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ပြင့္သစ္စစီမံခ်က္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးျမႇင့္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာေစရန္အတြက္  တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။
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MCRB ႏွင့္ Yeverမွ ၂ဝ၁၈ မတ္လတြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္။ မူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ MCRB ႏွင့္ Yever သည္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာျပန္လည္ကူးယူ ထုတ္ေဝျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။ ထုိသို႔ ျပန္လည္ကူးယူ ထုတ္ေဝမည္ဆုိပါက 
MCRB ႏွင့္ Yever ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ ထုိကူးယူထုတ္ေဝမည့္စာမိတၱဴအား MCRB ႏွင့္ Yever ႐ံုးသို႔ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ထုိသို႔ ျပန္လည္ကူးယူထုတ္ေဝမည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္အားေတာင္းခံရန္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္ ဘာသာျပန္ခ်က္ကို ေပးပိုရန္ MCRB ႏွင့္ Yever 
လိပ္စာအတုိင္း ဆက္သြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) သည္  Institute of Human Rights and Business ႏွင့္ 
Danish Institute for Human Rights. တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွ အစုိးရရန္ပံုေငြႏွင့္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္  
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ MCRB တည္ေထာင္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တာဝန္ယူမႈရွိ 
ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စကားဝုိင္းမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ ထိေရာက္တရားဝင္နည္းလမ္းက်ေသာ 
လမ္းေၾကာင္း (platform) တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံ၍ တာဝန္ယူမူရွိေသာ စီးပြားေရးအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအၾကား ၾကားေနကာ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ယူေက၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ 
နယ္သာလန္ႏွင့္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ အေထာက္အပံ့ရရွိပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) 
အမွတ္(၆) က၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ 
ကရင္ၿခံရပ္ကြက္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ျမန္မာ။
info@myanmar-responsiblebusiness.org
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org and www.mcrb.org.mm

Yever သည္ ေကာ္ပိုရိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးအႀကံေပး
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ ေစ်းကြက္မ်ား တည္ေဆာက္ 
ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏စီးပြားေရးစနစ္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈအား အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ Yever အား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရည္အခ်င္းရွိေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း 
ထားသည္။ 

Yever
အမွတ္(၂၈) B ၊ ေက်ာက္ကုန္းလမ္း၊ အခန္း(၆၊B)၊ 
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
contact@yever.org
www.yever.org

ဤအစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို MCRB မွ Vicky Bowman, Phyu Phyu Zin, Machiko Kitagawa ႏွင့္ 
Yever မွ Nicolas Delange, Maddy@Pa Pa Htet တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ 
စာတမ္းေရးသားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
ထိုကုမၸဏီမ်ားကို MCRB ႏွင့္ Yever မွ ေထာက္ခံေပးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ရမွတ္အဆင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ေတြ႕စီးပြားေရး လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ တုိင္းတာထားျခင္းမဟုတ္ပါ။  

ဓာတ္ပံုမ်ား (အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ေက်ာဘက္) - သစ္ပင္ေပၚတြင္ ပြင့္လန္းေနေသာ အဝါေရာင္ ျမန္မာ့ပိေတာက္ပန္းမ်ားကို Praiwun 
Thungsarn မွ မွတ္တမ္းတင္႐ုိက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၆ အတိုေကာက္ စာကားလံုးမ်ား 
၇ အႏွစ္ခ်ဳပ္
၁ဝ အခန္း(၁) - မိတ္ဆက္ျခင္း 
၁ဝ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရး 

က႑ အေၾကာင္းအရာ 
၁၁  ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေထာက္အကူျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အခန္း 

က႑
၁၂  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာ
၁၂ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
၁၄ ကုမၸဏီမ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ပံ့ပိုးျခင္း

၁၆ အခန္း (၂) ၂ဝ၁၆ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာမွစ၍ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား
၁၆ ကုမၸဏီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

• ၂ဝ၁၇ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ 
• ၂ဝ၁၆ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ

၁၈ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
• IFC ၏ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ
• ျမန္မာဒါရုိက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳ (MIoD) 
• စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္း (OECD) 

၂၂ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ျခင္းတြင္ တိုးတက္လာမႈမ်ား
• အစိုးရဌာနပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
• အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား 
• အဂတိလုိက္စားမႈဆိုင္ရာ ညႊန္ကိန္းမ်ား

၃၁ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔၏ အေျခအေနတိုးတက္လာမႈမ်ား
• ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မရွင္
• ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း
• ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပုိင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္း 

အရာမ်ား
• ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား
• ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း
• အခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း
• တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI)
• ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳသည့္မူေဘာင္မ်ား
• အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
• ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (CoST)

၄၂ အခန္း (၃) ။ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား တစ္ကမာၻလုံး 
အဆင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း 
• ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္း
• အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း

မာတိကာ

http://www.info%40myanmar-responsiblebusiness.org
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org
http://contact%40yever.org
http://www.yever.org
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• ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈအား ျပန္လည္အနက္အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆိုျခင္း

• စီးပြားေရးဦးေဆာင္မႈတြင္ က်ား/မတန္းတူညီမွ်စြာ ပါဝင္ေစျခင္း
• အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ
• လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ေခတ္သစ္ေက်းကြ်န္ျပဳမႈ

၅၃ အခန္း ၄။  ၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ
၅၃  စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္း

• ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
• စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း
• ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း
• အမွတ္ေပးျခင္း

၆ဝ ရလာဒ္မ်ား

၆၄ အပိုင္း(၅)။ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ား
၆၄  ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားထံသို႔
၆၇ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္ 

မရွင္သို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၇၁ လႊတ္ေတာ္သို႔
၇၂ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔
၇၂ ျမန္မာ့ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာထံသို႔
၇၃ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အသိုင္းအဝိုင္းထံသို႔

၇၄ ေနာက္ဆက္တြဲ(၁)။ ရလာဒ္မ်ား အျပည့္အစံုပါ ဇယား
၈၂ ေနာက္ဆက္တြဲ(၂)။ ေမးခြန္းမ်ား
၈၂ ေကာ္ပိုရိတ္ အေလ့အထ
၈၂  ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
၈၅ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
၈၅ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္း   
၈၆ အစီရင္ခံျခင္း

၁၃ ဇယား (၁)။ MCRB ႏွင့္ Yever ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ
၂၁ ဇယား (၂)။  ျမန္မာဒါ႐ုိက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ ပထမၾကားျဖတ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
၅ဝ ဇယား(၃)။ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာ 

မႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အဖြဲ႕၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က သေဘာတူထားေသာ 
အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

၅၁ ဇယား(၄)။ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အဖြဲ႕၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က သေဘာတူထားေသာ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

၅၄ ဇယား(၅)။ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းဆိုသည္မွာ မည္သည္ကို 
ဆိုလိုသနည္း။

၅၇  ဇယား (၆)။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
၃ဝ ဇယားကြက္(၁)။ ကမာၻ႕ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္း စစ္တမ္း (၂ဝ၁၆) အဂတိလိုက္စားမႈ ညႊန္း 

ကိန္းမ်ား
၅၅ ဇယားကြက္(၂)။ ၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စ အမွတ္ေပးစနစ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ အရာမ်ား
၆ဝ  ဇယားကြက္(၃)။ ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားမ်ားအလိုက္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ား
၆၂ ဇယားကြက္(၄)။ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၈ တြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီမ်ား

.... မာတိကာ .... မာတိကာ
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ACGS ASEAN Corporate Governance Scorecard 
 (အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း)
ACMF ASEAN Capital Markets Forum   (အာဆီယံအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဖုိရမ္)
ASEAN Association of South East Asian Nations 
 (အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း) 
BoD Board of Directors (ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား)
CG Corporate Governance (ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ)
CSR Corporate Social Responsibility (ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈတာဝန္ယူမႈ)
DfID Department for International Development 
 (ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဌာန)
DICA Directorate of Investment and Company Administration 
 (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန)
ESG Environmental, Social and Governance 
 (ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ)
FY Financial Year (ဘ႑ာေရးႏွစ္)
IFC       International Finance Corporation 
 (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း)
KPI Key Performance Indicator (အဓိက စြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္ကိန္း)
MCRB Myanmar Centre for Responsible Business 
 (ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳေရးဌာန)
MIC Myanmar Investment Commission (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္)
MIL Myanmar Investment Law (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ)
MIoD Myanmar Institute of Directors (ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ)
MIR Myanmar Investment Rules    (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒမ်ား)
OECD Organization for Economic Cooperation and Development 
 (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕)
OTC Over the Counter (an organized market for trading of unlisted securi-

ties) (ေကာင္တာေစ်းကြက္ေပၚတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား)
SECM Securities and Exchange Commission of Myanmar 
 (ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္)
TRAC Transparency in Corporate Reporting (from Transparency Internation-

al) (ေကာ္ပိုရိတ္အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး)
UMFCCI Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry
 (ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း)
YSX Yangon Stock Exchange (ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း)

အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား ယခုအစီရင္ခံစာသည္ စတုတၳအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေသာ ပြင့္သစ္စ/ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency in Myanmar Enterprises - TiME) အစီရင္ခံစာ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီႀကီး(၁၈၂)ခုတို႔၏ ကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ 
မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္၊ 
ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုက္တြန္းအားေပး 
ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္ (SDG ပန္းတုိင္ အမွတ္ ၁၆) ေအာင္ျမင္ 
ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ တတိယေျမာက္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးကို ဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုသို႔ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ 
ရာတြင္လည္း ယခင္ထက္ ႏွစ္ဆမကေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔ 
ေၾကာင့္ ယခု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရည္မွန္းခ်က္ အျမင့္မားဆံုးေသာ 
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္လာပါသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ 
အြန္လိုင္းေပၚ၌ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္အမွတ္ေပးသည့္ 
အေပၚ အေျခခံထားေသာ္လည္း ယခင္အစီရင္ခံစာ သုံးေစာင္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ အမွတ္ေပး 
စနစ္ကို က်င့္သံုးထားသည္။ ယခုႏွစ္ အမွတ္ေပးျခင္းတြင္ အာဆီယံ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ရမွတ္မွတ္တမ္း (ASEAN Corporate Governance Scorecard-ACGS)၏ ဇယား(၆)ကို 
အေျခခံထားေသာ္လည္း ေအစီဂ်ီအက္(စ္)၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို အသံုးျပဳထားျခင္း 
မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ ထပ္တိုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေအစီဂ်ီ 
အက္(စ္)ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္  ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ယခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ လုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် 
မွတ္ျခင္းအေပၚ ပို၍ အေလးေပးထားသည္။ 

ယခုအသံုးျပဳထားေသာ အမွတ္ေပးသည့္ နည္းစနစ္တြင္ ေအစီဂ်ီအက္(စ္)ထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈအရွိဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳထားပါသည္။ ေအစီဂ်ီအက္(စ္)
ထဲမွ ဆက္စပ္မႈအရွိဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ (၅၉)ခုကို အသံုးျပဳၿပီး အပိုင္းငါးပိုင္း/နယ္ပယ္ 
ငါးခုကို  ပြင့္သစ္စ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁၅)ခ်က္ႏွင့္ပါတြဲ၍စုစုေပါင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၇၄)ခု 
ရွိပါသည္။  (ေနာက္ဆက္တြဲ-၂)

• ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (၆၉ရာခိုင္ႏႈန္း - စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၅ဝ)

• ေကာ္ပိုရိတ္ ေဆာင္ရြက္ပံ ု (၆၉ရာခိုင္ႏႈန္း - စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၇ခ်က္)

• အစီရင္ခံျခင္း    (၈ရာခိုင္ႏႈန္း - စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၇ခ်က္)

• ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း (၇ရာခိုင္ႏႈန္း - စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၅ခ်က္)

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (၇ရာခိုင္ႏႈန္း - စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၅ခ်က္) 

 ေပးပို႔ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း (၄)တြင္ ပါဝင္သည့္ နည္းစနစ္အပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ 

အႏွစ္ခ်ဳပ္
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၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသည့္အတြက္ အမွတ္အျမင့္ဆံုးရသည့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီး 
(၃) ခုမွာ First Myanmar Investment (FMI) Group ၊ CMHL ႏွင့္ Serge Pun & Associates 
(SPA) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခင္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း 
ထိပ္တန္းကုမၸဏီ (၁ဝ) ခုတြင္ အၿမဲတေစ ပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအတြင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ထိုကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္ အထူးပင္ 
ထပ္ေလာင္း၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၎တို႔၏ ရမွတ္မူၾကမ္းမ်ား 
ကို ေဆြးေႏြးရန္၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ရန္ႏွင့္ 
ကုမၸဏီသတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေပးမႈကို စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ မည္သည္ကို ရည္ၫႊန္း 
သည္ကို နားလည္ရန္ MCRB/Yever သို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ခ့ဲေသာ ကုမၸဏီ(၁၈)ခုလံုး၏  
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အမွန္တကယ္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ 

