ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းမ်ားဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္
အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္
အညီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလက္စြစ
ဲ ာေစာင္

ေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္း
ယခုလမ္းၫႊန္စာေစာင္ကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရ Bilateral Programme Fund ၏ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးမႈျဖင့္ Coffey International
Ltd. ကျပဳစုျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးမွ ကူညီေပးပါသည္။ Coffey International Ltd. အေနႏွင့္ အသိ
ပညာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သုေတသနေလ့လာမႈအတြင္း မွ်ေဝရွင္းျပခဲ့ၾကေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း
မ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတာဝန္ရွိသူမ်ား အားလံုးကို ဦးစြာေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အလားတူပင္
ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ Coca Cola Myanmar
မွ Building Markets၊ Myanmar Centre for Responsible Business၊ Myanmar Directorate for Investment and
Company Administration (DICA)၊ The PLAN: Public Legal Aid Network၊ Telenor Mynamar ႏွင့္ Yoma
Strategies, Ltd. တို႔မွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ အင္တာဗ်ဴး
ေျဖဆိုသူမ်ားျဖစ္ေသာ ေႏြးေအးေအးေဝႏွင့္ ေက်ာ္ထြန္းတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အေတြ႕
အၾကံဳမ်ားမွ ဥပမာေကာင္းမ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့ေသာ SMART Technical Services အားလည္းေကာင္း သီးသန္႔ေက်းဇူး
တင္စကားဆိုလိုပါသည္။

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္
ယခုလမ္းၫႊန္စာေစာင္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာမ်ားသည္ ေလ့လာရန္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႕ဲ မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖစ္သည္။
ထိုဥပမာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကုမၸဏီမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား
အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏုိ္င္ျခင္းမရွိႏိုင္ပါ။
ယခုစာေစာင္တြင္ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ား၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ Coffey
International Ltd. သို႔မဟုတ္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္းမျပဳႏုိင္ပါ။ Coffey
International

Ltd.

ႏွင့္

စာေရးသူမ်ားသည္

စာေစာင္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား၏

ဘာသာျပန္ဆိုမႈ

သို႔မဟုတ္

အနက္ေကာက္မႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စာဖတ္သူမ်ား၏ သက္ဆို္င္ရာႏုို္င္ငံ ဥပေဒမ်ားအရ အသေရဖ်က္မႈ သို႔မဟုတ္
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္ေစႏုို္င္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္စံုတရာပါဝင္ပါကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူမည္မဟုုတ္ပါေၾကာင္းကို
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

i

အတိုေကာက္/အတိုခ်ဳံးစကားလံုးမ်ား
ASEAN

Association of South East Asian Nations

BHC

British High Commission

CAC

Coalition against Corruption

CIEN

China Integrity Education Network

CIPE

Centre for International Private Enterprise

DICA

Directorate for Investment and Company Administration

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

FCPA

Foreign Corrupt Practices Act

FMI

First Myanmar Investment Ltd.

GE

General Electric

MBF

Myanmar Business Forum

MCRB

Myanmar Centre for Responsible Business

NGO

Non-governmental organisation

NIS

National Integrity System

OMI

Open Myanmar Initiative

OSS

One Stop Service

PDF

Portable Document Format

PLAN

Public Legal Aid Network

SME

Small and Medium sized enterprises

SMS

Short message service

TI

Transparency International

TiME

Transparency in Myanmar Enterprise

TYACN

Thai Youth Anti-Corruption Network

UMFCCI

Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry

UNCAC

United Nations Convention against Corruption

UNDP

United Nations Development Programme
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ြဲ ာေစာင္

၁။ ဤလမ္းၫႊနက
္ ို မည္္သူဖတ္႐ႈသင့္သနည္း
ဤအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းၫႊန္သည္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ကို
ေလ်ာ့ခ်ကာ အဂတိလိုက္စားမႈ အေလ့အထမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္လိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား ကိုအကူအညီေပးရန္ ျပဳစုတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤလမ္းညႊန္ကို လုပ္ငန္း အမ်ိဳး
အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ပံုစံခ်ထား
သည္။ သို႔ေသာ္ ဤလမ္းညႊန္ပါ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအားလံုးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္
မွန္ကန္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂတိ
လိုက္စားမႈၾကံဳရႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ကိုယ္တိုင္အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ၿပီး ၄င္းတို႔ အတြက္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။
အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ အစိုးရ၏တာဝန္တစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ စီးပြားေရးဝန္း
က်င္ အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ေစမည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေစာင့္စားရန္သာ႐ွိသည္ဟု ေတြးဆမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။
အဂတိလိုက္စားမႈ က်ယ္ျပန္႔စြာအျမစ္တြယ္ေနပါက အဂတိလိုက္စားမႈျပဳႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္အ
တြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္
ဥပေဒမ်ား၊

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

အသက္ဝင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

က်ဴးလြန္သူမ်ားကို

တရားစဲြ

အျပစ္ေပးျခင္း

စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရတြင္ တာဝန္ႀကီးစြာရွိေနသည္။
သို႔ရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ အစိုးရ၏ျပႆနာသက္သက္ မဟုတ္ေပ။ အဂတိလိုက္စားမႈ ေပၚေပါက္ရျခင္းမွာ
အာဏာပိုင္မ်ားမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေတာင္းရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႐ွိေနျခင္း
တစ္မ်ဳိးတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုယ္တိုင္က လာဘ္ေပးေသာေၾကာင့္၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို
မည္သို႔ေရွာင္ရွားႏုိင္သည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆို၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု ယူဆေနေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ ျပႆနာ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔အေျဖလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္

စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို

ျမႇင့္တင္ျခင္း၊

ပြင့္လင္းျမင္သာ

မႈကို

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထံုးမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း စသည့္တို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ဤျပႆနာအတြက္ အေျဖလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
ဤ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလမ္းညႊန္၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အၾကံဥာဏ္
မ်ားႏွင့္ နမူနာေကာင္းမ်ား ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္

အန္ဂ်ီအိုမ်ားမွပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္

အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း

အၾကံျပဳေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဤလမ္းညႊန္စာေစာင္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရာမ်ားပါဝင္သည္။
အခန္း (၂) ။

။ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈကို သတိထားသင့္သနည္း။

အခန္း (၃) ။

။ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈ ဆိုသည္မွာ အဘယ္
နည္း။

1

အခန္း (၄) ။

။ အဂတိလိုက္စားမႈကို မည္သို႔မည္ပံု ဆန္႔က်င္၍ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္
မည္သို႔ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

o

အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္း။ ။ မိမိတို႔လုပ္ငန္းအတြင္း အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း

o

အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပ။

။ အဖြ႕ဲ အစည္းျပင္ပတြင္လည္း မိမိလုပ္ငန္းအား နမူနာေကာင္းအျဖစ္

ရပ္တည္ေစျခင္း
o

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ။ ။ အဂတိလိုက္စားမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အတူတကြ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အခန္း (၅) ။

။

အစိုးရႏွင့္

အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္

အဂတိလိုက္စားမႈကို

တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္းက်င္ေကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ မည္သို႔မည္ပံု ကူညီလုပ္ေဆာင္
ႏိုင္သနည္း။

2

၂။ အဂတိလိုက္စားမႈကို အဘယ့္ေၾကာင့္ အေလးထား သတိျပဳသင့္သနည္း
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္းတြင္ ရွိေနသည္။ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေန
ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္
တိုင္းျပည္/အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ

အရာခပ္သိမ္းကို

လုပ္နည္းကိုင္နည္းေဟာင္း၊

ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားေအာင္

အေလ့အက်င့္ေဟာင္းမ်ား

အက်င့္ေဟာင္းမ်ားႂကြင္းက်န္ေနျခင္းသည္

မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္

ႂကြင္းက်န္ေနေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔စနစ္ေဟာင္းမွ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အႏၲရာယ္မ်ားေသာ

ဝန္းက်င္တစ္ခု

ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ မွန္ကန္မႈ၊ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ စံမ်ားကိုရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ
သိမေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

ဤအေျခခံေပၚ

မွေန၍

ေရတိုေရ႐ွည္

ရလဒ္ေကာင္းမ်ားအတြက္

အေလ့အက်င့္အသစ္မ်ား၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား စတင္က်င့္သံုးရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း တစ္ခုလည္းရွိေန
ပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခက္အခဲ

"ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒ
႐ွိပါတယ္။

ဝန္ထမ္းအားလံုးကိုလည္း

ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး စရိတ္စကႀကီးမားေစသည္

စီးပြားေရး

က်င့္ဝတ္ေတြကို သင္ေပးထားလို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေတြ
ပိုေကာင္းလာတယ္။

ဥပမာ

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႕

အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ကုန္က်မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အေသးစား

ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ လက္ဖက္ရည္ဖိုးနဲ႕
အျခားအပိုေတာင္းဆိုတာေတြကို

ေပးလို႔မရဘူး

ဆိုတာ

ေကာင္းေကာင္းသိထားၾကတယ္။

ဒါေၾကာင့္

ဒီလို

လက္ဖက္ရည္ဖိုးကိစၥေတြမွာ

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလြန္သိသာထင္႐ွားႏိုင္သည္။ အေကာက္ခြန္
ဌာနနတြင္

အထက္ကိုေမးေနစရာမလို

ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕
ရတဲ့သူတိုင္း

အေၾကာင္း

ေျပာဆိုႏိုင္
မူဝါဒကို

ေဖာက္သည္ကို

အစိုးရအရာရွိကို

သေဘၤာတစ္စီး

ထိန္းထားရန္တို႔တြင္

အခက္အခဲႀကီးစြာ

ဒါ့အျပင္

ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ကုမၸဏီအႀကီး တစ္ခုအေနျဖင့္

ကြၽန္ေတာ္တို႔န႔ဲဆက္ဆံ

အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ား ႐ွိေန သည့္အတြက္ ၾကန္႔ၾကာမႈကို

ပါတယ္။

ေကာင္းစြာသိ႐ွိထား

တဲ့အတြက္

အခ်ိန္အတန္

ခုဆိုကၽြန္ေတာ့္ဝန္ထမ္းေတြကို
လက္ဖက္ရည္ဖိုးေတာင္းတာ

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း

စာကပင္ ကုမၸဏီအေသးစားတစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ရန္၊

ေတာ့လို႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ သြားတယ္။ သူတ႔အ
ို ေနနဲ႕
ဘာမွမေပးႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့

ၾကန္႔ၾကာေနေသာ

ၾကာေတာင့္ခံေစာင့္ဆိုင္းေနႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္း

ငယ္ေလးတစ္ခုသည္ အဆိုပါျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ေသာ အဆင့္

မရွိသေလာက္နည္းသြား

တယ္။"

ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးဦးကို

တံစိုးလက္ေဆာင္မပါပဲ

အကူအညီ

ေတာင္းဆိုႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ႐ွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦး

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေခ်မ်ားသည္
လာဘ္ေပးျခင္းသည္

မည္သည့္အခါမွ

အေတာသတ္မည္မဟုတ္ေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ဆန္႔က်င္ေသာ

ၿပီးဆံုးလံုေလာက္သည္ဟူ၍

ထို႔ေၾကာင့္

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ

လာဘ္ေပးသူဘက္မွ

မရွိေသာေၾကာင့္

အဂတိလိုက္စားမႈမွာ

အကုန္အက်တန္ဖိုး

ႀကီးျမင့္ေလ့ရွိသည္။

တံစိုးလက္ေဆာင္ယူျခင္းသည္

တရားမဝင္ေပ။

အဂတိလိုက္စားမႈကို

ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္1 United Nations Convention Against Corruption ကဲ့သ႔ေ
ို သာ

ႏိုင္ငံတကာက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

ေလးစားလိုက္နာသည့္

တိုင္းျပည္အေနျဖင့္

လာဘ္ေပးျခင္းကို

ဥပေဒ

ဆန္႔က်င္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ အကယ္၍ သင္လာဘ္ေပးထားသည့္ ကိစၥမေအာင္ျမင္ပါက (သို႔) သင္လာဘ္ေပးၿပီး

1

UNCAC ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ- ၄ ကို ၾကည့္ပါ။
3

ရထားသည့္ ကန္ထ႐ုိက္ကို လာဘ္ယူထားသူမွ မေပးသည့္အခါ မည္သူ႔ထံမွ တိုင္ၾကား၍ရမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္
စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအျမင္အရ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ႐ႈံးႏိုင္ေခ် ျမင့္မားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ႏိင
ု ္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ လာဘ္ေပးမႈ
ဆန္႔က်င္ေရးအက္ဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

စီးပြားလာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ကုမၸဏီ

လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ (သို႔) ေျမာက္အေမရိကမွ

(သို႔) ဆက္စပ္ကုမၸဏီခမ
ြဲ ်ားမွ လာဘ္ေပးမႈမ်ားရွိပါက ယင္းတိုင္းျပည္မ်ား

လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ

တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

သည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးခံရျခင္းမ်ားကို လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား (သို႔)

တြဖ
ဲ က္လုပ္ကိုင္လိုေသာ

ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

၄င္းတို႔ထံတြင္ ခိုင္မာေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ား
ထားရွိက်င့္သံုးျခင္းရိွမရွိ

ေလ့့လာသံုးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။

တစ္ခုသည္

အဂတိလိုက္စားမႈတြင္

ကမၻာ့ဘဏ္၊

အာ႐ွဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္

လုပ္ငန္းေလလံဆခ
ြဲ ြင့္ျပဳေတာ့မည္
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္
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ကုမၸဏီ

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

၄င္းတို႔၏

အထူးစစ္ေဆးစီစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ၾကရ

ဗိယက္နမ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕
ရမည္ မဟုတ္ေပ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာျမန္မာစင္တာ ပြင့္သစ္စ/ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၆ စာ-၁၀

ပါဝင္ပတ္သက္မိသည္ဆိုပါက
ဥေရာပသမဂၢ

မဟုတ္ေခ်။

အပါအဝင္

ထိုသို႔ျဖစ္ပါက

ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

အဖြ႔အ
ဲ စည္းအမ်ားအျပားမွ
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔

၄င္းကုမၸဏီအား

ႏိုင္ငံတကာ

ဘ႑ာေငြစီးဆင္းမႈမ်ားျပားေသာ

အကူအညီ
တိုင္းျပည္တြင္

စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ မ်ားစြာဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္သည္။
သင့္ကုမၸဏီသည္ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ (အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ) အႏၲရာယ္အခ်က္ေပးမႈတြင္ ပါေနသလား
ႏိုင္ငံတကာမွလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သေဘာဆက္ဆံေရးတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္
ၾကံဳလာႏိုင္ေသာ

(အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ)

အႏၲရာယ္သတိေပးခ်က္မ်ားကို

အေလးေပးအာ႐ံုစိုက္ေလ့ရွိသည္။

မိမိတို႔ကုမၸဏီသည္ ထိုသို႔ေသာ သတိေပးခ်က္္မ်ားတြင္ပါေနပါက ယင္းေၾကာင့္အဖိုးတန္ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္ကို
ဆံုး႐ႈံးသြားႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္သတိေပးခ်က္ျပဳျခင္းခံရႏုိင္သည္။


ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ႐ွိျခင္း



ပိုင္ဆိုင္မႈ (သို႔) စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား ပါဝင္ေနျခင္း



အစိုးရက (လုပ္ငန္းတြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္) အတင္းအက်ပ္ အားေပးေထာက္ခံထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ျခင္း



အမ်ားသံုး ေငြစာရင္း စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီေသာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းထုတ္ျပန္မႈ မျပဳႏိုင္ျခင္း



ကုမၸဏီ၏ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို အခ်ိန္ကုိက္ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္မႈမရွိျခင္း



စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲေသာ

ႏိုင္ငံရပ္ျခား႐ွိ

မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႔အစည္းထံတြင္

လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ထားေသာ္လည္း

(အခြန္ေဆာင္ရန္မလိုေသာႏို္င္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္႐ံုးလိပ္စာမရွိျခင္း


အတိတ္၌ တရားမဝင္ (သို႔) သံသယျဖစ္ဖြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ဆက္စပ္ပါဝင္ေနခဲ့ျခင္း



လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳအနည္းငယ္သာ႐ွိျခင္း (သို႔) လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း လူသိနည္းျခင္း



ေကာ္မရွင္ေၾကး (သို႔) ဆုေၾကးေငြ ကဲ့သ႔ေ
ို သာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္သည့္ ေပးေခ်မႈမ်ားလုပ္ေလ့ရွိျခင္း



ႏိုင္ငံရပ္ျခား အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လွဴဒါန္းမႈအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း တြဖ
ဲ က္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

Source: Center for International Private Enterprise (CIPE), Anti-Corruption Compliance: A guide for mid-sized
companies in emerging markets (2014)
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ဤဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေနာက္ဆက္တြ-ဲ ၄ ကိုၾကည့္ပါ။
4

အဂတိလိုက္စားမႈကို ခိုင္ခိုင္မာမာဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး မ်ားေစသည္


ကုမၸဏီတြင္

အဂတိလိုက္စားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ေကာင္းတစ္ခုရွိပါက

ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားမွ သင့္အား ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း (သို႔)


နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းမွ ကာကြယ္ထားႏိုင္ သည္။

ကုမၸဏီေသးတစ္ခု၌

ကုမၸဏီသည္

တစ္ခုမွာ

လာဘ္ေပးမႈ

ေကာင္းရထားလွ်င္

မျပဳျခင္းေၾကာင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားကို

နာမည္

လာဘ္ေတာင္း

ခံရျခင္း နည္းပါးသြားႏိုင္သည္။


သန္႔ရွင္းေသာျပိဳင္ဆိုင္မႈျဖင့္

ရ႐ွိထားေသာ

လုပ္ငန္း

ခိုင္မာသည့္

အဂတိလိုက္စားမႈ

အေလ့အက်င့္မ်ား႐ွိျခင္း၏

တိုက္ဖ်က္ေရး

အေရးပါေသာ

စီမံကိန္းေကာင္းေကာင္းဆြဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အကိ်ဳးအျမတ္

သင္၏

သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လာဘ္ေပးရသည့္ အခါ ေနာက္ထပ္အႀကိမ္
ထပ္ေပးရမည္ကို

ေနာက္ပိုင္းတြင္

မသိႏိုင္သည့္အျပင္

ပိုမိုႀကီးမားေသာ

လာဘ္ေပးျခင္းေၾကာင့္

အက်ိဳးဆက္ျဖစ္လာႏိုင္မႏိုင္

ဆိုသည္ကိုလည္း သင္မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦး

လူမႈ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈရွိသည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌

က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းေကာင္းမ်ား

႐ွိျခင္းေၾကာင့္

ဂုဏ္သတင္း

ေက်ာ္ေဇာမႈသည္ ယေန႔ကမၻာတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ တိုးပြားလာေနေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအား ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈတစ္ခု
ျဖစ္ေစသည္။


ႏိုင္ငံတကာမွလုပ္ငန္းတစ္ခု

(သို႔)

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခု၏

အဂတိလိုက္စားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္း ကန္ထ႐ိုက္မ်ား
ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။



နာမည္ေကာင္းတစ္ခု႐ွိျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစရန္
ႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာအေတြ႕အၾကံဳ-

အဂတိလိုက္စားမႈကို

တိုက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈကို

ျမႇင့္တင္ျခင္း

အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
SMART

နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္

ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းက်င့္အစီအစဥ္ကို

လုပ္ေဆာင္ထား၍

ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရ႐ွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မလြယ္ကူခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔လုပ္ငန္းမူဝါဒမ်ားႏွင့္
မွတ္တမ္းမ်ားကို အေမရိကန္ကုမၸဏီ GE မွ တစ္ႏွစ္ၾကာသံုးသပ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ SMART နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းသည္ GE ၏အဓိကကုန္သြယ္ဖက္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ GE သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏
ႏိုင္ငံရပ္ျခားအဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒကို လိုက္နာေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ GE ကုမၸဏီသည္
SMART ႏွင့္ GE ကုန္သြယ္ဖက္မျဖစ္ခင္ကပင္ SMART လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ထား မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးသည္။
အဆိုပါေအာင္ျမင္မႈကပင္

SMART

အား

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္အက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ စီမံထားႏိုင္
မည္မွ်

ကန္ထ႐ိုက္မ်ားသည္ ပို၍ တရားဝင္ျဖစ္သည္။


မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေသာ၊

စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ

ကုမၸဏီအျဖစ္

အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌ SMART ကုမၸဏီသည္ အျခားေသာ
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူတြဲဖက္ကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အရင္းအျမစ္။ ။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆
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၃။ ယခုေဆြးေႏြးေနေသာ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
၃.၁။ အဂတိလိုက္စားမႈကို အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ျခင္း
အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ တခ်ိဳ႕ကိုမူ ထိုသို႔ မသတ္မွတ္ေပ။ တရားမဝင္ျဖစ္သည္ဟု
မသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ယင္းအေလ့အက်င့္ဆိုးမ်ားသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္
အမ်ိဳးသားဖြံၿဖိဳးေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒ၌ အဂတိလိုက္စားမႈကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည္။ ဥပေဒတြင္


လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆိုသည္မွာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ

႐ွိသူကရာထူးတာဝန္ကို အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳ၍ တစံုတရာကို
ျပဳလုပ္ရန္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳ လုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ဥပေဒႏွင့္ အညီရထိုက္ေသာ
အခြင့္အေရး

ေပးအပ္ရန္

(သို႔)

ဥပေဒႏွင့္

အညီ

ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးကို မမွန္မကန္ ပိတ္ပင္ရန္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

သက္ဆုိင္သူထံမွ

တစိုး

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ယံုၾကည္အပ္ႏွင္းထားေသာ
အာဏာကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးအျမတ္ရရန္အတြက္
အလြသ
ဲ ံုးစား ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားသည့္
လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး (သိ႔)ု အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုက
၎တိ႔က
ု ိုအပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍
(၎အတြက္၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြက္၊ ၎တိ႔၏
ု
အဆက္အႏြယ္မ်ားအတြက)္ ခြင့္ျပဳထားသည္ထက္ပိုမိုေသာ
အက်ိဳးအျမတ္ရရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

လက္ေဆာင္ကို မိမိအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားလူတဦးဦးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြ႕ဲ အစည္း
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရယူရန္အားထုတ္ျခင္း၊
ကတိျပဳျခင္းႏွင့္

သို႔မဟုတ္

တနည္းနည္းျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္းအား

တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊

ကမ္းလွမ္းျခင္း၊
သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ

ျပဳလုပ္ျခင္းကိုဆိုသည္။


တစိုးလက္ေဆာင္ဆိုရာတြင္ လာဘ္ေပးလာ္ယူမႈျပဳလုပ္ရန္ အဖိုးစားနား သို႔မဟုတ္ ထိုက္သင့္သည့္တန္ဖိုးမ
ေပးပဲလက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးျခင္းျပဳေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ လက္ေဆာင္၊ ဝန္ေဆာင္ခ၊ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္းႏွင့္
တရားမဝင္ေသာအျခားအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား3 ပါဝင္သည္။

လက္ေတြ႔ဘဝတြင္႐ွိသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပုံစံႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပမာတစ္ခုမ်ားစြာရွိႏုိင္သည္။


ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္႐ံုးမွ စာေရးသည္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေရးကိစၥ ျမန္ဆန္ေစဖို႔ လက္ဖက္ရည္ဖိုးလက္ခံကာ
လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။



ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာထမ္းသည္ လက္ေဆာင္ေကာင္းေကာင္းယူကာ ေဒသတြင္းရွိျမစ္ကို မိုင္းတြင္းလုပ္
ငန္းမွ ညစ္ညမ္းေစသည့္ကိစၥအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈေပးထားသည္။



ဘဏ္မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သည္ ေခ်းေငြေလ်ာက္ထားေသာကုမၸဏီမွလာဘ္ေငြမေပးမခ်င္း ေခ်းေငြခြင့္ျပဳမႈ
ကို အခ်ိန္ဆြထ
ဲ ားသည္။



ရဲအရာ႐ွိသည္ လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္းသည့္ အငွားယာဥ္ေမာင္းကို ရပ္ခိုင္းၿပီး စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈကို
မွတ္တမ္းတင္ကာ

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို

သိမ္းယူရမည့္အစား

အမႈပိတ္သိမ္းဖို႔အတြက္

သူ႔အား

ခ်က္ခ်င္းပိုက္ဆံေပးရန္ ယာဥ္ေမာင္းကို အၾကံေပးသည္။
အေရးႀကီးေသာအခ်က္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ က႑အၾကားတြင္သာ
အျမဲရွိေနျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပစၥည္းဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာ၏ ဥပမာကဲ့သို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ
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ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၃
6

