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ကပ္ ဘောဇဘဏလ် ီ္ိတက်  

သတင််းပ ်းတ ိုင်က ာ်းမှုဆ ိုင်ရာမူဝါဒ 

၁။  န ဒါန််း 

၁.၁။ ခခံြုငံိုသံို်းသ ် ခင််း  

ကမမဘာဇဘဏ်သည် ပွင ်လင််းမမင်သာမှု၊ မမ ာင ်မတ်မှနက်န်မှု၊ တာဝနယ်ူမှုတာဝနခ်ံမှုတိ ို့ နငှ ်စပလ်ျဉ််း၍ 

အမမင ်ဆံ ်းစံနှုန််းမျာ်းအာ်းသတမှ်တ်ထာ်းရှိကာ ထိ သိ ို့မသာ အမမင ်ဆံ ်းမသာစံနှုန််းမျာ်းအာ်း အကျ ိ်းဆိ င်သူ 

အာ်းလံ ်းထံမပ်းအပသွ်ာ်းရန်ရည်ရယွ်ဆံ ်းမ တ်ထာ်းသည အ်မလျာက် လ ပ်ငန််းပိ င််းဆိ င်ရာ၊ အ ပ်ချ ပ်မှုပိ င််း ဆိ င်ရာ၊ 

ကျင ်ဝတ်ပိ င််းဆိ င်ရာနှင  ် တရာ်းဥပမေပိ င််းဆိ င်ရာမျာ်းတွင်လည််း အမမင ်ဆံ ်းစံနှုန််းမျာ်းချမှတ် 

မဆာင်ရွကသွ်ာ်းရန်ရည်ရယွထ်ာ်းပါသည်။ ထိ သိ ို့ရညရ်ယွ်ထာ်းသည အ်မလျာက ် ကမမဘာဇဘဏ်သည် 

သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမူဝါေကိ ချမှတ်ထာ်းရာတငွ် ယင််းမူဝါေ၏ရည်ရွယ်ချကမှ်ာ ကမမဘာဇဘဏ်၏ 

မူဝါေမျာ်းနှင ်ဆနိ်ု့ကျငမ်နသည ် သိ ို့မဟ တ် ကမမဘာဇဘဏ်၏လ ပ်ငန််းမဆာင်ရွကခ်ျက် နှင ် စတိမ်စတနာ 

မကာင််းမျာ်းအမပေါ်သိ ို့ဆနိ်ု့ကျင် ကအ်ကျ ိ်းသက်မရာကမ်စနိ င်သည ် သကကာမကင််း ွယမ် စသ်ည ် မည်သည ် 

မဆာင်ရွကမ်ှုမျ ိ်းမဆိ  သိ ို့မဟ တ် မည်သည ်မလိ လာ်းအပမ်သာ မ စစ်ဉ/်မ စရ်ပ်မျာ်း နှင ် ပတ်သက်၍ 

သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူက ထ တ်မ ာ်မမပာဆိ ရာတငွ် ၎င််းတိ ို့အတွက် လံ ခခ ံစတိ်ချရသည ် ဝန််းကျငတ်စ်ရပ်ကိ  

 န်တ ်းမပ်းနိ င်ရန်မ စ်ပါသည်။ ဤသတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမခင််းဆိ င်ရာမဝူါေ၏ ရည်ရယွ်ချက်မှာ ကမမဘာဇဘဏ် 

ဝနထ်မ််းမျာ်း၊ ကမမဘာဇဘဏ်နှင ်အကျ ိ်းဆိ င်သူမျာ်းက ၎င််းတိ ို့သိထာ်းသည် မျာ်းကိ  စတိ်ရင််းမစတနာမှန်မ င ် 

ထ တ်မ ာ်မမပာဆိ ရာတငွ ် လက်စာ်းမချမခင််းခံရမည်ကိ မကကာက်ရံွွံ့မခင််း၊ အလ ပ်မှထ တ်ပယ် 

မခင််းခံရမည်ကိ စိ ်းရွွံံ့မခင််း သိ ို့မဟ တ် ခွွဲမခာ်းဆက်ဆံခရံမခင််း၊ မတရာ်းသမ င ်ဆက်ဆံမခင််း သိ ို့မဟ တ် 

အမနာှက်အယှကမ်ပ်းမခင််းမျာ်းကိ  ထိတ်လနိ်ု့မနရမခင််းမျာ်းမရှိမစရဘွဲ လံ ခခ ံစိတ်ချရမှုရိှပပ ်း လက်သင ်ခံနိ င် 

 ွယ်ရိှသည ် အစဉ်အလာတစရ်ပ်ကိ  တာဝနယ်ူမှုမ င ် ထိထိမရာကမ်ရာက် မ ာမ်ဆာင်နိ င်ရန် မ စပ်ါသည်။  

ဤမူဝါေတွင်ပါရှိသည  ် အချက်အလက်မျာ်းသည် မည်သည ်သက်ဆိ င်ရာဥပမေ သိ ို့မဟ တ် 

စည််းမျဉ််းမျာ်းအရ မဆိ  သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူကိ မပ်းထာ်းသည ် အကာအကွယအ်မပေါ် အကနိ်ု့အသတ ်

မ စမ်စရန ် ရည်ရွယ်ထာ်း မှုမရှိသကွဲ သိ ို့ ဥပမေအရ အစိ ်းရနငှ ်မ စမ်စ၊ အ ပ်ချ ပ်မှုပိ င််းဆိ င်ရာနငှ ်မ စမ်စ 

ဆက်သွယမ်ဆာင်ရွကန်ိ င်စွမ််းရှိ သည ် သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူ၏ အရညအ်ချင််းအမပေါ်တွင်လည််းမည်သည ် 

ကနို့်သတ်ချက်မျ ိ်းကိ မဆိ  ချမှတ်ထာ်းမှုမရှိပါ။   

၁။၂။ မူဝါဒ၏ရည်ရွယ်ချ ်  

ဤမူဝါေ၏ရည်ရွယခ်ျက်မှာ -  
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က။ လ ပ်ငန််းခွင်အတွင််း မည်သည ်စိ ်းရွံွံ့ထိတ်လနိ်ု့မှု၊ မတရာ်းသမ င ်ဆက်ဆံခရံမှု၊ ခွွဲမခာ်းဆက်ဆံခရံမှု 

သိ ို့မဟ တ ် အခငွ ်အမရ်းဆံ ်းရံှု်းမှုမျာ်း မရှိမစရဘွဲ သတင််းပိ ို့အစ ရင်ခံနိ င်မရ်းအတကွ် ဝနထ်မ််းမျာ်းကိ  

အာ်းမပ်းအာ်းမမမ ာက်မပ ရန်နငှ ် ပွင ်လင််းမမင်သာမှုနှင ် ကျင ်ဝတ်နငှ ်ည ညွတ်သည ် လ ပ်ငန််းခွင်အမလ အထကိ  

မမ င ်တင်မပ်းရန ် 

ခ။ ကမမဘာဇဘဏ်အမပေါ်တငွ် ဘဏ္ဍာမရ်းအရလည််းမကာင််း၊ ဂ ဏ်သတင််းပိ င််းဆိ င်ရာအရလည််းမကာင််း 

အနတရာယ်မ စမ်စနိ င်သည ် လက်ရိှဝန်ထမ််း သိ ို့မဟ တ် ဝနထ်မ််းမဟာင််း၊ ပစစည််းမရာင််းသူ၊ ကန်ထရိ ကတ်ာ၊ 

ဝနမ်ဆာင်မှုမပ်းသူ နငှ ် customer မ  ျားမှ  မည်သည ်မသမာမှုမဆိ ၊ ဘဏ်ကျင ်ဝတ ် နှင ် မည ညတွ်မှုမျာ်း၊ 

လိမ်လည်မှုမျာ်းအမပေါ်သိရိှထာ်းမခင််း သိ ို့တည််းမဟ တ ် သကကာမကင််းမ စမ်ခင််းမျာ်းနှင ် ပတ်သက်၍ 

သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းရာတွင ် ကမမဘာဇဘဏ်ဝန်ထမ််းမျာ်းအတွက ် လံ ခခ ံစတိ်ချရသည  ် ဝန််းကျင် တစ်ရပ် 

ထူမထာင်ထာ်းရှိရန်    

ဂ။ အမလ်းထာ်းရမည က်ိစစရပ်မျာ်း၊ သတ်မှတ်ချက်နှင က်ိ က်ည သည ်ထ တမ် ာမ်မပာဆိ မှုမျာ်းအာ်း သင တ်င  ်

မလျာက်ပတ်စာွတင်မပနိ င်မရ်း၊ စနစ်တကျစံ စမ််းစစမ်ဆ်းမ ာ်ထ တ်နိ င်မရ်းနငှ ် အမရ်းယမူဆာင်ရွကန်ိ င်မရ်းတိ ို့ 

အတွက ်စနစတ်စ်ရပ် ထူမထာင်ထာ်းရိှရန်  

ဃ။ လ ပ်ငန််းခွင်အတွင််း လ ပ်ငန််းကျွမ််းကျင်မှု၊ ရိ ်းသာ်းမမ ာင မ်တ်မှု၊ တည်ကကည်မှု၊ ကျင ဝ်တ်နှင အ်ည  

မပ မူမနထိ င်မှုတိ ို့နငှ ်သက်ဆိ ငသ်ည ် အမမင ်ဆံ ်းစံနှုန််းမျာ်းကိ  ချမှတ်ကျင ်သံ ်းရန ် 

င။ ဝနထ်မ််းမျာ်းနှင ် အကျ ိ်းဆိ ငသူ်မျာအတကွ် သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုနှင ်ပတ်သက်သည ် အသိပညာ 

ကိ မမ င တ်ငမ်ပ်းရန ် 

စ။ လိမ်လည်မှု၊ မသမာမှု၊ ကျင ်ဝတ်နှင ်မည ညတွ်မှု၊ အနတရာယ်မ စမ်စနိ င်သည ် မဆာင်ရွကခ်ျက် 

မျာ်းကိ ကျ ်းလွန်မှု၊ လက်ခနံိ င် ွယ်ရာမရှိသည ်အမပ အမမူျာ်းအာ်း မဆာင်ရွကမ်ှုမျာ်းနငှ  ် ပတ်သက်၍ CEO၊ 

Board Audit Committee (“BAC ”) နှင ် Board အ ွွဲွံ့ထံသိ ို့ မဆာလျင်စာွ အသိမပ်းတငမ်ပနိ င်ရနန်ှင ် ၎င််းတိ ို့က 

ထိမရာက်သည ်အမရ်းယမူဆာင်ရွက်ချက်မျာ်း မပ လ ပ်နိ င်ရန ် 

၁။၃။ အ နို့်အသတ ်

က။ မအာက်ပါအချက်မျာ်းအပါအဝင်မ စ်သည ် အလွွဲသံ ်းစာ်းမပ လ ပ်မှုမျာ်း၊ မသင ်မမလျာ်မပ လ ပ်မှုမျာ်းကိ  

သိထာ်းသည်ဟ  ယံ ကကညသ်ည ် ဝနထ်မ််းမျာ်းအတကွ်အမထာက်အကူမ စမ်စရနဤ်မူဝါေကိ  မရ်းဆွွဲ 

မ ာမ်ဆာင်ထာ်းမခင််းမ စ်ပါသည် -  

၁။ ဥပမေကိ ချ ိ်းမ ာကမ်ခင််း၊ အချည််းနှ ်းဆံ ်းရံှု်းမှုကိ မပေါ်မပါက်မစမခင််း၊ စ မံခနို့်ခွွဲမှုဆိ င်ရာအလွွဲမျာ်း 

မ စမ်စမခင််း၊ လ ပ်ပိ င်ခငွ ်နှင  ် ကမမဘာဇဘဏ်၏အရင််းအမမစ်မျာ်းအာ်း အလွွဲသံ ်းစာ်းမပ လ ပ်မခင််းမျာ်း 
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ကျ ်းလွန်ရန်အတွက် တရာ်းဥပမေနှင ်ကိ က်ည မှုမရှိသည  ် လ ပ်မဆာငခ်ျက်မျာ်းကိ  လ ပ်ကိ င်မခင််း 

သိ ို့မဟ တ် အစ အစဉ်ချမှတ်မခင််း။  

၂။ လိမ်လည်မှု - စ မံခနို့်ခွွဲမရ်းအ ွွဲွံ့ကမ စမ်စ၊ ဝနထ်မ််းမျာ်း သိ ို့မဟ တ် တတယိအ ပ်စ ကမ စ်မစ 

ဘဏ္ဍာမရ်းအရ သိ ို့တည််းမဟ တ် ပ ဂ္ိ လ်မရ်းအရ အကျ ိ်းအမမတ်ရမစရန် ရည်ရွယ်ချက်မ င ် မှာ်းယွင််းစာွ 

သိ ို့မဟ တ် မပစမ်ှုမကင််းသည ် လိမ်လည်မှုကျ ်းလွန်မခင််း။ 

၃။ အဂတိလိ က်စာ်းမခင််း - အမခာ်းပ ဂ္ိ လ်တစဦ််းဦ်း သိ ို့မဟ တ် ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းဦ်း အာ်း လ ပ်မဆာင်မှုတစ်ခ ခ  

လ ပ်မဆာငမ်ပ်းရန ် သိ ို့မဟ တ် လ ပ်မဆာင်မခင််းမမပ မစရနအ်တွက် မမလျာ်ဩဇာသံ ်းပပ ်း 

တန် ိ ်းကက ်းသည ်ပစစည််းမျာ်း သိ ို့မဟ တ် ဆ မလျာ်မှုမရှိသည ်အကျ ိ်းအမမတ်မျာ်းမပ်းရန် ကမ််းလှမ််းမခင််း၊ 

မပ်းကမ််းမခင််း၊ လက်ခမံခင််း၊ မမ  ဆွယ်မခင််းတိ ို့ကိ  တိ ကရ်ိ ကမ် စ်မစ၊ သွယ်ဝိ က၍်မ စမ်စ ကျ ်းလွန်မခင််း။ 

