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အတည်ဖပ ချကဇ်ယာျိုး 

Legal and Compliance - အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစမ်ှုဆိိုင်ရာမူဝါဒ (ဒါရိိုကတ်ာမျာျိုးန င ်   

ထိပ်တန်ျိုးစ မံခန ်ခ ွဲရရျိုးအြ ွဲွဲ့အတ က်)  

 

စဉ ်
 

အမည ် ရာထူျိုး / တာဝန ် သံိုျိုးသပ်မှုအဆင ် လက်မ တ်န င ်ရက်စ ွဲ 

၁ ဦးက ောင းငငြိမ းသူ 

 

က ေါ်သစ သစ က  ော   

Deputy Head of Legal and 

Compliance 

Head of Corporate Governance 

under Legal and Compliance  

အဆြိိုပ ြုသူ  ၂၀၂၁ ခိုနှစ ၊  ဇွန လ 

၂၁ ရ   

၂ ဦးဆ  လြိှိုင  Head of Legal and Compliance သ ိုးသ  သူ  ၂၀၂၁ ခိုနှစ ၊ ဇွန  ၃၀ 

ရ   

၅  ါရြိို  တောမ ေား    ါရြိို  တောဘိုတ အဖွ ွဲ့ဝင မ ေား  အတည ပ ြုသူ  ၂၀၂၁ ခိုနှစ ၊ 

စ  တင ဘောလ ၂၃ 

ရ   

ပံိုစအံာျိုးထိန်ျိုးချ ပ်ဖခင်ျိုး ကက ျိုး ကပ်ဖခင်ျိုး 
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  ိုစ  

၁  

 ၂၀၂၁ ခိုနစှ ၊ 

စ  တင ဘော ၁၅ ရ   

Legal and Compliance Corporate 

Governance 

 အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှို

ဆြိိုင ရောမဝူါ  
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ကကမဘာဇဘဏ်လ မ တက် 

၏ 

အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချ ငျ်ိုးပဋိ ပ ကခဖြစ်မှုဆ ိုင်ရာမူဝါဒ 

၁။ န ဒါန်ျား 

ကမ ဘ္ောဇဘဏ်လီ္ိတက(်“ဘဏ်”)၏ အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုဆြိိုင ရောမူဝါ  (“မူဝါဒ”)သည  ပမန မောနြိိုင င  

ကတော ဗဟြိိုဘဏ (“ဗဟိိုဘဏ်”)၏ ညွှန က ေားခ   အမတှ -၉/၂၀၁၉နှင  အည   ါရြိို  တောမ ေား၊  ါရြိို  တောဘိုတ အဖွ ွဲ့ဝင  

မ ေားနှင   အရောရှြိမ ေားထ မှ ဘဏ ၏ ဆ ိုးပဖတ ခ   ခ မှတ မှိုလမ းစဉတ်ငွ  ဘ  လြိို  မှိုမရှြိကသောထင ပမင ခ   နှင   

အက  ဉောဏ မ ေား ြိို ကတောင းခ နြိိုင ရန အတွ   ကရးဆွ ထေားပခင းပဖစ  ါသည ။  

အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုသည  မ ေားစွောကသောလို  ငန းမ ေားလို  ကဆောင ရောမှ က ေါ်က ါ  လောနြိိုင င  း ဘဏ်အမေ 

ဖြင  ်လုပ်ငေ််းတစ်ခနုှင ်စီ်းပွော်းမရ်းဆက်ဆံ ှ္ု္ ော်းဖပြုလုပ်ရောတငွ် ဘဏ်၏ဘုတ်အြွ ွဲ့ဝငတ်စဦ််းဦ်း၏ သုိိ္ု့ ဟတု် အရောရှိ 

္ ော်း၏ အမနှ တ ယ ပဖစ က ေါ်ကသော သြိိုို့မဟိုတ  အလေားအလောရှြိကသော သြိိုို့မဟိုတ  ရှြိကနသည ဟိုယူဆရကသော 

အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုကက ောင   က ေါ်က ါ  ကလ ရှြိ ါသည ။  

၂။ အဓ ပ္ပါယ်သတ်မှတ်ခ က ်

ဤ္ူဝါဒအတငွ််းမြော်ဖပသတ်္ ှတ်ထော်းသည မ်ဝါဟောရ္ ော်း္ှော မအောကတ်ငွ်မြော်ဖပထော်းသည ်အတိငု််း အဓိပပါယ် 

သက်မရောက်သည် -  

၁။ ဒါရ ိုကတ်ာ ဆုိသည်္ှော ဘဏ်၏ ဒါရိုကတ်ောဘုတ်အြွ ွဲ့ဝင်္ ော်းနှင ် ဒါရိုကတ်ော္ ော်းကိုဆုိလုိသည်။  

၂။ ထိပ်တန်ျိုးစ မံခန ်ခ ွဲရရျိုးအြ ွဲွဲ့ သ ိုို့မဟိုတ် အရာရှ ဆုိသည်္ှော အမှိုကဆောင အရောရှြိခ ြု  ၊  ိုအမှိုကဆောင  

အရောရှြိခ ြု  မ ေား၊ Chief Financial Officer၊ Chief Operation Officer၊ Chief Compliance 

Officer၊ Chief Internal Auditor၊ Chief Risk Officer၊ Chief Credit Officer နှင   အပခေားကသော 

ထြိ  တန းစ မ ခနို့ ခွ မှိုအရောရှြိမ ေား ြိို ဆုိလုိသည်။   

၃။ ဘဏ်နှင ်ပ္တ်သက်သည ် ဆက်စပ်္အြဲွျို့ဆ ိုသည်မှာ ကအာက်ပ္ါတ ိုို့က ိုဆ ိုလ ိုသည် -  

၁။ ဘဏ်တွင် အက ြို်းစ်ီးပွော်းအခိငု်အ္ောရှိသူ သုိိ္ု့ ဟတု် ပုဂ္ိြုလ်တစ်စံတုစမ်ယောက်ထံတွင် 

ဘဏ်၏ အက ြို်းစ်ီးပွော်း္ ော်းအ္ ော်းအဖပော်းရိှမေသူ 

၂။ ဘဏ်၏ ဒါရိုကတ်ောသုိိ္ု့ ဟတုအ်ရောရှတိစ်ဦ်းဦ်း သုိိ္ု့ ဟုတ် ဘဏ်အော်းထိေ််းခ ြုပ်ထော်းသည ် 

လုပ်ငေ််းဌောေ 
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၃။ အထက်ပါအပိုဒ်ခွ  (၁) နငှ ် (၂) တွငမ်ြော်ဖပထော်းသည ်လူပုဂ္ိြုလ်္ ော်း၏မဆွ္ ြို်း္ ော်း 

၄။ အထက်ပါအပိုဒ်ခွ  (၁)၊ (၂) နှင ် (၃) တွငမ်ြော်ဖပထော်းသူ္ ော်း ထိေ််းခ ြုပ်ထော်းသည ်လုပ်ငေ််း 

၅။ ဘဏ်တွင် ယခင် သုိိ္ု့ ဟတု ် ယခုအော်းဖြင ် အက ြို်းစ်ီးပွော်းဆက်နွယ်သူ္ ော်း သုိိ္ု့ ဟတု် 

