
အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒ 

၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အျပင္၊ မိမိတုိ႔အဖြဲ႔အစည္း 

အတြင္းတြင္လည္း အဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈး နစ္နာမႈမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ခံယူလ်က္ 

A Bank ၏ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား 

ျမင့္မားေစရန္၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအားေလးစားလုိက္နာရန္၊ ေကာင္း 

မြန္ေသာ ဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ားအားေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး 

ဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ ျပဌာန္းလုိက္သည္။ 

၂။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 

အဂတိလုိက္စားမႈ ဆိုသည္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူက ရာထူးတာဝန္ကုိ အလြသုံဲးစားျပဳ၍ 

တစ္စံုတစ္ရာကုိ  ျပဳလုပ္ရန္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား 

ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရထုိက္ေသာအခြင့္အေရးကုိ 

မမွန္မကန္ပိတ္ပင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္သူထံမွ တံစိုးလက္ေဆာင္ကုိမိမိအတြက္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရယူရန္အားထုတ္ျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ကတိျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

တနည္းနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းအား တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ  ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ဆုိသည္။  

တံစုိးလက္ေဆာင္ ဆုိရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈအလုိ႔ငွာ အဖုိးစားနား သုိ႔မဟုတ္ ထုိက္သင့္သည္ ့

တန္ဖိုးမေပးပဲ လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးျခင္းျပဳေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ လက္ေဆာင္၊ ဝန္ေဆာင္ခ၊ 

ဧည့္ခံျပဳစုျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ေသာ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  

ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း ဆုိသည္မွာ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္းတုိ႔အတြက္ စားေသာက္စရိတ္၊ 

ဧည့္ခံစရိတ္၊ သြားလာစရိတ္၊ ေနထုိင္ေရးစရိတ္၊ တည္းခိုစရိတ္မ်ားအျပင္ အျခားသြယ္ဝိုက္ေသာ 

စရိတ္စခမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ 



လက္ေဆာင္ပစၥည္း ဆိုသည္မွာ ကုန္ပစၥည္း၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္း၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း၊ 

အလွကုန္ပစၥည္း၊ ယမကာပစၥည္း မ်ားအျပင္ အျခားသြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အဆုိပါပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ Gift Voucher မ်ား၊ ေငြတန္ဖိုးထည့္သြင္း ထားသည့္ Gift Card မ်ား၊ Gift Cheque မ်ား 

ပါဝင္သည္။  

အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးရာထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ျဖစ္ေစ၊ ရာထူးတာဝန 

အရျဖစ္ေစ၊ စီရင္ပုိင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံပုိင္ခြင့္အရျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ 

ျပည္ပျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ 

ဘဏ္၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူ ဆိုသည္မွာ A Bank အတြင္း ရာထူးတာဝန္အရျဖစ္ေစ၊ 

လုပ္ငန္းပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ 

စီမံပုိင္ခြင့္အရျဖစ္ေစ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွေသာ ဘဏ္ဒါရုိက္တာမ်ား၊ ဘဏ္အရာရိွမ်ားႏွင့္တကြ 

ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။ 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဆုိသည္မွာ A Bank ၏ ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔ဝင္ 

မ်ားအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအၾကီးတန္းအရာရိွမ်ား၊ ဌာနအသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္ခြဲအသီးသီမွ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည္။  

၃။ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္၏လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

(က) လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရိွသူကုိျဖစ္ေစ၊ 

ဘဏ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူကုိျဖစ္ေစ၊ အဂတိလုိက္စားမႈျဖစ္ေစရန္အလုိ႔ငွာ တံစိုး 

လက္ေဆာင္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပး 

ကမ္းျခင္း မျပဳရ။ 

(ခ)  ဘဏ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အား ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ 

ဝတၱရား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင္ ့ ရာထူးမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘဏ္၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ 



ထိခိုက္ေစသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈက်ဴးလြန္ရန္အလုိ႔ငွာ ဘဏ္၏ဝန္ထမ္းမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ 

ဘဏ္၏  ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္ မႈသုံးစြသူဲမ်ားထံမွျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ရံုးသုံးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား၊ စာေရး ကိရိယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ 

လုပ္ငန္းေထာက္ပ့ံသူ မ်ားထံမွျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ကုိဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ လုပ္ငန္း 

