရးအစီအစဉ်များ ကော်ကဆာင်ရာတေင် MFI ၏ ေူစ့ေမ်းအား အရင်းအခမစ်ေေံ ပ့ေိုးကရးဌာနနှင့် ကပါင်း 
စပ်ညှနိှိငု်းခခင်း၊

• စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကရးဌာနအား ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒ၊ စည်းမျဉ်း၊ နည်းဥပကဒများမှတ်တမ်းေို ထိန်းေိမ်းထားရှိကစခခင်း။

ပညာကရး/ေဟုေုတနှင့် အကတေအ့ြေုံ

• ဆေ်စပ်ကော ကောေိပ်/တေ္က ေိုေ် ဘေဲ ့ - ဥပမာ စီးပေားကရး/ဘဏ္ဍာကရး/ကဘာဂကေဒ/ဥပကဒတိုနှ့င့် ဆေ်စပ်ကော၊

• ေေ်ေီကငေကရးကြေးကရးအေေဲအ့စည်း၊ ဘဏ်၊ အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းအေေဲအ့စည်း ေိုမ့ဟုတ် ေမဝါယမတိုတ့ေင် 
အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်အကတေအ့ြေုံ ရှိပပီး - အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအဆင့်တေင် ကခါင်းကဆာင်ေူတစ်ဦးအခေစ် ေုံကောေ်ကော  
အကတေအ့ြေုံ ရှိေူ၊

• ဘုတ်အေေဲေ့ို ့အစီရင်ခံ/ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ေူးေည့် အကတေအ့ြေုံ ရှိေူ၊

• ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ကရးစီမံခန ့်ခေဲမှု ေဟုေုတအများအခပားရှိေူ/ေေ်ေီကငေကရးကြေးကရး ဝန်ကဆာင်မှုအပိုင်း 
တေင် အကတေအ့ြေုံ ရှိေူ၊

• MFI အား အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှုဆိုင်ရာ ထိခိုေ်ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအချေ်များေို နားေည်မှုရှိေူ။   
ကငေကြေးခဝါချမှုတိုေ်ေျေ်ကရး/ အြေမ်းေေ်မှုေို ဘဏ္ဍာကငေကထာေ်ပံ့မှုတိုေ်ပျေ်ကရးဆိုင်ရာ ထိခိုေ်ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများ 
ဆိုင်ရာ အကတေအ့ြေုံ အများအခပားရှိေူ၊

• အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းအတေင်းရှိ စိန်ကခါ်မှုများ/အခေင့်အေမ်းများအား နားေည်မှုရှိေျှင် ပိုကောင်းေည်၊

• (ခပည်တေင်းနည်းဥပကဒများအရ ေိုအပ်ပါေ) ေေ်ဆိုင်ရာေိုင်စင်များ ရှိေူ။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း



130

ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၃။ ဋ - MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံေိုေည့်အတိုင်းအတာ (risk appetite)
ထုတ်ခပန်ချေ် နမူနာ

ကန
ာေ

်ဆ
ေ

်တ
ေဲ ၃

။ ဋ
 

[MFI ၏ အမည်] ၏ ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံေိုေည့်အတိုင်းအတာတေင် အနိမ့်ဆုံး ကအာေ်ပါအပိုင်းများေို ထည့်ေေင်းရမည်။

• မဟာေျူဟာ ဦးတည်ချေ် (ကဆာင်ရေေ်မည့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ၏ အမျ ိုးအစားနှင့် အတိုင်းအတာ)

• အခမတ်ရနိုင်မှုနှင့် ေေံ ပ့ေိုးကေီးထေားမှု (အတည်ခပုထားကော စီးပေားကရးစီမံေိန်း ဦးတည်ချေ်များကပါ် အကခခခံ၍)

• ရင်းနီှးမတည်ကငေ ေုံကောေ်မှု ([MFI ၏ အမည်] ထိန်းေိမ်းေင့်ကော မတည်ကငေရင်း ြေားခံထားရှိမှု ပမာဏ)

• ကငေခေစ်ေေယ်မှု (ခေစ်ောနိုင်ကော ဘဏ္ဍာကငေေိုအပ်ချေ် ခပဿနာများမှ မိမိေိုယ်ေို ောေေယ်ရန် [MFI ၏ အမည်] 
ထိန်းေိမ်းေင့်ေည့် ကငေခေစ်ေေယ်မှု ပမာဏ)

• ေေ်ဆိုင်ရာ ဥပကဒ၊ စည်းမျဉ်းဥပကဒများအား ေိုေ်နာမှု

[MFI ၏ အမည်] ၏ “အကထေကထေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေတ်မှတ်ချေ်” ေကဘာတရားေို ေိုအပ်ေည့် ေတ်မှတ်ချေ်တစ်ရပ် ရရှိရန် 
အေုံးခပုေည်။ ထိုေဲ့ေို ့ချဉ်းေပ်ရာတေင် အကထေကထေဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေတ်မှတ်ချေ်ေို အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးထံမှ ခေည့်စေေ်မှု၊ အတည် 
ခပုမှုများခေင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိချုပ်ေ ကပါင်းစပ်ညှိနိှငု်းပပီး အဆုံးတေင် ဘုတ်အေေဲေ့ ေုံးေပ်အတည်ခပုကပးရမည်။ ဆုံးရှုံး 
နိုင်ကခခအဆင့်တေင် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောပပီး ထိန်းချုပ်ထားေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အမျ ိုးစားအမျ ိုးမျ ိုးပါဝင်ပပီး ၎င်းတိုေ့ို အကေီးတန်း 
စီမံခန ့်ခေဲကရးမှ ရည်မှန်းချေ်ပန်းတိုင်များေို ကအာင်ခမင်ခေစ်ကခမာေ်ရန် ကေိုတင်ခပဌာန်းခခင်းနှင့် အြေံခပုကထာေ်ခံခခင်းတို ့ေုပ်ကဆာင် 
ရမည်။

ဤချဉ်းေပ်မှုေည် [MFI ၏ အမည်] အား MFI ၏ ရည်မှန်းချေ်၊ ကမျှာ်မှန်းချေ်တိုအ့တေေ် အကရးပါကော စီးပေားကရးေမ်းကြောင်းများ၊ 
ေဏ္ဍများ ေိုမ့ဟုတ် ကောေ်ေည်အုပ်စုများ၊ အခမတ်ရနိုင်မှု ေိစ္စရပ်များတေင် ေိုမ့ဟုတ် နိုင်ငံ့စီးပေားကရး ရှုကထာင့်မှ ေိုမ့ဟုတ် အခခား 
မူဝါဒဆိုင်ရာ ေိစ္စများအတေေ် ဆုံးရှုံးမှုခံယူနိုင်ကစေည်။ အခခားနည်းခေင့်ဆိုရေျှင် [MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာေို 
မူဝါဒေုံးေပ်ချေ်များကပါ် အကခခခံ၍ ေတ်မှတ်ေည်။ 

ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံေိုေည့်အတိုင်းအတာ ထုတ်ခပန်ချေ်ေို ကအာေ်တေင် ကော်ခပထားေည်။

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အမျ ိုးအစား ဆုံးရှုံးမှု ခံနိုင်ရည် ချဉ်းေပ်ပုံ

စီးပေားကရးေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ

နိမ့် စည်းမျဉ်းပါ အနိမ့်ဆုံး မတည်ကငေရင်း ေုံကောေ်မှုထေ် ပို၍ ထိန်းေိမ်းခခင်း 

ကြေေးပမီ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အေယ်အေတ် ကြေေးပမီဆုံးရှုံးမှု ခံနိုင်ရည် အေယ်အေတ်ရှိ၊ ေုံကောေ်ကော အခမတ်အစေန်း 
ရှာကေေပပီး ကချးကငေများေို ေင့်ကတာ်ေည့်  ကေျာ့ပါးကစကရးနည်းေမ်းများခေင့် 
ထုတ်ကပးခခင်း 

ကေးေေေ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ နိမ့် ကငေတိုေ်မှ ဆုံးရှုံးမှုများအတေေ် ခံနိုင်ရည်နိမ့် 

ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ နိမ့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများေို ခံနိုင်ရည် နိမ့်ပပီး ဥပကဒ၊ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှု 
ေိုမ့ဟုတ် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှု ေုံးဝမခံနိုင် 

ကငေခေစ်ေေယ်မှု ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ နိမ့် ကငေခေစ်ေေယ်မှု ဆုံးရှုံးမှုခံနိုင်ရည်နိမ့်၊ ဘဏ္ဍာကငေရင်းခမစ်များ တည်ပငိမ်မှုနှင့် 
ေင့်တင့်ကော အကရးကပါ် ဘဏ္ဍာကငေကထာေ်ပံ့ကရး စီမံေိန်းခေင့်ကဆာင်ရေေ်ရန် 

ဂုဏ်ေိေ္ခာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ နိမ့် ေုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်ေိေ္ခာအကပါ် အနုတ်ေကဘာ အေျ ိုးေေ်ကရာေ်နိုင်ကချရှိေည့် 
ေုပ်ငန်းများေို ေေ်ခံေိုေည့်အတိုင်းအတာ နိမ့် 

မဟာေျူဟာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ နိမ့် အကရးပါကော အစခပုေုပ်ငန်းအားေုံးေို ကေချာစော ဆန်းစစ်ကေ့ော၊ စီမံ၊ 
ကအာင်ခမင်စော အကောင်အထည်ကော်ရန်။

ကေိုတင်ခေင့်ခပုချေ်မရှိေည့်၊ စီမံေိန်း ေိုမ့ဟုတ် မူဝါဒတေင်မပါဝင်ကော စီးပေား 
ကရးေုပ်ငန်းများအား ေေ်ခံေိုေည့်အတိုင်းအတာ နိမ့်
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[MFI ၏ အမည်] ၏ ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံေိုေည့်အတိုင်းအတာ ေန ့်ေတ်ချေ်များေို ေနဦးအကနခေင့် ကအာေ်ပါအတိုင်း ေတ်မှတ် 
ထားေည်။ [MFI ၏ အမည်] အကနခေင့် ကစာစီးစော အကရးယူကဆာင်ရေေ်ပပီး စည်းမျဉ်းေတ်မှတ်ချေ်များအား ချ ိုးကောေ်ခခင်း အန္တရာယ်ေို 
ကေျာ့ချနိုင်ရန် ဆုံးရှုံးမှုေို ေေ်ခံေိုေည့်အတိုင်းအတာ ေန ့်ေတ်ချေ်များအား ေင့်ကတာ်ေေို ြေားခနှံင့် စည်းမျဉ်းေတ်မှတ်ချေ် 
တို ြ့ေား ေတ်မှတ်ထားေည်။

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
အမျ ိုးအစား

တိုင်းတာပုံ ဆုံးရှုံးမှုခံနိုင်ရည် 
ေန ့်ေတ်ချေ်

စည်းမျဉ်း 
ေတ်မှတ်ချေ်

စီးပေားကရး 
ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ

မတည်ကငေရင်းေုံကောေ်မှု (ကြေေးဆပ်နိုင်အား) အချ ိုး __%

ရှယ်ယာတန်ေိုးနှင့် ပိုင်ဆိုင်ခေင့် (ေိုမ့ဟုတ် ကြေေးပမီနှင့် 
ရှယ်ယာတန်ေိုး)

__%

မကရွှ က့ခပာင်းနိုင်ကော ပစ္စည်းများနှင့် ရှယ်ယာတန်ေိုးအချ ိုး __%

ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများမှ ခပန်ရကငေရာခိုငန်ှုန်း __%

ရှယ်ယာတန်ေိုးမှ ခပန်ရကငေ ရာခိုငန်ှုန်း __%

ကြေေးပမီ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ

ခပန်မဆပ်ေည့် ကချးကငေ အခမင့်ဆုံး အချ ိုး __%

အခမင့်ဆုံး ကချးကငေ ပမာဏ ေျပ်__ ေန်း

ဆေန်ေယ်ေည့် ပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်း ကဆာင်ရေေ်မှု 
ေန ့်ေတ်ချေ်

မတည်ကငေရင်း၏ ≤__%

တစ်ဦးချင်း ကငေကချးယူေူ ေန ့်ေတ်ချေ် မတည်ကငေရင်း၏ ≤__%

အခမင့်ဆုံး ေဏ္ဍအေိုေ်ေတ်မှတ်ချေ် (များ) __%

တားခမစ်ထားကော ေုပ်ငန်း/ေဏ္ဍ ေန ့်ေတ်ချေ် ေုည

ကချးကငေောေတစ်ခုတေင် ယခုအထိ အတိုးော ကပးထား 
ခဲ့ရာ ေျန်ေည့်အရင်း ကပးဆပ်ခခင်း၏ အချေ်အေေ် 
စာရေေ်စာတမ်း/ မတူညီကော အရစ်ေျကပးကချမှု

____ % ေုံးကပါင်း ကချးကငေ 
အချေ်အေေ် စာရေေ်စာတမ်း

ဘဏ်ခေဲတစ်ခုချင်း အကခခအကန ____ % ေုံးကပါင်း ကချးကငေ 
အချေ်အေေ် စာရေေ်စာတမ်း

အချိန်ကရွှ ဆ့ိုင်းရန်ထားကော ကချးကငေအချ ိုး ____ % ေုံးကပါင်း ကချးကငေ 
အချေ်အေေ် စာရေေ်စာတမ်း

ကေျာ်ပစ်ေိုေ်ရကောအချ ိုး __%

ကေးေေေ် 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 

တစ်မျ ိုးတည်းကော နိုင်ငံခခားကငေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ အချ ိုး __%

စုစုကပါင်း နိုင်ငံခခားကငေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ အချ ိုး __%

အတိုးနှုန်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ -__% မှ __%

စုစုကပါင်း အတိုးနှုန်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ -__% မှ __%

ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ

စုစုကပါင်း နှစ်ပတ်ေည် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများ 
(ဥပမာ - ေိမ်ေည်မှု၊ အမှားအယေင်းများ၊ ကပ့ါကေျာ့မှု၊ 
စနစ်အားနည်းမှု)

ဆုံးခေတ်ရန်

စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှု ေိုမ့ဟုတ် စည်းမျဉ်းချ ိုးကောေ်မှုများ ေုည

ကငေခေစ်ေေယ်မှု 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 

ကငေခေစ်ေေယ်မှုအချ ိုး __%

နိုင်ငံခခားကငေ အချိန်ကစ့မှုနှင့် ေောဟချေ် အချ ိုး -__%

စုစုကပါင်း အနုတ်ခပေည့် အချိန်ကစ့မှု ေောဟချေ် အချ ိုး -__%

ကငေကြေး ကထာေ်ပံ့ 
မှုဆိုင်ရာ ေတိ 
ေဝတ်/ ပဋိညာဥ် 
(Funder 
covenants)

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု၌ 
ကခါင်းကဆာင် ခေစ်ောကရး

၄

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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(ကအာေ်ပါတိုေ့ည် စိတ်ေူးယဉ် ‘ကောေ်ေည် ပထမ MFI’ ၏ ဇာတ်ေမ်းအဆေ်ခေစ်ေည်။)

ကနာေ်ထပ် နှစ်များစော ြောခမင့်ပပီးကနာေ် ကောေ်ေည်ပထမ MFI ေည် ၎င်းတို၏့ ေုပ်ငန်းများေို ဆေ်ေေ်တိုးချဲေ့ျှေ်ရှိေည်။ 
ယခုအခါ ၎င်းတိုတ့ေင် ကေျးေေ်ကဒေများရှိ ရုံးခေဲ ေုံးခုအပါအဝင် ရုံးခေဲစုစုကပါင်း ၁၄ ခုရှိော ကောေ်ေည် ၇၅,၀၀၀ ေို ဝန်ကဆာင်မှုကပး 
ေျှေ်ရှိေည်။ ကောေ်ေည်များအကပါ် အကေးထားမှုေို ဆေ်ေေ်ထားရှိပပီး ကြေေးပမီခပန်ဆပန်ှုန်းနှင့် ကောေ်ေည်ထိန်းေိမ်းနှုန်း အေေန် 
ခမင့်ေည်ဟု တင်ခပထားေည်။ ယခုအခါ အခမတ်ကငေများေည်းရရှိကနပပီး ထိုအခမတ်များေို စီးပေားကရးေုပ်ငန်း ပိုမိုကေီးထေားကရးတေင် 
ခပန်ေည်ရင်းနီှးခမှုပ်နံှထားေည်။ အပ်နံှကငေများ ေေ်ခံအေုံးခပုရန် ၎င်းတို၏့ကေျှာေ်ေွှာေိုေည်း ေေ်ခံခခင်း ခံထားရပပီးခေစ်ေည်။

ကောေ်ေည်ပထမ MFI  ေည် အကေးစားကငေကချးေုပ်ငန်းဘဏ်အကတေအ့ြေုံ ရှိေည့် ခပင်ပအမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦးေို ေျယ်ေျယ် 
ခပန ့်ခပန ့်ရှာကေေ၍ ခန ့်အပ်ထားပပီးခေစ်ေည်။ ၎င်းေည် ယခင်ေ အာရှတိုေ်တစ်ကနရာတေင် အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းဘဏ်ငယ်တစ်ခု 
ေည်ပတ်ခဲ့ေည်။ အစပိုင်းတေင် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိတို ြ့ေား ဆေ်ဆံကရးမှာ အဆင်မကခပခဲ့ကပ။ ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တို ြ့ေား ချိန်ညှိရန် အချိန်ယူခဲ့ရေည်။ ၎င်းတို ့ကဆာင်ရေေ်ခဲ့ေည့် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေ 
အကထာေ်အေူခပုကော်ေည်း ၎င်းတိုေ့ို ေိုေ်နာခခင်းရှိကစရန် ကေိုးပမ်းမှု အကေီးအေျယ်နှင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ဆေ်ေေယ် 
ကဆေးကနေးမှုများ ေိုအပ်ခဲ့ေည်။ နှစ်အနည်းငယ်ြောပပီးကနာေ် ဘုတ်အေေဲေ့ည် ၎င်းတို၏့ ကေီးြေပ်ကရးအခန်းေဏ္ဍတေင် ပိုမို ေေ်ကတာင့် 
ေေ်ောရှိောပပီး ၎င်းတို ့ခမင်ကနရေည့် MFI ၏ ရေဒ်များေို ေကဘာေျနှစ်ပခိုေ်ောေည်။

ဤအချိန်တေင်ပင် ကောေ်ေည်ပထမ MFI  ေည် ၎င်းတို၏့ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခမှင့်တင်ခခင်း တတိယအဆင့်ေို စတင်ကဆာင် 
ရေေ်ရန် ဆုံးခေတ်ခဲ့ေည်။ ဤအချိန်ေည် ၎င်းတိုအ့ကနခေင့် အနာဂတ်တေင် ဘဏ်ေိုင်စင်ကေျှာေ်ထားရန် စဉ်းစားကနေည့်အချိန် 
ခေစ်ေည်။ မတည်ကငေရင်းေတ်မှတ်ချေ်ေို ခပည့်မီရန် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်အေစ်များ ဆေဲကဆာင်ရန်ေိုအပ်ကြောင်း ၎င်းတို ့ေကဘာကပါေ် 
ခဲ့ေည်။ နိုင်ငံတော အကောင်းဆုံးအကေ့အထများနှင့် ေိုေ်ညီေည့် ပိုမိုအဆင့်ခမင့်ကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများ
ေည်း ေိုအပ်ကြောင်း ေိရှိောေည်။

ဤအပိုင်းတေင် ၎င်းတိုေ့ည် ဘဏ်အခေစ်ေို ့တခေည်းခေည်းကခပာင်းေဲရန် ၎င်းတို၏့ ဆန္ဒအရ ဘုတ်အေေဲ၏့ မဟာေျူဟာနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု အခန်းေဏ္ဍများေို အာရုံစိုေ်ခဲ့ ြေေည်။ ကော်မတီအေစ်များ ခေည့်စေေ်ပပီး ဘုတ်အေေဲ ့ ေေဲစ့ည်းပုံေို တိုးချဲရ့နနှ်င့် 
ဘုတ်အေေဲအ့ား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းများေို တရားဝင်ခေစ်ကစပပီး ထိကရာေ်မှုေို အားကောင်း 
ကစရန် ဆုံးခေတ်ခဲ့ ြေေည်။ ကအာေ်ပါဇယားတေင် ပိုမိုအဆင့်ခမင့်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေို ကော်ကဆာင်ရန် 
၎င်းတိုက့ဆာင်ရေေ်ခဲ့ေည့် ထပ်တိုးေုပ်ငန်းများေို စာရင်းခပုစုထားေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေုပ်ငန်းများ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေုပ်ငန်းများ

၁။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာစောေုပ်ကဆာင်ခခင်း

၁.၁ နှစ်ပတ်ေည် ကော်ပိုရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန် 

တာဝန်ခံမှုေို တိုးတေ်ကစပပီး ေကဘာတူညီထားကော ေုပ်ငန်းများအား ဦးစားကပးအဆင့်   
ေတ်မှတ်မှုေို အကထာေ်အေူကပးော အချိနနှ်င့်တကခပးပပီး အကေးထားကဆာင်ရေေ်နိုင်ကစ 
မည့် စနစ်တစ်ခု ကော်ကဆာင်ရန်

၁.၂ မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းကရးဆေဲကရး 
ေုပ်ငန်းစဉ် 

MFI ၏ မဟာေျူဟာနှင့် ဦးစားကပး စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများေို ေတ်မှတ်ရန် ဘုတ်အေေဲ ့ တာဝန် 
ေို ထမ်းကဆာင်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ မူဝါဒနှင့် ချဉ်းေပ်မှုေို ေတ်မှတ်ကပးခခင်းခေင့် MFI ၏ 
မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းကရးဆေဲကရးေုပ်ငန်းစဉ်ေို စည်းစနစ်ေျကစရန်

၂။ ဘုတ်အေေဲ၏့ ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ကဆာင်ရေေ်ချေ်

၂.၁ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု 
ကော်မတီ 

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီ၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို ကရးဆေဲရှင်းေင်းရန်

၂.၂ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာ 
ခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရးကော်မတီ

အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် 
တာဝန်များေို ကရးဆေဲရှင်းေင်းရန်

၃။ ဘုတ်အေေဲ၏့ ထိကရာေ်မှု

၃.၁ ဘုတ်အေေဲအ့ား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း ဘုတ်အေေဲအ့ား တစ်ခုေံုးအကနနှင့က်ော်ေည်းကောင်း၊ ဒါရုိေ်တာတစ်ဦးချင်းအားေည်းကောင်း 
အေဲခေတ်ေုံးေပ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စနစ်များ ကော်ကဆာင်ပပီး  အေဲခေတ် ေုံးေပ်ရန်

၃.၂ ဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း အနာဂတ်တေင် ေိုမ့ဟုတ် အြေပ်အတည်းောေတေင် အထူးေခေင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် 
ေဲ့ေိုက့ော အကရးပါေည့် အခန်းေဏ္ဍများအား အစားထိုးခေည့်တင်းရန် ပါရမီရှိေူများအား  
ကော်ထုတ်တိုးတေ်ေေံ ပ့ေိုးကစကရး မူကဘာင်တစ်ရပ် ကော်ကဆာင်ရန်

၄။ စီမံခန ့်ခေဲမှု ထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင်

၄.၁ ဘုတ်အေေဲဆ့ုံးရှုံးနိုင်ကခခကော်မတီ ဘုတ်အေေဲ ့ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ကော်မတီ၏ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို ကရးဆေဲရှင်းေင်းရန်

၄.၂ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာအရာရှိချုပ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်ခန ့်အပ်ပပီး အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ ေတ်မှတ်ရန်

၅။ ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု၊ ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုနှင့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ဆေ်ဆံကရး

အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့်ပူးကပါင်း 
ကဆာင်ရေေ်မှု

အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်ကရး မဟာေျူဟာများ ကရးဆေဲရန်
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၁။  ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုေို ခိုင်မာစောေုပ်ကဆာင်ခခင်း