ေရွ႕ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ အားအေကာင္းဆုံးေသာအပိုင္းမွာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း၏ေဆာင္ရြက္ပံုအပိုင္းျဖစ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးမွ ကုမၸဏီ(၁ဝ)ခု၏ ပွ်မ္းမွ်အမွတ္သည္ ၉၁ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း ရွိပါသည္။ အားအနည္းဆံုးေသာ အပိုင္းမွာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးကုမၸဏီ(၁ဝ)ခု၏ ပွ်မ္းမွ်အမွတ္မွာ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့သည္။ 

ဆန္းစစ္ခဲ့သည့္စာရင္းမွ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ကုမၸဏီတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ ကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ 
ဆိုက္ မရွိၾကေသးေပ (ကုမၸဏီ(၁၈၂)ခုတြင္ (၆၇)ခု ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ လုံးဝမရိွၾကပါ။) အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္  ဝက္ဘ္ဆုိက္ရိွေနေသာ္လည္း ထုိဝက္ဘ္ဆုိဒ္ 
မ်ားသည္ ယခုစစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အခ်က္အလက္ 
မ်ား အနည္းငယ္သာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္  လံုးဝ မထုတ္ျပန္ထားသည္ကိုလည္း 
ေတြ႔ရသည္။ ဝက္ဆိုဒ္ရွိေသာ ကုမၸဏီ ၁၁၆ ခုတြင္လည္း ကုမၸဏီ ၈ဝ ခု၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၆၉ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ အမွတ္ရခဲ့သည္။ ထုိအမွတ္သည္ 
ဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး၏ စုစုေပါင္း ပွ်မ္းမွ်အမွတ္ပင္ ျဖစ္သည္။  

ယခင္ကလုိပင္ ယခုစစ္တမ္းႏွင့္ ယင္းမွေပၚထြက္လာသည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တို႔သည္ 
ကုမၸဏီမွေန၍ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုသာအသံုးျပဳၿပီး ဆန္းစစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ရွိပါသည္။ လြတ္လပ္၍ အမွီအခို 
ကင္းသည့္ ကၽြမ္းက်င္စာရင္းစစ္ပညာရွင္၏ အာမခံခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ကုမၸဏီ အရည္ 
အေသြး (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ (သို႔မဟုတ္) အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ 
ကန္မႈ စသည္တို႔ကို မဆန္းစစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ MCRB/Yever တုိ႔သည္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ  ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပို၍ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိစြာ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပို၍ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆာင္ရြက္မႈကို တည္ေထာင္ေနေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။  

ဤအစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း(၂)တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္သာမက ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ MCRB ၏ 
အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ တိုးတက္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုပါ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပထားပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားစြာထဲတြင္ ပြင့္သစ္စသည္ 
MCRB ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုတင္ျပထားသည္မွာ အသိအျမင္ပိုမို ပြင့္လင္းလာေစရန္ႏွင့္  လိုက္နာမႈပါရွိေစရန္ တိုက္ 
တြန္းအားေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မၾကာေသးမီက 
စတင္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳ  Myanmar Institute of Directors 

(MIoD) ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ 
ေဆာက္ေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုပါ ပံ့ပိုးေပးရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) အပါအဝင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွေန၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္း 
ေက်ာင္းၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားသာမက ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈႏွွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ခံရရွိႏိုင္မႈတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ 
ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

အပိုင္း(၂)တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကနဦးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုပါ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔အတူပင္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရး  (CoST)ႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (UN Global Compact - 
UNGC) စသည့္ ကမာၻ႔အဆင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာ 
ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (International Finance Corporation - IFC)၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (Organisation for Economic Cooperation and Develop-
ment - OECD)ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ံုး (UN Office of Drugs and 
Crime - UNODC)ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ဆဲႏွင့္ 
ေနာင္ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားမွ ထိုသို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ကိုပါ 
မီးေမာင္းထိုး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ 

အပိုင္း(၃)ထဲတြင္ ဥပမာ - ကမာၻတြင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုေနၾကသည့္ ေပၚထြန္းလာေသာ ျပႆနာ 
မ်ားႏွင့္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္း 
ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
က်ား/မ ေရးရာအပါအဝင္ မတူကြဲျပားမႈ၊ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆုိင္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ေခတ္သစ္ ကြ်န္စနစ္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ သည့္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုး အပုိင္း(၅)တြင္ ကုမၸဏီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အဂတိလိုက္စား 
မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ လႊတ္ေတာ္၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အရပ္ 
ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို  ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ ပြင့္သစ္စ1ေခၚ Transparency in Myanmar Entre-
prises (TiME) အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အျခားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တရားဝင္ထုတ္ျပန္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ MCRB 
အေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုးေသာ အစီရင္ခံစာ2အား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး 
အျခားေသာအစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁ ၆ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ 

ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ 
Sustainable Development Goal (SDG) ပန္းတိုင္ ၁၆ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးကို 
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္-

• SDG ၁၆။   ။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 
အမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊ အမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရရွိ 
ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အျပင္ ထိေရာက္ေသာ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ၊ 
အားလံုးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို  တည္ေဆာက္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။3

အဓိကအေနျဖင့္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ကူညီပံ့ပိုးသည္ - 

• SDG ၁၆.၅။    ။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာနည္းျဖင့္ က႑အသီးသီးရွိ လာဘ္စားမႈႏွင့္ 
လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုကို ေလ်ာ့က်ႏုိင္ေရးႏွင့္

• SDG ၁၆.၆။   ။ ထိေရာက္ေသာ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အဆင့္တိုင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး။

ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ တန္ဖိုးဖန္တီးမႈအတြက္ အေျခခံျဖစ္သည္။ ဤ 
အခ်က္ကို နားလည္ၿပီး အေျခခံထား၍ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ရွိ 
ေစ်းကြက္အေျခအေန၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိၾကသည္။ မ်ားျပားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈ 
မ်ားဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒေအာက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ပုဂၢလိကေငြေၾကးရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္မႈအပါ အဝင္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား 
ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ကဲ့သုိ႔ေသာ ဘ႑ာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ျပဳလုပ္သည့္အခါ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခအား ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားအား 
ရွာေဖြေလ့လာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ဤအခ်က္ကို သတိထားမိၾကၿပီး 
ယခုအစီရင္ခံစာ၏ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ကုမၸဏီ အခု(၂ဝ) သည္ အဆိုပါအခ်က္ 
မ်ားအားလိုက္နာၿပီး ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ စီးပြားေရးအရ 
အက်ဳိးရွိေသာ အေၾကာင္းရင္းလည္း ရွိပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ 
ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္  ဝန္ထမ္းေရရွည္တည္ၿမဲေရးအတြက္ 

1 ပြင့္သစ္စဆိုသည္မွာ “အဖူးအပြင့္ အသစ္မ်ား”ဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ “အရည္အခ်င္းအသစ္မ်ား”ဟု ဆိုလို သည္။ 
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေပၚထြက္လာေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
က်င့္စဥ္အား ထင္ဟပ္လာေစရန္ ထိုသို႔အမည္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

2 http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/first-pwint-thit-sa-time-report.html
3 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

အခန္း(၁) - မိတ္ဆက္ျခင္း အေထာက္အပံ့ေပးသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဝန္ထမ္းရရွိေရးႏွင့္ 
အဆိုပါဝန္ထမ္းတည္ၿမဲေရးသည္ ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားအျပားမွ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲ 
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ႏွင့္ ေဖ့(စ္)ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝရန္ႏွင့္ 
ပိုမိုဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍  ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ထားသည္တို႔ကို ကုမၸဏီ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ လြယ္ကူစြာသိ
ရွိႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆိုပါတာဝန္ယူမႈရွိေသာ အေလ႔အက်င့္မ်ားကို လက္ေတြ႕ 
တြင္ ပိုမိုအသံုးခ်လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပင္ပအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ 
သြယ္ေတြ႕ဆံုသည့္အခါတြင္လည္း ကုမၸဏီအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သံတမန္ (ကိုယ္စား 
လွယ္)မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား 
၄င္း၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား လြယ္ကူစြာသိရွိႏုိင္သျဖင့္ ပိုမိုမွန္ကန္တိက်ေသာ သတင္းေဖာ္ျပမႈ 
မ်ားလည္း ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ဤအကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကို သိရွိနားလည္လာသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီငယ္ 
မ်ားသည္ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ရန္ အလိုေလ်ာက္ကမ္းလွမ္းခဲ့ႀကသည္။ Irrawaddy Green Tow-
ers သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္အတြက္ ပထမဦးဆံုး 
ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္လည္း 
ထပ္မံပါဝင္လာသည္။ 4

ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာသည္ MCRB ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအား ဝက္(ဘ္)ဆိုက္မွ တစ္ဆင့္ (၂၇ဝဝ) ႀကိမ္တိုင္ 
ေအာင္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စာအုပ္ေပါင္း (၂ဝဝဝ) အား အက်ိဳး 
သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားအပါအဝင္ MCRB မွ 
သိရွိသေလာက္ မီဒီယာအခုေပါင္း(၄ဝ)မွ ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေဖာ္ျပထား 
ခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။5  ဤအစီရင္ခံစာအား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္ 
သိျမင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္တားဆီးျခင္း 
လုပ္ငန္း (due diligence) ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ 
ရည္ညႊန္းခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသကဲ့သို႔ Myanmar Companies Year Book အတြက္ 
လည္း အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။6  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား 
၏ စိတ္ဝင္စားျခင္းကိုလည္း ခံရသည္။ ျမန္မာ့အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတင္းသမား 
မ်ားအေနျဖင့္  ကုမၸဏီမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္  တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
အတြက္ MCRB မွ အားေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း(EIA) ကဲ့သို႔ေသာ 

4 http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/irrawaddy-green-towers-mini-pwint-thit-sa.html
5 http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2016.html
6 Myanmar Companies Yearbook Vol 1,  ၂ဝ၁၇ FWP သုေတသနစာတမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးက႑ 
အေၾကာင္းအရာ

ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ၏ ေကာ္ပို 
ရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေထာက္အကူ 
ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ အခန္းက႑

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/first-pwint-thit-sa-time-report.html
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/irrawaddy-green-towers-mini-pwint-thit-sa.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2016.html
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အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ အသံုးျပဳ 
ရန္လည္း အားေပးထားသည္။ 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ MCRB အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ေဝျခင္းကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ Yever ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ထပ္မံထုတ္ေဝရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ (ဇယား-၁ တြင္ 
ၾကည့္ပါ)။ ၂ဝ၁၄၊ ၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ MCRB 
အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈစသည္တို႔ကို အဓိကထားေသာ ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕အစည္း(TI)၏ (TRAC) 
အစီရင္ခံျခင္းေပၚမူတည္၍ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားအား စံသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။7 MCRB သည္ ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖြဲ႕အစည္း(TRAC)၏ နည္းစနစ္အား 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံ၍ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အခြန္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေလွ်ာ႔ခ်ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ စံေမးခြန္းမ်ားကို ျဖည့္သြင္းခဲ့သည္။

၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အညီ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ရမွတ္မွတ္တမ္း 
ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ထားသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္ 
အၿမံဳႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္  ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စတင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အစရွိသည့္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစသည္။ 
ထို႔အျပင္ စိစစ္အကဲျဖတ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတြင္ First Myanmar Investment Co, 
Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd, Myanmar Citizens Bank Ltd, First Private 
Bank Ltd, TMH Telecom Public Co Ltd ကဲ့သို႔ေသာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းတြင္ 
ပါဝင္သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (၅)ခုအျပင္ အျခားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ(၅ဝ) (ဇယားကြက္ ၆) ႏွင့္ 
အေရးပါသည့္ (သို႔မဟုတ္) အခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီး (၁ဝဝ)ခု လည္း ပါဝင္ 
လာသည္။ 

ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာသည္ ကုမၸဏီမ်ားအား အမွတ္ေပးရာတြင္ လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ 
ေနပံု (သုိ႔မဟုတ္) စီးပြားေရးဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 
မည္သို႔မည္မွ် ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ၾကည့္႐ႈအမွတ္ေပးျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အြန္လိုင္းတြင္ 
အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားေပၚ မူတည္၍ အမွတ္ေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာသည္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တုိင္းတာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ားေပၚတြင္သာ အေျခခံ၍ 
အမွတ္ေပး လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္မႈလက္ေအာက္တြင္ ေကာင္း 
မြန္ေသာ  ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္ 
သံုးျခင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမ်ားရွိျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို   လိုက္နာက်င့္သံုးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေခ် မ်ားေလျဖစ္သည္။ 