၄။ လက်သင ်ခံနိ င် ယွ်ရာအမပ အမူမျာ်းကိ မဆာင်ရွကမ်ခင််း - ကမမဘာဇဘဏ်၏မူဝါေမျာ်း၊ စည််းမျဉ််းမျာ်းနှင ် 

ကျင ်ဝတ်မျာ်းအာ်း လိ ကန်ာကျင ်သံ ်းရန် ကမမဘာဇဘဏ်ဝန်ထမ််း အမနမ င ်ပျက်ကကွမ်ခင််း  

၅။ ပူ်းမပါင််း၍လိမ်လည်မှုမပ လ ပ်မခင််း -  အမခာ်းမသာပ ဂ္ိ လ် သိ ို့မဟ တ် ဝနထ်မ််း၏လ ပ်မဆာင်ချက်အမပေါ် 

မမလျာဩ်ဇာသံ ်းမှုအပါအဝင ် မမကာင််းသည ်ရည်ရယွ်ချက်မျာ်း မအာင်မမင်မစရန်အတွက် နှစဦ််း 

သိ ို့မဟ တ် ထိ ထက်ပိ သည အ်မရအတွကရ်ှိမသာ လူပ ဂ္ိ လ်၊ ဝနထ်မ််းမျာ်းက ပူ်းမပါင််းကကံစည် 

လ ပ်ကိ င်မခင််း။ 

၆။ ကမမဘာဇဘဏ်၏ လ ပ်ငန််းမျာ်းနှင ်ရညမှ်န််းချက်မျာ်း ကိ ပျက်စ ်းမစမည ် မည်သည ်အမခာ်းမသာ 

လ ပ်မဆာင်မှုမျ ိ်းကိ မဆိ လ ပ်မဆာင်မခင််း (မသမာမှုကျ ်းလွန်မခင််း၊ မတရာ်းသမ င ်မပ မမူဆာင်ရွကမ်ခင််း 

မျာ်းနှင ် သက်ဆိ င်သည ်နမူနာမျာ်းအာ်း မမ်းမလ မမ်းထရှိသည ် မမ်းခွန််းမျာ်းတွင်ကကည ်ပါ)။ 

ဤမူဝါေသည ် ဘဏ်ကချမှတ်သည ်ဘဏ္ဍာမရ်းဆိ င်ရာ သိ ို့မဟ တ် လ ပ်ငန််းပိ င််းဆိ ငရ်ာဆံ ်းမ တ်ချက် 

မျာ်းအမပေါ်မမ်းမမန််းစံ စမ််းရနမ်ဟ တ်သကွဲ သိ ို့ စည််းကမ််းပိ င််းအရမ စ်မစ၊ အမခာ်းမသာလ ပ်ထံ ်းလ ပ်နည််း 

မျာ်းအရမ စမ်စ ကိ ငတ်ယွ်မမ ရှင််းပပ ်းမ စသ်ည ် မည်သည ် ကိစစရပ်မျ ိ်းကိ မဆိ  မပနလ်ညသံ် ်းသပ်မပ်းရန် 

အတွက ်အသံ ်းချရန်လည််းမဟ တ်ပါ။   

ခ။ ဘဏ်၏အကျ ိ်းစ ်းပွာ်းကိ ထိခိ က်စေလ န ိုငစ်  ကိစစရပ်မျာ်းမ စသ်ည ် ရ ပ်ပိ င််း၊ လိင်ပိ င််း၊ 

စိတ်ပိ င််းဆိ င်ရာ၊ ဘဏ္ဍာမရ်းပိ င််းဆိ င်ရာမျာ်းအရ အလ ွဲ  ိုျားေ ျားမှုမ  ျား  သိ ို့မဟ တ် ဥပစေနှင ် မက ိုက်ညီ ည ် 

လိုပ်ရပ်မ  ျား၊  ကျင ်ဝတ်မျာ်းအမပေါ် မခါင််းပံ မ တ်အမမတ်ထ တ်မခင််း၊ မသိကျ ိ်းကျွံမပ လ ပ်မခင််း၊ ချ ိ်းမ ာကမ်ခင််းမျာ်း 

အပါအဝင် လိမ်လည်မှု၊ မသမာမှု၊ မမလျာ်မကန်မပ မမူှု၊ လ ပ်ပိ င်ခွင ်အာ်း အလွွဲသံ ်းစာ်းလ ပ်မှု၊ ကျန််းမာမရ်းနငှ ် 

လံ ခခ ံမရ်းပိ င််းဆိ င်ရာအရအနတရာယ်ရိှမှုူ မျာ်းနှင ် ပတ်သက်ပပ ်းတင်မပနိ င်မည် မ စပ်ါသည်။   
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ဂ။ သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူအမနမ င ် အမှုသွာ်းအမှုလာအရ အဆံ ်းအမ တမ်ပ်းမခင််း သိ ို့မဟ တ် 

အမရ်းယူမဆာင်ရကွ်မခင််း မပ လ ပ်ပပ ်း ချမှတ်လိ ကသ်ည  ် အမပစမ်ပ်း/အမရ်းယူမှု မှန်သမျှနှင ်ပတ်သက်ပပ ်း 

စံ စမ််းစစ်မဆ်းရနမ်လိ အပ်သကွဲ သိ ို့ ထိ သိ ို့စံ စမ််းစစ်မဆ်းပိ င်ခွင ်မရှမိစရ။  သိ ို့ရာတွင် စံ စမ််းစစမ်ဆ်းမှု 

အာ်းမကာင််းမစရနအ်တကွ် အစ ရင်ခတံငမ်ပလိ ကသ်ည ်ကစိစ နှင ်ပတ်သက်၍ သိထာ်းသမျှကိ  ရိ ်းသာ်းမှုမ င ် 

အမပည အ်ဝ ထ တ်မ ာမ်ပ်းနိ ငရ်မည်မ စ်သည်။ 

ဃ။ပ ဂ္ိ လ်မရ်းအရမ န််းတ ်းနာကကည််းမှုသိ ို့မဟ တ်ဝန်ထမ််းခနို့်အပ်မခင််းဆိ င်ရာစည််းမျဉ််းနငှ စ်ည််းကမ််းသတ်မှတ်

ချက်မျာ်းနှင ်ပတ်သကမ်နသည ်ကစိစရပ်မျာ်းသညဤ်“သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှု”ဆိ င်ရာလ ပ်ထံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း

အာ်း အသံ ်းချရနအ်တွက ် တရာ်းဝင်အမကကာင််းမပချက်မမ စ်မစရဘွဲ ထိ သိ ို့မသာကိစစရပ်မျာ်းအာ်း သက်ဆိ င်ရာ 

မန်မနဂျာမျာ်း၊ HR ကဦ်းစ ်းမဆာင်ရွကသ်ည ်လမ််းမကကာင််းမျာ်းကွဲ သိ ို့မသာ သင မ်တာ်သည ် လမ််းမကကာင််းမျာ်းသိ ို့ 

လ ွဲမမပာင််းမပ်းရမည်။ 

၁။၄။ မူဝါဒ၏သ ်ပရာ ်မှုအတ ိုင််းအတာ 

ဤမူဝါေသည ်ေါရိ ကတ်ာဘ တ်အ ွွဲွံ့ဝင်မျာ်း၊ ကန်ထရိ ကစ်နစ်မ င ်ခနို့်ထာ်းသည ်ဝန်ထမ််းမျာ်း၊  အကျ ိ်း 

မဆာင်မျာ်း၊ သင်တန််းသာ်းမျာ်း၊ အလ ပ်သင်မျာ်း၊ စ ်းပွာ်းမရ်းလ ပ်ငန််းမိတ် က်မျာ်း စသည်တိ ို့နငှ ် ၎င််းတိ ို့၏ 

ဝနထ်မ််းမျာ်းအပါအဝင် ဘဏ်အတွက် သိ ို့မဟ တ် ဘဏ်ကိ ယ်စာ်းလ ပ်ငန််း မဆာင်ရွကမ်ပ်းမနကကသူမျာ်း 

အာ်းလံ ်းနှင ်သက်ဆိ င်မှုရိှမစရမည်။  

 ၁။၅။ မူဝါဒစီမံခနို့်ခွွဲပရ်း 

ကမမဘာဇဘဏ်၏ သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ သည် ဤမူဝါေ အာ်းအမကာငအ်ထည်မ ာ် 

မဆာင်ရွကမ်ရ်းနှင ် မပနလှ်နသံ် ်းသပ်မှုမျာ်းမပ လ ပ်မရ်း အတွက ်တာဝနရ်ှိသည်။  

၁။၆။ အဓ  ပါယ်သတ်မှတ်ချ ်  

က။ “သတင််းပ ်းတ ိုင်က ာ်းမှု” ဆိ သည်မှာ ကမမဘာဇဘဏ်၏ဂ ဏ်သတင််းကိ  နစ်နာထခိိ ကမ်စနိ င်သည ် 

လိမ်လည်မှုစွပ်စွွဲချက်မျာ်း၊ အကျင ်ပျက်မှုမျာ်း၊ ကျင ်ဝတ်နှင ည် ညတွ်မခင််းမရှိသည ် အနတရာယ်ရိှစ   

မဆာင်ရွကမ်ှုမျာ်း၊ ခွွဲမခာ်းဆက်ဆံမခင််း၊ ဥပမေဆိ င်ရာ၊ စည််းမျဉ််းဆိ င်ရာ မူဝါေဆိ ငရ်ာ စတိ်ဓာတ်ပိ င််းဆိ င်ရာ 

ကျင ်ဝတ် ကိ ချ ိ်းမ ာက်သည ်ဆနိ်ု့ကျင် က်မ စ်ရပ်မျာ်း အာ်းမ ာ်ထ တတ်င်မပနိ င်ရန်အတကွ် သတင််းမပ်း 

တိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာရံ ်းသိ ို့ ဆက်သွယမ်မပာဆိ မခင််းကိ  ဆိ လိ သည်။   

ခ။ “ဒါရ ို တ်ာဘိုတ်အ ွွဲွဲ့” ဆိ သည်မှာ ဘဏ်ရိှေါရိ က်တာမျာ်းအာ်းလံ ်းပါဝင်မသာ ဘ တ်အ ွွဲွံ့ 

ကိ ဆိ လိ သည်။  

ဂ။ “အဓ  စီမံခနို့်ခွွဲပရ်းဆ ိုင်ရာဝန်ထမ််း” ဆိ သည်မှာ 
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၁။ အမှုမဆာင်အရာရှိချ ပ် ( “C EO”)၊ ေိုတ ယအမှုမဆာငအ်ရာရှိမျာ်း ( “DCEOs”)ဘဏ္ဍာမရ်းအရာရှိချ ပ ်

( “C FO”)၊ လ ပ်ငန််းအရာရှခိျ ပ် ( “C OO”)၊ ဥပမေအရာရှိချ ပ် ( “CC O”)၊ ဌာတငွ််းစာရင််းစစ်ချ ပ်( “C IA”)၊ 

မဘ်းအနတရယ်ကင််းရှင််းမရ်းအရာရှခိျ ပ် ( “C RO”) နှင  ် မချ်းမငွလ ပ်ငန််းအရာရှိချ ပ် နှင ် မ ာ်မပပါ 

ရာထူ်းတာဝန်မျာ်းတငွ် ေ တယိတာဝနရ်ှိသူမျာ်းအမ စတ်ာဝနထ်မ််းမဆာင်သမူျာ်း ကွဲ သိ ို့မသာ ဘဏ်တငွ််း 

အ ပ်ချ ပ်မှုပိ င််းဆိ င်ရာ တာဝနက်ိ ထမ််းမဆာင်မနသူမျာ်း  

၂။ ကမမဘာဇဘဏ်တငွ် VCGM/ Head of business function ရာထူ်းနှင အ်ထက် တာဝန ်

ကိ ထမ််းမဆာင်မနသူမျာ်းကိ  ဆိ လိ သည်။  

ဃ။ “ဝနထ်မ််း” ဆိ သည်မှာ အဆင ်မမင အ်ရာရှမိျာ်းအပါအဝင် ကမမဘာဇဘဏ်၏ဝနထ်မ််းတိ င််းကိ  

ဆိ လိ သည်။  

င။ “သတင််းပ ်းတ ိုင်က ာ်းမှုဆ ိုငရ်ာပ ာ်မတီ” ဆိ သည်မှာ ေါရိ ကတ်ာဘ တ်အ ွွဲွံ့က ွွဲွံ့စည််း မပ်းထာ်းမသာ 

မကာ်မတ ကိ ဆိ လိ သည်။ သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ တငွ် မအာက်ပါတိ ို့ပါဝင်သည် -  

• သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာအရာရှိ (သတင််းမပ်းတိ ငက်ကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ  ဥကကဌမ စ်သည်) 

• Head of Human Resources Department 

• Head of Legal & Compliance 

• Head of Internal Audit 

စ။ “စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းသူမျာ်း” ဆိ သည်မှာ ဌာနတွင််း/ဌာနမပင်ပစာရင််းစစမ်ျာ်း၊ ရွဲတပ် ွွဲွံ့၊ HR၊ 

compliance/legal team မှကိ ယ်စာ်းလှယ်မျာ်း၊ အမှုအမမခအမနအရလိ အပ်မည ် အခွင ်ရ 

အာဏာပိ င်မျာ်း အပါအဝင် သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ က အခငွ ်အာဏာမပ်းထာ်းသည ်၊ 

အတိ င်အပင်ခံ မပ လ ပ်မည ်၊ ဆက်သွယ်မဆာင်ရကွ်မည ်၊ ခနို့်အပ်ထာ်းသည ် စံ စမ််းစစ်မဆ်းမရ်း 

အ ွွဲွံ့ဝင်မျာ်း ကိ ဆိ လိ သည်။  

ဆ။ “သတ်မှတ်ချ ်နှင ်  ို ်ညသီည ်ထိုတ်ပ ာ်ပ  ာဆ ိုမှု သ ိုို့မဟိုတ ် အပက ာင််းအရာ” ဆိ သည်မှာ 