ဓေလ့မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ၎ဓေလ့မ်ားသည္ ကုမၸဏီ
လုပ္ငန္းမ်ား႐ွင္သန္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္္ျဖစ္ေစသည္။
အဂတိလိုက္စားမႈသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းထက္ မ်ားစြာ ပိုလြန္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒသည္

အဂတိလိုက္စားမႈကို

အျခားအဓိပၸါယ္ဖြင့္ခ်က္မ်ားအရ

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအျဖစ္

အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ေနေသာ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္သည္။

သို႔ရာတြင္

အျခားေသာလုပ္ရပ္မ်ားလည္း

႐ွိေနသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေလ့အက်င့္အားလံုးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြက္
ဆိုးက်ိဳးသာေပးသည္။ ယခုေဖာ္ျပေပးမည့္ အျခားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ ပံုစံဥပမာမ်ားကို ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၌
တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။


ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအရာ႐ွိသည္ သူ၏ဒါ႐ိုက္တာရာထူးကိုသံုးကာ သူ႔ဌာနတြင္ သူ႔တူျဖစ္သူကို
အလုပ္သြင္းထားသည္။



ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာ၏ မိသားစုသည္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးကုမၸဏီ ပိုင္ဆိုင္သည္။ ထုတ္ကုန္အသစ္အတြက္
စာအုပ္ထုတ္ရန္ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံေခၚရမည့္အစား ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာသည္ လုပ္ငန္းကန္ထ႐ိုက္ကို
သူ႔မိသားစု ကုမၸဏီကိုေပးသည္။



ဝန္ႀကီးဌာန

အရာ႐ွိတစ္ဦးသည္

ကုမၸဏီတစ္ခုအား

ေလလံအေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို

ေစာစီးစြာ

အသိေပးထားသည္။ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ ၎ကုမၸဏီမွ ထိုအရာ႐ွိ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ေထာက္ပံ့ရန္
ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္

ဝန္ႀကီးဌာနမွ

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေၾကညာခ်က္ထုတ္ကာ လုပ္ငန္းတင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ရက္ကိုမူ ရက္အနည္းငယ္မွ်သာ
ေပးထားသည္။


ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္

ပံုမွန္ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မ်ားတြင္

သင္ခန္းစာမ်ားကို

သင့္္ေတာ္

လံုေလာက္ေအာင္မသင္ေပးဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္က်ဴ႐ွင္မ်ားတြင္ တက္ခိုင္းကာ
ေနာက္ဆံုးစာေမးပြႀဲ ကီးတြင္ ပါမည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ေပးသည္။
အစိုးရဆီမွ

လုပ္ငန္းကန္ထ႐ိုက္ရလိုေသာ

ကုမၸဏီသည္

အေရးပါအရာေရာက္ေသာ

အစိုးရအရာ႐ွိအတြက္

ခရီးစီစဥ္ေပးၿပီး ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို က်ခံကာ အရာ႐ွိႏွင့္ သူ၏မိသားစုကို ဇိမ္ခံဟိုတယ္တြင္ ထားေပးသည္။



ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ွိ

အရာ႐ွိတစ္ဦးသည္

ဓာတ္ေရာင္ျခည္သံုးစက္မ်ားထား႐ွိရမည့္

စည္းမ်ဥ္းသစ္ကို

ဟိုတယ္အားလံုး၌

လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးရန္

ဖန္တီးထုတ္ျပန္သည္။

ထိုအရာ႐ွိသည္

ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အဆိုပါစက္မ်ားေရာင္းခ်ေပးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကုမၸဏီကို ပိုင္ဆိုင္သည္။
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၃.၂။ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ်ျမင့္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား
ေရွ႕အခန္းမ်ား၌

ေပးခဲ့ေသာဥပမာမ်ားသည္

အေတာ္အတန္

႐ွင္းလင္းျပည့္စံုႏိုင္ေသာ္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌

ေတြ႔ေနက်ျဖစ္ေသာ၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၾကသည့္ အေလ့အက်င့္အခ်ိဳ႕ ႐ွိေသးသည္။ သင့္လုပ္ငန္းသည္
ရည္ရြယ္မထားေသာ္လည္း

အဂတိလိုက္စားမႈ အတြက္တရားခံျဖစ္ႏိုင္

တယ္လီေနာ၏ ရန္ကုန႐
္ ံုးတြင္ကပ္ထားေသာ

သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အဂတိၾကံဳႏုိင္ေခ်အထူးျမင့္ေသာ
နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕႐ွိသည္။

အထူးအားျဖင့္

အဂတိလိုက္စားမႈ

လက္ေဆာင္မေပးရ ေပၚလစီ

ဆန္႔က်င္

တိုက္ဖ်က္သည့္စနစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာမ႐ွိေသးသည့္4 ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း
လုပ္ကိုင္ရသည့္

အခါမ်ိဳး၌

ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္းအခန္းမ်ားတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆိုပါအဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားမွ ကာကြယ္
ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ၎နည္းလမ္းမ်ားကို
သံုးၿပီး

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

ျပႆနာမ်ားေပၚမလာေအာင္ပင္

ေ႐ွာင္

႐ွားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ ေလးစားမႈကို ျပသရန္ႏွင့္
သီတင္းကၽြတ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးကဲ့သို႔ေသာ အခါသမယမ်ားကို အမွတ္ရေစရန္
လက္ေဆာင္ေပးၾကသည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌

အခါသမယမ်ားရွိသည္။

အမ်ားအားျဖင့္

အျပန္အလွန္လက္ေဆာင္ေပးျခင္း

(သို႔)

အစားအေသာက္ ေကၽြးေမြးျခင္း (သို႔) အျခားေသာဧည့္ခံျပဳစုမႈမ်ား သည္
ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ား၏

အစိတ္အပိုင္းပင္

ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္

ေစ်းႀကီးေသာ

လက္ေဆာင္မ်ား (သို႔) အလွ်ံပယ္ ဧည့္ခံျပဳစုမႈမ်ား (သို႔) မၾကာခဏ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကိုမူ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူမႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ ေနာက္အခန္း၌ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္းမ်ားအား မည္သို႔မည္ပံုကိုင္တြယ္
စီမံရန္အတြက္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ပိုမိုပါ႐ွိသည္။

လုပ္ငန္းအဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ေငြေပးျခင္း (လက္ဖက္ရည္ဖိုး)
ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ရရန္အတြက္ ေငြေပးရျခင္းမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ေတြ႕ရေလ့႐ွိသည္။
၎တို႔သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူသည့္ ပံုစံေနာက္တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအရာ႐ွိတစ္ေယာက္မွ
မည္သည့္ လာဘ္အမ်ိဳးအစားကို ယူသည္ျဖစ္ေစ တရားဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ အမ်ားစုက
ကိစၥရပ္တစ္ခုၿပီးေျမာက္ေစေရးအတြက္ လက္ဖက္ရည္ဖိုးေငြေပးျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ဟုယူဆၾကသည့္တိုင္ေအာင္ ယင္း
သည္တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ေနာက္အခန္းတြင္

ကုမၸဏီမ်ားမွ

လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးရျခင္း

ကို

ေရွာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို အၾကံျပဳထားသည္။

အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡ
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္
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ပစၥည္းဝယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာႏွင့္

ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ပတ္သက္သည့္

ဥပမာတြင္

သူ၏ရာထူးကိုအသံုးခ်ကာ

သူသည္

သူ၏မိသားစု

သူ႔မိသားစုအသာရေရး

အတြက္

ဤေဆြးေႏြးမႈသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ဆန္႔က်င္တုန္႔ျပန္ျခင္း- အေသးစား၊အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တည္းျဖတ္မ)ႈ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔မွ ထုတ္ႏုတ္အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေသးစား၊
အလတ္စား အရြယ္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၂၀၁၅ အတြက္ ထုတ္ေဝထားေသာ G20-B20 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းညႊန္ကိုလည္း
ကိုးကားသည္။
8

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားမေပးသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏မိသားစု
ကုမၸဏီသည္

မွ်တသည့္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္

ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္း

ေပးသည့္တိုင္ေအာင္

သူ၏လုပ္ရပ္သည္

အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစသည္။ လူတစ္ဦး (သို႔) အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု၌ မူလလုပ္ငန္း၏အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္ကာ
အျခားအက်ိဳးစီးပြား႐ွိေနသည့္ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္
႐ွိျမဲျဖစ္သည္။

ထိုပဋိပကၡအလားလာကို

(ယခုကိစၥရပ္တြင္

ယင္းအက်ိဳးစီးပြားႏွစ္ရပ္အၾကား

သက္ဆိုင္ရာ

ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ထံသို႔)။

လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္မည္

သို႔မွသာ

ဤျပႆနာ၌

ျဖစ္သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားဆီသို႔

ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေခ်

အလားလာ

အျမဲအေၾကာင္းၾကားေပးသင့္သည္

အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡေလ်ာ့ခ်ေရး

အဆိုပါကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းအတြက္

အစီအမံမ်ားကို

အျခား

ဝယ္ယူေရး

မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္အား တာဝန္ေပးျခင္း (သို႔) မိသားစုကုမၸဏီမွ အသင့္ေတာ္ဆံုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုး
ပစၥည္းကို ေပးႏိုင္ေၾကာင္းသိသာထင္႐ွားေစရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚျခင္းအစ႐ွိသည့္ အစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းစုႀကီး၏ လုပ္ငန္းခြတ
ဲ စ္ခု (သို႔) ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ တစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳေနေသာ ကုမၸဏီအတြက္မူ
အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡကိစၥရပ္သည္

ပို၍အေရးႀကီးသည္။

ေလ်ာ့ပါးေစမည့္အစီအမံံမ်ားမရွိေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားအားလံုး

တရားဝင္ေၾကညာမႈ

တရားမဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း

မရွိေသာ၊
က်န္ႏိုင္ငံ

အမ်ားအျပားတြင္မူ တရားမဝင္ဟု ျပဌာန္းထားေလ့ရွိသည္။

အလွဴသေဘာထည့္ဝင္ျခင္း၊ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထည့္ဝင္မႈမ်ား
တံစိုးလက္ေဆာင္/လာဘ္ေပးမႈကို
စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး

လူပုဂၢိလ္တစ္ဦးဆီသို႔

ႏွစ္သက္ေသာ

တိုက္႐ိုက္ေပးစရာမလိုဘဲ

ကုသိုလ္ျပဳအဖြဲ႕မ်ားထံသို႕

အရာ႐ွိတစ္ဦး

ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေပးျခင္း၊

(သို႔ )

အရာ႐ွိ

(သို႔ )

လုပ္ငန္း႐ွင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ အခမ္းအနားတစ္ခု (သို႔) လႈပ္႐ွားမႈတစ္ခုကို (အားကစားအသင္း
အစ႐ွိသျဖင့္) ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း၊
အဖြ႕ဲ အစည္းထံမွ

ႏိုင္ငံေရးပါတီသို႔

အထူးအခြင့္ေရးရရန္အတြက္

ထည့္ဝင္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ၎ပုဂၢိဳလ္၊

လုပ္ေဆာင္ပါက

လာဘ္ေပး

လာဘ္ယူမႈျဖစ္ေစသည္။

ကိုယ္က်ိဳးအခြင့္ေရး (သို႔ ) မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို ႐ွာေဖြေနျခင္း မဟုတ္သည့္ သန္႔ရွင္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္
အဆိုပါထည့္ဝင္ေပးမႈအားလံုးကို
၎ထည့္ဝင္မႈမ်ားအား

ပြင့္လင္းစြာ

လုပ္ေဆာင္သင့္

ျပင္ပေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားမွ

သည္။

အထူးအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ

မည္သို႔ထင္ျမင္ယူဆၾကမည္ဆိုသည့္

အခ်က္ကို

ေသခ်ာစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္း သည္ သင္ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းထားေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္ေနသည့္ တစ္စံုတစ္ဦးထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ (သို႔) လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ရ႐ွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မ်ိဳး၌ ျဖစ္သည္။

၃.၃။ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ျခင္း- အဂတိလိုက္စားျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းရာတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္
နည္းလမ္းတစ္ခု
ဤအခန္းသည္

ေ႐ွာင္႐ွားသင့္သည့္

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္

အဂတိလိုက္စားမႈအေလ့အက်င့္

ပံုစံမ်ား

အေၾကာင္းအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ မလုပ္သင့္ သည့္အရာမ်ားကို
သိ႐ွိရသကဲ့သို႔ သင့္လုပ္ငန္းမွ မည္သည္ကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္ႏွင့္ မည္သို႔ရပ္တည္သင့္ သည္ စေသာ အခ်က္မ်ားကို
စဥ္းစားရာတြင္လည္း

အကူအညီျဖစ္ေစသည္။

အမ်ားကျမင္ေစလိုသနည္းဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း

သင္လုပ္ငန္းကို
စဥ္းစားသင့္သည္။

မည္သည့္

တန္ဖိုးႏႈန္းစံမ်ားႏွင့္

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ျခင္းသည္

တြ၍
ဲ
အဆိုပါ

အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေသာ ကုမၸဏီသည္ ၎၏စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ရ႐ွိေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတြင္

ပါဝင္ပတ္သက္စရာမလိုပဲ

လိုအပ္သည့္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေလ့ရွိသည္။
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က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈသည္

တာဝန္ခံမႈ၊

ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈ၊

က်င့္ဝတ္တရားႏွင့္

အဂတိကင္းမႈမ်ားတို႔၏

ေပါင္းစည္း

မႈျဖစ္သည္။
တာဝန္ခံမႈ


ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူသည္



ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည္



ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုးအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလုပ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္
လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးသည္

ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈ


အလုပ္ၿပီးေျမာက္ဖို႔ရာ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ႐ွိသည္



ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလုပ္ကိုေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္သည္



ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလုပ္ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ စီမံသည္

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္


ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျခားသူမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို တန္ဖိုးထားသည္



ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ယံုၾကည္ႏိုင္ပါသည္



ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သည္

အဂတိလိုက္စားမႈကင္းျခင္း/ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း


ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂတိကင္းစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္။



ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသံုးကာ အဂတိလိုက္စားမႈကို ခက္ခဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသည္။



ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ေပါင္းစည္းမႈ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျပာစကားမ်ားႏွင့္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအၾကား ကြျဲ ပားျခားနားခ်က္ဟူ၍ မ႐ွိေပ။ တာဝန္ခံမႈ၊ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈႏွင့္ က်င့္
ဝတ္တရားမ်ားသည္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုညီညြတ္ကိုက္ညီေန၍က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈကိုခိုင္မာအားေကာင္း ေရးအတြက္လည္း
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ေထာက္ပံ့မႈေပးသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္ထားသည္။
အရင္းအျမစ္။

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေရး

လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္စြာ

ေနထိုင္ေရးႏွင့္

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္

ေရး၊

"သင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္" (က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ၂၀၁၅)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အမ်ိဳးသားေရး

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္

လႈံ႕ေဆာ္အားေပးႏိုင္သည္။

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေသာ

စီးပြားေရးဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္

ကုမၸဏီတစ္ခု

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

တည္ေထာင္ဖန္တီးေရးအတြက္

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္ေမးသင့္သည္မွာ-

ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တာဝန္ခံမႈ၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဖြံၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားရည္မွန္းခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃) ၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား
•

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အျမစ္ျဖတ္တိုက္ဖ်က္ျခင္းကို အမ်ိဳးသားတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္

•

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ စီမံကြပ္ကဲမႈ၌ သန္႔႐ွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဖန္တီးရန္

•

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ရန္

•

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေၾကာင့္

အဟန္႔အတားျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္
•

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျပဳေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရသူမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပးရန္

•

ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ဥပေဒအုပ္စိုးမႈႏွင့္ စီမံကြပ္ကဲမႈမ်ားမွတဆင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္

စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
အရင္းအျမစ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃) (တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ဘာသာျပန္)

စသည္တို႔ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မည္သည့္စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ႏွင့္ လုပ္ငန္း/ အလုပ္႐ွင္မွ
ျမႇင့္တင္ေနသည့္ က်င့္ဝတ္တန္ဖိုးမ်ားကို ဂုဏ္ယူမႈရွိမရွိဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္သည္။
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၄။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ရန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ရန္ မည္သို႔ေဆာင္ရက
ြ ္
ႏိုင္သနည္း
လုပ္ငန္းတိုင္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရးကို စိတ္ဝင္စားၾကသည္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕နည္းလမ္းမ်ားသည္ လြယ္ကူရွင္းလင္း၍ အခ်ိဳ႕မွာ ပို၍႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းမ်ား၌ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ျခင္းႏွင့္ ဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ အဆင့္သံုးဆင့္သတ္မွတ္
စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။


အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္း။

႐ွင္းလင္းသည့္

အေျခခံမူမ်ားကို
၎မူဝါဒႏွင့္

အေျခခံ၍

ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး

မူဝါဒႏွင့္

ကိုက္ညီေသာ

စီးပြားဖက္မ်ားအတြက္

သင္တန္းမ်ား။

ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ

အျခားအေထာက္အပ့ံစနစ္မ်ားကိုလည္း

ခိုင္မာသည့္

အဂတိလိုက္စားမႈ

အစီအစဥ္မ်ား၊

သတင္းေပးပို႔မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး

ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္း၏

အ႐ြယ္အစား၊ နယ္ပယ္အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ၎ရင္ဆိုင္ရသည့္ အဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေနအထားေပၚ မူတည္၍
အစီအစဥ္တစ္ခု၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားသည္ ပို၍မ်ားျပား (သို႔) ပို၍နည္းပါး လာႏိုင္ပါသည္။


အဖြဲ႕အစည္းျပင္ပ။ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
ကတိကဝတ္မ်ားကို

လုပ္ငန္းတြဖ
ဲ က္မ်ားႏွင့္

အျခားေသာ

ပါဝင္ပတ္သက္္သူမ်ားထံသို႔

အသိေပး

ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။


စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ။

စီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြင္း

အဂတိလိုက္စားမႈေဘးကို

ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား ထူေထာင္ေရးအတြက္ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ဤအခန္းသည္

မူဝါဒမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ပိုမိုခိုင္မာေစေရးအတြက္ႏွင့္

လူတိုင္းေကာင္းမြန္စြာ

လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ကူညီႏိုင္သည့္ကြန္ရက္ ဖန္တီးေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပက
္ ိုင္ႏိုင္သည့္
အရာမ်ားကို အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဥပမာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသည္။

၄.၁။ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္း။ ခိုင္မာသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒႏွင့္ အစီ
အစဥ္မ်ား ကုမၸဏီအတြင္း၌ ထူေထာင္ျခင္း
အထူးသျဖင့္

ၿပီးခဲ့သည့္အခန္းတြင္

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္

အဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေသာ

နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕တြင္

လုပ္ငန္း

လုပ္ကိုင္သည့္ အခါ၌ လုပ္ငန္းတိုင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ရွိထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အေလ့အက်င့္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ
သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသင့္သည္။

အဆိုပါ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို

အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း

ေသခ်ာေစရန္ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုအပ္သည္။ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူသည့္ အေျခခံမ်ားကို
နားလည္ရန္

ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည့္

အေထာက္အကူျပဳ

အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ-

ဥပမာ

Transperancy

International ၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးနိယာမမ်ား (အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အထူးထုတ္) ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အရင္းအျမစ္မ်ား

ရ႐ွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၌ ခိုင္မာေသာ
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အဂတိလိုက္စားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ား

ထည္ေဖာ္ရန္အတြက္

လိုအပ္သည့္

အေကာင္အ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို Trasperancy
International ၏လမ္းညႊန္တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ဤလမ္းညႊန္တြင္

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို

ထပ္မံေဖာ္ျပေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ယင္းအစားဤအခန္းသည္
အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကိုသာ အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ မရႏိုင္ေသးသည့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ လမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
အား

လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရာတြင္

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္

မည္သို႔မည္ပံုျဖစ္ႏိုင္သည္ကို

ေဒသတြင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပ

ထားသည္။

၄.၁.၁။ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္။ အဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို

Transparency International ၏ Business Principles for
Countering Bribery— Small and Medium Enterprise

သံုးသပ္အကဲျဖတ္ကာ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း

(SME) Edition အတြက္ ျမန္မာဘာသာျပန္ကို
http://www.myanmarresponsiblebusiness.

ကုမၸဏီတိုင္း၏

org/pdf/2014-11-04-TI-Guide-Business-Principles-for-

အဂတိလိုက္စားမႈ

အစီအစဥ္မ်ားသည္

Countering-Bribery.pdf တြင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ပါက ရန္ကုန္ရွိ

တူညီေနစရာမလိုေပ။

တိုက္ဖ်က္ေရး
အဂတိလိုက္စားမႈ

Myanmar Center for Responsible Business

တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုသည္ ၎ကုမၸဏီရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕

တြင္ရယူႏို္င္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

ရသည့္

https://www.transparency.org/whatwedo/tools/busines

အဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်အတိုင္းအတာႏွင့္

ရင္ဆိုင္ရန္

s_principles_for_countering_bribery_sme_edition/1/

ရ႐ွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားၾကား အခ်ိဳးက်ေန

သင့္သည္။

တြင္ ရရွိႏို္င္သည္။

ေဒသတြင္း၌သာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ အလြန္ေသးငယ္သည့္
ကုမၸဏီေလးအဖို႔

ေဒသတြင္း

ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအတြက္

ဆင့္ပြားသင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မလိုအပ္ႏိုင္ပါ။
သို႔ေသာ္

လာဘ္ေတာင္းခံမႈကို

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

ဆန္႔က်င္ရန္ႏွင့္

လက္ေဆာင္လက္ခံ/ေပးရသည့္ သင့္ေတာ္သည့္ အတိုင္းအဆကို
နားလည္ရန္

႐ွင္းလင္းေသာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုမူ

လိုအပ္ေနဆဲ

ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳတြင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ေရး

စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္

၎ေဘးမ်ားကို

အဂတိလိုက္စားမႈ

လူမႈကြန္ရက္မ်ားသံုးကာ
ေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်မ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ရန္ကုန္႐ွိ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္သည္ ေဖ့ဘုတ္တြင္
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္္သည့္
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ကာ ထိုတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး သင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္
မူဝါဒသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစသည္။
အရင္းအျမစ္။ အေမးအေျဖက႑၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္မားလြန္းသည့္ အေနအထား (ဥပမာ-ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ေပးရသည့္ တန္ဖိုးျမင့္ မသမာေၾကးမ်ား
အပါအဝင္) ၌ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ပမာဏနည္းပါးေသာ လာဘ္ေပးရမႈအား
အေကာက္ခြန္ဌာန၌

ကုန္ပစၥည္းထုတ္ယူရာတြင္လည္းေကာင္း

(သို႔)

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

ႏိုင္ငံအတြင္း

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင့္ကုမၸဏီသည္ အခမ္းအနားမ်ားအတြက္
ေငြေၾကးမေထာက္ပံ့

(သို႔)

ႏိုင္ငံေရးအတြက္

လွဴဒါန္းမႈမျပဳပါက

ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္

မူဝါဒမ်ား

ထား႐ွိရန္မလိုအပ္ေပ။
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အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ အဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကိုဆန္းစစ္ရန္ ႐ိုး႐ွင္းေသာနည္းလမ္း- ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ
သင္၏လုပ္ငန္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကိုဆန္းစစ္ရန္ အ႐ိုး႐ွင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ
သင္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။


ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေတြ႕ဆံုမႈၿပီး သင့္ကုမၸဏီ၏ အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အားေကာင္း
ေစေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးပါ။
အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အႏၲရာယ္္ ျဖစ္ေစသည္ကို

o

႐ွင္းလင္းေျပာျပပါ။


အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်မ်ားအေၾကာင္း ေျပာျခင္းအတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုေၾကာင္း
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွင္းျပပါ။



သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ
o

အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသနည္း

o

ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း/ လက္ခံျခင္း
(သို႔) အတြင္းသတင္းႏိႈက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ (သို႔) အႏၲရာယ္္မ်ားသည့္ အေလ့
အက်င့္မ်ား၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသလား။
အဂတိျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလုပ္ငန္း၏ မည္သည့္အပိုင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေလ့႐ွိ

o

သနည္း။

ကန္ထ႐ိုက္ရရန္ႀကိဳးစားျခင္း။

ကုန္ပစၥည္း၊

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝယ္ယူရာ၌လား။

အခြန္ေဆာင္ရာ၌လား။ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရာ၌လား (လွ်ပ္စစ္၊ တယ္လီဖုန္း၊ အင္တာနက္)။
လုပ္ပိုင္ခြင့္ပါမစ္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရးႀကိဳးပမ္းရာ၌လား။