7 Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals ၊ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၁ရက္။ ပြင့္သစ္စ ၂ဝ၁၄၊ ၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆အစီရင္ခံစာတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁) အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ (၂) အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ (၃) လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ လူ႕အခြင္အေရးမ်ားႏွင့္ 
နစ္နာမႈ ကုစားေရးယႏၱရားမ်ားအပါအဝင္ က်န္းမာေရး၊လံုျခံဳမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ

၂ဝ၁၄၊ ၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိေသာ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက 
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အာဆီယံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းအား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ 
ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးအပါအဝင္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ (ESG) ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ သို႔ေသာ္ 
ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌ Yever အေနျဖင့္  ကုမၸဏီမ်ား၏ မူဝါဒလက္ခံ 
က်င့္သံုးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ ESG ႏွင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သို႔မည္မွ်ေဖာ္ျပထားသည္ 
အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျခံဳငံုအမွတ္ေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားၿပီး အဓိကအခ်က္မ်ား 
အေနျဖင့္လည္း ဤအစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္း၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ဇယား (၁)

MCRB ႏွင့္ Yever ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ

Yever  သည္ မည္သူနည္း။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ MCRB အေနျဖင့္  ျမန္မာျပည္အေျခစိုက္ ျဖစ္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာေစေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးကုမၸဏီသစ္ျဖစ္ေသာ Yever ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ Yever ၏ ဒါ႐ိုက္တာ 
ျဖစ္ေသာ Nicolas Delange သည္ MCRB ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးညႊန္းကိန္း စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္အတန္ၾကာ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။ Nicolas Delange သည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ (SECM) ရမွတ္မွတ္တမ္းကုိ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ IFC အား ေထာက္ပ့ံ ကူညီေပးလ်က္ 
ရွိသည္။

သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း ဆက္သြယ္သတင္း ေပးပို႔မႈ 
မ်ားကို MCRB မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္း၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကို Yever မွ (အခမဲ့) လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး  အၾကမ္း 
ဖ်င္း ရမွတ္မ်ားေပၚမူတည္၍ အကဲျဖတ္ေဝဖန္မႈမ်ားကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဤအၾကမ္းဖ်င္းရမွတ္မ်ားအား ေပးပို႔ခဲ့သလို 
ကုမၸဏီမ်ားမွ ေမးျမန္းမႈမ်ား ရွိသည့္အခါတြင္ MCRB ႏွင့္ Yever မွ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္  ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အတြက္ အၾကံေပးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း

Yever သည္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ(၃)ခု ျဖစ္သည့္ City Mart Holdings Limited, Shwe Taung 
Group ႏွင့္ Grand Gurdian Insurance (GGI)တို႔အတြက္ အၾကံေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳး 
အျမတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမရွိေစရန္အတြက္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားအား MCRB မွ ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ပါ 
သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား တူညီသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာေပးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ 
အတြက္လည္း တူညီေသာကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို ျပဳခဲ့ပါသည္။

အေျပာႏွင့္အလုပ္ ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

MCRB ႏွင့္ Yever သည္ စစ္တမ္းပါ အျခားကုမၸဏီမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ၄င္းတို႔ဝက္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ျပသထားသည့္ သတင္းမ်ား 
အေပၚအေျခခံ၍ ကိုယ္ပုိင္စိစစ္အကဲျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ MCRB အတြက္ ေယဘုယ်ရမွတ္မွာ (၂၇)%ျဖစ္ၿပီး အဆင့္(၁၆)ေနရာ 
တြင္ရွိ၍ Yever အေနျဖင့္ (၂၆)% ရရွိခဲ့ၿပီး အဆင့္ (၁၇)ခုေျမာက္တြင္ ရွိပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားသည္ 
အႀကီးစားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း (ASEAN CG Score-
card) သည္ အေသးစားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ပါ အသံုးဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္ (MCRB တြင္ ဝန္ထမ္း (၁၇)ဦးသာရွိျပီး Yever 
တြင္ ဝန္ထမ္း(၄)ဦးသာ ရွိသည္)။



14 15

ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ အစုရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး
မွ MCRB သို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအားရွာေဖြရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲ 
တစ္ခုမွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ ပညာရွင္(၁)ေယာက္ (၂)ေယာက္သာ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရ 
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါကုမၸဏီအား စီးပြားေရးဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ား 
ကို ေလ်ာ႔နည္းစြာသတ္မွတ္ၿပီး ေရရွည္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ပါမည္ေလာဟု သံသယမ်ား ရွိ 
လာသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားအေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔အားေကာင္းေသာ  
ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိျခင္းအျပင္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား 
ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္”။8   

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္လာသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ ေျဖာင့္မတ္တည္ႀကည္မႈကို ဦးစား 
ေပးထားသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စတင္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေတြ႕လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား စတင္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ပအၾကံေပးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ 
တကာအေတြ႕အႀကံဳရွိ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ျပည္တြင္းအၾကံေပးမ်ားကို ေခၚယူခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားလည္း 
ရွိလာသည္။ ဤေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ယခု ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ အေကာင္းဆံုး 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

MCRB ၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္မွာ  ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား (အထူး 
သျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဂုဏ္သိကၡာ) တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူ 
ျပဳေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။9 MCRB သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာအား စတင္ျဖန္႔ေဝသည့္ 
ႏွစ္မွစ၍ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ 
အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားအား MCRB ၏ ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ေလ့လာ 
ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။10 MCRB သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ Coffey အၾကံေပး ကုမၸဏီမွ 
ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အား ဘာသာ 
စကားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။11  MCRB သည္ Trans-
parency International ၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမူတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
အေျခခံမူမ်ား (အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထား 
ေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။12 

8 MCRB ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအရ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ။
9 ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ MCRB ၏ အလႈရွင္မ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ 

အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ MCRB သည္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္ခမ်ားရယူ၍ အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ဳိး မရွိပါ။ အဆို 
ပါ ေငြေၾကးေပးေဆာင္၍ အႀကံဉာဏ္ဖလွယ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္တြင္ ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။

10 အဂတိလုိက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး/ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို 
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလႏွင့္ March 2016 တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး August 2017 တြင္ UNODC ႏွင့္ က်င္းပခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ September 2016 တြင္ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအစီရင္ခံျခင္း human rights reporting (November 2014) ႏွင့္ နစ္နာမႈကုစားေရးယႏၲရား 
grievance mechanisms (June 2015) ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း က်င္းပခဲ့သည္။

11 Good Governance Toolkit for Myanmar Businesses: A handbook for resisting corruption and working with integrity’ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ Prosperity Fund မွ ေငြေၾကးႏွင့္အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ Coffey အၾကံေပးကုမၸဏီမွ 
ထုတ္ေဝသည္။

12 Transparency International’s ‘Business Principles for resisting corruption and working with integrity’ (SMEs edi-
tion) (Burmese translation)

ကုမၸဏီမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစ 
ရန္ ပံ့ပိုးျခင္း

ျမန္မာဒါ႐ုိက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္းအျပင္ အျခားဆက္စပ္ဒါရုိက္တာ 
သင္တန္းမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္ရွိ အဆင့္ျမင့္အရာရွိျဖစ္ေသာ ဦးေဆာင္သူမ်ား 
အတြက္ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ(CG)ပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးသည့္ သင္တန္း 
မ်ား သိသာစြာမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံခန္႕ခြဲမႈအဆင့္ျမင့္မားေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ ကြ်မ္းက်င္ပညာ 
ရွင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စာရင္းစစ္မ်ား၏အေရးပါပံုကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 
ဒါရိုက္တာအဖြ႕ဲအတြက္ မိမိတုိ႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား အေလးထားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ယံုၾကည္ရေသာစာရင္းစစ္မ်ား ရွိျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ 
သည္။ စာရင္းစစ္မ်ားမွ တည္းျဖတ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ အေရးပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ 
ညီေအာင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက တည္းျဖတ္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားမွ 
စာရင္းစစ္မ်ားအား လက္ရွိတြင္ေပးေဆာင္ေနေသာ အခေၾကးေငြ (ႏွစ္စဥ္စာရင္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားေသာ စာရင္းစစ္ပညာရွင္မ်ားအား ေပးေဆာင္ေနသည့္ အခေၾကးေငြ)ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ 
ပါက ပိုမိုေငြေၾကးကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္း 
ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္းတို႔ႏွင့္အတူ ကမာၻ႕ဘဏ္ 
တို႔မွ ပူးေပါင္းစိစစ္ အကဲျဖတ္ထားေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ Report on Obser-
vance of Standards and Codes (ROSC) အစီရင္ခံစာတြင္ စာရင္းစစ္မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ 
စာရင္းစစ္ပညာရွင္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခေၾကးေငြနိမ့္က်မႈ အစရိွသည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္  
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။13 

13 Report on Observance of Standards and Codes (ROSC): Accounting and Auditing Module: Myanmar, Korean Min-
istry of Strategy & Finance ၏လက္ေအာက္ရွိ Korean Trust Fund ၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ဤစာတမ္းကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
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ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈရွိ 
ျခင္းစသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္
လက္ေအာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုးတက္လာ 
ၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ 
တြင္ အာဏာရရွိလာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစ 
ပ်ိဳးခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္ႏွင့္  ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ လက္ရွိအစိုးရအေန 
ျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္ 
လာေစေရးသည္ အေရးႀကီးသည္ဟူေသာ အစိုးရခံယူခ်က္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေရးအစီအစဥ္မူၾကမ္း14 ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွာ “ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အား လက္ေတြ႕လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ ျပဌာန္းျခင္းျဖစ္သည္”(အခ်က္ အလက္ ၃.၃.၄)။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ  
ေကာ္ပိုရိတ္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စည္း 
မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(DICA)မွ  ဦးေဆာင္၍ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။15 

ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္တစ္ခုကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (MCL)16 တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၁၉၁၄ 
ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကိ1ု7 အစားထိုးရန္အတြက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ျပ႒ာန္း 
ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုဥပေဒသစ္တြင္ သိသာေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ ‘ျမန္မာကုမၸဏီ’ 
တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွယ္ယာ ၃၅% အထိ ထားရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ နည္းလမ္းတက် ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေနေစရန္ႏွင့္ 
ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္စီမံခန္႔ခြဲထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစႏိုင္ေရး 
အတြက္ “ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား” ျပည့္ဝစြာပါဝင္ပါသည္။  ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ား အားေပးလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမထိခိုက္ေအာင္ 
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ စီးပြားေရးစြန္႔စားမႈမ်ားၾကား ခ်ိန္ညႇိ 
ထားသည္။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ဥပေဒအခန္း (၁၆၅) မွ 
(၁၇၂) အထိ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည္။

• ဂ႐ုတစိုက္ႏွင့္ မွန္ကန္တည္ၾကည္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္။
• ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္။
• ရာထူးေပၚအေျခခံေသာ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား မရွိေစရန္၊
• သတင္းအခ်က္အလက္အသံုးျပဳမႈ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲရန္။
• ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။

14 MCRB ႐ံုးတြင္ အဆိုပါစာတမ္းအား သိမ္းဆည္းထားသည္။
15 IFC ႏွင့္ YSX/SECM မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္က်င္းပေသာ “ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျမႇင့္တင္ေရး-ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ 

အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းထုတ္ေဖာ္ျပသမႈဆိုင္ရာ ေခတ္ေပၚျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအ ေၾကာင္းတရားမ်ား”ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ပြဲအစီအစဥ္တြင္ MCRB ၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဗစ္ကီဘုိမန္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားျခင္း။

16 ၂ဝ၁၇ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ  EN  ႏွင့္  MM.
17 Myanmar Companies Act Approved  ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္။

• အထိန္းအကြပ္မဲ့ ကုန္သြယ္မႈအား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။
• ကုမၸဏီ၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရန္။
• အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ပ်က္ကြက္ျခင္း ရွိ 
ပါက  စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ကိုယ္တိုင္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။18  ဥပေဒအား 
ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိပါက ႀကီးေလးေသာအျပစ္ဒဏ္မ်ားကို DICA မွ (ကုမၸဏီေပၚတြင္၊ 
ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးခ်င္း ပါဝင္သက္ဆိုင္ေသာ အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းအား) ျပစ္ဒဏ္ဆိုင္ရာ အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ (S. 439 CL)။ 
DICA မွလည္း တရားဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ (S.440)။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂ဝ၁၂ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီး 
ျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဥပေဒတုိ႔ကုိ အစားထုိးေသာ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဥပေဒသစ္တစ္ခု(MIL)19 ကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားလိုက္နာက်င့္သံုးရန္အတြက္ တူညီေသာဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္သြားသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ 
မတ္လတြင္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား (MIR)အား လက္ခံက်င့္သံုးလာၾကသည္။ 20 

ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္မ်ားတြင္ ယခင္ ၂ဝ၁၂ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ 
ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းမိတ္ဆက္ထားသည္။ အဆိုပါေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ -

•  ခြင့္ျပဳခ်က္အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားအား ထည့္သြင္းမိတ္ဆက္ထားသည္။ တစ္ခုမွာ ျမန္မာရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)၏ အျပည့္အဝခြင့္ျပဳခ်က္၊ အျခားတစ္ခုမွာ ေျမေနရာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ေထာက္ခံခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤဒုတိယလုပ္ငန္းစဥ္ 
သည္ နဂိုအေျခအေနႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ ပိုမိုျမန္ဆန္သင့္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ၊ ႀကီး 
မားေသာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ (သို႔မဟုတ္) လူမႈဝန္းက်င္အား သက္ေရာက္မႈရွိေသာ စီမံ 
ကိန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္အျပည့္အစံုရရွိရန္ လို 
အပ္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၃၆၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား  
(၃-၁၁) တြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္) 

•   ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတိုင္းအတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ယခင္ 
၂ဝ၁၂ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။ ယခု ျမန္မာ့ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဥပေဒအသစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားအားလုံးသည္ ၂ဝ၁၆ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ 
ျဖစ္ေစ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ အက်ဳံးဝင္သည္။

ဤဥပေဒအား လက္ခံက်င့္သုံးၿပီးေနာက္ အစုိးရသည္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမူဝါဒတစ္ခု21 ကုိလည္း ၂ဝ၁၆ 
ဒီဇင္ဘာတြင္ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး ႏွစ္ဦး 
ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေစေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ”ကို ႀကိဳဆိုသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ထင္ရွားေစ 

18 BLP’s Guide to Myanmar Company Law, ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ။
19 VDB, Client Briefing Note: What Changes in Practice under the New Investment Law?, ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ 

၈ ရက္။
20 Myanmar Investment Rules ၊ MIC ၏ အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၃၅/၂ဝ၁၇၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ၃၁ ရက္။
21 Myanmar Investment Policy ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။

အခန္း (၂) ၂ဝ၁၆ ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာမွစ၍ တိုးတက္ 
ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား

ကုမၸဏီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ 
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

၂ဝ၁၇ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ

၂ဝ၁၆ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
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ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ ရွင္းလင္းေသာ၊ ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိေပးရာေရာက္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒ၏ အခ်က္(၅)တြင္ “ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ 
ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းလုံးဝမရိွေသာ တန္းတူ 
ညီတူနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလုပ္ကိုင္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ သက္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား22 
အျပင္ IFC ႏွင့္ OECD အပါအဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား အေထာက္အပ့ံ 
ေပးေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေတာ္ဗဟိုဘဏ္အား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒေအာက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ 
ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္အဖြဲ႕၏ အသင္းဝင္ျဖစ္ေသာ IFC သည္ ျမန္မာ့ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ(MCGI) ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး 
ဌာန (DFAT) ႏွင့္ UK ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ MCGIသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ 
အတန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္ 
မ်ားကို အထူးျပဳထားပါသည္-

• ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိေပးျခင္း၊ 
စီးပြားေရးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအား 
ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝေပးျခင္း။  

• ျပည္တြင္းသင္တန္းေပးသူမ်ားအား ျပန္လည္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း က်င့္စဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ် 
ခ်က္မ်ား မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ားျဖင့္  ျပည္တြင္းအက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေကာ္ပို 
ရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
မႈကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း။

• ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အဆင့္အတန္း 
ျမႇင္တ့င္ႏိငုရ္နအ္တြက ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိငုရ္ာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ထိုနည္းအားျဖင့္  ေယဘုယ်စီးပြားေရး အေျခအေနအား 
ပိုမိုအားေကာင္း ခိုင္မာလာေစျခင္း။

• ကုမၸဏီမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္  
တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။       

22 ဥပမာတစ္ခုမွာ DICA ႏွင့္ US ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမွ က်င္းပေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၅ရက္။

IFC သည္ MCGI အတြက္ UMFCCI ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အႀကီးတန္း 
အမႈေဆာင္မ်ား၊ အဓိကရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးစီမံခ်က္ (Corporate Governance Action Planning)ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သီးျခားသင္တန္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုပိုင္စီးပြားေရးစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတို႔ကုိ ၂ ရက္တာၾကာျမင့္ေအာင္ က်င္းပခဲ့သည္။ UK-Myanmar 
Financial Services Taskforce ႏွင့္ Thai Institute of Directors တို႔ႏွင့္လက္တြဲ၍လည္း 
ျမန္မာဒါ႐ုိက္တာမ်ား အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ IFC မွ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္စြဲစာအုပ္၏ 
ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး အဆိုပါလက္စြဲစာအုပ္တြင္ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် တိက်ရွင္းလင္း 
စြာျဖင့္ေဖာ္ျပထားၿပီး မိသားစုစီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အမ်ားစုႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲ 
မ်ားအား မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကိုလည္း အၾကံေပးထားသည္။23 

IFC MCGI အစီအစဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းတစ္ခုမွာ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပး 
ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အထူးကြ်မ္းက်င္ေသာ ျမန္မာသင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ 
ေရးႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားအား ျပန္လည္သင္ၾကားျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအထူးကြ်မ္းက်င္သူ 
မ်ားအဖြဲ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္တတ္ကြ်မ္းပညာရွင္(၁၅)ဦး ပါဝင္ၿပီး ဤပညာရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ 
ဒါ႐ုိက္တာအင္စတီက်ဴတြင္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါသူမ်ားျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ လႈပ္ရွားေပးသူမ်ား ျဖစ္သည္။

IFC MCGI သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔မွ ပူးတြဲ၍ေဆာင္ရြက္သည့္ “ႏိႈးေဆာ္ေခါင္းေလာင္းတီးျခင္း”ပြဲမ်ား24 
မွတစ္ဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံမႈပိုင္းတြင္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးကို 
အေရးေပးလႈပ္ရွားေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္ပိုရိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ “Igniting Change” 
အစီအစဥ္မ်ား25 အားလည္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ အျခား IFC MCGI ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေဆြးေႏြး 
ေဟာေျပာပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ MCRB ႏွင့္ပူးတြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္  
မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္႐ုံး၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈဆိုင္ရာ  
ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြ2ဲ6 ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္မ်ားလည္း ဘန္ေကာက္၌ က်င္းပ 
ေသာ  ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ IFC မီဒီယာ လမ္းညႊန္ 
ေပၚတြင္အေျခခံသည့္ ေဒသဆုိင္ရာေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈကို တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။27 

၂ဝ၁၇ မတ္လတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အရ IFC သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်း 
သက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္(SECM)၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး 

23 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ မိသားစုပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျမႇင့္တင္ 
ရန္ႏွင့္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္။ ထို႔အတူ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ IFC မွ ထုတ္ေဝေသာ မိသားစုစီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္စြဲ 
စာအုပ္ ၂ဝ၁၆ အား English (သို႔မဟုတ္) Burmese ျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

24 IFC, SECM and Myanmar Stock Exchange Ring the Bell for gender equality, IFC, ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၉ရက္။
25 Igniting Change: Women on Boards training၊ ကေနဒါအစိုးရႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ 

က်င္းပသည္။
26 There is a growing regulatory trend in Myanmar towards greater corporate disclosure, MCRB, ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ 

၂၂ ရက္။
27 Who’s running the company?  A  guide to reporting on corporate governance’, IFC ႏွင့္ International Center for 

Journalists  တို႔ပူးေပါင္း၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ 

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 
ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

IFC ၏ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ
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အတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္ကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္  စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ 
ရြက္ေနသည္။ အဓိကေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ  ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

• အာဆီယံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းကိုအေျခခံ၍ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းကို ျပဳစုျခင္း။ 

• SECM ၊ DICA ႏွင့္ YSX မွ အဓိကက်ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း။

• အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ားအား ရမွတ္ မွတ္တမ္းကို အသံုးျပဳ၍  အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း။

ဤစံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ကနဦးအဆင့္တြင္ အမ်ားပိုင္ ျမန္မာကုမၸဏီေပါင္းအခု (၃ဝ) အျပင္ 
အခ်ိဳ႕ပုဂၢလိက ကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ပြင့္သစ္စကဲ့သုိ႔ပင္ ဤစံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္း 
သည္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းအား အေျခခံထားေသာ္လည္း တိုင္း 
တာခ်က္ (၁၄၄) ခု အသံုးျပဳထားသည္။ စိစစ္အကဲျဖတ္သည့္ နည္းလမ္းသည္လည္း ကြဲျပားမႈရွိ 
သည္။ အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၄င္းတို႔ 
ကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္    
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္(SECM) မွတာဝန္ရွိသူက အတည္ျပဳ စိစစ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ SECM ႏွင့္ IFC တို႔သည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေရးပါပံုႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း 
ႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈကို မိတ္ဆက္ျခင္းစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္သည့္ ၂ ရက္တာ အလုပ္႐ုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။28

ျမန္မာဒါ႐ုိက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳ (MIoD)ကို ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ 
ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အားေပးေထာက္ပံ့လ်က္ရွိသည္ (ၾကား 
ျဖတ္ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဇယား ၂ တြင္  ေလ့လာႏိုင္သည္)။ 

ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေကာင္း 
ဆံုးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားအား အမ်ားသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာဒါ႐ုိက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရႏွင့္ ၿဗိတိန္အစိုးရတို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား 
သည္။ U.K.-Myanmar Financial Services Taskforce ႏွင့္ Myanmar Corporate Gover-
nance Initiative (MCGI)တို႔မွ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား 
အား ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ားျပည္သူပုိင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက 
အခန္းက႑ႏွစ္ခုလံုးမွ ကိုယ္စားျပဳဒါ႐ိုက္တာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ႀကီးက 
ျမန္မာဒါ႐ုိက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ရွိ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈအဆင့္ျမင့္မားေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆိုင္သူ မ်ားၾကားတြင္ ကြန္ယက္မ်ားဖန္တီးရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား 
မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကက႑ေပၚ ယံုၾကည္မႈျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

28 ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ (အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းကို 
အေျခခံထားသည့္)ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္(SECM)မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န 
ဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာဒါ႐ုိက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ 
(MIoD)

ျမန္မာဒါ႐ုိက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳမွ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား 
ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ားတကာ ပိုမိုနားလည္သေဘာ 
ေပါက္ေစရန္ကူညီေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္အားေပးျခင္း 
စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာဒါရိုက္တာမ်ားအတြက္ အေရးပါ 
ေသာ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း သင္တန္းအစီအစဥ္ကိုလည္း စတင္ေဆာင္ 
ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

ဇယား (၂)

ျမန္မာဒါ႐ုိက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳဘုတ္အဖြဲ႔၏ ပထမၾကားျဖတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား 

ဥကၠ႒
• ဦးဟယ္ရီေအာင္ေဇာ္ႏိုင္ Shwe Taung Group, CEO

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

• ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး Directorate of Investment and Companies Administration (DICA)
• ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ (UN Global Compact, အျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္)
• ေဒၚမာလင္နန္းခမ္းေနာင္ (KBZ Group)
• Mr. Melvyn Pun (Yoma Strategic Holdings)
• ေဒၚကယ္႐ိုလင္း ယဥ္ယဥ္ေဌး (Telenor Myanmar)
• ဦးနယ္(လ္)ဆန္ထြန္းထြန္းႏိုင္ (Myanmar Young Entrepreneurs Association)
• ေဒၚ႐ိုဆလင္းခိုင္ခိုင္ႏြယ္ (UMFCCI) 
• ေဒၚစီစီထြန္း (KPMG Advisory, and Women Corporate Directors)
• ဦးစိုးဝင္း (Deloitte, and Myanmar Development Institute)
• ဦးသူရကိုကို (YGA Capital Limited)
• ေဒၚတင္ေမဦး (SECM)
• Vicky Bowman (Myanmar Centre for Responsible Business)
• ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္  (CMHL)

ၾကားျဖတ္ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအရ ပါဝင္ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ကုမၸဏီမ်ားကို 
ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခုပြင့္သစ္စ ၂ဝ၁၈ အစီရင္ 
ခံစာတြင္ (ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း) ရမွတ္ျမင့္မားစြာရရွိျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားစြာ ကိုက္ညီေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအျပင္ 
၄င္းတို႔၏ကုမၸဏီမ်ားမွလည္း ဤအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား (G20/OECD Principles of Cor-
porate Governance)စာတမ္းကုိ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ OECD ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 
IFC မွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။29 G20/OECD အေျခခံသေဘာတရားမ်ားသည္ တရားဝင္ 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားကို ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္  အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ တိုးတက္ 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား  ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း 
မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ေကာင္းမြန္တိုး 
တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလည္း လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ပါ 
သည္။