ဘဏ်နှင ်ဆက်ဆံမရ်းရှိသူ္ ော်းဖြစသ်ည ်အတွက် ဆက်စပ်အြွ ွဲ့အစည််းဟု ဗဟြိိုဘဏ က 

သတ်္ှတ်ထော်းမသော ပုဂ္ိြုလ် သုိိ္ု့ ဟုတ် ပုဂ္ိြုလ်္ ော်း 

၄။ ပ္ိုဂ္  လ်တစဦ်ျားနှင ်ဆက်နွယက်နသည ်ကဆွမ   ျားဆုိသည်္ှော ထုိပုဂ္ိြုလ်၏ ဇေီ်း/ခင်ပေွ််း၊ ၎င းတိုို့၏ 

ညီအစ်ကိမု္ောင်နှ္၊ ၎င းတိုို့တစဦ််းခ င််းစ၏ီ ဇေီ်း/ခင်ပွေ််း္ ော်း၏ ညီအစက်ိုမ္ောင်နှ္၊ ၎င းတိုို့ 

တစဦ််းခ င််းစီ သုိိ္ု့ ဟတု် တစ်ဦ်းခ င််းစ၏ီ ဇေီ်း/ခင်ပွေ််း္ ော်း၏ ္ ြို်းရို်း္ှဆင််းသက်မပါကြွ်ော်းလော 

သူ္ ော်းနှင ် ၎င းတိုို့၏ ္ီှခုိသူ္ ော်းနှင ် မ္ွ်းစော်း ှ္ု္ှတစ်ဆင ် ဖြစ််က ေါ်လောရမသော ဆက်ဆံမရ်း္ ော်းကိ ု

ဆုိလုိဖခင််းဖြစသ်ည်။ 

၅။ သ သာခ ိုင်မာကသာအက   ျားစ ျားပွ္ာျား ဆုိသည်္ှော ရင််းနှီ်းဖ္ ြုပန်ှံ ှ္ု၏ ၁၀ ရောခိုင်နှုေ််း သုိိ္ု့ ဟုတ် ထုိထက် 

ပုိ၍အော်း တိကု်ရိကု်ဖြစ်မစ၊ သွယ်ဝုိက၍်ဖြစမ်စ ပုိငဆုိ်င်ထော်းသူ သုိိ္ု့ ဟတု် ဘဏ်အတွင််း 

 ္မပ်းပုိင်ခွင ်ရိှသူ သုိိ္ု့ ဟုတ ်ဗဟိုဘဏ်ဆုံ်းဖြတ်ခ ကန်ှင ်အညီ ဘဏ်၏စီ္ံခေို့်ခွ ှ္ုလုပ်ငေ််း္ ော်း အော်း 

ထိေ််းခ ြုပ်ကွပ်က ထော်းသူကို ဆုိလုိသည်။  

၆။ ပ္ါဝင်ကဆာင်ရကွ်ကနသူဆုိသည်္ှော ဘဏ်အတငွ််းရှယယ်ော္ ော်း၊  ္မပ်းပုိင်ခငွ ်္ ော်း သုိိ္ု့ ဟုတ ်

ထိေ််းခ ြုပ်ကွပ်က နိုင်္ှ္ု  ော်းရရိှရေ် တရော်းဝငဖ်ြစမ်စ၊ အလွတ်သမဘောဖြင ဖ်ြစမ်စ ရယထူော်းသည ် 

သမဘောတူညီခ က်္ ော်း၊ ေ ်းလည် ှ္ု္ ော်းအော်း လုိကေ် လ က် တူညမီသောရည်ရယွ်ခ ကအ်တွက ်

သုိိ္ု့ ဟုတ် သိသောခိငု်္ောမသောအက ြို်းစ်ီးပွော်းအတကွ် သုိိ္ု့ ဟုတ် ဘဏ်အတွင််း ရယှယ်ော္ ော်း၊ 

 ္မပ်းပုိင်ခွင ်္ ော်း သုိိ္ု့ ဟုတ် ထိေ််းခ ြုပ်ကွပ်က နိုင်္ှ္ု  ော်းအတွက ် ရင််းနှီ်းဖ္ ြုပန်ှံလုပ်ကိငုထ်ော်းသူကို 

ဆုိလုိသည်။  

 မအောက်မြော်ဖပပါပုဂ္ိြုလ်အော်း ပါဝင်မဆောင်ရွကမ်ေသူဟူ၍သတ်္ှတ်ရ္ည် - 

 (က)  လူပုဂ္ိြုလ်နှင ်၎င််း၏မဆွ္ ြို်း 

 (ခ) လုပ်ငေ််းဌောေတစခ်ုနငှ ် ၎င််းနငှ ်ဆက်စပ်မေသည ်ပုဂ္ြိုလ် 

 (ဂ) အဖခော်းမသော္ည်သည ်ဥပမဒပုိင််းဆုိင်ရောဌောေနှင ် ၎င််းနှင ်ဆက်စပ်မေသည ်ပုဂ္ိြုလ် 
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၇။ အက   ျားဆ ိုင်သူမ ာျားဆုိသည်္ှော ကု ပ္ဏီအတငွ််း အက ြို်းစီ်းပွော်း္ ော်းရှိမေပပ်ီး လုပ်ငေ််းအမပေါ်သုိို့ 

အက ြို်းသကမ်ရောက် ှ္ုဖြစမ်စသူ သုိိ္ု့ ဟုတ် လုပ်ငေ််းမ ကောင အ်က ြို်းသကမ်ရောက်ဖခင််းခံရသူကို 

ဆုိလုိသည်။ အက ြို်းဆုိင်သူဆုိသည်တငွ် ဝေထ်္််း္ ော်း၊ ဝန ကဆောင မှိုရယူသူ္ ော်း၊ ပစစည််းတင  

သွင််းသူ္ ော်း၊ ရင််းနှီ်းဖ္ ြုပန်ှံထော်းသူ္ ော်းနှင ် ဤအယူအဆအရ လူ ှ္ုအသုိကအ်ဝေ််း္ ော်း၊ အစို်းရ္ ော်း 

နှင ် ကုေ်သွယ်မရ်း အသင််းအြွ ွဲ့္ ော်းပါဝင်သည်။  

၃။ စ တ်ကကာင်ျားကစတနာကကာင်ျားဖြင ် ဆ ိုျားဖြတ်ခ ကခ် မှတ်ဖခင်ျား 

ဒါရိုကတ်ော သုိိ္ု့ ဟတု် အရောရှိတစဦ််းသည် ၎င််းတိုို့၏လုပ်ပုိင်ခွင ်အောဏောကိကု င ်သုံ်းလ က် ဘဏ်၏လုပ်ငေ််း္ ော်း 

အမပေါ်အမလ်းမပ်းဂရုစိကုပ်ပ်ီး လုပ်ငေ််းတောဝေ်္ ော်းကို ထ္််းမဆောင် ကရ္ညဖ်ြစက်ော ၎င််းတိုို့သည် ဒါရိုကတ်ောအဖြစ် 

လည််းမကောင််း၊ အရောရှိအဖြစ်လည််းမကောင််း သက်ဆုိင်ရောတောဝေန်ှင ်ဝတတရော်း္ ော်းကို မက ပွေ်စေွာထ္််းမဆောင် က 