ကျင ်ဝတ် နှင ်မည သည ် သိ ို့မဟ တ် မလျာ်ကန်သင ်မမတ်မှုမရှိသည ် မဆာင်ရွကခ်ျက်မျာ်းနှင ် ပတ်သက် 

သည  ် သတင််းအချက်အလက်မျာ်းကိ  ထ တမ် ာ်ရန် သိ ို့မဟ တ် မပသရန ် အတကွ် စိတမ်ကာင််း 

မစတနာမကာင််းမ င ် မပ လ ပ်သည ် မည်သည ်ဆက်သွယ်မှုမျ ိ်းကိ  မဆိ  ဆိ လိ သည်။  

သိ ို့ရာတငွ် မအာကတ်ွငမ် ာမ်ပထာ်းသည ်ထ တမ် ာမ်မပာဆိ မှုအမျ ိ်းအစာ်းမျာ်းအာ်း မယဘူယျအာ်းမ င ် 

ထ တ်မ ာ်မမပာဆိ မှုအမ စ် သတ်မှတ်မည်မဟ တ်သကွဲ သိ ို့ ဤမူဝါေအရ စဉ််းစာ်းသံ ်းသပ်မည်မဟ တ်ပါ -  

က။ ထ တ်မ ာ်မမပာဆိ မှုမျာ်းမှာလက်မရ်း မ င ်မရ်းသာ်းထာ်းပါက  တ်ရှုရန်ရှင််းလင််းပ မပငမ်ှုမရှိမခင််း  

ခ။ ထ တ်မ ာ်မမပာဆိ မှုမျာ်းမှာသမဘာသဘာဝအာ်းမ င ် မပါ  မပါ  တနတ်န်မ စမ်နမခင််း သိ ို့မဟ တ် 

အမလ်းမထာ်းကမရာက်မယမ် စ်မခင််း  
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ဂ။ တရာ်းရံ ်းတစ်ခ ခ ၊ နိ င်ငမံတာ်၊ အမျ ိ်းသာ်းလူူ့အခွင အ်မရ်းမကာ်မရှင်၊ ခံ ရံ ်း သိ ို့မဟ တ် 

တရာ်းစ ရင်မရ်း သိ ို့မဟ တ ်

လက်မအာက်ခတံရာ်းစ ရငမ်ရ်းအ ွွဲွံ့အစည််းတစ်ခ ခ တွင်စ ရင်ဆွဲမ စ်သည ်ကစိစမ စ်မခင််း၊  

ဃ။ နှစ်တိ ်းလစာ၊ ရာထူ်းတိ ်းမမ င မ်ရ်း၊ အကွဲမ တ်ချကစ်သည်တိ ို့ကွဲ သိ ို့မသာ ဝန်ထမ််းမရ်းရာကစိစရပ်မျာ်း 

နှင ်စပ်လျဉ််းပပ ်း တင်မပသည က်ိစစမ စ်မခင််း  

ဆ။ “သတင််းပ ်းတ ိုင်က ာ်းသူ” ဆိ သည်မှာ ကမမဘာဇဘဏ်၏ သတင််းမပ်းတိ ငက်ကာ်းမှုဆိ င်ရာရံ ်းသိ ို့ 

စိ ်းရမ်ိ ွယ်မ စ်သည က်ိစစရပ်တစ်ခ ခ နငှ ်ပတ်သက်၍ တင်မပသူ သိ ို့မဟ တ် ဆက်သွယလ်ာသူမ စ်ပပ ်း 

ကမမဘာဇဘဏ်၏ လက်ရိှဝနထ်မ််း သိ ို့မဟ တ် ဝနထ်မ််းမဟာင််းမျာ်း၊ ရယှယ်ာပိ င်ရှင်မျာ်း၊ 

ပစစည််းမရာင််းသူမျာ်း၊ ကနထ်ရိ ကတ်ာမျာ်း၊ ဝနမ်ဆာငမ်ှုမပ်းသူမျာ်း၊ customer မျာ်း သိ ို့မဟ တ ်

အမျာ်းမပည်သူတိ ို့ပါဝင်သည်။ သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူ၏အခန််းကဏ္ဍမှာ အစ ရငခ်ံတင်မပသည ် 

အတိ င််းအတာအထိသာလျှင်မ စ်ပပ ်း စံ စမ််းစစ်မဆ်းသူအမ စ်သတ်မှတ်ရန်မဟ တ်သကွဲ သိ ို့ အမမခအမန 

အရလိ အပ်လာမည ် သင ်မလျာ်မသာအမပစမ်ပ်း အမရ်းယူမဆာင်ရကွ်မှုမျာ်းအာ်း ချမှတ်မဆာင်ရကွ် 

ရာတငွ် ပါဝင်ခွင ်ရိှသူအမ စ် သတ်မှတ်ရန်မဟ တ်ပါ။  

ဇ။ “လ ်တံိုို့  န် ခင််း/ မတရာ်းသ  င ်  ြု ျင  ်ခင််း” ဆိ သည်မှာ ဤမူဝါေအရ ထ တမ် ာမ်မပာဆိ မှု 

မပ လ ပ်သည ်အတွက ် မညသူ်တစဦ််းတစမ်ယာက်မဆိ က သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူအမပေါ် တိ ကရ်ိ ကမ် စမ်စ၊ 

သွယ်ဝိ က၍်မ စမ်စ ခွွဲမခာ်းဆက်ဆံသည ်၊ လကစ်ာ်းမချသည ် သိ ို့မဟ တ် အမနှာက်အယှက်မပ သည ် 

မည်သည ်အမပ အမမူျ ိ်းကိ မဆိ  ကျ ်းလွန်မခင််းကိ  ဆိ လိ သည။်  

၂။ သတ်မှတ်ချ ်နှင  ် ို ်ညီသည ် ထိုတ်ပ ာ်ပ  ာဆ ိုမှု  ို အစီရင်ခံ ခင််း  

က။ သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူတစဦ််းအမနမ င ် ဘဏ်သိ ို့ ထ တ်မ ာ်မမပာဆိ မှုမပ လ ပ်လိ သည ် အမကကာင််း 

အရာအာ်းအစ ရငခ်ံနိ င်ရန ်နည််းလမ််းမျာ်းစွာရှိပါသည်။  

• Email မှတစ်ဆင  ်

ပအာ ် ါတ ိုို့နှင ်သ ်ဆ ိုင်သည ် 

အပက ာင််းအရာ 

Email   င ် 

ေါရိ ကတ်ာမျာ်း နှင ်/သိ ို့မဟ တ် အဓိကကျ 

သည  ် စ မံခနို့်ခွွဲမရ်းဆိ ငရ်ာဝန်ထမ််းမျာ်း 

(အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ချကတ်ွငက်ကည ်ပါ) 

အပါအဝင် ဝနထ်မ််းအာ်းလံ ်း နှင ်စပ်လျဉ််း 

သည  ်  ထ တမ် ာမ်မပာဆိ မှုအာ်း သတင််းမပ်း 

whistleblowing.officer@kbzbank.com 

mailto:whistleblowing@kbzbank.com
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တိ င်ကကာ်းမရ်းဆိ င်ရာအရာရှထံိသိ ို့ 

လိပ်မူမပ်းပိ ို့ရမည်။ 

 

• စာ  င  ်

 

ထ တ်မ ာ်မမပာဆိ မှုမျာ်းသညအ်မနှ်တကယ်မ စရ်ပ်မှန်မျာ်းမ စ်ရမည်မ စပ်ပ ်း၊ အထင်မ င မ်မပာဆိ မခင််း မမ စမ်စရ။ 

ထ တ်မ ာ်မမပာဆိ မှုနှင ်ပတ်သက်၍ သင ်တင ်မလျာက်ပတ်သည ် အကွဲမ တ်သံ ်းသပ်ချက ် နှင ် ပဏာမ 

အကွဲမ တ်သံ ်းသပ်မှုလ ပ်ငန််းစဉ်မျာ်းအာ်းအမဆာတလျင် မဆာင်ရွကန်ိ င်ရန်အတကွ် ထ တမ် ာမ်မပာဆိ မှု 

အတငွ််း တိကျသည ်သတင််းအချက်အလက်မျာ်း အတတန်ိ င်ဆံ ်းပါဝင်ရမည်။  

၃။  စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပရ်းလို ်ထံို်းလို ်နည််းမျာ်း 

 ။  ဏာမအ ွဲ  တ်သံို်းသ ် ခင််း  

၁။ တ ိုင်ကက ျားခ က ် တစ်ရပ်အာ်း လက်ခရံရိှသည်နှင  ် သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမရ်းဆိ င်ရာမကာ်မတ ဥကကဌ 

အမနမ င ် ထိ သိ ို့တင်မပလာသည ်အမကကာင််းအရာသည ် စစ်မှန်မှုရိှ/မရှိနှင  ် သတင််းမပ်းတိ ငက်ကာ်းမှု 

ဆိ င်ရာ မူဝါေနငှ ်ကိ ကည် မှုရိှ/မရှိဆိ သည်ကိ  စစမ်ဆ်းနိ င်ရနအ်တွက် ပဏာမအကွဲမ တ်သံ ်းသပ်ချကက်ိ  

မဆာင်ရွကရ်မည်။ 

၂။ မသင ်မမလျာမ်ပ မူမှုတစစ်ံ တစ်ခ ကိ  မ ာ်မပထာ်းသည ် သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုနှင ်ပတသ်က်၍ စံ စမ််း 

စစ်မဆ်းမှုမပ လ ပ်ရန်လိ အပ်မည်မ စ်ပါသည်။  

၃။ လက်ခရံရိှထာ်းသည ် တ ိုင်ကက ျားခ က ် အာ်း ပဏာမသံ ်းသပ်ချကမ်ပ လ ပ်ထာ်းမှု အမပေါ်မူတည်၍ 

မကာ်မတ သည် စံ စမ််းစစ်မဆ်းမရ်းလ ပ်ငန််းစဉ်နှင ်ပတ်သက်၍ ဆံ ်းမ တခ်ျကခ်ျမှတ်နိ င်သည်။ 

ထိ စံ စမ််းစစ်မဆ်းမရ်း လ ပ်ငန််းစဉ်အာ်း ဘဏ်၏ဌာနမျာ်းသိ ို့လ ွဲမပ်းပပ ်း ဌာနတွင််းစံ စမ််းစစမ်ဆ်းမှုမပ လ ပ် 

ပအာ ် ါတ ိုို့နှင ်သ ်ဆ ိုင်သည ်အပက ာင််းအရာ စာ  င ် 

ေါရိ ကတ်ာမျာ်း နှင ်/သိ ို့မဟ တ် အဓိကကျ 

သည  ် စ မံခနို့်ခွွဲမရ်းဆိ င်ရာဝန်ထမ််းမျာ်း 

(အဓိပပါယ်သတ်မှတ်ချကတ်ွငက်ကည ်ပါ) 

အပါအဝင် ဝနထ်မ််းအာ်းလံ ်း နှင ်စပ်လျဉ််း 

သည  ်  ထ တ်မ ာ်မမပာဆိ မှုအာ်း သတင််းမပ်း 

တိ င်ကကာ်းမရ်းဆိ င်ရာအရာရှထံိသိ ို့ 

လိပ်မူမပ်းပိ ို့ရမည်။ 

သတင််းပ ်းတ ိုင်က ာ်းပရ်းဆ ိုင်ရာအရာရှ  

ကမမဘာဇဘဏ် 

အမတှ် ၅၃၊ တတိယထပ်၊ ကမ််းနာ်းလမ််း၊  

ဗိ လ်ဆွန်ပက်နှင ် ၃၂ လမ််းကကာ်း  

ပန််းဘွဲတန််းပမ ိွံ့နယ်၊ ရနက် န်၊ မမနမ်ာ။  
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မစရန ် သိ ို့မဟ တ် မပင်ပမှ အလာ်းတူ ဌာနမျာ်းကိ လ ွဲပပ ်း မပင်ပဌာနစံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုမပ လ ပ်မစရန် 

အတွက်ဆံ ်းမ တ်နိ င်သည်။ 

ခ။  အမှုအာ်းစံိုစမ််းစစ်ပဆ်းရနတ်ာဝနပ် ်း ခင််း  

၁။ မအာက်ပါအချကအ်လက်မျာ်းသိ ို့ည န်မပမနမှုမျာ်းအမပေါ်မူတည်၍ မပင်ပဌာနစံ စမ််းစစမ်ဆ်းမှုမပ လ ပ်ရန် 

တာဝနမ်ပ်းအပန်ိ င်သည် -  

က။ ဘဏ်၏ customer ပါဝင်ပတ်သကမ်နသည ် လိမ်လည်မှု၊ လာဘ်မပ်းလာဘ်ယမူပ လ ပ်မှု နှင ် 

မမလျာ်မကနမ်ပ မူမှု  

ခ။ ဘဏ် “KMP” နှင ်အထက််အဆင ်ရှသူိမျာ်းပါဝင်ပတ်သက်မနမှု 

ဂ။ ဘဏ်၏ဌာနမျာ်းအမနမ င ် စံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုမပ လ ပ်ရာတွင် ဝမိရာဓိမ စမ်နမှု  

ဃ။ စံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုမပ လ ပ်ရသည  ် “ရည်ရွယ်ချက်” အရ လျှ ိွံ့ဝကှ်အဆင ်ထာ်းရှိရန်/သတိ 

ကက ်းကက ်းထာ်း၍မဆာင်ရွကရ်နလိ် အပ်မှု  

၂။ ဌာနတငွ််းတာဝနမ်ပ်းမှုမပ လ ပ်မည်ဆိ ပါက မအာကမ် ာ်မပပါ ည န်မပမနမှုမျာ်းအာ်း ထည သွ်င််း 

စဉ််းစာ်းရပါမည် -  

က။ တ ိုင်ကက ျားခ က် တငွ် ဝနမ်ဆာင်မှုလ ပ်ငန််းဆိ င်ရာ/ဌာနတွင််းဆိ င်ရာ ပညာရပ်မျာ်း ပါဝငမ်နမှု  

ခ။ တ ိုင်ကက ျားခ ကအ်မပေါ် ဘကလိ် ကမ်ှုမရှိသည  ် သံ ်းသပ်ချကမ်ပ်းနိ င်သည  ် ဝနထ်မ််း/ ဌာနမျာ်း 

ပါဝင်မနမှု 

ဂ။ တ ိုင်ကက ျားခ ကအ်တငွ််း “သတင််းပိ ို့ရမည ်သက်ဆိ င်ရာမနမ်နဂျာ” သိ ို့မဟ တ် ဝနထ်မ််းမျာ်း 

ကက ်းကကပ်မရ်းမှု်းမျာ်းပါဝငမ်နမှု က ိ မရာှင်လ ွဲရန်လိ အပ်မှု 

ဃ။ ဘဏ်အတငွ််း စံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုမပ လ ပ်ရာတငွ်အမတွွံ့အကကံ ရှိမှု. 