အဆိုပါ

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအေၾကာင္း

ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်႐ွိေသာ

မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ားသည္

အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ကို

ေဆြးေႏြးကာ

ဆံုးျဖတ္သည္။

အကယ္၍

သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ထိုကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ အဆင္မေျပပါက ၎တို႕ၾကံဳေတြ႔ရေလ့႐ွိသည့္
အဂတိလိုက္စားမႈ အေလ့အက်င့္မ်ား႐ွိေနေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကို ခ်ေရးရန္ ေျပာႏိုင္သည္။



အဂတိလိုက္စားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ေရးဆြဲ

အေကာင္အ

ထည္ေဖာ္ေနစဥ္၌္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်႐ွိသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္
နယ္ပယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ထိုသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးသည္။

အေရးႀကီးေသာအခ်က္။
မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္

ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို

ဆန္းစစ္၍

ထိုအဂတိေဘးကို

ျပႆနာ၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း

စီးပြားေရး

ရင္ဆိုင္ရန္

ဆံုးျဖတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္

လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္

႐ိုးသားစြာ

လက္ခံထားရန္လိုအပ္သည္။ လုပ္ငန္းအတြင္း အေလ့အက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္႐ွိ႐ံုသာမက
အခက္အခဲမ်ားလည္း

ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္ကို

အသိမွတ္ျပဳထားရသည္။

လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ရ႐ွိေရး

(သို႔)

အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္း၏ အဓိကအက်ိဳးအျမတ္ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရေသာအခါ အေလ့အက်င့္
ေဟာင္းမ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။

၄.၁.၂ ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႐ွင္းလင္းေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ား
ထူေထာင္ျခင္း
ကုမၸဏီတိုင္း၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ (သို႔) အျခား အဂတိလိုက္စားမႈ ပံုစံမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို
႐ွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည့္

အဂတိလိုက္စားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒ

႐ွိရန္လိုအပ္သည္။

ထိုမူဝါဒသည္
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႐ွည္လ်ား႐ႈပ္ေထြးမေနဘဲ

တိုတိုႏွင့္႐ွင္း႐ွင္းျဖစ္ပါက

ပိုေကာင္းပါသည္။

(ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္

FMI

၏မူဝါဒကဲ့သို႔)။ အျခားေသာ ဥပမာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) တြင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။
FMI ကုမၸဏီလိမီတက္၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
FMI အုပ္စုသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ (သို႔) အဂတိလိုက္စားမႈ မည္သည့္ပံုစံကိုမွ် လက္သင့္မခံပါ။
စီးပြားေရးအခြင့္သာမႈရရန္ (သို႔) မ်က္ႏွာသာေပးခံရရန္အတြက္ လက္ေဆာင္၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အတြက္ ေပးေခ်မႈ
အား ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေပးျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႐ွာေဖြျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ သင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္
သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားကို
က်င့္သံုးေနေၾကာင္း အမွတ္ရကာ အုပ္စုမွ လိုက္နာသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္။
အကယ္၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ ပါဝင္ေနပါက အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္း၊ အလုပ္မွ
ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း၊ တရားစြခ
ဲ ံရျခင္းႏွင့္ ေထာင္က်ခံရႏိုင္သည္။
အတူလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို လက္သင့္မခံႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္
ေနရန္လိုအပ္သည္။
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္

အဂတိလိုက္စားမႈ

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္

စုေပါင္းခ်မွတ္ထားေသာ

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။
ထိုမူဝါဒကို ဝန္ထမ္းအားလံုး၊ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား၊ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊စီးပြားတြဖ
ဲ က္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအားလံုး သိ႐ွိေစရန္
ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရမည္။
မူဝါဒအျပည့္အစံုကို http://fmi.com.mm/anti-bribery-policy/ တြင္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာျပန္ကို http://fmi.com.mm/myanmar/anti-briberypolicy/ တြင္ၾကည့္ပါ

အမ်ားအားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒသည္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံမူမ်ားအား ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။

မူဝါဒက

ဖြင့္ဆိုခ်က္ေပးရန္

မည္သို႔ဆိုလိုသည္ကို
လိုအပ္သည္။၎ကို

ခိုင္လံုေသာ

အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္

(သို႔)

ပိုမို႐ွင္းလင္းသည့္

လက္စစ
ြဲ ာအုပ္

အဓိပၸါယ္

တြင္ေဖာ္ျပထားေလ့႐ွိၿပီး

ယင္းက်င့္ဝတ္မ်ား၌ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မည္သည့္အျပဳအမူမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထား သည္ကို သီးသန္႔ေဖာ္ျပထားေလ့႐ွိသည္။
လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္လက္စတ
ြဲ ြင္
ပါဝင္ေလ့႐ွိေသာ္လည္း
အျပဳအမူမ်ားကို

အမ်ားအားျဖင့္

၎သည္

ခြျဲ ခားျပရမည္

ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းေရးအတြက္
တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္

အဂတိလိုက္စားမႈ

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္
ျဖစ္သည္။

ဆက္စပ္ေသာ

အထူးသျဖင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကို

အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးအတြက္

႐ွင္းလင္းသတ္မွတ္ေပးရမည္။

ကိစၥရပ္ထက္ပိုေသာ

(လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္

အေၾကာင္းအရာမ်ား

လက္ခံႏိုင္သည့္၊

အဂတိလိုက္စားမႈ

အေျခအေနမ်ားကို

သတ္မွတ္ေပးရမည့္အျပင္
မည္သူထံတြင္

ပတ္သက္္သည့္

လက္မခံႏိုင္သည့္
အဂတိလိုက္စားမႈ

တာဝန္႐ွိသည္ဆိုသည္ကိုလည္း

လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

နမူနာအခ်ိဳ႕ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ တြင္ၾကည့္ပါ)
ထိခိုက္ႏိုင္ေခ်ျမင့္မားေသာ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုအတြက္ရည္ရြယ္သည့္ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
က်င့္ဝတ္တို႔ကို

သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္သင့္သည္။

လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးရျခင္းမ်ား

ျဖစ္သည္။

(ၿပီးခဲ့သည့္

ပထမတစ္ခုမွာ

ကိစၥရပ္တစ္ခု

အခန္းတြင္တင္ျပခဲ့ၿပီး)

ျမန္ဆန္လြယ္ကူေစရန္

လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးရျခင္း

ကို

ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ မျမင္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ယင္းသည္ သင့္အား အဆံုးမ႐ွိေသာ လာဘ္ေပးမႈသံသရာတြင္
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လည္ပတ္ေနေစႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သင့္လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္၊ လွ်ပ္စစ္သြယ္သည့္ကိစၥရပ္၊ အေကာက္ခြန္
ေၾကညာျခင္း စသည္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာေနလွ်င္ လုပ္ငန္းအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္သည္။
လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးရျခင္းဆိုင္ရာ နမူနာမူဝါဒ
အဆိုပါလာဘ္ေပးျခင္းမ်ားအား အျမဲေ႐ွာင္႐ွားဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ရာတြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအဆင့္မ်ား႐ွိသည္။


အကယ္၍ေပးရန္ေတာင္းဆိုပါက

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျငင္းပါ။

(ေနာက္အပိုင္းတြင္

ျငင္းဆိုရန္

အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ ပါ႐ွိသည္)


အကယ္၍ေပးရလွ်င္ မန္ေနဂ်ာထံ သတင္းပို႔ပါ



ေပးသည့္ပမာဏကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ။



ေပးရသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ

အရင္းအျမစ္။

ႏိုင္ငံတကာ

ေငြေၾကး

ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း၏

SME

မ်ားအတြက္

က်င့္ဝတ္လက္စြလ
ဲ မ္းၫႊန္

http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/54665/SME-Integrity-Tool-Level1#sthash.7L0kIZKb.dpuf

အေရးႀကီးေသာအခ်က္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္္႐ွိေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ လက္ဖက္ရည္ဖိုးေပးရျခင္းကို
ေ႐ွာင္႐ွား၍

မရႏိုင္ေပ။ထိုအေျခအေနမ်ား၌

ေထာက္ခံမႈျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားသိ႐ွိထားရန္ လိုအပ္သည္မွာ

၎တို႔၏လံုျခံဳေရးအတြက္

တစ္စံုတစ္ခု

ကုမၸဏီသည္

လုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္

၎တို႔ကို
၎တို႔ကို

အျပစ္ေပးမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ
လံုးဝမ႐ွိသည့္

အေနအထားတြင္

လာဘ္ေပးရသည့္အမႈကို

အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းသတင္းေပးပို႔ခ်က္
မ်ားသည္

လုပ္ငန္းအတြက္

နယ္ပယ္မ်ားကို

အဓိကက်သည့္

ေလ့လာရာတြင္

ေနာင္အနာဂတ္တြင္

ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ

အေထာက္အကူျဖစ္သကဲ့သို႔

ထိုအဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို

ေလ်ာ့ခ်ေရး

အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း
အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါ
ဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ားသည္

လက္ေဆာင္

လက္ခံျခင္းႏွင့္

လက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊

ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျပဳစုျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္္ၿပီးရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ျပဌန္းထားရန္ လိုသည္။ လာဘ္
ႏွင့္

လက္ေဆာင္ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ခြျဲ ခားဖို႔ခက္ခဲသည္။

လက္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္

အထူးသျဖင့္
ေတြ႕ေနၾကျဖစ္ၿပီး

အမ်ား လက္ခံထားသည့္ ႐ိုး႐ာဓေလ့ျဖစ္သည္။ သင့္ကုမၸဏီသည္
လက္ေဆာင္လက္ခံထားသူႏွင့္
ႀကိဳးပမ္းေနလွ်င္

(သို႔)

လုပ္ငန္းစီးပြားတစ္ခုလုပ္ကိုင္ရန္
လက္ေဆာင္

လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း။ ေမးရန္ေမးခြန္းမ်ား
သင္သည္ ေဒသအစိုးရ႐ံုးတစ္ခုတြင္ ေရာက္ေနၿပီး
ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ စာတစ္ေစာင္ရ႐ွိရန္
ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ေဒသဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုအတြက္
လွဴဒါန္းရန္ အလွဴခံပံုးကို စားပြေ
ဲ ႐ွ႕တြင္ခ်ထားသည္။
အလွဴေငြထည့္ပါက အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ပါသလား။
သင္ကိုယ္ကို ေမးရန္ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕႐ွိသည္။
•

လက္ေဆာင္သည္ လက္ခံသူ၏

မူလရည္႐ြယ္ခ်က္တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္
လႊမ္းမိုးႏိုင္ေျခ ႐ွိပါသလား။
•

သင့္ကုမၸဏီတြင္ လက္ေဆာင္သည္

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈ႐ွိသည့္ အစဥ္အလာတစ္ခု
သဖြယ္ျဖစ္ေနပါသလား။
•

လက္ေဆာင္သည္ ကုမၸဏီျပင္ပမွ

လူမ်ားအတြက္ လာဘ္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ျမင္ခံရပါသလား။
အရင္းအျမစ္။ G20-B20 မွ ကိုးကားယူထားသည့္
ေမးခြန္းမ်ား- အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

လက္ခံထားသူ၏

ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္၍ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ထားလွ်င္ အဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိသည္။ လက္ေဆာင္အေသးအဖြမ
ဲ ်ားကို
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျပစ္မဆိုသာေသာ္လည္း တန္ဖိုးႀကီးလက္ေဆာင္မ်ားမွာမူ စီးပြားေရးကိစၥရပ္အတြက္ တရားမဝင္
အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုးကာ ေပးသည့္ အသြင္႐ွိပါက လာဘ္ေပးမႈျဖစ္ဟန္႐ွိသည္။ ၎တို႔သည္ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေငြေပးျခင္း/ယူျခင္းကိုမူ လံုးဝခြင့္မျပဳသင့္ေပ။
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အေရးႀကီးေသာအခ်က္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္ မရည္႐ြယ္သည့္တိုင္ လက္ေဆာင္မ်ားသည္ လာဘ္ေပး မႈမ်ားႏွင့္ တူႏိုင္သည္။
သင့္ကုမၸဏီျပင္ပမွ

လူမ်ားသည္

အခြင့္သာမႈတစ္ခုရေစရန္

လက္ေဆာင္ကို

မသင့္ေလ်ာ္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုအား

ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္

လႊမ္းမိုးရန္

(သို႔)

ျမင္ေကာင္းျမင္ႏိုင္သည္။

အျခားေသာ

အဂတိလိုက္စားမႈ

ေပၚေပါက္လာျခင္းကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းေသာ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕႐ွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရာ၌

အကယ္၍

သင္သည္

တန္ဖိုးႀကီးလက္ေဆာင္ေပးရန္

ႀကိဳးပမ္းမိလွ်င္

သင္လုပ္ငန္း၏ ဂုဏ္သတင္းထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ။
ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာ (သို႔) ဝန္ထမ္းထံသို႔ တန္ဖိုး႐ွိလက္ေဆာင္ကမ္းလွမ္းခံရပါက မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္
ပတ္သက္္ၿပီး ႐ွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒ႐ွိထားသင့္သည္။ အမ်ားျပည္သူ အခမ္း အနားမ်ား၌ ေပးျခင္းျဖစ္ပါက တခါတရံတြင္
လက္ေဆာင္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္္သည့္
အစီအစဥ္ တစ္ခု႐ွိသင့္သည္။ ထိုလက္ေဆာင္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ကာ ကုသိုလ္ျပဳအဖြဲ႕မ်ားထံ လွဴဒါန္းႏိုင္သည္။
တန္ဖိုး႐ွိ

လက္ေဆာင္တစ္ခုကို

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္

သိမ္းဆည္းထားျခင္းသည္

ဘယ္ေသာအခါမွ

မသင့္ေတာ္ပါ။ လက္ေဆာင္ကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္လိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းကို
လက္ေဆာင္ေပးသူထံ

အသိေပးရာတြင္

အကူအညီျဖစ္ႏိုင္သည္။

သို႔မွသာ

ေနာင္တြင္

ယင္းအေျခအေနမ်ိဳး

ထပ္ၾကံဳရျခင္းမွ ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္မည္။
အေရးႀကီးေသာအခ်က္။ အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လက္ေဆာင္ကိစၥႏွင့္ ၾကံဳရေသာအခါ
ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရယူရန္ အားေပးတိုက္တြန္းသင့္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားႀကိဳတင္ ေမးျမန္းျခင္း
သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပႆနာၾကံဳရျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသည္5။

႐ွင္းလင္းျပတ္သားေသာ စည္းမ်ည္းမ်ား ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္လည္း လိုအပ္သည္။ ၎တိ႔မ
ု ာွ
အက်ိဳးစီးပြား

ပဋိပကၡမ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးထည့္ဝင္မႈမ်ား၊

လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားႏွင့္

စပြန္ဆာေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား

စသည္

တို႔ျဖစ္သည္။ ဝယ္သူမ်ား (သို႔) ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ခရီးစီစဥ္ကုန္က်ခံျခင္း၊ အထူးခံစားခြင့္ေတာင္း ခံျခင္းမ်ား၊
စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ)

(ေကာ္မ႐ွင္ခမ်ား၊

သီးသန္႔ေပးေခ်မႈမ်ားလည္း႐ွိသည္။

ပတ္သက္္သည့္အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားအား

ပညာ႐ွင္ေၾကးမ်ား၊

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္

ေပးေခ်ရမည့္

ပံုစံႏွင့္

ေနရာ

မည္သို႔ကိုင္တြယ္စီမံႏိုင္သည္ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕၏

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း လမ္းညႊန္တြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

5

ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တိုက္ဖ်က္ေရး- အေသးစား၊အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အတြက္ စီးပြားေရးအေျခခံမူမ်ား (စာမ်က္ႏွာ ၂၀)
16

အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားကို လက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို
သင္သိပါသလား။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္တြင္ ေျပာထားသည္မွာ ၂၅ ေဒၚလာထက္ပိုေသာ လက္ေဆာင္ကို (သို႔)
တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁၀၀ ထက္ပိုေသာ လက္ေဆာင္မ်ားကို မည္သည့္အစိုးရအရာ႐ွိမွ မယူႏိုင္ပါ။ ဤသည္မွာ
တန္ဖိုးႀကီးမားလြန္းေသာ

လက္ေဆာင္

(သို႔)

သာလြန္ရက္ေရာမႈမ်ား

စသည္ျဖင့္

ခြျဲ ခားဆံုးျဖတ္ရန္

စံသတ္မွတ္ခ်က္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အဂတိလိုက္စားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသည္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို

အလြန္က်ယ္ျပန္႔စြာ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားၿပီး လက္ေဆာင္သည္ အစားအေသာက္၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊ ခရီးစဥ္၊ ကလပ္အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ခြင့္မ်ား၊ ေ႐ႊႏွင့္
ေငြက့သ
ဲ ို႔ေသာ လက္ေဆာင္ပံုစံအမ်ိဳးမိ်ဳး႐ွိႏိုင္သည္ကို အသိမွတ္ျပဳထားသည္။
အေျခခံမူအရ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားကို အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခု (သို႔) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံမွ ၎အရာ႐ွိ၏
ရာထူးအာဏာကိုေမွ်ာ္ကိုးကာ ေပးသည့္/ကမ္းလွမ္းသည့္ မည္သည့္လက္ေဆာင္ကိုမွ် လက္မခံရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထား
သည္။ ပို၍႐ွင္းလင္းေအာင္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ လက္ေဆာင္ေပးသူသည္ အရာ႐ွိ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ မႈေအာက္တြင္႐ွိေနသည့္
ေအဂ်င္စီတစ္ခုႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း (သို႔) လက္ေဆာင္ေပးသူသည္ အရာ႐ွိ၏အခြင့္အာဏာျဖင့္
ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈတစ္ခုေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ထိုနည္းတူစြာ

အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားကို

လက္ေဆာင္မ်ား

ေတာင္းဆိုျခင္း

မျပဳလုပ္ရန္

ညႊန္ၾကားထားသည္။

လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ျငင္းပယ္လိုက္သည္ျဖစ္ေစ လက္ေဆာင္ ကမ္းလွမ္းခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္အရာ႐ွိမ်ားထံ
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားေပးရန္ လိုအပ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ လက္ေဆာင္လက္ခံျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေန မ်ား႐ွိသည္။


လက္ေဆာင္တစ္ခု၏တန္ဖိုးသည္ က်ပ္ ၂၅၀၀၀ ထက္မပိုသည့္အခါ (တစ္ႏွစ္တြင္းရ႐ွိသည့္ လက္ေဆာင္
အားလံုး၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးသည္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ ထက္မပိုေစရပါ။)



မိသားစု (သို႔) ပုဂၢိဳလ္ေရးခင္မင္မႈေၾကာင့္ေပးေသာ လက္ေဆာင္မ်ား



ခရစ္စမတ္ႏွင့္ သတင္းကၽြတ္ကဲ့သို႔ေသာ အထူးအခါသမယတြင္ေပးသည့္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀ ထက္မပိုသည့္
လက္ေဆာင္မ်ား

ကိုးကားခ်က္မ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၃) http://www.accm.gov.mm/acc/image/data/acc/books/ACCL_e
n.pdf
Source: Berwin Leighton Paisner LLP, “Myanmar issues guidelines to combat ‘rampant and obvious’ bribery,” Expert Legal Insights
Blog, 26 April 2016. http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9a78b6ae-0c14-473c-a215-c6b0bfda87df. Accessed 1 October
2016.

၄.၁.၃။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေ႐ွာင္႐ွားျခင္း- သင္မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လာဘ္ေပးျခင္း (သို႔) အဂတိလိုက္စားမႈတစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း သည္ ေရွာင္လြမ
ဲ ရႏိုင္ဟု
ထင္ျမင္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္ပါက အမွန္တကယ္ ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္ေသာ အခါမ်ိဳး၌ ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ သင္ေတြးထင္ထားသည္ထက္ ပိုေသာ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား ႐ွိေနႏိုင္ပါသည္။
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၄.၁.၃.၁။ ကာကြယ္ျခင္း
အဂတိလိုက္စားမႈ တစ္ခုတြင္ မျဖစ္မေနပါဝင္ပတ္သက္မိေအာင္ ဖိအားေပးလာႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို မည္သို႔
ေရွာင္လ်ားႏုိင္မည္နည္း

ဆိုသည္မွာ

ပထမဦးစားေပးျဖစ္သည္။

ထိုျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ား6

ထို႔ျပင္

အတြက္လည္း

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရသည္။


ခြင့္ျပဳခ်က္၊ လိုင္စင္ (သို႔) အျခားဝန္ေဆာင္မႈကို လိုအပ္ပါက စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမွန္တကယ္ ကုန္က်သည့္ စရိတ္၊
ၾကာႏိုင္သည့္အခ်ိန္ စသည္တို႔ကို သိထားပါ။ စာ႐ြက္စာ တမ္းျပည့္စံုစြာ႐ွိထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာကိုလည္း
အခ်ိန္မီတင္သြင္းထားၿပီးေၾကာင္း

ေသခ်ာေစရန္

တင္ဒါတင္သြင္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ

လုပ္ေဆာင္ပါ။

႐ႈပ္ေထြးသည့္

အႀကီးစား

ကိစၥရပ္တြင္

ပါဝင္ရသည့္အခါ၌

ခြင့္ျပဳထားသည့္အရာ/ခြင့္မျပဳထားသည့္အရာမ်ားကို

သိထားရန္

တင္သြင္းသူတစ္ဦးကို

အခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း

အက်ိဳးျဖစ္သည့္

သတင္း

လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္အတြက္

အထူးလိုအပ္သည္။

ဥပမာ-

(သို႔)

တင္ဒါ

ကုမၸဏီတစ္ခု

အသာရေစရန္ တင္ဒါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားျခင္း စသည္တို႔ကို ေတြ႕ရွိရပါက ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို
ထၿပီး ကန္႔ကြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤသတင္းအခ်က္မ်ားကို အျမဲတမ္း လြယ္ကူစြာမရႏိုင္ေသာေၾကာင့္

သင့္အေနႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ေလ့လာျပင္ဆင္ထားရမည္။


ပြစ
ဲ ားမ်ား (သို႔) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ကိုင္ေသာအခါတြင္ သတိထားလုပ္ကိုင္ၿပီး ၎တိ႔အ
ု ား
သင့္ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားကို အသိေပးထားပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စည္းမ်ဥ္း အခ်ိဳ႕လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေန၍
က်န္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း

႐ွာေဖြေတြ႔ရန္

ခက္ခဲသည္မွာ

အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ခက္ခဲသည့္

ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ကူညီေပးေနသည့္ ေ႐ွ႕ေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕႐ွိၿပီး
၎တို႔သည္

လာဘ္ေပးမႈမွမဟုတ္ပဲ

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

အေျခခံကာ

လုပ္ေဆာင္ေနေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္။


စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း

လိုက္နာပါ။

ျဖတ္လမ္းလိုက္ျခင္းသည္

သင္လိုခ်င္သည့္

အရာကို

အလ်င္အျမန္ရႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အက်ိဳးမ်ားသည္ဟု ထင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အရာ႐ွိမ်ားကို
လာဘ္ေတာင္းရန္

ခြင့္ေပးသကဲ့သို႔

ျဖစ္ေစႏိုင္႐ံုသာမက

ယင္းကိစၥသည္

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ

ျဖစ္ၿပီး

နစ္နာသူအေနႏွင့္ ကုမၸဏီက တိုင္ၾကားခြင့္မ႐ွိျဖစ္ေစႏိုင္သည္။


အစီအစဥ္ခ်ၿပီး ျပင္ဆင္ထားပါ။ လိုအပ္မည္ထင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စဥ္းစားထား၍ သင့္ေတာ္ေသာ
စီးပြားေရးမွတ္တမ္းမ်ားကို
လာဘ္ေတာင္းခံသည့္

သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း

ကိစၥျဖစ္ႏိုင္ေခ်႐ွိပါက

ယူေဆာင္သြားႏိုင္ရန္

အနည္းဆံုးဝန္ထမ္း

ႀကိဳးပမ္းပါ။

ႏွစ္ေယာက္ပါေသာ

အကယ္၍

အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္

လုပ္ကိုင္ပါ။ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးမႈၾကံဳ႐ံုမွ်ျဖင့္ အလုပ္ျမန္ဆန္ေစရန္ အကူအညီမေတာင္းခံပါႏွင့္။
ထိုေႏွာင့္ေႏွးမႈသည္ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္စြာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္တြင္ေစရန္ တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ား
ပိုမို႐ွာေဖြထားပါ။


မွတ္တမ္းမ်ားကို

ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားပါ။

မည္သူကလက္ခံထားသည္ဆိုသည့္
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္
ေန႔စြတ
ဲ ံဆိပ္ႏွိပ္၍

ေပးေခ်မႈမ်ားကို

လက္မွတ္ထိုးေပးရန္

မည္သည္မ်ားကို

မွတ္တမ္းအားလံုးကို
တင္သြင္းေသာအခါ
ေတာင္းဆိုပါ။

တင္ျပထာၿပီး
ေသခ်ာစြာ

မည္သည့္အခ်ိန္၌
သိမ္းဆည္းထားပါ။

လက္ခံရ႐ွိေၾကာင္း

စာရင္းစစ္မ်ား

(သို႔)

ေျပစာေပၚ၌

စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏

အေရအတြက္ႏွင့္ လာေရာက္သည့္ အႀကိမ္ေရကို မွတ္တမ္းျပဳကာ လာေရာက္သည့္ အႀကိမ္တိုင္းအတြက္
အရာ႐ွိကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါ။ အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း

6

ဤအပိုင္းသည္ SME မ်ားအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲစာအုပ္၊ Hills program on Governance မွ အနည္းငယ္

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (Asian Institute of Management Hills Program on Governance, 2011) စာမ်က္ႏွာ ၄၄-၅၅
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(သို႔) သေဘာတူ ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳပါ။ အကယ္၍ လာဘ္ေတာင္းခံပါက အျဖစ္အပ်က္မ်ား ကို
ေဖာ္ျပသည့္ ဌာနတြင္းမွတ္တမ္းတစ္ခု ေရးပါ။

၄.၁.၃.၂။ ဆန္႔က်င္ျငင္းပယ္ျခင္း
အကယ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါအပိုင္းတြင္ပါဝင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ လာဘ္ေပးရန္ ဖိအားေပးခံရျခင္း (သို႔)
အျခားအဂတိလိုက္စားမႈ

လုပ္ရပ္မ်ားကို

ေ႐ွာင္႐ွားရန္

အလုပ္မျဖစ္ပါက

အဂတိလိုက္စားမႈကို7

ဆန္႔က်င္ရန္

ႀကိဳးပမ္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ဤေနရာတြင္ တင္ျပထားပါသည္။


ျငင္းဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ သို႔ေသာ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ စကားလံုးကို ေ႐ြးျခယ္ပါ။ လာဘ္မေပး
ႏိုင္ေၾကာင္း တိုက္႐ိုက္ျငင္းဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ေအာက္တြင္ အၾကံျပဳထား သကဲ့သို႔ အျခားအရာမ်ားကို
ေျပာႏိုင္ပါသည္။



လာဘ္ေပးရန္ကိစၥကို
လုပ္ေဆာင္ထားပါ။

အလြန္႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲေစရန္
(သင္သည္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူ

ဤကိစၥအတြက္

ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္)

သင္သည္ အထက္လူႀကီး (သို႔) ပိုင္ရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္

အကယ္၍ လာဘ္ေတာင္းခံရပါက သင္ေျပာႏိုင္သည့္ အရာအခ်ိဳ႕မွာ•

အပိုေငြသံုးခြင့္မ႐ွိေၾကာင္း ေျပာပါ။

•

လာဘ္ေပးမႈကိုဆန္႔က်င္သည့္ တင္းၾကပ္သည့္မူဝါဒ

ကုမၸဏီတြင္ ႐ွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါမူဝါဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ အလုပ္ျပဳတ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါ။
အပိုေပးေခ်မႈမ်ားအားလံုးကို အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားဆီသို႔

•

ရဦးမည္ဟု ေျပာပါ။ လာဘ္ေတာင္းခံခ်က္ကို စာျဖင့္

လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါ။

ေရးေပးရန္

ျပသေပးရန္ ပန္ၾကားေတာင္းဆိုပါ။

ေျပာပါ

(သို႔)

သင္ႏွင့္

လာဘ္

ေတာင္းသူသည္ ပိုင္ရွင္ထံသြားေတြ႔ရန္ လိုေၾကာင္း
အၾကံျပဳပါ။

ပိုင္႐ွင္မွ

သေဘာတူခဲ့

ပါကလည္း

ေငြလက္ခံေျပစာလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာပါ။ အကယ္၍
လာဘ္ေတာင္းခံသူသည္ သူ႔ေနာက္တြင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း

ေပးေခ်မႈလိုအပ္ေၾကာင္း သိ႐ွိႏိုင္သည့္ စည္းမ်ဥ္း႐ွိပါက

•

သင္၏ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ငန္းတြဲဖက္မ်ားမွ သင္၏လုပ္ငန္းကို

•

ပံုမွန္ စာရင္းစစ္ေနေၾကာင္း ေျပာပါ။
အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (သို႔) စီစဥ္ေပးမႈမ်ားကို

•

႐ွာေဖြေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာပါ။
•

၎တို႔၏ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ စကားေျပာခြင့္႐ွိႏိုင္မလား ေမးပါ။

•

၎တို႔၏အမည္မ်ားႏွင့္ ရာထူးမ်ားကို သိခြင့္႐ွိႏိုင္မလားဟု

႐ွိ အထက္လူႀကီးမ်ား မွ ေထာက္ခံေပးထားျခင္းမ႐ွိဘဲ

ေမးျမန္းပါ။
•

တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါက ယခုေဖာ္ျပပါ

၎၏ အထက္ႀကီးၾကပ္သူထံ သြားေတြ႔မည္ဟု ေျပာပါ။

•

လူမႈကြန္ရက္ေဖ့ဘုတ္တြင္ ဤကိစၥကို

နည္းမ်ားသည္ အလုပ္ျဖစ္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။


သင္မည္သို႔ေျပာႏိုင္သနည္း။

တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါ

အေျခအေနကို ပိုမိုသိ႐ွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ အျခား

အရင္းအျမစ္။ ျမန္မာအင္တာဗ်ဴးမ်ား ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ေဟးလ္အစီအစဥ္၊

သူမ်ားလည္း

(စာ-၅၁)

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

ျပႆနာမ်ား

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလက္စြဲ

ၾကံဳရမႈ႐ွိမ႐ွိ စံုစမ္းပါ။ အကယ္၍ အဖြ႔အ
ဲ စည္း (သို႔)
ေအဂ်င္စီသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား အက်ယ္အျပန္႔ရွိေနေၾကာင္း လူသိမ်ားေနပါလွ်င္ သင္၏ အလုပ္႐ွင္
(သို႔)

ေအဂ်င္စီ႐ွိ

အထက္လူႀကီးတစ္ဦးကို

ေဘးအႏၲရာယ္္ပိုမ်ားႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ထိုအေျခအေနကို

တင္ျပရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္

အလားတူဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္

အျခားေနရာတစ္ခုကို

႐ွာေဖြထားပါ။


လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာ၌

ကုမၸဏီအေနႏွင့္

လိုက္စားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည့္

လိုက္နာရသည့္

ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်မ်ားကို

တရားဝင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ေထာက္ျပေျပာဆိုပါ။

အဂတိ

သင့္ကုမၸဏီ၏

လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ားကို သင္ႏွင့္တစ္ပါတည္းယူေဆာင္သြားကာ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။


တရားမဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း႐ွာပါ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဝန္းက်င္ကို

ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္

လက္ဖက္ရည္ဖိုး

အနည္းငယ္ေပးျခင္းသည္ တရားဝင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး

7

ဤအပိုင္းသည္ SMEsမ်ားအတြက္ G20-B20 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းညႊန္မွ အနည္းငယ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ထား

ျခင္းျဖစ္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၅၂-၅၄
19

ကုမၸဏီစာရင္းတြင္ မွတ္ထားပါ။ လက္ေဆာင္ ေငြသားေပးျခင္းသည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် မသင့္ေလ်ာ္ပါ။
အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ မည္သည့္ေပးေခ်မႈမဆို ပြင့္လင္းစြာ လုပ္ေဆာင္၍ လက္ခံေျပစာမ်ားႏွင့္အတူ
မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။


ဥပေဒစည္းၾကပ္သည့္အဖြဲ႔၊

တိုင္ၾကားသတိေပးပါ။

မီဒီယာႏွင့္

ယင္းသည္

အျခားအာဏာပိုင္မ်ားထံ

ျပႆနာကို

ေ႐ြးခ်ယ္စရာေကာင္းတစ္ခုေတာ့

တင္ျပျခင္းျဖင့္

အျမဲမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

အထူးသျဖင့္

ဥပေဒစည္းၾကပ္သည့္အဖြဲ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေခ်မ႐ွိသည့္ အေျခအေန (သို႔) သင္တိုင္ၾကား
လိုက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (သို႔) အဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္ သင္ကုမၸဏီအတြက္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာျဖစ္ေစႏိုင္သည္အထိ
အင္အားႀကီးမားသည့္
အမ်ားသူငွာကဲ့သို႔

အေျခအေနမ်ိဳးတြင္

ျဖစ္သည္။

အလြယ္လမ္းလိုက္ကာ

သို႔ေသာ္

ကုမၸဏီသည္

လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္

စီးပြားလုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း

အသိေပးထားရာ

ေရာက္ေပသည္။


စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းက

ျပႆနာကို

ပိုမိုလြယ္ကူကာ

တစ္ဦးတည္း

ပိုမိုအႏၲရာယ္္ကင္းႏိုင္သည္။

ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းျခင္းထက္
အျခားစီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္

အတူတကြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဤအခန္းတြင္ တင္ျပထားမည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသံမ်ား။ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ရာတြင္ သင္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္
ခြင့္ျပဳခ်က္မရခင္

အရာ႐ွိထံ

လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ားအရ

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္

ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ရရန္

လွဴဒါန္းမႈတစ္ခုျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ထိုကိစၥကို

ခြင့္ေတာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

သူ႔ကိုေျပာလာသည္။

ခြင့္ျပဳမထားေသာေၾကာင့္

လက္ခံေျပစာျပန္ေပးရန္

လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး

ဝန္ထမ္းသည္

လိုေၾကာင္း

အရာ႐ွိကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

သူ၏မန္ေနဂ်ာထံမွာ
ေျပာခဲ့သည္။

အရာ႐ွိမွ

ျငင္းဆိုသည့္အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ ရထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊
ထို႔ေၾကာင့္ အပိုအခေၾကးေငြမ်ား ေပးစရာမလိုေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ထမ္းမွ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္
ဝန္ထမ္းသည္

ေဆာက္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္

ရခဲ့သည္။

(ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ

ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမွ

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာ႐ွိ)
ကၽြန္ေတာ္သည္

တစ္ခါတစ္ရံ၌

ကၽြန္ေတာ့္ကို

ေငြထပ္ေပးရန္ေျပာသည့္

လူနာမည္ကို

ေမးတတ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏နာမည္မ်ားကို လူမႈကြန္ယက္တြင္ တင္ျပႏိုင္သည္ (သို႔) ၎တို႔၏ ႀကီးၾကပ္သူထံ
တင္ျပႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္သြားေစပါသည္။ (ျမန္မာစီးပြားေရးသမား တစ္ဦး)
ကၽြန္ေတာ္

ေထာက္ပို႔မန္ေနဂ်ာအျဖစ္

လုပ္ကိုင္စဥ္က

ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားအား

ကၽြန္ေတာ့္

အိမ္လိပ္စာကို

မည္သည့္အခါမွ်မေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားကို ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ႐ံုး၌သာ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
(ျမန္မာ အန္ဂ်ီအို ဝန္ထမ္း)
ကၽြန္ေတာ့္ကုမၸဏီကို
ဏေတာင္းဆိုၾကသည္။

အစိုးရ႐ံုးမ်ားထံမွ
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

၎တို႔၏သတင္းလႊာမ်ားတြင္
ဥပေဒေရးရာဌာနႏွင့္

ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းရန္

တိုင္ပင္ကာ

မၾကာခ

ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုခ်င္း

စီကို

ျပန္လည္သံုးသပ္၍ မည္သည့္အခြင့္သာေပးမႈမွ်မေပးမိေစရန္ သတိထားသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျမဲတမ္းေမးရမည့္
ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏

ေၾကာ္ျငာမွ

တရားဝင္အက်ိဳးျဖစ္မႈ႐ွိေစရန္

သတင္းလႊာကို

အမွန္တကယ္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ိမႈ ႐ွိမ႐ွိဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ႐ွိေသာ

သီးသန္႔ေၾကာ္ျငာအခြင့္ေရး

မဟုတ္ပါက

ေတာင္းဆိုခ်က္အမ်ားစုကို

ယဥ္ေက်းစြာ

ျငင္းပယ္ပါသည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမွ အရာ႐ွိ)
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ဝန္ထမ္းမ်ား အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ရန္ သင္မည္ကဲ့သို႔ ကူညီႏိုင္သနည္း
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အဖို႔ လာဘ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခံရမႈကို ဆန္႔က်င္ရန္
ခက္ခဲပါသည္။ အကယ္၍ သူ၏ကုမၸဏီမွ လုပ္ခိုင္းေသာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ျငင္းဆိုရေၾကာင္း
ျပသႏိုင္ပါက

ပိုလြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။

ကိုကာကိုလာသည္

၎၏ဝန္ထမ္းမ်ား

လာဘ္ေပးရန္ဖိအားေပးခံရပါက အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကဒ္ျပားေပးထားသည္။

၄.၁.၄။ ဆက္သြယ္အသိေပးမႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း
အကယ္၍ မူဝါဒအေၾကာင္း မည္သူမွ မသိပါက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒ႐ွိျခင္းသည္ မည္သည့္
ေကာင္းက်ိဳးမွ် မ႐ွိႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ မူဝါဒမ်ားအား ဝန္ထမ္း
အားလံုးကို

႐ွင္းလင္းစြာ

တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္
ထားသင့္သည္။
သယ္ပို႔ျခင္း၊

အသိေပးထားသင့္သည္။

ပစၥည္း

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း

လိုင္စင္၊

ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊

လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္

အသိေပး
ကုန္ပစၥည္း

ၾကိဳးပမ္းျခင္း

(သို႔)

ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပို႔ေပးျခင္း စသည္တို႔ကဲ့ေသာ
အဂတိႏွင့္ၾကံဳရႏိုင္ေခ်ျမင့္မားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရသည့္
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊

အလုပ္႐ွင္မ်ား၊

ဝန္ထမ္းမ်ား၊

ပစၥည္းတင္သြင္း

သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ားကို သိ႐ွိထားရန္
အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ဦးေဆာင္သူမ်ားမွ ဤကိစၥကို
ပ့ံပိုးေထာက္ခံေပးထားေၾကာင္း

လူတိုင္းသိ႐ွိေစရန္အတြက္

"ျပႆနာႀကီးတစ္ခုမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား
အဂတိလိုက္စားမႈ၌
မပါဝင္ၾကရန္ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အလုပ္အျမန္ၿပီးေျမာက္ေအာင္
ေဆာင္႐ြက္ခိုင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ရန္
ကုမၸဏီ၏ေထာက္ပံ့ေပးမႈ လိုအပ္ပါသည္။
ဝန္ထမ္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုသံုးသပ္ရာတြင္
က်င့္ဝတ္ညီစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို
ထည့္သြင္းသံုးသပ္သင့္သည္။"
ျမန္မာဝန္ထမ္း

အျမင့္ဆံုးအဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ အဆိုပါမူဝါဒမ်ားအေၾကာင္း
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ကို

အသိေပး႐ွင္းလင္းရန္

အေရးႀကီးသည္။

အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္

အဂတိလိုက္စားမႈကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္ ႀကိဳးစားစဥ္တြင္ ျပႆနာမ်ားၾကံဳလာရပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို
ကူညီေပးရမည္။

ထိပ္ပိုင္းမွစၿပီး

စံနမူနာျပလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္

ေအာင္ျမင္သည့္

အဂတိလိုက္စားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္၏ အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး အေျပာထက္လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ျပ
ရန္လိုသည္။
"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုမၸဏီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ားသည္
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းကို အေလးေပး ကာ

အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္

ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားအတိုင္း
ဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္း

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။ လူမ်ားသည္

အလုပ္႐ွင္မ်ားသည္

လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္
ထိုသို႔တူညီစြာ

လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္

တိုက္တြန္းအားေပးေၾကာင္း လက္ေတြ႔႐ွင္းလင္းျပသင့္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္
ေၾကာက္႐ြံတတ္သည္။ အဆိုပါစိန္ေခၚခ်က္မ်ားအား
႐ိုးသားစြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာ ဆိုျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီး

အဂတိလိုက္စားမႈ

ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို နားလည္

အစည္းအေဝးတစ္ခုတည္းတြင္

ေစခ်င္သည္။"

တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္

႐ွင္းလင္းတင္ျပျခင္းမ်ိဳး

ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုမွ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အရာ႐ွိ

လုပ္ဝင္စဥ္တြင္

(သို႔)

မျပဳသင့္ပါ။

အဂတိလိုက္စားမႈ

မိတၱဴတစ္ခုေပးျခင္းမ်ိဳးထက္ပိုသည့္

ကတိကဝတ္မ်ားကို

မွတ္တမ္းတစ္ခုတည္းျဖင့္
ဝန္ထမ္းမ်ား

စတင္အ

တိုက္ဖ်က္ေရး
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

မူဝါဒ

မူဝါဒမ်ားကို

ထိေတြ႔ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႐ွိသင့္သည္။ နံရံကပ္ပိုစတာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သတိေပးစာမ်ားသည္ အေရးပါေသာ
ႏိႈးေဆာ္စာမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ မလံုေလာက္ေသးပါ။
ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အစီအစဥ္ဟူ၍ မ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ လူကိုယ္တိုင္ (သို႔) အြန္လိုင္းမွ
သင္တန္းေပးျခင္းသည္
ေျပာဆိုႏိုင္ရန္၊

အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခု

ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည့္

သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

အၾကံေတာင္းခံရန္

ျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားကို

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္းေမးျမန္းရန္ႏွင့္မည္သို႔မည္ပံု
အခြင့္ေရးေပးပါ။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္

ပတ္သက္္ၿပီး
ေျဖ႐ွင္းႏိုင္

အဂတိလိုက္စားမႈ၏

အျခားပံုစံမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ လူမ်ားသည္ မွားယြင္းေျပာဆိုမိမည္ကို ေၾကာက္႐ြံတတ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ဝန္ထမ္းမ်ား

လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုႏိုင္ရန္

၎တို႔အတြက္

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု

ဖန္တီးေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။
အကယ္၍ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အရင္းအျမစ္မ႐ွိပါက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း
ၾကပ္မတ္ေရးဌာန ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အရင္းအျမစ္႐ွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားကို ေျပာျပထားျခင္းသည္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။
(ကုမၸဏီငယ္မ်ားအတြက္ဆိုပါက

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒမ်ားကို

ကိုင္တြယ္ရန္

တာဝန္အပ္ႏွင္း

ထားသည့္သူႏွင့္ အဂတိၾကံဳရႏိုင္မႈအႏၲရာယ္ကို စီမံေရးတာဝန္ရွိသူ)
အေရးႀကီးေသာအခ်က္။

႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္

အေဝးဆံုးတြင္ရွိသူမ်ားသည္

မၾကာခဏဆိုသလို

အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ရတတ္ျခင္း (သို႔) ကုမၸဏီ၏ အေထာက္အပ့့ံႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိဟု
ခံစားရျခင္းမ်ား

႐ွိတတ္သည္။

သင္တန္းေပးျခင္း၊

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္8

ပတ္သက္ၿပီး

႐ွင္းလင္းေျပာဆိုေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားထံသို႔ေရာက္႐ွိရန္
ပိုမိုႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

လုပ္သင့္သည္။

ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္

အျခားလုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ားကို

သင္တန္းေပးရန္

အထူးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါႏိုင္သည္။

8

SME မ်ားအတြက္ G20-B20 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းညႊန္။ စာမ်က္ႏွာ ၄၂
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အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးသင္တန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးသင္တန္းေပးျခင္းကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕႐ွိသည္။


႐ိုး႐ွင္းလြယ္ကူေသာ ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳပါ၊ ဗန္းစကားသံုးျခင္းကို ေ႐ွာင္႐ွားပါ။



အေၾကာင္းအရာႏွင့္ တင္ျပမည့္ပံုစံကို ခြျဲ ခားလုပ္ေဆာင္ပါ- ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္ပံုစံျဖင့္ မသင္ၾကား
ပါႏွင့္။



အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို သံုးကာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေစနည္းကို အသံုးျပဳပါ။



ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ ရာထူးအဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ပါေစ။



အလုပ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးသင္တန္းေပးျခင္း ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား
သင္တန္းတက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါ။

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးသင္တန္းေပးျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ၿပီးေျမာက္ေစ ရန္ ေနာက္ထပ္အဆင့္အခ်ိဳ႕ကို
တင္ျပထားပါသည္။


တံခါးဖြင့္မူဝါဒ။

က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအတြက္

တာဝန္႐ွိေသာသူသည္

ေမးခြန္းမ်ား

ေျဖၾကားရန္ႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးရန္ အသင့္႐ွိေနေၾကာင္း လူတိုင္းသိ႐ွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ


ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကို

လွမ္းဆက္သြယ္ပါ။

အမ်ားအားျဖင့္

ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသည္

စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊

စိုးရိမ္ပူပန္မႈ႐ွိပါက ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပထမဆံုးဆက္သြယ္မႈခံရသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကို
ထိုအေျခအေနမ်ားၾကံဳေတြ႔လွ်င္ မည္သို႔တုန္႔ျပန္ရမည္ကို ေကာင္းစြာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ လိုသည္။


အသင္းအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္
ခိုင္မာေစသည့္

ကုမၸဏီမွတ္တမ္းမ်ား။

အေရးပါသည့္နည္းလမ္းမ်ား

၎တို႔သည္

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကုမၸဏီ၏

တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္

အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္

က်င့္ဝတ္တို႔ကို

႐ံုးတြင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္

အေရာင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုဆန္႔က်င္ကာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ အားေပးသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ (သို႔)
အျခားေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း
႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသင့္သည္။

ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ

ဌာနတြင္းသတင္းလႊာမ်ား။

ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္

အဂတိလိုက္စားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို သတင္းပို႔လာေသာအခါ (သို႔) ေဖာ္ထုတ္သိ႐ွိရေသာအခါ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္
မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို သိခ်င္လာႏိုင္သည္။ သတင္းလႊာမ်ားႏွင့္ အျခားသတင္းေပးသည့္ ပံုစံမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို
ကိစၥရပ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ေနာက္ဆံုးပိတ္အေျခအေနမ်ားကို သိ႐ွိေစသည့္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိုအျဖစ္အပ်က္မွ
သင္ခန္းစာယူႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းမွ်တေသာေၾကာင့္

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာ၌ အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္
အမည္နာမ မထည့္ျခင္း၊ဌာန (သို႔) ဌာန၏ တည္ေနရာ မေဖာ္ျပျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားရန္လိုသည္ကို သတိျပဳပါ။
အရင္းအျမစ္။

ႏိုင္ငံတကာပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္း

စင္တာမွ

ကိုးကားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ထြက္ေပၚလာသည့္ ေဈးကြက္အသစ္မ်ား႐ွိ အလတ္စားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၂၀၁၄) စာ-၂၄-၂၅

၄.၁.၅။ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း
အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး
အေလ့က်င့္ေကာင္းမ်ား၊
ခိုင္မာေသာ

မူဝါဒမ်ားအျပင္

သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္

အဂတိလိုက္စားမႈကို

ေ႐ွာင္႐ွားျခင္းႏွင့္

တြန္းလွန္ျခင္းအတြက္

ဆက္သြယ္အသိေပးျခင္းမ်ားလည္း႐ွိသည္။

ဌာနတြင္းအဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး

အစီအစဥ္တစ္ခုကို

႐ွာေဖြကာ

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊

ေစာင့္ၾကည့္

စစ္ေဆးမႈႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ က်င့္ထံုးမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္လိုသည္။ ၎တို႔တြင္
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ေငြေၾကးစီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ၊အဂတိလိုက္စားမႈအတြက္ သံသယမ်ားကို တင္ျပႏိုင္သည့္ စနစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္
ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေခ်မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်
ဆုေပးျခင္းႏွင့္