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုခပေ္ခဒိန် အကောင်အထည်ကော်ကဆာင်ရေေ်ခခင်းေည် ဘုတ်အေေဲမ့ျားအကနခေင့် ကော်ပိုရိတ်စီမံ အုပ်ချုပ်မှုအကပါ် 
၎င်းတို၏့ ေန္နိဌာန်ေို ထုတ်ကော်ခပေေည့် နည်းေမ်းတစ်ခုခေစ်ေည်။ ကော်ပိုရိတ်ခပေ္ခဒိန်ေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား ကေိုတင်စီမံရန် 
အကထာေ ်အေခူပုပပီး ၎င်းတို၏့များစောကောတာဝနမ်ျားေိ ုထမ်းကဆာငန်ိငုက်စေည။် အဆိပုါ အဓေိေျကောတာဝနမ်ျားအနေတ်စခ်မုှာ 
အေေဲအ့စည်း၏ မဟာေျူဟာ ဦးတည်ချေ်ေို ေတ်မှတ်ခခင်းခေစ်ေည်။ စီမံခန ့်ခေဲကရးအကနခေင့် မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းေို ကရးေားေည့် 
အခါ ဘုတ်အေေဲေ့ MFI ၏ မဟာေျူဟာ ဦးတည်ချေ်၊ ရင်းခမစ်များဆိုင်ရာ ေတိေဝတနှ်င့် ကေီးြေပ်မှုအပိုင်းများတေင် အကရးပါကော 
အြေံဉာဏ်ကပးေင့်ေည်။ ဤတာဝန်ေို ထမ်းကဆာင်ရန် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ၎င်း၏ချဉ်းေပ်မှုေို စနစ်ေျကစပပီး မဟာေျူဟာစီမံေိန်း 
ကရးဆေဲမှု ေုပ်ငန်းစဉ်ေို နှစ်ပတ်ေည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန်တေင်း ထည့်ေေင်းေင့်ေည်။ ကအာေ်ပါ ေဏ္ဍများတေင် MFI 
များအတေေ် နှစ်ပတ်ေည် ကော်ပုိရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိနနှ်င့် ေဟာေျူဟာစီမံေိန်းကရးဆေဲမှုဆိုင်ရာ ခေည့်စေေ်အြေံခပုချေ်များ  
ကော်ခပထားေည်။ 

၁.၁။  နှစ်ပတ်ေည် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန်

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန်ေည် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ကော်မတီတိုအ့ား ၎င်းတို၏့ တာဝန်များနှင့်ပတ်ေေ်၍ ပံ့ပိုးကပးရန် အေုံးဝင်ကော 
စနစ်တစ်ခုခေစ်ေည်။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုခပေ္ခဒိန်တေင် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲတ့ိုေ့ ေကဘာတူညီထားေည့် ေုမ္ပဏီ၏ 
ဘဏ္ဍာနှစ်တေင် အေျုံးဝင်ကော အကရးပါေည့် ေုပ်ငန်းများေို ကော်ခပရေည်။ ခပေ္ခဒိန်ေည် အစည်းအကဝး၊ ေုပ်ငန်း ေိုမ့ဟုတ် ေတ် 
မှတ်ရေ်များနှင့် ဘုတ်အေေဲ ့၊ ကော်မတီ ေိုမ့ဟုတ် စီမံခန ့်ခေဲကရးစ၍ မည်ေူေ တာဝန်ရှိကြောင်း စာရင်းခပုစုကော်ခပကပးေည်။ အချေ်များ 
အားေုံး ေတ်မှတ်ေမ်းကြောင်းကပါ်တေင် ရှိကစရနနှ်င့် တစ်ခုချင်းအတေေ် ေုံကောေ်ကော အချိန်နှင့် ရင်းခမစ်များ ကပးထားနိုင်ရန်  
ခပေ္ခဒိန်အား ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတေင် တင်ခပကဆေးကနေးရမည်။ ေင့်ကတာ်ေေို ခပေ္ခဒိန်အား ခေည့်စေေ် မေမ်းမံရမည်။

ထိကရာေ်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန်ေည် ကအာေ်ပါရည်ရေယ်ချေ်များေို ခေည့်ဆည်းကပးေည် -

• ဘုတ်အေေဲမ့ျား ေုပ်ငန်းများ ဦးစားကပးအဆင့်ေတ်မှတ်ရာတေင် အကထာေ်အေူကပးခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ၏့ အေန ့်အေတ်ရှိကော အချိန်နှင့် ရင်းခမစ်များအား ခေဲကဝကပးရာတေင် အကထာေ်အေူကပးခခင်း၊

• အကရးပါကောအချေ်များေို ေျစ်ေျူမရှုကစခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ကော်မတီအစည်းအကဝးများအား ရေ်စေဲေို ကေိုတင်ေတ်မှတ်ခခင်းခေင့် ေုံကောေ်ကော အကြောင်းြေားမှုရှိကစ 
ပပီး တေ်ကရာေန်ှုန်းကောင်းမေန်ကစခခင်း၊

• အကရးပါကော ေုပ်ငန်းများ ပပီးစီးကစရန် ကနာေ်ဆုံးရေ် ေတ်မှတ်ခခင်းခေင့် ေုံကောေ်ကော အချိန်ကပးခခင်း၊

• ရုံးခပင်ပ၊ ရုံးတေင်း စည်းမျဉ်းများနှင့် ေိုေ်ညီမှုရှိကစကရးေို ပံ့ပိုးကပးခခင်း၊

• စီမံအုပ်ချုပ်ကရးရှုကထာင့်မှ ဘုတ်အေေဲ၏့ ရည်ရေယ်ချေ်များေို ခေည့်တင်းရာတေင် ေေ်ဆိုင်ေူများအား ရှင်းေင်းစော ေတ်မှတ် 
ကော်ထုတ်ခခင်းခေင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ချေ်များ ရှုပ်ကထေးမှု၊ ထပ်ကနမှုတိုေ့ို ကရှာင်ရှားကပးခခင်း။

ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ၎င်း၏ ကော်မတီများတေင် ထမ်းကဆာင်ရမည့် တာဝန်များစော ရှိေည်။ ကအာေ်ပါတိုေ့ည် အချိန်၊ တာဝန်ရှိေူများနှင့်တေေ 
နှစ်ပတ်ေည် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန်တေင် ထည့်ေေင်းနိုင်ေည့် ဘုတ်အေေဲ ့ ေုပ်ငန်းများေို စာရင်းခပုစုထားေည်။ ဘုတ်အေေဲ ့ 
ေည် ထည့်ေေင်းနိုင်ေည့် မတူညီကော ေိုမ့ဟုတ် ထပ်တိုးေုပ်ငန်းများေိုေည်း ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်နိုင်ေည်။

• ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီ အစည်းအကဝးများ၊

• စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်ေို နှစ်စဉ် ေုံးေပ်ခခင်း၊

o ရည်မှန်းချေ်၊ ကမျှာ်မှန်းချေနှ်င့် ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်၊

o ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် မူဝါဒများ၊

o ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ကော်မတီစည်းမျဉ်း၊

o ေုပ်ပိုင်ခေင့် အပ်နှင်းခခင်း ဇယားနှင့်

o ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းများ

• ဘုတ်အေေဲ ့ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းခခင်း၊ ေုပ်ငန်းမိတ်ဆေ်ခခင်းနှင့် ခပန်ေည်ေေဲစ့ည်းခခင်း

• ရုံးတေင်းနှင့် ခပင်ပ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကရး ေိစ္စရပ်များ

o ခပင်ပ စာရင်းစစ်များ ခန ့်အပ်ခခင်း၊

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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o စာရင်းစစ်ကဆးထားကော ဘဏ္ဍာကရးရှင်းတမ်းများေို ေုံးေပ်ခခင်း၊

o နှစ်စဉ် ဝင်ကငေေို မှတ်တမ်းတင်ခခင်း၊

o ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအကထေကထေအစည်းအကဝး ကခါ်ယူေျင်းပခခင်း။

• မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်း

o ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရး မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်း၊

o နှစ်စဉ် စီမံေိန်းများနှင့် ဘတ်ဂျေ်များ အတည်ခပုခခင်း၊ 

o အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် (အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရး) စေမ်းကဆာင်မှု ရည်ရေယ်ချေ်များနှင့်

o (ေုံးေပတ်) အဓိေ ကအာင်ခမင်မှုများေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း။

• ေစာခံစားခေင့် ေတ်မှတ်ခခင်း မူကဘာင်နှင့် ရောဒ်များေို ေုံးေပ်ခခင်း

• ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေန ့်ေတ်ချေ်များနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေတ်မှတ်ချေ်

• အများခပည်ေူ၊ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားခခင်း

• စေမ်းကဆာင်ရည် အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း

o ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံးနှင့် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်း

o အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် (အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရး)

• ဘုတ်အေေဲေ့င်တန်းနှင့် စဉ်ဆေ်မခပတ် ပညာကရးေဏ္ဍများ၊ ေုပ်ငန်းခေင်ေို ့ေေားကရာေ်ခခင်းများ

• ဘုတ်အေေဲ၏့ အကေးကပးကဆာင်ရေေ်ချေ်ေိုအပ်ေည့် အခခားအကရးကပါ်ေိစ္စများ

ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီအား နှစ်ပတ်ေည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန်ကရးဆေဲရနနှ်င့် ေိုေ်နာကစရန် 
တာဝန်တို ့ကပးအပ်နိုင်ေည်။ ကော်ပုိရိတ် အတေင်းကရးမှူးေည် ၎င်းအား စီမံခန ့်ခေဲရနနှ်င့် ေုပ်ငန်းများ အချိနနှ်င့် တကခပးညီ ကဆာင်ရေေ်ပပီး 
ေျန်ရှိကောေုပ်ငန်းများအတေေ် ကနာေ်ဆေ်တေဲကဆာင်ရေေ်ရန် ေေ်ဆိုင်ေူများနှင့်  ကပါင်းစပ်ညှနိှိငု်းရန် တာဝန်ရှိေည်။ ကော်ပိုရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှုခပေ္ခဒိန်ေို ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ရန် ေတိေဝတ်ေ ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ေိစ္စရပ်များကပါ်ောမှ တုံ ခ့ပန်ရုံထေ် ပို၍ မဟာ 
ေျူဟာေျေျ ကဆာင်ရေေ်ရန် အကထာေ်အေူခပုေည်။ 

၁.၂။  မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းကရးဆေဲကရး ေုပ်ငန်းစဉ်

အကေးစားကငေကရးကြေးကရးေုပ်ငန်းေဏ္ဍေည် ဆေ်တိုေ် အေျှင်အခမန်ကခပာင်းေဲေျှေ်ရှိေည်။ ၂၀၁၈ ခနှုစ် အားေုံးအတေေ် 
ဘဏ္ဍာကရးစစ်တမ်း (ယခင်ေ အကေးစားကငေကချးေုပ်ငန်း မကမျှာ်ေင့်ကော အကခပာင်းအေဲများ စစ်တမ်း) ေ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံး 
နိုင်ကချနှင့် မဟာေျူဟာတိုေ့ည် ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုများေို အားေုံးေေ်ေှမ်းမီကစကရး ေုပ်ငန်းတေင် ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုကပး 
ကနေူများ ရင်ဆိုင်ရာေည့် ထိပ်တန်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှစ်ခုခေစ်ေည်ဟု ကတေရ့ှိထားေည်။44 ဤအချေ်အရ မဟာေျူဟာ ေတ်မှတ်ခခင်း 
နှင့် မဟာေျူဟာ ကေီးြေပ်မှုကပးခခင်းတေင် ဘုတ်အေေဲ၏့ အခန်းေဏ္ဍမှာ ယခင်ေထေ် ပို၍အကရးပါောေည်။ ဤတာဝန်ေို အကေး 
ထားကော MFI ဘုတ်အေေဲမ့ျားေည် ဆန်းေစ်တီထေင်မှုနှင့် အကခပာင်းအေဲေိုအပ်ချေ်ေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ရာတေင် အေေန်အဓိေ 
ေျပပီး အဆိုပါအကခပာင်းအေဲများ ကော်ကဆာင်ရန် အေေဲအ့စည်းအား အကထာေ်အေူခပုနိုင်ေည်။

စနစ်ေျကော မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းကရးဆေဲကရးေုပ်ငန်းစဉ်ေည် အေေဲအ့စည်းအား ကအာေ်ပါ အခေင့်အေမ်းများ ကပးအပ်နိုင်ေည် -

• အေေဲအ့စည်း၏ ရည်မှန်းချေ်၊ ကမျှာ်မှန်းချေနှ်င့် ေိုေားကော ဘဏ္ဍာကရး၊ ေူမှုကရး ရေဒ်များအကပါ် တုံ ခ့ပန်ထင်ဟပ်ခခင်း၊

• အားောချေ်၊ အားနည်းချေ်များေို ကော်ထုတ်ပပီး ယခငနှ်င့် ယခု စေမ်းကဆာင်မှုများေို အကေးစိတ်ေုံးေပ်ခခင်း၊

• ကေးေေေ် ဦးတည်ရာများနှင့် တည်ရှိကော အခေင့်အေမ်းများေို အေဲခေတ်ကေ့ောခခင်း၊

• ေျယ်ခပန ့်ကော ပန်းတိုင်နှင့် ရည်ရေယ်ချေ်များ ေတ်မှတ်ခခင်း၊

• MFI အကနခေင့် မိမိ၏ ပန်းတိုင်ေို ့ကအာင်ခမင်စောကရာေ်ရှိကရးအတေေ် ကေျာ်ေွှားရန် ေိုအပ်ကော အဟန ့်အတား၊ အခေ်အခဲ၊ 
အားနည်းချေနှ်င့် ပခိမ်းကခခာေ်မှုများေို ကော်ထုတ်ခခင်း၊

• အနာဂတ်တေင် အေေဲအ့စည်းအတေေ် မည်ေည့်အကခပာင်းအေဲ ေိုမ့ဟုတ် ဆန်းေစ်တီထေင်မှုများ ေိုအပ်မည်ေို ေတ်မှတ် 
ဆုံးခေတ်ခခင်း၊

44 “Finance for all: Wedded to Fintech, for better or worse.” A CSFI ‘Banana Skins’ survey of the risks in financial inclusion, (United Kingdom: Centre for the 
Study of Financial Innovation, August 2018).
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• ကရှဆ့ေ်ေေားရာတေင် အဓိေေိုအပ်ချေ်များနှင့် ရင်းခမစ်များေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ခခင်း၊

• တိုင်းတာကရးစနစ်နှင့် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောကရး စီမံေိန်း ကော်ကဆာင်ခခင်း။

မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းကရးဆေဲကရးေုပ်ငန်းစဉ်၏ ကနာေ်ဆုံးရေဒ်မှာ MFI ေ ကအာင်ခမင်ေိုကော ေီးခခားေူမှုကရး၊ ဘဏ္ဍာကရးဦးတည် 
ချေ်များနှင့် ၎င်းတို ့ကအာင်ခမင်ကစမည့် ေမ်းကြောင်းေို ေတ်မှတ်ကပးကော ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်ထိ စီးပေားကရး စီမံေိန်းခေစ်ေည်။ အတိအေျ 
ဆိုရေျှင် စီမံေိန်းေည် ဝန်ကဆာင်မှုကပးေည့် ကေးေေေ်၊ ေေံ ပ့ေိုးကေီးထေားမှု၊ ကပးအပ်ေည့် ဝန်ကဆာင်မှုများ၊ ဝန်ကဆာင်မှုကပးအပ်ခခင်း၊ 
ေမ်းကြောင်းများ ကော်ကဆာင်ခခင်း၊ ကေးေေေ်ရှာကေေခခင်း၊ ဝန်ထမ်းခန ့်ထားခခင်း၊ နည်းပညာေိုအပ်ချေ်များ၊ ဘဏ္ဍာကရးကထာေ်ပံ့မှု၊ 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု၊ ဆေ်စပ်ေည့် စနစ်များေို ကော်ခပကပးေည်။ အထူးေခေင့် ကေးေေေ်တေင်း အေျှင်အခမန်ကခပာင်းေဲောနိုင်ကခခ 
များအရ စီးပေားကရး စီမံေိန်းေို ဆေ်စပ်မှုရှိပပီး ကခတ်မီကနကစရန် စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ဘုတ်အေေဲတ့ိုေ့ နှစ်စဉ်ေုံးေပ်ေင့်ေည်။ အေားတူ 
ေိစ္စရပ်များနှင့် အေျုံးဝင်ကော ပိုမိုအကေးစိတ်ေည့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုစီမံေိန်းနှင့် ဘတ်ဂျေ်တိုေ့ိုေည်း နှစ်စဉ်ကရးဆေဲရေည်။

ကအာေ်ပါတိုေ့ည် မဟာေျူဟာစီမံေိန်းကရးဆေဲကရးေုပ်ငန်းစဉ်အတေင်း ထည့်ေေင်းော နှစ်ပတ်ေည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန် 
တေင် ပါဝင်နိုင်ေည့် အဓိေအပိုင်းများခေစ်ေည် -

• ကအာေ်ပါတိုေ့ို ကဆေးကနေးရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးတို၏့ မဟာေျူဟာစီမံေိန်းကရးဆေဲကရးေဏ္ဍ

o အေေဲအ့စည်း၏ ကမျှာ်မှန်းချေ်၊ ရည်မှန်းချေနှ်င့် ကရရှည်ဦးတည်ရာ 

o MFI ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ေည့် အကခခအကနရှိ စည်းမျဉ်း၊ နိုင်ငံကရး၊ စီးပေားကရး၊ ေူမှုကရးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအချေ်များေို 
ကေ့ောဆန်းစစ်ေည့် ပတ်ဝန်းေျင်ဆိုင်ရာေိစ္စရပ်များ၊

o မဟာေျူဟာ၊ ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာကရး အားောချေ်နှင့် အားနည်းချေ်များ၊

o ခပင်ပနှင့် ယှဉ်ပပိုင်နိုင်စေမ်းဆိုင်ရာ ေိစ္စရပ်များ၊ အခေင့်အေမ်းများနှင့် စိန်ကခါ်မှုများ၊

o MFI အား ၎င်း၏ ကောေ်ေည်များအား ဝန်ကဆာင်မှုကပးရာတေင် အထိကရာေ်ဆုံးခေစ်ကစမည့် မဟာေျူဟာ ကရေးချယ်စရာ 
နည်းေမ်းအမျ ိုးမျ ိုးေို ကရေးချယ်ခခင်းနှင့် အခခားနည်းေမ်းများေို ေယ်ထုတ်ခခင်း။

• စီမံခန ့်ခေဲကရးေ MFI ၏ စီးပေားကရးစီမံေိန်းေို မေမ်းမံပပီး ကအာေ်ပါတိုေ့ို အဓိေထား၍ ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ 
စေမ်းကဆာင်ရည် ပန်းတိုင်များ၊ နည်းေျူဟာ စီမံေိန်းများေို ေတ်မှတ်ကော်ကဆာင်ခခင်း၊

o ေေ်ေျန်ကငေရှင်းတမ်း ေေံ ပ့ေိုးကေီးထေားခခင်း၊

o ဝင်ကငေနှင့် အေုံးစရိတ်များ၊

o မတည်ကငေရင်း စီမံေိန်း၊

o ကေးေေေ်ရှာကေေကရး စီမံေိန်း၊

o ေူစ့ေမ်းအား အရင်းအခမစ်စီမံေိန်း၊

o နည်းပညာ စီမံေိန်းနှင့်

o ေူမှုကရးစေမ်းကဆာင်မှု စီမံေိန်း။

• နှစ်ပတ်ေည် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု စီမံေိန်းနှင့် ဘတ်ဂျေ်များ ကရးဆေဲခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ ့ အတည်ခပုကပးရန် နှစ်စဉ် ဘတ်ဂျေ်တင်ခပခခင်း၊

• ကရတိုစီမံေိန်းများနှင့် မဟာေျူဟာစီမံေိန်းများေို အကောင်အထည်ကော်ရန်ေုပ်ငန်းများေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ခခင်း၊ ဦးစား
ကပးအဆင့်ခေဲခခားေတ်မှတ်ခခင်းနှင့် တာဝန်ကပးအပ်ခခင်း၊

• စီမံေိန်းအကခခအကန ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်းနှင့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးေို အစီရင်ခံခခင်း၊

• ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှု၊ နှစ်ပတ်ေည် ေုပ်ငန်းစီမံေိန်းနှင့် စီမံချေ်ဆိုင်ရာ စေမ်းကဆာင်မှုတိုအ့ား 
စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ဘုတ်အေေဲထ့ံ ေုံးေတစ်ကေိမ် အစီရင်ခံခခင်း၊

• ကောေ်ေည်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ စီးပေားကရးမိတ်ေေ်များ၊ ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများ၊ ဝန်ကဆာင်မှုကပးေူများ၊ ဘဏ္ဍာကငေပံ့ပိုး 
ေူများ၊ စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ေူများအပါအဝင် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများထံမှ အြေံခပု ချေ်များေို နှစ်စဉ်စုစည်းခခင်း။

မဟာေျူဟာစီမံေိန်းကရးဆေဲခခင်းေုပ်ငန်းစဉ်ေို ချဉ်းေပ်ရန် တစ်ခုတည်းကော နည်းေမ်းဟူ၍ မရှိဘဲ မဟာေျူဟာ စီမံေိန်းကရးဆေဲရန် 
နည်းေမ်းများစောရှိေည်။ ေိစ္စရပ်တိုင်းတေင် ကောေ်ေညနှ်င့် ေုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချေနှ်င့် ကမျှာ်မှန်းချေ်တိုေ့ို ဦးစားကပးရမည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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၂။  ဘုတ်အေေဲ၏့ ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ချေ်

MFI များ တိုးချဲေ့ာေည့်အခါ ဘုတ်အေေဲ၏့ စီမံအုပ်ချုပ်ကရးေုပ်ငန်းများေို ပံ့ပိုးရန် ကော်မတီအေစ်များ ေေဲစ့ည်းတတ်ေည်။ ထိုေဲ့ေို ့
ကော ကော်မတနှီစ်ခုမှာ ဘုတ်အေေဲ ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတနှီင့် အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာ ခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ 
တို ့ခေစ်ြေေည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဤကော်မတနှီစ်ခုအား ကပါင်းစည်းထားြေေည်။

၂.၁။  ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီ

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကေီးြေပ်ကရးတာဝနနှ်င့် ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအကပါ်ရှိကော ၎င်း၏ 
တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရာတေင် ပံ့ပိုးကပးရန် ေင့်ကတာ်ကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် တစ်ခုရှိကစကရး၌ ဘုတ်အေေဲအ့ား 
အကထာေ်အေူခပုရန် ရည်ရေယ်ေည့် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်မတီတစ်ခုခေစ်ေည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီေည် စံအားခေင့် ကအာေ်ပါတာဝန်များရှိေည် -

• ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာများနှင့် ဘုတ်အေေဲအ့ရာရှိများ၏ တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများ ကရးဆေဲခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီ ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် အဆိုပါကော်မတီများရှိ အေေဲဝ့င်များ၏ ေုပ်ပိုင်ခေင့်/အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်၊ အရည်အချင်း 
များနှင့်ပတ်ေေ်၍ အြေံကပးခခင်း၊

• ဒါရိုေ်တာများအား ေုပ်ငန်းမိတ်ဆေ်ခခင်းနှင့် ဘုတ်အေေဲ ့ ေင်တန်း/ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရး အစီအစဉ်များေို ပံ့ပိုးေူညီခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့ား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များေို ဦးကဆာင်ခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒများေို ကော်ကဆာင်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား ကထာေ်ပံ့ ခခင်း၊

• ပတ်ဝန်းေျင်နှင့် ေူမှုကရးအပိုင်းများနှင့် ပတ်ေေ်ေည်များအပါအဝင် ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများ 
ထိကရာေ်မှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောေုံးေပ်ခခင်း၊