ရ္ည်။ 

ဘဏ်၏ လုပ်ငေ််းမဆောင်ရွက် ှ္ု္ ော်းနှင ်စပ်လ ဉ််းလျှင် ဒါရိုကတ်ောတစဦ််း သုိိ္ု့ ဟုတ် အရောရှတိစ်ဦ်းသည် ရည်ရွယ် 

ခ က်မကောင််းတစ်ခအုတကွ် ဆုံ်းဖြတ်ခ က်္ ော်းကို စတိ်ရင််းမစတေ မကောင််းဖြင ်ခ ္ှတ ်ကရ္ည်ဖြစ်ပပီ်း၊ ခ ္ှတ် 

လုိကသ်ည ် ထုိသုိို့မသောဆုံ်းဖြတ်ခ က်သည် မအောက်ပါအတိငု််းဖြစ်မစရ္ည် -  

- ပုဂ္ိြုလ်မရ်းအရ မငမွရ်းမ က်းမရ်းအက ြို်းဖြစ်ထွေ််း ှ္ုမ ကောင ်္ဖြစ်မစရ။ 

- က ြို်းမ ကောင််းဆီ်မလ ော်၍ သင ်တင ်မလ ောက်ပတ်ပပီ်း ဘဏ်အတွက် အမကောင််းဆုံ်းမသောအက ြို်းစ်ီးပွော်းဖြစ ်

မစရ္ည်။  

၄။ ဒါရ ိုကတ်ာနငှ ်အရာရှ မ ာျားလ ိုက်နာရမည တ်ာဝနဝ်တတရာျားမ ာျား 

ဘဏ်၏ လုပ်ငေ််း္ ော်းအော်းမဆောင်ရွကရ်ောတငွ် ဒါရိကု်တော္ ော်းနှင အ်ရောရှိ္ ော်းသည် မအောက်ပါအတိုင််းဖြစမ်စရေ ်

မဆောင်ရွက ်ကရ္ည် -  

- ဘဏ်နှင  ် ဘဏ်၏ကိယု်စော်း အဖခော်းမသောသူ္ ော်းနှင ်ထိမတွွဲ့ဆက်ဆံလုပ်ကိုငမ်ဆောင်ရကွ်ရောတွင် ရို်းသော်း 

မဖြောင ်္တ်္ှုဖြင ် ဂရုစိကု်အမလ်းထော်းမဆောင်ရွကရ်္ည်။  

- ဒါရိုကတ်ော္ ော်းနှင ်အရောရှိ္  ော်း၏ အက ြို်းစ်ီးပွော်း္ ော်းပါဝင်ဖခင််း္ရှိမသော်လည််း ဘဏ်၏ အက ြို်းစ်ီးပွော်းအတွက ်

မဆောင်ရွကဖ်ခင််းအပါအဝင် ဘဏ်၊ ဘဏ်နှင ်အက ြို်းဆုိငသူ်္ ော်းနှင ် ဘဏ်၏ ဝန ကဆောင မှိုရယူသူ္ ော်း၏ 

အက ြို်းစ်ီးပွော်းအမပေါ်အမလ်းထော်းမဆောင်ရွကရ်္ည်။ 

- ကု ပ္ဏီ္ ော်းဆုိင်ရောဥပမဒနငှ ် ဘဏ်၏ ြွ ွဲ့စည််းအုပ်ခ ြုပပုံ်စည််း္ ဉ််းနှင ်အည ီဥပမဒအရရိှမေသည  ်၎င််းတိုို့၏ 

တောဝေန်ငှ ်ဝတတရော်း္ ော်းကိ ု ေ ်းလည်သမဘောမပါကပ်ပ်ီး ၎င််းတိုို့နငှ ် သက်ဆုိင်သည ဆုံ််းဖြတ်ခ က်္ ော်းကို 

ခ ္ှတ်ရောတွင် ထုိဥပမဒစည််း္ ော်းနှင ်အညီမဆောင်ရကွ်ရ္ည်။  
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- ဘဏ်၏ မငွမရ်းမ က်းမရ်းပုိင််းဆုိင်ရောအမေအထော်းနှင ် လုပ်ငေ််းမဆောင်ရွကပုံ်္ ော်းအော်း ေ ်းလည်ထော်း ကရ 

္ည်ဖြစ်ပပီ်း ဘဏ်အမေဖြင ် ၎င််းတြိိုို့၏တောဝန ဝတတရေားမ ေား ြိို အခ ေိ်္ီကဆောင ရွ  နိုင်ရေ၊် သင ်တင မ်လ ောက် 

ပတ်သည ် ဘဏ္ဍောမရ်းဆုိင်ရော္ှတ်တ္််း္ ော်းထော်းရှိနိငု်ရေ်နငှ ် ဘဏ်အမေဖြင ် ကဆောင ရ ွ နြိိုင ပခင း္ရှမိသော 

ကတိကဝတ်္ ော်းအော်း ္ဖပြုရေ ်လုပ်ကိငု်မဆောင်ရကွ်ရ္ည်။ 

- ဘဏ်အတွက ် ဆုံ်းရံှု်းေစ်ေ ှ္ုဆုိ်းရေွာ်းစွောဖြစမ်ပေါ်မစနိငု်ပပီ်း ဆုံ်းရံှု်းနိုငမ်ဖခရှိသည ်လုပ်ငေ််း္ ော်းအော်း ခငွ ်ဖပြု 

ခ က်မပ်းဖခင််း သုိိ္ု့ ဟုတ် သမဘောတညူီ ှ္ုမပ်းဖခင််း္ ော်း ္ဖပြုလုပ်ရ။ 

- ္ိ္ိ၏ ရောထူ်းတောဝေအ်ရ သိရိှလောမသောသတင််းအခ ကအ်လက်္ ော်းအော်း ဘဏ်အတွကထိ်ခိုက်ေစ်ေ ္ှု္ ော်း 

ဖြစမ်စရေ ်အသုံ်းခ ဖခင််း္ဖပြုရ။   

- အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုကို မရေှာင်ရေှာ်းပပ်ီး ဆုံ်းဖြတ်ခ   ပ ြုလို  ရောတငွ  ဩဇောလွှ္််း္ုိ်းနိုင်သည ် 

အက ြို်းစ်ီးပွော်းနှင ်ပတ်သကမ်ေမသော မငွမရ်းမ က်းမရ်းဆုိငရ်ောအက ြို်းအဖ္တ်္ ောအော်း ထုတ်မြော်အသိမပ်း 

ရ္ည်။  

၅။ အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစမ်ှု နှင ်စပ်္လ ဉျ်ား၍ ဒါရ ိုကတ်ာနငှ ်အရာရှ မ ာျား၏ တာဝနဝ်တတရာျားမ ာျား 

အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှို္ှ မပေါ်မပါက်လောနိငု်သည အ်နတရောယ်ကို မရေှာင်လွှ နိုင်ရေအ်တွက ်ဒါရိုကတ်ော္ ော်း နှင  ်