င။ စံ စမ််းစစ်မဆ်းမရ်းလ ပ်ငန််းစဉတ်ွင်ပါဝင်သည ်မည်သည အ် ွွဲွံ့ဝင်မဆိ အမနမ င  ် ဆနိ်ု့ကျင ်က် 

အကျ ိ်းစ ်းပွာ်းရိှမနသည်ဆိ ပါက ၎င််းအာ်းထိ လ ပ်ငန််းစဉ်တငွ်ပါဝင်ခွင ်မမပ မစရဘွဲ 

အမခာ်းမသာအ ွွဲွံ့ဝင်မျာ်းမ င လ် ပ်ငန််းစဉ်ကိ ဆက်လကမ်ဆာင်ရွကမ်စရမည်။  

 

ဌာနတငွ််း/ဌာနမပင်ပတာဝနမ်ပ်းခနို့်အပ်မှုနှင ်ပတ်သက်သည ်နမူနာမျာ်းအာ်းမအာက်ပါအတိ င််းဇယာ်းဆွွဲ၍ 

မ ာ်မပအပပ်ါသည် -  
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စဉ ် အပက ာင််းအရာ  ံိုစ ံ နမူနော 

တာဝနပ် ်းန ိုင်

သည  ်

စံိုစမ််းစစ်ပဆ်း 

ပရ်းအ ွွဲွဲ့ 

(ဌာနတွင််း) 

တာဝနပ် ်းန ိုင်သည ် 

စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းပရ်းအ ွွဲွဲ့ 

(ဌာန  င် ) 

၁ မငမွကက်းအမှု/ 

လာဘ်မပ်းလာဘ် 

ယူမပ လ ပ်မှု 

လာဘ်မပ်းလာဘ်ယူမှုနငှ ် 

အဂတိလိ က်စာ်းမှုမျာ်းအာ်း 

ည န်မပမနသည ် ကိစစရပ်မျာ်း 

Fraud 

Monitoring 

Unit 

 

 

 

 

ဝနထ်မ််းမျာ်း (“KMP” 

နှင ်အထက)် ပါဝင်ပတ ်

သက်မနမှု နှင ်/သိ ို့မဟ တ ်

တင်မပလာသည ်ကစိစရပ်အ

မရ်းကက ်းမှု/သတိကက ်းကက ်း 

ထာ်း၍မဆာင်ရွကရ်နလိ်  

အပမ်ှု တိ ို့အမပေါ်မူတည်၍ 

ထိ သိ ို့မသာကစိစရပ်မျ ိ်း 

အတွက်ဘဏ်အမနမ င ် 

မပင်ပဌာနအာ်းအသံ ်းမပ  

မကာင််း အသံ ်းမပ နိ င်သည်။  

၂ လ ပ်ငန််းခွင်အတွင််း 

အမနာှက်အယှက် 

မပ်းမှု  

အလ ပ်သမဘာအရ ိအာ်းမပ်း 

မစခိ င််းမခင််း၊ထပ်ဆင တ်ာဝန် 

မျာ်းမပ်းမခင််းကိ မပသမနသည ် 

ကိစစရပ်မျာ်း (ဝါရင ်ဝန်ထမ််း 

ကမ စ်မစ၊ သတင််းပိ ို့ရမည ် 

စ မံခနို့်ခွွဲမရ်းအ ွွဲွံ့ကမ စမ်စ 

မဆာင်ရွကမ်ခင််း)  

Human 

Resources 

၃ အကျ ိ်းစ ်းပွာ်းမျာ်းနငှ ် 

ဝမိရာဓိမ စမ်နမခင််း 

သိ ို့မဟ တ် 

ဘဏ်မူဝါေမျာ်း/လ ပ် 

ထံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းကိ  

ချ ိ်းမ ာကမ်ခင််း  

ပ ဂ္ိ လ်မရ်းဆိ င်ရာရလိ မှု 

အတွက ် ဘဏ်၏မူဝါေ နငှ  ်

လ ပ်ထံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း အတွင််း 

ဝနထ်မ််း (မျာ်း) ပါဝင ်

မနသည အ်မနအထာ်း မျာ်း  

Legal & 

Compliance 

Function 

၄ သကကာမကင််း ွယ် 

မ စသ်ည ် 

ဘဏ္ဍာမရ်းပိ င််း 

ဆိ င်ရာလ ပ်မဆာင် 

ချက်မျာ်း  

ဘဏ်အချကအ်လက်မျာ်း၊ 

customer ဆိ င်ရာ သတင််း 

အချက်အလက်မျာ်းအပါ 

အဝင် သကကာမကင််း ွယ ်

မ စသ်ည ်ခိ ်းမှု၊  

Fraud 

Monitoring 

Unit 

၅ ဝနမ်ဆာင်မှုအာ်း 

လိမ်လည် ၍ 

မပ်းမခင််း 

ဘဏ်ခွွဲမျာ်းတွင ် customer 

မျာ်းအာ်းလိမ်လည်၍ဝန ်

မဆာင်မှုမပ်းသည ် 

ကိစစရပ်မျာ်း   

Fraud 

Monitoring 

Unit 
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၆ ပ ဂ္ိ လ်မရ်းကိစစ 

အတွက်ဘဏ်၏ပိ င်

ဆိ င်ပစစည််းမျာ်းအာ်း

အသံ ်းချမခင််း  

ဘဏ်၏အမသ်းအ ွွဲပစစည််း 

မျာ်း ဥပမာ - ပရငတ်ာကိ  

ကိ ယ်ကျ ိ်းအတကွ် အသံ ်းချ 

မခင််း၊ ကိ ယမ်ရ်းကိ ယ်တာ 

ကိစစအတွက ် ရံ ်းသံ ်းပစစည််း 

မျာ်းအာ်း အသံ ်းမပ မခင််းစသည  ်

အလွွဲသံ ်းစာ်းမှုနှင ်ဆကစ်ပ် 

မနသည က်ိစစရပ်မျာ်း 

HR /admin 

department 

 

ဂ။ စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုအစီအစဉန်ှင အ်ချ  န်ဇယာ်း  

၁။ သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ ဥကကဌ သည် အ ်းမမ်းလ် သိ ို့မဟ တ် စာမ င တ်င်မပ 

လာသည ်အမကကာင််းအရာအာ်း ရရိှမကကာင််း ရရိှလိ ကသ်ည ် အ ်းမမ်းလိပ်စာ/လိပ်စာ သိ ို့ 

အလ ပ်ရက ်(၇) ရကအ်တငွ််း အမကကာငမ်ပနက်ကာ်းနိ င်ရနမ်ဆာင်ရွကရ်မည်။  

၂။ ေါရိ ကတ်ာဘ တ်အ ွွဲွံ့ဝင်မျာ်းပါဝင်မနသည က်ိစစမ စ်သည်ဆိ ပါက ပတ်သက်ဆက်စပ်မှု အလိ က် 

ပဏာမအကွဲမ တ်သံ ်းသပ်မှုမျာ်းမပ လ ပ်ရန်နှင ်  စံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုဆိ င်ရာလိ အပ်ချက်အရ 

ယင််းကစိစကိ  အလ ပ်ရက ် (၇) ရကအ်တွင််း Board Audit Committee ထံသိ ို့ 

မပ်းပိ ို့တင်မပရမည်မ စ်သည်။ သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ  သည ် BAC 

၏အကကံမပ ချက်ရိှသည်ဆိ ပါက ယင််းအမပေါ်အမကာင်အထည်မ ာ်မဆာင်ရကွ်ရမည်မ စ်ပပ ်း  

ရှုမမင်သံ ်းသပ်ပံ မျာ်းကွွဲမပာ်းမခာ်းနာ်းမနသည်ဆိ ပါက တိ င်ပင်ည ိနိှုင််းမှုမျာ်း မပ လ ပ်ပပ ်း 

တစ်ည တည််းဆံ ်းမ တ်ရမည်။ မမ ရှင််းနိ ငမ်ခင််းမရှိပါက သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုမကာ်မတ ၏ 

မမကျနပ်ချက်ကိ  မှတတ်မ််းတင်ထာ်းရမည်။ 

၃။ တင်မပလာသည ်ကစိစရပ်အာ်းလက်ခရံရိှပပ ်းသည်မနာက် အလ ပ်ရက ် (၄၅) ရကအ်တွင််း စံ စမ််းမှုကိ  

အပပ ်းအမပတမ်ဆာင်ရွကရ်မည်။ သတ်မှတ်ထာ်းသည ်အချနိ်အတငွ််းစံ စမ််းစစမ်ဆ်းမှုကိ  အပပ ်းအမပတ် 

မဆာင်ရွကန်ိ င်မခင််းမရှိပါက သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ သည် စံ စမ််းစစ်မဆ်းလျက်ရိှ 

သည ်အမှုကိစစနငှ ် မနာှင မ်န်ှးကကနိ်ု့ကကာမနရသည ်အမကကာင််း မျာ်းကိ မ ာ်မပလျက် Board Audit 

Committee (BAC) နှင  ် CEO ထံသိ ို့အစ ရငခ်ံတင်မပပပ ်း စံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုပပ ်းမပတ်မစရန ် မနာက်ထပ် 

အချနိ်ထပ်မံမတာင််းခရံမည်။ 

ဃ။ တင်  လာသည ်  စစရ ်မျာ်းအာ်းစံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှုပ ြုလို ် ခင််း  
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၁။ ပဏာမစံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုအရ တ ိုင်ကက ျားလ  ည  ် အမကကာင််းအရာမျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််း၍ 

အတည်မပ သည်ဆိ လျှင်  ဥကကဌသည် သတင််းမပ်းတိ ငက်ကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာမ်တ နှင  ်

ည ိနိှုင််းတိ င်ပငပ်ပ ်း မအာက်ပါအဆင ်မျာ်းအတိ င််းဆက်လက်မဆာင်ရွကရ်မည် -   

• တ ိုင်ကက ျားခ က် ၏လိ အပခ်ျကအ်မပေါ်မူတည်ပပ ်း စံ စမ််းစစမ်ဆ်းမရ်းအ ွွဲွံ့ကိ   ွွဲွံ့စည််းမခင််း  

• တ ိုင်ကက ျားခ က် နှင ်ဆကစ်ပ်ပပ ်းမ စမ်ပေါ်မပါက်လာနိ င်သည ် ဥပမေမကကာင််း ဆိ င်ရာ 

အရှုပ်အရငှ််းမျာ်းနှင ်ပတ်သက၍် အဆံ ်းအမ တ်မပ နိ င်ရန ် HR team၊  legal team 

မျာ်းနှင ်ည ိနိှုင််းတိ င်ပင်မခင််း (လိ အပ်သည်ဆိ ပါက) 

• ဘဏ်၏စာရင််းစစ်မျာ်း (ဌာနတွင််း/ဌာနမပင်ပ/အထူ်း)၊ တရာ်းမရ်းပိ င််းဆိ င်ရာ ကကပ်မတ် 

မစာင ်ကကည ်သူမျာ်း သိ ို့မဟ တ် မည်သည ်မပင်ပစံ စမ််းစစ်မဆ်းမရ်းဌာနမျာ်း သိ ို့မဟ တ် 

လူပ ဂ္ိ လ်တိ ို့ ပါဝင်ပတ်သက်ရမည ်ကစိစရပ်မျာ်း မ စမ်ပေါ်လာနိ င်သည်ဆိ ပါက ယင််းကိ  

စဉ််းစာ်းသံ ်းသပ်မခင််း  

၂။ စံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုမပ လ ပ်ရာတငွ်မပေါ်ထွက်လာသည ် စစ်မဆ်းမတွွံ့ရှိချကမ်ျာ်းနှင ်ပတ်သက်၍ 

ည ိနိ င််းတိ င်ပင်မှုမျာ်းမပ လ ပ်နိ င်ရန်အတွက်  စံ စမ််းစစမ်ဆ်းမရ်းအ ွွဲွံ့က သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှု 

မကာ်မတ ထံသိ ို့ အစ ရင်ခံစာမျာ်းမ င ် ဆက်သွယမ်ပ်းပိ ို့တင်မပရမည်။ (အပတူမပင််းမဆာင်ရွက် 

ရမည ်ကစိစရပ်မ စ်သည်ဆိ ပါက စစ်မဆ်းမတွွံ့ရှိချက်မျာ်းအာ်း အ ်းမမ်းလ်မ င ်မ စမ်စ၊ အမခာ်းမသာ 

တရာ်းဝင်လမ််းမကကာင််းမျာ်းမှ မ စမ်စဆက်သွယမ်ပ်းပိ ို့နိ င်သည်။) စ ံစမ််းစစမ်ဆ်းမှုပပ ်းဆံ ်းပပ  

ဆိ သည်နှင  ် သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ သည ် စံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုဆိ င်ရာအစ ရင်ခံစာ၊ 

ယင််းနငှ ်ဆက်စပ်ပတ်သကသ်ည ် သတင််းအချက်အလက်မျာ်း အာ်း ၎င််း၏အကကံမပ ချက်မျာ်းနှင  ်

အတူ BAC နှင ် CEO (လိ အပသ်ည်ဆိ ပါက) မပ်းပိ ို့တင်မပရမည်။ 

၃။၁။ လ  ြုွဲ့ဝ ှ်အစီရင်ခံ ခင််း  

စံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုဆိ င်ရာအစ ရင်ခံစာမျာ်းအာ်းတင်မပရာတွင် လျှ ိွံ့ဝကှ်အဆင ်လ ပ်ထံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းအာ်း 