• နှစ်ပတ်ေည် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန်ေို ကရးဆေဲပပီး ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကစခခင်း။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီ ပဋိညာဥ်နမူနာေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ေ တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

၂.၂။  ဘုတ်အေေဲ ့ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ

ဘုတ်အေေဲအ့မည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်စီမံခန ့်ခေဲကရးတို ့MFI 
၏ မဟာေျူဟာ ဦးတည်ချေ်များေို ပံ့ပိုးရန် ေေဲစ့ည်းပုံ၊ အရေယ်အစားနှင့် ေျွမ်းေျင်မှုဟန်ချေ်တိုေ့ို ေင့်တင့်စော ထိန်းေိမ်းကစရာတေင် 
ဘုတ်အေေဲအ့ား အကထာေ်အေူခပုရန် ရည်ရေယ်ေည့် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်မတီတစ်ခုခေစ်ေည်။

အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့် ေတ်မှတ်ကရးကော်မတီေည် ကအာေ်ပါတိုအ့တေေ် တာဝန်ရှိေည် -

• ဘုတ်အေေဲ၏့ အရေယ်အစား၊ ပါဝင်ေေဲစ့ည်းပုံတိုနှ့င့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲအ့ား ေုံးေပ်အြေံခပုခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဝ့င်ကောင်းများ၏ ေိုအပ်ကော ေျွမ်းေျင်မှုများေို အေဲခေတ်ကေ့ောမှုအပါအဝင် ဘုတ်အေေဲအ့မည်စာရင်း တင်ေေင်း 
ကရးအတေေ် စံနှုန်းများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲအ့ား အြေံခပုခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဝ့င်အခေစ် အရည်အချင်းခပည့်မီေူအား ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ အကထေကထေအစည်းအကဝးေို ့တင်ခပနိုင်ရန် ဘုတ်အေေဲအ့ား 
အဆိုခပုခခင်း၊

• အမှုကဆာင်ခန ့်ထားကရး အစီအမံများေို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• အမှုကဆာင်များ ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး အစီအမံများ ေတ်မှတ်ဆုံးခေတ်ခခင်း၊ အကောင်အထည်ကော်ခခင်းနှင့် ကေီးြေပ်ခခင်း 
တိုနှ့င့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲအ့ား ေူညီပံ့ပိုးခခင်း၊

• ဝန်ထမ်းအားေုံးအတေေ် ေစာခံစားခေင့် မူဝါဒများနှင့် မူကဘာင်များနှင့်ပတ်ေေ်၍ ေုံးေပ်ခခင်း၊ အြေံခပုခခင်းအားခေင့် ဘုတ် 
အေေဲအ့ား ေူညီပံ့ပိုးခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲရ့ာထူးဆေ်ခံကရးစီမံေိန်း၊ ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌနှင့် အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရး ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းများ၊ အမှု 
ကဆာင်အရာရှိချုပ် အကရးကပါ်ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ရှာကေေကရးေုပ်ငန်းစဉ် စေည်တိုေ့ို ေုံးေပ် 
အတည်ခပုခခင်း။
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အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့် ေတ်မှတ်ကရးကော်မတီ ပဋိညာဥ် နမူနာေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ခ တေင် ပူးတေဲ ကော်ခပ 
ထားေည်။

၃။  ဘုတ်အေေဲ၏့ ထိကရာေ်မှု

ထိကရာေ်ကော ဘုတ်အေေဲ၏့ ဝိကေေ ေေ္ခဏာများမှာ နှစ်ပတ်ေည် ဘုတ်အေေဲ ့ စေမ်းကဆာင်မှု ေုံးေပ်ချေ်များေို ကဆာင်ရေေ်ပပီး 
အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အတေေ် ဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းများထားရှိေည့်အကခခအကနထိ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများေို ကော် 
ကဆာင်ထားခခင်းခေစ်ေည်။ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထများအနေ် ဤအပိုင်းများပါဝင်ဟု ယူဆြေေည် - (၁) ဘုတ်အေေဲ ့ 
အပါအဝင် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းစီ၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို နှစ်စဉ်ေုံးေပ်ေည်၊ (၂) ေုမ္ပဏီ တေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အတေေ် ခိုင်မာ 
ကော ဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းနှင့် အကရးကပါ် ဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းတုိရ့ှိေည်။ ဤအချေနှ်စ်ချေ်ေို ကအာေ်ပါေဏ္ဍများတေင် ထပ်မံရှင်း 
ေင်းထားေည်။

၃.၁။  ဘုတ်အေေဲအ့ား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း

ထိကရာေ်မှုရှိကစရန် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များတေင် ၎င်းတို၏့ ေဟုေုတ၊ အရည်အချင်းများနှင့် ေျွမ်းေျင်မှုတိုေ့ို တည်ကဆာေ်ထိန်းေိမ်းရန် 
ေိုအပ်ေည့် ရင်းခမစ်များ ရှိရမည်။ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အေေဲဝ့င်များအား ောေအေိုေ် အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှုများအကပါ် အကခခခံထားေည့် 
ေင်တန်းအစီအစဉ်များေည် ထိုေိုအပ်ချေ်ေို ခေည့်ဆည်းရာတေင် အကခခခံေျကော အခန်းေဏ္ဍမှ ပါဝင်ေည်။

ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ေိုယ်တိုင်အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း၊ အချင်းချင်း ေျှ ိုဝ့ှေ် အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း ေိုမ့ဟုတ် ခပင်ပပုဂ္ဂိုေ်အေေဲအ့စည်း 
တစ်ခုခုမှ အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းများခေင့် စေမ်းကဆာင်ရည်ေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းများ ကဆာင်ရေေ်ရန် အကရးကေီးေည်။ ဘုတ်အေေဲ၏့ 
စေမ်းကဆာင်ရည် အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း စုကပါင်းရောဒ်များေို ေုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာများတေင် ထုတ်ကော်ခပန်ြေားရန် 
အကရးကေီးေည်။ ေိုယ်တိုင်အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းေည် ဘုတ်အေေဲအ့တေေ် မိမိတို ့ေုပ်ငန်း များ အရည်အကေေးေို အေဲခေတ်ကေ့ောရန် 
အေုံးဝင်ကော စနစ်တစ်ရပ်ခေစ်ေည်။ ကဝေန်ထင်ဟပ်ခခင်း၊ ေိုယ်တိုင်အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းများခေင့် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များ၊ ရင်းနီှးခမှုပ်နံှေူများနှင့် အခခားအေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများအား ပိုမို စိတ်ဝင်တစား တုံ ခ့ပန်မှုရှိကစနိုင်ေည်။

ေိုယ်တိုင်အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း နည်းေမ်းများတေင် ကအာေ်ပါတို ့ပါဝင်နိုင်ေည် -

• အပန်းကခေကဆေးကနေးမှုစီစဉ်ပပီး ခပင်ပ စီစဉ်ပံ့ပိုးေူတစ်ဦး ေိတ်ကခါ် ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ငန်းများေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ရန် ဘုတ်အေေဲအ့ထူးအစည်းအကဝးေျင်းပခခင်း ေိုမ့ဟုတ် တခခားနည်းေမ်း 
အကနခေင့် စေမ်းကဆာင်ရည် ေိစ္စများေို ကခေရှင်းရန် ပုံမှန်အစည်းအကဝးအတေင်း အချိန်ေီးေန ့်ေယ်ထားခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဝ့င်များအကနခေင့် ၎င်းတိုေ့ုပ်ငန်းများေို အေဲခေတ်ကေ့ောကရးအတေေ် ကဆာင်ရေေ်ရန်စာရင်း ပုံကော်ကရးဆေဲခခင်း၊

• အထူးခပုေင်တန်းအစီအစဉ်များတေင် ပါဝင်ခခင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ဒါရိုေ်တာများအား ၎င်းတို၏့ စေမ်းကဆာင်ရည်ေို ထင်ဟပ် 
ေုံးေပ်ရန်နှင့် စိတ်ေူးများ ကော်ထုတ်ကဝမျှရန် အခေင့်အေမ်းကပးခခင်း။

အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းများေ ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အေေဲဝ့င်များ၏ အားောချေ်၊ အားနည်းချေ်များအကပါ် အကရးပါေည့် ထိုးထေင်းအခမင် 
များ ထုတ်ကပးနိုင်ေည်။ ဤေတင်းအချေ်အေေ်များေည် ဘုတ်အေေဲအ့ား အားနည်းေည့်အပိုင်းများနှင့် ေင်တန်းထပ်ကပးရန် 
ေိုအပ်ေည့် အပိုင်းများကော်ထုတ်ရာတေင် အကထာေ်အေူခပုနိုင်ေည်။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေင်တန်းေည် အေေင်ကခပာင်းေဲ 
ကနေည့် စီးပေားကရးေဏ္ဍများတေင် ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ကနပပီး ဘုတ်အေေဲဝ့င်များအကနခေင့် ဥပကဒနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ မူကဘာင်၊ 
အကောင်းဆုံးအကေ့အထ စံချိန်စံညွှန်းများ အကခပာင်းအေဲေို မျေ်ကခခမခပတ် ေိုေ်ကနရေည့် ေုမ္ပဏီများအတေေ် အထူးတန်ေိုးရှိ 
နိုင်ေည်။ ယင်းတိုအ့ားေုံးေ ေျွမ်းေျင်မှုခပည့်ဝပပီး ေဟုေုတ ခပည့်စုံော နိုးြေားတေ်ြေေေည့် ဘုတ်အေေဲေ ပံ့ပိုးတည်ကဆာေ်ရာတေင် 
ကအာင်ခမင်ကရးအတေေ် ေုမ္ပဏီ၏ ပညာကရးနှင့် ကေ့ေျင့်ကရး မူဝါဒအား အဓိေအချေ်တစ်ခု ခေစ်ောကစေည်။

ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်းနှင့် ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံး အေဲခေတ်ေုံးေပ်ကရး ပုံစံ နမူနာများေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ဂ နှင့် ဃ အခေစ် 
ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

၃.၂။ ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း

ကရရှည်စီးပေားကရး တည်တ့ံခုိင်ပမဲမှုေုိ ပ့ံပုိးရန်အတေေ် ဘုတ်အေေဲ ့ ေုိမ့ဟုတ် ရိှပါေ ၎င်း၏ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့် 
ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီတုိေ့ည် ဘုတ်အေေဲဝ့င်ဒါရုိေ်တာများ၊ ဥေ္က ဌနှင့် အမှုကဆာင်အရာရိှချုပ်တုိအ့ား ရာထူးဆေ်ခံကရးအတေေ် ရှင်း 
ေင်းကော မူဝါဒ ကရးဆေဲထားေင့်ေည်။ အမှုကဆာင်အရာရိှချုပ်များအတေေ် ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းတေင် ဥပမာ အပငိမ်းစားယူမှု 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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စေည့် ကေိုတင်စီစဉ်ထားကော နုတ်ထေေ်ခခင်းများ ေုိမ့ဟုတ် အကြောင်းမြေားဘဲ ထေေ်ခောခခင်း၊ အကရးကပါ်ေျန်းမာကရး ေုိမ့ဟုတ် 
အချိန်မေင့် ကေဆံုးခခင်းစကော အကရးကပါ်အကခခအကနများေုိ ထည့်ေေင်းစဉ်းစားရမည်။ ေင့်တင့်ကော အကေီးတန်းစီမံခန ့ခ်ေဲကရးေျွမ်း 
ေျင်မှုေုိ ထိန်းေိမ်းထားနုိင်ရန် ေတ်မှတ်ထားကော ရာထူးဆေ်ခံမည့်ေူများအတေေ် ေင်တန်းများ၊ ေုိယ်ပုိင်အရည်အကေေး ေေံ ပ့ေိုးကရး 
အစီအစဉ်များခေင့် အဓိေဝန်ထမ်းများ၏ ေုိအပ်ကော ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် ေဟုေုတများေုိ စနစ်တေျ တည်ကဆာေ်ခခင်းနှင့်/ေုိမ့ဟုတ် 
ေွဲှကခပာင်းကပးခခင်းတုိေုိ့ စီစဉ်ထားရန် အကရးကေီးေည်။ ဤေည်မှာ အမှုကဆာင်အရာရိှချုပ်စေည့် ကေးေေေ်အတေင်း အေေယ်တေူ 
အစားမထုိးနုိင်ကော အကရးပါေည့် ရာထူးများအတေေ် အထူးအကရးပါေည်။

အကရးကပါ်ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း မူဝါဒ နမူနာ နှင့် ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းေုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒေုိ ကနာေ်ဆေ်တေဲ င နှင့် စ တုိတ့ေင် 
ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

၄။  စီမံခန ့်ခေဲမှု ထိန်းချုပ်ကရးဝန်းေျင် (Control Environemnt) - ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို ကအာင်ခမင်စော စီမံခန ့်ခေဲမှုေည် အေေဲအ့စည်းများ ကအာင်ခမင်ကရးအတေေ် အခရာေျေည်။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု အကေ့ 
အထေည် ေုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအကပါ် အကေးထားရာမှ ေိောစော ကခပာင်းေဲကပါ်ထေေ်ောေည်။ (ISO ၃၁၀၀၀:၂၀၀၉ 
နှင့် COSO ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု - မဟာေျူဟာ၊ စေမ်းကဆာင်ရည်တိုနှ့င့် ကပါင်းစည်းေျှေ် တိုေ့ဲ့ေိုက့ော) မြောခင်ေ 
ကပါ်ထေေ်ောကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်းများအား ေမားရိုးေျ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုမှ ခေဲထုတ်ကပးေည့် 
အဓိေ အချေ်များမှာ အဓိေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို အေေဲအ့စည်း၏ မဟာေျူဟာဦးတည်ချေ်များနှင့် ချိတ်ဆေ်ခခင်း၊ အေေဲအ့စည်းအတေင်း 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးတာဝန်ေို တိုးချဲ ့ခခင်း၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအား “ဦးတည်ချေ်များအကပါ် မကရရာမှုများ၏ ေေ်ကရာေ်မှု” ဟု ေျယ် 
ခပန ့်စော အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုခခင်းတို ခ့ေစ်ပပီး ထိုအ့တေေ် ေုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေိုော အာရုံစိုေ်ခခင်းမဟုတ်ကတာ့ဘဲ မဟာ 
ေျူဟာ၊ ဂုဏ်ေိေ္ခာဆိုင်ရာ၊ ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ ေိုမ့ဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစေည်တို ့ပါဝင်ောေည်။

ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုေည် ဘဏ္ဍာကရးအေေဲအ့စည်းများအတေေ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုအား ချဉ်းေပ်ရာတေင် အထူး 
ဆေ်စပ်မှုရှိေည်။ COSO ၏ အဓိပ္ပာယ်ေေင့်ဆိုချေ်အရ ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုေည် တန်ေိုး ေန်တီး၊ ထိန်းေိမ်း၊ အကောင် 
အထည်ကော်ရာတေင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို စီမံခန ့်ခေဲရန် ရည်ရေယ်ချေ်ခေင့် အေေဲအ့စည်းများေ မဟာေျူဟာ ေတ်မှတ်ခခင်းနှင့် ကပါင်းစည်းော 
ထိုမဟာေျူဟာေို အကောင်အထည်ကော်ေည့်အခါ အေုံးခပုကော ယဉ်ကေျးမှုအကေ့အထ၊ စေမ်းကဆာင်ရည်များနှင့် အကေ့အထများ 
ခေစ်ေည်။45 ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုေည် ကအာေ်ပါတိုေ့ို အဓိေထား၍ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအား စီမံခန ့်ခေဲမှုေို အခပည့်အဝ ေုံးေုံး 
ေျားေျား ချဉ်းေပ်ေည့် ပုံစံခေစ်ေည် - (၁) ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို ကေိုတင် စီမံခန ့်ခေဲရန် စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ကော်ကဆာင်ထားေည့် အကေ့အထများ၊ 
(၂) စီးပေားကရးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများနှင့် ရုံးတေင်း ထိန်းချုပ်ကရးများအခပင် မဟာေျူဟာချမှတ်ခခင်း၊ စီမံအုပ်ချုပ်ကရးနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
ယဉ်ကေျးမှုအကေ့အထနှင့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်မှု၊ (၃) စေမ်းကဆာင်ရည်ေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် 
ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု အကေ့အထများေို စဉ်ဆေ်မခပတ် တိုးတေ်ကစခခင်း။ COSO ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု 
မူကဘာင်ေည် အရေယ်အစားမည်မျှရှိကော အေေဲအ့စည်းမဆို အေုံးခပုနိုင်ေည့် အခပန်အေှန်ဆေ်စပ်ကနကော အပိုင်း ငါးပိုင်း46 အခေစ် 
ေေဲစ့ည်းထားေည့် အကခခခံမူများခေစ်ေည်။

• စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ယဉ်ကေျးမှုအကေ့အထ။ ေကဘာထား ချမှတ်ပပီး ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု ကေီးြေပ်ကရး တာဝန်များ 
၏ အကရးပါမှုေို အားခေည့်ခခင်းနှင့် ကော်ကဆာင်ခခင်း။

• မဟာေျူဟာနှင့် ဦးတည်ချေ် ချမှတ်ခခင်း။ ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုေို မဟာေျူဟာစီမံေိန်း ကရးဆေဲကရး ေုပ်ငန်းစဉ် 
တေင် မပါမခေစ်ထည့်ေေင်းရေည်။ ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာေို မဟာေျူဟာနှင့် ေိုေ်ညီကစရေည်။ စီးပေားကရး 
ဦးတည်ချေ်များေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ခခင်း၊ အေဲခေတ်ကေ့ောခခင်းနှင့် တုံ ခ့ပန်ခခင်းတိုအ့တေေ် အကခခခံ 
ခေစ်ေည်။

• စေမ်းကဆာင်ရည်။ မဟာေျူဟာနှင့် စီးပေားကရး ဦးတည်ချေ်များအကပါ် အကခခခံော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်၊ 
ဦးစားကပးအဆင့်ေတ်မှတ်ပပီး တုံ ခ့ပန်ေည်။

• ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် မေမ်းမံခခင်း။ ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု အပိုင်းများနှင့် အကေ့အထများေို အေေဲအ့စည်း၏ စေမ်းကဆာင် 
ရည်ကပါ်မူတည်၍ ေုံးေပ်ခပင်ဆင်ရေည်။

• ေတင်းအချေ်အေေ်၊ ခပန်ြေားဆေ်ေေယ်ကရးနှင့် အစီရင်ခံကရး။ ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုေည် အေေဲအ့စည်းအနံှ ့
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေတင်းအချေ်အေေ်များ စုကဆာင်းခခင်းနှင့် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားခခင်းဆိုင်ရာ စဉ်ဆေ်မခပတ် ေုပ်ငန်းစဉ် 
တစ်ရပ် ေိုအပ်ေည်။

45 Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance: Executive Summary (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), June 2017).

46 Ibid, 6.
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အေေဲအ့စည်းတစ်ခုအကနခေင့် မိမိ၏ မဟာေျူဟာ ဦးတည်ချေ် ကအာင်ခမင်ရန် ရယူနိုင်ကောေ်ေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေကဘာေဘာဝ 
နှင့် အတိုင်းအတာေို ဆုံးခေတ်ရန်၊ ထိုဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအား ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ပပီး စနစ်တေျ စီမံခန ့်ခေဲရန် ဘုတ်အေေဲတ့ေင် အဆုံး 
အစေန်ကော တာဝန်ရှိေည်။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုေည် ဘုတ်အေေဲ၏့ အကရးအပါဆုံးကော ကဆာင်ရေေ်ချေ်များအနေ် တစ်ရပ် 
ခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် MFI အကနခေင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို အေဲခေတ်ကေ့ောကေျှာ့ချကပးနိုင်ကစမည့် စနစ်များေို ထိန်းေိမ်းနိုင်ရန် 
ကဆာင်ရေေ်ကပးေင့်ေည်။ အခခားေိစ္စရပ်များအခပင် ဘုတ်အေေဲအ့ကနခေင့် ကအာေ်ပါတို ့ကဆာင်ရေေ်ေင့်ေည် -

• မဟာေျူဟာ ဦးတည်ချေ်များကနာေ်ေိုေ့ိုေ်ေည့်အခါ MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာေို ေတ်မှတ်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကချစီမံခန ့်ခေဲမှု ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေို အတည်ခပုပပီး ထိုေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများအား MFI ၏ ေိုေ်နာမှုေို ကစာင့်ြေည့် 
ကေ့ောခခင်း (ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများေ ေုမ္ပဏီနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုစနစ်များတေင် ကေီးမားကော အား 
နည်းချေ်ရှိေည့်အခါ ချေ်ချင်းအကြောင်းြေားခိုင်းကစရမည်)၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရးများ၏ ထိကရာေ်မှုေို ပုံမှန်ေုံးေပ်အေဲခေတ်ခခင်း၊

• အမှုကဆာင်အေေဲမ့ျား၊ ဌာနများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတေေ် ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရးစနစ်များေို အေုံးခပုရန် ေုံကောေ်ကော မေ်ေုံး 
များ ကော်ကဆာင်ခခင်း၊

• ေိုအပ်ပါေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတီ ထူကထာင်ခခင်းနှင့်

• MFI အား ဥပကဒများ၊ နည်းဥပကဒများနှင့် ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်းတိုေ့ို ေိုေ်နာကစခခင်း၊

ဘုတ်အေေဲေ့ည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးတိုအ့ား ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ရန် အရင်းခံ တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်တို ့
အပ်နှင်းေည်။ ထိုက့နာေ် စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောကရးနှင့် အာမခံကရး ကဆာင်ရေေ်ချေ်များအပါအဝင် ေုံကောေ်ကော 
ကဆာင်ရေေ်ချေ်ေမ်းစဉ်ေို ကော်ကဆာင်ေည်။ ကအာေ်ပါပုံတေင်ခပထားေည့် ‘ောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်းေုံးေေယ်’ပုံစံေည် ဘဏ္ဍာကရး 
အေေဲအ့စည်းများအတေင်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို စီမံခန ့်ခေဲရာတေင် စံချဉ်းေပ်မှုတစ်ရပ်ခေစ်ေည်။

ဤပုံစံေ ကအာေ်ပါအတိုင်း အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များေို ရှင်းေင်းခပပပီး ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ကရးတိုေ့ို နားေည်မှု 
အား ပိုမိုကောင်းမေန်ခေစ်ေည် -  

• ပထမ ောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်း - ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုများ/ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရး။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများနှင့် ထိန်းချုပ်ကရးတိုအ့ကပါ် 
ကနစ့ဉ် တာဝန်ယူမှုနှင့် စီမံခန ့်ခေဲမှုတိုရ့ှိကော ဌာနအကေီးအေဲများ၊ ေုပ်ငန်းခေင့် မန်ကနဂျာများနှင့် ဝန်ထမ်းများ။

• ဒုတိယ ောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်း - ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု။ မူဝါဒနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ  ကော်ကဆာင်ကပးော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
နှင့် ထိန်းချုပ်ကရးတိုေ့ို ပထမေမ်းကြောင်းခေင့် စနစ်တေျ စီမံခန ့်ခေဲရန် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအား ပံ့ပိုးကပးေည့် စည်းမျဉ်း 
ေိုေ်နာမှု၊ ဥပကဒဆိုင်ရာနှင့် ေုပ်ငန်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ။

ပထမောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်း ဒုတိယောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်း တတိယောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်း

ကနစ့ဉ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု၊
ထိန်းချုပ်ေေပ်ေဲကရးနှင့်
ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ခခင်း

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေေပ်ေဲထိန်းကြောင်းခခင်း၊ 
မူဝါဒကရးဆေဲခခင်းနှင့်နည်းစနစ်ေုံးေပ်