အရောရှိ္ ော်းသည် မအောက်ပါအတိငု််း လုိကေ် မဆောင်ရွက ်ကရ္ည် -  

• အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှို သြိိုို့မဟိုတ   ဋြိ  ခအသွင ကဆောင သည   လ ခဏောရ  မ ေား ဖြစမ်ပေါ်မစနိငု် 

သည  ်ကဆောင ရွ  ခ   ္ ော်းအော်း အတတ်နိငု်ဆံ်ုးမရေှာင်ရှော်းရ္ည်။  

• ဘိုတ အဖွ ွဲ့ ါရြိို  တော သြိိုို့မဟိုတ  အရောရှိအဖြစ် တောဝေထ်္််းမဆောငမ်ေသည ် အမတောအတွင််း  ဋြိ  ခမ ေား 

ပဖစ က ေါ်နြိိုင သည   ပဖစ ရ  မ ေား ြိို ကရေှာင ရှေားရမည ။  

• ဘိုတ အဖွ ွဲ့ ါရြိို  တော္ ော်းအမေဖြင ် လုပ်ငေ််းမဆောင်ရွကခ် က်္ ော်းကို ္ဖပြုလုပ်္ီ ၎င းမဆောင်ရွကခ် က်္ ော်း 

သည် အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှို ရှိမ ကောင််း မသခ ောမှိုရှိမစရေ်အတွက် ဒါရိုကတ်ော္ ော်း လုိကေ်  

က င ်သုံ်းမဆောင်ရကွ်ရ္ည ် အဖပေအ်လှေစ်ြိစစ သုံ်းသပ်ဖခင််းနှင ် အတည်ဖပြု ှ္ုလုပ်ငေ််းစဉ်ကို ခ ္ှတ်ထော်း 

ရ္ည်။  

• အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုဖြစန်ိုင်သည  ် သုိိ္ု့ ဟတု် ထုိသုိို့ဖြစမ်ေသည ် ္ည်သည ်အမ ကောင််းအရော္ ြို်း 

ကို္ဆုိ ခ က်ဖခင််းမြော်ထုတ်ရ္ည်။  

• ဒါရိုကတ်ောတစဦ််းအတွက် အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုရှနိိုင်သည  ် ္ည်သည ်ကစိစရပ်္ ြို်းကုိ္ဆုိ  ္မပ်း 

ဖခင််း သုိိ္ု့ ဟတု် ဘဏ်လုပ်ငေ််းတောဝေ်္  ော်းကို သ္ောသ္တက် က ထ္််းမဆောင်ရောတငွ် ဒါရိုကတ်ော၏ မျှတ ှ္ု၊ 

စွ္််းမဆောင်နိုင်္ှုအရည်အခ င််း္ ော်းအော်း ထြိခြိို  ကစနိငု်သည က်ိစစရပ်္ ြို်းကုိ မရေှာင်ရေှာ်းရ္ည်။  
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• သက်ဆုိင်ရောအြွ ွဲ့တစ်ခ၏ု ကငွကက းလွှ ကပ ောင းပခင းနှင  ပတသ်က်၍ ဘဏ်၏္ူဝါဒကို တိက စေွာလုိကေ် ရ 

္ည်။  

• ဘိုတ အဖွ ွဲ့ ါရြိို  တော္ ော်းသည် ္ူဝါဒနှင ်္ကိုက်ညီ ှ္ု္ ော်းအော်း မဖြရှင််းမဆောင်ရွကရ်္ည ် ေည််းလ္််း္ ော်း 

ထော်းရှိရ္ည်။  

• သတင််းအခ က်အလက်္ ော်းအော်း အစီရင်ခံတင်ဖပရ္ည ် ေည််းလ္််း နှင ်ပုံစကံိ ုခ ္ှတ်ထော်းရ္ည်။  

• ၎င းတြိိုို့၏ နစှ ခ ြု  အစ ရင ခ စော္ ော်း နှစ်စဉ်ထုတဖ်ပေ်ရ္ည်။   

၆။ ဘဏ်ဒါရ ိုကတ်ာမ ာျားနှင ် အရာရှ မ ာျား၏ အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစမ်ှု 

 ၆.၁။ ဒါရ ိုကတ်ာ နငှ ်/သ ိုို့မဟိုတ် အရာရှ အကပ္ေါ် တာျားဖမစက်နို့်သတ်ခ က်မ ာျား 

  ဒါရိုကတ်ောတစဦ််း သုိိ္ု့ ဟတု် အရောရှတိစ်ဦ်းသည် မအောက်ပါတိုို့ကိုမဆောင်ရကွ်ဖခင််း္ဖပြုရ -  

• ဘဏ်၏ အက ြို်းစ်ီးပွော်းနှင ်ဆေိ်ု့က င်သည ် ္ည်သည ်မဆောင်ရွကခ် က်္ ြို်းတွင်္ဆုိ ပါဝငမ်ဆောင်ရွက် 

ဖခင််း။ 

• အဖခော်းမသောဘဏ်တစ်ခု သုိိ္ု့ ဟုတ် မငွမရ်းမ က်းမရ်းဆုိင်ရောအြွ ွဲ့အစည််းတစ်ခ၏ု ဒါရိုကတ်ော 

သုိိ္ု့ ဟုတ် အရောရှိအဖြစ်တစခ် ေိ်တည််းတစ်ပပိြုငတ်ည််းလုပ်ကိုင်ဖခင််း။ 

• အပခေားကသော အမ ေား ြိိုင  ိုမပဏ မ ေား၏ (၅)ကနရောထ   ြိို  ါရြိို  တောအပဖစ  တစ်ခ ေိတ်ည််း်

တစ်ပပိြုင်တည််းလုပ်ကိငု်ဖခင််း။ 

• ဘဏ်၏မေို့စဉ်စီ္ ံခေို့်ခွ ှ္ုလုပ်ငေ််းစဉ်္ ော်းအတွင််းဝင်မရောကစ်ွက်ြက်ဖခင််း။ 

• ဒါရိုကတ်ောတစဦ််းသည် ဘဏ်၏ ဝန ကဆောင မှိုရယူသူနငှ  ် တိုကရ်ိကု်ဖြစမ်စ၊ သွယ်ဝုိက်၍ ဖြစမ်စ 

မငမွရ်းမ က်းမရ်းနငှ ်ပတ်သကသ်ည ် အက ြို်းစ်ီးပွော်း္ ော်းရှမိေပါက ဘဏ်နှင ်ဖပြုလုပ်သည ် ကငွကက း 

လွှ ကပ ောင းမှို္ ော်းတငွ် ဝငမ်ရောက်စွက်ြက်ဖခင််း။ 

• တောဝေယ်ူထော်းရသည ်ဌောေ၏အ္ညက်ို အလွ သုံ်းစော်းဖပြု၍ ပုဂ္ိြုလ်မရ်းအက ြို်းအဖ္တ်ဖြစမ်စ္ည  ်

လုပ်မဆောငခ် က်္ ော်းတွင်ပါဝင်မဆောင်ရွကဖ်ခင််း။ 

• ဝန ကဆောင မှိုရယူသူမ ေား၏ လျှြိုွဲ့ဝကှ်ထော်းရ္ည ် သတင််းအခ က်အလက်္ ော်းအော်း လွှ မဖပောင််းမပ်းဖခင််း်