တိတကိျကျ လိ က်နာရမည။် သတင််းမပ်းတိ ငက်ကာ်းမရ်းဆိ င်ရာမကာ်မတ ၏အစ ရင်ခစံာနှင ် စံ စမ််းစစမ်ဆ်း 

မှုမပ လ ပ်ရာမှထွက်မပေါ်လာသည ် ရလာေ်မျာ်းအာ်း BAC နှင ် CEO ထံသိ ို့မပ်းပိ ို့တင်မပရမည။် BAC သိ ို့မဟ တ် CEO 

တိ ို့သည် ကမမဘာဇဘဏ် BAC ထံသိ ို့ စံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုရလေအ်ာ်းမပ်းပိ ို့မှုအပါအဝင် မအာက်တငွ်မ ာ်မပထာ်းသည ် 

အခန််း ၄ ပါသတ်မှတ်ချကမ်ျာ်းနှင ်အည  မည်ကွဲ သိ ို့မသာ အမရ်းယူမဆာင်ရကွ်မှုအာ်း ဆက်လက်မပ လ ပ်ရမည် 

ဆိ သည်ကိ  လိ အပ်ပါက အဆံ ်းအမ တမ်ပ်းနိ င်သည်။     

၄။  စံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု  ြုလို ်ပ ီ်းပနော ် အပရ်းယူ ပဆာင်ရ ွ် ခင််း  

အမှုသွာ်းအမှုလာအာ်းစံ စမ််းစစ်မဆ်းမှုမပ လ ပ်ရာတွင် လိမ်လည်မှု၊ မသမာမှု၊ ကျင ဝ်တ်နှင ်မည မှု 

သိ ို့မဟ တ ်အနတရာယ်ရိှသည လ် ပ်မဆာငခ်ျက်မျာ်းအတငွ််း ကမမဘာဇဘဏ်၏အရာရှိမျာ်း သိ ို့မဟ တ် ဝနထ်မ််းမျာ်း 
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ပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရိှမကကာင််း မ ာ်ထ တ်ရရှိသညဆိ် ပါက ကမမဘာဇဘဏ်ကကျင ်သံ ်းလျက်ရိှသည ် 

စည််းမျဉ််းမျာ်း၊ လ ပ်ထံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းနှင ်အည  စည််းကမ််းပိ င််းဆိ င်ရာအရအမရ်းယူမခင််း သိ ို့မဟ တ် 

ဥပမေမကကာင််းအရ အမရ်းယူမခင််းမျာ်းမပ လ ပ်ရမည်။  

မပင်ပအ ွွဲွံ့အစည််းမျာ်း သိ ို့မဟ တ် အစိ ်းရအာဏာပိ င်မျာ်းနှင ်စပ်လျဉ််းလျှင် ကမမဘာဇဘဏ်သည် 

စံ စမ််းစစ်မဆ်း မှုအစ ရငခ်ံစာ နှင ်အကကမံပ ချက်မျာ်းအမပေါ်မူတည်၍ သင ်မလျာ်သည ် ဥပမေမကကာင််းအရ 

အမရ်းယူမဆာင်ရကွ် မှုမျာ်းမပ လ ပ်သွာ်းရန်စဉ််းစာ်းသံ ်းသပ်မည်မ စ်သည်။  

၅။ သတင််းပ ်းတ ိုင်က ာ်းသူအပ ေါ်အ ာအ ယွ်ပ ်း ခင််း 

ဤမူဝါေအရ တ ိုင်ကက ျားလ  ည ် မည်သည ်ဝန်ထမ််းမဆိ အမပေါ်သိ ို့ လက်တ နို့မ်ပနမ်ခင််း၊ မတရာ်းသမ င ် 

မပ ကျင ်ခရံမခင််း သိ ို့မဟ တ ် အမနှာက်အယှကမ်ပ်းမခင််း မျာ်းမရှိမစရန ် ဘဏ်က အကာအကယွ် 

မပ်းသွာ်းမည်မ စ်သည်။  မည်သည ်ဝန်ထမ််းမဆိ အမနမ င ် မအာကတ်ငွ်မ ာ်မပထာ်းသည ် အချက်မျာ်းအတိ င််း 

သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုမပ လ ပ်မခင််း သိ ို့တည််းမဟ တ် ကိစစရပ်တစ်ခ ခ အာ်းတင်မပမခင််း မပ လ ပ်ပါက ၎င််းတိ ို့အာ်း 

အကာအကယွ်မပ်းသွာ်းမညမ် စ်ပါသည် -  

က။ စိတမ်ကာင််းမစတနာမကာင််းမ င ် သတင််းအချက်အလက်မျာ်းကိ  ထ တမ် ာ်မခင််း  

ခ။ ခိ င်မာမှနက်န်မှုရိှသည်ဟ ယံ ကကည်ရန်အမကကာင််းရိှမခင််း 

ဂ။ မကာက်ကျစမ်သာစိတမ် င ် မမှန်ကန်သည ်စွပ်စွွဲချက်မျာ်း မပ လ ပ်မှုမဟ တ်မခင််း 

ဃ။ ဘဏ်မှ မည်သည ် ကိ ယက်ျ ိ်း သိ ို့မဟ တ် မငမွရ်းမကက်းမရ်းအကျ ိ်းကိ  မမျှာက်ိ ်းမှုမရှိမခင််း 

 

သိသာထင်ရှာ်းသည ်မမတာ်မမလျာမ်ဆာင်ရွကမ်ှုမျာ်းနငှ ်စပလ်ျဉ််းပပ ်း အမရ်းကက ်းသည ်၊ စစ်မှန်မှုရိှသည ် 

မည်သည  ်ကိစစရပ်မျာ်းမျ ိ်းကိ မဆိ  ဘဏ်သိ ို့တင်မပလာသည ် မည်သူမဆိ အမပေါ်သိ ို့ အမခာ်းမသာ မည်သူမဆိ က 

လက်တ နို့မ်ပနမ်ခင််း၊ တာ်းဆ ်းပိတ်ပင်မခင််း သိ ို့မဟ တ် အခွင ်အမရ်းဆံ ်းရံှု်းမစရန် မဆာင်ရွကမ်ခင််း သိ ို့မဟ တ် 

ခွွဲမခာ်းဆက်ဆံမခင််း မျာ်းမပ လ ပ်ရန်ကကိ ်းပမ််းမှုမှန်သမျှကိ  ဘဏ်က လံ ်းဝလက်မခံပါ။  

သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူကမပ လ ပ်သည ် ထ တမ် ာမ်မပာဆိ မှု နငှ ်ပတ်သကပ်ပ ်း 

သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူအ မပေါ် မည်သည အ်မပ အမူမျ ိ်းနငှ ်မဆိ  မတရာ်းသမ င ်မပ မမူှုမှ 

အကာအကယွ်ရယူနိ င်ရန်အတွက် ထိ သိ ို့မပ မူမှုနှင  ် ပတ်သက်ပပ ်း  သတင််းမပ်း တိ င်ကကာ်းသူအမနမ င ် 

whistleblowing.officer@kbzbank.com. မှတစ်ဆင ် သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမရ်းဆိ င်ရာအရာရှိထံသိ ို့ 

မပ်းပိ ို့အစ ရင်ခနံိ င်ပါသည်။ 

၅။၁။ မူဝါဒအရအ ာအ ယွ်ပ ်း ခင််း  

ဤမူဝါေအရ တ ိုင်ကက ျားလ  ည ် ဝနထ်မ််းအမပေါ်သိ ို့ ဤမူဝါေအရအကာအကယွမ်ပ်းမှုသည် ဘဏ် 

သိ ို့မဟ တ ် ဘဏ်၏လက်မအာက်ခအံ ွွဲွံ့အစည််းမျာ်းတွင် ထိ ဝန်ထမ််းတာဝန်ထမ််းမဆာငမ်နသည ် 

mailto:whistleblowing@kbzbank.com
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ကာလတစ်မလျှာက်လံ ်း တည်ရှမိနမည်မ စ်သည်။ သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုလ ပ်ငန််းစဉ်ယနတယာ်းအရ 

ကိစစရပ်တစ်ခ အာ်းတင်မပ လိ က်မှုမကကာင ် အခငွ ်အမရ်းပိတ်ပင်ခံရမခင််း သိ ို့မဟ တ် မတရာ်းသမ င ်မပ မူခရံမခင််း 

မျာ်းနှင ်ပတ်သက်ပပ ်း တင်မပအစ ရင်ခလိံ သည ် ဝနထ်မ််းတစ်ဦ်းအမနမ င ်  ထိ သိ ို့မပ မူမခင််းခံရသည  ်(၃) လအတွင််း 

သိ ို့မဟ တ ် သိရိှမှတ်သာ်းမိသည ်အချနိတ်ွင် မပ်းပိ ို့အစ ရင်ခံနိ င်သည်။ ထိ အချနိ်လွန်မမမာက် သွာ်းပပ ်းပါက 

ထိ သိ ို့မသာကစိစရပ်အာ်းတင်မပလာမှုအမပေါ် ဤမူဝါေနှင ်သက်ဆိ င်သည  ် ကိစစရပ်အမ စ် 

ကိ ငတ်ွယမ်မ ရှင််းမည်မဟ တပ်ါ။ အထက်ပါသတ်မှတ်ချကရ်ှိမနလင က်စာ်း သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမရ်း ဆိ င်ရာ 

အရာရှိသည် ၎င််း၏ဆံ ်းမ တခ်ျက်မ င ် ထိ သိ ို့မသာကစိစရပ် (၃) လမကျာ်လွန်သွာ်းသည ်တိ င် ဤမူဝါေအရ 

စဉ််းစာ်းသံ ်းသပ်ရန်ည န်ကကာ်းနိ င်သည်။  

မိမိကိ ယ်ကျ ိ်းအတကွ် ဤမူဝါေအာ်း အလွွဲသံ ်းစာ်းမပ လ ပ်ရန် မည်သည ်ကကိ ်းပမ််းမှုမျ ိ်းကိ မဆိ  

မပ လ ပ်သည  ်မည်သည  ်ဝနထ်မ််းကိ မဆိ  ဘဏ်က တင််းတင််းကျပ်ကျပ်ကိ ငတ်ယွမ်ဆာင်ရွကသွ်ာ်းမည်။ 

သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းသူက ဥပမေအရသတ်မှတ် ထာ်းသည်နှင အ်ည  အစိ ်းရ၊ အ ပ်ချ ပ်မရ်းပိ င််း 

ဆိ င်ရာအ ွွဲွံ့အစည််း သိ ို့မဟ တ် တရာ်းဥပမေစိ ်းမိ ်းမရ်းအ ွွဲွံ့အစည််းတိ ို့ထံမှ ဆ မကက်းမငွမတာင််းခံ နိ င်သည ် 

ကိစစက ိ ဤမူဝါတငွ်မ ာ်မပထာ်းသည ် မည်သည အ်ချက်မဆိ ကမျှ အဟနိ်ု့အတာ်းမမ စမ်စရ သိ ို့မဟ တ် 

အဟနိ်ု့အတာ်း မ စမ်စရနရ်ညရ်ယွ်မခင််းမရှိမစရ။  

ဤမူဝါေအရမပ်းထာ်းသည ်အကာအကယွ်သည် မည်သည ်နည််းနှင ်မဆိ  ဘဏ်ကချမှတ်ထာ်းသည ် 

ကျင ်ဝတ် မျာ်း သိ ို့မဟ တ် အမခာ်းမသာဌာနတွင််းဆိ င်ရာမူဝါေမျာ်း သိ ို့မဟ တ် ရည်မှန််းချက်မျာ်းကိ  ဝနထ်မ််း 

တစဦ််းဦ်းက ချ ိ်းမ ာက်မှုအာ်း လျစ်လျ ရှု၍ခွင ်လ တ်မခင််းမျ ိ်း မမ စမ်စရ။ ထိ ို့မကကာင ် ဘဏ်ကချမှတ်ထာ်းသည ် 

ကျင ်ဝတ် မျာ်း သိ ို့မဟ တ် အမခာ်းမသာဌာနတငွ််းဆိ င်ရာမဝူါေမျာ်း သိ ို့မဟ တ် ရည်မှန််းချက်မျာ်း 

ကိ ချ ိ်းမ ာက်သည ် ဝနထ်မ််းကိ  သင ်မလျာ်သည ်အမရ်းယူမဆာင်ရကွ်မှုမပ လ ပ်ရာတွင် ဤမူဝါေမကကာင ် 

ဘဏ်တွငအ်ဟနိ်ု့အတာ်းမမ စမ်စရ။ထိ သိ ို့မသာချ ိ်းမ ာကမ်ှုနှင ်ပတ်သက်၍ ဘဏ်က အဆံ ်းအမ တ်မပ ရန် 

မဆာင်ရွကသ်ည ် မည်သည ်အမရ်းယမူဆာင်ရွကခ်ျက်မဆိ နငှ ် ထိ သိ ို့ချ ိ်းမ ာက်မှုရှမိကကာင််း 

ဆံ ်းမ တ်ထာ်းသည အ်တကွ ် ဝနထ်မ််းအမပေါ် အမရ်းယူရန်မဆာင်ရွကမ်ှုမှန်သမျှသည် 

ဤမူဝါေပါမပဌာန််းချက်မျာ်းနငှ ်သ ်းမခာ်းကင််းလွတမ်စရမည။် 

ဝနထ်မ််းအမနမ င ် ကိစစရပ်တစ်ခ ခ အာ်းစတိ်မကာင််းမစတနာမကာင််းမ င တ်င်မပမခင််းမ စသ်ည်ဟ  

သတင််းမပ်း တိ ငက်ကာ်းမှုဆိ င်ရာအရာရှိက မကျနပ်လက်ခသံည်ဆိ လျှင် အထက်တွငမ် ာ်မပခွဲ သည ် 

