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ဥကၠဌထံမွ သဝဏ္လႊာ 

Indorama Ventures အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္(ကုမၸဏီ)သည ္ ကုမၸဏီအတြက္ယုံၾကည္လက္ခံမႈ 

တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။ 

၄င္းစနစ္သည္ ကုမၸဏီႏွင့္ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား ေရရွည္စီးပြားတုိးေရးႏွင့္ ကုမၸဏီကုိ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 

ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈႏွင့္ တုိးတက္ေစပါသည္။ အဆုံးသတ္ပန္းတိုင္သည ္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ 

အျခားပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီွရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒသည္ ဒါရိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏တာဝန္ႏွင့္ 

ဝတၱရားမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ဒါရုိက္တာမ်ား၊စီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒ၏အေရးပါမႈကုိသတိမူမိၿပီး     

တိတိက်က်လုိက္နာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သိေစရန ္ကုမၸဏီသည္ အေကာင္းဆုံးအားထုတ္သြားပါမည္။ 

 

 

 

(Mr. Sri Prakash Lohia) 

ဥကၠဌ 

Indorama Ventures အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္ 
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ေကာ္ပုိရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒ  

ဒါရိုက္တာမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွတဆင့္ ကုမၸဏီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ 

ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ  ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး 

ထိုအခ်က္ကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္သိေသာ အဖြဲ႔သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ အလံုးစံုေအာင္ျမင္မႈကို 

ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္ ့အေရးႀကီးအခ်က္ဟု ယူဆပါသည္။ 

ကုမၸဏီသည္ ဤ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူဝါဒ တင္ျပခ်က္ကို ဒါရိုက္တာမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 

အား Stock Exchange of Thailand ႏွင့္ Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) ၏ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို 

ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေသာ့ခ်က္သေဘာတရားမ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 

အပိုင္း ၁: အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ 

အပိုင္း ၂: အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားကို တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ 

အပိုင္း ၃: အျခားပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ က႑မ်ား 

အပိုင္း ၄: သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

အပိုင္း ၅: ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား 

ယခုမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားကို 

တိတိက်က် အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္သြားပါမည္။ 
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အပုိင္း ၁:  အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

ရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သံုးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို 

နားလည္ထားသည္ႏွင့္အညီ ကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားအားလံုးအေပၚ သမာသမတ္က်ၿပီး မွ်တစြာ 

ဆက္ဆံေရး မူဝါဒကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထူေထာင္လိုက္ပါသည္။ 

 

 (က) ရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား က်င့္သံုးမႈကို တိုးျမွင့္ျခင္း 

ကုမၸဏီသည ္ရွယ္ယာဝင္မ်ားအားလုံးကုိ ၄င္းတို႔၏ရပုိင္ခြင့္မ်ားအား သမာသမတ္က်က် က်င့္သံုးရန္ 

အားေပးပါသည္။ ရွယ္ယာဝင္မ်ား အားလံုးကို ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ 

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား၊ ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႕သို႔ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ 

 (ခ) ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ မေဲပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ကုမၸဏီသည ္အေထြေထြ အစည္းအေဝးမ်ား၌ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 

ရွယ္ယာဝင္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကရန္ႏွင္ ့ ဆႏၵမဲမ်ားေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို မခဲြဲစစ္တမ္းေကာက္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 (ဂ) ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း 

ကုမၸဏီသည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အေရးႀကီးသတင္းမ်ား၊ အစည္းအေဝး 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့ ္ အစီအစဥ္ပါ ကိစၥရပ္တိုင္းအတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္း အပါအဝင္ 

လုပ္နည္းလုပ္စဥ္မ်ားကို ရွယ္ယာဝင္တိုင္း သတင္းရရွိရန္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ 

ကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝးမတက္မီ သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို   

ေလ့လာႏိုင္ရန္ ရွယ္ယာဝင္မ်ား အားလံုးကို အေထြေထြ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကုိ ၂၁ရက္(၇ရက္ထက္ မနည္း) ႀကိဳတင္၍ ျဖန္႔ေဝေပးသြားပါမည္။ 

ထို ႔အျပင္ အစည္းအေဝးအသိေပးခ်က္မထုတ္ေဝမီ ကုမၸဏီ၏ ဝတ္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး တင္ျပထားပါမည္။ 
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(ဃ) အေထြေထြ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ရွယ္ယာဝင္မ်ား ေမးခြန္းထုတ္ရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ား 

       ထုတ္ေဖာ္ရန္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း 

အေထြေထြ အစည္းအေဝးမ်ားအားလံုးတြင္ ကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားအားလံုးကို  

ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အျမင္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္သြားပါမည္။ 
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အပုိင္း ၂:  အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားကုိ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ 

(က) တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ 

ကုမၸဏီသည္ ရွယ္ယာဝင္မ်ားအား တရားမွ်တစြာဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

မွ်တစြာရရွိရန္ အခြင့္အေရးေပးရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္; ရွယ္ယာဝင္မ်ားကိုလည္း ဒါရိုက္တာမ်ား 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အစီအစဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ေတာင္းဆိုျခင္းတုိ ႔ကို ကုမၸဏီ 

ဝတ္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးသြားပါမည္။ 

(ခ) ရွယ္ယာဝင္မ်ား အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

ကုမၸဏီသည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝးမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္မႈ မရွိေသာ ရွယ္ယာဝင္မ်ားအတြက္ 

ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးသြားၿပီး တက္ေရာက္ႏိုင္မႈမရွိေသာ ရွယ္ယာဝင္မ်ား 

အေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မွ တစ္ဆင့္ ကုမၸဏီ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဒါရိုက္တာ ခန္႔အပ္ျခင္း 

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန ္အားေပးသြားပါမည္။ 

(ဂ) အတြင္းစည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း 

ေကာ္ပိုရိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အတြင္းသတင္းမ်ား ျပည္သူလူထုထံ 

မမွန္မကန္ မေပါက္ၾကားရန္) လံုျခံဳတင္းၾကပ္ရန္ ကုမၸဏီ ဒါရိုက္တာမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ 

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ိဳး သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား အက်ိဳးအတြက္ 

ရည္ရြယ္၍ အတြင္းစည္းသတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို 

လုိက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

(ဃ) အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡ 

Stock Exchange Commission ႏွင့္ Stock Exchange of Thailand ၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ႏွင့္အညဒီါရိုက္တာမ်ား၊စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသညမိ္မိတုိ႔တြင္ရွိေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္   

အက်ိဳးစီးပြား သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ေငြလႊဲျခင္း ပဋိပကၡ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 

သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 
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အပုိင္း ၃:  အျခားပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ က႑မ်ား 

ကုမၸဏီသည ္ရွယ္ယာဝင္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ား၊ လူထုႏွင့္  

ျပိဳင္ဘက္မ်ား စေသာ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ားကို သာတူညီမွ်ဆက္ဆံေရး အေထြေထြ သေဘာတရားကို 

လုိက္နာပါမည္။ ကုမၸဏီ၏ သာတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ 

ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ 

(က) ရွယ္ယာဝင္မ်ား 

ရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္ဆံပံုမ်ားအား အပိုင္း ၁ ႏွင့္ ၂ တြင္ ရွင္းျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

(ခ) ေဖာက္သည္မ်ား 

ကုမၸဏီသည္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ႏွင့္ သစၥာရွိေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ 

အားေကာင္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေဖာက္သည္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိေစရန္  

ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မည့္ အရည္အေသြးျမင့္ 

ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားကို ခ်ိဳသာေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေပးႏိုင္ရန္၊ အျမင့္ဆံုး 

အဆင့္အတန္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး 

တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ 

ကုမၸဏီသည္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ တံု႔ျပန္မႈကို ယံုၾကည္ၿပီး ေဖာက္သည္မ်ား 

ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏို္င္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား အျမဖဲြင့္ထားပါမည္။  

(ဂ) ဝန္ထမ္းမ်ား 

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြမဲ်ားအားလံုး၏ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အျမတ္ေငြ 

ရရွိေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားပါသည္။ 

ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔သည္ အေထာက္အကူႏွင့္ အရည္အေသြးကို ဗဟိုျပဳၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို 

အျမင့္ဆံုး အာရံုစိုက္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ အထူးလိုလားပါသည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို သာတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံၿပီး မည္သည့္ အလုပ္အခြင့္အလမ္း 

ကိုမဆို မွ်တၿပီးတရားေသာ အခေၾကးေငြမ်ားေပးပါသည္။ 

ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အလားအလာတို႔ကို တိုးျမွင့္ျခင္းကို 

အေရးႀကီးေသာ အရာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ 

ထိန္သိမ္းထားႏိုင္မည့္ အလုပ္အမ်ိဳးစံုလင္ေသာ အလုပ္ခြင္ကို တည္ေဆာက္ေပးလိုပါသည္။ 
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(ဃ) ကုန္သြယ္စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ား 

ကြ်ႏု္ပ္တို ႔၏ ကုန္သြယ္စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊  ေရရွည္ 