ချေ်

ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော အာမခံချေ်

စီမံခန ့်ခေဲကရးဘုတ်အေေဲ ့ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု 
ကော်မတီများ

စာရင်းစစ်ကော်မတီ

ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ကဆးခခင်း

ခပင်ပစာရင်းစစ်ကဆးခခင်း

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိ
ချုပ်/ စည်းမျဥ်းေိုေ်နာကဆာင် 

ရေေ်ကရး ဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု ဌာန/ 
စည်းမျဥ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ် 

ကရး ဆိုင်ရာဌာနစီးပေားကရးေုပ်ငန်းခေဲများ

အမှုကဆာင်အဆင့် ဆုံးရှုံး 
နိုင်ကခခဆိုင်ရာ ကော်မတီများ

ပုံ ၇။ ောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်း ေုံးေေယ်

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• တတိယ ောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်း - ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်။ ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ေုပ်ငန်းေ အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ဘုတ် 
အေေဲတ့ိုအ့ား ပထမနှင့် ဒုတိယေမ်းကြောင်းများေည် ကမျှာ်ေင့်ချေ်များနှင့် တေမတ်တည်းခေစ်ကြောင်း ေီးခခားေေတ်ေပ် 
ေည့် အာမခံချေ်ကပးအပ်ေည်။  

MFI များေည် ဤပုံစံ ၎င်းတို၏့ အရေယ်အစား၊ ေဘာဝနှင့် ၎င်းတိုေ့ုပ်ငန်းများ၏ နေ်နဲမှုနှင့် ေိုေ်ေေ်ကောနည်းေမ်းခေင့် အကောင် 
အထည်ကော်ေင့်ေည်။ ောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်း ေုံးေေယ်စေုံးအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်းေ ေင့်တင့်ကော အကေ့အထများ 
ေို ေိုယ်စားခပုေည်။ စနစ်တေျ အေုံးခပုေည့်အခါ ထိုောေေယ်ကရးေမ်းကြောင်း ေုံးေေယ်ေည် ေုမ္ပဏီအကနခေင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
များေို ကေိုတင်စီမံခန ့်ခေဲပပီး ၎င်း၏ မဟာေျူဟာနှင့် ဦးတည်ချေ်များေို ကအာင်ခမင်ကစရန် ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်ြေေည်။

MFI ၏ အကထေကထေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုမူကဘာင်တစ်ရပ်အတေင်း ကအာေ်ပါေဏ္ဍများေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီ 
နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်၊ ၎င်းတို၏့ ေေ်ဆိုင်ရာ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များကော်ကဆာင်ကရးေို အကေးထား ကော်ခပထား 
ေည်။

၄.၁။  ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီ

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီ ေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံေတ်မှတ်ခခင်း၊ ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် 
အတိုင်းအတာအဆင့်များ ေတ်မှတ်ခခင်း၊ အဓိေေျကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခညွှန်ေိန်းများနှင့် ရေဒ်များေို ပုံမှန် ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောပပီး 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ရုံးတေင်းထိန်းချုပ်ကရးစနစ်များ၏ ေုံကောေ်မှု၊ ထိကရာေ်မှုတိုေ့ို ေုံးေပ်ခခင်းတိုတ့ေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား 
အကထာေ်အေူခပုရန် ရည်ရေယ်ေည့် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်မတီတစ်ခုခေစ်ေည်။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ကအာေ်ပါတာဝန်များ အပ်နှင်းထားရမည့် 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီတစ်ရပ်ေို ထူကထာင်နိုင်ေည် - 47

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု အကခခခံအကဆာေ်အအုံအား ကေီးြေပ်ခခင်း။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် အေေဲအ့စည်း၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု 
အကခခခံအကဆာေ်အအုံေို ကေီးြေပ်နိုင်ေည် ေိုမ့ဟုတ် ဤကေီးြေပ်ကရးတာဝန်ေို စာရင်းစစ်ကော်မတီအစား ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီထံ အပနှ်င်းနိုင်ေည်၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှင့် မဟာေျူဟာတိုေ့ို တစ်ပပိုင်တည်း ကခေရှင်းခခင်း။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီ ေေံ ပ့ေိုးကေီးထေား 
မှုနှင့် တန်ေိုးေန်တီးမှုမဟာေျူဟာများေို ေန်တီးပပီး စီမံခန ့်ခေဲကရး ဆုံးခေတ်ချေ်များေို ချမှတ်ေည့်အခါ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု
နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုတိုေ့ို ေိုင်တေယ်ကခေရှင်းေင့်ေည်။ ဤတာဝန်၏ ရည်ရေယ်ချေ်မှာ ေင့်တင့်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံအုပ်ချုပ်မှု
ေို ေျင့်ေုံးေည့်အကခခအကနတေင် အေျ ိုးကေျးဇူးအတေေ် ဆုံးရှုံးခံခခင်းေို ခမှင့်တင်ရန်ခေစ်ေည်၊

• ဆုံးရှုံးမှုေိုေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာနှင့် ေေ်ေင့်ခံနိုင်မှုတိုေ့ို အကထာေ်အေူခပုခခင်း။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ် 
အေေဲက့ော်မတီေည် ေုပ်ငန်းနှင့် စီးပေားကရးအေေဲမ့ျားတေင် MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ယဉ်ကေျးမှု အကေ့အထ၊ ဆုံးရှုံးမှုေို 
ေေ်ခံေိုေည့် အတိုင်းအတာ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေေ်ေင့်ခံနိုင်မှု နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို အေုံးခပုခခင်းတိုအ့ား ကထာေ်ပံ့၊ ကော်ကဆာင်၊ 
ဆေ်ေေယ် ခပန်ြေားပပီး ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောနိုင်ေည်။

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီေည် ေုပ်ငန်းတစ်ခုေုံး စဉ်ဆေ် 
မခပတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေန ့်ေတ်ချေ် ေေဲစ့ည်းပုံအား MFI ၏ ေိုေ်နာမှုေို အေဲခေတ် ကေ့ောကစာင့်ြေည့်ခခင်းနှင့် မေိုေ်နာမှု 
များအား ထိကရာေ်စော ေုစားခခင်းတေင် အကထာေ်အေူကပးေင့်ေည်။

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခကတေ ြ့ေုံ နိုင်မှုများေို ကေီးြေပ်ခခင်း။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အစုအစည်း 
များ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို အရှိန်ခမှင့်ခခင်းနှင့် အရှိန်ကေျှာ့ ခခင်း၊ မခန ့်မှန်းနိုင်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများ၊ ရှိရင်းစေဲနှင့် အြေေင်းအေျန် 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအပါအဝင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအစုံနှင့် ယင်းဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအြေား အခပန်အေှန် တုံ ခ့ပန်မှုတိုေ့ို ထည့်ေေင်းစဉ်း 
စားရမည်။

• ဘုတ်အေေဲအ့ား ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ မဟာေျူဟာနှင့်ပတ်ေေ်၍ အြေံကပးခခင်း။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ 
ေတင်းအချေ်အေေ်နှင့် ေျွမ်းေျင်မှုများ စုစည်းေိုကေှာင်ရာအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ရနနှ်င့် ဘုတ်အေေဲအ့ား ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ 
မဟာေျူဟာနှင့်ပတ်ေေ်၍ အြေံခပုရန် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ကော်မတီေို ေေဲစ့ည်းေည်။

• စီမံခန ့်ခေဲကရး ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ကော်မတီ စည်းမျဉ်းများေို အတည်ခပုခခင်း။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီ 
ေည် စီမံခန ့်ခေဲကရး ဆုံးရှုံးနိုင်ကချဆိုင်ရာ ကော်မတီ၏ စည်းမျဉ်းများေို ေုံးေပ် အတည်ခပုနိုင်ေည်။

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိချုပ်။ ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီေည် ဆုံးရှုံးနိုင်
ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိချုပ်ေို ခန ့်ထား၊ အေဲခေတ်ေုံးေပ်၍ ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ော ၎င်းနှင့် ပုံမှန် ဆေ်ေေယ်ကဆေးကနေးမှု 
ထားရှိရမည်။

47 Adapted from “Risk Culture, Risk Governance, and Balanced Incentives: Recommendations for Strengthening Risk Management in Emerging Markets 
Banks,” (Washington, D.C.: International Finance Corporation, August 2015). 
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• ခပင်ပ ေျွမ်းေျင်ေူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးခခင်း။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ၊ ဆုံးရှုံး 
နိုင်ကခခ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စီမံခန ့်ခေဲမှုတိုနှ့င့် ပတ်ေေ်ပပီး အစည်းအကဝး၊ တင်ခပကဆေးကနေးမှု၊ နှုတ်အား ေိုမ့ဟုတ် စာအားခေင့် 
တင်ခပမှုများ၊ ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းေ ခိုင်းကစကော ေုပ်ငန်းများအေေင်ခေင့်  ခပင်ပေျွမ်းေျင်ေူအြေံဉာဏ်များအား ေေ်ေှမ်းမီမှု 
ထားရှိရန် စဉ်းစားရမည်။  

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ဘုတ်အေေဲ ့ ကော်မတီ အေေဲဝ့င်များေည် ေုမ္ပဏီေ ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ကနေည့် နယ်ပယ်တေင် အကတေအ့ြေုံ  
ရှိထားရန် ေိုအပ်ေည်။ ေိုကော် ကော်မတီအကနခေင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု၊ ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုေဲ့ေို ့အခခားကော 
ေျွမ်းေျင်မှုနယ်ပယ်များမှ အေေဲဝ့င်များ ထားရှိခခင်းမှေည်း အေျ ိုးခံစားရနိုင်ေည်။ ကော်မတီတေင် အဓိေအားခေင့် ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ 
ပါေင့်ကော်ေည်း ေိုအပ်ပါေ ေုမ္ပဏီခပင်ပမှ ေျွမ်းေျင်ပညာရှင်များေိုေည်း ခန ့်အပ်နိုင်ေည်။

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတီ ပဋိညာဥ်နမူနာေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ဆ တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

၄.၂။  ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိချုပ်ေည် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှင့် ေိုေ်နာမှုရှိကရးေိစ္စများနှင့် ပတ်ေေ်ပပီး အေေဲအ့စည်း၏ စီးပေားကရးဦး 
တည်ချေ်များေို ကအာင်ခမင်ကရးအတေေ် အဓိေ ပံ့ပိုးကပးေူတစ်ဦးအကနခေင့် ေုမ္ပဏီ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု မူကဘာင် အကောင် 
အထည်ကော်ရေည်။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်ေည် MFI ၏ အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရး အေေဲဝ့င်တစ်ဦး ခေစ်ပပီး MFI ၏ အကထေကထေ 
စီးပေားကရးဦးတည်ချေ်များ အခပည့်အဝကအာင်ခမင်ကစရန် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် အတူ ကဆာင်ရေေ်ရကပမည်။ ရုံးတေင်း စာရင်းစစ် 
နှင့်မတူဘဲ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်ေည် အချ ိုန့ယ်ပယ်များတေင် ဥပကဒအရ ခပဌာန်းထားခခင်းမရှိပါေ ဘုတ်အေေဲ ့ ေိုမ့ဟုတ် 
ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီအစား အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ်ေို တိုေ်ရိုေ် အစီရင်ခံေည်။

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိချုပ်၏ တာဝန်များ

• MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲကရး အကခခခံမူများ၊ ရည်ရေယ်ချေ်နှင့် ေားရာများေို ကရးဆေဲပပီး ဝန်ထမ်းများထံ ဆေ်ေေယ် 
ခပန်ြေားရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးတိုေ့ို ပံ့ပိုးကပးခခင်း၊

• ကော်ပိုရိတ်ေုပ်ငန်းအေီးေီးနှင့်စပ်ေျဉ်းကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု မူဝါဒများ၊ ဆုံးရှုံးမှု ခံနိုင်ကရ/ ေေ်ေင့်ခံနိုင်ကော 
အဆင့်နှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေန ့်ေတ်ချေ်များေို ကော်ကဆာင်၊ ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားရာတေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲမှု ကော်မတီတိုအ့ား ပံ့ပိုးကပးခခင်း၊

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု ကော်မတနှီင့် ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံးအား ေင့်တင့်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အစီရင်ခံမှု 
ေို အကောင်အထည်ကော်ခခင်း၊

• MFI ၏ အဓိေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ကခေရှင်းကပးမည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ ကေျှာ့ချကရးေုပ်ငန်းများ ကော်ကဆာင်ခခင်းနှင့် ၎င်းတို၏့ 
ထိကရာေ်မှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်းတေင် စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး၊ ေင်တန်း၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအကခခခပု စေမ်းကဆာင်ရည် စီမံခန ့်ခေဲမှုစနစ်များခေင့် မူဝါဒနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း 
များ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ တေေ်ချေ်မှုစနစ်များ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ အစီရင်ခံစာများနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ အေင့်ခေစ်မှုေို တိုးတေ်ကစ 
ကရး တိုေ့ို ကော်ကဆာင်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုဆိုင်ရာ မဟာေျူဟာကမျှာ်မှန်းချေ်ေို ေတ်မှတ်ပပီး ယင်းမဟာေျူဟာေို MFI အား ကပးအပ်ခခင်း၊

• ေုပ်ငန်းတစ်ခုေုံး ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အေဲခေတ်ကေ့ောမှုများအား ပံ့ပိုးကပးပပီး MFI တစ်ခုေုံးရှိ ဦးစားကပး ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို 
ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊

• ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုနှင့် MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကချ-အခမတ်အစေန်း ဦးတည်ချေ်များေို အကထာေ်အေူခပုေည့် ဝန်းေျင်တစ်ခုေို 
ခမှင့်တင်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ထိထိကရာေ်ကရာေ်၊ အေုန်အေျနည်းကော နည်းေမ်းခေင့် စီမံခန ့်ခေဲနိုင်ကရးအတေေ် ေင့်ကတာ်ကော 
စနစ်များ၊ ထိန်းချုပ်ကရးများနှင့် အစီရင်ခံမှုတိုေ့ို အကောင်အထည်ကော်ခခင်း၊

• အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲ၏့ အဓိေ အေေဲဝ့င်တစ်ဦးအကနခေင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ကရးတိုေ့ို  ကပါင်းစည်း 
ကော နည်းေမ်းခေင့် မဟာေျူဟာေို ေူညီကော်ကဆာင်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲနိုင်စေမ်းများ ကော်ကဆာင်၊ ထိန်းေိမ်း၊ စဉ်ဆေ်မခပတ်တိုးတေ်ကရးအတေေ် စီးပေားကရးအေေဲမ့ျားနှင့် ပူးတေဲ 
ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု ေုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်၊ ဆုံးရှုံးမှုေို ကထာေ်ပံ့ ခခင်းတိုအ့ြေား ေိုေ်ညီမှုရှိကစကရးအတေေ် 
ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်အကေီးအေဲ၊ ဘဏ္ဍာကရး အရာရှိချုပ်တိုနှ့င့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲေို ပံ့ပိုးမည့် နည်းပညာများနှင့် ေတင်းအချေ်အေေ်စနစ်များ အကောင်အထည်ကော်မှုေို ကော်ကဆာင် 
ထိန်းေိမ်းခခင်း၊

• အစီရင်ခံမှုများေို ညွှန်ြေားေည့် ေမ်းညွှန်ေူအခေစ်ကဆာင်ရေေ်ပပီး ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုအေေဲ ့ ကပါ်ကပါေ်ကရးေို ပံ့ပိုးခခင်း။

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိချုပ်ေည် ရုံးတေင်းနှင့် ရုံးခပင် အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများြေား ေုံကောေ်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု 
အကတေအ့ြေုံ နှင့် အများယုံြေည်စိတ်ချမှုတိုရ့ှိေူတစ်ဦးခေစ်ရမည်။

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးအရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များ နမူနာေို ကနာေ်ဆေ်တေဲ ဇ တေင် ပူးတေဲကော်ခပထားေည်။

၅။  ထုတ်ကော်ကြေခငာမှု၊ ပေင့်ေင်းခမင်ောမှု၊ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ဆေ်ဆံကရး- 
အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်မှု

အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်မှုေည် ကောင်းမေန်ကော ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု၏ အကရးပါကော အပိုင်းတစ်ခုခေစ် 
ေည်ဟု IFC ေ အေိအမှတ်ခပုထားေည်။ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်မှုေည် ပိုမိုကောင်းမေန်ကော စီးပေားကရးနှင့် 
ဂုဏ်ေိေ္ခာဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု၊ ပတ်ဝန်းေျင်၊ ေူမှုကရးနှင့် စီးပေားကရး စေမ်းကဆာင်ရည်တိုအ့တေေ် အကခခခံေျကော 
ခိုင်မာပပီး အခပုေကဘာကဆာင်ော တုံ ခ့ပန်မှုကောင်းမေန်ေည့် ဆေ်ဆံကရးအတေေ် အကခခခံတစ်ရပ်ခေစ်ေည်။ ဤအကခခအကနတေင် 
အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ကောင်းမေန်ကော ဆေ်ဆံကရးေည် ကောင်းမေန်ကော  ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတေေ် မရှိမခေစ် ေိုအပ် 
ချေ်ခေစ်ေည်။

အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများေည် တိုေ်ရိုေ်ခေစ်ကစ၊ ေေယ်ဝိုေ်ခေစ်ကစ ေုမ္ပဏီ၏ အေျ ိုးေေ်ကရာေ်မှုေို ခံရေည့် ေူပုဂ္ဂိုေ် ေိုမ့ဟုတ် 
အေေဲမ့ျားနှင့် ေုမ္ပဏီအကပါ်တေင် အေျ ိုးစီးပေား နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် ထေေ်ကပါ်ရေဒ်များေို အခပုေကဘာခေစ်ကစ၊ အနုတ်ေကဘာခေစ်ကစ ေွှမ်းမိုး
နိုင်စေမ်းရှိေူများခေစ်ေည်။ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများတေင် ေုမ္ပဏီ၏ တိုေ်ရိုေ်ေေ်ကရာေ်မှု ခံရကော ကဒေခံေူထုအေိုင်းအဝိုင်းများ၊ 
ကောေ်ေည်များနှင့် စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ေူများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ေန်ထရိုေ်တာများနှင့် ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများ ပါဝင်နိုင်ေည်။ 
အေျ ိုး ေေ်ဆိုင်ေူများတေင် နိုင်ငံအဆင့် ေိုမ့ဟုတ် ကဒေခံ အစိုးရ အာဏာပိုင်များ၊ နိုင်ငံကရးေမားများ၊ ဘာောကရးကခါင်းကဆာင်များ၊ 
အရပ်ေေ် ေူမှုအေေဲအ့စည်းများနှင့် အထူးအေျ ိုးစီးပေားရှိေည့် အုပ်စုများ၊ ပညာကရးအေိုင်းအဝိုင်းနှင့် အခခားစီးပေားကရးေုပ်ငန်းများ 
ေည့် ပါဝင်ေည်။ ဆေ်ဆံကရးအတိမ်အနေနှ်င့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်မှုအတိုင်းအတာေည် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူအုပ်စုတစ်ခုချင်းအကပါ်မူ
တည်၍ ေေဲခပားကပမည်။

အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်မှုဆိုေည်မှာ MFI ၏ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ကဆာင်ရေေ်ေည့် ေုပ်ငန်းများ၊ အခပန် 
အေှန်ဆေ်ဆံမှုများေို ခခုံ ငုံကော်ခပေည့် ကဝါဟာရတစ်ခုခေစ်ေည်။ ၎င်းတိုအ့ား ကအာေ်ပါ အပိုင်း ရှစ်ပိုင်းခေင့် ခေဲခခားနိုင်ေည် - 48

• အေျ ိုးေေဆ်ိငုေ် ူေတမ်တှက်ောထ်တုခ်ခင်းနှင့ ်ဆန်းစစ်ကေေ့ာခခင်း။ အေျ ိုးေေဆ်ိငုေ်မူျားအား ေတမ်တှက်ောထ်တုခ်ခင်းနှင့ ်
ဦးစားကပးအဆင့်ခေဲခခင်း၊ ၎င်းတို၏့ အေျ ိုးစီးပေားနှင့် ပူပင်ကောေများေို အေဲခေတ်ကေ့ောခခင်းတိုတ့ေင် အချိန်ကပး ကဆာင် 
ရေေ်ခခင်း။

• ေတင်းအချေ်အေေ်ထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်း။ ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှု အကစာပိုင်းတေင် အဓိပ္ပာယ်ခပည့်ဝပပီး ေေ်ေှမ်းမီကစ 
ကော နည်းေမ်းများခေင့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများထံ ေတင်းအချေ်အေေ်များ ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားခခင်းနှင့် ယင်းဆေ်ေေယ် 
ခပန်ြေားမှုေို ဆေ်ေေ်ကဆာင်ရေေ်ခခင်း။

• အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် တိုင်ပင်ကဆေးကနေးခခင်း။ တိုင်ပင်ကဆေးကနေးမှုေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းေို ကေိုတင်စီစဉ်ပပီး အားေုံး 
ထည့်ေေင်း တိုင်ပင်ကဆေးကနေးော ေုပ်ငန်းစဉ်ေို မှတ်တမ်းတင်၍ ကနာေ်ဆေ်တေဲေုပ်ငန်းများေို ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားခခင်း။

• ကဆေးကနေးညှိနိှငု်းခခင်းနှင့် မိတ်ေေ်ေေဲ ခ့ခင်း။ အခငင်းပေားေေယ် ရှုပ်ကထေးေည့် ေိစ္စများအတေေ် ပတ်ေေ်ေူ အားေုံး၏ အေျ ိုး 
စီးပေားများေို ကခပေည်ကစမည့် ရိုးေားစော ကဆေးကနေးညှိနိှငု်းခခင်း။ မဟာေျူဟာမိတ်ေေ်များ ေေဲစ့ည်းခခင်းခေင့် အေျ ိုးေေ်ကရာေ်မှု 
ကေျာ့ပါးကစမှု ေိုမ့ဟုတ် ထေေ်ကပါ်ရေဒ်များေို တန်ေိုး တိုးတေ်ကစခခင်း။

• နစ်နာမှု စီမံခန ့်ခေဲခခင်း။ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများအတေေ် ေုမ္ပဏနှီင့်ပတ်ေေ်ေည့် ပူပင်ကောေများနှင့် နစ်နာမှုများေို တင်ခပ 
ရန် ေေ်ေှမ်းမီပပီး တုံ ခ့ပန်မှုကောင်းေည့် နည်းေမ်းများ ထူကထာင်ခခင်း။

48 ေဏ္ဍတစ်ခုခခင်းစီေို အကေးစိတ်ကေ့ောကဆေးကနေးေိုပါေ ဤတေင်ဝင်ကရာေ်ြေည့်ရှုနိုင်ေည် - “Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for 
Companies Doing Business in Emerging Markets,” (Washington, D.C.: International Finance Corporation, 2007).
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• စီမံေိန်းကစာင့်ြေည့်ကေ့ောမှုတေင် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများ ပါဝင်ခခင်း။ တိုေ်ရိုေ်ေေ်ကရာေ်မှုခံရေည့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင် 
ေူများအား စီမံေိန်းေေ်ကရာေ်မှုများ၊ ကေျာ့ပါးကစမှုနှင့် အေျ ိုးကေျးဇူးများေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောရာတေင် ပါဝင်ကစခခင်းနှင့် 
ပေင့်ေင်းခမင်ောမှုနှင့် အများယုံြေည်ရမှုတို ့ပိုမိုကောင်းမေန်ကစနိုင်ေည့်အခါ ခပင်ပကစာင့်ြေည့် ကေ့ောေူများေို ပါဝင်ကစခခင်း။

• အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများအား အစီရင်ခံခခင်း။ ပတ်ဝန်းေျင်၊ ေူမှုကရးနှင့် စီးပေားကရး စေမ်းကဆာင်မှုများနှင့် ပတ်ေေ်၍ တိုင်ပင် 
ကဆေးကနေးထားေူများကရာ ေုမ္ပဏီအကပါ် ကယဘုယျ အေျ ိုးစီးပေားရှိေူများပါ ပါဝင်ေည့် အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများထံ ခပန်ေည် 
အစီရင်ခံခခင်း။