နှင ် မငွမရ်းမ က်းမရ်းအြွ ွဲ့အစည််း္ ော်းဆုိင်ရောဥပမဒနငှ ် ဆေိ်ု့က င်ဖခင််း။ 

၆.၂။ အခ   ျို့ကသာအက   ျားစ ျားပွ္ာျားနငှ ်ပ္တ်သက်၍ ထိုတက်ြာ်ကဖပ္ာဆ ိုဖခင်ျား  

ဒါရိုကတ်ောနငှ ် အရောရှတိိုင််းသည် ပုဂ္ိြုလ်တစဦ််း သုိိ္ု့ ဟတု် မဆွ္ ြို်းသော်းခ င််းတစဦ််းနှင ် တိုကရ်ိုက ်

ဖြစမ်စ၊ သွယ်ဝုိက်၍ဖြစမ်စ၊ မငမွရ်းမ က်းမရ်းအရဖြစမ်စ၊ စီ်းပွော်းမရ်းလုပ်ငေ််းပုိင််းဆုိင်ရောအရ 

ဖြစမ်စ အက ြို်းစ်ီးပွော်း္ ော်းရှမိေသည်ဆုိလျှင်  ၎င််းတိုို့အမေဖြင ် ဒါရိုကတ်ောဘုတအ်ြွ ွဲ့သိိုု့ ယင််းကစိစ 

နှင ်စပ်လ ဉ််း၍ အဖပည အ်ဝမြော်ထုတတ်င်ဖပရ္ည်။ ထုိသုိို့တင်ဖပဖခင််းအော်း ဘဏ်၏ ဒါရိုကတ်ော၊ 
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အ္ှုမဆောင်အရောရှိခ ြုပ်၊ ္ေမ်ေဂ ောအဖြစ ် ခေို့်အပ်ခရံသည်နှင ်ဖပြုလုပ်ရ္ညဖ်ြစပ်ပ်ီး နစှ်စဉပုံ်္ှေ် 

တင်ဖပသွော်းရ္ည်။  

ဒါရိုကတ်ော္ ော်းနှင ် အရောရှိ္ ော်းသည် ဘဏ်၏ ဒါရိကုတ်ောဘုတ်အြွ ွဲ့နှင ် တိုကရ်ိကု်ဖြစ်မစ၊ 

သွယ်ဝုိက၍်ဖြစမ်စ ရှမိေသည ်အက ြို်းစ်ီးပွော်းအော်း ထုတမ်ြော်မဖပောဆုိ ကရ္ညဖ်ြစပ်ပ်ီး  ဒါရိုကတ်ော 

၏ ထုတ်မြော်မ ကညောခ က်ပုံစံကို မေ က်ဆကတ်ွ  (က) နငှ ် (ခ) တွငမ်ြော်ဖပမပ်းထော်းပါသည်။  

၇။ အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစမ်ှုဆိိုင်ရာ သိသာထင်ရ ာျိုးရသာအချက်မျာျိုး 

ဘဏ်၏ ဒါရိုကတ်ော္ ော်းနှင  ် အရောရှိ္ ော်းသည် ၎င််းတိုို့၏ အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုဆြိိုင ရောအခ   မ ေားနငှ ် 

ပတ်သက်၍ မြော်ထုတတ်ငဖ်ပ ကရ္ည်။ မအောက်ပါအခ က်္ ော်းနှင ် ပငစိွေ််းမေပါက် အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှို 

ဆြိိုင ရော သြိသောထင ရှေားကသောအခ   မ ေားဟ ုသတ်္ှတ်ပါသည် -  

၁။ ဒါရိုကတ်ောသည် ဘဏ်အြွ ွဲ့ဝင်တစဦ််းဖြစပ်ပ်ီး အဖခော်းမသောဘဏ်အြွ ွဲ့ဝင်တစဦ််းနငှ ်အတူ တူညီ 

မသော အက ြို်းစ်ီးပွော်းရိှမေဖခင််း။ 

၂။ ဘဏ်၏ ဒါရိုကတ်ောတစဦ််းအမေဖြင ် ဒါရိုကတ်ော၏မပ်းမခ ရ္ည ်မငွ္ ော်းနှင ်ဆက်စပ်မေဖခင််း။ 

၃။ အြွ ွဲ့ဝင်္ ော်း၏ အတညဖ်ပြုခ က်ကိုခယံူရ္ည ် အမ ကောင််းအရောတစ်ရပ်အော်း ဘဏ်က စောခ ြုပ်ခ ြုပ် 

ဆုိ ှ္ုဖပြုလုပ်ရေ် အဆိုဖပြုခ ကတ်င်ရောတငွ် အြွ ွဲ့ဝင်္ ော်း၏အတည်ဖပြုခ က်္ရပါက ဘဏ်အမပေါ်သုိို့ 

္ည်သုိို့မသောတောဝေဝ်တတရော်း္ ြို်းကုိ္ျှ သတ်္ှတ်ဖပဌောေ််း ှ္ုဖပြုလု  ္ ည်္ဟုတ်ဖခင််း။ 

၄။ ဒါရိုကတ်ောသည် မခ ်းမငွအော်းလုံ်း သုိိ္ု့ ဟုတ် မခ ်းမငွ၏ တစ်စတိတ်စ်ပုိင််း သုိိ္ု့ ဟုတ ် ဘဏ်သုိို့ 

အဆိုဖပြုလောသည ် မခ ်းမငအွတွက ် မလ ောမ် က်းမပ်းရေတ်ောဝေရ်ှိသူ သုိိ္ု့ ဟတု် မလ ော်မ က်း 

သုိိ္ု့ ဟုတ် အော္ခံမပ်းသူ ဖြစဖ်ခင််း။ 

၅။ အထက်ပါအပို   (၄) ကို ကို်းကော်း၍ ဒါရိုကတ်ောဖြစ်သူသည် အော္ခ ံ သုိိ္ု့ ဟုတ် မလ ောမ် က်းနငှ ် 

ဆက်နွယ်၍ မတောင််းခပုိံင်ခွင ရ်ှိသူဖြစ်မေဖခင််း။ 

၆။ အော္ခံထော်းရှိသည ် သုိိ္ု့ ဟတု် အော္ခံထော်းရေရ်ှိသည ် စောခ ြုပတ်စ်ခနုှင စ်ပ်လ ဉ််း၍ ဒါရိုကတ်ော 

သည် ဘဏ်၏ အရောရှတိစဦ််းအမေနငှ ် မပ်းရေတ်ောဝေ်္  ော်းကိုက ခံဖခင််း။ (သုိို့ရောတွင် ထုိစောခ ြုပ် 

အရ ကု ပ္ဏီ သုိိ္ု့ ဟုတ် ဆကစ်ပ်အြွ ွဲ့အစည််းအော်း အော္ခသူံအဖြစ ်သတ်္ှတ်ထော်းဖခင််း္ရှိ္ှ သော 

လျှင်)  
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၇။ ဖ္ေ်္ ောနိုငင်ံကု ပ္ဏီ္ ော်းဥပမဒအရ သုိိ္ု့ ဟုတ် မလ ော်မ က်းမပ်းရေန်ှင ်သက်ဆုိင်သည  ်္ညသုိ်ို့မသော 