တည္တံ့ေသာ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ၄င္းတို ႔အေနျဖင့္ 

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို အျပည့္အဝ နားလည္မႈရရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ 

ပါသည္။ 

ကုမၸဏီသည္ ကုန္သြယ္စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ သင့္တင့္မွ်တေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရန္၊ 

ထိုသေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားကို ျပည့္စံုၿပီး 

တိက်ေသာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ရန ္ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။ 

(က) ျပည္သူလူထု 

ကုမၸဏီ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ 

လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ လူမ်ား၏ ဘဝအရည္အေသြးကို အထူးဂရုျပဳၿပီး 

သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ရည္သန္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီသည ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး ဂရုစိုက္ေသာ 

လုပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈေကာင္း 

မ်ားျပန္႔ပြားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ 

ကုမၸဏီသည ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ားကို သက္ေရာက္မႈ 

အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစမည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ သန္႔စင္ၿပီး စြန္႔ပစ္ပါသည္။ 

(ခ) ၿပိဳင္ဘက္မ်ား 

ကုမၸဏီသည ္စီးပြားေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အကာင္းမြန္ဆံုးလုပ္နည္းလုပ္စဥ္မ်ားျဖင့္    

ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေလးေလးစားစား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမည္။ 
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အပုိင္း ၄:  သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

(က) သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ 

ကုမၸဏီသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 

သင့္ေတာ္သလို အခါအားေလ်ာ္စြာ တိတိက်က် ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္သြားပါမည္။ 

(ခ) ရွယ္ယာဝင္မ်ား/ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး 

ကုမၸဏီမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အရာရွိသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အဖြ႕ဲအစည္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အနည္းစုရွယ္ယာဝင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ရွယ္ယာဝင္မ်ား 

တို႔ႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံသြားပါမည္။ ကုမၸဏီ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျပသႏိုင္ရန္ ပုံမွန္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရး 

အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ 

(ဂ) ဒါရိုက္တာမ်ား၏ အခ်က္အလက္ 

ကုမၸဏီသည္ ဒါရိုက္တာတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့ ဒါရိုက္တာမ်ား 

ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္က႑မ်ားကို ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ (ပံုစံ ၅၆-၂)ႏွင့္ 

ႏွစ္ပတ္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းပံုစံ (ပုံစံ ၅၆-၁) တုိ႔တြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ေဖာ္သြားပါမည္။ 

(ဃ) ေငြေၾကးအေနအထား အစီရင္ခံျခင္း 

ကုမၸဏီသည္ လက္ခံထားေသာ စာရင္းကိုင္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အညီ တိက်စြာ၊ ျပည့္စံုစြာ၊ 

လံုေလာက္စြာ တြက္ခ်က္ထားေသာ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ အမွန္တကယ္ 

ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနႏွင့္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ကို ထင္ဟပ္သည့္  

ေငြေၾကးအစီရင္ခံစာ လုိအပ္မႈကို အေလးေပးပါသည္။ 

(င) ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔၏ လုပ္ခလစာ 

ကုမၸဏီသည္ ဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးတုိ႔၏ လုပ္ခလစာကို ႏွစ္ပတ္လည္ 

အစီရင္ခံစာ (ပံုစံ ၅၆-၂) ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းပံုစံ (ပံုစံ ၅၆-၁)တို႔တြင္ ထည့္သြင္း 

ထုတ္ေဖာ္သြားပါမည္။ 
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အပုိင္း ၅:  ဒါရုိက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြ႕ဲ၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ား 

သက္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဤေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးသည္ ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

ထိုအပိုင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ဘုတ္အဖြဲ႔သည္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္မ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ ပဋိညာဥ္၊ သက္ဆိုင္ရာ 

ေကာ္မတီ ဘုတ္အဖြဲ႔(ဥပမာ။ ။ စစ္ေဆးေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္)ႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ ပဋိညာဥ္မ်ား၊ 

သင့္ေတာ္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႔မပါသည့္ ေကာ္မတီမ်ား(ဥပမာ။ ။ အႏာၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး)ႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ 

ပဋိညာဥ္မ်ားအျပင္ ၄င္းတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေပၚ စြမ္းေဆာင္မႈမွတ္တမ္းမ်ား(ဥပမာ။ ။ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ 

မွတ္စု၊ သင္တန္းမွတ္တမ္း၊ စသည္) တို႔စနစ္တက် ျပဳစုထားျခင္းကို ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

ဘုတ္အဖြ႔ဲသည ္ႏွစ္စဥ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးမႈမွန္မွန္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ 

 
 
 
 
 