• စီမံခန ့်ခေဲကရး ကဆာင်ရေေ်ချေ်များ။ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်မှုေုပ်ငန်းစဉ်ေို စီမံခန ့်ခေဲရန်၊ ေတိေဝတ် 
များေို မျေ်ကခခမခပတ်ကေ့ောရနနှ်င့် တိုးတေ်မှုေို အစီရင်ခံရန် ေုမ္ပဏီအတေင်း ေုံကောေ်ကော စေမ်းကဆာင်ရည် တည် 
ကဆာေ်ထိန်းေိမ်းခခင်း။

ကအာေ်တေင်ကော်ခပထားေေဲ့ေို ့အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်ခခင်းေို စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံး အကေ့အထ 
များပါဝင်ေည့် အစဉ်အဆေ်တိုးတေ်မှု ဇယားေို IFC ေ ခပုစုထားေည်။ ထိုအစဉ်အဆေ်တိုးတေ်မှုဇယားေို ပထမဆုံး 
အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်ခခင်းေို စီမံအုပ်ချုပ်မှုတေင် MFI ၏ တိုးတေ်မှုအဆင့်ေို တိုင်းတာရန် အေုံးခပုနိုင်ပပီး 
ကနာေ်ပိုင်းတေင် MFI ၏ အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများနှင့် ပူးတေဲ ကဆာင်ရေေ်မှုတိုးတေ်ကရးအတေေ် ေုပ်ငန်းစီမံေိန်းတစ်ရပ်ကရးဆေဲရန် 
အေုံးခပုနိုင်ေည်။ 

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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အဆင့် ၁
အကခခခံ အကေ့အထများ

အဆင့် ၂
အေယ်အေတ်အဆင့် 
အကေ့အထများ

အဆင့် ၃
ကောင်းမေန်ကော အကေ့အထများ

အဆင့် ၄ 
ကခါင်းကဆာင်မှု

၁။ ေုပ်ေားများ၊ 
ကောေ်ေည်များ၊ 
စည်းမျဉ်းကေီးြေပ် 
ေူများ၊ ကဒေခံ အေျ ိုး 
ေေ်ကရာေ်ခံရေည့် 
အေိုင်းအဝိုင်းတို ့
အပါအဝင် ေိစ္စရပ် 
အေိုေ် အေျ ိုး 
ဆေ်စပ်ေူများအား 
ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ခခင်း။

၂။ ေုပ်ေားများနှင့် 
ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်ကရး 
အတေေ် ေူစ့ေမ်းအား 
အရင်းအခမစ် မူဝါဒနှင့် 
ေုပ်ထုံး ေုပ်နည်းများ။

၃။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ၏  
ကတာင်းဆိုမှုနှင့် 
ပူပင်ကောေများေို 
ေေတ်ေပ်စော တုံ ခ့ပန်မှု။

၁။ ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ထား 
ေည့် အဓိေ အေျ ိုး 
ဆေ်စပ်ေူများတေင် 
ကဒေခံ အစိုးရမဟုတ်ကော 
အေေဲအ့စည်းများနှင့် 
အရပ်ေေ်ေူမှု အေေဲအ့စည်း 
များေည်း ပါဝင်ေည်။

၂။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် 
ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်မှု 
မူဝါဒနှင့် မဟာေျူဟာ 
ကော်ကဆာင်ထားေည်။

၃။ ေုပ်ေားများအတေေ် 
အကခခခံ နစ်နာမှု တိုင်ြေား 
ကရးစနစ်

၄။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ၏ 
ကမးခေန်းများနှင့် ကစာဒေ 
များအတေေ် ခပင်ပ 
ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး 
စနစနှ်င့်  ကဘးဒဏ်ေင့် 
အေိုင်းအဝိုင်းများ ရှိပါေ 
နစ်နာမှုတိုင်ြေားကရးစနစ် 
ကော်ကဆာင်ထားေည်။

၁။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ စနစ်တေျ 
ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ေည့် ေုပ်ငန်း 
စဉနှ်င့် အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ 
ချဲထ့ေင်အဓိပ္ပာယ် ေေင့်ဆိုချေ်တေင် 
စာချုပ်ချုပ်ထားေည့် ေုပ်ေား 
များ၊ ပင်မ ကထာေ်ပံ့ကရး ေေင်းဆေ် 
ေုပ်ေားများ၊ အနီးဝန်းေျင်မှ 
စီမံေိန်းများ၊ နိုင်ငံတော အစိုးရ 
မဟုတ်ကောအေေဲအ့စည်းများနှင့် 
အရပ်ေေ် ေူမှုအေေဲအ့စည်းများ 
ပါဝင်ေည်။

၂။ (စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားေည့် ေုပ်ေားများ 
အပါအဝင်) ေုပ်ေားများအတေေ် 
ထိကရာေ်ကော နစ်နာမှုတိုင်ြေားကရး 
စနစ်

၃။ ကောင်းမေန်စော အဓိပ္ပာယ် ေေင့်ဆိုထား  
ကော အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ ဆန်းစစ်  
ကေ့ောမှုအပါအဝင် အေျ ိုးဆေ်စပ် 
ေူများနှင့် ပူးတေဲ ကဆာင်ရေေ်ကရး မူဝါဒ၊ 
မဟာေျူဟာနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း၊ 
ဦးစားကပး အုပ်စုများအတေေ် ေီးခခား 
ချဉ်းေပ်မှုများ၊ ထပ်ခါတေဲေဲ 
ထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်းနှင့် တိုင်ပင် 
ကဆေးကနေးခခင်း ေိုအပ်အချေ်များ၊ 
အစီရင်ခံခခင်း။

၄။ (ေ) အများခပည်ေူထံမှ ဆေ်ေေယ် 
ခပန်ြေားမှုများေို ေေ်ခံ မှတ်တမ်း 
တင် ရန်၊(ခ) တင်ခပကော ေိစ္စရပ် 
များေို အေဲခေတ်ကေ့ောပပီး တုံ ခ့ပန် 
မှုေို ေတ်မှတ်ဆုံးခေတ်ရန်၊ (ဂ) 
တုံ ခ့ပန်မှု  ကပးအပ်ပါေ မှတ်တမ်း 
တင်ရန်၊ (ဃ) စီမံခန ့်ခေဲကရး အစီအစဉ် 
ေို ေင့်ကတာ်ေေို ချိန်ညှိရန်တို ့
အတေေ် ခပင်ပအများခပည်ေူ ေေ် 
ေှမ်းမီေည့် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး 
ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း။

၅။ နစ်နာမှုတိုင်ြေားကရး စနစ်ေ  
ကဘးဒဏ်ေင့် အေိုင်းအဝိုင်းထံမှ 
ပူပင်ကောေများေို ကခေရှင်းကပး 
ခခင်းအား အကထာေ်အေူခပုေည်။

၆။ ရှင်းေင်းစော ေတ်မှတ်ထားကော 
တာဝန်များ၊ ေုံကောေ်ကော ေင်တန်း 
များ၊ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ဘုတ်အေေဲထ့ံ 
အစီရင်ခံမှုများခေင့် ေတ်မှတ်ခန ့်အပ် 
ထားကော ေုပ်ေား နှင့် ကဘးဒဏ်ေင့် 
အေိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်  
ကရး ဝန်ထမ်း။

၇။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် ပူးတေဲ  
ကဆာင်ရေေ်ကရး အကေ့အထများေို 
ေန်ထရိုေ်တာများအတေေ် ေတ်မှတ် 
ချေ်တေင် ထည့်ေေင်းထားေည်။

၈။ ကခေရှင်းထားခခင်းမရှိကော အေျ ိုး 
ဆေ်စပ်ေူများ၏ အကရးေိစ္စများ 
အတေေ် စီမံခန ့်ခေဲကရး ေုပ်ငန်းစီမံေိန်း 
တစ်ရပ် ေိုအပ်ေည်။

၁။ မဟာေျူဟာ၊ ေတ်မှတ်ဦးတည် 
ချေ် ေတ်မှတ်ခခင်းတို ခ့ေင့် ကပါင်း 
စည်းကရးအတေေ် အပါအဝင် 
အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် 
ဆေ်ဆံကရးအတေေ် တာဝန်ရှိကော 
အကေီးတန်း အမှုကဆာင်။

၂။ ေုပ်ေားများအတေေ် နစ်နာမှု 
တိုင်ြေားကရးစနစ်မှ တင်ခပော 
ကော ေိစ္စများေို ဆန်းစစ် 
ကေ့ောပပီး ေုပ်ေား ေိုယ်စား 
ေှယ်တစ်ဦး ပါဝင်၍ ကခေရှင်းေည်။

၃။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် အခပန် 
အေှန်ဆေ်ဆံကရး၊ ေူအ့ခေင့်အကရး 
ဆိုင်ရာ ကမျှာ်ေင့်ချေ်တိုေ့ို ကော်ခပ 
ထားကော ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်ခေင့် 
အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် ပူးတေဲ  
ကဆာင်ရေေ်ကရး ေတိေဝတ်ေို 
ဝန်ထမ်းများ၊ ေန်ထရိုေ်တာများ၊ 
ေုန်ပစ္စည်းကပးေေင်းေူများ၊ 
ပူးကပါင်းကဆာင်ရေေ်ေူများအား 
ခမင်ောကစေည်။

၄။ ေားရာများနှင့် အကြောင်းရင်းများ 
ေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ရန် 
နစ်နာမှုများအား ောေအပိုင်း 
အခခားအေိုေ် ဆန်းစစ်ကေ့ောမှု 
ေို အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရးေ 
ခပုေုပ်ေည်။

၅။ အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးေည် 
ေေ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ 
အေိုေ် နိုင်ငံတော ေုပ်ငန်းေဏ္ဍ 
ကဆေးကနေးမှုများတေင် တေ်ြေေစော 
ပါဝင်ေည်။

၆။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် ပူးတေဲ  
ကဆာင်ရေေ်မှု မူဝါဒေို ပင်မ ေုန် 
ပစ္စည်း ကပးေေင်းေူများအတေေ် 
ေတ်မှတ်ချေ်များတေင် ထည့်ေေင်း 
ထားေည်။

၇။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် ပူးတေဲ  
ကဆာင်ရေေ်မှုနှင့် အစီရင်ခံမှုတိုေ့ည် 
နိုင်ငံတော စံချိန်စံညွှန်းများ 
(အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများနှင့် ပူးတေဲ 
ကဆာင်ရေေ်ကရးနှင့် တာဝန်ခံကရး 
အကခခခံမူများ ဆိုင်ရာ AA ၁၀၀၀ 
စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်  ISO ၂၆၀၀၀) 
တိုနှ့င့် ေိုေ်ညီေည်။

၈။ အေျ ိုးဆေ်စပ်ေူများ ပူးတေဲ  
ကဆာင်ရေေ်ကရး ေုပ်ငန်းများနှင့် 
ရောဒ်များေည် ဘုတ်အေေဲ ့ 
ဆုံးခေတ်ချေ် ချမှတ်မှုနှင့် ခပင်ပ 
အစီရင်ခံကရး ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ 
တေင် ပါဝင်ေည်။ 



147

အခန်း ၄ ကနာေ်ဆေ်တေဲများ 

၄။ ေ။ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီ ပဋိညာဥ် နမူနာ

၄။ ခ။ အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့်ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ ပဋိညာဥ် နမူနာ

၄။ ဂ။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်အား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ကရး ပုံစံနမူနာ

၄။ ဃ။ ဘုတ်အေေဲတစ်ခုေုံးေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ကရး ပုံစံနမူနာ 

၄။ င။ အကရးကပါ်ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း မူဝါဒ နမူနာ 

၄။ စ။ ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း ေုပ်ငန်းစဉ် မူဝါဒ နမူနာ

၄။ ဆ။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတီ ပဋိညာဥ် နမူနာ

၄။ ဇ။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များ နမူနာ

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၄။ ေ - ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီ ပဋိညာဥ်နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီ အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်များ

၁။  ေေဲစ့ည်းတည်ကထာင်ခခင်း

[MFI အမည်] (“ေုမ္ပဏီ”) ၏ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဥပကဒ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်း၊ ရုံးတေင်း စည်းမျဉ်းများ၊ ဘုတ်အေေဲ ့ ဆုံးခေတ် 
ချေ်များ၊ ၎င်း၏ပဋိညာဥ်အရ အပ်နှင်းထားကော ေုပ်ပိုင်ခေင့်၊ အာဏာ၊ တာဝန်များခေင့် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီ 
(“ကော်မတီ”) ေို ေကဘာတူ ေေဲစ့ည်းေည်။ 

၂။  ရည်ရေယ်ချေ်

ဘုတ်အေေဲေ့ည့် ၎င်း၏ ကေီးြေပ်ကရးတာဝနနှ်င့် ေုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအကပါ်ရှိကော ၎င်း၏တာဝန်များေို ထမ်းကဆာင်ရာတေင် 
ပံ့ပိုးကပးမည့် ေင့်ကတာ်ကော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုရှိကစကရး၌ ဘုတ်အေေဲအ့ား အကထာေ်အေူခပုရန် ကော်မတီေို 
ေေဲစ့ည်းေည်။

၃။  ေေဲစ့ည်းပါဝင်ပုံ

ကော်မတီတေင် ဘုတ်အေေဲေ့ ၎င်းတိုထ့ဲမှ နှစ်စဉ်ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ကော ဒါရိုေ်တာ အနည်းဆုံး (၃) ဦး ပါဝင်ရမည်ခေစ်ပပီး ၎င်းတို ့
အနေ်မှ တစ်ဦးေည် ဥေ္က ဌခေစ်ရမည်။ ကော်မတီ၏ အေေဲဝ့င်များေည် ေုမ္ပဏီဒါရိုေ်များော ခေစ်ရမည်။ ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေို 
ဘုတ်အေေဲေ့ ကော်မတီေေဲစ့ည်းရန် ဘုတ်အေေဲဆ့ုံးခေတ်ပပီးကနာေ် ချေ်ချင်းေျင်းပေည့် ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတေင် ေိုမ့ဟုတ် ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များ အကထေကထေအစည်းအကဝးတေင် ဒါရိုေ်တာများ ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်မှုအပပီး ချေ်ချင်းေျင်းပေည့် အစည်းအကဝးတေင် 
ခန ့်အပ်ရမည်။

ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေည် ၎င်းတိုအ့ား ဆေ်ခံမည့်ေူများအား ေတ်မှတ်၊ ကရေးချယ်ပပီး ခန ့်အပ်မှုေို ေေ်ခံေည့်အချိန်ထိ တာဝန် 
ထမ်းကဆာင်ရမည်။ ဘုတ်အေေဲဝ့င် အများစု၏ ေကဘာခေင့် အကြောင်းခပချေ်ရှိေည်ခေစ်ကစ၊ မရှိေည်ခေစ်ကစ ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေို 
မည်ေည့်အချိန်တေင်မဆို ထုတ်ပယ်ခေင့်ရှိေည်။ ကော်မတီအေေဲဝ့င်များအတေင်း ေစ်ေပ်ကနရာများေို ဘုတ်အေေဲ၏့ ခန ့်အပ်မှုခေင့် ခေည့် 
စေေ်ရမည်။

၄။  အစည်းအကဝးများ 

ကော်မတီအစည်းအကဝးများေို ကော်မတီဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် ကော်မတီအေေဲဝ့င်အများစုေ ကခါ်ယူ၍ ေျင်းပရမည်။ ကော်မတီအေေဲဝ့င် 
တိုင်းတေင် ဆန္ဒမဲတစ်မဲကပးခေင့်ရှိေည်။ အစည်းအကဝးများေို ေိုအပ်ေေိုေျင်းပရမည်ခေစ်ကော်ေည်း တစ်နှစ်ေျှင် အနည်းဆုံး (၄) 
ကေိမ် ေျင်းပရမည်။ အစည်းအကဝးများေို အေေဲဝ့င်များ ေိုယ်တိုင်တေ်ကရာေ်၍ခေစ်ကစ၊ တယ်ေီေုန်းခေင့်ခေစ်ကစ၊ အစည်းအကဝးတေင် 
ပါဝင်ေူအားေုံး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ြေားနိုင် ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်ေေယ်ကခပာဆိုနိုင်ေည့် အခခားဆေ်ေေယ်ကရးနည်းေမ်းများခေင့် ခေစ်ကစ 
ေျင်းပနိုင်ေည်။ အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ေည့် အကရအတေေ်မှာ ကော်မတီ အေေဲဝ့င်အများစုခေစ်ေည်။ အစည်းအကဝးများေို 
ကော်မတီ ဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းမရှိေည့်အခါ ေတ်မှတ်ထားေည့် အေေဲဝ့င်တစ်ဦးေ ဦးစီးရမည်။ ကော်မတီအေေဲဝ့င်တစ်ဦးေ အတေင်း 
ကရးမှူးအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ရမည်။ 

၅။  တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများ 

ကော်မတီတေင် ကအာေ်ကော်ခပပါ ေုပ်ငန်းများနှင့် တာဝန်များရှိပပီး ဘုတ်အေေဲေ့ ောေအေိုေ် ေတ်မှတ်ကပးေည့် အခခားေိစ္စရပ်များေို 
ကဆာင်ရေေ်ရမည်။ ကော်မတီေည် ၎င်း၏ စည်းမျဉ်းနှင့် စေမ်းကဆာင်မှုေို နှစ်စဉ် ေုံးေပ်အေဲခေတ်ပပီး စည်းမျဉ်း အကခပာင်းအေဲများေို 
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ဘုတ်အေေဲေ့ ေင့်ကတာ်ေေို အတည်ခပုကပးရန် အြေံခပုရမည်။

ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲ၏့ ထူးေဲကောင်းမေန်ကော စီမံအုပ်ချုပ်မှုရှိကစကရး စေမ်းရည်ေို အကောင်းဆုံးခေစ်ကစရန် ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ် 
စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေေဲစ့ည်းပုံများ၊ မူဝါဒများနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များေိုကရးဆေဲပပီး အကောင်အထည်ကော်မှုေို ကေီးြေပ်၊ ကေ့ောကစာင့်ြေည့်ရမည်။ 
ဤေည်တိုတ့ေင် ကအာေ်ပါ တာဝန်များ ပါဝင်ေည်။  

• ဘုတ်အေေဲဝ့င် ဒါရိုေ်တာများနှင့် ဘုတ်အေေဲအ့ရာရှိများ၏ တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများ ကရးဆေဲခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီ ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် အဆိုပါကော်မတီများရှိ အေေဲဝ့င်များ၏ ေုပ်ပိုင်ခေင့်/အခန်းေဏ္ဍနှင့် တာဝန်၊ အရည်အချင်း 
များနှင့်ပတ်ေေ်၍ အြေံကပးခခင်း၊

• ဒါရိုေ်တာများအား ေုပ်ငန်းမိတ်ဆေ်ခခင်းနှင့် ဘုတ်အေေဲ ့ ေင်တန်း/ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရး အစီအစဉ်များေို ပံ့ပိုးေူညီခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့ား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များေို ဦးကဆာင်ခခင်း၊

• ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒများေို ကော်ကဆာင်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲအ့ား ကထာေ်ပံ့ ခခင်း၊

• ပတ်ဝန်းေျင်နှင့် ေူမှုကရးအပိုင်းများနှင့် ပတ်ေေ်ေည်များအပါအဝင်ေုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု အကေ့အထ 
များ ထိကရာေ်မှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောေုံးေပ်ခခင်း၊

•  နှစ်ပတ်ေည် ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခပေ္ခဒိန်ေို ကရးဆေဲပပီး ေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကစခခင်း။  

ထို ခ့ပင် ကော်မတီေည် ကအာေ်ပါေုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ထိကရာေ်မှုေို အေဲခေတ်ခခင်းနှင့်အတူ အကောင်အထည်ကော်ရာတေင် ဦးကဆာင် 
ရန် တာဝန်ရှိေည်။  

• ဘုတ်အေေဲမ့ူဝါဒအရ နှစ်စဉ် ဒါရိုေ်တာများအား ေုပ်ငန်းခေငနှ်င့် အေားေျကစကရးေင်တန်း

• နှစ်စဉ် ဘုတ်အေေဲ ့ ကေ့ေျင့်ကရး/ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရး အစီအစဉ်

• (ဘုတ်အေေဲအ့ေဲခေတ်ေုံးေပ်မှုရေဒ်များေို ေိုင်တေယ်ကခေရှင်းရန် ေိုအပ်ေည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကခပာင်းအေဲများ ထေေ်ကပါ် 
ောကစမည့်) ဘုတ်အေေဲမ့ူဝါဒအရ ဘုတ်အေေဲအ့ား နှစ်စဉ် အေဲခေတ်ေုံးေပ်ခခင်း ေုပ်ငန်းစဉ်များ။

ထို ခ့ပင် ကော်မတီေည် ကအာေ်ပါတိုအ့တေေ်ေည်း တာဝန်ရှိေည်။  

• နှစ်ပတ်ေည် ဘုတ်အေေဲ/့စီမံခန ့်ခေဲကရး မဟာေျူဟာကရးဆေဲမှုအပိုင်း အစီအစဉနှ်င့် ပုံစံေို ဘုတ်အေေဲအ့ား အြေံခပုခခင်း၊

• ေင့်ကေျာ်ထိကရာေ်ကော အေုပ်ေကဘာဆေ်ဆံကရးေို တိုးတေ်ကစကရး အြေံခပုရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင်အရာရှိ 
ချုပ်/စီမံခန ့်ခေဲကရးတို ြ့ေား ဆေ်ဆံကရးအရည်အကေေးေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း၊

• ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု ေိစ္စရပ်များအတေေ် ေုမ္ပဏီစရိတ်ခေင့် ခပင်ပအြေံကပးများနှင့် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်ရန် စီစဉ်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲနှ့င့်ပတ်ေေ်ေည့် အေုံးစရိတ်ဘတ်ဂျေ်ေို နှစ်စဉ်ေုံးေပ်၍ အေုံးခပုမှုေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း။

၆။  အခခားတာဝန်များ 

ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်နှင့်ပတ်ေေ်ပပီး ဘုတ်အေေဲေ့ ကပးအပ်ေည့် အခခားေုပ်ငန်းများနှင့် 
တာဝန်များအတေေ်ေည်း တာဝန်ရှိေည်။ 

၇။  အစီရင်ခံခခင်း 

ကော်မတီအစည်းအကဝးအားေုံးတေင် ကဆေးကနေးမှု၊ အြေံခပုမှုနှင့် ဆုံးခေတ်ချေ်များေို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ ကော်မတီေည် 
ကော်မတီအစည်းအကဝးတစ်ခုပပီးတိုင်း ဥေ္က ဌမှတစ်ဆင့် ကနာေ်တစ်ကေိမ်ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတေင် ဘုတ်အေေဲ ့ အား အစီရင်ခံရမည်။ 
ကော်မတီအစည်းအကဝးမှတ်တမ်းများေို ဘုတ်အေေဲထ့ံ ကပးပိုရ့မည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၄။ ခ - အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး 
ကော်မတီ ပဋိညာဥ် နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရး ကော်မတီ ပဋိညာဥ်

၁။  ေေဲစ့ည်းတည်ကထာင်ခခင်း

[MFI အမည်] (“ေုမ္ပဏီ”) ၏ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဥပကဒ၊ ေုမ္ပဏီ၏ ေေဲစ့ည်းပုံအကခခခံစည်းမျဉ်း၊ ရုံးတေင်းစည်းမျဉ်းများ၊ ဘုတ်အေေဲ ့ 
ဆုံးခေတ်ချေ်များ၊ ၎င်း၏ ပဋိညာဥ်အရ အပ်နှင်းထားကော ေုပ်ပိုင်ခေင့်၊ အာဏာ၊ တာဝန်များခေင့် ဘုတ်အေေဲ၏့ အမည်စာရင်း တင်ေေင်း 
ကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရးကော်မတီ (“ကော်မတီ”) ေို ေကဘာတူ ေေဲစ့ည်းေည်။ 