ကိစစရပ်သည ်ဤမူဝါေကမပ်းထာ်းသည ်အကာအကယွ်အမပေါ် အာ်းမပျာ သွာ်းမစမှုမမ စမ်စရ။   

ထိ မျှသာမက ဝနထ်မ််းမ စသူ်၏လ ပ်မဆာငခ်ျက်နငှ ်ထိနခ်ျန်ထာ်းမှုမျာ်းမကကာင ် ယင််းဝနထ်မ််းအာ်း သတင််း 

မပ်းတိ င်ကကာ်းသူအမ စ် ဤမူဝါေအရ သတ်မှတ်မခင််းမရှိပါက ထိ ဝန်ထမ််းအမနမ င ် ဤမူဝါေအရအကာ 

အကွယမ်ပ်းမှုတငွ်အကျံ ်းဝင်မခင််းမရှိမစရ။   
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၆။ အစီရင်ခံ ခင််းနငှ ်မတှ်တမ််းထ န််းသ မ််း ခင််း  

မမကျနပ်ချက်နှင ်ပတ်သကသ်ည ်မှတတ်မ််းမျာ်းအာ်း သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာအရာရှကိ 

ထိန််းသိမ််းထာ်း ရမည်။ ဘဏ်၏မှတ်တမ််းထိန််းသိမ််းမခင််းဆိ င်ရာမဝူါေမျာ်းနှင အ်ည  မှတ်တမ််းမျာ်းအာ်း 

ထိန််းသိမ််းထာ်းရမည် မ စ်သည်။  

တင်မပအစ ရင်ခသံည ် သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုတငွ်ပါဝငမ်သာကိစစရပ်အာ်းလံ ်းအာ်း သ ်းမခာ်းရည်ည န််း 

အမတှ်စဉ ် မျာ်းတပ်ထာ်းမပ်းရမည်။ လက်ခရံရိှသည ်ကစိစအမကကာင််းအရာမျာ်းအာ်း အစဉ်လိ ကမှ်တ်သာ်း၍ 

မှတ်တမ််းတင် ထာ်းရမည်။ 

သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ သည် သံ ်းလပါတအ်တငွ််းတင်မပလာသည  ် ကိစစရပ်စ စ မပါင််း 

အမရအတွက၊် မမ ရှင််းမဆာင်ရွကခ်ျက်နှင  ် သံ ်းလပါတ်အက နတ်ွင ် မဆာငရ်ကွ်ရန်ကျနရ်ှမိနသည ် 

ကိစစရပ်မျာ်းအာ်း ကိစစရပ်မျာ်းနှင ်ပတ်သက်သည ်စစမ်ဆ်းမတွွံ့ရှိချက်၊ အမရ်းယမူဆာငရ်ကွ်ချက်မျာ်းနငှ ်အတူ 

BAC နှင ် CEO တိ ို့ထံသိ ို့ သံ ်းလပါတ်အစ ရင်ခစံာအမ စတ်င်မပရမည်။ 

၇။  သင်တ န််းပ ်း  ိုို့ချ ခင််း 

ဘဏ်လ ပ်ငန််းမျာ်းတငွ်တာဝန်မပ်းခနို့်အပ်နိ င်ရန်အတွက် ဝနထ်မ််းအာ်းလံ ်းကိ  (၃) လအတွင််းမလ ကျင ် 

သင်တန််းမပ်းရမည်မ စ်ပပ ်း ထိ မနာက်ပိ င််းတငွ် သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုနှင ် ပတ်သက်သည ်ကျင ်စဉ်မျာ်းနငှ ် 

ပတ်သက်၍  အနည််းဆံ ်းတစ်နှစလ်ျှငတ်စ်ကကိမ် ပိ ို့ချမပ်းရမည်။ ထိ သိ ို့သင်တန််းမပ်းပိ ို့ချရာတငွ်ပိ ို့ချမှုတငွ်ပါ 

ဝင်သည  ် အမကကာင််းအရာအာ်းလံ ်းမှာ သတင််းမပ်းတိ ငက်ကာ်းမှုမပ လ ပ်ရာတွင် အစ ရင်ခံနိ င်သည ်ကစိစရပ်မျာ်း၊ 

အစ ရင်ခရံမည အ်ချနိ်ကာလသတ်မှတ်ချက်၊ တင်မပရမည လ် ပ်ငန််းစဉ်အဆင ်ဆင ်၊ ဤမူဝါေအရအကာအကယွ် 

မပ်းမှုစသညတ်ိ ို့နှင ်ပတ်သက်ပပ ်း ဝနထ်မ််းမျာ်းအာ်းအသိပညာမပ်းနိ ငမ်ရ်းအတွက် ပိ ို့ချမခင််းမျ ိ်းမ စ် မစရမည်။   

၈။  မူဝါဒအာ်း  င်ဆင ်ခင််း  

ကမမဘာဇဘဏ်၏ သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာအရာရှသိည် မူဝါေတွင်ပါဝင်သည အ်မကကာင််းအရာ 

မျာ်းအာ်း မနာက်ဆံ ်းအမမခအမနနှင ်ကိ က်ည မှုရိှမစရနအ်တကွ် မဆာင်ရကွ်ရမည ်တာဝနရ်ှိသည်။ 

သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာမကာ်မတ က ဤမူဝါေအာ်း ပံ မှန ် (အနည််းဆံ ်းတစ်နှစလ်ျှငတ်စ်ကကိမ်) 

တရာ်းဝငမ်ပနလှ်န ် သံ ်းသပ်ရမည်မ စ်ပပ ်း ထိ သိ ို့သံ ်းသပ်ရာမှထွက်မပေါ်လာမသာ အမမပာင််းအလွဲ၊ မွမ််းမံမှု၊ 

မပင်ဆင်မှုမျာ်းနငှ ် သက်ဆိ ငသ်ည ် အဆိ မပ ချက်မျာ်းအမပေါ် မပနလှ်န်သံ ်းသပ်ချကန်ှင ်အတည်မပ ချကအ်တကွ် 

ကမမဘာဇဘဏ်၏ BAC သိ ို့တင်မပရမည်။ 

ဤမူဝါေနှင ်ဆက်စပ်မနသည  ် အမထာက်အထာ်းမျာ်းအာ်း ဘဏ်၏လက်ရိှမူဝါေမျာ်းနှင အ်ည  

မှတ်တမ််းတင် သိမ််းဆည််းထာ်းရမည်။ 
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၉။ ပနော ်ဆ တ်ွွဲမျာ်း  

ပနော ်ဆ တ်ွွဲ ၁ - စည််း မ််းချ  ြု်းပ ာ ်မှုဆ ိုင်ရာအစီရငခ်ံစာ ံိုစ ံ

သိ ို့- သတင််းမပ်းတိ င်ကကာ်းမှုဆိ င်ရာအရာရှိ 

သင်အစ ရင်ခံတင်မပသည ်ကိစစရပ် (မျာ်း) နှင ်ပတ်သက်၍ အထင်အရှာ်းမ ာ်မပမနသည ်အမကကာင််းအရာမျာ်းအနက် မအာက် 

မ ာမ်ပပါဇယာ်းမှ သက်ဆိ င်ရာပံ စံ (မျာ်း) အာ်းမရွ်းချယ်မပ်းပါ။ အမကကာင််းအရာမျ ိ်းစံ ကိ မရွ်းနိ င်ပါသည်။  

၁။ ဘဏ်၏ပိ င်ဆိ င်ပစစည််းမျာ်းနှင ်အရင််းအမမစ်မျာ်းအာ်းအလွွဲသံ ်းစာ်းမှု 

၂။ အကျ ိ်းစ ်းပွာ်းမခင််း ဝိမရာဓိမ စ်မနမှု 

၃။ လျှ ိွံ့ဝှက်ထာ်းရမည ်သတင််းအချက်အလက်မျာ်းအာ်း မသင ်မမလျာ်မ နိ်ု့မဝမှု 

၄။ မည်သည ်သမဘာသဘာဝမျ ိ်းနှင ်မဆိ  မငွမရ်းမကက်းမရ်းလိမ်လည်မှု 

၅။ ဥပမေမျာ်း၊ မူဝါေမျာ်း နှင ် ဘဏ်၏ကျင ်ဝတ်မျာ်းအာ်းချ ိ်းမ ာက်မှု 

၆။ မဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းမရ်းဆိ င်ရာလမ််းည န်မျာ်းအာ်း လိ က်နာမခင််းမရှိမှု 

၇။ တိကျမှန်ကန်မှုမရှိသည ် ဘဏ္ဍာမရ်းဆိ င်ရာအစ ရင်ခံစာမျာ်းတင်သွင််းမှု 

၈။ လာဘ်မပ်းလာဘ်ယူမှုနှင ်အဂတိလိ က်စာ်းမှု 

၉။ အမခာ်းမသာနည််းလမ််းမျာ်းအာ်းမ င ်အမနှာင ်အယှက်မပ်းမှု - မတရာ်းသမ င ်မပ ကျင ်မခင််း၊ 

နိ င ်ထက်စ ်းနင််းမပ မူမခင််း၊ ခွွဲမခာ်းဆက်ဆံမခင််း စသည်တိ ို့မ စ်သည်။ 

၁၀။  ဆိ ရှယမ် ေ ယာသံ ်းစွွဲမှု 

၁၁။ လ ပ်ပိ င်ခွင ်အာ်းအလွွဲသံ ်းစာ်းမပ လ ပ်မှု 

၁၂။ ပတ်ဝန််းကျင်မရ်းရာ၊ ကျန််းမာမရ်းနှင ် မဘ်းကင််းလံ ခခံ မရ်း 

၁၃။ အမခာ်း (ရှိပါကမ ာ်မပရန်) 

 ါဝင် တ်သ ်ပနသည ်  ိုဂ္ ြုလ် (မျာ်း) ၏အမည်၊ ရာထ်ူး နှင ်ဌာန  ို ပ ာ်   ါ။ 

အမည်   ဌာန   ရာထ်ူး 

ပ ဂ္ိ လ ်၁ 

ပ ဂ္ိ လ ်၂ 

ပ ဂ္ိ လ ်၃ 

ပ ဂ္ိ လ ်၄ 
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မည်သည ်အချ  န်   စ်စဉ်ပ ေါ်ပ ါ ်ခွဲ  ခင််း  စ်သနည််း။ (ရက်စွွဲအာ်းအတိအကျမ ာ်မပနိ င်မခင််းမရှိပါက ခနိ်ု့မှန််းရက်စွွဲကိ  

မ ာမ်ပပါ။) 

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

 

  စ်စဉ်  စ်သည ်ပနရာအာ်းအတည်  ြုပ ာ်  ပ ်း ါ။ 

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

  စ်စဉ်နှင ် တ်သ ်၍အပသ်းစ တ်ပ ာ်   ါ။ သင်၏ထိုတ်ပ ာ်ပ  ာဆ ိုမှုအပ ေါ်သင်၏ ိုမပဏီ အပရ်းယူပဆာင်ရွ ်မှု  ြု 

လို ်န ိုင်ရန်အတွ ် တ  ျသည ်သတင််းအချ ်အလ ်မျာ်းအာ်းပ ာ်  ပ ်း ါ။ အမည်၊ ပနရာပဒသ၊ ရ ်စွွဲ၊ အချ  န်စသည် 

တ ိုို့အာ်းအတတ်န ိုင်ဆံို်းထည ်သွင််းပ ာ ် ပ ်း ါ။ ဤပနရာတွင်ပ ာ ် သည ်အပက ာင််းအရာမျာ်းမှာ စာလံို်းပရ (၅၀၀၀) 

ထ ်မ  ိုပစရ။  

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

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

သင်၏စွ ်စွွဲချ ်မျာ်း  ိုပထာ ်ခံပနသည ်သ ်ပသအပထာ ်အထာ်းရှ  ါသလာ်း။ (ရှ သည်ဆ ို ါ  အပသ်းစ တ် 

ပ ာ်   ါ) 

        ရှိပါသည်။ 

        မရှိပါ။  

ထ ို  စ်စဉ်အာ်းသတ   ြုမည ်သူတစ်စံိုတစ်ဦ်းရှ  ါသလာ်း။ 

        ရှိပါသည်။ 

        မရှိပါ။  

မှတ်ချ ်။ 

ဤ  စစရ ်အာ်းစံိုစမ််းစစ်ပဆ်းမှု  ို အာ်းပ ာင််းပစမည ် ပနော ်ထ ်သတင််းအချ ်အလ ်တစ်စံိုတစ်ရာရှ  ါသလာ်း။ 

(ရှ သည်ဆ ို ါ  ပ ာ်   ါ)  

        ရှိပါသည်။  

        မရှိပါ။  
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မှတ်ချ ်။                                                                 

ရက်စွွဲ __________________________  

မနရာ ___________________________  

တင်မပသူအမည် (မ ာ်မပမခင််းမမပ ဘွဲမနနိ င်သည်) ___________________________  

ဆက်သွယရ်န်လိပ်စာ (email ကိ မ ာမ်ပလိ ကမ ာ်မပနိ င်သည်) ___________________________  
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ပနော က်ဆကတ်  ွဲ ၂ – သတ ်္ှတ ်ချက်နှင က်ိိုက်ညီသည ထ်ိုတ ်ပ ော ်ပပ ောဆိို ှ္ု္ျော်း အော်းကိိုင်တ  ယ ်ပပ ရှင််းပခင််း 

လို ်ငန််းစဉ ် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုဆ ိုင်ရ  

စက မတီ  ိုို့တင်ပပပခင်ျား  

WB အရ ရှ က (၇) ရက်အတ င်ျား BAC  

  ိုို့အေီရင်ခ ပခင်ျား 

တ ိုင်ကက ျားခ က ်

 တ်မတှ်ခ ကန်ှင က် ိုကည် ီည ် 

ထိုတစ်  ်စပပ ဆ ိုမှု  ည ်

အပခ ျားစ  ဘဏ်အမှုစဆ င်မ  ျားနငှ ်ဆက်

န ယ်စေ ည်။    

 တ်မတှ်ခ ကန်ှင က် ိုကည် ီည ် ထိုတစ်  ်စပပ ဆ ိုမှု 

 ည ်CEO, Directorsနှင /်  ိုို့မဟိုတ ်KMP 

မ  ျားနှင ်ဆကန် ယ်စေ ည။် 

အလိုပရ်က် (၇) 

ရက်အတ င်ျားလက်ခ ရရှ စကက င်ျား 

ပပေ်ကက ျားပခင်ျား  

 တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုဆ ိုင်ရ  

စက ်မတီ  ိုို့ 

အေီရင်ခ ေ စပျားပ ိုို့ပခင်ျား  

တ ိုင်ကက ျားခ က ်

 ည ် တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှု 

ဆ ိုင်ရ  မူစဘ င်အတ င်ျား 

က စရ က်ပါ လ ျား။? 