29 ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ G20/OECD အေျခခံသေဘာတရားမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ)

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္း 
(OECD)
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၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ OECD- အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားေပၚတြင္ မွီတည္၍ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာတြင္ 
အသက္ဝင္လႈပ္ရွားေသာ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ား ေပၚထြက္လာေရးကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပး 
သည္။ 30  ထို႔အျပင္ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလည္း အထူးျပဳေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 31 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ 
တြင္ OECD မွ Myanmar-OECD Corporate Governance Reform Programme ဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးပြဲကို စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လြယ္လင့္တကူရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
ပထမဦးစြာ ေဆာင္ရြက္မည့္အဆင့္မွာ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေသာ လုပ္ငန္း 
စဥ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

၂ဝ၁၆ မတ္လတြင္ အာဏာရလာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရ၏ ပထမဦးစားေပး  
ေဆာင္ရြက္မည့္ အရာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္း 
မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ေဆာင္ 
မ်ား လက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 32 ထိုညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား၌ ၂၅ဝဝဝ က်ပ္(သို႔) $20 ဝန္းက်င္ (ထိုတန္ဖိုးမွာ ယခင္အစိုးရမွ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ၃ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္မွ ေလ်ာ့ခ်ထားျခင္းျဖစ္သည္။) တန္ဖိုးရွိ လက္ေဆာင္ 
ပဏာမ်ား လက္ခံႏိုင္ၿပီး အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လံုးဝမယူရန္ တားျမစ္ထားသည္။ ဤညႊန္ၾကား 
ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးအား အားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
အေရးပါသည့္ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤညႊန္ၾကားခ်က္၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအေျခအေနတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာသည္ဟု ထင္ျမင္ 
ယူဆၾကသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္လည္း ဤတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ 
ျမင္ႏိုင္သည္ (ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္  ေလ့လာႏိုင္သည္)။ 33

သို႔ေသာ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူ႔အခန္းက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ႐ိုနီစနစ္ႏွင့္ လာဘ္ 
ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားသည္ဟူေသာ မေကာင္းသည့္ဂုဏ္သတင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႀကီးစိုးလ်က္ 
ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အလွဴအတန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း (အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပရဟိတဟု 
ျခံဳငံုသံုးသပ္၍မရေသာ) အေလ့အထႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ MCRB ၏ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းက႑၏ က႑အလိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳ 
လုပ္မႈတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ အေျခအေနမွာ ျမန္မာ့သတၳဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ 
CSR ဘတ္ဂ်က္ကုိ သံုးစြဲ၍ ရြာအႀကီးအကဲမ်ားအား လွဴဒါန္းေပးအပ္ၿပီး အတံု႔အလွည့္အေနျဖင့္ 
သတၳဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား 

30 http://www.oecd.org/daf/ca/oecd-southeast-asia-corporate-governance.htm
31 DICAမွOECD ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ OECD - အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 

စတင္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ ငါးႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္၌ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ေကာင္း 
မြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ား၏ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

32 ‘NLD cracks down on nepotism’, ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၂၇။
33 NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာရမွတ္မ်ား တိုးတက္လာသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို 

ဘာလ၊ MCRB။

ရရွိခဲ့ၾကသည္။34  ထို႔အျပင္ လက္ရိွအစိုးရသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည့္အတိုင္း 
လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစရွိသည့္ကိစၥတို႔အတြက္ အသံုးျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရန္ပံု 
ေငြထဲသို႔ ေငြလွဴဒါန္းေစျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။35 လတ္တေလာ အေျခ 
အေနအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကိုဆိုလိုသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ခ႐ိုနီစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလားတူလွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ ကားတင္သြင္းခြင့္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္၊ ေျမ 
ေနရာႏွင့္ အျခားအက်ိဳးအခြင့္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကုမၸဏီမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အစိုးရ၊ ဝန္ႀကီးမ်ား 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ားရွိပါက မည္သူမည္မွ် ေငြေၾကး 
(သို႔မဟုတ္) လက္ေဆာင္မ်ားလွဴဒါန္း ေပးကမ္းေၾကာင္းကို ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေၾကျငာထုတ္ 
ျပန္ရန္လုိအပ္သည္။ ေၾကျငာထုတ္ျပန္ရန္လုိေသာ ေပးကမ္းမႈမ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ လုပ္ငန္းသေဘာအရေသာ္လည္းေကာင္း အခမဲ့ခရီးသြားျခင္း၊ တည္းခိုေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ 
ဧည့္ခံျပဳစုျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္။36 

ပို၍ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ၊ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈရွိေသာ အစိုးရလုပ္ 
ငန္းစဥ္မ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအား တိုက္ဖ်က္ျခင္းကိုေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ပထမမူၾကမ္း37၏ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားအျပားတြင္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအခ်က္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ SDG 
၁၆.၆ (တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ) ႏွင့္ SDG ၁၆.၅ (အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားအား 
အမ်ားအျပားေလ်ာ့ခ်ျခင္း)38  စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရာေရာက္သည္-

(၁.၄.၅.) အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအား ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ပိုမို 
အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(၁.၄.၆.) ပိုင္ဆိုင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားေကာင္းေစ 
ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေၾကညာရန္ လိုအပ္ေစသည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းရန္။ 

(၁.၄.၇.) နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

(၂.၃.၄.) အခြန္စနစ္၏ တည္ၾကည္ခိုင္မာမႈႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းကို ကာကြယ္ရန္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ျခင္း။

UNDP မွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ 
စီမံခ်က္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၂ဝ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္(၄)မွာ “ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႐ုိးေျဖာင့္မႈႏွင့္တာဝန္ခံမႈတို႔ 
ျမင့္မားလာေစျခင္း”ႏွင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ 

34 Sector-Wide Impact Assessment on Limestone, Tin and Gold Mining in Myanmar၊ MCRB၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၅၁။

35 Myanmar businessmen donate 167 billion kyat to Rakhine State ၊ မဇၥ်ိမသတင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ။
36 ‘A fine line between FOC and Corruption’၊ ဗစ္ကီဘိုမန္မွ ေရးသားသည္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၆။ 

A Lavish Wedding is the Talk of the Town, ဧရာဝတီမဂၢဇင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၁ရက္။
37 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထြက္ရွိသည့္ ပထမမူၾကမ္းမတိုင္ခင္ မူၾကမ္းမွတ္စုမ်ားကို MCRB ႐ံုးတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။
38 ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ား ျဖစ္သည့္ SDG ၁၆.၅ တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ 

၁၆.၅.၁။ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ လေပါင္း (၁၂)လအတြင္း ေတြ႕ဆံု၍ လာဘ္လာဘ 
ေပးကမ္းခဲ့သည့္ (သို႔) အဆိုပါႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လာဘ္လာဘေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳဖူးသည့္ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစား။ 
၁၆.၅.၂။ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ လေပါင္း (၁၂)လအတြင္း ေတြ႕ဆံု၍ လာဘ္လာဘ ေပး 
ကမ္းခဲ့သည့္ (သို႔) အဆုိပါႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လာဘ္လာဘေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳဖူးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်ဳိး 
အစား။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ျခင္း
တြင္ တိုးတက္လာမႈမ်ား 

အစိုးရဌာနပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႀကိဳးနီ 
စနစ္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

http://www.oecd.org/daf/ca/oecd-southeast-asia-corporate-governance.htm
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မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ 
လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒ၏ ယူဆခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အစိုးရ၏တရားဝင္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားအားလံုးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည္ ဟူသည့္အခ်က္ကို ေစာဒကတက္ရန္အတြက္ ၄င္း 
ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈအား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရမည္အစရိွသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ပါဝင္သည္။ 39

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းတြင္ ၄င္းတို႔၏ 
လုပ္ငန္းခြင္၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ သိသာထင္ရွားစြာ ရွိေနသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းသည္ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာတြင္ အပုိထပ္ေဆာင္း 
ရသည့္ ေငြေၾကးျဖစ္သည္ဟုထင္ျမင္ျပီး ေသးငယ္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားအား လက္ခံ 
ႏုိင္သည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၅၆ %ေသာ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္ 
မ်ား ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။40 

လုပ္ငန္းအဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ေငြေပးျခင္းျဖစ္ေပၚရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ မလိုအပ္ 
သည့္ ႀကိဳးနီစနစ္ေႀကာင့္ ႐ုံးပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈမ်ား၊ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ 
အရာရွိမ်ားထံမွ မ်ားျပားလွသည့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရယူေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အကူအညီျဖစ္ေစမည္ဟု ယံုႀကည္ရၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ 
တစ္ဆင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းကုိ စတင္လက္ခံက်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒသစ္တြင္ 
အစိုးရခြင့္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ပိုမိုထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ 
ပိုမိုဆိုးရြားႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားလည္း ျဖစ္လာရသည္။  ဥပမာအေနျဖင့္ (လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ 
တြင္ တင္သြင္းထားေသာ) လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒမူၾကမ္း 
ထဲတြင္ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ စတင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္ 
မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ 
လိုအပ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ပါဝင္သည္။41 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ အပိုထပ္ေဆာင္းလုပ္ေဆာင္ရေသာ အဆင့္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ 
အားစိုက္ထုတ္မႈ မည္မွ်ကုန္က်ေႀကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာစီးပြားေရးဖိုရမ္၏ ဟိုတယ္ 
ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေလ့လာမႈ၏ေတြ႕ရွိခ်က္အရ 
တည္းခိုခန္းဖြင့္လွစ္ရန္ ေျမေနရာအသံုးျပဳမႈေျပာင္းလဲရန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေျမအသံုးျပဳမႈ 
ေျပာင္းလဲခသည္ စုစုေပါင္း ၁,၄၉ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ကုန္က်ၿပီး တရားမဝင္ တံစိုးလက္ေဆာင္ႏွင့္ 
႐ံုးအတြက္ ကူေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး (၁၆)လတာ အားစိုက္ထုတ္မႈႏွင့္ တည္းခိုခန္း 
လိုင္စင္အတြက္ တရားဝင္ႏႈန္းထား၏ (၅)ဆရွိေသာ တရားမဝင္ ၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္ ေပးေဆာင္ရ 
ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိရသည္။42

39 ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၂ဝ
40 Perception Survey on Ethics, Equal Opportunities, and Meritocracy in the Myanmar Civil Service, Union Civil Ser-

vice Board and UNDP၊၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ။
41 ဥပမာတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္သည္။ ၄င္းဥပေဒမူၾကမ္းကို လက္ရွိပံုစံအတိုင္း 

လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းထားသည္။
42 Myanmar Business Forum Hotel and Tourism Working Group, Position Paper – Licensing Issues ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ။

DICA မွ ၂ဝ၁၆ တြင္ လက္ခံက်င့္သံုးလိုက္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္၏ 
မ႑ိဳင္ (၁) မွာ “ဥပေဒပိုင္းႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစရန္” 43 
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ဤအခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးသည္ 
တစ္ပိုင္းတစ္စ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ မူၾကမ္းအဆင့္သာရွိေသးေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ဥပေဒ 
ကိုအေျခခံ၍ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား (ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား)ကို အႀကံျပဳေပးရျခင္းသည္ နည္းစနစ္မက်ေပ။ 
ဤသို႔ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ဳိးသည္ အရည္အေသြးနိမ့္၍  လက္ေတြ႕မက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းႏွင့္ ႀကိဳးနီစနစ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ အတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ရန္ အေျခအေနေကာင္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိတာ့ေပ။44

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(UNCAC) 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာ 
တူစာခ်ဳပ္ (UNCAC) ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါ 
ရီလတြင္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။45 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ 
ေဆာင္သည့္ UNCAC  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အစီ 
ရင္ခံစာ ၿပီးစီးေအာင္ျပဳစုရန္ ေနာက္က်ခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ထုတ္ေဝၿပီး 
ျဖစ္၍ ျမန္မာဥပေဒႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္(UNCAC)၏ၾကားရွိ လစ္ဟာမႈမ်ားအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။ 46 

UNCAC အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဒုတိယစက္ဝန္း47ကို 
စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းျပရန္အတြက္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ 
တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွအပ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခားသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိေတာ့ေပ။ 48 လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလုပ္ႏိုင္ရန္၊ လုပ္ငန္းလုပ္ 
ကိုင္မႈ အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိရန္မွာ (အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAC) ၏ အခ်က္အလက္ ၅၊၁၃ 
ႏွင့္ ၃၉ တို႔အရ) ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားသည္  ေကာ္မရွင္ 
အသစ္ေပၚထြက္လာမႈႏွင့္ UNODC ၏ အေထာက္အပံံ့ျဖင့္ တိုးတက္လာမည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ရပါ 
သည္။ 