၂။  ရည်ရေယ်ချေ်

ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာ ဦးတည်ချေ်များနှင့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအကပါ်ရှိကော ၎င်း၏ ဥပကဒကရးရာ၊ ယုံြေည်အားေုိးမှု 
ဆိုင်ရာ၊ စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ တာဝန်များနှင့် ေိုအပ်ချေ်များေို ခေည့်ဆည်းရန် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် အမှုကဆာင် စီမံခန ့်ခေဲကရးတိုအ့ကနခေင့် 
ေင့်တင့်ကော ေေဲစ့ည်းပုံ၊ အရေယ်အစား၊ ေျွမ်းေျင်မှုဟန်ချေ်တိုေ့ို ထိန်းေိမ်းနိုင်ကရးအတေေ် ဘုတ်အေေဲအ့ား ပံ့ပိုးေူညီရန် ကော်မတီေို 
ေေဲစ့ည်းေည်။

၃။  ေေဲစ့ည်းပါဝင်ပုံ

ကော်မတီတေင် ဘုတ်အေေဲေ့ ၎င်းတိုထ့ဲမှ နှစ်စဉ်ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ကော ဒါရိုေ်တာ အနည်းဆုံး (၃) ဦး ပါဝင်ရမည်ခေစ်ပပီး ၎င်းတို ့
အနေ်မှ တစ်ဦးေည် ဥေ္က ဌခေစ်ရမည်။ ကော်မတီ၏ အေေဲဝ့င်များေည် ေုမ္ပဏီဒါရိုေ်များော ခေစ်ရမည်။ ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေို 
ဘုတ်အေေဲေ့ ကော်မတီေေဲစ့ည်းရန် ဘုတ်အေေဲဆ့ုံးခေတ်ပပီးကနာေ် ချေ်ချင်းေျင်းပေည့် ဘုတ်အေေဲ ့ အစည်းအကဝးတေင် ေိုမ့ဟုတ် ရှယ်ယာ 
ပိုင်ရှင်များ အကထေကထေအစည်းအကဝးတေင် ဒါရိုေ်တာများ ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်မှုအပပီး ချေ်ချင်းေျင်းပေည့် အစည်းအကဝးတေင် 
ခန ့်အပ်ရမည်။

ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေည် ၎င်းတိုအ့ား ဆေ်ခံမည့်ေူများအား ေတ်မှတ်၊ ကရေးချယ်ပပီး ခန ့်အပ်မှုေို ေေ်ခံေည့်အချိန်ထိ တာဝန် 
ထမ်းကထာင်ရမည်။ ဘုတ်အေေဲဝ့င် အများစု၏ ေကဘာခေင့် အကြောင်းခပချေ်ရှိေည်ခေစ်ကစ၊ မရှိေည်ခေစ်ကစ ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေို 
မည်ေည့်အချိန်တေင်မဆို ထုတ်ပယ်ခေင့်ရှိေည်။ ကော်မတီအေေဲဝ့င်များအတေင်း ေစ်ေပ်ကနရာများေို ဘုတ်အေေဲ၏့ ခန ့်အပ်မှုခေင့် ခေည့် 
စေေ်ရမည်။

၄။  အစည်းအကဝးများ 

ကော်မတီအစည်းအကဝးများေို ကော်မတီဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် ကော်မတီအေေဲဝ့င်အများစုေ ကခါ်ယူ၍ ေျင်းပရမည်။ ကော်မတီ အေေဲဝ့င် 
တိုင်းတေင် ဆန္ဒမဲတစ်မဲကပးခေင့်ရှိေည်။ အစည်းအကဝးများေို ေိုအပ်ေေိုေျင်းပရမည်ခေစ်ကော်ေည်း တစ်နှစ်ေျှင် အနည်းဆုံး (၄) 
ကေိမ် ေျင်းပရမည်။ အစည်းအကဝးများေို အေေဲဝ့င်များ ေိုယ်တိုင်တေ်ကရာေ်၍ခေစ်ကစ၊ တယ်ေီေုန်း  ခေင့်ခေစ်ကစ၊ အစည်းအကဝးတေင် 
ပါဝင်ေူအားေုံး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ြေားနိုင် ေိုမ့ဟုတ် ဆေ်ေေယ်ကခပာဆိုနိုင်ေည့် အခခားဆေ်ေေယ်ကရးနည်းေမ်းများခေင့် ခေစ်ကစ 
ေျင်းပနိုင်ေည်။ အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ေည့် အကရအတေေ်မှာ ကော်မတီအေေဲဝ့င်အများစုခေစ်ေည်။ အစည်းအကဝးများေို ကော် 
မတီ ဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် ၎င်းမရှိေည့်အခါ ေတ်မှတ်ထားေည့် အေေဲဝ့င်တစ်ဦးေ ဦးစီးရမည်။ ကော်မတီအေေဲဝ့င်တစ်ဦးေ အတေင်းကရး 
မှူးအခေစ် ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

 ၅။  တာဝနနှ်င့် ဝတ္တ ရားများ 

ကော်မတီတေင် ကအာေ်ကော်ခပပါ ေုပ်ငန်းများနှင့် တာဝန်များရှိပပီး ဘုတ်အေေဲေ့ ောေအေိုေ် ေတ်မှတ်ကပးေည့် အခခားေိစ္စရပ် 
များေို ကဆာင်ရေေ်ရမည်။ ကော်မတီေည် ၎င်း၏ စည်းမျဉ်းနှင့် စေမ်းကဆာင်မှုေို နှစ်စဉ် ေုံးေပ်အေဲခေတ်ပပီး ပဋိညာဥ် အကခပာင်းအေဲ 
များေို ဘုတ်အေေဲေ့ ေင့်ကတာ်ေေို အတည်ခပုကပးရန် အြေံခပုရမည်။



151

ကနာေ
်ဆ

ေ
်တ

ေဲ ၄။ ခ 

ဒါရိုေ်တာ အမည်စာရင်းအဆိုခပုခခင်း ေုပ်ငန်းစဉ်

ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲဝ့င်ဒါရိုေ်တာများအတေေ် ဒါရိုေ်တာ အမည်စာရင်းအဆိုခပုကရးေုပ်ငန်းစဉ်ေို ကေီးြေပ်ရန် တာဝန်ရှိေည်။ 
ထိုအ့တေေ် ကော်မတီေည် 

• ဘုတ်အေေဲဝ့င်များ ကရေးချယ်ေည့် စံနှုန်းများနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များေို အြေံခပုခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ခေည့်ဆည်းရန်ေိုအပ်ကနေည့် ေီးခခားေျွမ်းေျင်မှုေစ်ဟာချေ်များေို ကော်ထုတ်ော ဒါရိုေ်တာတစ်ဦး 
အမည်စာရင်းအဆိုခပုေည့်အခါ စဉ်းစားရမည့် မဟာေျူဟာေျွမ်းေျင်မှုများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအတေေ် 
အြေံခပုချေ်များ ကော်ထုတ်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲထ့ံ အဆိုခပုထားေူများ၏ အရည်အချင်းများေို ေုံးေပ်အေဲခေတ်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲအ့တည်ခပုရနနှ်င့် ကရေးကောေ်တင်ကခမှာေ်ကရးအတေေ် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား တင်ခပရန် ေိုယ်စားေှယ်ကောင်း 
အမည်စာရင်းေို အြေံခပုခခင်း။

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် [အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရး] အမည်အဆိုခပုခခင်းနှင့် စေမ်းကဆာင်ရည် စီမံခန ့်ခေဲမှု ေုပ်ငန်းစဉ်  

ကော်မတီေည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် [အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲ]့ အမည်အဆိုခပုရနနှ်င့် နှစ်စဉ် စေမ်းကဆာင်ရည် စီမံခန ့်ခေဲမှုေုပ်ငန်း 
စဉ်ေို ကေီးြေပ်ရန် တာဝန်ရှိေည်။ ထိုအ့တေေ် ကော်မတီေည်  

• ေိုအပ်ေေို အမှုကဆာင်အရာရှိကောင်းေို ရှာကေေကော်ထုတ်ပပီး ၎င်း၏ အရည်အချင်းများေို ေုံးေပ်အေဲခေတ်ော ဘုတ် 
အေေဲထ့ံ အြေံခပုရန်အတေေ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် [အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရး] ရှာကေေကရးေုပ်ငန်းစဉ်ေို အကောင်အထည် 
ကော်ခခင်း၊

• ကော်ပိုရိတ် မဟာေျူဟာနှင့် ချိတ်ဆေ်၍ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် [အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲ]့ စေမ်းကဆာင်ရည်အေဲခေတ် 
ေုံးေပ်မှု ေုပ်ငန်းစဉ်အတေေ် မူကဘာင်ကရးဆေဲော ေိုအပ်ေေို မေမ်းမံ ခပင်ဆင်ခခင်း၊

• ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌနှင့်အတူ နှစ်စဉ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် [အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲ]့ စေမ်းကဆာင်ရည် အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှု 
ေုပ်ငန်းစဉ်ေို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် [အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲ]့ အတေေ် စုစုကပါင်း ေစာခံစားခေင့နှ်င့် မေ်ေုံး အစီအစဉ်ေို နှစ်စဉ် 
ဘုတ်အေေဲေ့ို ့အြေံခပုခခင်း။

ေူစ့ေမ်းအား အရင်းအခမစ် မူဝါဒ  

ကော်မတီေည် ဝန်ထမ်းများ ေစာခံစားခေင့နှ်င့် မေ်ေုံးများ မူဝါဒေို ကရးဆေဲအကောင်အထည်ကော်မှုအား ကေီးြေပ်ရန် တာဝန်ရှိေည်။ 
ယင်းတေင် (၁) ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာ ဦးစားကပးေုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ထမ်းေျင့်ဝတ်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေတ်မှတ်ချေ်တိုနှ့င့်ေိုေ်ညီကစမည့် 
ဆေဲကဆာင်မှုမေ်ေုံးများနှင့် အေျ ိုးခံစားခေင့် အစီအစဉ်များ၊ (၂) မူဝါဒ ဦးတည်ချေ်များ ခပည့်ဝကစရန် ေုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရေဒ်များေို 
နှစ်စဉ်ေုံးေပ်ခခင်းတို ့ပါဝင်ေည်။  

ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းကရးဆေဲမှု  

ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲ ့ ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းများ၊ ဘုတ်အေေဲဥ့ေ္က ဌနှင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် [အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲ]့ 
ရာထူးဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းများ၊ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် အကရးကပါ် ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းတိုေ့ို ေုံးေပ်အတည်ခပုရန် တာဝန်ရှိ 
ေည်။ ဤတာဝန်အပိုင်းတေင် ကော်မတီေည် မြောမီေ ကနာေ်ဆုံးအတည်ခပုထားကော ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းများ မှတ်တမ်းေို 
ထိန်းေိမ်းထားရမည်။

၆။  အခခားတာဝန်များ 

ကော်မတီေည် ဘုတ်အေေဲ၏့ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူကဘာင်နှင့်ပတ်ေေ်ပပီး ဘုတ်အေေဲေ့ ကပးအပ်ေည့် အခခားေုပ်ငန်းများနှင့် 
တာဝန်များအတေေ်ေည်း တာဝန်ရှိေည်။ 

၇။  အစီရင်ခံခခင်း 

ကော်မတီအစည်းအကဝးအားေုံးတေင် ကဆေးကနေးမှု၊ အြေံခပုမှုနှင့် ဆုံးခေတ်ချေ်များေို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ ကော်မတီေည် 
ကော်မတီအစည်းအကဝးတစ်ခုပပီးတိုင်း ဥေ္က ဌမှတစ်ဆင့် ကနာေ်တစ်ကေိမ်ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတေင် ဘုတ်အေေဲ ့ အား အစီရင်ခံရမည်။ 
ကော်မတီအစည်းအကဝးမှတ်တမ်းများေို ဘုတ်အေေဲထ့ံ ကပးပိုရ့မည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၄။ ဂ - ဘုတ်အေေဲဝ့င်အား အေဲခေတ်ေုံးေပ်ကရး ပုံစံနမူနာ

ကန
ာေ

်ဆ
ေ

်တ
ေဲ ၄

။ ဂ
 

ဘုတ်အေေဲဝ့င်၏ ေေန်ခဲ့ေည့်နှစ်အတေင်း စေမ်းကဆာင်မှုအား အကောင်းဆုံးေိုယ်စားခပုေည်ဟု ေင်ထင်ခမင်ေည့် နံပါတ်များေို 
ဇယားေေေ် တစ်ခုချင်းစီတေင် ခေည့်ေေင်းပါ။ ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးချင်း ေျှ ိုဝ့ှေ်ခေည့်စေေ်ရမည်။  

အဆင့်ေတ်မှတ်ချေ်  ၄=ထူးေဲကောင်းမေန်/အေေန်အားော  ၂=တိုးတေ်မှုအချ ိုေ့ိုအပ်                   
    ၃=ကမျှာ်ေင့်ချေ်ခပည့်မီ/ကောင်းမေန်  ၁= ေိေိောော ကေိုစားရန် ေိုအပ်
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ေိုယ်တိုင်အေဲခေတ်ခခင်း

ဒါရိုေ်တာ ၂

ဒါရိုေ်တာ ၃

ဒါရိုေ်တာ ၄

ဒါရိုေ်တာ ၅
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၄။ ဃ - ဘုတ်အေေဲတ့စ်ခုေုံးေို အေဲခေတ်ေုံးေပ်ကရး ပုံစံနမူနာ

ကနာေ
်ဆ

ေ
်တ

ေဲ ၄။ ဃ
 

ဘုတ်အေေဲ၏့ ေေန်ခဲ့ေည့်နှစ်အတေင်း စေမ်းကဆာင်မှုအား အကောင်းဆုံးေိုယ်စားခပုေည်ဟု ေင်ထင်ခမင်ေည့် ဇယားေေေ်ေို 
အမှတ်ခခစ်ပါ။

အဆင့်ေတ်မှတ်ချေ်  ၄=ထူးေဲကောင်းမေန်/အေေန်အားော  ၂=တိုးတေ်မှုအချ ိုေ့ိုအပ်                   
    ၃=ကမျှာ်ေင့်ချေ်ခပည့်မီ/ကောင်းမေန်  ၁= ေိေိောော ကေိုစားရန် ေိုအပ်

အပိုင်း ၁ - ေုပ်ပိုင်ခေင့်များနှင့် အကထေကထေ ေတင်းအချေ်အေေ် ၁ ၂ ၃ ၄

၁။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေုမ္ပဏနှီင့်အေေဲဝ့င်အားေုံး၏ အေျ ိုးစီးပေားေို ောေေယ်မှုအား အဓိေထားပါေေား။

၂။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ေည့် ေုပ်ငန်းစဉ်တေင် အေေဲဝ့င်များတန်ေိုးေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားမှုအား 
မည်ေို ့အဆင့်ေတ်မှတ်မည်နည်း။

၃။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် မိမိ၏အခန်းေဏ္ဍ၊ ေုပ်ပိုင်ခေင့်နှင့် ဦးစားကပးေုပ်ငန်းများေို နားေည်ေည်ဟုခံစားရပါေေား။ 

၄။ ဘုတ်အေေဲ၏့ ေုပ်ပိုင်ခေင့်ေည့် ေေ်ကတေတ့ေင် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ အကထေကထေညီောခံတိုနှ့င့် မည်ေည့် 
အတိုင်းအတာထိ ခခားနားေနည်း။

၅။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေုမ္ပဏီ၏ တန်ေိုးများ၊ ရည်မှန်းချေနှ်င့် မဟာေျူဟာနှင့် စီးပေားကရး စီမံေိန်းေို ေိရှိနားေည် 
ပပီး  ထိုနားေည်မှုေို တစနှ်စ်ပတ်ေုံး အဓိေေိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်ေေ်၍ အေုံးချပါေေား။

၆။ ဘုတ်အေေဲေ့ည့် မဟာေျူဟာ ေမ်းညွှန်ချမှတ်ရာတေင် မည်မျှ ထိကရာေ်ေနည်း။

၇။ ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ေုမ္ပဏီ၏ ေုပ်ငန်းပိုင်းနှင့် ဘဏ္ဍာကရးပိုင်း စေမ်းကဆာင်မှုေို စနစ်တေျ ကေီးြေပ်ရန် စနစ်များ  
ရှိပါေေား။

၈။ ဘုတ်အေေဲေ့ည့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အား အေဲခေတ်ဆန်းစစ်ရာတေင် ကောင်းမေန်စော ကဆာင်ရေေ်ပါေေား။

မှတ်ချေ်

အပိုင်း ၂ - ပါဝင်ေေဲစ့ည်းပုံ ၁ ၂ ၃ ၄

၁။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် မှန်ေန်ကော အရေယ်အစား ရှိပါေေား၊ ဆိုေိုေည်မှာ ဘုတ်အေေဲဝ့င်အကရအတေေ်ေည် 
ေုမ္ပဏီ၏ ေိုအပ်ချေ်နှင့် ေိုေ်ညီပါေေား။

၂။ ဥေ္က ဌ၏ ဦးကဆာင်မှုေည် ဘုတ်အေေဲအ့ဆင့်နှင့် ကော်မတီအဆင့်နှစ်ခုေုံးတေင် ထိကရာေ်မှု ရှိပါေေား။ 

၃။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ၎င်း၏ ပါဝင်ေေဲစ့ည်းပုနှံင့်ပတ်ေေ်ေည့် မူဝါဒများ (အရေယ်အစား၊ ပါဝင်ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ေျွမ်းေျင် 
မှု၊  အကတေအ့ြေုံ ေျယ်ခပန ့်မှု၊ အခခားေေ်ဆိုင်ေည့် အရည်အချင်းများ) ေို ပုံစံထုတ်၊ ရှင်းေင်းခပဆို၊ အကောင် 
အထည် ကော်ထားပါေေား။

၄။ (အရည်အချင်းများနှင့် ကရာကနှာေျွမ်းေျင်မှုအပိုင်းတေင်) ဘုတ်အေေဲ၏့ ပါဝင်ေေဲစ့ည်းပုံေည် ၎င်း၏ ကေီးြေပ်မှု 
တာဝန်များ၊ ေုမ္ပဏီ၏ မဟာေျူဟာတိုနှ့င့် ေင့်ကတာ်မှုရှိပါေေား။

၅။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် မည်မျှ ထိကရာေ်စော ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်ပါေနည်း၊ ဥပမာ ဘုတ်အေေဲေ့ည် အေင်းအေေဲတ့စ်ခု 
အကနခေင့် ထိကရာေ်မှုရှိပါေေား ေိုမ့ဟုတ် ဒါရိုေ်တာများအား ေေဲေေဲဆန ့်ေျင်ကော ထင်ခမင်ချေ်များေို 
ထုတ်ကော်ကခပာြေားရန် အားကပးပါေေား။

၆။ ေုမ္ပဏီ၏ ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာများေည် အမှန်တေယ် ေေတ်ေပ်ေည်ဟု ခံစားရပါေေား။

မှတ်ချေ်

အပိုင်း ၃ - ေေဲစ့ည်းပုနှံင့် ကော်မတီများ ၁ ၂ ၃ ၄

၁။ ဘုတ်အေေဲတ့ေင် ေင့်ကတာ်ေည့် ကော်မတီ အကရအတေေ်ရှိပါေေား။

၂။ ဘုတ်အေေဲက့ော်မတီများ မည်မျှထိကရာေ်ေည်ဟု ယုံြေည်ပါေေဲ၊ ဆိုေိုေည်မှာ ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်မှု ပိုမို  
ကောင်းမေန်ကစရန် အေုံးဝင်ကော အြေံခပုချေ်များကပးပါေေား၊ အေျ ိုးဆေ်အကနခေင့် ဘုတ်အေေဲ ့ အစည်းအကဝး 
များအား ထိကရာေ်အေျ ိုးရှိကစပါေေား။

၃။ ____ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေည် _____ ေိစ္စများတေင် ေုံကောေ်ကော ေျွမ်းေျင်မှုရှိေည်ဟု ခံစားရပါေေား။

မှတ်ချေ်

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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အပိုင်း ၄ - ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်မှု ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ ၁ ၂ ၃ ၄

၁။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ပုံမှန်ေုံးေပ်ေင့်ေည့် အဓိေေိစ္စရပ်များေို ကောင်းမေန်စော ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်၊ ဦးစားကပး 
အဆင့်ခေဲပပီး အချိန် ဇယားကရးဆေဲထားပါေေား။ 

၂။ ေင့်အကနခေင့် စနစ်တေျ ခပင်ဆင်ခေင့်ရကစရန် အစည်းအကဝးအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များေို 
ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးမစတင်မီ  များစော ကေိုတင်၍ ေင့်အား ကပးအပ်ပါေေား။

၃။ ေင်ေည် ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးအကနခေင့် ကောင်းမေန်စော ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်ရန်အတေေ် ေတင်းအချေ်အေေ် 
များ ရရှိပါေေား၊ ဆိုေိုေည်မှာ ေတင်းအချေ်အေေ်များေို ေိုရင်းတိုရှင်းကော်ခပကပးပါေေား၊ အဓိေ 
ေိစ္စရပ်များနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို စနစ်တေျ အေားကပးကော်ခပထားပါေေား၊ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝး 
အစီအစဉ်များေို နားေည်အေဲခေတ်ပပီး ထိကရာေ်ေည့် ဆုံးခေတ်ချေ်ချမှတ်နိုင်ကရးအတေေ် ထပ်မံကေ့ောရန် 
ေေ်ဆိုင်ေည့် အချေ်အေေ်များခေင့် ကနာေ်ဆေ်တေဲများ ပါဝင်ပါေေား။

၄။ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများေို ပေင့်ေင်းေည့်ဆေ်ဆံကခပာဆိုမှု၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိကောပါဝင်မှု၊ ေိစ္စရပ်များေို အချိန် 
ေိုေ်ကခေရှင်းမှုတိုရ့ှိကစေည့် နည်းေမ်းများခေင့် ေျင်းပပါေေား။

၅။ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးအတေင်း ေင့်အား တင်ခပကော တင်ခပချေ်များေည် ကောင်းမေန်စော ဆုံးခေတ်ချေ် 
ချမှတ်ရန် ေုံကောေ်စော ရှင်းေင်းပါေေား။

၆။ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးတေင် ဘုတ်အေေဲက့ဆေးကနေးမှုနှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးေ ရှင်းေင်းတင်ခပမှုများြေား ေုံကောေ် 
ကော အချိန်ေို ကပးပါေေား။

၇။ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးခပင်ပတေင် အဓိေအမှုကဆာင်များအား ေုံေုံကောေ်ကောေ် ေေ်ေှမ်းမီ ဆေ်ေေယ် 
၍ ရပါေေား။

၈။ ဘုတ်အေေဲေ့ည် စီမံခန ့်ခေဲကရး စေမ်းကဆာင်ရည်ေို ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောရန် ေုမ္ပဏီ၏ အဓိေ စေမ်းကဆာင်ရည် 
ညွှန်ေိန်းများေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ထားပါေေား။ 

၉။ ဘုတ်အေေဲအ့စည်းအကဝးများမတိုင်မီ ေင့်အားကပးအပ်ထားေည့် ဘဏ္ဍာကရးေတင်းအချေ်အေေ်များေည် 
စီးပေားကရးေုပ်ငန်းတေင် အကရးပါကောေိစ္စများနှင့် ေားရာများေို နားေည်ရန် ေင့်အား ေိုအပ်ေည့် ေတင်း 
အချေ်အေေ်များ ကပးပါေေား။ 

၁၀။ ဘဏ္ဍာကရးေတင်းအချေ်အေေ်များေို အဆိုပါ အကရးပါေည့် ေိစ္စများနှင့် ေားရာများအား မီးကမာင်းထိုးခပ   
ကပးေည့် ပုံစံခေင့် တင်ခပထားပါေေား။