စောခ ြုပ်အရ္ဆုိ ခွင ်ဖပြုထော်းသည ် မလ ောမ် က်းနငှ ်စပလ် ဉ််း၍ ဘဏ် သုိို့္ဟုတ် ဆက်စပ်အြွ ွဲ့ 

အစည််းက ဖပြုလုပ်ရ္ည ်္ညသ်ည ်မပ်းမခ ှ္ု္ ြို်းနငှ ်္ဆုိ ဆက်နွယမ်ေဖခင််း။ 

၈။ ဆက်စပ်အြွ ွဲ့အစည််း သုိိ္ု့ ဟုတ် ၎င််း၏အက ြို်းစ်ီးပွော်း သုိိ္ု့ ဟုတ် ၎င််း၏ကိယု်စော်း ခ ြုပ်ဆုိရေ် 

အဆိုဖပြုထော်းသည ် စောခ ြုပ်ဖြစ်ဖခင််းနှင ် ဒါရိုကတ်ောသည ် ဆက်စပ်အြွ ွဲ့အစည််း၏ ဒါရိုကတ်ော 

လည််းဖြစဖ်ခင််း။ 

၇.၁။ ဘဏ်န င ်ပတ်သက်ရသာ မညသ်ည ်ရင ရရျိုးရ ကျိုးရရျိုး သရဘာတညူ မှုတ င်မဆိို ဒါ ရိိုကတ်ာမျာျိုး၏ 

ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိို ကန ်သတ်ဖခင်ျိုး  

ဒါရိုကတ်ောတစဦ််းသည် အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုနှင ်စပ်လ ဉ််း၍ သိသောထင်ရှော်းမသောဆက်နယွ် ှ္ု္ ော်း်

ရှိမေသည  ် ္ည်သုိို့မသောကငကွက းလွှ ကပ ောင းမှို္ ြို်းတငွ်္ဆုိ ဘဏ်ကိ ု ကိုယစ်ော်းဖပြုသူ ္ဖြစမ်စရ။ အထူ်းသဖြင ် 

သိသောထင်ရှော်းမသော် ဆကသွ်ယ်မဆောင်ရကွ်ဖခင််းဆုိ္ှော် ပုဂ္ိြုလ်မရ်းအရ ဆက်ဆံမဆောင်ရွက်္ ှု် ဖပြုလုပ်ရောတွင် 

ဒါရိုကတ်ောတစဦ််း၏် ္ိသော်းစုဝင်္ ော်း၊ မဆွ္ ြို်း္ ော်းပါဝငပ်တ်သကမ်ေ ှ္ု္ ော်း ပါဝင်သည်။ ကငကွက းလွှ ကပ ောင းမှို 

ဖပြုလုပ်သည ်လုပ်ငေ််းစဉ်အတငွ််း ပုဂ္ိြုလ်မရ်းအရ ရင််းနှီ်းသည ် ္ိတမ်ဆွ္ ော်း်ပါဝငမ်ေဖခင််းကိုလည််း အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း 

 ဋြိ  ခပဖစ မှို ဖြစန်ိငု်သည အ်လော်းအလောဟူ၍်္ှတ်ယနူိုငသ်ည်။ 

၇.၂။ ဆ ိုျားဖြတ်ခ ကခ် မှတ်ရသည ်လိုပ်္ငန်ျားစဉ်တငွ် ည  န ှုင်ျားတ ိုင်ပ္ငက်ဆာင်ရကွ်ဖခင်ျား သ ိုို့မဟိုတ် မဲကပ္ျားဖခင်ျားအာျား 

ကရှာင်ကကဉရ်န ်

ဒါရိုကတ်ောဘုတ်အြွ ွဲ့၏အစည််းအမဝ်းတစ်ခတုွင်  ါရြိို  တော/အရောရှြိမ ေား၏ အ  ြိြုးစ း ွေားဆြိိုင ရော ြိစစတစ်ခခုနုှင ််

သက်ဆုိင်သည အ်ခါတိငု််း် ဒါရိုကတ်ော္ ော်း/အရောရှိ္ ော်းသည် ဘုတအ်ြွ ွဲ့ဝင်္ ော်းထံသုိို့် ထုတ်မြော်တင်ဖပရ္ညဖ်ြစပ်ပီ်း 

ထုိသုိို့မသောကစိစရပ်္ ြို်းနငှ ်စပလ် ဉ််း၍ ခ ္ှတ်္ည ်ဆုံ်းဖြတခ် က်အမပေါ်ည ိနိှုင််း တိုင်ပငမ်ဆောင်ရွကဖ်ခင််း သုိိ္ု့ ဟုတ် 

 ္မပ်းဖခင််း္ ော်းဖပြုလုပ် ှ္ုတွင်ပါဝင်ဖခင််း္ရှမိစရ။ အက ြို်းစ်ီးပွော်းခ င း ဋြိ  ခရှမိေမသော ပုဂ္ြိုလ်သည်  မဆွ်းမနွ်းပွ တွင််

လည််းမကောင််း၊ ထုိသုိို့မသောကိစစရပ်နှင ် ပတ်သက်သည အ်တည်ဖပြု္ည ်လုပ်ငေ််းစဉ်တငွ်လည််းမကောင််း ပါဝင်ဖခင််း်

္ဖပြုရ။  

ဘဏ ၏အကရးအရောနှင    တ သတ ကသော ြိစစရ  တွင  ၎င း၏ အ  ြိြုးကမျှော လင  ခ   ရှြိကနကသော  ါရြိို  တောတစ ဦး 

သည  ထြိိုအကက ောင းအရော ြိို   န ဘိုတ အဖွ ွဲ့ဝင မ ေားထ သြိိုို့ ထိုတ ကဖော တင ပ ရမည ပဖစ င  း ၎င းအကနပဖင   ယ ိုက ည  

အ  နှ ပခင းခ ရကသော အကနအထေားတငွ ရှြိကနခ  လျှင  ထြိိုအ  ြိြုးကမျှော လင  ခ   တည ရှြိကနကသော  ြိစစရ  မ ေားတွင  

အစည းအကဝးတ  ကရော  ပခင း သြိိုို့မဟိုတ  မ က းပခင းမ ေား မပ ြုလို  ကစရ။  
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၇.၃။ ဒါရ ိုကတ်ာဘိုတ်အြဲွျို့သ ိုို့အသ ကပ္ျားတင်ဖပ္ဖခင်ျား 

က။ လုိအပ်ခ ကရ်ှိသည  အတိငု််း အက ြို်းစ်ီးပွော်းမရ်းဆုိင်ရောအသိမပ်းခ ကက်ို အခါအော်းမလ ောစ်ွော 

ထုတ်ဖပေမ်ပ်း္ည်၊ အက ြို်းစ်ီးပွော်းရိှမေသည  ် ဘဏ်၏ဒါရိကု်တောသည် အက ြို်းစ်ီးပွော်း၏သမဘော်

သဘောဝနငှ ် အတိုင််းအတောအော်း အဖခော်းမသော ဒါရိကု်တော္ ော်းထံသုိို့ အသိမပ်းအမ ကောင််း ကော်း ှ္ု 