အျပစ္လုပ္သူကို

ဒဏ္ေပးျခင္း

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈစနစ္၊ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကို

စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

ဤအပိုင္းတြင္

ထိုစနစ္မ်ား၏

အေျခခံ

အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ပိုမိုႀကီးမား၊ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားထက္ အဂတိလိုက္စား
မႈဆန္႔က်င္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္အတူ ခက္ခဲသည့္စနစ္မ်ား ပိုမိုလိုအပ္သည္။
ကုမၸဏီ၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ခန္႔ချြဲ ခင္း
ကုမၸဏီတိုင္းသည္ စာရင္းကိုင္စနစ္ႏွင့္ ေထာက္ပို႔ေရးမူဝါဒ လိုအပ္သည္။ ထိုစနစ္မ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲမႈသည္
ကုမၸဏီ၏အ႐ြယ္အစားေပၚ မူတည္သည္။ ကုမၸဏီေသးမ်ားအတြက္ စတင္ရမည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအခ်ိဳ႕မွာ9


အီလက္ထေရာနစ္မဟုတ္သည့္ ေပးေခ်မႈအားလံုးကို အျမဲတမ္းမွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ေျပစာမ်ားႏွင့္အတူ
သိမ္းဆည္းထားပါ။



ေငြအထုတ္အသြင္းမ်ားကို မွတ္သားထားၿပီး လက္မွတ္ထိုးထားပါ။



ေငြသားေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ေျပစာမ်ားကို ေပးေခ်မႈအနည္းဆံုးပမာဏျဖစ္ေစရန္

ကန္႔သတ္ထားသင့္သည္။

အမ်ားဆံုးပမာဏကို သတ္မွတ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားသိ႐ွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။


ဝန္ထမ္း၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသံုးျခင္းအတြက္ ေငြႀကိဳထုတ္ေပးသည္မ်ားကို ကန္႔သတ္ပါ။



သတ္မွတ္ေငြပမာဏတစ္ရပ္ထက္

ေက်ာ္လြန္သည့္ေပးေခ်မႈအားလံုးသည္

လက္မွတ္တစ္ခုထက္ပို၍

လိုသင့္သည္။


ကုမၸဏီ၏ ေထာက္ပို႔ေရးမူဝါဒသည္ အႀကီးစားဝယ္ယူမႈတိုင္းအတြက္ တစ္ဦးထက္ပိုသည့္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူ
မ်ားထံမွ ဆိုေဈးႏႈန္းစာရင္းကို လိုအပ္သည္။ (အနည္းဆံုးတန္ဖိုးတစ္ခု သတ္မွတ္ထားပါ)

သံသယ႐ွိသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို တင္ျပေရးစနစ္
ကုမၸဏီတိုင္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈကို တင္ျပေရးအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္စနစ္တစ္ခုကို မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုတင္ျပရန္ႏွင့္

ေမးျမန္းရန္

လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု

႐ွိသင့္သည္။

ကုမၸဏီ၏

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ၎၏ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒ (သို႔) လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္လက္စတ
ြဲ ြင္ ေဖာ္ျပထား
သင့္သည္။ အျခားနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕မွာ10


ႀကီးၾကပ္သူ (သို႔) မန္ေနဂ်ာထံ တင္ျပျခင္း။ တင္ျပခ်က္အမ်ားစုသည္ ႀကီးၾကပ္သူ (သို႔) အၾကီးတန္း
မန္ေနဂ်ာထံသို႔ ေရာက္သင့္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္သူ (သို႔) မန္ေနဂ်ာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာ႐ွိေနေသာ
ဝန္ထမ္းအတြက္ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ႐ွိသင့္သည္။



အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးလိုင္း

(သို႔)

အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း

တင္ျပျခင္း။

ႀကီးၾကပ္သူ

(သို႔)

မန္ေနဂ်ာထံ မပို႔ႏိုင္သည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းအေနႏွင့္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ ဆီ ပို႔ႏိုင္ရန္
နည္းလမ္းတစ္ခုလိုသည္။

ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

တင္ျပခ်က္ပို႔ႏိုင္သည့္

ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္

အီးေမးလ္လိပ္စာ ထား႐ွိၾကသည္။ ကုမၸဏီငယ္မ်ား၌ အၾကံေပးအရာ႐ွိ တစ္ေယာက္ကို တာဝန္ေပးႏိုင္သည္
(သို႔)

ဝန္ထမ္းမ်ား

စာျဖင့္ေရးသားတင္ျပႏိုင္သည့္

စာတိုက္ေသတၱာတစ္ခု

စာတိုက္ေသတၱာ၏တည္ေနရာသည္ သီးသန္႔က်၍ အမ်ားအလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္သည့္

9

ထားႏိုင္သည္။
ေနရာျဖစ္သင့္

SME မ်ားအတြက္ G20-B20 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းညႊန္မွ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။

စာမ်က္ႏွာ ၃၀။
10

ဤအပိုင္းသည္ SME မ်ားအတြက္ G20-B20 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လမ္းညႊန္မွ အနည္းငယ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ

ျပဳျပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၅။
24

သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို မျပဳမခ်င္း တင္ျပခ်က္အားလံုးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္အျဖစ္ထားသင့္သည္။
တင္ျပခ်က္ပို႔သည္ ဝန္ထမ္း၏အခ်က္အလက္မ်ားကို အျမဲတမ္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားသင့္သည္။


တိုင္ၾကားတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းျခင္း။ တိုင္ၾကားတင္ျပခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု ေျဖ႐ွင္းကိုင္တြယ္မည္ဆို
သည္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု ႐ွိထားရန္လိုသည္။ တိုင္ၾကားခံရသည့္ဌာန႐ွိ ႀကီးၾကပ္သူ (သို႔) မန္ေနဂ်ာမွ
ေသးငယ္သည့္

ျပႆနာမ်ားကို

စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။

ႀကီးေလးသည့္

ျပစ္မႈ၊

ေငြပမာဏ

အေျမာက္အျမားပါဝင္ေနေသာ (သို႔) ရာထူးႀကီးဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ျပႆနာကိစၥရပ္မ်ား
အတြက္ ကုမၸဏီသည္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕ကာ ျပႆနာကို မွ်တစြာ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေျဖ႐ွင္းေပးရမည္။


တိုင္ၾကားတင္ျပသည့္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း။ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ သည့္တိုင္ေအာင္
ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ သံသယမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ တိုင္ၾကားခံရသူသည္ မည္သူမွ
ျပႆနာကို

တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

သံသယျဖစ္လာတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ကုမၸဏီအက်ိဳးကိုလိုလားသျဖင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ားကို (ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္ၾကားသူသည္ မလိုမုန္းထားသျဖင့္
တိုင္ၾကားျခင္း

(သို႔)

မမွန္မကန္

ကာကြယ္ေပးထားရန္အတြက္

လုပ္ၾကံတိုင္ၾကားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္)

ကုမၸဏီ၌

႐ွင္းလင္းသည့္

လက္တုန္႔ျပန္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးထံမွ

မူဝါဒ႐ွိသင့္သည္။

ထိုမူဝါဒကို

လိုက္နာ

ေဆာင္႐ြက္ေစေရးမွာ အလုပ္႐ွင္ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္သည္။


တိုင္ၾကားတင္ျပခ်က္မ်ားကို
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းကို

ေနာက္ဆက္တဆ
ြဲ က္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

တိုင္ၾကားေသာ္လည္း

ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ႐ွိပါက

စည္းကမ္း

သင္၏တိုင္ၾကားတင္ျပသည့္

စနစ္ႏွင့္ သင္၏အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ အလွ်င္အျမန္ ၿပိဳလဲသြားလိမ့္မည္။
အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ေကာလဟလမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သံသယမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်မ်ားသည္။
ကုမၸဏီသည္ တိုင္ၾကားတင္ျပမႈတိုင္းကို စာရင္းသြင္းကာ ျပႆနာကိုေျဖ႐ွင္းၿပီး (အကယ္၍တိုင္ၾကားသူ
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမည္ကိုေဖာ္ျပထားလွ်င္) တိုင္ၾကားသူႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဆ
ြဲ က္လက္လုပ္ေဆာင္
သင့္သည္။

သတင္းလႊာမ်ား

(သို႔)

ေလးလပတ္/ႏွစ္ဝက္/ႏွစ္ပတ္လည္

က်င့္ဝတ္

ထပ္မံျပဳျပင္

ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္မ်ားကို မေဖာ္ထုတ္သမွ် ဤအခ်က္မ်ားကို ဆက္သြယ္တင္ျပ
ေပးသည့္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
အေရးႀကီးေသာအခ်က္။

မည္သည့္တိုင္ၾကားတင္ျပမႈစနစ္မဆို

အေလးအနက္ထားလုပ္ေဆာင္ေပးေနသေ႐ြ႕

ဝန္ထမ္းမ်ား၏

စနစ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနမည္။

စိုးရိမ္မႈျပႆနာမ်ားကို

ကုမၸဏီအက်ိဳးကိုလိုလားသျဖင့္

တိုင္ၾကားရျခင္းအတြက္ မည္သည့္လက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ိဳးမွ မခံရေၾကာင္း သင္ယံုၾကည္ရသေရြ႕ ထိုစနစ္သည္ စနစ္
ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ရပါ။

၄.၁.၅.၂ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း
ခိုင္မာသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး အစီအစဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ တစ္ႀကိမ္ႀကိဳးစား အားထုတ္ရံုမွ်ႏွင့္
ျဖစ္ႏိုင္သည္မဟုတ္ေပ။ ကုမၸဏီသည္ ၎၏တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္သည္။
အေရးႀကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္အခ်ိဳ႕မွာ11


မွန္ကန္ေသာမွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားပါ။ စာရင္းအင္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးအဝင္အထြက္စာ
ရင္းမ်ားအားလံုးကို ျခံဳငံုမိသင့္သည္။

11

ယခုအပိုင္းသည္ SME မ်ားအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲစာအုပ္၊Hills program on Governanceႏွင့္ CIPE

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း- အလယ္အလတ္အရြယ္အစားရွိ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္မွ လိုက္ေလ်ာညီေထြ
ျပဳျပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
25



ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္

ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈျပဳပါ။

စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီစြာ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားအား

စာရင္းစစ္သည္

လုပ္ေဆာင္ရန္အေရးႀကီးသည္္။
သံုးသပ္ေပးရန္ႏွင့္

လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ႐ွိရန္ႏွင့္
စာရင္းစစ္မ်ားကို

ကုမၸဏီ၏

ကုမၸဏီ၏ဌာနတြင္း

အားနည္းခ်က္မ်ား႐ွိေသာေနရာမ်ားကို

အၾကံျပဳေပးရန္

ေတာင္းဆိုပါ။


အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

တိုးတက္ထိေရာက္မႈ

ကို

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ။ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး သင္တန္းမ်ား၌ ပါဝင္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။
စစ္တမ္းမ်ား

(သို႔)

အဖြ႕ဲ လိုက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုသံုးကာ

ဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ သည့္ ဗဟုသုတ၊
မူဝါဒမ်ားကို

အေကာင္ထည္ေဖာ္

အလုပ္မွထုတ္ပယ္ေသာအခါ ဌာနဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို
ျဖစ္သည့္ျပႆနာအမ်ိဳးအစား၊ မည္သို႔စံုစမ္းစစ္ေဆးပံု၊
ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕႐ွိရသည့္ အရာမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္္ၿပီး

ပါဝင္မိျခင္းေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို

အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္

သိ႐ွိရန္လုပ္ေဆာင္ပါ။ အဂတိျဖစ္ႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား

တစ္စံုတစ္ဦး၏နာမည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို မည္သည့္အခါမွ်

ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မမ
ႈ ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ပါ။

မလုပ္ေဆာင္ပါ။ ဤနည္းျဖင့္ ကုမၸဏီသည္
ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ သင္ယူၿပီး အနာဂတ္တြင္

ေငြသားသံုးျခင္း၊

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။"

အျခားေသာေပးေ ခ်မႈမ်ား၊ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္
ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈ၊

ခရီးမ်ားစီစဥ္ေပးမႈ၊

အဂတိလိုက္စားမႈ

"တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ အျပစ္ေပး (သိ႔)ု

လိုက္နာရာတြင္

၎တို႔ၾကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၌

တိုးတက္ေအာင္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏

ဧည့္ခံျပဳစုမႈစသည့္

အသံုးစရိတ္သံုးျခင္းကဲ့

သို႕ေသာ

အဂတိျဖစ္ႏိုင္ေခ်ျမင့္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား၏ ေ႐ွ႕အလားလာကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ။

၄.၁.၅.၃ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ဆုေပးမႈမ်ား။ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး ကတိကဝတ္မ်ားကို လိုက္နာ
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
ကုမၸဏီတြင္

အေကာင္းဆံုး

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒမ်ား

႐ွိႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္

၎တို႔၌

မည္သည့္အက်ိဳးဆက္မွမ႐ွိလွ်င္ ထိုမူဝါဒမ်ား႐ွိျခင္းသည္ အသံုးမဝင္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္တိက်သည့္
စာရင္းမ်ားထိန္းသိမ္းျခင္းမွစ၍
ေ႐ွာင္႐ွားျခင္းအဆံုး
ျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ေပးေခ်မႈမ်ား၊

မသင့္ေလ်ာ္ေသာ

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒတစ္ခု၏

မက္္လံုးေပးျခင္း၊

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖင့္12

လက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္းကို

အေျခခံအားလံုးကို
ဝန္ထမ္းမ်ားကို

အေကာင္ထည္ေဖာ္ရမည္
ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားအား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။


အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အျခားက်င့္ဝတ္မညီေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အျပစ္ေပးပါ။ ကုမၸဏီမ်ားတြင္
အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အျခားက်င့္ဝတ္မညီေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သည့္အျပစ္ေပးမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္မည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းသည့္မူဝါဒ ႐ွိထားသင့္သည္။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ မူဝါဒမ်ားကို
သမာသမတ္က်စြာ၊ မွ်မွ်တတက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္သည္။ မည္သူ႔ကိုမွ် အထူးအခြင့္ေရးေပးျခင္း (သို႔) မမွ်တစြာ
အျပစ္ေပးျခင္း

မလုပ္သင့္ေပ။

ထို႔ျပင္

အျပစ္ေပးမႈမ်ားသည္

ျပစ္မႈလုပ္ရပ္၏

ျပင္းထန္ႀကီးေလးမႈ

အတိုင္းအဆႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျဖစ္သင့္သည္။
o

ေငြျပန္ေပးေလ်ာ္မႈ။

ျပစ္မႈတစ္ခုသည္

မရည္ဘဲလုပ္ေဆာင္မိျခင္းေၾကာင့္

ေသးငယ္ၿပီး

ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ဗဟုသုတမ႐ွိျခင္းေၾကာင့္

(သို႔)

ေဖာ္ထုတ္ဆံုးျဖတ္သည့္အခါတြင္

ကုမၸဏီမွ ကုန္က်ခဲ့သည့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားအတြက္ (တရားမဝင္ေပးသည့္ ပမာဏ ကဲ့သ႔ေ
ို သာ)
ဝန္ထမ္းကို ျပန္၍ေပးခိုင္းႏိုင္ပါသည္။

12

ဤအပိုင္းသည္ SME မ်ားအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လက္စြဲစာအုပ္၊Hills program on Governance မွ အနည္းငယ္

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာမ်က္ႏွာ ၄၂-၄၃
26

o

သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္မႈ။

ယင္းမွာ

စာျဖင့္သတိေပးခ်က္ျဖစ္ၿပီး

ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပစ္မႈ

လုပ္မိေၾကာင္းဝန္ခံသည့္

ေသးငယ္ေသာျပစ္မႈ

ဝန္ထမ္းထံသို႔

(သို႔)

ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ေငြျပန္ေပးသြင္းမႈကိုပါ တစ္ပါတည္းလုပ္ေဆာင္ခိုင္းႏိုင္သည္။
o

အလုပ္မွေခတၱရပ္ဆိုင္းျခင္း။
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

ဝန္ထမ္းသည္

မရ႐ွိပါ။

အလုပ္ကို

စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရေသာ

မလာရသည့္အျပင္
ဝန္ထမ္းသည္

လစာေငြႏွင့္
စံုစမ္းစစ္ေဆးခံ

ေနရသည့္အေတာအတြင္း တာဝန္မွေခတၱရပ္ဆိုင္းျခင္းခံရႏိုင္သည္။
o

အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း။ ကုမၸဏီမွ ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့စြာ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း။ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္
ဝန္ထမ္းသည္

၎ခံစားခြင့္႐ွိေသာ

ခြင့္မ်ားႏွင့္

လုပ္သက္ခံစား

ခြင့္ေငြေၾကး

အပါအဝင္

အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆံုး႐ႈံးရသည္။


အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္
မက္လံုးမ်ား

အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း။

ဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒ၊

ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာ

ရပ္တည္ေရးကို

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ဂုဏ္သိကၡာေစာင့္ထိန္းမႈအတြက္

ျမႇင့္တင္ျခင္း

လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္၊

ကုမၸဏီ၏

အတြက္

အဂတိလိုက္စားမႈ

ကတိကဝတ္အားလံုး

စသည္တို႔ကို

နမူနာစံျပအျဖစ္ အေကာင္းဆံုး အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ျပဳမူခ်က္မ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္သည္။
o

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ

အျပဳအမူမ်ားအတြက္

အသိမွတ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ

ဆုေပးျခင္း။

ကုမၸဏီအႀကီးအကဲမ်ားမွ
ဂုဏ္သိကၡာကို

အဂတိလိုက္စားမႈကို

ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေပးသင့္သည္။

ကာကြယ္ေပးသည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္

တစ္ဦးျခင္းႏွင့္

(သို႔)

အမ်ားေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္
တိုင္ၾကားတင္ျပသည့္သူကို

ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္

ေငြေၾကးကုန္က်မႈကို

ဆုေၾကးေငြအနည္းငယ္

ေပးသည္။

ကုမၸဏီ၏

သက္သာေစသည့္
အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္

ႏွစ္ပတ္လည္ (လစဥ္/ႏွစ္ဝက္) ဆုေၾကးကို ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ကိုယ္စား
ျပဳႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေပးသည္။
o

ဝန္ထမ္း၏လုပ္ေဆာင္မႈသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအတြက္

သံုးသပ္မႈစံႏႈန္းမ်ား၏

အစိတ္အပိုင္း

အျဖစ္

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ အျခားက်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ အျပဳအမူကို ထည့္သြင္းျခင္း။
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ အျပဳအမူသည္ မည္သူ႔ကို ရာထူးတိုးမည္ (သို႔) အပိုဆုေၾကးေပးမည္ဟု
ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္သင့္သည္။
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၄.၂။ အဖြ႕ဲ အစည္းျပင္ပ။ သင္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေသာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းအသိေပးျခင္း
ဤအခန္း၏ ပထမပိုင္းသည္ ခိုင္မာသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးရန္ သင္လုပ္ႏိုင္သည့္
အရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးသည္။ ၎သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ျငိမ္ခိုင္မာမႈကို အားျဖစ္ေစၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အေလ့အက်င့္မ်ား

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၌

အကူအညီေပးမႈမ်ားဝင္လာျခင္းႏွင့္အတူ

အကူညီျဖစ္ေစသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ႐ွိဘဲ

ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား၊

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို

တိုးျမႇင့္ရန္

ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ အလြန္အဖိုးျဖစ္ေစႏိုင္လိမ့္မည္။ အလားအလာ႐ွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားကို
သင္၏ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္ၿပီး ခိုင္မာသည့္အခ်က္ေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ သင္လုပ္ႏိုင္သည့္အရာအခ်ိဳ႕မွာ-

ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ

အႀကီးစားႏွင့္

အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသည္

၎တိ႔၏
ု

တာဝန္ဝတၱရားဆိုင္ရာ

အေလ့

အက်င့္မ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာရန္ သီးျခားအခြင့္အေရး႐ွိသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာျမန္မာစင္တာ (MCRB) သည္ ပြင့္သစ္စ
(သိ႔)ု

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား႐ွိ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

မွတ္တမ္းကို

ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာ၌ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္

လူ႕အခြင့္ေရးစံႏႈန္းမ်ား

(ေျမယာ၊

က်န္းမာေရး၊

လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈ၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စသည္) စသည္တို႔ ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။
၂၀၁၆ မွစတင္ကာ MCRB သည္ အကဲျဖတ္မႈခံယူလိုသည့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္
ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာအငယ္စားကို လုပ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္လုပ္ငန္းသည္
လိုအပ္သည့္

အေလ့အက်င့္အားလံုးကို

ဝက္ဆိုဒ္မ႐ွိေသးသည့္တိုင္ေအာင္
မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္

ပတ္သက္္သည့္သတင္းအခ်က္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း

မရွိ

(သိ႔)ု

အကဲျဖတ္မႈဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားမွေလ့လာသင္ယူစရာ
ရႏိုင္သည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္

ပြင့္သစ္စအေသးစားႏွင့္

http://www.myanmar-responsiblebusiness.

org/pwint-thit-sa/mini.html တြင္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာဗား႐ွင္းကို http://www.myanmarresponsiblebusiness.org/my/pwint-thit-sa/mini.html တြင္ၾကည့္ပါ။

ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိရန္ ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေျခခံစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္
ျပည့္စံုျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားကို လိုအပ္သည့္ကနဦးဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္ မ်ား
due diligence ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အဆင့္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထူးအေရးပါသည့္
အခ်က္မ်ားမွာ- ေငြေၾကးအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းခြမ
ဲ ်ား၏ တည္ေဆာက္မႈပံုစံ၊ ကုမၸဏီကို အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္
သူမ်ား၏ အမည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။


သင္၏

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို

အားလံုးအားသိ႐ွိခြင့္ေပးပါ။

ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္မ်ားေဖာ္ျပထားဖို႔လိုသည္။ ယင္းတို႔ကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ထားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမွာမူ ပို၍ အေရးႀကီးသည္။
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၄.၃။ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ။ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ
ကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
အဂတိလိုက္စားသည့္အေလ့အထမ်ားကို

လူအမ်ားကလက္ခံထားေနဆဲျဖစ္ပါက

ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ား၊

လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ပင္ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ္လည္း က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္စြာ စီးပြားလုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ
ရွိႏိုင္သည္။ ကမ႓ာအႏွံတြင္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ
ကိုကိုယ္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္

အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းက

ႀကိဳးပမ္းၾကေသာ္လည္း

ပို၍အက်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းျမင္လာ

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ႀကီးမားသည့္ ေကာင္းက်ိဳးႏွစ္ရပ္ရွိသည္။
- စီးပြားအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းကို
တိုးတက္ျမင့္မားလိုသည့္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ကို

ၾကသည္။ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း

ပိုမိုရေစသည္။

လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ က်ယ္ေျပာေသာ စီးပြားပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးကို

- တူညီသည့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ စီးပြားအေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္ေစရန္

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစသည္။

အဖြ႕ဲ ဝင္အားလံုးမွ ကတိထား ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အခြင့္ညီမွ်မႈကို

ထိုသို႔

ပိုမိုဖန္တီးေပးသည္။

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္

လိုက္စားမႈမ်ားကို

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

အဂတိ

ေျပာဆိုေထာက္ျပႏိုင္ခြင့္ပိုရလာေစသည္။

ေထာက္ျပေျပာဆိုျခင္းထက္

ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းမွ

အမ်ားပါဝင္ျခင္းကအင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစၿပီး

ျပႆနာမ်ား

ကိစၥတစ္ရပ္ကို

ကို

ထပ္တလဲလဲ

ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ စုေပါင္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ျခင္း
သည္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားအား အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏အရွိန္အဝါကို အသံုးခ်ကာ အက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္။
စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တူညီေသာ ေရခံေျမခံ
မ်ားကို ဖန္တီးေပးၿပီး စီးပြားက်င့္ဝတ္ေလ်ာ္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုမွ
အဂတိလိုက္စားမႈကို အတူတကြ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရပါက ကန္ထရိုက္ရေရးတြင္ အမွန္တကယ္
မွ်တသည့္အခြင့္လမ္းရေစမည္ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပးမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ မွန္ကန္ထိုက္တန္သည့္တင္ဒါတင္မႈအေပၚ
အေျခခံေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ယံုၾကည္မႈပိုျဖစ္ေစသည္။