တ ိုင်ကက ျားခ က်က ို 

 က်ဆ ိုင်ရ အ  ွဲွဲ့  ိုို့ပ ိုို့ရေ် - 

ဥပမ  HR, Admin, 

Finance ေ ည် 

မက ပါ 

က စရ က် ည ်

 တ်မတှ်ခ ကန်ှင က် ိုကည် ီည ် 

ထိုတစ်  ်စပပ ဆ ိုမှု  ည ် 

CEO, Directors နှင /်  ိုို့မဟိုတ် 

KMP 

မ  ျားနှင ်ဆကန် ယ်စေပါ လ ျား။  

ဆက်န ယ်စေပါ ည။်  

မက ပါ 

BAC  ည ်အကက ပပြုခ က်စပျားရေ်ရှ ပါက 

စပျားပခင်ျား  

WB အရ ရှ က 

ပဏ မအကွဲပ တ်ခ က် 

ပပြုလိုပ်ပခင်ျား  

အစကက င်ျားအရ  ည် 

ဤမူဝါေမစူဘ င်အတ င်ျားက စရ 

က်ပါ လ ျား။  

မက ပါ 

ေ ိုေမ်ျားေေစ်ဆျားစရျားအ  ွဲွဲ့ 

  ွဲွဲ့ေည်ျားပခင်ျား 

က  ည ်

 က်ဆ ိုင်ရ အ  ွဲွဲ့  ိုို့လ ွဲစပျားပခင်ျား  
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၁ ၀။ ပမ်းပလ ပမ်းထရှ သည ်ပမ်းခွန််းမျာ်း 

၁ ။ သတ င််းပ ်းတ ိိုင်ကကော ်း ှ္ုဆိိုသည်္ှောအဘယ ်နည််း။  

ဘဏ်ဝေ်ထမ်ျားတေ်ဦျားက ဥပစေ၊ ေည်ျားမ ဉ်ျား၊ မူဝါေ၊ က င ်ဝတ် တေ်ခိုခိုက ိုခ  ြုျားစ  က်လျှငပ် ေစ်ေ၊ ဘဏ်လိုပ်ငေ်ျား 

စဆ င်ရွကစ်ေေဉ်  င စ်လ  မှ်ေ်ကေ်မှုမရှ  ည ်လိုပ်စဆ ငခ် က်တေ်ရပ်က ို က  ျားလ ေ် ည် ပ ေစ်ေ ပထမဦျားေ   

  ရှ  ူမ  ျားမှ  ဘဏ်၏လိုပ်ငေ်ျားအတ င်ျား ပ ိုမှေ်အတ ိုင်ျား  ီျား ေိ်ု့တည်ရှ စေ ည်  ဝေထ်မ်ျားမ  ျားပင်ပ ေ်ပါ ည်။  

ထ ို  ိုို့စ  ပပဿောမ  ြုျားအစပေါ် “မ  က  ြုျားက  ” ပပြု ည အ်ေဉ်အလ  ည်  တ စပျားစခါင်ျားစလ င်ျား  မပမည် 

 ည ် စဘ ပင်ပ ေ်ပပီျား၊     ထင်ရှ ျား ည ်ပ က်ေီျားဆ ိုျားရ ှုျားမှုမ  ျားမပ ေမီ် ေီမ ခေို့်ခ ွဲစရျားအ  ွဲွဲ့အစေပ င ် လ ိုအပ် 

 ည  ်  င ်တင စ်လ  က်ပတစ်  အစရျားယူစဆ င်ရကွ်မှုမ  ျားက ို ပပြုလိုပ်ရေ်အတ က်လည်ျား အခ င ်အစရျားရမည် 

မဟိုတ်ပါ။  

 တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုဆ ိုင်ရ  

စက ်မတီကအကက ပပြုခ က် 

စပျားပခင်ျား  

အစရျားယူစဆ င်ရွက်မှုပ တ်  မ်ျား

ရေ်ရှ  ညဆ် ိုပါက  

 တ်မတှ်ခ ကန်ှင က် ိုကည် ီည ်

ထိုတစ်  ်စပပ ဆ ိုမှုအ ျား o BAC 

နှင  ်CEO ထ   ိုို့ တင်ပပီျား 

ပပြုလိုပ်မည ်အစရျားယူစဆ င်ရွက် 

ခ က်နှင ပ်တ် က်၍ အကက  

ဉ ဏ်စတ င်ျားခ ပခင်ျား 

လိုပ်ငေ်ျားေဉပ်ပီျားဆ ိုျားပခင်ျား 

legal, Compliance၊ HR အ  ွဲွဲ့မ  ျားနှင ် 

ည  န ှုင်ျားတ ိုင်ပင်ပခင်ျား  

ရွဲတပ်  ွဲွဲ့၊ 

ေ ရင်ျားေေ်တ ိုို့ကွဲ   ိုို့စ  ပပင်ပ 

ဌ ေမ  ျား ပါဝင်စရျားက ေစက ို 

ေဉျ်ားေ ျား  ိုျား ပ်ပခင်ျား  

ေ ိုေမ်ျားေေစ်ဆျားစရျားအ  ွဲွဲ့က 

ေေ်စဆျားစတ ွဲ့ရှ ခ က်အေီရင်ခ ေ  

ပပြုေိုစရျား  ျားပခင်ျား 
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ထ ိုို့စကက င ်  တင်ျားစပျားတ ိုငက်က ျားမှုဆ ို ည်မှ  ဘဏ်အတ င်ျား မစလ  ်မကေ်ပပြုလိုပ်မှုကွဲ   ိုို့စ   စပေါ်စပါက် 

လ န ိုင် ည ် တရ ျားဥပစေနှင ်မက ိုက်ညီမှု နှင ်/  ိုို့မဟိုတ် က င ်ဝတ်နငှ ်မညီ ည ်စဆ င်ရွကမ်ှုမ  ျားနှင ် 

ပတ် က် ည ်  တင်ျားအခ က်အလက်မ  ျားက ိုစပျားပခင်ျားဟိုအဓ ပပါယ်  င ်ဆ ိုန ိုင်ပါ ည်။  

၂ ။ ္ပလျော်္ကန်ပ ြု္ှ္ု ှုဆိိုသည်္ှော အဘယ ်နည််း။  

မစလ  ်မကေပ်ပြုမူမှုဆ ို ည်မှ  ဥပစေနငှ ်က ိုက်ညီပခင်ျားမရှ စ  ၊ တရ ျားမဝင်စ  ၊ က င ်ဝတ်နငှ ်က ိုကည်ီပခင်ျား 

မရှ စ     ိုို့မဟိုတ်  င ်စတ ်မှုမရှ  ည ်အပပြုအမမူ  ျားက ိုဆ ိုလ ိုပပီျား စအ က်ပါအခ က်မ  ျားလည်ျားပါဝင် 

န ိုင်ပါ ည် -  

က။ တရ ျားမမှုစကက င်ျားအရပ ေစ်ေ၊ ရ ဇဝတ်မှုစကက င်ျားအရပ ေ်စေ ဥပစေနငှ ်က ိုက်ညီပခင်ျားမရှ  ည  ်

လိုပ်စဆ ငခ် က်  

ခ။ ပပဌ ေ်ျားအတည်ပပြုထ ျားစ  ဘဏ်၏မူဝါေက ိုခ  ြုျားစ  က်ပခင်ျား   ိုို့မဟိုတ ် ယင်ျားမူဝါေက ို 

အစက ငအ်ထညစ်  ်ရေ်ပ က်က က်ပခငျား   ိုို့မဟိုတ် မူဝါေက ိုလ ိုကေ်ာမှုမရှ ပခင်ျား  

ဂ။ ခ င ်ပပြုခ က်မရှ ဘွဲ ဘဏ်၏စင စကကျားမ  ျားအ ျား  ိုျားေ ွဲပခင်ျား  

ဃ။ အ  ွဲွဲ့၏ဌ ေတ င်ျားနငှ ် ဘဏ္ဍ စရျားအရထ ေ်ျားခ ြုပ်မှုလိုပ်ငေ်ျားေဉ်မ  ျား နှင ်မူဝါေမ  ျားအ ျား လ ိုကေ်ာက င ်  ိုျား 

မှုမရှ ပခင်ျား  

င။  ကက မကင်ျား  ယ်ပ ေ် ည ် ေ ရင်ျားက ိုင်၊ ေ ရင်ျားေေေ်ည်ျားလမ်ျားမ  ျားက ို အ  ိုျားပပြုပခင်ျား  

ေ။ ခ င ်ပပြုခ က်မရှ  ည  ်   ိုို့မဟိုတ်   ိုျားက ယ်ထ ျား ည ်ရည်ရယွ်ခ ကအ်တ က် လိုပ်ပ ိုင်ခ င က် ို အလ ွဲ  ိုျားေ ျား 

ပပြုလိုပ်ပခင်ျား   

ဆ။ ပပည် ူလူထိုအကက ျား မှေ်ကေ်မှုမရှ  ည ် တင်ျားအခ က်အလက်မ  ျားက ို ရည်ရွယ်ခ ကရ်ှ ရှ  ပ ေို့်စဝပခင်ျား  

ဇ။ အထက်တ ငစ်  ်ပပထ ျား ည  ် အစကက င်ျားအရ မ  ျားနှင ဆ်က်ေပ်စေ ည ် မည် ည ် တင်ျားအခ က်အ 

လက်မဆ ို   ိုျား  ထ ျားပခင်ျား   ိုို့မဟိုတ်   ိုျား  ရေ်ကက ြုျားပမ်ျားပခင်ျား ။ 

၃ ။ ္ည်သူတ ိိုို့က အပကကော င််းအရော တ စ်ရ ်ကိိုတင်ပ နိိုင် ါ သနည််း။ 
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ဤမူဝါေအရ တေ်ေ ိုတေစ်ယ က် ည် စအ က်ပါအခ ကမ်  ျားနှင ်အညီ အစကက င်ျားက ေစတေ်ရပ်အ ျား ထိုတစ်  ် 

ပခင်ျားပ ေ် ည ်  ိုို့မဟိုတ် တင်ပပပခင်ျားပ ေ် ည်ဆ ိုလျှင် မည် ည ်ဝေ်ထမ်ျားက ိုမဆ ို  အက အက ယစ်ပျား   ျားမည် 

ပ ေပ်ါ ည် -  

က။ ေ တစ်က င်ျားစေတောစက င်ျားပ င ်  တင်ျားအခ က်အလကအ် ျားထိုတစ်  ်ပခင်ျား  

ခ။ ပ ေေ်ဉ်ခ ိုင်မ မှေက်ေ်မှုရှ စကက င်ျားယ ိုကကည်ရေ်အတ က် က  ြုျားစကက င်ျားဆီစလ  ် ည  ် အစကက င်ျားပပ 

ခ က်မ  ျားရှ ပခင်ျား  

ဂ။ မလ ိုမိုေ်ျားထ ျားအစက က်ကက လ ိုေ တ်ပ င စ်ဆ င်ရွကမ်ှုမဟိုတ်ပခင်ျား  

ဃ။ က ိုယ်က  ြုျား   ိုို့မဟိုတ် စင စရျားစကကျားစရျားအက  ြုျားအပမတ် ရယလူ ိုမှုမဟိုတ်ပခင်ျား  

၄ ။ ဝနထ်္််းတ စ်ဦ ်းအပနပ င ၎်င ််းအော ်းကကီ်းကက ်သူထံသိိုို့ ကိစစရ ်ကိို တ င်ပ နိိုင် ါ သလော ်း။  

တင်ပပပခင်ျားမပပြုန ိုင်ပါ။ ဝေထ်မ်ျားမ  ျားအစေပ င ်  တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှု ဆ ိုင်ရ လိုပ်ငေ်ျားေဉ်မူစဘ င်က ို 

လ ိုကေ်ာပပီျား ထ ိုေည်ျားလမ်ျားမ  ျားအတ ိုင်ျား အေီရင်ခ ရပါမည်။ ဝေထ်မ်ျားအစေပ င ် စအ က်ပါအတ ိုင်ျားစဆ င်ရွက ်

န ိုင်ပါ ည် -  

• email အ  ိုျားပပြု၍အေီရင်ခ ပခင်ျား 

• ဘဏ်၏ တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုဆ ိုင်ရ အရ ရှ ထ   ိုို့လ ပ်မူပပီျား ေ ပ င ်စရျား  ျားအေီရင်ခ ပခင်ျား  

CEO၊ Director မ  ျား နငှ ်/  ိုို့မဟိုတ် Key Managerial personnel မ  ျားအပါအဝင် မည် ည ်ဝေ်ထမ်ျား 

မဆ ိုအစပေါ်  ိုို့တ ိုင်ကက ျား ည က် ေစရပ်မ  ျားအ ျားဘဏ်၏ တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုဆ ိုင်ရ အရ ရှ ထ   ိုို့ စပျားပ ိုို့ရပါ 

မည်။  

၅။ ဤ္ူဝါ ဒအ ရ တ ိိုင်ကကော်း္ည က်ိစစရ ်တ  င် ဝန်ထ္််းအပနပ င ် ္ည်ကွဲ သိိုို့ပသော သတင််းအချက်အလက် 