ဖပြုလုပ်နိငု်သည်။  

ခ။ ထြိိုသုိို့မသော အသိမပ်းအမ ကောင််း ကော်း ှ္ုသည််  ဘဏ်နငှ ် ပတ်သတ ဖခင််းရိှသည်ဖြစ်မစ၊ ္ရှိသည််

ဖြစမ်စ အသိမပ်းအမ ကောင််း ကော်း ှ္ုကို ္ည်သည ်အခ ေိ ် တွင်္ဆုိဖပြုလုပ်နိငု်ပပီ်း ဘုတအ်ြွ ွဲ့တငွ် 

ဒါရိုကတ်ောအသစတ်စ်ဦ်းခေို့အ်ပသ်ည်ဆုိပါက ယခင်က မပ်းထော်းသည ််အသိမပ်းအမ ကောင််း ကော်း်

ခ က်္ ော်းအော်း ဘုတ်အြွ ွဲ့၏ အစည််းအမဝ်းအသစတ်ွင် အသစ်တစ်ြေ ်ဖပေလ်ည်ဖပြုလုပ်ရ္ည်။ 

၈။ အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစမ်ှုက ို တာျားဆ ျားဖခင်ျား 

အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုကို တော်းဆီ်းနိုငမ်ရ်းအတွက ်ဒါရိုကတ်ော္ ော်းနငှ ် အရောရှိ္ ော်းသည် ဤ္ူဝါဒ၏ အခေ််း 

(၄)တငွ် မြော်ဖပထော်းမသောဖပဌောေ််းခ က်္ ော်းကို လုိက်ေ လ က်ကပဖောင  မတ တည် ကည်စွော မဆောင်ရွကလု်ပ်ကိငု်ရ္ည်။ 

ဆုံ်းဖြတ်ခ ကမ်ကောင််း္ ော်းကိ ု ္ိ္ိ၏ကိုယ်ပိုင်ဆံု်းဖြတ်ခ က်ဖြင ် ခ ္ှတ်ရ္ည်။ ္ိ္ိ၏လုပ်ငေ််းတောဝေ်ဝတတရော်းနှင ် 

ပတ်သတ လောလျှင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ မျှမျှတတ မဆောင်ရွကရ်္ည်။  

၉။ တည်ဆဲဥပ္ကဒမ ာျားနှင ်က ိုကည် မှုရှ ကစဖခင်ျား 

အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုကို တော်းဆီ်းကောကွယန်ိငု်ဖခင််း္ရှိသည က်ိစစရပ်္ ြို်းတငွ် ဖပည်တငွ််းဥပမဒ္ ော်း၊ 

ကကီ်း ကပ်ကွပ်က ှ္ုစံနှုေ််း္ ော်းနငှ ်အညီ မကောင််း္ွေ်သည ်လုပ်ငေ််း္ူဝါဒ္ ော်းအရ ခငွ ်ဖပြုမပ်းနိုင်မသော ဆက်ဆံမရ်း္ ြို်း 

သုိိ္ု့ ဟုတ ် ကငကွက းလွှ ကပ ောင းမှိုမ ေားအမပေါ်တငွ် အမဖခဖပြုပပီ်း ထုိသုိို့မသော အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုကို 

စေစ်တက  စီ္ံခေို့်ခွ မဆောင်ရကွ်သွော်းရ္ည်ဖြစ်သည်။  

၁၀။ အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစမ်ှုမှတ်ပ္ ိုတင်ထာျားရှ ဖခင်ျား 

ပမန မော ိုမပဏ မ ေားဥပမဒအရ သိသောထင်ရှော်းမသော်အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုနငှ ်ဆက်စပ်မသော ဒါရိုကတ်ော္ ော်း 

နှင ်အရောရှိ္  ော်းက ထုတမ်ြောမ် ကညောထော်းသည ် ္ည်သည အ်က ြို်းစ်ီးပွော်း္ဆုိ အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခဖြစ်နိငု်သည ် 

အလော်းအလော သုိိ္ု့ ဟုတ် အ္ှေ်တကယ်ဖြစမ်ေသည ် အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှို သုိိ္ု့ ဟုတ် အက ြို်းစ်ီးပွော်းခ င း 

 ဋြိ  ခပဖစ သည ဟ ုယူဆရဖခင််း္ ော်းအေက် ္ည်သည ်အမ ကောင််းအရောတငွ ်ပါဝင်မေသည်ဆုိသည်ကိ ုဘဏ်အမေ 

ဖြင  ် အက ြို်းစ်ီးပွော်းခ င း ဋြိ  ခပဖစ် ှ္ုကို် ္ှတတ်္််းအမေဖြင ်ထော်းရှိရ္ည်။ ထုိအက ြို်းစ်ီးပွော်းခ င း ဋြိ  ခပဖစ် ှ္ု္ှတ်ပုံ 

တငက်ိ ု ဘုတ်အြွ ွဲ့အတွင််းမရ်း ှ္ု်း နှင ်/သုိိ္ု့ ဟုတ် Legal and Compliance Function (“L&C”) မအောက်ရိှ 

Corporate Governance (“CG”) တိုို့ကထိေ််းသိ္််းထော်းရ္ည်။  
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ဤမူဝါ အေား စည််း္ ဉ််းစည််းက္််းပုိင််းဆုိင်ရောလုိအပ်ခ က်္ ော်းအရ ဖပေလ်ည်သုံ်းသပ်ရ္ည်။ 

 

အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစမ်ှုက ိုကကကညာရန်အတွက ်

လ ိုကန်ာရမည ် လိုပ်္ငန်ျားကဆာင်ရကွ်မှုစ နှုနျ်ားသတ်မှတ်ခ က်မ ာျား (Standard Operation Procedure – SOP) နှင ် 

အသ ိုျားဖပ္ ရမည ်ကကကညာခ က်ပ္ ိုစ  

လုပ်ငေ််းမဆောင်ရွက်္ ှုစံနှုေ််းသတ်္ှတ်ခ က်္ ော်း (Standard Operation Procedure – SOP) တွင် အ  ြိြုးစ း ွေား 

ခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုကို မ ကညောရေအ်တွက် လုပ်ငေ််းစဉ်/လုပ်ထုံ်းလုပ်ေည််း္ ော်းကို မြော်ဖပထော်းပါသည်။ ္ည်သည  ်

အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုကိစစရပ်္ ြို်း နှင ်ပတ်သက်၍္ဆုိ ဒါရိုကတ်ော သုိိ္ု့ ဟတု် အရောရှိက ထုတမ်ြောမ်ဖပောဆို 

ှ္ုနှင ်သက်ဆုိင်ပါသည်။  

၁။ အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစမ်ှုက စစရပ်္နှင ်ပ္တ်သက်၍ ဒါရ ိုကတ်ာ သ ိုို့မဟိုတ် အရာရှ ၏ ထိုတ်ကြာ်ကဖပ္ာဆ ိုမှု 

အတွက ်သ ျားသနို့်လိုပ်္ထ ိုျားလိုပ်္နည်ျားမ ာျား  

• အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုဆုိင်ရော္ဝူါဒသည ် အသစခ်ေို့်အပ်္ည ် ဒါရိုကတ်ော သုိိ္ု့ ဟုတ် အရောရှ ိ