43 Myanmar Indicative Private Sector Development Framework and Action Plan ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္၊ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ADB ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ UMFCCI၊ Mekong Biz ႏွင့္ ၾသစေႀတးလ်အစိုးရ။

44 http://myanmarbusinessforum.org/en/myanmar-business-forum/
45 Myanmar becomes the 165th State Party to UNCAC, UNODC, ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။
46 Myanmar First Cycle UNCAC Review: Executive Summary။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္မည့္အစည္းအေဝးသို႔ ဤမွတ္စုစာတမ္းအား ေပးပို႔ခဲ့ 
သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂)ရက္။

47 သံုးသပ္မႈျပဳမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဥဇဘက္ ကစ္စတန္ႏွင့္ အီရတ္တို႔ျဖစ္သည္။ UNODC Country portal ကို ၾကည့္ပါ။ ဒုတိယအႀကိမ္ 
သံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ အိုင္ဗရီကို႔(စ္)ႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္အတူ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။

48 Workshop for National Experts on Preparation for the second cycle of the UNCAC Review Mechanism, ၂ဝ၁၇၊ 
ဇြန္လ။ ဤအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ အမ်ားစုတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း MCRB ႏွင့္ Spectrum မွ အရပ္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား

http://myanmarbusinessforum.org/en/myanmar-business-forum/
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၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ

၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑ရွိ လာဘ္ေပး 
လာဘ္ယူမႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပထားၿပီး မတရားေသာနည္းျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ 
ျဖစ္ေစ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ျခင္း၊ အထမေျမာက္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ 
ယူမႈႏွင့္ ရာထူးအလြဲသုံးစားျပဳျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 49 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ပုဂၢလိကက႑ဆိုင္ရာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတင္မိတ္ဆက္ၿပီးေသာအခါ အဆိုပါရာဇသတ္ထဲရွိ 
စည္းမ်ဥ္းမွာ မည္မွ်အသံုးဝင္ေသးေၾကာင္း မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနေသးသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
ျခင္း၏ အႀကီးမားဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ (၁၅)ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္ 
(ပုဒ္မ ၅၅)။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပစ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွိသူမ်ားသည္ ၁၅ ႏွစ္၊ ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္(၁ဝ)ႏွစ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားသည္ (၇)ႏွစ္အစရွိသျဖင့္ အျမင့္မားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ 
က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။50

ဥပေဒအား ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္မွစ၍ အေသးစား ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
ယခုအခ်ိန္တြင္ UNCAC ပထမအႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး51 ၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ သိရွိရ 
သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား52 ကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဥပေဒ 
ကုိ ပုိ၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေပးႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ဥပေဒ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ    
စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္ မူၾကမ္းမွတ္စုတြင္ ရည္ညႊန္းပါဝင္ထားၿပီး ျဖစ္ 
သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို စံုစမ္း 
စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အမႈကိစၥတစ္ခုအား တရားစြဲဆိုမည္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္ၾကားခ်က္ကိုပယ္ခ်မည္ 
အစရွိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး  ေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။53  
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္(၁၂)ဦး ပါဝင္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အား ယခင္ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္အား ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ဦးေဆာင္ 
ေစခဲ့သည္။ 54 MCRB သည္ ဤေကာ္မရွင္အား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္  ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး 
ပြင့္သစ္စ အပါအဝင္ MCRB၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းျပၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (CoST) ကိုလည္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျပခဲ့သည္ (ေအာက္တြင္ 
ၾကည့္ပါ)။ 55 ယခုေကာ္မရွင္သစ္သည္ ပို၍တက္ၾကြၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အားစိုက္ထုတ္မႈ 
နည္းပါးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းထက္ သာလြန္ေၾကာင္း 
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

49 2013 Anti-Corruption Law
50 Business Anti-Corruption Portal, Myanmar Legislation.
51 Myanmar First Cycle UNCAC Review: Executive Summary။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ 

ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တက္ေရာက္မည့္ အစည္းအေဝးသို႔ ဤမွတ္စု စာတမ္းအားေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂)ရက္။

52 Draft changes to corruption law raise hope but will they catch any big fish?၊ Frontier Magazine၊ ၂ဝ၁၈  
ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၁၈ရက္။

53 http://www.accm.gov.mm/acc/
54 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ အမိန္႔အမွတ္ 

၃ဝ/၂ဝ၁၇ ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
55 MCRB အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ၊ ACC ဝက္(ဘ္)ဆိုက္၊ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၈ရက္။

အဂတိလိုက္စားမႈအတြက္ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ရွိမႈ

ျမန္မာ့ပုဂၢလိကက႑ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လက္ရိွဥပေဒသည္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAC) 
၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသးေပ။ အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး ကုလ 
သမဂၢညီလာခံ (UNCAC) ၏ ပုဒ္မ (၂၆)အရ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ဆန္႔က်င္ျခင္း၌ တရားဝင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ တာဝန္ရွိမႈကို 
ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ၊ 
ရာဇသတ္ႀကီးႏွင့္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေျခစိုက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၌ ပါဝင္ပတ္သက္မိ 
ရာတြင္ တာဝန္ယူရန္မလိုဟု အႀကံျပဳေနပံုရသည္။ ထို႔အျပင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈတြင္ ပါဝင္က်ဳး 
လြန္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားအားရည္ရြယ္၍ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား 
လည္း မရွိေပ (ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ 
မ်ားမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူအား ႀကီးေလးေသာေငြေၾကးျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းအစရွိသည့္ 
အေရးယူမႈ မ်ဳိးမ်ားမရွိပါ)။ 

တရားဝင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း NLD အစိုးရ၏ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္  
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေန ျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တရားဝင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားမတိုင္မီ 
ယခုလက္ရိွအေျခအေနတြင္  အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ သမာသမတ္ 
ရွိေရး အစရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဤ ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာမွ စစ္တမ္းေကာက္ ေလ့လာထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၁၁% သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား ထားရွိၾကသည္။ 

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈ 

ဥပေဒ၏ အခန္း(၁၃)အရ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး အစရွိ 
သည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ “လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား” 56 သည္ 
၄င္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္လိုအပ္ၿပီး ထုိသို႔ ေၾကညာျခင္းမရွိသူမ်ား 
အတြက္ အေရးယူမႈမ်ားလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ 
ေရးနည္းဥပေဒ57 ၏ အခန္း(၈) (အခ်က္ ၃၇) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း “လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာရိွသူမ်ား’’၏ ပုိင္ဆုိင္သည့္ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ ေပးရန္တာဝန္၊ ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေၾကညာျခင္း”ဟူေသာအပိုင္းအရ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ 
ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စာရင္းျပဳစုတင္ျပရမည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူအဆင့္ကို သတ္မွတ္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဌာနရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈ  ေၾကညာလႊာေပးပို႔ရန္ 
တာဝန္ရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားထံမွ စာရင္းကို ပံုစံ(၇)58 ျဖင့္ျပဳစုၿပီး ေကာ္မရွင္သို႔ 
ေပးပို႔တင္ျပရမည္(အခ်က္ ၃၈-၄၁) ။

56 လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံျခားျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ရာထူးအာဏာရွိသူမ်ား၊ အဆင့္ 
ျမင့္အရာရွိမ်ား (သို႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (သို႔) အမ်ားျပည္သူပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုို ဆိုလိုသည္။

57 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး နည္းဥပေဒ ၊ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁ဝရက္၊ အဂတိလုိက္စားမႈဆန္႔က်င္ျခင္းေကာ္မရွင္ EN ႏွင့္ 
MM .

58 မိသားစုပိုင္ ေငြေႀကး၊ပစၥည္း၊ ေပးရန္တာဝန္ႏွင့္ ရရန္ပိုင္ခြင့္ စာရင္းေပးပို႔ျခင္း ဆိုင္ရာ ပံုစံ(၇)။

http://www.accm.gov.mm/acc/
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ေကာ္မရွင္က ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကညာလႊာေပးပို႔ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား၏ 
အမည္စာရင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို႔၏ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူသိရွိ 
ေအာင္ ေၾကညာေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိပံု မရပါ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ 
အစိုးရသစ္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ 
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။59 ထို႔ေၾကာင့္အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၏ 
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား မည္သို႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားသည္(သုိ႔မဟုတ္) အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ေလာ ဟူသည့္အခ်က္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၂ဝ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မူၾကမ္းမွတ္စု 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္  ဤအခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ပါဝင္ 
ေနေသးသည္။ 60

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ုံး  (UNODC)

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ုံး (UNODC)သည္ 
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဖိဖိစီးစီး စတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ 
ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရုံးသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ 
ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသလို အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး ကုလသမဂၢညီလာခံ (UNCAC)၏ 
သံုးသပ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ 
အရက္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိက႑မ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ 
တြင္ျဖစ္ေစ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။ UNODC ႏွင့္ UNDP တို႔မွ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္ ၁၆ ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ “United 
Against Corruption”လႈပ္ရွားမႈ61 ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ 
ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔အား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ 
အခမ္းအနားတစ္ခု 62 က်င္းပခဲ့သည္။ UNODC သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အဂတိလိုက္
စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာအတြက္ “အဂတိ 
လိုက္စားမႈတြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေသာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ63 
ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ စာရြက္စာတမ္း အေၾကာင္းအရာမ်ား 
သည္ ထုတ္ေဝထားၿပီးျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ UNODC ႏွင့္ MCRB မွ ပူးေပါင္း၍ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ64 ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ထို 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳမွ Dr. Bandid မွ ပူးေပါင္း 
အေရးယူမႈအေၾကာင္း အဓိကထားေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ ၊ Coca-Cola ႏွင့္ Telenor 
တို႔မွ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္ 
(အေသးစိတ္ကို MCRB ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္)။ MCRB သည္ ၂ဝ၁၇ 

59 NLD will not release list of cabinet members assets ၊Frontier magazine၊ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၉ရက္။
60 Government to implement mandatory assets disclosure for senior officers, ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ 

၁၁ရက္။
61 http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/en/about-the-campaign/index.html
62 United against corruption in Myanmar 2017, UNODC ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၈ရက္။
63 ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မီဒီယာအစီရင္ခံျခင္းမ်ားကို http://www.7daydaily.com/story/118545, http://news-eleven.com/

news/33778  https://burmese.voanews.com/a/myanmar-anto-corruption-symposium-/4221808.html တို႔တြင္ 
ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္သည္။

64 Workshop on building business integrity, MCRB, ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ။

ခုႏွစ္ ေဖေေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ UNODC မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ “ Fast-tracking 
Implementation of UNCAC for Economic and Social Development in Southeast Asia” 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲတြင္ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။65 ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းပြဲတြင္ တင္ျပေသာ အႀကံ 
ျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ဤပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ 
ထား သည္။

ကမာၻ႕ဘဏ္အင္တာပ႐ိုက္စ္ စစ္တမ္း 

ကမာၻ႕ဘဏ္ အင္တာပရိုက္စ္စစ္တမ္း66 ကို ၂ဝ၁၄ တြင္ ပထမအႀကိမ္စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရ အာဏာရရွိလာေသာ ၂ဝ၁၆/၂ဝ၁၇ တြင္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ 
အခါ အဂတိလိုက္စားမႈညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ရမွတ္မ်ားျမင့္မားလာခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာပ်မ္းမွ်ရမွတ္ႏွင့္ မကြာေဝးလွေတာ့ေပ (ဇယားကြက္ ၁)။ ၂ဝ၁၆/၂ဝ၁၇ ၏ ရလဒ္ 
မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေပါင္း (၆ဝ၇) ခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ဧၿပီလ၂ဝ၁၇ ကာလၾကား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားျခင္းမ်ားေပၚ
တြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ (၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ စံနမူနာအရြယ္အစားသည္ ဤထက္နွစ္ဆခန္႔ 
ႀကီးမားသည္။) 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေယဘူယ်အျမင္မွာ အစိုးရသစ္၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ 
ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကနဦးအက်ဳိးရလာဒ္မ်ားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ 
အျပင္ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္ ေငြေပးျခင္း (အစိုးရဌာနပိုင္းဆိုင္ရာရွိ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း 
မ်ားမွ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈလ်င္ျမန္ေစရန္ မက္လုံးအေနျဖင့္ ေပးသည့္ 
ေငြ) သည္ လုိအပ္ဆဲျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ၾကသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ 
တြင္ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ေငြေပးျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိအလင္း 
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ 

65 Recommendations of the Regional Conference on Fast-Tracking Implementation of the UN Convention Against 
Corruption (UNCAC) in Southeast Asia, ဘန္ေကာက္၊ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ရက္။ Civil Society 
Statement