္ျော်းကိိုထည ်သ င််းပ ောပ် ရ ါ ္ည်နည််း။  

တ ိုင်ကက ျားမည က် ေစရပ်နှင  ်က်ဆ ိုင် ည အ်ခ က်အလက်မ  ျားမှ  မှေ်ကေ်ရမည်ပ ေ်ပပီျားအထင်နှင စ်ပပ ဆ ိုပခင်ျား 

မပ ေစ်ေရပါ။ တ ိုငက်က ျားမှုနှင ်ပတ် က်၍  င ်စလ  ်စ  အကွဲပ တ်  ိုျား ပ်ခ ကပ်ပြုလိုပ်န ိုင်စရျားအတ က် 

တ က  ည ်အခ ကအ်လက်မ  ျားတတ်န ိုင် မျှပါဝင်ရပါမည။် ပ ေေ်ဉ်အ ျား ဦျားေ    ရှ လ ိုကရ် ည ်ရက်ေ ွဲ၊ 
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ပ ေေ်ဉ်ပ ေ် ည ခ်ေို့်မှေ်ျားအခ  ေ၊် ပါဝင်ပတ် က်မှုပမ ဏခေို့်မှေ်ျားစပခ (စရတ က်၍ရ ည်ဆ ိုပါက)၊ 

ပါဝင်ပတ် က် ူ၊ ပ ေေ်ဉအ် ျား   ူ ေ ည  ် အစ ျားေ တ်အခ က်အလက်မ  ျားအ ျား ပါဝင်ရပါမည်။ 

(က ိုျားက ျားရေ်အတ က ်စောကဆ်က်တ ွဲ ၁ က ိုကကည ်ပါ) 

၆။ ဤ္ူဝါ ဒအ ရ သတ င််းပ ်းတ ိိုင်ကကော်း ှ္ုပ ြုလို ်ရောတ  င ် တ ိိုင်ကကော်းသူ၏အပကကောင််းအရော ကိို္ပ စ်္ ပန 

ပ ော ်ပ ရန်လိိုအ ် ါ သလော ်း။  

ဤမူဝါေအရတ ိုင်ကက ျားမှုပပြုလိုပ်မည်ဆ ိုပါက တ ိုင်ကက ျား ူ၏အမညန်ှင ်ဆက်  ယ်ရမည  ် အစ ျားေ တအ်ခ က် 

အလက်မ  ျားအ ျား စ  ်ပပစပျားရေ် ဝေထ်မ်ျားမ  ျားက ိုတ ိုကတ် ေ်ျားပါ ည်။ ထ ို  ိုို့စ  ်ပပစပျားပခင်ျားအ ျားပ င ် 

ေ ိုေမ်ျားေေ်စဆျားမှုပပြုလိုပ်စေေဉအ်စတ အတ င်ျား လ ိုအပ်လ န ိုင် ည  ် စောကထ်ပ်အစ ျားေ တ်အခ က ်

အလက်မ  ျားအ ျားစ  ်ထိုတ်ရ တ င် အစထ က်အကူပ ေစ်ေမည်ပ ေ်ပါ ည်။ အမညစ်  ပ်ပထ ျားပခင်ျား မရှ  ည  ်

ထိုတ်စ  ်စပပ ဆ ိုမှုမ  ျားနငှ ်ပတ် က်၍  တင်ျားစပျားတ ိုငက်က ျားမှုဆ ိုင်ရ စက ်မတီ/BAC တ ိုို့၏ဆ ိုျားပ တ်ခ က် 

အတ ိုင်ျားစဆ င်ရွက ်  ျားမည်ပ ေ်ပါ ည်။ 

၇။ ္ပကျန ်ချက/်တ ိိုင်ကကော ်းချက်္ျော်းကိို လက်ခရံရိှပ ီ်းပနော က် ဘဏ်အပနပ င ်္ည်သိိုို့ပဆောင်ရကွ် 

္ည်နည််း။  

က။ အီျားစများလ်   ိုို့မဟိုတ် လ ပ်ေ ရှ  ည်ဆ ိုပါက  တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုဆ ိုင်ရ စက ်မတဦကကဌအစေပ င ် 

အလိုပ်ရက ် (၇) ရက်အတ င်ျား အီျားစများလ်   ိုို့မဟိုတ် ေ ပ င ် တ ိုင်ကက ျားမှုအ ျား လက်ခ ရရှ စကက င်ျား 

အစကက င်ျားပပေက်က ျားရပါမည်။  

က။ ေ ိုေမ်ျားေေ်စဆျားစရျားလိုပ်ငေ်ျားေဉမ်  ျားအ ျား မူဝါေအရ တ်မှတ်စ  ်ပပထ ျား ည အ်တ ိုင်ျား ေတငစ်ဆ င် 

ရကွ်   ျားပါမည်။  

ခ။ တ ိုင်ကက ျားမှုအ ျားလက်ခ ရရှ ပပီျား ည်စောက် (၄၅) ရကအ်တ င်ျား ေ ိုေမ်ျားေေ်စဆျားမှုမ  ျားအ ျား အပပျီား 

စဆ င်ရွကပ်ါမည်။ 

၈။ တ ိိုင်ကကော်း ှ္ုပ ြုလို ်လိိုကသ်ည အ်တ  က် ဝန်ထ္််းတ စ်ဦ ်းအော်းရော ထူ်း္ှထိုတ ် ယ ်ပခင််း/ရောထူ်းတ ိို်းပ ်းရန် 

ပင င််းဆန်ပခင််းပ စ်နိိုင် ါ သလော်း။ 
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  အ ျားစပျားပခင်ျားအပါအဝင် မည်  ိုို့စ   အစနာှက်အယကှ်ပပြုလိုပ်မှု   ိုို့မဟိုတ် မတရ ျား ပ င ်ပပြုက င ်မှုမှေ် မျှ 

မဆ ိုက ို ဘဏ်ကလက်မခ ပါ။ ေ တ်စက င်ျားစေတောစက င်ျားပ င ် တငပ်ပလ  ူအစပေါ်အက အက ယ်စပျားရေ ်

ဘဏ်အစေပ င ်  င စ်လ  ် ည ်အစရျားယစူဆ င်ရွကခ် ကမ်  ျားက ို ပပြုလိုပ်   ျားမည်ပ ေ်ပါ ည်။  

စောက်ဆကတ် ွဲပပြုလိုပ် ည ေ် ိုေမ်ျားေေ်စဆျားမှုမ  ျားအရ ေ ပ်ေ ွဲခ က်အ ျား ခ ိုင်ခ ိုင်မ မ အတည်ပပြုပခင်ျားမရှ ဟို ဆ ိုလျှင် 

ပင် မှေ်ကေ် ည်ဟို ယ ိုကကည်စ  စကက င ် ေ တ်ရင်ျားစေတောစက င်ျားပ င ်ေ ပ်ေ ွဲမှုပပြုလိုပ် ည ် မည် ူူ့အစပေါ် 

တ င်မဆ ို အစရျားယူမှုပပြုလိုပ်မည်မဟိုတ်ပါ။ တ ိုင်ကက ျားမှု ည် လက်စတ ွဲ့တ င် က  ြုျားစကက င်ျားဆီစလ  ်မှု 

ရှ  ည်ဟိုယူဆ ည ်က လပတ်လ ိုျား လျှ ြုွဲ့ဝကှ်အဆင ်တ ငထ် ျားရှ     ျားမည်ပ ေ်ပါ ည်။   

၉။ ထိခိိုက်နစ်နောပစလိိုသည ်အတ  က် ္လိို ိ္ုန််းထော ်းစတိ ်ပ င ် ပ ြုလို ်သည ်္္ှန်ပသော စ  ်စ ွဲချ က်္ျော်း 

ဘဏ် ည် ၎င်ျား၏တညက်ကည်စပ  င ်မတ်မှုရှ  ည်ဆ ို ည ် ဂိုဏ် တင်ျားအစပေါ်တ င ် ဂိုဏ်ယူလ က်ရှ စေပါ 

 ည်။ ထ ိုို့စကက င ် လက်ခ ရရှ  ည ် မည် ည ်တ ိုင်ကက ျားခ က်က ိုမဆ ို ေ ိုေမ်ျားေေ်စဆျားမှုပပြုလိုပ်ရေ် အပပည အ်ဝ 

စဆ င်ရွက ်  ျားမည်လည်ျားပ ေ်ပါ ည်။   ိုို့ရ တ င် တ ဝေ်မွဲ စ  ၊ ေ တ်ရင်ျားမမှေစ်  ၊ ထ ခ ိုက်ေေ်ောစေလ ို 

စ  ၊ မှေ်ကေ်မှုမရှ စ   ေ ပ်ေ ွဲခ က်က ို မည် ည ်ဝေ်ထမ်ျားမဆ ိုကပပြုလိုပ်လ  ည်ဆ ိုလျှင် ယင်ျားက ို ေည်ျားကမ်ျား 

ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ က ို ဆ ိုျားဆ ိုျားရ ွျားရ ွျားခ  ြုျားစ  က်မှုအပ ေ် ဘဏ်ကမှတ်ယူမည်ပ ေ်ပပီျား၊ ထ ို  ိုို့စဆ င်ရွကပ်ါက ေည်ျားကမ်ျား 

ပ ိုင်ျားဆ ိုင်ရ အရ အလိုပ်မှထိုတ်ပယ် ည်အထ  အစရျားယူပခင်ျားခ ရမည် ပ ေပ်ါ ည်။  

၁ ၀။ သတ င််းပ ်းတ ိိုင်ကကော ်း ှ္ုဆိိုင်ရော အရော ရိှ၏ အခန််းကဏ္ဍနှင တ် ော ဝန်္ ျော ်း္ှောအဘယ ်နည််း။  

ဘဏ်ကတ ဝေ်စပျားခေို့အ်ပထ် ျား ည ်  တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုဆ ိုင်ရ အရ ရှ ၏ တ ဝေမ်  ျားမှ  

စအ က်ပါအတ ိုင်ျားပ ေပ်ါ ည ်-  

• ဘဏ်၏ဌ ေတ င်ျားမူဝါေမ  ျား၊ စောက်ဆ ိုျားထိုတ်ပပေ်ထ ျား ည ်ေည်ျားမ ဉ်ျားမ  ျားနှင အ်ည ီ  တင်ျားစပျား 

တ ိုင်ကက ျားမှုဆ ိုင်ရ မူဝါေအ ျား ထ ေ်ျား  မ်ျားအစက င်အထည်စ  ်ပခင်ျား  

• ဘဏ်နှင ်အက  ြုျားဆ ိုင် အူ ျားလ ိုျားထ မှ  တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုမ  ျားက ိုလက်ခ ရယူရေ်နငှ ် အ  အမှတ ်

ပပြုရေ်အတ က် အဓ ကက  ည ်ပိုဂ္ ြုလ်အပ ေ်စဆ င်ရွကပ်ခင်ျား   

• တ ိုင်ကက ျားမှုအ ျား ပဏ မေ ိုေမ်ျားေေ်စဆျားမှုပပြုလိုပ်ပပီျား  ိုျား ပ်ပခင်ျား၊ ဘိုတ်အ  ွဲွဲ့/အထကတ်ေျ်ား ေီမ ခေို့်ခ ွဲစရျား 

အ  ွဲွဲ့ေ ညတ် ိုို့ထ   ိုို့ စောကဆ် ိုျားအစပခအစေမ  ျားက ို ပ ိုမှေ်စပျားပ ိုို့တင်ပပပခင်ျား  
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•  တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုဆ ိုင်ရ စက ်မတီ၏ လိုပ်ငေ်ျားေဉ်မ  ျားတ င်ပါဝင်ပခင်ျားနငှ ် စက ်မတီ၏လိုပ်ငေ်ျား 

မ  ျားက ိုကကျီားကကပ်ပခင်ျား  

•  တင်ျားထိုတ်ပပေ်မှုလ င်ပမေအ် ျားစက င်ျားစေပပျီား လ ိုအပ်ပါက ပပင်ပေ ိုေမ်ျားေေ်စဆျား ူမ  ျား (ပါဝင် ည ်

ဆ ိုပါက) အ ျားအစထ က်အကူစပျားပခင်ျား၊ အမှုအစပေါ်ဆ ိုျားပ တ်ခ ကခ် မှတ်န ိုင်စရျားနငှ ် စက က်ခ က်ဆ ွဲ 

န ိုင်စရျားအတ က် ဘဏ်တ င်ျားနငှ ်ဘဏ်ပပင်ပမှ အက  ြုျားဆ ိုင် ူမ  ျားနှင စ်ပါင်ျားေပ်ည  န ှုင်ျားပခင်ျား   

•  တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားမှုပပြုလိုပ်န ိုင် ည လ်မ်ျားစကက င်ျား၊  တင်ျားစပျားတ ိုင်ကက ျားရ တ င ် ထည ်  င်ျား 

ေဉ်ျားေ ျားရမည တ် ိုင်ကက ျားမှုေမူောမ  ျား၊ မူဝါေ၏စောက်ဆ ိုျား တ်မှတ်ခ က်၊ မူဝါေအ ကဝ်င်စေစေရေ် 

ပ ိုမှေ်ပပြုလိုပ်စဆ င်ရွကခ် က်  ေ ည်တ ိုို့နငှ ်ဆက်ေပ်စေ ည ် အစကက င်ျားအရ မ  ျားအ ျား ဝေထ်မ်ျားမ  ျား 

  ရှ စေရေစ်ဆ င်ရွကပ်ခင်ျား၊ ပ  ပ ိုျားကူညီမှုမ  ျားက ို ဘဏ်အတ င်ျားရှ လ ိုအပ ်ည ်ဌ မ  ျားမှ စတ င်ျားခ  

န ိုင် ည်။ 

• အောဂတ်အတ က်မှတတ်မ်ျားထ ျားရှ စရျားရည်ရွယ်ခ ကပ် င ် အေီရင်ခ တငပ်ပလ  ည  ် တ ိုင်ကက ျားခ က် 

မ  ျား၊ ေ ိုေမ်ျားေေ်စဆျားမှုအမှုတ ွဲမ  ျား၊ လိုပ်ငေ်ျားေီမ ခ က ်ေ ညတ် ိုို့အ ျား မှတတ်မ်ျားတင်ပခင်ျား။ 

 