မ်ားမွျဖစ္ေစ တံစိုးလက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ 

ပစၥည္းမ်ား လက္ခံျခင္း မျပဳရ။ 

၄။ ခြၽင္းခ်က္ 

အစုိးရလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရိွသူကုိ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း (သို႔) လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးအပ္ျခင္း၊ 

လက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ျပဌာန္းထားေသာ ေအာက္ပါ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာနိုင္ပါသည္။  

(က) လက္ေဆာင္ပစၥည္းတန္ဖိုးက်ပ္ေငြ ၂၅၀၀၀/- ထက္မပိုေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း။                    

(အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု/ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးထံသုိ႔ ေပးအပ္မည့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းသည္ 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀/- တန္ဖိုးထက္မပိုေစရ) 

(ခ)  အခါၾကီးရက္ၾကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ဂါရ၀ျပဳေပးအပ္သည့္ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀/- 

ထက္မပိုေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္း။ (ဥပမာ သီတင္းက ြ်တ္ကန္ေတာ့ေသာ ပစၥည္း၊ 

ခရစၥမတ္ လက္ေဆာင္)  

မွတ္ခ်က္။ ။ ခ်ြင္းခ်က္အေနျဖင့္ခြင့္ၿပဳထားေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတြင္ (တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ 

သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ေငြျဖစ္လြယ္ေစေသာ ပစၥည္း၊ ခ်က္လက္မွတ္၊ ေငြေၾကးတုိ႔) မပါ၀င္ပါ။  

အထက္ပါ ခ်ြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းအား ေပးအပ္မည္ဆုိပါက သက္ 

ဆုိင္ရာမိမိတို႔ဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူအရာရိွွထံသုိ႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါသက္ဆိုင္ရာဌာနအုပ္ခ်ဳပ္သူမွ 

အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာဆီသုိ႔တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။  



ခ်ြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း (သုိ႔) 

လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား ေပးအပ္မည္ဆုိပါက Legal and Compliance ဌာနသုိ႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ျပီး 

ထုိမွတဆင့္ ဌာနမ ွမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာဆီသုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခါၾကီးရက္ၾကီးမ်ား (ဥပမာ-သီတင္းကြၽတ္၊ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး၊ 

အဂၤလိပ္ႏွစ္သစ္ကူးရက္မ်ား)တြင္ ျမန္မာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ဘဏ္၏ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္သုံးစြသူဲ 

မ်ားထံမွျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းေထာက္ပံ့သူမ်ားထံမွျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ကုိ ဝန္ေဆာင္မွုေပး 

ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွျဖစ္ေစ ဂါရဝျပဳ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ရရိွပါကလည္း မိမိ၏ဌာနအၾကီးအကဲအား 

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျပီး ဘဏ္ပိုင္ပစၥည္းအျဖစ္ ဘဏ္၏အဂတိလုိက္စားမုွ ေစာင့္ၾကည့္တုိက္ဖ်က္ေရး 

အဖြဲ႔သို႔ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

၅။ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း 

လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္သည္၀့န္ထမ္းအား 

အၾကီးတန္းစိမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူ၍ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 

အေရးယူခံရမည့္အၿပင္ သက္ဆုိင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အစုိးရမွအဂတိလုိက္စားမႈအတြက္ 

ျပဌာန္းထားေသာ ပုဒ္မ ၅၇ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရမွ 

အေရးယူႏိုင္သည္ဟု သိရွိနားလည္ျပီး ျဖစ္ရမည္။  

၆။ အဂတိလုိက္စားမုွေစာင့္ၾကည့္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္း 

ဘဏ္၏ ဒါရိုက္တာအဖြ႔ဲသည ္ ဤအဂတိလုိက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာမူဝါဒအား အေကာင္အ 

ထည္ေဖာ ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အဂတိလုိက္စားမုွေစာင့္ၾကည့္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ကို အနည္းဆုံးအဖြဲ႔ဝင္ ၃ 

ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ၎အဖြဲ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္သည္။ 

၇။ အေထြေထြ 

HR Department အေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အသစ္ခန္႔အပ္ 

မည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအားဤအဂတိလုိက္စားမုွတိုက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းအသိေပး 



ေစျပီး ဖတ္ရႈျပီးစီးေၾကာင္း အေထာက္အထားႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမုွမျပဳေၾကာင္းကတိခံဝန္ခ်က္ကုိ ရယူ 

ေဆာင္ရြက္ထားရိွရမည္။ 