၁၁။ စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့်အတူ ဘုတ်အေေဲေ့ည် ေုမ္ပဏီအကပါ် ေိောစော အေျ ိုးေေ်ကရာေ်နိုင်ေည့် အဓိေ ဆုံးရှုံးနိုင် 
ကခခ ေိစ္စများေို အကေးထားပါေေား။

၁၂။ ေိောထင်ရှားမှုနည်းပါးကော်ေည်း အချ ိုအ့ကခခအကနများတေင် ေုမ္ပဏီ၏ စေမ်းကဆာင်မှုေို ေိောစော ေိုမ့ဟုတ် 
အနုတ်ေကဘာ ေွှမ်းမိုးနိုင်ေည့် အေားအောရှိကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေိစ္စများေို စစ်ကဆးေည့်စနစ် ဘုတ်အေေဲတ့ေင် 
ရှိပါေေား။

၁၃။ ဒါရိုေ်တာေစ်များအတေေ် ေုမ္ပဏီ၏ ေုပ်ငန်းခေင် အေားေျကစကရး အစီအစဉ်ေည် ဘုတ်အေေဲေ့ုပ်ငန်းစဉ် 
နှင့် ေုမ္ပဏီအကြောင်း အကထာေ်အေူခပုေည့် ေတင်းအချေ်အေေ်များ ကပးပါေေား။

မှတ်ချေ်

အခန်း ၅ - တာဝန်များနှင့် ကပးဆပ်ရန် တာဝန်များ ၁ ၂ ၃ ၄

၁။ ေစ္စာရှိမှု၊ ဂရုခပုမှုနှင့် စီးပေားကရးဆိုင်ရာ ဆင်ခခင်ဆုံးခေတ်မှုတိုေ့ို ေင့်ထံ ေုံကောေ်စော ဆေ်ေေယ် အေိကပး 
ထားပါေေား။ 

၂။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် ေုမ္ပဏီ၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းေို ကေ့ောရန် အချိန်ေုံကောေ်အေုံးချပပီး ထိကရာေ်  
ကော ကေီးြေပ်မှုကပးနိုင်ရန် ကောင်းစော နားေည်ထားပါေေား။

၃။ ဘုတ်အေေဲဝ့င်များေည် စီမံခန ့်ခေဲကရးအား ေင့်ကေျာ်ကော်ေည်း အေဲစမ်းပပီး ကဝေန်ဆန်းစစ်ေည့် ကမးခေန်းများ  
ကမးေည်ဟု ကယဘုယျအားခေင့် ေင့်ယုံြေည်ပါေေား။

၄။ ဒါရိုေ်တာများေည် ကရာင်းဝယ်မှုများတေင် ပုဂ္ဂိုေ်ကရးအေျ ိုးစီးပေားေို ထုတ်ကော်ခပန်ြေားခခင်းနှင့် ေင့်ကေျာ် 
ကော ကနရာများတေင် ဆန္ဒမဲကပးခခင်းမှ ကရှာင်ေျဉ်ပါေေား။

၅။ ေင့်အား တစ်နည်းနည်းခေင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများမှ အောအေေယ်ကပးထားပါေေား။

မှတ်ချေ်

ကန
ာေ

်ဆ
ေ

်တ
ေဲ ၄

။ ဃ
 



155

ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၄။ င - အကရးကပါ်ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း မူဝါဒ နမူနာ

ကနာေ
်ဆ

ေ
်တ

ေဲ ၄။ င 

[MFI ၏ အမည်]

အကရးကပါ်ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်း မူဝါဒ

အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့်ကနစ့ေဲ - ________ခပင်ဆင်မေမ်းမံေည့်ကနစ့ေဲ - __________ ဘုတ်အေေဲေ့ ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ေည့်ကနစ့ေဲ-_______

၁။  ရည်ရေယ်ချေ်

ဤမူဝါဒ၏ ရည်ရေယ်ချေ်များမှာ (၁) အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် အကြောင်းမြေားဘဲ ခေင့်ယူခခင်း၊ ရုတ်တရေနု်တ်ထေေ်ခခင်း၊ ေျန်းမာကရး 
ဆိုင်ရာ အကရးကပါ်အကခခအကန၊ အချိန်မေင့် ကေဆုံးခခင်း ေိုမ့ဟုတ် အခခားကမျှာ်ေင့်မထားကော အကခခအကန စေည့် အကရးကပါ် အကခခ 
အကနတစ်ရပ်တေင် ၎င်းအတေေ် အစားထိုးတစ်ဦး ချေ်ချင်း ခန ့်ထားရန် စနစ်ေျကော ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ေတ်မှတ်ထားရန်၊ နှင့် (၂) 
အေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများအား ေင့်ကေျာ်ေည့် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး စီမံေိန်းတစ်ရပ် အကောင်အထည်ကော်ကပးရန်ခေစ်ေည်။ 

၂။  ဘုတ်အေေဲ၏့ တာဝန်များ

ေုမ္ပဏီ၏ တတ်စေမ်းကော အမှုကဆာင်ကခါင်းကဆာင်မှု စဉ်ဆေ်မခပတ်ခခင်းေည် ဝန်ထမ်းများ၊ ကောေ်ေည်များ၊ စီးပေားကရးမိတ်ေေ်များ၊ 
ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့် အခခားအေျ ိုးေေ်ဆိုင်ေူများအတေေ် အကရးပါေည်။ ေုမ္ပဏီအကနခေင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ပါဝင်ေည့် 
အကရးကပါ်အကခခအကနတစ်ရပ်တေင် ေုပ်ငန်းများ မရပ်တန ့်ကစရန် ကဆာင်ရေေ်ထားရမည်။ ထိုအ့တေေ် ဘုတ်အေေဲေ့ည် အမှုကဆာင်အရာရှိ 
ချုပ် အကရးကပါ်ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းနှင့်ပတ်ေေ်၍ ကအာေ်ကော်ခပပါ အကေ့အထများေို  ကော်ကဆာင်ရေည်။

• ဘုတ်အေေဲေ့ည် ြေားခေတ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ခန ့်အပ်ပပီးချိန်ထိ ေိုမ့ဟုတ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်  ခပန်ောေည့်အချိန် 
ထိ အကရးပါကော အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ေုပ်ငန်းများေို ေွှဲယူထားရန် ကထာေ်ခံ အြေံခပုထားကော ယာယီ အမှုကဆာင် 
အရာရှိချုပ်ေို ချေ်ချင်းအတည်ခပုကပးရမည်၊

• ဘုတ်အေေဲေ့ည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ဝန်ကဆာင်မှုများ ဆုံးရှုံးေေားပပီး __ နာရီအတေင်း ဝန်ထမ်းများအား တရားဝင် 
ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားရမည်။

• ဘုတ်အေေဲေ့ည် အကရးကပါ်ောေအတေင်း ကေီးြေပ်မှု၊ ေမ်းညွှန်မှုနှင့် ကထာေ်ပံ့မှုကပးရန် မိမိအေေဲဝ့င်များအတေင်းမှ အကရး 
ကပါ် ကော်မတီတစ်ရပ် ေေဲစ့ည်းပပီး ရုံးတေင်းနှင့် ရုံးခပင် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရး စီမံေိန်းတစ်ရပ် ကရးဆေဲအကောင်အထည် 
ကော်ရမည်။

• ဘုတ်အေေဲေ့ည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အကရးကပါ်အကခခအကနအပပီး __ ပတ်အတေင်း ြေားခေတ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေို 
ခန ့်အပ်ရမည်။

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် မိမိရာထူးကနရာေို ့ မည်ေည့်အခါမျှ ခပန်မောကတာ့ဟု အတည်ခပုပပီးေည့်အခါ ဘုတ်အေေဲ ့ 
ေည် အပမဲတမ်း အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တစ်ဦး ခန ့်အပ်ရန် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ရှာကေေကရးေုပ်ငန်းစဉ်ေို စတင်ရမည်။

၃။  အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ တာဝန်များ

အကရးကပါ်ရာထူးဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းနှင့်ပတ်ေေ်၍ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တေင် ကအာေ်ပါ တာဝန်များရှိေည်။

• (ပထမ၊ ဒုတိယ/အေှည့်ေျ ဦးစားကပး ေင့်ကတာ်ေူများအပါအဝင်) ယာယီ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ခန ့်အပ်ကရးအတေေ် 
ဘုတ်အေေဲအ့ား နှစ်စဉ်အြေံခပုချေ်

• ဘုတ်အေေဲေ့ အတည်ခပုကပးရမည့် ရုံးတေင်းနှင့် ရုံးခပင် ဆေ်ေေယ်ခပန်ြေားကရးစီမံေိန်း၊

• အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၏ ေေ်မှတ်ေိုအပ်ေည့်ကနရာများတေင် ဘဏ္ဍာကရးေုပ်ငန်းများအတေေ် ေေ်မှတ်ကရးထိုးခေင့်ေို 
ချေ်ချင်းေွှဲကခပာင်းကပးရန် စာခေင့်ကရးေားထားေည့် စီမံေိန်း၊

• ေတ်မှတ်ထားေည့် ဝန်ထမ်းအား ေေ်ေှမ်းမီကစေည့် ေေ်ဆိုင်ရာ စေားဝှေ်ပါဝင်ေည့် ေိုင်များ၊ ေုံခခုံ ကရးေုဒ်များ၊ 
အေုပ်နှင့်ပတ်ေေ်ေည့် ကော့မိတ္တ ူများနှင့်

• (ေုံးေတစ်ကေိမ် ပတ်ေည်ခပင်ဆင်မေမ်းမံထားေည့်) အေေန်အကရးပါကောေုပ်ငန်းများနှင့် အကရးကေီး၍ ပပီးစီးရန် ေတ် 
မှတ်ထားကော အချိန်ောေရေ်များ။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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[MFI ၏ အမည်]

ရာထူးဆေ်ခံကရးစီမံေိန်း ေုပ်ငန်းစဉ် မူဝါဒ

အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့်ကနစ့ေဲ - ________ခပင်ဆင်မေမ်းမံေည့်ကနစ့ေဲ - __________ ဘုတ်အေေဲေ့ ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ေည့်ကနစ့ေဲ-_______

၁။  အကြောင်းရင်း  

ေုမ္ပဏီတစ်ခုေုံးတေင် ေင့်တင့်ကော ေျွမ်းေျင်မှုေို ထိန်းေိမ်းထားရန်အတေေ် စီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့် ဝန်ထမ်းကခပာင်းေဲမှုေို  ကအာင်ခမင် 
ကစကရး ကေိုတင်စီမံထားရနနှ်င့် အဓိေေျကော ကနရာများအတေေ် အချိန်ြောပပီး အေုန်အေျများေည့် ေစ်ေပ်မှုများအား ကရှာင်ေျဉ် 
ရန် အကရးကေီးေည်။ ဤေည်မှာ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်စေည့် ကေးေေေ်အတေင်း အေေယ်တေူ အစားမထိုးနိုင်ကော အကရးပါေည့် 
ရာထူးများအတေေ် အထူးအကရးပါေည်။ 

၂။  ရည်ရေယ်ချေ်

မူဝါဒ ရည်ရေယ်ချေ်မှာ (၁) စီးပေားကရး ရည်ရေယ်ချေ်များေို ခပည့်မီရန် အဓိေေျကော ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် အဓိေအရည်အချင်းများ 
ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်၊ ထိန်းေိမ်းပပီး ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးနှင့် (၂) ရာထူးဆေ်ခံမည့်ေူများအား ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ပပီး ၎င်းတိုတ့ေင် ေိုအပ် 
ကော ေဟုေုတ၊ ေျွမ်းေျင်မှုများရှိကစရန် ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးစီမံေိန်းများ အစခပုကဆာင်ရေေ်ကရးတိုအ့တေေ် မူကဘာင်တစ်ရပ် ချမှတ် 
ကပးရန် ခေစ်ေည်။ 

၃။  တာဝန်

ဘုတ်အေေဲေ့ည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ကနရာေို ကအာင်ခမင်စော ဆေ်ခံကစကရး တာဝန်ရှိပပီး အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်အတေေ် စီမံခန ့်ခေဲမှု 
ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းေို ထိန်းေိမ်းော ေိုအပ်ေေို မေမ်းမံခပင်ဆင်ရမည်။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တေင် စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲဝ့င်များ 
ရာထူးဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းအတေေ် တာဝန်ရှိေည်။ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲတ့ိုေ့ည် ေုမ္ပဏီအတေင်း အခခား 
မန်ကနဂျာများနှင့် အရာထမ်းများ ရာထူးဆေ်ခံကရးအတေေ် တာဝန်ရှိေည်။ 

၄။  ေုပ်ငန်းစဉ်

အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ် ရာထူးဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းေည် ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ေေ်ရှိ အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်တို ြ့ေား စဉ်ဆေ်မခပတ် ပူးတေဲ 
ကဆာင်ရေေ်ရေည့် ကေိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်ခေစ်ေည်။ စီမံခန ့်ခေဲမှု ရာထူးဆေ်ခံကရး စီမံေိန်းေည် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် စီမံခန ့်ခေဲကရး 
အေေဲတ့ို ြ့ေား စဉ်ဆေ်မခပတ် ပူးတေဲကဆာင်ရေေ်ရေည့် ကေိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်ခေစ်ေည်။ နှစ်စဉ် စီမံခန ့်ခေဲကရးေည် ၎င်း၏ အကေီးတန်း စီမံ 
ခန ့်ခေဲကရးအတေေ် ရာထူးဆေ်ခံကရးစီမံေိန်းေို ကရးဆေဲရမည်။ စီမံေိန်းတေင် ကအာေ်ပါ ေိစ္စရပ်များေို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားရမည်။  

• ၃-၅ နှစ် မဟာေျူဟာစီမံေိန်း ေတ်မှတ်ချေ်များ

• ထိန်းေိမ်းရန်ေိုအပ်ေည့် အဓိေ ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများ

• ေိုအပ်ောနိုင်ေည့် ခေည့်စေေ် ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းများ

• ကမျှာ်ေင့်ထားေည့် ဝန်ထမ်းများ အပငိမ်းစားယူခခင်းေို အချိန်ေိုေ်ကဆာင်ရေေ်ခခင်းနှင့် ခေစ်ောနိုင်ကခခ ဝန်ထမ်းအကခပာင်း 
အေဲ အပါအဝင် ဝန်ထမ်းအုပ်စုများ အချေ်အေေ်

• ဆေ်ခံမည့် အကောင်းအေျာအခေစ် ေတ်မှတ်ခံထားရေူများအတေေ် ေေံ ပ့ေိုးတိုးတေ်ကရးစီမံေိန်းများ။

နှစ်စဉ် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ေည် အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးနှင့် ေစာခံစားခေင့်ေတ်မှတ်ကရးကော်မတီေို ့ စီမံေိန်းအနှစ်ချုပ်ေို 
ေုံးေပ်ရန်နှင့် အဆုံးတေင် ဘုတ်အေေဲေ့ အတည်ခပုကပးရန် တင်ခပရမည်။ စီမံေိန်းတေင် အကရးပါကော အမှုကဆာငနှ်င့် စီမံခန ့်ခေဲကရး 
ရာထူးကနရာများေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ရာ၊ ထိုကနရာများ ေစ်ေပ်နိုင်မှုေို ခန ့်မှန်း၍ ေစ်ေပ်ကနရာများအား အပမဲတမ်းအခေစ် 
ေစ်ေပ်ကနရာေို ခေည့်ဆည်းမည့် ေိုမ့ဟုတ် ခပင်ပမှ ကရေးချယ်ခန ့်ထားမှုေို ကဆာင်ရေေ်ကနစဉ်တေင် “ယာယီ” အခေစ် ထမ်းကဆာင်မည့် 

ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၄။ စ - ရာထူးဆေ်ခံကရးစီမံေိန်း ေုပ်ငန်းစဉ် မူဝါဒ နမူနာ
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ေျာထားေူများေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ကပးရမည်။ အမှုကဆာင်အရာရိှချုပ်ေည် အရည်အချင်းနှင့် အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်ကနရာေို 
ဆေ်ခံေိုစိတ်ရှိမှုအကပါ် အကခခခံ၍ ရုံးတေင်းမှ ေင့်ကတာ်ေူများအား ဘုတ်အေေဲထ့ံ နှစ်စဉ် အစီရင်ခံရမည်။

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၄။ ဆ - ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတီ ပဋိညာဥ် နမူနာ1
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[MFI ၏ အမည်]

ဘုတ်အေေဲ၏့ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတီ ပဋိညာဥ်

၁။  ရည်ရေယ်ချေ်

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုအစီအစဉနှ်င့်အညီ MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခခံနိုင်မှုအပါအဝင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခမူဝါဒများ ကရးဆေဲခခင်းနှင့်   
အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးေ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေို ကော်ထုတ်၊ တိုင်းတာ၊ ကစာင့်ြေည့်၊ ထိန်းချုပ်ရန် ေိုအပ်ကော ကဆာင်ရေေ်မှု 
များ ခပုေုပ်၍ MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှု ေျကရာေ်နိုင်ကချေို ထိကရာေ်စော ေေပ်ေဲထိန်းကေျာင်းမှုရှိကစရန်၊

• ြေပ်တည်းေည့် ခေစ်ရပ်များအပါအဝင် ေေ်ရှနှိင့် အနာဂတ်အကခခအကနများတေင် MFI ၏ မတည်ကငေရင်းနှင့် ကငေခေစ် 
ေေယ်စေမ်း ေုံကောေ်မှုေို ေုံးေပ်ရန်။ MFI နှင့် ၎င်း၏ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းများတေင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအမျ ိုးအစားများနှင့် 
ခံနိုင်ရည်အရ ေန ့်ေတ်ချေ်များနှင့် မတည်ကငေရင်းများ ခေဲကဝချထားခခင်း။

၂။  ပါဝင်ေေဲစ့ည်းပုံ

• ကော်မတီတေင် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော အမှုကဆာင်မဟုတ်ေည့် အေေဲဝ့င် နှစ် (၂) ဦးနှင့် အမှုကဆာင်မဟုတ်ကော အေေဲဝ့င် 
တစ်ဦးပါဝင်ရမည်။

• ကော်မတီေို ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ဒါရိုေ်တာတစ်ဦးေ ဦးကဆာင်ရမည်။

၃။  ကော်မတီအေေဲဝ့င်များ၏ အရည်အချင်းများ

• ကအာေ်ကော်ခပပါ အေေဲဝ့င်အရည်အချင်းများေို MFI ၏ ေင်းေေဲစ့ည်းမျဉ်း၊ [           ] ဥပကဒနှင့် အခခား ေေ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း 
များအကပါ် အကခခခံ၍ စဉ်းစားရမည်။

• အေေဲဝ့င်ကောင်း/အေေဲဝ့င်ေည် စီမံခန ့်ခေဲကရးအေေဲေ့ို ကေီးြေပ်ရန်အတေေ် ကမျှာ်မှန်းချေ်၊ အကခခခံမူများ၊ တန်ေိုးများနှင့် 
မဟာေျူဟာစီမံေိန်းများ ချမှတ်ခခင်းခေင့် ဦးကဆာင်ကပးရန် ေိုအပ်ေည့် ေဟုေုတနှင့် ေျွမ်းေျင်မှုများ ရှိရမည်။

• ကော်မတီအေေဲဝ့င်အားေုံးတေင် MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုအစီအစဉ်ေို ေေပ်ေဲထိန်းကေျာင်းရန် ေိုအပ်ကော 
ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် ေဟုေုတ ရှိရမည်။

• အေေဲဝ့င်များတေင် ၎င်းတို ့ကော်မတီ၏ တာဝန်များေို ခေည့်ဆည်းရန် အချိနနှ်င့် ဆန္ဒရှိရမည်။

• ကော်မတီဝင်အားေုံးအတေေ် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာကပးအစီအစဉ်/ေင်တန်းများ ောေအေိုေ်ကပးရမည်။

၄။  တာဝန်ကပးခန ့်အပ်ခခင်းနှင့် ေေ်တမ်း

• ဥေ္က ဌ ေိုမ့ဟုတ် အမည်စာရင်းတင်ေေင်းကရးကော်မတီေ အဆိုခပုော ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေ ဘုတ်အေေဲ၏့ အခပည့်အဝ 
အတည်ခပုချေ်ခေင့် ဘုတ်အေေဲေ့ ခန ့်အပ်တာဝန်ကပးရမည်။

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ကော်မတီအေေဲဝ့င်များေို ခပန်ေည်ခန ့်အပ်နိုင်ေည့် တစ်နှစ်တာောေအတေေ် ကရေးကောေ် တင် 
ကခမှာေ်ရမည်။

၅။  ကော်မတီအစည်းအကဝးများ

• ကနရာ - ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ကော်မတီေည် အစည်းအကဝးများေို ဥေ္က ဌ၏ ေိတ်ကခါ်ချေ် ေိုမ့ဟုတ် အခခားဘုတ်အေေဲ ့ 
ဝင်တစ်ဦးဦး၏ ကတာင်းဆိုချေ်အရ MFI ရုံးချုပ်တေင် ေျင်းပရမည်။

1 "Risk Culture, Risk Governance and Balanced Incentives: Recommendations for Strengthening Risk Management in Emerging Market companys." IFC 
(2015) Annex 3 မှ မှီခငမ်းထားေည်။
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• ကေိမ်ကရ - ကော်မတီအစည်းအကဝးများေို ဘဏ္ဍာနှစ်တစနှ်စ်တေင် အနည်းဆုံး ကခခာေ် (၆) ကေိမ် ေျင်းပရမည်။

• အစည်းအကဝးများေို ေူေိုယ်တိုင်ခေစ်ကစ၊ တယ်ေီေုန်း၊ ဝေ်ဘ်(web) ေိုမ့ဟုတ် ကော်မတီေ ေကဘာတူညီနိုင်ကော 
အခခား အီေေ်ထရေန်းနစ်ဆေ်ေေယ်ကရးနည်းေမ်းများခေင့် ခေစ်ကစ ေျင်းပနိုင်ေည်။

၆။  အစည်းအကဝးအစီအစဉ်

• ေေ်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ၊ စာရေေ်စာတမ်းများနှင့်အတူ အစည်းအကဝးအစီအစဉ်ေို အစည်းအကဝးမတိုင်မီ အနည်းဆုံး 
(၁၀) ရေ်ကေိုတင်၍ ကော်မတီအတေင်းကရးမှူးေ ခေန ့်ကဝကပးရမည်။ အချ ို ့ စာရေေ်စာတမ်း/အချေ်အေေ်များေည် 
ေျှ ိုဝ့ှေ်အခေစ်ထားရှိရန် ေိုအပ်ေည်ဟု ဥေ္က ဌေ ယုံြေည်ပါေ အစည်းအကဝးအကြောင်း အြေမ်းေျဉ်းကော်ခပချေ်ေို 
ေျှ ိုဝ့ှေ်ရန် အကြောင်းခပချေနှ်င့်ပတ်ေေ်ကော ဥေ္က ဌ၏ ရှင်းေင်းချေ်နှင့်အတူ ခေန ့်ကဝကပးရမည်။

• ကော်မတီေည် ေိုအပ်ေေို ေတင်းအချေ်အေေ်၊ အြေံခပုချေနှ်င့် ရှင်းေင်းချေ်များ ရယူရန် MFI စီမံခန ့်ခေဲကရး၊ 
ဝန်ထမ်းများ ေိုမ့ဟုတ် အခခားေူများအား အစည်းအကဝးေို ့ေိတ်ကခါ်နိုင်ေည်။

၇။  အစည်းအကဝးတေ်ကရာေ်မှုနှင့် အထကခမာေ်ေည့် ဦးကရ

• အစည်းအကဝးအထကခမာေ်ေည့် ဦးကရေိုအပ်ေည်။ ကော်မတီအစည်းအကဝးတစ်ခုေည် အနည်းဆုံး အေေဲဝ့င် အများစု 
မတေ်ကရာေ်ေျှင် အတည်မခေစ်ပါ။