အတွက ်သ  ကရော  မှိုရှမိစရ္ည်။ 

• အသစ်ခေို့်အပ်လုိကသ်ည ် ဒါရိုကတ်ောတစ်ဦ်းအမေဖြင ် ္ည်သည အ်က ြို်းစ်ီးပွော်းခ င းဆုိင်ရောကိစစ္ဆုိအော်း 

ထုတ်မြော်မဖပောဆိုရေ်ရိှပါက ထြိိုသုိို့မသောထုတ်မြော်မဖပောဆို္ ှုအော်း မေ က်ဆကတ်ွ  (က) တွင် မြော်ဖပထော်း 

သည  ်ပုံစဖံြင  ်ဖပြုလုပ်ရ္ည်။  

• အသစ်ခေို့်အပ်လုိကသ်ည ် အရောရှတိစဦ််းအမေဖြင ် ္ည်သည ်အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုဆုိင်ရော ကိစစ 

္ဆုိအော်း ထုတ်မြော်မဖပောဆိရုေရ်ှိပါက ထြိိုသုိို့မသောထုတမ်ြောမ်ဖပောဆို ှ္ုအော်း မေ ကဆ်က်တွ  (ခ) တငွ် 

မြော်ဖပထော်းသည ်ပုံစဖံြင ် ဖပြုလုပ်ရ္ည်။  

• ဒါရိုကတ်ော သုိိ္ု့ ဟတု် အရောရှတိိုင််းသည် ၎င််းတိုို့တငွ်ရှိသည  ်္ည်သည  ်အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှိုမ ြိြုး 

္ဆုိရှြိခ  လျှင  အထ  တငွ်မြော်ဖပထော်းသည ် မ ကညောခ က်ပုံစံ္ ော်းဖြင ် ထုတ်မြော်မ ကညောနိုင်သည်။  

• ဘုတ်အြွ ွဲ့အတွင််းမရ်း ှ္ု်း နှင ်/သုိိ္ု့ ဟုတ် Corporate Governance သည် ထုတမ်ြောမ် ကညောခ က်ပုံစကံို 

ထိေ််းသိ္််းထော်းရှိပပီ်း အ  ြိြုးစ း ွေားခ င း ဋြိ  ခပဖစ မှို တှ်ပုံတငတ်ွင် ္ှတတ်္််းတင်ထော်းရ္ည်။  
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မေ က်ဆကတ်ွ  (က) 

ကကမဘာဇဘဏ်လ မ တက်၏ 

အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုး ချင်ျိုးပဋပိကခဖြစ်မှုဆ ိုင်ရာထိုတ်ကြာ်ကကကညာခ က်ပ္ ိုစ  

 

အပ္ ိုင်ျား (က) - ဘိုတ်အြဲွျို့ဝငတ်စဦ်ျား သ ိုို့မဟိုတ် ဒါရ ိုကတ်ာတစဦ်ျားက အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစဖ်ခင်ျိုးက ို ထိုတ်ကြာ် 

ကကကညာဖခင်ျား 

သုိို့ 

 ဘုတ်အြွ ွဲ့နှင ်ဘုတ်အြွ ွဲ့ဝင်္ ော်းခင်ဗ ော/ရငှ ်

 ကျွေ်ကတော /မ အမေနှင မ်အောက်ပါအတိငု််းမ ကညောအပပ်ါသည် -  

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ဤမ ကညောခ က်တငွ်ပါဝငမ်သော ္ည်သည က်ိစစ္ ြို်းတွင်္ဆုိအမဖပောင််းအလ ရိှပါက ထုိသုိို့မသောအမဖပောင််းအလ  

္ ော်းဖြစပ်ပ်ီးမေ က် (*) လအတငွ််း ဤမ ကညောခ က်တငွ် ပါဝင်မသောကိစစရပ်္ ော်းနှင ်ပတ်သတ သည  ်

ကနော  ထ  ကပ ောင းလ လောကသော သတင းအခ   အလ  မ ေား ြိို မပ်းအပသွ်ော်း္ည်ဖြစ်ပါမ ကောင််း  ျွန ကတော /မ 

အမေဖြင ် ဝေခ် ံကတိဖပြုပါသည်။  

လက်္ှတ််-------------------------------------- 

အ္ည််----------------------------------------- 

ရ  စွ ----------------------------------------- 
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အပိုင််း (ခ) - ဘုတ်အြွ ွဲ့ဥကကဌနှင ်အဖခော်းမသောဘုတအ်ြွ ွဲ့ဝင်္  ော်းက မ ကညောခ က်အမပေါ် အသိအ္ှတ်ဖပြုဖခင််း 

 

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

ဘုတ်အြွ ွဲ့ဥကကဌအ္ည ်    ဘုတ်အြွ ွဲ့ဝင်၏အ္ည ်

ရကစ်ွ       ရကစ်ွ  

   

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

ဘုတ်အြွ ွဲ့ဝင်၏အ္ည ်

ရကစ်ွ  
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မေ က်ဆကတ်ွ  (ခ) 

ကကမဘာဇဘဏ်လ မ တက်၏ 

အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုး ချင်ျိုးပဋပိကခဖြစ်မှုဆ ိုင်ရာထိုတ်ကြာ်ကကကညာခ က်ပ္ ိုစ  

 

အပ္ ိုင်ျား က - အရာရှ တစဦ်ျားက အကျ ိျိုးစ ျိုးပ ာျိုးချင်ျိုးပဋိပကခဖြစဖ်ခင်ျားက ိုထိုတ်ကြာ်ကကကညာဖခင်ျား 

သုိို့ 

 ဘိုတ်အြဲွျို့နငှ ်ဘိုတ်အြဲွျို့ဝင်မ ာျားခင်ဗ ာ/ရှင ်

 ကျွေ်ကတော /မ အမေနှင မ်အောက်ပါအတိငု််းမ ကညောအပပ်ါသည် -  

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ဤမ ကညောခ က်တငွ်ပါဝငမ်သော ္ည်သည က်ိစစ္ ြို်းတွင်္ဆုိအမဖပောင််းအလ ရိှပါက ထုိသုိို့မသောအမဖပောင််းအလ  

္ ော်း ဖြစပ်ပ်ီးမေ က် (*) လအတွင််း ဤမ ကညောခ က်တငွ်ပါဝင်မသောကိစစရပ်္ ော်းနငှ ်ပတသ်တ သည  ်ကနော  ထ   

ကပ ောင းလ လောကသော သတင းအခ   အလ  မ ေား ြိို မပ်းအပသွ်ော်း္ည်ဖြစ်ပါမ ကောင််း  ျွန ကတော /မ အမေဖြင  ်

ဝေခ်ံကတိဖပြုပါသည်။  

လက်္ှတ် -------------------------------- 

အ္ည််----------------------------------- 

ရ  စွ -------------------------------------- 
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အပ္ ိုင်ျား (ခ) - ဘိုတ်အြဲွျို့ဥကကဌနှင ်အဖခာျားကသာဘိုတ်အြဲွျို့ဝငမ် ာျားက ကကကညာခ က်အကပ္ေါ် အသ အမှတ်ဖပ္ ဖခင်ျား 

 

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

ဘုတ်အြွ ွဲ့ဥကကဌအ္ည ်     

ရကစ်ွ  