ေရရွည္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္

ေရရွည္အတြက္

ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔

အစိုးရတင္ဒါ13

ကဲသ
့ ို႔

သီးသန္႔ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရရွည္အတြက္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဘံုမူဝါဒမ်ားႏွင့္က်င့္
ဝတ္စံႏႈန္းမ်ား

ျဖစ္ေျမာက္လာေရးကို

အျပန္အလွန္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာ

ရည္ရြယ္ျခင္း

ျဖစ္သည္။

ကြင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္လာမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝရန္ႏွင့္

ယင္းတြင္

မူဝါဒႏွင့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

တိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥတြင္နမူနာေကာင္းမ်ားစြာ
ရွိၿပီး အာရွတိုက္မွ နမူနာအခ်ိဳ႕မွာ14


ဖိလစ္ပိုင္။ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေရး စဦးလုပ္ေဆာင္မႈ- ႐ႈိင္းစီမံခ်က္ ကိုပုဂၢလိကမွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္
လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္

၂၀၁၀တြင္

အမ်ားလက္ခံႏိုင္သည့္

စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
စီးပြားက်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

လူအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏က႑မ်ိဳးစံုတြင္

ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းလာရန္

ျဖစ္သည္။

တစ္သတ္မတ္တည္းျဖစ္သည့္စီးပြားက်င့္ဝတ္လက္စ၊ြဲ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမူေဘာင္၊ က်င့္ဝတ္မွန္ကန္မႈဆိုင္ရာ

13

ဤအပိုင္းသည္ ကမ႓ာ့ဘဏ္အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေခ်မႈန္းတိုက္ဖ်က္ေရး- စီးပြားေရးလမ္းညႊန္

(၂၀၀၈)မွ ထင္ထင္ရွားရွား ထုတ္ႏုတ္အသံုးျပဳထားျခင္း
14

ဤအပိုင္းတြင္ ပါရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ လက္စြဲစာအုပ္၊Hills program on Governance၏ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး

စုေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ-အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ေရွ႔ေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား (၂၀၁၄)မွ
ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရယူႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းဝက္ဆိုဒ္မ်ားမွ ထပ္ေဆာင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးထားသည္။
29

ကိုယ္တိုင္ဆန္းစစ္ခ်က္

လမ္းၫႊန္တို႔ကို

တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးေအာင္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

Makati

စီးပြားေရးကလပ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတို႔သည္ Siemens မွရေသာ
ရန္ပံုေငြျဖင့္ စီမံခ်က္ကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ မတ္လအထိတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂၀၀၀
ေက်ာ္သည္က်င့္ဝတ္မွန္ကန္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္တိုင္ဆန္းစစ္ခ်က္ လမ္းၫႊန္ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။
သတင္းအခ်က္မ်ား ပိုမိုရယူလိုပါက http://www.integrityinitiative.com/features/shine တြင္ၾကည့္ပါ။


ထိုင္း။

ပုဂၢလိကက႑ဆိုင္ရာ

တြင္စတင္ခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး

က်င့္ဝတ္မွန္ကန္မႈဆိုင္ရာ

စုေပါင္းအဖြဲ႕

ကိုယ္တိုင္ဆန္းစစ္ခ်က္

(CAC)

သည္

လမ္းၫႊန္ကို

၂၀၁၀

ဖြံၿဖိဳးေအာင္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုေဒသတြင္းစံႏႈန္းထက္ ပိုမိုသာလြန္သည့္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္
ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖြံၿဖိဳးေစခဲ့သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး ထိုင္းအမ်ိဳးသားေကာ္မရွင္၊
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ

ပူးေပါင္းကာ

ထိုင္းစီးပြားလုပ္ငန္း

အသိုက္အဝန္း၌

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ CAC တြင္ ယခုအဖြဲ႔ဝင္ ၇၃၁ ဦးထိရွိေနၿပီး
ကုမၸဏီ ၁၇၇ ခုအား အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္မ်ား ပိုမိုရယူ လိုပါက
http://thai-cac.com တြင္ၾကည့္ပါ။
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္

ေရရွည္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳးမ်ား


အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္စုဖြဲ႕ရန္
အျမဲတမ္းမလိုအပ္ေပ

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အဂတိ
လိုက္စားမႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ စီးပြားေရး
သမားမ်ားအၾကား၌ အတူစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္
ျခင္းေၾကာင့္ အသိုင္းအဝိုင္းစိတ္ဓာတ္ကို ျဖစ္ေစသည္။



အထူးသျဖင့္ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကဲ့သို႔ တူညီသည့္
စံႏႈန္းမ်ားသည္ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေစသည့္ အျပင္ လုပ္ငန္း
ေအာင္ျမင္မႈကိုလည္း ေဆာင္က်ဥ္းေပးသည္။ ထိုစံႏႈန္း
မ်ားရွိျခင္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားကို
ရွာေဖြေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သေဘာ
က်ႏွစ္သက္စရာ အရင္းျမစ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။



ျပႆနာမ်ားကို သံုးသပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းျခင္းအတြက္

မူဝါဒေရးဆြသ
ဲ ူမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေစ

ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္ရွိ ကုမၸဏီမ်ားသည္ Facebook

သည္။ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အစိုးရအၾကား မိတ္ဖက္လုပ္

စာမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး

ေဆာင္မႈသည္

မ်ားအျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ၎တိ႔ၾု ကံဳေတြ႕ ရေသာ

လုပ္ကိုင္
ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကတစ္ဦးတည္းမွ

ေဆာင္ရြက္မႈထက္

ပိုမိုထိေရာက္

(ျမန္မာစီးပြားေရးဖိုရမ္

မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္

ေရွ႕ေဆာင္

သည္

အက်ိဳး

ျပႆနာရပ္မ်ားကိို ေဆြးေႏြးဖလွယ္ၾကသည္။

အဆိုပါ

နမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာရန္

တင္ဒါကိစၥရပ္

အစိုးရႏွင့္

ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

အခြန္ကိစၥရပ္မ်ား၊
စသည္မ်ား

အတြက္

အေသးစိတ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အဖြ႔မ
ဲ ်ားရွိသည္။ (http://myanmarbusinessforum.org )
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ေရရွည္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား


အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာရလာဒ္မ်ား (သို႔) ပိုမိုထိေရာက္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း စသည္တို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္ အျမဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။



အလွဴရွင္မ်ားမွ မတည္ေပးသည့္ရန္ပံုေငြျဖင့္ စဦးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာ

ရန္ပံုေငြကုန္ဆံုးသြားပါက

ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္

လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း

အဖြ႔ဝ
ဲ င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း

(သို႔)

ရပ္တန္႔သြားမည္

အျခားေသာ

ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္းရႏိုင္ေသာ

အရင္းျမစ္မ်ားကို စဦးကတည္းကပင္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားသင့္သည္။

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို အျမဲတမ္း ပံုစံခ်လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္စရာ မလိုအပ္ပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္
ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကို

သံုးၿပီး

တင္ဒါမ်ားအေၾကာင္း၊

အဂတိလိုက္စားမႈအပါအဝင္

ၾကံဳေတြ႕ရသည့္

ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ေရတို (သို႔) စီမံခ်က္အေျခခံ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ
တူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အေလ့က်င့္ေကာင္းမ်ားကို တိုးတက္ခိုင္မာေရးအတြက္ အဓိကစုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ေရရွည္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္

ကြျဲ ပားျခားနားသည္မွာ

စီမံခ်က္အေျခခံ

စုေပါင္း

လုပ္ေဆာင္မႈသည္

သီးသန္႔လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု (အမ်ားျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တင္ဒါ၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦး စီမံခ်က္ စသည္ျဖင့္) ၏
ရလာဒ္တိုးတက္ေရးကိုသာ

ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈကို

အေျခခံကာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို လုပ္ေဆာင္သည္။ သို႔ေသာ္ တိက်ေသာရည္မွန္းခ်က္ကို အခ်ိန္တို
အတြင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤနည္းလမ္း၏ အေကာင္းဆံုးေသာ ဥပမာမွာ-

ကန္ထ႐ိုက္ခ်ဳပ္ဆိုေရး15

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာလုပ္ငန္း
လမ္းညႊန္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈ ပဋိညာဥ္ ျဖစ္သည္။ ထိုပဋိညာဥ္သည္

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈ

၌အဂတိလိုက္စားမႈ

ပဋိညာဥ္၏

ထူးျခားသည့္

တားဆီးေရး

အတြက္

အရည္အေသြး

တစ္ရပ္မွာ

အန္ဂ်ီအိုကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပမွေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အန္ဂ်ီအိုသည္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္။
ျဖစ္ပြားလာသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အမ်ားလက္ခံထားသည့္ တရားေရး စနစ္တစ္ခုလည္း ရွိသည္။
ထိုတရားေရးဆိုင္ရာ

တာဝန္ရွိသူမ်ား16

ထံသို႔

တင္ျပအစီရင္ခံရန္

ပဋိညာဥ္အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးမွ

သေဘာတူညီ

ထားၾကသည္။
အကယ္၍ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္၏ သတ္မွတ္ထားေသာ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ အခ်က္မ်ားကို
အဖြ႕ဲ အားလံုးမွ

သေဘာတူလက္ခံရန္

ေနာက္တစ္မ်ိဳး

ပင္ျဖစ္သည္။

မပါဝင္ေသာ္လည္း

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈေၾကညာခ်က္သည္

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္စြာ

ကတိျပဳထားဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ပါဝင္သူတို႔၏

မျဖစ္ႏိုင္ပါက

စီးပြားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္

ထိုကတိကဝတ္ကို

ကတိျပဳခ်က္သာျဖစ္ၿပီး

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ည္

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား

တရားေရးစနစ္မ်ား

အဂတိလိုက္စားမႈေရွာင္လ်ားေရးကို

ေႏွာင္ထားသည့္

အခ်င္းခ်င္းမွ

ေရြးခ်ယ္စရာ

တစ္ခုတည္းေသာအရာမွာ

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ိဳးသည္လည္း

ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေၾကညာခ်က္ပါအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခိုင္းရန္
15

ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔ https://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts/4/. Accessed 4 October 2016.

16

ကမ႓ာ့ဘဏ္အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေခ်မႈန္းတိုက္ဖ်က္ေရး- စီးပြားေရးလမ္းညႊန္။ စာမ်က္ႏွာ ၄၅-

၄၇
31

ပိုမိုလြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ သေဘာတူစရာ မလိုဘဲ
တရားေရးအဖြဲ႔ထံ တင္ျပ အစီရင္ခံေပးရျခင္းမ်ိဳးလည္း လုပ္စရာမလိုသည့္ အတြက္ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းခ်က္မ်ား
ေၾကာင့္ အစိုးရကိုလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လာေအာင္ စည္း႐ုံးရန္ ပို၍လြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းအခ်က္မ်ား
ေၾကာင့္ပင္ စီမံခ်က္အတြင္း အဂတိကင္းသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားခိုင္မာေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီစဥ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းအား အားေလ်ာ့ေစသည္။
က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈဆိုင္ရာ

ပဋိညာဥ္သည္

အမ်ားျပည္သူသံုးပစၥည္းမ်ား

ဝယ္ယူေရးစီမံခ်က္တြင္

မွ်တ၍

ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေလလံျဖစ္ေစရန္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေဈးၿပိဳင္ေလလံဆြဲသူအၾကား သေဘာတူညီထားေသာ
တရားဝင္စာခ်ဳပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပဋိညာဥ္ပါ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ

အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေစ်းၿပိဳင္ေလလံဆသ
ြဲ ူမ်ားအားလံုးအၾကား တရားဝင္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ေလလံဆသ
ြဲ ူမ်ား
မွ ေလလံဆရ
ြဲ ာတြင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ မလုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးမႈ မျပဳေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳရသည္။



ေလလံတင္ဒါ မတင္သြင္းမီကတည္းက ပဋိညာဥ္ကို မိတ္ဆက္တင္ျပေပးထားသည္။



ပဋိညာဥ္၏

စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ-

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေရး၊

မွ်တသည့္

စီးပြားလုပ္ေဆာင္ေရး၊

အဂတိႏွင့္

လာဘ္ေပးမႈ မရွိေရးပင္ ျဖစ္သည္။


က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လြတ္လပ္အမွီခိုကင္း သည့္
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသူတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္သည္။



ပဋိညာဥ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည့္ ေလလံဆြဲသူကို အျပစ္ေပးရသည္။ အျပစ္ေပးရာတြင္ ေလ
လံတင္ဒါတင္သြင္းခြင့္ကို

ႏွစ္အတန္ၾကာသည္အထိ

ပိတ္ပင္ထားျခင္း၊

ဒဏ္ေၾကးေကာက္ျခင္း

မ်ားပါဝင္သည္။
ပဋိညာဥ္သည္

သက္ဆိုင္သူအားလံုးကို

အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္။

ေလလံဆသ
ြဲ ည့္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

ပစၥည္းတင္သြင္း

သူအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ မွ်တေသာေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ကို အာမခံေပးသည္။ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အတြက္မူ အရည္အေသြး
နိမ့္က်ေသာ

ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္

ေစ်းအဆမတန္

ေပးလိုက္ရျခင္းမ်ိဳးကို

ေရွာင္လ်ားသြားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္

အမ်ားျပည္သူအတြက္လည္း မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ေစသည္။
Source: Hills Program on Governance, Anti-Corruption Manual for SMEs, pp. 72-73

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္ကို က်င့္သံုးျခင္း
၂၀၀၀

ခုႏွစ္၌

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံတကာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕အစည္း

(TI)

သည္

မဟာကရာခ်ီ

ေရေပးေဝေရးစီမံခ်က္တြင္ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္ကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထိုစီမံခ်က္ကို ကရာခ်ီ
ေရႏွင့္မိလႅာသိမ္းစနစ္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွ တာဝန္ယူအေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ TI သည္ စီမံခ်က္ဒီဇိုင္း ႏွင့္ႀကီးၾကပ္ခြင့္
အတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေဈးၿပိဳင္ေလလံလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ စီမံခ်က္၏
ေနာက္က်န္ရွိေနေသာ

ကန္ထ႐ိုက္မ်ားအတြက္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

အၾကံျပဳေပးခဲ့သည္။

စီမံခ်က္သည္

မူလခန္႔မွန္းထားသည့္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္း ကုန္က်ခဲ့ၿပီး မွန္းထား
သည္အခ်ိန္ ေစာလ်င္စြာ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
အရင္းအျမစ္။ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ https://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts/4/
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အကယ္၍ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္ကို က်င့္သံုးျခင္း၏ ေနာက္ထပ္နမူနာၾကည့္လိုပါက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ
ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔အစည္းသည္ ပဋိညာဥ္ကို Solok ခ႐ိုင္၊ အေနာက္ဆု မတ္ၾတား၌ မည္သို႔မည္ပံု
အေကာင္ထည္ေဖာ္သည္ကို ေအာက္တြင္ေပးထားသည့္ လင့္ခ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာဝယ္ယူမႈတင
ြ ္

အဂတိလိုက္စားမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး

လက္စြဲ

၂၀၀၆၊

စာ-၁၂၀-၁၃၀

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/handbook_for_curbing_corruption_in_public_procurement

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နမူနာတစ္ခု၊ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ျခင္း
ေငြေဆာင္ကမ္းေျခ

ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ား

အစည္းအ႐ုံးသည္

လုပ္ငန္းျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္

အတူပူးေပါင္း

လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရန္၊ တရားဝင္ျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားမ်ား အတြက္
ေနရာစီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္

ကမ္းေျခသို႔

မၾကာခဏေတာင္းဆိုခံရျခင္း
အခမ္းအနားမ်ားကို

အလည္လာသည့္

ျဖစ္သည္။

အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္

အစည္းအ႐ုံးသည္

ေထာက္ပံ့ေပးခ်င္ေသာ္လည္း

တရားဝင္လာေရာက္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုမူ

အခန္း

စီစဥ္ေပးရန္

လည္ပတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားသည္ တရားဝင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္း အေနႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ အစည္းအ႐ုံးအေနျဖင့္သာ
လက္ခံတုန္႔ျပန္ရန္

သေဘာတူညီၾကသည္။

ယင္းသို႔

လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းသည္

အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကို

မည္မွ်ေထာက္ပ့ံက်ခံသင့္သည္ဆိုသည့္ သေဘာတူ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ရရန္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးသည္။ (ဥပမာညအိပ္တည္းခိုမည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား အတြက္ Standard room ေပးျခင္း)။ ထို႔ျပင္ ထည့္ဝင္ေထာက္ပ့ံရသည့္
စရိတ္မ်ားကို

အဖြ႔ဝ
ဲ င္အားလံုးမွ

လည္ပတ္ျခင္းမ်ားအတြက္

စုေပါင္းက်ခံရန္

သေဘာတူထားၾကသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္အားလံုးကို

အစည္းအ႐ုံးသို႔

ထို႔ေၾကာင့္

တရားဝင္လာေရာက္

တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး

အစည္းအ႐ုံးမွ

ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီကို မူဝါဒမ်ားအတိုင္း ဆန္းစစ္၍ အဖြဲ႔ဝင္ကိုယ္စား တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္ အင္တာဗ်ဴး၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆
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၅။ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္း- မည္သည့္အခန္းက႑ကို တာဝန္ယူ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။
စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္
လုပ္ႏိုင္သည့္အရာ

အမ်ားအျပားရွိသည္။

စီးပြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း

ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈတြင္

အခရာက်သည့္

ဥပေဒမ်ား၊

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား
စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏

တိုးတက္

အားနည္းခ်က္မ်ားကို

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္လည္း အတူတကြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈကို
အားမေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္က်င့္သံုးေရးမွာ အလြန္ခက္ခဲသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ရန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္စြာ စီးပြားလုပ္ကိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရာတြင္ မိတ္ဖက္မ်ားလိုအပ္သည္။

၅.၁။ အစိုးရ- စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား အဂတိကင္းေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတြင္ အေရးပါေသာ
မိတ္ဖက္
အစိုးရသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္။ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ညံ့ဖ်င္း
သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဥပေဒတင္းၾကပ္မႈ ေလ်ာ့လ်ဲျခင္း၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ စည္းကမ္းပ်က္မႈ
စသည္တို႔အားလံုးသည္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အားလံုးသည္ အစိုးရ၏ တာဝန္ယူ
လုပ္ကိုင္ရသည့္ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ရွိေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည့္
အရာမ်ားျပားစြာရွိေသာ္လည္း

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္သည့္

အရင္းျမစ္နည္းပါးမႈမွာလည္း

ျငင္းမရသည့္

အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား
လစာတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းသည္ လာဘ္ေပးမႈျပႆနာကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည့္
လုပ္ငန္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတြင္

ပါဝင္ေနသည္ဟု

တရားစြဆ
ဲ ိုကာ

သင့္ေလ်ာ္သည့္အျပစ္ေပးမႈမ်ားရွိေစရန္လိုအပ္သည္။

တရားမွ်တမႈရွိစြာ

စီရင္ေပးျခင္းသည္

တြင္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈ

အဓိကက်သည့္

သည္အျခားေသာ

ေတြ႔ရွိရသည့္

အရာရွိမ်ားကို

တရား႐ံုးမွ

လုပ္ငန္းစဥ္လည္း

ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္

ျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ

တရား႐ုံး၌

အဆိုပါနယ္ပယ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ

စီးပြားေရး

ပတ္ဝန္းက်င္ကို တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ား

ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ေပၚေနစဥ္၌

စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏

အဂတိလိုက္စားမႈ

တိုက္ဖ်က္ေရး၊

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္စြာ စီးပြားလုပ္ကိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

၅.၁.၁။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ရွငး္ လင္းသည့္ ဦးစားေပးမႈမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ရွိသည့္
ေခါင္းေဆာင္မႈ
အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ကာ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္စြာ စီးပြားလုပ္ကိုင္လိုသည့္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအဖို႔ ၎တို႔တြင္
ခိုင္မာသည့္

လုပ္ငန္းတြဖ
ဲ က္ရထားေၾကာင္း

ဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ၊

သိရျခင္းကပင္

က်င့္ဝတ္ညီစြာလုပ္ကိုင္ေရးဆိုင္ရာ

မ်ားစြာအက်ိဳးရွိေစပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္

အဂတိလိုက္စားမႈ

ႀကီးမားသည့္

တာဝန္ယူ

ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ အရာအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အတြင္း မည္သည့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္သြားမည္ဆိုသည့္ လမ္းျပေျမပံုရွိ
ထားရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ထိုပန္းတိုင္တစ္ခုခ်င္းဆီ သို႔ေရာက္ေရးအတြက္ မည္သူမွ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပး
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မည္ဆိုသည္ကိုလည္း

သိရန္အေရးႀကီးသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မရွင္17

(သို႔)

အျခား

အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကို ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံ၌ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ိဳးသား အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ18 ဖြံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း
အေကာင္ထည္ေဖာ္စဥ္
ရျခင္းကဲ့သို႕ေသာ

တစ္ပါတည္းလုပ္ေဆာင္တတ္သည္။

တာဝန္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္

တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရန္

မလိုအပ္ေပ။

သို႔ေသာ္

အဂတိလိုက္စားမႈ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ေကာ္မရွင္ကိုယ္စား

ျပႆနာမ်ားကို
ျဖစ္စဥ္၌

စံုစမ္းစစ္ေဆး

ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္

စစ္ေဆးျခင္းကို တာဝန္ခံလုပ္ကိုင္ေပးမည့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုကား လိုအပ္လိမ့္ မည္။

၅.၁.၂။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လြယ္ကူရွင္းလင္းေစျခင္း
ဤလမ္းညႊန္မွ အၾကံျပဳသည္မွာ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာသင့္ၿပီး မွန္ကန္စြာ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ သို႔ရာတြင္ စည္းမ်ဥ္မ်ားသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြး ခက္ခဲေနပါက ထိုသို႔လုပ္
ေဆာင္ရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေပ။ အစိုးရမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ လိုင္စင္မ်ား
ရရွိရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားေရးျဖစ္သည္။
အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဟုဆိုရာ၌
အေဆာက္အဦး

(သို႔)

ေျမအသံုးျပဳခြင့္

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္
ပါမစ္ရေရး

ဆက္သြယ္ေရးဖုန္းလိုင္း၊
စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး

လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊

စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ဥပေဒႏွင့္အညီ

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွခ်မွတ္ထား သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။
လုပ္ငန္းစဥ္အညႊန္းသည္ လုပ္ငန္းတစ္စံုတစ္ခုကို ၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး ႏွင့္
ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည့္အတြက္ ထိေရာက္အသံုးဝင္ေသာ လမ္းညႊန္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ထိုအညႊန္းသည္

အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၏

႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲပံုကို

အသားေပးေဖာ္

ျပေပးသည့္အျပင္

လုပ္ငန္းတစ္ခု၌ က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြျဲ ပားခ်က္မ်ားရွိေနေသာ
ေနရာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသည္။ ဤဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္သည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အၾကံျပဳေပးေရးအတြက္
အေျခခံ က်သည္။
ျမန္မာစီးပြားေရးဖိုရမ္19 သည္ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပေျမယာအသံုးခ်မႈ၊ အခြန္၊ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္း အပါ အဝင္
အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာအတြက္ အညႊန္းထုတ္ေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္
အညႊန္းထုတ္ျခင္းသည္

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္

လြယ္ကူရွင္းလင္းေစေရး

အတြက္

ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြား လုပ္ကိုင္ရန္ မည္မွ်
လြယ္ကူသည္ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို မည္မွ်ဆြေ
ဲ ဆာင္ ေပးႏိုင္သည္ဆို သည့္အခ်က္မ်ား အေပၚ
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အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ကမ႓ာေပၚရွိ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အျမဲတမ္း ထိေရာက္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အရင္းအျမစ္ရွိႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ အမွီအခိုကင္းမႈ မရွိျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလြန္းျခင္း (သိ႕ု )
လုပ္ပင
ို ္ခြင့္ မရွင္းလင္းျခင္း၊ အစိုးရပိုင္းဆီမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈ မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔အသံုးဝင္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို
သံုးသပ္မႈတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးမ်ား
(၂၀၁၃) ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Best_practices_for_anticorruption_commissions_2.pdf တြင္ ရယူႏိုင္သည္။
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အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္ လမ္းညႊန္မွာ

UNDP၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား- မည္သည့္အရာက အလုပ္ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အလုပ္ျဖစ္သည္
မျဖစ္သည္ကို သိနားလည္ျခင္း အာရွပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းမွ သင္ယူစရာ သင္ခန္းစာမ်ား (၂၀၁၄)စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို
http://www.asiapacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/anti-corruption-strategies/ တြင္
ရယူႏိုင္သည္။
19