66 http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2016/myanmar

အဂတိလုိက္စားမႈဆိုင္ရာ 
ညႊန္ကိန္းမ်ား

http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/en/about-the-campaign/index.html
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2016/myanmar


30 31

ဇယားကြက္ (၁)

ကမာၻ႕ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းစစ္တမ္း (၂ဝ၁၆ ) အဂတိလိုက္စားမႈ ညႊန္းကိန္းမ်ား

၂ဝ၁၆ ကမာၻ႕ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္း စစ္တမ္း - 
အဂတိလိုက္စားမႈညႊန္းကိန္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
(၂ဝ၁၄ ကိန္း ဂဏန္းမ်ား 
ကို ကြင္းစကြင္းပိတ္ထဲ 

တြင္ ေဖာ္ျပထားသည6္7)

အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္

အားလံုး

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း(လာဘ္ေပးရန္အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္ 
ေတာင္းဆိုျခင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ရာခိုင္ႏႈန္း)68

၂၉.၃ (၄၂.၉) ၂၉.၄ ၁၇.၅

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအတိမ္အနက္ (လက္ေဆာင္၊ သုိ႔မဟုတ္ တရား မဝင္ 
ေငြပမာဏေပးေဆာင္ပါဟု ေတာင္းဆိုခံရသည့္ အႀကိမ္ရာခိုင္ႏႈန္း)69

၂၆.၇ (၃၅.၄) ၂၃.၃ ၁၃.၇

အခြန္႐ံုးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လက္ေဆာင္ပဏာမ်ား ေပးလို 
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း

၂ဝ.၄ (၃၇.၁) ၂ဝ.၃ ၁၂.၉

အစိုးရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္(ကန္ထ႐ိုက္)ရယူရန္ လက္ေဆာင္ 
ပမာဏေပးလိုေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအေရအတြက္

၉.၈ (၃၂.၅) ၄၅.၆ ၂၈.၉

အစိုးရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ (ကန္ထ႐ိုက္)ရယူရန္ လက္ေဆာင္ 
ေပးရသည့္ ပမာဏရာခိုင္ႏႈန္း (လုပ္ငန္းတန္ဖိုးပမာဏ၏ရာခိုင္ႏႈန္း)

ဝ.၂ (၁.ဝ) ၂.၄ ၁.၇

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရန္ လက္ေဆာင္ပဏမ်ားေပးလိုေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း

၃၇.၁ (၃၈.၉) ၂၁.၇ ၁၄.၁

တင္သြင္းခြင့္လိုင္စင္ရရန္ လက္ေဆာင္ပဏာမ်ားေပးလိုေသာ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း

၂၆.၄ (၅၃.၅) ၂၉.၉ ၁၄.၁

ေဆာက္လုပ္ေရးလိုင္စင္ရရန္ လက္ေဆာင္ပဏာမ်ား ေပးလိုေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း

၄၇.၆ (၄၆.၅) ၄၂.၄ ၂၃.၁

လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးရရွိရန္ လက္ေဆာင္ပဏာမ်ား ေပးလိုေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရာခို္င္ႏႈန္း

၃၅.၆ (၅၅.၈) ၂၁.ဝ ၁၅.၇

ေရရရွိရန္ လက္ေဆာင္ပဏာမ်ားေပးလိုေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ရာခို္င္ႏႈန္း

၂၉.၅ (၃ဝ.၁) ၂၃.၇ ၁၅.၈

အလုပ္ၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေငြေပးေခ်လို 
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း

၁၆.၅ (၂၆.၈) ၅၂.၁ ၂၂.၂

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းအား အဓိကအဟန္႔အတားဟု သတ္မွတ္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း

၆.၃ (၉.၃) ၁၅.၉ ၃၂.၅

တရားဥပေဒစနစ္သည္ အဓိကအဟန္႔အတားဟု သတ္မွတ္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း

၅.၃ (၉.၂) ၆.၃ ၁၄.၅

67  68  69

67 http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2014/myanmar
68 လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအႀကိမ္ႏႈန္းသည္ စက္ပစၥည္းကိရိယာရယူသံုးစြဲမႈ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ အခြန္အခမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္တိုင္း စုစုေပါင္း(၆)

ႀကိမ္တြင္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ခန္႔ လာဘ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခံရေသာ လုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆိုလိုသည္။
69 လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အတိုင္းအတာဆိုသည္မွာ (စက္ပစၥည္းကိရိယာ ရယူသံုးစြဲမႈ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ အခြန္အခမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္တိုင္း စုစုေပါင္း (၆)

ႀကိမ္အနက္) လက္ေဆာင္(သို႔) တရားမဝင္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခံရမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ဆိုလိုသည္။

Transparency International ၏ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ ညႊန္ကိန္း

၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအကဲျဖတ္အဖြဲ႕၏ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားမႈညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ အနည္းငယ္ ရမွတ္အဆင့္ျမင့္ 
တက္လာၿပီး အဆင့္ေပါင္း ၁၈ဝ တြင္ ၁၃ဝ ေျမာက္ အဆင့္ကုိရရိွခ့ဲသည္။ ဤအဆင့္မွာ ယူကရိန္း 
ႏိုင္ငံႏွင့္တူညီၿပီး ေဒသတြင္းရွိ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတို႔၏ အထက္တြင္ရွိေနသည္။70  
ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ျခင္း 
မရွိေသးပါ။71 ဤသို႔ ေဒသတြင္း႐ုံးခြဲမရွိျခင္းသည္ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဂတိ   
လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတို႔၏လံုျခံဳမႈကို 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေတြေဝေနရျခင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ေရာင္ျပန္ 
ဟပ္ေနသည္။

စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ ညႊန္းကိန္း (Myanmar BEI)

ဓန(Dana Facility) သည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္အတူ ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္ညႊန္းကိန္း (Myanmar BEI)ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။72 ဤညႊန္ကိန္းအတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသ အမ်ားအျပားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူသြား
မည္ျဖစ္သည္။ ဤညႊန္းကိန္းသည္ ႏိုင္ငံတြင္းေဒသအဆင့္တြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရးကုိ တိုက္တြန္းရန္ရည္ရြယ္ၿပီး မလိုအပ္ေသာ 
ဗ်ဴ႐ိုကရက္အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမရွိေသာ (တစ္ဖက္သက္ အက်ဳိးသာ 
ရွိေသာ) rent seeking  အခြင့္အေရးမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္၏အေျခအေနကို ခ်င့္တြက္ႏိုင္ရန္ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ 
ဤညႊန္းကိန္းက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ယခင္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွွံမႈမ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာေစရန္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ စတင္ေပၚထြက္ 
လာၿပီးျဖစ္သလို ေဆြးေႏြးဆဲအဆင့္တြင္လည္း ရွိေနသည္။ ဤအပုိင္းတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 
လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီမ်ားလိုက္နာရမည့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ဤဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သတ္မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္ 
လည္း ကုမၸဏီမ်ား အထူးသျဖင့္ ရန္ကုုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းမဝင္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ သိနားလည္မႈနည္းပါးၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
ပို၍ပင္နည္းပါးေနသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေငြေခ်း 
သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ73အရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ 

70 Transparency International Corruption Perception Index 2017 ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
71 https://www.transparency.org/country/MMR
72 Asia Foundation and Dana Facility launch new program to improve subnational business environment in Myanmar  

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁၁ ရက္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေဒသပိုင္းဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ညႊန္ကိန္းအပါအဝင္ 
အလားတူညႊန္းကိန္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိသလို မြန္ဂိုလီးယား၊ 
ကေမာၻဒီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သီရိလကၤာ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း အျခားေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

73 Securities Exchange Law ၂ဝ/၁၃၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၃၁ရက္။

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔၏ 
အေျခအေန တိုးတက္လာမႈမ်ား

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
လုပ္ငန္းႀကီးႀကပ္ေရး ေကာ္မရွင္

http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2014/myanmar
https://www.transparency.org/country/MMR
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ၿပီး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ (O.T.C) 
ေစ်းကြက္၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ၄င္း၏ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူမ်ား၊ 
စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲေရးအပိုင္းတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ၏ 
အခန္း ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ 
ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳမီ ေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
ရရွိရန္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ 
အခါ ကုမၸဏီ၏သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အတူ အလားအလာညႊန္တမ္းကိုပါ ထုတ္ 
ျပန္ေၾကညာရမည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM)သည္ ရန္ကုန္ 
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္စာရင္း 
စစ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းမ်ားအား ျပဳစုေရးဆြရဲန္လည္း တာဝန္ 
ရွိသည္။ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုရွိသည္မွာ ျမန္မာေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ကို 
ျပဳစုရန္ျဖစ္ၿပီး ဤလိုအပ္ခ်က္ကို OECD လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္၏ ရလဒ္အျဖစ္ ပါရွိေကာင္းပါရွိႏိုင္ 
သည္။ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးနည္းဥပေဒမ်ား74၏ အခန္း(၄) (စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း)တြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား75သည္ ေအာက္ပါကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ဳံးဝင္သည္။

• စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား။

• (O.T.C) ေစ်းကြက္တြင္ ၄င္း၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္သည့္ 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ။

• ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ 
ေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ။

• ေကာ္မရွင္မွထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ သတ္မွတ္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
အေရအတြက္ရွိသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ။

အထက္ပါ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

• ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ား (နည္းဥပေဒ ၁၁၈ အရ) ကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီး 
ေနာက္ ၃ လထက္ ေနာက္က်ေစျခင္းမရွိဘဲ ကုမၸဏီသို႔တင္ျပရမည္။

• ႏွစ္ဝက္အစီရင္ခံမ်ား (နည္းဥပေဒ ၁၂၁)ကို ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမ ၆ လ ကုန္ဆံုးၿပီး 
ေနာက္ ၃ လထက္ ေနာက္က်ေစျခင္းမရွိဘဲ ေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပရမည္။

• ထူးျခားျဖစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ား။

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္း 
ခဲ့သည့္ ယင္း၏ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ အ႐ႈံးအျမတ္စာရင္း၊ ဤစာရင္းမ်ား 
ပါဝင္သည့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ကုမၸဏီ၏အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း 
ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား76ဆိုသည္မွာ-

74 ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၌ ထုတ္ျပန္သည့္ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္။

75 အစီရင္ခံျခင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းထားသည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္ 
ထားသည္ ျဖစ္ေစ(သို႔) ေကာ္မရွင္မွထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၌ ပါရွိသည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ အေရ 
အတြက္ထက္ ကုမၸဏီရွိစုစုေပါင္းအေရအတြက္သည္ နည္းပါးေနသည္ျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

76 ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားရွိ နည္းဥပေဒ ၁ဝ၉ ပါအတိုင္း။

• ကုမၸဏီ၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ယင္း၏ပင္မႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ 
မ်ား၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ယင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏အေၾကာင္းရာ အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္။

• ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အဓိကေစ်းကြက္မ်ား၊ ကုမၸဏီမွရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
အဓိကအႏၲရာယ္ႏွင့္ မေရရာမႈမ်ား၊ အေရးႀကီးေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သုေတတနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 
မ်ား စသည္တို႔ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးသပ္ခ်က္။

• ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းကရိယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပင္မစက္႐ုံႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ စက္႐ုံႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 

• အဓိကအစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၊ အျမတ္ေဝစုမူဝါဒ၊ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္၊ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ကုမၸဏီ၏ အေၾကာင္း 
အရာ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။  

ႏွစ္ဝက္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ စာရင္းစစ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ လက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ အ႐ႈးံအျမတ္စာရင္း 
မ်ားပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ေသာကာလအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အဓိကျဖစ္ရပ္ႏွင့္ 
ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္တာဝန္ယူမႈ 
မ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကာလအတြင္း ကုမၸဏီ၏ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခ 
အေန၊ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္တာဝန္ယူမႈမ်ားကုိ ေယဘုယ်ေဖာ္ျပထားသည့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ 
အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာလည္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအားလံုးသည္ နည္းဥပေဒ ၁၂၄ အရ ျမန္မာ 
ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထားၿပီး အခမဲ့ရယူႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
ကုမၸဏီႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္(SECM)၏ ဝက္(ဘ္)
ဆိုဒ္တြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ ၅ ႏွစ္တာ၊ ႏွစ္ဝက္အစီရင္ခံစာ 
မ်ားအတြက္ ၃ ႏွစ္တာႏွင့္ အထူးအစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ ၁ ႏွစ္တာ အစရွိသည့္ အခ်ိန္အသီးသီး 
ၾကာျမင့္ေအာင္ တင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
မွာလည္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားရ 
မည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္အား ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြျဖင့္ 
ေထာက္ပံ့ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အထူးသျဖင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား  ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ မ်ားျပားလွသည့္ 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား (ဇယားကြက္ ၆)အျပင္ (O.T.C) ေစ်းကြက္တြင္ရွိေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားကို  ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အင္အားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မလံုေလာက္ပါ။ 
ထိုမ်ားစြာေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ စတင္ခဲ့ 
သည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီကပင္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္၏နည္းနာမ်ားကို ေလးစားလိုက္ 
နာေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) သည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး 
နည္းဥပေဒ မ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္) အခန္း ၈ အရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြေခ်းသက္ေသခံ 
လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ 
ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ Daiwa Securities Group ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) တို႔ၾကား 
စီးပြားဖက္အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) က အမ်ားစုပိုင္ဆိုင္သည္။ 