• ရုံးတေင်းစာရင်းစစ်ချုပ်၊ ခပင်ပစာရင်းစစ်၊ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရးဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်တိုအ့ား အစည်းအကဝးတိုင်း 
အတေေ် အကြောင်းြေားစာကပးပိုရ့မည်။

• ကော်မတီ၏ ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော အေေဲဝ့င်များေည် အမှုကဆာင်အရာရှိများအား ေိတ်ကခါ်ထားေည့် အစည်းအကဝးတိုင်း 
တေင် ၎င်းတိုမ့ပါဘဲ ကတေဆ့ုံရမည်။

၈။  ဘုတ်အေေဲနှ့င့် ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များအား အစီရင်ခံခခင်း

• ကော်မတီအတေင်းကရးမှူးေည် ကော်မတီအစည်းအကဝးပပီးတိုင်း အစီရင်ခံစာ နှင့်/ေိုမ့ဟုတ် အစည်းအကဝးမှတ်တမ်းေို 
ဘုတ်အေေဲေ့ို ့ကပးပိုရ့မည်။

• ကော်မတီဥေ္က ဌေည် ကော်မတီေုပ်ငန်းများအကြောင်း နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာေို ဘုတ်အေေဲေ့ို ့ကပးပိုရ့မည်။

• ရှယ်ယာပိုင်ရှင်များနှင့် အများခပည်ေူတို ့ MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေုံးေပ်ချေ်နှင့် မူဝါဒများအပါအဝင် ပတ်ဝန်းေျင်နှင့် 
ေူမှုကရးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုေုပ်ငန်းများ၊ ရုံးတေင်း မတည်ကငေရင်း ေုံကောေ်မှုအေဲခေတ်ကေ့ောေည့် 
ေုပ်ငန်းစဉ်၊ အြေပ်အတည်းခံနိုင်မှု စမ်းေပ်ချေ်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲနိုင်စေမ်းေို ေီးခခားေေတ်ေပ်စော အေဲခေတ် 
ေုံးေပ်ချေ်ဆိုင်ရာ ေတင်းအချေ်အေေ်များပါဝင်ကော ကော်မတီေုပ်ငန်းများအကြောင်း အကထေကထေအစီရင်ခံစာေို 
MFI ၏ နှစ်ပတ်ေည် အစီရင်ခံစာတေင် ထည့်ေေင်းရမည်။

၉။  အေဲခေတ်ဆန်းစစ်ေုံးေပ်ခခင်း

• ကော်မတီေည် ၎င်း၏ ေုပ်ငန်းစဉ်များအပါအဝင် ကော်မတီ၏ ထိကရာေ်မှုေို နှစ်စဉ် အေဲခေတ်ဆန်းစစ် ေုံးေပ်ရမည်။  
ကော်မတီပဋိညာဥ်ေို ပုံမှန် အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှုေိုေည်း ကဆာင်ရေေ်ပပီး ခပင်ဆင်ရန်ရှိပါေ ဘုတ်အေေဲထ့ံ စာခေင့်ကရးေား 
အကြောင်းြေားရမည်။

• ေိုအပ်ေည့်အခါ ကော်မတီေည် ၎င်း၏ ထိကရာေ်မှုေို ေီးခခားေေတ်ေပ်စော အေဲခေတ်ေုံးေပ်မှု ကဆာင်ရေေ်ရမည်။

၁၀။  တာဝန်ဝတ္တ ရားများ

 မူဝါဒများနှင့်ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ

• အမှုကဆာင်အရာရှိများနှင့်တေဲ၍ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအမျ ိုးအစားအမျ ိုးမျ ိုး (ဥပမာ - ကချးကငေဆုံးရှုံးမှု၊ ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင် 
ကခခ) အတေေ် အဆိုခပုေည့် စုစုကပါင်း ဆုံးရှုံးမှု ေန ့်ေတ်ချေ် ဦးတည်ချေ်များေို ဘုတ်အေေဲထ့ံ ေုံးေပ်အြေံခပုခခင်း၊

• MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခမူဝါဒများအေေ်ဝင်ကစရန် ေုံကောေ်ကစကရးအတေေ် MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုအကခခခံ 
အကဆာေ်အအုနှံင့် ထိန်းချုပ်ကရးစနစ်များေို ေုံးေပ်ခခင်း၊

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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• စီမံခန ့်ခေဲကရး (ဥပမာ - အမှုကဆာင်အရာရှိချုပနှ်င့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်)တိုအ့ား ဘေ်စုံခပည့်ဝကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲကရး အစီအစဉ် ကော်ကဆာင်၍ ယင်းအစီအစဉ်ေို အကောင်အထည်ကော်မှုနှင့် ၎င်း၏ အရည်အကေေးနှင့် ခိုင်မာမှု 
တိုေ့ို ေုံးေပ်ကစခခင်း၊

• အဓိေ ေေ်ေျန်ရှင်းတမ်းနှင့် ေေ်ေျန်ရှင်းတမ်းတေင်မပါဝင်ကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအကပါ် စီမံခန ့်ခေဲကရး၏ ေတ်မှတ် 
ဆုံးခေတ်ချေ်ေို ေုံးေပ်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ အရာရှိချုပနှ်င့် ၎င်း၏ေုပ်ငန်းများ နှစ်ပတ်ေည် စီမံေိန်းေို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးမှုေျကရာေ်နိုင်ကခခနှင့် ေန ့်ေေ်ချေ်များနှင့် ေိုေ်ညီမှုေို ေုံးေပ်ော ချွင်းချေ်အစီရင်ခံစာများ ရယူခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခတိုင်းတာချေ်နှင့် စီမံခန ့်ခေဲကရးေုပ်ငန်းများတေင် ၎င်းတို၏့တာဝန်များေို ကေျပေန်ရန်အတေေ် ေုံကောေ်ေည့် 
ေျွမ်းေျင်မှုနှင့် ရင်းခမစ်များရှိကစခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်ရာထူးအတေေ် ေျာထားေူေို ဘုတ်အေေဲထ့ံ ကထာေ်ခံအြေံခပုပပီး ၎င်း၏စေမ်းကဆာင် 
မှု အေဲခေတ်ခခင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခခင်းတိုေ့ို ဦးကဆာင်ော ေစာခံစားခေင့နှ်င့်ပတ်ေေ်၍ ဘုတ်အေေဲအ့ား အြေံကပးခခင်း၊

• စည်းမျဉ်းကေီးြေပ်ေူများအား အစီရင်ခံရမည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ တိုင်းတာချေ်နှင့် အဆင့်ေတ်မှတ်မှု နည်းေမ်းများေို 
ဘုတ်အေေဲ ့ အတည်ခပုကပးရန် ေုံးေပ်အြေံခပုခခင်း (ဥပမာ - ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခရှိကော တန်ေိုး၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှင့် ချိန်ညှိထား 
ကော မတည်ကငေရင်းအကပါ် အခမတ်အချ ိုး၊ အကြေေးဆုံးရှုံးနိုင်မှုနှုန်း၊ စေခေင့်)၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခတိုင်းတာေည့် ပုံစံများတေင် ကောေ်ချေ်ဆေဲမှုများေို ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် စံဆုံးရှုံးနိုင်ကခခေိစ္စများေို စနစ်တေျ 
စဉ်းစားေုံးေပ်ထားကစခခင်း၊

• ကြေေးပမီ၊ ကငေခေစ်ေေယ်စေမ်း၊ ကေးေေေနှ်င့် ေုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများနှင့် ပတ်ေေ်၍ ခံနိုင်စေမ်း စစ်ကဆးမှုများေို 
ေုံးေပ်ခခင်း၊ အကရးကပါ်စီမံေိန်းနှင့် မတည်ကငေရင်းေုံကောေ်မှုတိုေ့ို အတည်ခပုခခင်း၊

• ကပးအပ်ထားကော ေုပ်ပိုင်ခေင့် ပမာဏေို ေုံးေပ်ခခင်းနှင့် ဘုတ်အေေဲေ့ အတည်ခပုရန် အြေံကပးခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုဆိုင်ရာ ခေစ်ကပါ်တိုးတေ်မှုများ၏ “အကောင်းဆုံး အကေ့အထများ”များေို ကေိုကေိုတင်တင် ကစာင့် 
ြေည့်ခခင်း၊

• ေဘာဝပတ်ဝန်းေျင်နှင့် ေူမှုကရးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှုစနစ် ထိကရာေ်မှုအား ောေအေိုေ် ေုံးေပ်မှုေို 
ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု မူကဘာင်ေို ောေအေိုေ် ေုံးေပ်ရန် ေီးခခားေေတ်ေပ်ကော ေျွမ်းေျင်ေူများနှင့် ပူးကပါင်း  
ကဆာင်ရေေ်မှုေို ကေီးြေပ်ခခင်း။

 ေီးခခားဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေုံးေပ်မှုများ

• တာဝန်ရှိကော မန်ကနဂျာများ (အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်)ထံမှ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အချေ် 
အေေ် အနှစ်ချုပ်ေို ပုံမှန်ရယူပပီး ထိုအချေ်အေေ်များေို ေေ်ခံေျင့်ေုံးကနေည့် မူဝါဒများနှင့် နိှငု်းယှဉ်ခခင်း၊

• တာဝန်ရှိကော မန်ကနဂျာများ (အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်)ထံမှ အဓိေေျေည့် 
ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အမျ ိုးအစားအေိုေ် ခေဲခခားထားေည့် အချေ်အေေ်များေို ပုံမှန်ရယူခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတီမှ ပုံမှန်အစီရင်ခံစာများ ရယူခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုနှင့် ပတ်ေေ်ကော စည်းမျဉ်းေိုေ်နာမှုနှင့် ရုံးတေင်း စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများ ရယူ၍ တုံ ခ့ပန်  
ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်အား အမှုကဆာင်အေဲခေတ်ေုံးေပ်ချေ်ေို မိတ္တ ူရယူခခင်း။

• (စာရင်းစစနှ်င့် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး ကော်မတီအတေေ် ေီးခခားထားခခင်းမဟုတ်ပါေ) စည်းမျဉ်းေိုေ်နာ 
ကဆာင်ရေေ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခနှင့် ကငေကြေးခဝါချမှု ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများစေည့် ဘဏ္ဍာကရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းေိုေ်နာ 
ကဆာင်ရေေ်မှုေိစ္စများနှင့် ပတ်ေေ်ေည့် အစီရင်ခံစာများေို ေုံးေပ်ခခင်း။
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ကနာေ်ဆေ်တေဲ ၄။ ဇ - ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များ နမူနာ

[MFI ၏ အမည်]

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်၏ ေုပ်ငန်းတာဝန်များ

ရာထူး - ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ် 

အစီရင်ခံရမည့်ေူ - အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ် (စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး အရာရှိချုပ်ေည် ဘုတ်အေေဲ ့ / ဘုတ်အေေဲ ့ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ 
စီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတီတိုနှ့င့် “တိုေ်ရိုေ်မေေ်ဆိုင်ကော်ေည်း” အစီရင်ခံရမည့် ဆေ်ဆံကရး ရှိေည်။)

ကနာေ်ဆုံးေုံးေပ်ခပင်ဆင်ေည့် ကနစ့ေဲ - _______________

ေုပ်ငန်းတာဝန် အနှစ်ချုပ် - ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်တေင် MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု ေုပ်ငန်းပိုင်း ကရးဆေဲအကောင် 
အထည်ကော်မှုေို ေေပ်ေဲထိန်းကေျာင်းရန် အဓိေ တာဝန်ရှိေည်။ ယင်းတိုတ့ေင် MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု စေမ်းရည်များေည် ၎င်း၏ 
မဟာေျူဟာ ရည်ရေယ်ချေ်များနှင့် စေန ့်စားရေည့် ေုပ်ငန်းများအားေုံးေို အကထာေ်အေူခပုရန် ေုံကောေ်စော ထိကရာေ်ခိုင်မာကစရန် 
ေိုအပ်ေေို ဝန်ထမ်းအရည်အကေေးများ ပိုမိုအစဉ်အမခပတ် ပိုမိုအားကောင်းရနနှ်င့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲကရးစနစ်များ၊ မူဝါဒများ၊ 
ေုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အကရအတေေ် ဆိုင်ရာ နည်းေမ်းများနှင့် အစီရင်ခံစာပိုမို  ကောင်းမေန်ကစရန်တိုပ့ါဝင်ေည်။ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး 
အရာရှိချုပ်ေည် MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုခံနိုင်စေမ်းနှင့် ဆုံးရှုံးမှုခံနိုင်စေမ်း  ကော်ခပချေ်တို ့ကရးဆေဲမှုေို ပူးကပါင်းကေီးြေပ်ရာတေင် ဘုတ်အေေဲ ့ ဆုံးရှုံး 
နိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး ကော်မတီအား ကထာေ်ပံ့ကပးရနနှ်င့် ဆုံးရှုံးမှုခံနိုင်စေမ်းေို ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ ေန ့်ေေ်ချေ်ပုံစံတစ်ခုအခေစ် ကခပာင်းေဲ 
ကပးရန် တာဝန်ရှိေည်။1 

ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး အရာရှိချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ

မူဝါဒကဘာင်

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများေို ေတ်မှတ်ကော်ထုတ်ခခင်း၊ အဆင့်ေတ်မှတ်ခခင်း၊ အေဲခေတ်ဆန်းစစ်ခခင်း၊ ကစာင့်ြေည့်ကေ့ောခခင်း 
နှင့် စီမံခန ့်ခေဲခခင်းအတေေ် မူဝါဒများနှင့် ေုပ်ငန်းစဉ်များကော်ကဆာင်ရာတေင် အကထာေ်အေူကပးခခင်း၊

• အထူးေခေင့် မတည်ကငေရင်းေုံကောေ်မှုနှင့် ကငေခေစ်ေေယ်စေမ်းေိုအပ်ချေ်များေို အကရးကပး၍ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ အမျ ိုးအစား 
အမျ ိုးမျ ိုး (ဥပမာ - ကြေေးပမီဆုံးရှုံးမှုများ၊ ကေးေေေ်ဆုံးရှုံးမှုများ၊ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ) အတေေ် 
စုစုကပါင်း ဆုံးရှုံးမှုေန ့်ေေ်ချေ် ဦးတည်ချေ်များေို ေုံးေပ်အြေံခပုခခင်း၊

• ချွင်းချေ်အစီရင်ခံကော စနစ်များအပါအဝင် ဘေ်စုံခပည့်ဝကော ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကော အစီအစဉ်တစ်ခုေို ကော် 
ကဆာင် အြေံခပုခခင်း၊

• MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ မူဝါဒများ အေေ်ဝင်ကစကရး ေုံကောေ်မှု ရှိကစရန် (စီးပေားကရးစဉ်ဆေ်မခပတ်ကရး စီမံေိန်း 
အပါအဝင်) MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲကရး အကခခခံအကဆာေ်အအုနှံင့် ထိန်းချုပ်ကရးစနစ်များေို ေုံးေပ်ခခင်း၊

• (COSO2 ေိုမ့ဟုတ် အေားတူ ေတ်မှတ်ထားေည့်အတိုင်း) “စီးပေားကရးေုပ်ငန်း ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲ” ချဉ်းေပ်ပုံ 
တစ်ရပ်ဆီ ဦးတည်ေည့် MFI ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ မူဝါဒများဆီေို ့ကေျှာေ်ေှမ်းခခင်း၊

• အထူးေခေင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများအတေေ် မဟာေျူဟာများေို ရှာကေေကခေရှင်းခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု “အကောင်းဆုံးအကေ့အထများ” ေို မျေ်ကချမခပတ်ဘဲ အေစ်ကပါ်ထေန်းမှုအကပါ် အကခခခံ၍ MFI 
မူဝါဒေို ခပင်ဆင်ရန် အြေံခပုခခင်း၊

• ေင်တန်း၊ အခကြေးကငေစေည့် နည်းေမ်းများခေင့် MFI တေင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ယဉ်ကေျးမှုအကေ့အထေို တင်ေေင်းရန် 
အြေံခပုခခင်း၊ အကောင်အထည်ကော်ရန် ဘုတ်အေေဲ ့ (ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရးကော်မတီ)၊ အမှုကဆာင် အရာရှိချုပ်တိုနှ့င့် 
အတူ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

1 Basel Committee on Banking Supervision, Corporate governance principles for banks, July 2015
2  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုအကေ့အထများအား အကောင်အထည်ကော်ခခင်း
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မူဝါဒ/မူကဘာင် အကောင်အထည်ကော်ခခင်း

• ဆုံးရှုံးမှုေျကရာေ်နိုင်ကခခများေို ကစာင့်ြေည့်အစီရင်ခံရနနှ်င့် MFI ၏ ကခပာင်းေဲကနကော ဆုံးရှုံးမှုပုံစံေ မတည်ကငေရင်း 
ေိုအပ်မှုေို မည်ေို ့ ေေ်ကရာေ်မှုရှိကြောင်း အေဲခေတ်ကေ့ောရန် ဘုတ်အေေဲေ့ ချမှတ်ထားေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ 
မူဝါဒများနှင့် မူကဘာင်များေို အကောင်အထည်ကော်ခခင်း၊

• MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုခံယူနိုင်စေမ်း ေိုမ့ဟုတ် ေန ့်ေတ်ချေ်များအား ချ ိုးကောေ်မှုများအတေေ် ေနဦးေတိကပး ေိုမ့ဟုတ် 
အစခပု စနစ်တစ်ရပ် ကော်ကဆာင်ခခင်း။ MFI ၏ ဆုံးရှုံးမှုေျကရာေ်နိုင်ကခခများေို ပုံမှန်ေုံးေပ်ပပီး အတည်ခပုထားေည့် 
ေန ့်ေတ်ချေ်များနှင့် နိှငု်းယှဉ်ခခင်း။ စေန ့်စားရေည့်ေုပ်ငန်းများအား ေီးခခားေေတ်ေပ်ပပီး မျှတကော စစ်ကဆးေူအခေစ် 
ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• ေုံကောေ်မှုရှိကစရန် MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှု အကခခခံအကဆာေ်အအုံေို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်တစ်ကေိမ် ေုံးေပ် 
ခခင်း၊

• ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ တိုင်းတာမှု/စီမံခန ့်ခေဲမှု အစီအစဉ်ေို မှတ်တမ်းတင်ခခင်း၊

• ၎င်း၏ နှစ်ပတ်ေည် ေုပ်ငန်းစီမံေိန်းေို အမှုကဆာင်အရာရှိချုပ်နှင့် ဘုတ်အေေဲ ့ (ပုံမှန်အားခေင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲကရး  
ကော်မတီ၊ အေယ်၍ ကော်မတီ ထူကထာင်ထားခခင်းမရှိပါေ စာရင်းစစနှ်င့် စည်းမျဉ်းေိုေ်နာကဆာင်ရေေ်ကရး ကော်မတီ) 
တိုထ့ံ အဆိုခပုခခင်း၊

• အကရးကပါ် (ေုပ်ငန်းစဉ်ဆေ်မခပတ်ကရး) စီမံေိန်းေို ကေီးြေပ်ခခင်း၊

• ကြေေးပမီ၊ ကငေကော်ေေယ်စေမ်း၊ ကေးေေေ်၊ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခများနှင့်ပတ်ေေ်၍ ဒဏ်ခံနိုင်စေမ်း 
စစ်ကဆးမှုများ ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးနှင့်အတူ MFI ၏ မတည်ကငေရင်းနှင့် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းခေဲများအား ခေဲကဝချထားမှု၏ ေုံကောေ်မှု 
ေို ေုံးေပ်ခခင်း၊

• စီးပေားကရးေုပ်ငန်းခေဲ မန်ကနဂျာများအား နည်းပညာအကထာေ်အပံ့ကပးခခင်း၊

• ေုပ်ငန်းအေစ်များအား MFI ၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခစီမံခန ့်ခေဲမှုစနစ်များနှင့် ေိုေ်ညီမှုရှိကစကရး 
ေုံးေပ်ခခင်း၊

• အဆင့်အားေုံးရှိ စီးပေားကရးေုပ်ငန်းခေဲများအားေုံးအတေေ် စီးပေားကရးေုပ်ငန်းတစ်ခုေုံးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခ စီမံခန ့်ခေဲမှု 
မူကဘာင်တစ်ရပ် ကော်ကဆာင်ရန် အကေီးတန်း စီမံခန ့်ခေဲကရး၊ ဘုတ်အေေဲ ့ (ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ကော်မတီ) တိုနှ့င့် အတူ 
ကဆာင်ရေေ်ခခင်း၊

• MFI တေင် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခဆိုင်ရာ ယဉ်ကေျးမှုအကေ့အထကပါ်ကပါေ်ောကစရန် တာဝန်ယူခခင်း၊

ပညာကရး/ေဟုေုတနှင့် အကတေအ့ြေုံ

• ဆေ်စပ်ကော ကောေိပ်/တေ္က ေိုေ် ဘေဲ ့ - ဥပမာ စီးပေားကရး/ဘဏ္ဍာကရးတိုနှ့င့် ဆေ်စပ်ကော၊

• ေေ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတောအေိအမှတ်ခပုေေ်မှတ်များ (ဥပမာ - PRMIA၊ CPA၊ CFA စေခေင့်)

• အကေီးတန်းစီမံခန ့်ခေဲကရးအဆင့်တေင် ကခါင်းကဆာင်ေူတစ်ဦးအခေစ် ေုံကောေ်ကောအကတေအ့ြေုံ ရှိေူ - ေေ်ေီဘဏ္ဍာကရး 
အေေဲအ့စည်း၊ ဘဏ်၊ အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းအေေဲအ့စည်း ေိုမ့ဟုတ် ေမဝါယမတိုတ့ေင် အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ် အကတေအ့ြေုံ  
ရှိေူ၊

• ဘုတ်အေေဲေ့ို ့အစီရင်ခံ/ေုပ်ငန်းကဆာင်ရေေ်ေူးေည့် အကတေအ့ြေုံ ရှိေူ၊

• ဘဏ္ဍာကရးနှင့် ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ကရးစီမံခန ့်ခေဲမှု ေဟုေုတအများအခပားရှိေူ/ေေ်ေီ ဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုအပိုင်းတေင် 
အကတေအ့ြေုံ ရှိေူ၊

• MFI အား အေျ ိုးေေ်ကရာေ်ေည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ကခခအချေ်များေို နားေည်မှုရှိေူ။

• အထူးေခေင့် ေေ်ေီဘဏ္ဍာကရးဝန်ကဆာင်မှုများအပိုင်းရှိ ေေ်ေျန်ရှင်းတမ်း၊ အရှုံးအခမတ်၊ ကငေကြေးစီးဆင်းမှု ရှင်းတမ်း 
များအပါအဝင် ဘဏ္ဍာကရးစီမံခန ့်ခေဲမှုများေို အတိအေျနားေည်းမှုရှိပပီး စီးပေားကရးေုပ်ငန်းအခမင် စူးရှေူ၊

• အကေးစားကချးကငေေုပ်ငန်းအတေင်းရှိ စိန်ကခါ်မှုများ/အခေင့်အေမ်းများအား နားေည်မှုရှိေျှင် ပိုကောင်းေည်။
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ေိုးေားမှီခငမ်းခပုေည့် စာအုပ်စာတမ်းများ
Myanmar Laws and Regulations

Microfinance Business Law (No.13/2011)

Myanmar Companies Law (No.29/2017)

International Standards

Basel Committee on Banking Supervision. 2015. “Guidelines - Corporate Governance Principles for Banks.” 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2017. “Enterprise Risk Management—
Integrating with Strategy and Performance.” 

_____. 2013. “Internal Control—Integrated Framework.”

International Organization for Standardization. 2009. “ISO 3100:2009 Risk Management—Principles and Guidelines.”

OECD. 2015. “G20/OECD Principles of Corporate Governance.”
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