MBF သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ UMFCCI တိ႔၏
ု ၾကား စပ္တူလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရး ရွင္းမွ

ေထာက္ပံ့ထားသည္။ MBF သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းၾကား ပံုမွန္ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္
ဖန္တီးေပးသည္။
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သိသာထင္ရွားစြာ

သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

စီးပြားလုပ္ငန္းသစ္တစ္ခု

စတင္ျခင္းလုပ္ငန္းရပ္အတြက္

၂၀၁၆ခုႏွစ္

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားလုပ္ေဆာင္ရန္လြယ္ကူမႈ အဆင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္တိုးတက္ရန္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဥပမာ-

ေဒသတြင္း

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

အနည္းဆံုးထားရွိရမည့္

မတည္ရင္းႏွီးေငြ

လိုအပ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊ ထိေရာက္အသံုးတည့္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္စရာ မ်ားစြာရွိေသးေသာ္လည္း အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးပါ
သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ပုံ (၁) ။ စီးပြားလုပ္ေဆာင္ရန္လြယ္ကူမႈ အဆင့္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရပ္တည္မႈအဆင့္

Source: World Bank, Doing Business 2016 Economy Profile Myanmar, p. 19

၅.၁.၃။ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေစရန္ႏွင့္ လြယ္ကူလက္လွမ္းမီေစရန္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ျပႆနာျဖစ္ရျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၎လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို
ေကာင္းစြာ

သိရွိထားျခင္း

ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား

မရွိေသာေၾကာင့္လည္း

ျဖစ္သည္။

ဆန္႔က်င္ကြျဲ ပားခ်က္မ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။

ဥပေဒမ်ားသည္လည္း
တစ္ခါတစ္ရံ၌

ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိဘဲ

ထိုဥပေဒမ်ား

မရွိျခင္းလည္း

ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စတင္ဖြင့္ေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္း
စဥ္တစ္ခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ားအား လက္လွမ္းမီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ PDF ဖိုင္မ်ားကို စာရင္းျပဳကာ ဝက္ဆိုဒ္တစ္ခု
ဖန္တီး လႊင့္တင္ျခင္းသည္ အေျခခံအက်ဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ထား၍ ယင္းဘာသာျပန္မ်ားကို အမ်ားရွာေဖြအသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူေသာ ပံုစံမ်ားအျဖစ္
ထားရွိပါ (ဥပမာ- PDF အစား Word Document)။ ယင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
၎တို႔လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

လိုအပ္သည့္

ခြင့္ျပဳခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ဥပေဒႏွင့္အညီ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းသည့္ လမ္းညႊန္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အား ေပး၍ကူညီေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုမွာ- ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ
ထုတ္ေဝထားသည့္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ လမ္းညႊန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္
ေအဂ်င္စီကို

လာေရာက္သည့္သူမ်ားအတြက္

လိုအပ္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အတိုင္း

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

လြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားေပးသည္။

ပံု (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တရားဝင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ လမ္းညႊန္ (ပထမစာမ်က္ႏွာ)

Source: Myanmar Directorate of Investment and Company Administration, How To Register Your Company in
Myanmar 2016. http://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/uploads/pdf/how_to_register_eng.pdf

၅.၁.၄။ လုပ္ငန္းစဥ္အေျခခံမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးထားျခင္း
ဥပေဒအားလံုးကို လြယ္ကူရွင္းလင္း၍ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ျပင္ဆင္ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳမီကပင္ ေအဂ်င္စီသည္
လုပ္ငန္းကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ကို

အလြန္ရွင္းလင္းလြယ္ကူသြားေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

႐ံုးတိုင္းတြင္

အဆိုပါ႐ံုးမ်ားမွေပးအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တရားဝင္မည္မွ်ေကာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ
(ပါမစ္၊ လိုင္စင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ စသည္ျဖင့္) အတြက္ မည္မွ်အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ ထားသည့္
ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားေပးႏိုင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ မ်ားေပးႏိုင္သည့္အျပင္
ဝန္ေဆာင္မႈဝယ္ယူသူမ်ားကို
သတင္းစာေၾကာ္ျငာမ်ား၊

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား

အမွန္တကယ္သိ႐ွိနားလည္သြားေစသည္။

လမ္းေဘးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုသံုးကာ

ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ေပးရမည့္

ဝက္ဆိုဒ္မ်ား၊
အခေၾကးေငြမ်ား၊

ၾကာျမင့္ခ်ိန္၊ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (သို႔) ႀကိဳတင္ရယူထားရမည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ဝန္ေဆာင္မႈဝယ္ယူရန္ အလားလာရွိသူမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည္။
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၅.၁.၅။ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္
ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား သည္
ဤလမ္းညႊန္၌ပါရွိသည့္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
အေကာင္ထည္ေဖာ္သင့္သည္။ စီးပြားလုပ္ငန္း အတြင္း ျပည္သူ႔ေရး
ရာမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္
လိုအပ္သည္။

ရွင္းလင္းသည့္

ဝန္ထမ္းမ်ားအား

မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ထားရန္
အသိပညာေပး၍

နားမ

လည္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ေပးရသည္။ ထို႔ျပင္
အဂတိလိုက္စားမႈကို

အစီရင္ခံတင္ျပေရးစနစ္ကို

တည္ေထာင္၍

ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းကာတိုးတက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရ
သည္။ ရာထူးႀကီးအရာထမ္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကို
မေသြမတိမ္းလိုက္နာျခင္းျဖင့္

၎တို႔ကိုယ္ကို

အျခားေသာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ DICA ႐ံုးတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို
ကပ္ထားသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စံျပသဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳမူေနထိုင္သင့္သည္။

၅.၁.၆။ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားထံမွ သေဘာထားတုန္႔ျပန္ခ်က္ ေကာက္ယူျခင္း
သေဘာထားတုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ႐ိုးရွင္းေသာ စာရြက္ေဖာင္ပံုစံ၊ စမတ္ဖုန္း အပ္ပလီေကး႐ွင္း (သို႔) ပံုမွန္ ဝယ္သူသူ
စစ္တမ္းမ်ားမွတဆင့္

ေကာက္ခံရယူႏိုင္သည္။

ဝယ္ယူသူမ်ားထံမွ

သေဘာထား

တုန္႔ျပန္ခ်က္သည္

ျပႆနာ

ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါ
သည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ သေဘာထားတုန္႔ျပန္ခ်က္ ေကာင္တာကို ႐ံုးျပင္ပ၌ ထားရွိရန္ NGO (သို႔) စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအစည္းအ႐ံုး

တို႔ႏွင့္

အတူပူးေပါင္းကာ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

အဓိကအခ်က္မွာ

သေဘာထား

တုန္႔ျပန္ခ်က္စနစ္ကို လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအဂ်င္စီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားရသည္။
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အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ သေဘာထားတုန္႔ျပန္ခ်က္ ေကာက္ယူျခင္း
အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး အစီအစဥ္ႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ၎၏ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး အစီအစဥ္တိုးတက္မႈကို ဆန္းစစ္ရန္ ဝယ္ယူသူမ်ားထံမွ
သေဘာထားတုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို
ျပႆနာျဖစ္ေနသည့္

စတင္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ေနရာမ်ားအား

ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏
ထိုျပႆနာမ်ားကို

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအဖြဲ႔သည္

ေျဖရွင္းသည့္

နည္းလမ္းမ်ား

ရွာေဖြရန္အတြက္ ထိုသေဘာထား တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာက္ယူထားသည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကိုမူ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။

၅.၁.၇။ မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းရွိ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ေျမာက္ျမားလွေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ ျဖစ္ေပၚ
လာျခင္းျဖစ္သည္။ ညံ့ဖ်င္းသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္၊ အားနည္းသည့္ တရားေရးမူေဘာင္မ်ား၊ အလုပ္မျဖစ္သည့္
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊

က်င့္ဝတ္မညီေသာ

ေခါင္းေဆာင္မႈ၊

ျပင္ပလႊမ္းမိုးမႈဆိုးမ်ား၊

လူတို႔၏ေလာဘ၊

"ဘာမွေျပာင္းလဲလာ လိမ့္မည္မဟုတ္" ဆိုသည့္ အေတြးအျမင္မ်ား စသည့္တို႔သည္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ေစသည့္
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို နားလည္ျခင္းသည္
ထိုျပႆနာကို မည္သို႔မည္ပံုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။
အစိုးရ၌ အဂတိလိုက္စားမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈအစီအစဥ္တစ္ခု ရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုျပႆနာအား ေျဖရွင္းရန္
ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္

စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အစိုးရမ်ားသည္

လုပ္ငန္းတြဖ
ဲ က္ေကာင္းတစ္ဦး

ျဖစ္သည္။

(ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)
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ယင္းသို႔ေသာ

ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈကို

လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္

အသံုးျပဳရမည့္အရာမ်ားတြင္

အဂတိ

လိုက္စားမႈ

ဆန္႔က်င္ေရး ကုလသမဂၢညီလာခံ (UNCAC) ၏ ကြာဟမႈဆန္းစစ္မႈမ်ား20၊ အမ်ိဳးသား က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေရး
စနစ္မ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ား21 စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခု၏ အေရးႀကီး
ဆံုး အရည္အေသြးမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တရားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္၌ ေပ်ာက္ပ်က္ေနသည့္
အရာမ်ားႏွင့္ အားနည္းေန သည့္အရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ထိုသို႔အားနည္း၊ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးရမည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ
ဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္တတ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ
ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔) ေအဂ်င္စီအသစ္တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္းသည္ အဓိကက်သည့္
ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္
တကယ့္လက္ေတြ႕တြင္
ျဖစ္ေခ်သည္။

အယူအဆမွားအေပၚ

အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို

တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုစိန္ေခၚမႈ

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ

အေျခခံကာ

လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာေၾကာင့္

ဤလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုး၏

အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္

သည္လည္း

အခ်င္းခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈရွိေနေသာ

အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္

ျဖစ္လာရသည္။

အစဦးအဆင့္သာ

ပိုမိုႀကီးမားသည့္

ႏိုင္ငံေရး၊

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို

ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး၊
ပထမဦးစြာ

စိန္ေခၚမႈ
လူမႈေရး၊
သတိထား

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းကို မွန္းဆရာ၌ အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။

၅.၂။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း- သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းသည္

စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေရး၊

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္နည္းလမ္းမ်ားစြာကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးတြင္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အခန္းက႑ကို

ေဆြးေႏြးထားၿပီး

ျဖစ္သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း၌ အေလ့အက်င့္ေကာင္း မ်ား ျဖစ္လာေစေရး
အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လႈံေဆာ္စည္း႐ံုးသူမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသူမ်ား အျဖစ္လည္း
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈတိုး
တက္ေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဆိုပါ မူဝါဒျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ လႈံေဆာ္စည္း႐ံုးသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ တတိယအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI)

ဥပမာ-

တြင္းထြက္သယံဇာတအရင္းအျမစ္

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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နယ္ပယ္ႏွစ္ရပ္- အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားအား လူထုအသိပညာေပးမႈ
ျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စနစ္က်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖန္တီးေရး စသည့္
နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္မႈသည္ အလြန္အေရးပါ အဖိုးတန္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

20

၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

နယ္ပယ္

ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္

အေထာက္အပ့့ံေပးႏိုင္သည္။

ဤအပိုင္း၌

အေျခခံနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ တရားဝင္ျဖစ္သည့္ UNCAC၏ သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈစနစ္၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး UNCAC ၏

ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈဇယားပင္ျဖစ္သည္။ (http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html)
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး အစီအစဥ္၏ အလုပ္ျဖစ္မႈ၊အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို စစ္ေဆးေသာ က်ယ္ျပန္႕ေသာ လုပ္နည္းကိုင္နည္းတစ္ခုကို UNDP ၏
လမ္းညႊန္မွတ္စု UNCAC ၏ ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ၊ အနိမ့္ဆံုးကို ေက်ာ္လြန္၍ (၂၀၁၀)
http://contentext.undp.org/aplaws_publications/3080500/UNCAC_Self_Assessment_Guidance_Note.pdf
21

NIS ေလ့လာမႈမ်ားကို NGOမ်ား ၊သုေတသနအဖြဲ႔စည္းမ်ားက မၾကာခဏလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

http://www.transparency.org/whatwedo/nis/
22

http://www.myanmareiti.org/ တြင္ၾကည့္ပါ။
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အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္

၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

လႈပ္ရွားမႈဥပမာမ်ား

(ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ) ကို ေဖာ္ျပထား သည္။
အေရးႀကီးေသာအခ်က္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေရး၌ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ နည္လမ္းမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။
ဤလမ္းညႊန္တြင္မူ နည္းလမ္းအနည္းငယ္ကိုသာ အသားေပးတင္ျပထားသည္။

၅.၂.၁။ လူထုအသိပညာေပးမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း
အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာအသိပညာေပးျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ေစာင့္ထိန္းေရးဆိုင္
ရာ သတင္းစကားမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆီသို႔ ေရာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ အဂတိလိုက္စား
မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ကုန္က်မႈမ်ားႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ ကိုဆန္႕က်င္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို လူအမ်ားမွ
သိရွိနားလည္လာပါက

စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္

က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္ေရး၊

အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ မိတ္ဖက္မ်ား ပိုမိုရရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအားအသိပညာေပးမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား
ေပၚေပါက္ေရးက႑တြင္
ျပည္သူမ်ားအေပၚ

ေရွ႕တန္းရပ္တည္ေနၾကသည္။

မည္သို႔မည္ပံုသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းျပည္သူအမ်ားနားလည္ေစရန္
ေထာင့္ေပါင္းစံုမွ

အသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္

ေရာက္လာႏိုင္ၿပီး

ထိုကိစၥႏွင့္

ျဖစ္သည္။

မတူညီသည့္

အဂတိလိုက္စားမႈသည္

ပတ္သက္ၿပီး

ျပႆနာမ်ားသည္

အက်ိဳးစီးပြားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း

မည္သည္တို႔ကို
လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္း၏

ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သျဖင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ အာရွမွ
အနည္းငယ္ေသာ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကပင္ (လူမႈေရးရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ၿပိဳင္ပမ
ြဲ ွ အႏိုင္ရသူမ်ား) လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏
အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီသို ႔ အသိပညာႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္ဆိုေသာ စိတ္အား
ထက္သန္မႈေပးႏိုင္သည္။


ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ-ႏိုင္ငံသား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျမႇင့္တင္ေရး ဌာနမ်ား


ႏိုင္ငံသား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျမႇင့္တင္ေရး ဗဟိုဌာနသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္
သဘာဝေဘး

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈကို

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္္မ်ားသည္

ယခုအခါတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပြားလာတတ္ၿပီး ပိုမိုအင္အားျပင္းထန္လာၾကသည္။ ထိခိုက္မႈ
အမ်ားဆံုး ခံၾကရသူမ်ားမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္သည့္
အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

ကေလးသူငယ္မ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။

သဘာဝေဘး

အႏၲရာယ္္မ်ားကိုေဒသခံမ်ားမွ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေလးေပးသည့္ အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

စြမ္းေဆာင္ရည္

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကိစၥရပ္ကို

ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး၎တို႔မွ

ေဘးအႏၲရာယ္

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရင္ဆိုင္ျခင္းတြင္

အထူးႀကိဳးပမ္းရမည္မွာ

ေအာက္ေျခအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေရး
ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ရသံုးမွန္း
ေျခေငြစာရင္းေရးဆြျဲ ခင္း အပါအဝင္ ေဒသတြင္း ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ေရးျဖစ္စဥ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ပါသည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံ- တကၠသိုလ္မ်ားရွိ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ား


ဤစဦးလုပ္ေဆာင္မႈသည္ "အဂတိလိုက္စားမႈကို ျငင္းဆန္ပါ" ဆိုသည့္ ထိုင္းလူငယ္မ်ား အဂတိ
လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကြန္ရက္ (TYACN) ၏ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းျဖစ္အႀကီးမားဆံုး ေကာ္ဖီဆိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ True
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Coffee ႏွင့္ စပ္တူလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ျဖစ္သည္။ TYACN သည္ "အဂတိလိုက္စားမႈကိုျငင္းဆန္ပါ"
ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားကို Khon Kaen တကၠသိုလ္ႏွင့္ Ubon Ratchathani တကၠသိုလ္မ်ားတြင္
ထပ္ဖြင့္ၿပီးကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္သည္။ ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ခုခ်င္းစီ၌ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

ေနရာႏွင့္

ေဆြးေႏြးခန္းတစ္ခု ထားေပးထားသည္။ ထိုေနရာမ်ား၌ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မီဒီယာ
အခမ္းအနားမ်ား

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၎တို႔၏

တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္

အဂတိလိုက္စားမႈကို အေရးယူရန္ အစီအစဥ္မ်ား အေသးစိတ္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။


တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ- အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၌ လူငယ္ပါဝင္သည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ စမ္းသပ္ခန္း


အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၌ လူငယ္ပါဝင္ေရး အတြက္
ဆန္းသစ္တီထြင္စမ္းသပ္ခန္း တစ္ခုကိုတည္ေထာင္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးက႑ရွိ
အဂတိလိုက္စားမႈ

ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းရပ္တြင္

လူငယ္မ်ား

ပါဝင္လာ

မႈကို

ျမႇင့္တင္ရန္

လုပ္ေဆာင္သည္။ UNDP မွ နည္းပညာပ့ံပိုးမႈႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးက႑၌ အဂတိ
လိုက္စားမႈ ျပန္႔ပြားေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားရန္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ ဆန္းသစ္ေသာ
အစီအစဥ္ဒီဇိုင္း

ၿပိဳင္ပလ
ြဲ ုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္

စဦးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ

တစ္ခုျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈ ပညာေရး ကြန္ရက္ (CIEN)23၏ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ အဖြ႔ဝ
ဲ င္
တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို စမ္းသပ္အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

၅.၂.၂။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္ျခင္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္
ေရး မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္
ေရာက္သည့္

တုန္႔ျပန္မႈမ်ား

အဂတိပႆနာျဖစ္တတ္သည့္
လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္း၊

နယ္ပယ္မ်ားကို

ေနာင္လုပ္ေဆာင္မည့္

တိတိက်က်

သိရွိလာျခင္း၊

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား

ပိုမိုထိ

ခိုင္မာအား

ေကာင္းေစျခင္း စသည့္ အက်ိဳးမ်ား ရရွိေစသည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္စနစ္က်သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးေရးလုပ္ငန္စဥ္အတြက္

ေရွ႕တန္းမွရပ္တည္ေဆာက္ရြက္ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္
တိုက္႐ိုက္ပါတ္သက္သည့္ အခ်က္မ်ား (သို႔) အဂတိလိုက္စားမႈကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ေရးအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ယခုအခါတြင္

နည္းပညာႏွင့္

အျခားေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။


အစိုးရ၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပြင့္လင္း ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္
(OMI) (www.omimyanmar.org) သည္ အစိုးရ၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြ စာရင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္
အလက္ကို စီစဥ္ထုတ္ေဝေနပါသည္။ ၎သည္ ႏိုင္ငံ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပံု သံုးစြေ
ဲ နေၾကာင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္
ပင္ျဖစ္သည္။

ကမၻာအႏွံအျပား၌

ႏိုင္ငံတကာ

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဆိုင္ရာ

မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း

(www.internationalbudget.org) သည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား
ေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ပြင့္လင္းရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း အညႊန္းကိန္း ကိုလည္း တြက္ခ်က္ေပးသည္။ ကမၻာအႏွံ႔
အျပား၌ ထိုအညႊန္းကိန္းသည္ ရသံုးမွန္းေျခေငြ စာရင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၏ အတိုင္းအတာ ျဖစ္သည္။
(၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရမွတ္ ၁၀၀ ေပးသည့္အနက္ ၂ မွတ္ရသည္)
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http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2014/06/13/six-innovations-to-

combatcorruption-win-awards-at-first-ever-undp-social-innovation-challenge/ Accessed 4 October 2016 မွ။
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လႊတ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္)
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏

အဆိုျပဳတင္သြင္းခ်က္မ်ားမွ

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

စုေဆာင္းတည္ေဆာက္သည္။


ျပႆနာျဖစ္တတ္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္
နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ၍အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအရွိဆံုးျဖစ္သည္။

သာမန္ျပည္သူ

မ်ားမွေပးပို႔ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ

မူတည္သည့္ "crowd-sourced" သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပႆနာ
အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ ထုတ္နိုင္သည္။ ယင္းေနာက္ တာဝန္ရွိ
အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈကို ေျခရာခံရန္ နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳျခင္း
ႏိုင္ငံတကာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူသံုးစြရ
ဲ န္ နည္းပညာမ်ားသံုးစြၾဲ ကသည္
ipaidabribe.com.

သည္

အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ

Janaagraha

Centre

for

Citizenship

အဖြ႕ဲ မွ

တည္ေထာင္ထား

သည့္

ဝက္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုဝက္ဆိုဒ္မွတဆင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈလုပ္ရပ္မ်ား၏
သဘာဝ၊ အေရအတြက္၊ အမ်ိဳးအစား၊ ပံုသ႑န္၊ ေနရာေဒသ၊ အႀကိမ္ေရ၊ တန္ဖိုးမ်ား စသည္တ႔ႏ
ို ွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး တင္ျပႏိုင္သည္။
ထိုဝက္ဆိုဒ္မွာပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တိ႔ေ
ု တြ႕ၾကံဳရသည့္ ႐ိုးသားသည့္ အရာရွိမ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းသတင္းကိုလည္း
တင္ျပႏိုင္ပါေသး သည္။ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈကို အိႏၵိယႏိုင္ငံတင
ြ ္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ ဂရိ၊ ကင္ညာ၊ ဇင္ဘာေဘြ ႏွင့္
ပါကစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထပ္တူလုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ Transparencymyanmar.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္
ထိုကဲ့သို႔ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
Draw a Red Line ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မက္ဆီဒိုနီးယားအဖြဲ႔သည္ ဆဲလ္ဖုန္းပံ့ပိုးေပးသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္အတူ Draw a Red
Line

(https://transparencywatch.org/main?l=en_US)

အင္တာနက္ပလက္ေဖာင္း

တစ္ခုကို

ဟုေခၚဆိုသည့္

စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အြန္လင
ို ္းမွ

ထိုအြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းသည္

တင္ျပအစီရင္ခံႏိုင္သည့္
အဂတိလိုက္စားမႈကို

ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ (သိ႔)ု အဂတိလိုက္စားမႈကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရသည့္ လူမ်ားကို ၎တိ႔၏
ု အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား SMS ပို႔ေပးျခင္း၊
ေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ Twitter (သိ႔)ု တယ္လီဖုန္း စသည္တ႔မ
ို ွတဆင့္ တင္ျပအစီရင္ခံခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ယင္းအစီရင္ခံတင္ျပခ်က္မ်ားကို
ႏိုင္ငံတကာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

မက္ဆီဒိုနီးယားအဖြဲ႔မွ

သံုးသပ္အကဲျဖတ္

ေပးၿပီး

သက္ဆိုင္သည့္

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသို႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လႊအ
ဲ ပ္ေပး သည္။
Bribe

Market (http://www.piatadespaga.ro/)

အစပ်ိဳးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု

ျဖစ္သည္။

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္သည္

၎တိ႔ေ
ု တြ႕ၾကံဳရသည့္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္

စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္

ပထမေလးလအတြင္း

ထိုတင္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္

သည္

Bribe

လူအမ်ားသည္

႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတင
ြ ္
ႏိုင္ငံသားမ်ားအား

လာဘ္ေပးရသည့္
Marketသည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္

အမ်ားျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေငြပမာဏ

စသည္တ႔က
ို ို

အဂတိလိုက္စားမႈတင္ျပခ်က္

မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္လုပ္ငန္းမွာ

ရယူသံုးစြရ
ဲ ာ၌

မွ်ေဝတင္ျပခြင့္ျပဳသည္။
၆၅၀

နီးပါးရရွိခဲ့သည္။

ေဈးအသက္သာဆံုးႏွင့္

အဂတိလိုက္စားမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိလာၾကသည္။
အရင္းအျမစ္။ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ U4 မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား၊ "အဂတိလိုက္စားမႈကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္
ေလ်ာ့ခ်ရန္

နည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား"

U4

Helpdesk

Answer

(2013)။

http://www.u4.no/publications/

technological-innovations-to-identifyand-reduce-corruption/ တြင္ၾကည့္ပါ။

စစ္တမ္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေရွ႕အာဖရိက၌
ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ေဒသဆိုင္ရာအသင္းမ်ားႏွင့္

အျခား

အရပ္ဘက္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္
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အေရွ႕အာဖရိကလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအညႊန္းကိန္း24
ထိုအညႊန္းကိန္းသည္

အင္စတီက်ဴးရွင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္

ကို

ဖန္တီးရန္

ေတြ႕ၾကရသည့္

စစ္တမ္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏

အဂတိလိုက္စားမႈ

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳထားသည္။ ထိုသို႔ေသာ စစ္တမ္းမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္လည္း လုပ္ေဆာင္
ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုသို႔ေသာ သိပၸံနည္းက်စစ္တမ္းမ်ိဳးကို မလုပ္ေဆာင္ရေသးေသာ္လည္း အျခားသမ႐ိုးက်
မဟုတ္သည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

အသံုးျပဳၾကသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အစည္းအေဝးသံုးခုမွ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား၏ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ
နယ္ပယ္မ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈပ်ံ႕ႏွံ႔မႈရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။

အရင္းအျမစ္။ David Allan၊ လိုအပ္ခ်က္ကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ NIS ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ 'Heat
mapping"၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလ့လာခ်က္
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၆။ နိဂံုးခ်ဳပ္၊ သင္မည္သို႔ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္နည္း
အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၿပီး ၄င္းကို အျမစ္ျပတ္ ေျခမႈန္းႏိုင္ေသာ
ႏိုင္ငံဟူ၍ မရွိေသးေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းသည္ ဥေပေဒေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အင္စတီက်ဳး ရွင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊
အျပဳအမူ အေလ့အထေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲရသည့္အတြက္
အလြန္ေႏွးေကြးေသာ
တစ္ခုစီသည္ပင္

လုပ္ငန္းတစ္ခု

မလြယ္ကူလွေပ။

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္

ထို႔ျပင္

အထက္ေဖာ္ျပပါ

ဆိုးက်ဳိးခံရသည့္

ေျပာင္းလဲမႈ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ၄င္းသည္ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးႏွင့္ လူ႕အဖြ႔အ
ဲ စည္း
ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။
အရာအားလံုးကို

ေျပာင္းလဲပစ္ရန္

အလြန္ခက္ခဲသည္

မွန္ေသာ္လည္း

မည္သူကမွ်

ေျပာင္းလဲမႈ

မလုပ္လွ်င္

အားလံုးသည္ နဂိုအတိုင္းရွိေနမည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ေအာက္ပါ အခင္းအက်င္းမ်ားကိုေလ့လာၿပီး အဂတိ
လိုက္စားမႈတစ္ခုကို

ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ

သင္မည္သို႔တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္

(သို႔မဟုတ္)

လုပ္႐ိုး

လုပ္စဥ္မွခြထ
ဲ ြက္ၿပီး မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကို ေတြးမိေစႏိုင္ပါသည္။ က်င့္ဝတ္ေျဖာင့္မွန္မႈႏွင့္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး
အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ားရွိေနပါသည္။

၆.၁ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ား ။ သင္မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
သနည္း။
အခင္းအက်င္း ၁။ သြင္းကုန္စၥည္းမ်ား25 တင္သြင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား။
ေဒၚေအးေအးသည္

လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊

အစား

အေသာက္မ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ လက္ကားတင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ိသူ
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ မိမိတို႔ဆိုင္မ်ားအတြက္အမွာစာမ်ား
ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည့္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္

ဝယ္လက္မ်ားစြာရွိ

သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအးေအးသည္ အေကာက္ခြန္ဦးစီး
ဌာနမွ

သူ႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

ေစာင့္စားေနရတုန္းျဖစ္သည္။

ထုတ္ခြင့္ျပဳမည့္အခ်ိန္ကို

အေကာက္ခြန္အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႔သည့္အခါ

သြင္းကုန္ပါမစ္တြင္

ျပႆနာမ်ား

ရွိေၾကာင္း သတင္းေပးရံုသာမက ၄င္းျပႆနာမ်ားကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္း၍ ရႏိုင္ေၾကာင္းေျပာလာသည္။ ေဒၚေအးေအး
အေနႏွင့္အရာရွိမွ လာဘ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း သိေနေသာ္လည္း တစ္ခါေပး႐ံုျဖင့္ၿပီးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း
ကိုပါသိေနသည္။

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ တုန႔ျ္ ပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
•

စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ စနစ္တက်ရွိၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ထားရမည္။

•

အေကာက္ခြန္အရာရွိႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အခါ အသိသက္ေသျဖစ္ေစရန္တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေခၚေဆာင္သြား

ပါ။ အသိသက္ေသရွိေနျခင္းသည္ အရာရွိအတြက္ လာဘ္ေငြ ေတာင္းဆိုရန္ ပိုမိုခက္ခဲေစႏိုင္သည္။
•

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ အေကာက္ခြန္အရာရွိကို မိမိ၏စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ ျပႆနာမ်ား

ရွိေနေၾကာင္း အတိအက် ရွင္းျပခိုင္းပါ။
•
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အရာရွိေျပာဆိုသမွ်ကို ပံုမွန္နားေထာင္ေပးၿပီး လာဘ္ေပးေစလိုသည့္ အရိပ္ေယာင္ျပပါက လ်စ္လ်ဴရႈ ေနပါ။

•

အရာရွိအေနႏွင့္

လာဘ္ေတာင္းဆိုမႈသည္

လာဘ္ေပးရန္တိုက္ရိုက္ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္

တရားမဝင္ေၾကာင္း
မဟုတ္ေခ်။

သိရွိထားၿပီး

သင္သည္သင္၏

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

စာရြက္စာတမ္းမ်ား၏

သင့္အား
တိက်မႈကို

သိေနပါက၄င္း၏ အရိပ္အျမြတ္ေျပာဆိုမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ထိုအရာရွိသည္ လက္ေလ်ာ့ကာ သင္၏
သေဘၤာတင္သြင္းမႈကို ခြင့္ျပဳေပးေကာင္းေပးႏိုင္သည္။
•

လာဘ္ေပးမႈသည္ သင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ မဟုတ္သည္ကို အေကာက္ခြန္အရာရွိ သိေအာင္လုပ္ပါ။

•

အကယ္၍ အေကာက္ခြန္အရာရွိသည္ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈမရွိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုပါက ၄င္း၏

အထက္အရာရွိအားေတြ႔ဆံုခြင့္ေတာင္းပါ။
မိမိ၏ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ထိုျပႆနာအေၾကာင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ျဖန္႔ေဝရန္ အခ်ိန္ပိုမို လိုအပ္ ေၾကာင္း

•

အသိေပးညႇိႏိႈင္းပါ။
အခင္းအက်င္း ၂။ အခြန္တန္ဖိုးျဖတ္မႈ ျပႆနာ။
ဦးေအာင္မင္းသည္

လြန္ခဲ့ေသာ

သံုးႏွစ္ကပင္

ဟိုတယ္တစ္ခုကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး

၄င္းလုပ္ငန္းသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဆန္းသစ္စကာလတြင္အဆင္ေျပေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း
အခြန္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္ေကာက္ခံသည္ အခြန္ေငြ မတူညီေသာေၾကာင့္ ဦးေအာင္မင္း
အေနႏွင့္ အခြန္ပမာဏ မည္သို႔ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္သည္ကို မသိရွိေပ။ ယခုႏွစ္တြင္ သူ႔၌ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပိုမ်ားသည္ဟု
အခြန္တန္ဖိုးသတ္မွတ္သူ (အခြန္ရာျဖတ္) က ေျပာဆိုေသာ္လည္း ဦးေအာင္မင္းအေနႏွင့္ ပိုမို အခြန္ေဆာင္သင့္
သည္ဟု ယူဆမထားေပ။ သို႕ေသာ္လည္း သူသည္ ရာျဖတ္အား လာဘ္မထိုးခ်င္ေပ။

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား


အခြန္ရာျဖတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေသာအခါ အခြန္ရာျဖတ္မႈ အေျခခံမူမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပခိုင္းပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာ
ႏွစ္မ်ားအတြင္းရရွိခဲ့သည့္ ဝင္ေငြစာရြက္စာတမ္းအားလံုးႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားက အခြန္ရာျဖတ္ထားသည့္မ်ား
ကိုပါ ယူေဆာင္သြားပါ။



အခြန္ရာျဖတ္ကိစၥႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ပိုမိုနားလည္လာေစရန္

ဘ႑ာေရးဦးစီးဌာနမွ

ထုတ္ျပန္ထားသည့္

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။


ျပင္ပမွ စာရင္းကိုင္ (သို႔) ေရွ႕ေနႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ကုမၸဏီ၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္
သိမ္းဆည္းထားပါ။



အခြန္ရာျဖတ္သူအား သင့္အေနႏွင့္ ဤသို႔ေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ လာဘ္ထိုးမႈ နည္းလမ္းကို
သံုးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာ၍ ရာျဖတ္ကိစၥကို တရားဝင္ နည္းလမ္းေဘာင္အတြင္းမွသာ
ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါ။



အကယ္၍ သင္သည္ ပိုမိုနည္းပါးသည့္ အခြန္ရာျဖတ္မႈကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအဆင္ေျပသြားပါက ၄င္းကိစၥကို
စာရြက္စာတမ္းခိုင္မာမွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားပါ။



မည္သည့္ လာဘ္ေတာင္းဆိုမႈကိုမွ် လက္သင့္မခံပါႏွင့္။ အကယ္၍ သင့္အေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာလိုက္ပါက
ေနာက္ေနာင္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လာဘ္္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိထားပါ။

အခင္းအက်င္း ၃။ ၾကားပြစ
ဲ ားမ်ား (သို႔မဟုတ္) တဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား26 မ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းျခင္း

26

၄င္းကို ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ UK ၏ “လာဘ္ေပးမႈမရွိဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း” အြန္လိုင္းသင္တန္းမွ

လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပဳျပင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ http://www.doingbusinesswithoutbribery.com/
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Skyline ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီတြင္ ျမဝတီနယ္စပ္ကို ျဖတ္ကာ တင္သြင္းလာမည့္ ပို႔ကုန္မ်ားစြာရွိေနသည္။ ၄င္းတို႕
ကုမၸဏီသည္

ေဒသခံ

ကုန္ပစၥည္းထုတ္ယူေပးသည့္

ၾကားပြစ
ဲ ား

တစ္ဦး

(အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ) ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္တလ
ြဲ ုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုပစ
ြဲ ားသည္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ယူေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း၏ ေျပစာမ်ား၌ သာမန္အခ်က္အလက္မ်ားကို
သာေဖာ္ျပထားၿပီး ၄င္းကိုေပးလိုက္သည့္ ေငြအား မည္သို႔ အသံုးျပဳလိုက္သည္ကိုအေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ ထားျခင္း
မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ Skyline ကုမၸဏီ၏ စာရင္းအင္းဌာနသည္ မိမိတို႔ ကုမၸဏီ၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို မည္သို႔
အသံုးျပဳလိုက္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမရွိသည့္အတြက္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုမွ်မက လာဘ္ေငြအတြက္ သံုးစြထ
ဲ ား
မည္လားဟုလည္း စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား


ကုန္ပစၥည္းထုတ္ယူေပးသည့္ ၾကားပြစ
ဲ ားအား ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေပး
ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္း၏ေျပစာမ်ားတြင္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းမႈအတြက္ မည္သည့္ေၾကးမ်ားကို ေပးသြင္းရ
ေၾကာင္း အတိအက် အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို ေျပာျပထားပါ။



အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းခမ်ားအတြက္ ေျပစာေဘာက္ခ်ာတြင္ တရားဝင္ လက္ခံေျပစာမ်ား ပ့့ံပိုးေပးရန္
လိုအပ္ေၾကာင္းရွင္းျပေပးပါ။



ကုန္ပစၥည္းထုတ္ယူေပးသည့္ ၾကားပြစ
ဲ ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္အသစ္ ထပ္မခ်ဳပ္ခင္ ထိုၾကားပြစ
ဲ ား ကုမၸဏီအား
၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရး က်င့္ထံုးမ်ားသည့္ မိမိတို႔ ကုမၸဏီကို ထိခိုက္မႈရွိမရွိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမည္
ျဖစ္သည္။



အကယ္၍

အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေပးသည့္

ၾကားပြစ
ဲ ား

ကုမၸဏီသည္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတြင္

ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါက စာခ်ဳပ္အသစ္ထပ္မခ်ဳပ္ပါႏွင့္။ ထို႔အျပင္ က်င့္ထံုးအသစ္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းအသစ္မ်ား
ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုလာႏိုင္မႈ အတြက္
အစီအစဥ္ဆြထ
ဲ ားပါ။
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ေနာက္ဆက္တြဲ- ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ
ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၃
အဂၤလိပ္ဘာသာ။ http://www.accm.gov.mm/acc/image/data/acc/books/ACCL_en.pdf
ျမန္မာဘာသာ။ http://www.accm.gov.mm/acc/image/data/acc/books/ACCL_mm.pdf
ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၅
အဂၤလိပ္ဘာသာ။ http://www.accm.gov.mm/acc/image/data/acc/books/ACCR_en.pdf
ျမန္မာဘာသာ။ http://www.accm.gov.mm/acc/image/data/acc/books/ACCR_mm.pdf

ေနာက္ဆက္တြဲ- ၂။ ကုမၸဏီမ်ား၏အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးမူဝါဒနမူနာမ်ား
FMI Myanmar ၏ Anti-Bribery မူဝါဒ
အဂၤလိပ္ဘာသာ။ http://fmi.com.mm/anti-bribery-policy/
ျမန္မာဘာသာ။ http://fmi.com.mm/myanmar/anti-bribery-policy/

SMART Technologies ၏ Anti-Bribery ႏွင့္ Corruption မူဝါဒ
အဂၤလိပ္။ http://smartmyanmargroup.com/wp-content/uploads/2015/12/ANTI-BIRBERYANDCORRUPTION-POLICY.pdf
ျမန္မာဘာသာ။ http://smartmyanmargroup.com/wp-content/uploads/2016/08/ABC-PolicyMyanmarVersion.pdf

ေနာက္ဆက္တြဲ- ၃။ Code of Conduct နမူနာမ်ား
လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္လက္စြဲ Code of Conduct ေရးဆြေ
ဲ ရးလမ္းၫႊန္- အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရးဆိုင္ရာ
လြတ္လပ္ေသာ ေဟာင္ေကာင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕
က်င့္ဝတ္၏အေျခခံအခ်က္မ်ား
(၁) အခြင့္အေရးယူျခင္း


ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား/လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္
တရားဝင္ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားထံမွ

(ကုမၸဏီမွ

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ)

အခြင့္ေရးယူျခင္းကို

တားျမစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဝန္ထမ္းမ်ား၏မူလ
ဦးတည္ခ်က္ကို သက္ေရာက္ထိခိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။


ဝန္ထမ္းမ်ားကို တရားဝင္လက္ခံခြင့္ေပးထားသည့္ လက္ေဆာင္ေဘာက္ခ်ာမ်ား၏တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ထား
ပါ။



သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ လက္ေဆာင္လက္ခံျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ပါ။
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(၂) လာဘ္ေပးျခင္း


ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လာဘ္ေပးျခင္းမ်ား
(သို႔)

အျခားကုမၸဏီ/အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ေအးဂ်င့္မ်ားထံမွ

က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ

အခြင့္ေရးယူမႈမ်ားကို

တားျမစ္သည္။
(၃) ဧည့္ခံျပဳစုမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္း


လုပ္ငန္းတြဲဖက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံမွ အလြန္ခမ္းနားအဖိုးတန္သည့္ဧည့္ခံျပဳစုမႈမ်ား (သို႔) မၾကာခဏဧည့္ခံျပဳစု
မႈမ်ားကို လက္မခံၾကရန္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အၾကံျပဳထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ထိုအရာမ်ားသည္

ေနာင္အနာဂတ္တြင္

မမွ်တေသာအခြင့္ေရးေတာင္းခံမႈမ်ားအတြက္

ခ်စ္ၾကည္မႈ

တည္ေဆာက္သည့္အသြင္မ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
(၄) အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡ ေၾကညာခ်က္


အမွန္တကယ္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡ ျဖစ္သည္ျဖစ္ေစ (သို႔) အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္မိ
လွ်င္ျဖစ္ေစ

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

မည္သည့္အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡကိုမဆို

ေၾကညာရန္ႏွင့္

ေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္သည္။


ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရရန္ (သို႔) ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္
အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳျခင္း (သို႔) ရာထူးအဆင့္အတန္းကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ၾကရန္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သတိေပးသည္။



အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡတစ္ခုျဖစ္လာပါက ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ဘုတ္အဖြ႕ဲ ထံသို႔လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား
သည္

၎တို႔၏ႀကီးၾကပ္သူမ်ားထံသို႔လည္းေကာင္း

ထိုအက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေၾကညာ

ခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။


လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိုအက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပမာမ်ားကို ျပသေပးသည္။ (ဥပမာ- ဝန္ထမ္း
သစ္ခန္႔အပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေထာက္ပို႔လုပ္ငန္းစဥ္ စသည့္ဆက္စပ္သည့္ဥပမာမ်ား)



အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ေၾကညာခ်က္ေပးရန္အတြက္စံသတ္မွတ္ထားသည့္ေဖာင္တစ္ခု
ေပးထားပါ။



ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီးေသာအက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡကို

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအတြက္

အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡႏွင့္

ဆက္စပ္ေတြ႕ၾကံဳမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ တာဝန္မ်ားကို ျပန္လည္ခေ
ြဲ ဝေပးျခင္းကဲသ
့ ို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္
အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားပါ။
(၅) ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း


ကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

ကို

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္သာ သံုးစြခ
ဲ ြင့္ရွိၿပီး အျခားတရားမဝင္သံုးစြမ
ဲ ႈမ်ားကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း ဒါ႐ိုက္တာ
မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သတိေပးထားပါ။


ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၌ ရွိေနေသာ ကုမၸဏီ၏သတ္မွတ္ထားသည့္ အထူးသတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ၿပီး အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တရားမဝင္ေပါက္ၾကားမႈ
ကို တားျမစ္ထားသည္။

(၆) က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း ကဲ့သ႔ေ
ို သာ
အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါ။



အကယ္၍ တတ္ႏိုင္ပါက က်င့္ဝတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္
သင့္ေတာ္သည့္ရာထူးႏွင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးပါ။

(၇) ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း


ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား
သတိေပးထားပါ။

နမူနာ- ၁။ Coca Cola ၏ Code of Business Conduct
အဂၤလိပ္။
http://www.cocacolacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2012/11/COBC_
English.pdf
ျမန္မာဘာသာ။
http://www.cocacolacompany.com/content/dam/journey/us/en/private/fileassets/pdf/2013/02/codeofbusiness-conduct-burmese.pdf

နမူနာ- ၂။ First Myanmar Investment, Ltd (FMI) ၏ Code of Conduct
အဂၤလိပ္။ http://fmi.com.mm/code-of-conduct/
ျမန္မာဘာသာ။ http://fmi.com.mm/code-of-conduct/
နမူနာ- ၃။ Smart Technologies Code of Ethics
အဂၤလိပ္ဘာသာ။ http://smartmyanmargroup.com/wp-content/uploads/2015/12/code-ofethics.pdf
ျမန္မာဘာသာ။ http://smartmyanmargroup.com/wp-content/uploads/2015/12/Code-ofEthics-_Mya_.pdf

နမူနာ- ၄။ Telenor ၏ Anti-Corruption Handbook
အဂၤလိပ္ဘာသာ။ https://www.telenor.com.mm/pages/anti-corruption/86

ေနာက္ဆက္တြဲ- ၄။ အျခားကိုးကားစရာ အရင္းအျမစ္မ်ား
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ရႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္


Transparency International, Business Principles for Countering Bribery—Small and Medium
Enterprise (SME) Edition 2008. Translated to Myanmar and available at
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http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/publications/principles-forcounteringbribery.html


Sample Code of Ethics and Employee Handbook on Anti-Corruption is available in electronic
version and hard copy from Building Markets office in Yangon. See
http://buildingmarkets.org/our-impact/myanmar

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္


Transparency International, Teaching Integrity to Youth: Examples from 11 countries 2004.
Translated to Myanmar and available in hard copy from Spectrum SPDK, in Yangon (see
http://www.spectrumsdkn.org/my/ )

ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား


Building Markets. http://buildingmarkets.org/our-impact/myanmar



Myanmar Alliance for Transparency and Accountability (MATA). http://www.matanrg.org/



Myanmar Business Forum. http://myanmarbusinessforum.org/en/home/



Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB). www.myanmarresponsiblebusiness.org



Myanmar Extractive Industry Transparency Initiative. http://myanmareiti.org/



Open Myanmar Initiative. http://www.omimyanmar.org



Spectrum SPDK. http://www.spectrumsdkn.org/



Transparency Myanmar. www.transparencymyanmar.com

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ရႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား
အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးလမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ကိုးကားအရင္းအျမစ္မ်ား


Business Anti-Corruption Portal. Free anti-corruption compliance & risk management
resources, including e-learning training, country risk profiles and due diligence tools.
http://www.business-anti-corruption.org/



Center for International Private Enterprise (CIPE), Anti-Corruption Compliance: A guide for
mid-sized companies in emerging markets (2014). English. Available at
http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/



Hills Program on Governance, Anti-Corruption Manual for SMEs (Manila: Asian Institute of
Management Hills Program on Governance, 2011). English. Available at
http://www.cipe.org/sites/default/files/publicationdocs/antiCorruptionManualForSMEs_English
.pdf



Independent Commission Against Corruption (Hong Kong), “Governance and Internal Control:
A Best-Practice Checklist (for use by small and medium enterprises)” English. Available at
http://www.icac.org.hk/filemanager/en/Content_1031/sme.pdf



International Finance Corporation, “SME Integrity Tool” English. Available at
http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/54664/SME-Integrity-Tool
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Transparency International, “Business Principles for Countering Bribery—Small and Medium
Enterprise (SME) Edition” 2008.
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bri
bery_sme_edition/1/



Transparency International, Handbook on Curbing Corruption in Public Procurement 2006.
English.
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/handbook_for_curbing_corruptio
n_in_public_procurement



Transparency International, Teaching Integrity to Youth



Transparency International UK, Countering Small Bribes: Principles and good practices
guidance for dealing with small bribes including facilitation payments. 2014
http://www.transparency.org.uk/publications/countering-small-bribes/



World Bank Institute, Fighting Corruption Through Collective Action – A guide for business.
2008. English. Available at
http://www.grantthornton.ca/resources/Guides/Forensics/Collective%20action%20gui de.pdf



World Economic Forum, “Partnering Against Corruption -- Principles for Countering Bribery”
Partnering Against Corruption Initiative (PACI). 2009. English. Available at
http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Principles_2009.pdf

သင္တန္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား


International Chamber of Commerce, Transparency International, UN Global Compact, and
World Economic Forum, RESIST—Resisting Extortion and Solicitation in International
Transactions: A company tool for employee training. 2011. Scenariobased discussion tool
(PDF). English, French, Spanish. Available at https://www.unglobalcompact.org/library/157



Transparency International UK, “Doing Business Without Bribery”. Interactive on-line training.
English. Available at http://www.doingbusinesswithoutbribery.com

ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား


OECD Convention Against Bribery
o

OECD home page for the Convention:
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm



United Kingdom Anti-Bribery Act
o

Fraud Advisory Panel, Introduction to UK Legislation, 2016.
https://www.fraudadvisorypanel.org/wp-content/uploads/2016/05/Briberyandcorruption-3rd-edition-May2016.pdf

o

Transparency International resource page: https://www.transparency.org.uk/ourwork/business-integrity/bribery-act/



United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
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o

Business Anti-Corruption Portal UNCAC site: http://www.businessanticorruption.com/anti-corruption-legislation/united-nations-conventionagainstcorruption

o

Civil Society Guide: UNCAC and the private sector. 2013.
https://www.unodc.org/documents/NGO/Civil-Society-Guide-English.pdf



United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
o

Business Anti-Corruption Portal FCPA site: http://www.businessanticorruption.com/compliance-quick-guides/united-states

o

US Department of Justice and US Securities and Exchange Commission, A Resource
Guide to the FCPA. 2012
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminalfraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf
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