လက္ရွိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အကန္႔ 
အသတ္ရွိေနသည္။ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂ဝ၁၅ အရ အလားအလာညႊန္းတမ္းတြင္ 
ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အဓိကေစ်းကြက္မ်ား၊ ကုမၸဏီရင္ဆိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ဆံုး႐ႈံး 
ႏိုင္မႈအလားအလာမ်ား၊ အေရးႀကီးေသာစာခ်ဳပ္မ်ား၊ သုေတတနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္ 
သည့္ လုပ္ငန္းသံုးသပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားရမည္။77 စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း 
အပိုင္းတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္(သို႔မဟုတ္) တရားစြဲဆိုမႈမ်ားရွိလာသည့္ အခါတြင္လည္း သက္ဆိုင္ 
ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါဝင္သည့္ အထူးအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္။78

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကို အတည္ျပဳ က်င့္သံုးလိုက္သည့္ေနာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)သည္ လက္ရွိတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ 
ေၾကာ္ျငာစာအသစ္မ်ားႏွင့္ ပံုစံသစ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကိုပညာေပးမႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံု 
တင္ျခင္း စနစ္သစ္ကိုလည္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ 
ျခင္းစနစ္အသစ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမွ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္မႈကို 
တင္သြင္းႏိုင္ျခင္းနွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္႐ံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အသံုးဝင္မည္ 
ျဖစ္သည္။79 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမရွိ 
ေတာ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)၏ 
ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္သစ္စတင္ခ်ိန္ ကနဦးကာလပိုင္း၌ ကုမၸဏီမ်ားကို အေသးစိတ္ရွာေဖြရာတြင္ လြယ္ 
ကူေစရန္ သက္ဆုိင္ရာဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ နာမည္ႏွင့္ ID နံပါတ္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားခဲ့ 
ေသာ္လည္း လက္ရွိလတ္တေလာကာလပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ 
သက္ဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္(ဘ္)ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ 
ေတာ့ပံုရသည္။ 80

ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁ အရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ ဒါ႐ိုက္တာ 
မ်ား၏ အစီရင္ခံစာကုိပါ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ “ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာမ်ားကိုရည္ညႊန္းၿပီး ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအား တရားမွ်တစြာ  ျပန္လည္သံုးသပ္ 
ခ်က္၊ ကုမၸဏီ၏ မူလစီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္၊ ကုမၸဏီ၏ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမွရင္ဆုိင္ေနရေသာ 
ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈမ်ား၊ မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ရ 
မည္” ျဖစ္သည္။ 

77 ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂ဝ၁၅  အဂၤလိပ္ ႏွင့္  ျမန္မာ။
78 https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/03/n_en_022016_01.pdf
79 https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/registration_fee_-e.pdf
80 http://www.dica.gov.mm/en/company-search. ထို႔အျပင္ www.opencoperates.com သည္ DICA မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

အသံုးျပဳ၍ due diligence အတြက္ အေရးပါသည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိလာေစရန္ လုပ္ 
ေဆာင္ေပးသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္တြင္ 
ပါဝင္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ေကာ္ပိုရိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားၾကည့္ရွဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၁ (င) အရ "မည္သူမဆို မွတ္ပံုတင္အရာရွိက ထိန္း 
သိမ္းထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းမ်ားႏွင့္မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အခေၾကးေငြကို ေပးသြင္းေစလ်က္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၁ 
(စ)တြင္လည္း မည္သူမဆို ကုမၸဏီတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ 
သို႔မဟုတ္ မိတၱဴ သို႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္အရာရွိသုိ႔ တင္ျပရသည့္ ကုမၸဏီ၏ 
မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ  ထိမ္းသိမ္းထားရွိရမည့္ အျခားစာရြက္စာတမ္း၏ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ သို႔ 
မဟုတ္ အျခားစာရြက္စာတမ္း၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမဆို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက သတ္ 
မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္အခေၾကးေငြကိုေပးသြင္း၍ မွတ္ပံုတင္အရာရွိက မိတၱဴမွန္ကန္ေၾကာင္း 
အေထာက္အထားျပဳသည့္ စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴ သို႔မဟုတ္ ေကာက္ႏႈတ္ရယူလိုသည့္ အခ်က္ 
အလက္မိတၱဴကို ရယူႏိုင္သည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအား အြန္လိုင္းတြင္ 
တင္ထားျခင္းမရွိပါက ရွာေဖြရန္ မလြယ္ကူသည့္အျပင္ အြန္လိုင္းတြင္ တင္ထားလ်င္ပင္ ပြင့္လင္း 
ၿပီး အမ်ားအလြယ္တကူ ယူသံုးႏ္ုိင္ေသာ (open data) မ်ား မဟုတ္ပါက အဆင္မေျပသျဖင့္ 
ေနာင္တြင္ အမ်ားျပည္သူေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသင့္သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ နည္းဥပေဒ ၄၅ အရ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္  
အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္ ၁ဝ ရက္အတြင္း၊ အဆိုျပဳခ်က္အား ေကာ္မရွင္မွ ထည့္သြင္း 
မစဥ္းစားမီ ၄င္းအဆိုျပဳခ်က္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ လိုအပ္ 
သည္။ ထို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ မည္သို႔ 
တာဝန္ယူမႈရွိစြာႏွင့္ ေရရွည္တည့္တံ့မႈရွိစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား 
ေသာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ (နည္းဥပေဒ ၁၉၆/၁၉၉ အရ) လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ေသာ 
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔သည္ အဆိုပါပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးေပ။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၉ရက္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းကို အစိုးရက  ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ အခ်ိန္မီ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါဆန္းစစ္ခ်က္ (လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
လည္း ပါဝင္သည္) အစီရင္ခံစာကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။ အဆိုပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ကနဦးစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္း 
အတြက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြက္ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅) စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ (ကုမၸဏီျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားျဖစ္ေစ) အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္ထက္ေနာက္ မက်ေစဘဲ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္း၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ဳိး 
သက္ဆိုင္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည့္ 

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒမ်ား

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/03/n_en_022016_01.pdf
https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/registration_fee_-e.pdf
http://www.dica.gov.mm/en/company-search
http://www.opencoperates.com
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နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

• စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ေဖာ္ျပထားရွိျခင္း။

• သတင္းစာကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္း။

• စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ခန္းမမ်ားစသည့္ အမ်ားျပည္သူစုေဝးရာေနရာမ်ားတြင္ 
ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာျခင္း။

• စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ႐ုံးဌာနမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း။

အဆိုပါေနရာမ်ားအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ပတ္ 
ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာကို လက္ခံရရိွၿပီးေသာအခါ အြန္လိုင္းေပၚ 
တြင္ အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ တင္ျပထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
(ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္လႊမ္းမိုးေသာ)ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား81 
မွလြဲ၍ အလြန္နည္းပါးေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာကိုထုတ္ေဝထားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွာမူ ထုတ္ေဝထားျခင္း 
မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေျဖာင့္မတ္တည္ 
ၾကည္မႈသည္လည္း ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ မည္သည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ IEE/EIA အားေဆာင္ရြက္ေနသည္ အစရိွသည္တို႔ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ 
အြန္လိုင္းအခ်က္အလက္မရွိျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ တိုးတက္မႈ 
အတိုင္းအတာ အစရွိသည္တို႔ပါဝင္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာကုိင္တြယ္မႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။82 

စာရင္းစစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေစ်းသက္သာ၍ အရည္အေသြးနိမ့္ပါးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ 
ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း(EIA) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ ေဒသ 
တြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ EIA အႀကံေပးမ်ား ေကာက္ခံေနေသာ လုပ္ခႏႈန္းထားမ်ားသည္ အေျခခံ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္း ရန္၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳရန္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳရန္ မလံုေလာက္ေပ။ စီမံကိန္းအဆုိျပဳသူမ်ားျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ေငြေၾကးတိုးျမႇင့္ေပးရန္ မလိုလားၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔လုပ္ငန္းအစပိုင္း 
တြင္ ေငြေၾကးေခြ်တာမႈရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနစဥ္ မထင္မွတ္ဘဲ ေငြေၾကးပိုမိုကုန္က်
သြားႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေစ်းသက္သာ၍ အရည္အေသြးနည္းသည့္ EIA 
မ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွျဖစ္ေစ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပို 
ေရးရွင္း (IFC) မွျဖစ္ေစ EIA ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေတာင္းဆုိျခင္းခံရသည့္ အေျခအေန 
မ်ဳိးကို MCRB အေနျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ဖူးသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူမ်ား 
သည္ ၄င္းတို႔၏ EIA တြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား 
ပါဝင္သည့္ တိက်ေသာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းလိုျခင္းမရွိျခင္းမွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္ဟု ၄၁%ေသာ EIA အၾကံေပးမ်ားက MCRB  ႏွင့္ Vermont  ဥပေဒေက်ာင္းမွ က်င္းပ 
ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူေျပာဆိုခဲ့သည္။

 

81 http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/mixed-picture-disclosure-environmental-impact-assess-
ments.html ႏွင့္ http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/eia-survey-update.html

82 http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/consultants-biggest-challenge.html

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္အမ်ားဆံုး ေပး 
ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေပါင္း (၁ဝဝဝ)စာရင္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ငါးႀကိမ္ 
ေျမာက္စာရင္းျပဳစုျခင္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိးသာမက ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္  ပ်မ္းမွ် 
အခြန္ပမာဏေပၚမူတည္၍ (အတိအက်ပမာဏကို ေဖာ္ျပျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း) 
အုပ္စုခြဲေဖာ္ျပေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီမွ အၾကမ္းဖ်င္း မည္မွ်ေပးေဆာင္သည္ဟု 
သိသာရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။83

တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး
သည္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူ 
မႈရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား အားေပးေထာက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈတစ္
ခုျဖစ္ပါသည္။ 84 EITI သည္ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား မည္သုိ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္ 
ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ 
အဆိုပါအခ်က္ထဲတြင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ မည္သို႔သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ 
သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား မည္သို႔တန္ဖိုးျဖတ္ေၾကာင္းႏွင့္  အဆိုပါစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လူသားမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးအား မည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္းတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္ 
အခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ EITI အေလာင္း 
အလ်ာႏိုင္ငံအျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမဦးဆံုး EITI 
အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။85 ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အစိုးရထံသုိ႔ ေပးေဆာင္ 
ခဲ့သည့္ဘ႑ာဝင္ေငြမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္၏ အခ်က္ 
အလက္မ်ားေပၚအေျခခံသည့္ ဝင္ေငြစာရင္းမ်ားပါဝင္သည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ 
ဒုတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာသည္ ေနွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စံသတ္ 
မွတ္ခ်က8္6 အရ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ EITI ၏ “စိစစ္အကဲျဖတ္ရန္ လိုေသး 
သည္”ဟူေသာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
မတ္လတြင္ တင္သြင္းေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ ၂ဝ၁၈ ဂ်ဳလုိင္လေနာက္ပိုင္းတြင္ အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ အစီရင္ 
ခံစာမ်ားကို တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေသာ 
"ေက်နပ္ေလာက္သည့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနရွိသည္၊ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ တိုးတက္မႈအေျခ 
အေန၊ မလံုေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈအေျခအေန၊ တိုးတက္မႈအေျခအေနမရွိ"ဟူ၍ သင့္ေတာ္ 
သလို သတ္မွတ္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း(သို႔မဟုတ္)ရည္ညႊန္း 
ျခင္းမ်ားရွိလာသည္။ အဆိုပါ မူေဘာင္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

83 http://www.irdmyanmar.gov.mm/Download.aspx
84 Extractive Industries Transparency Initiative
85 MEITI, Myanmar First EITI Report, ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။
86 2016 EITI Standard

အခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ထား 
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
(EITI)

ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ 
အသံုးျပဳသည့္မူေဘာင္မ်ား

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/mixed-picture-disclosure-environmental-impact-assessments.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/mixed-picture-disclosure-environmental-impact-assessments.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/eia-survey-update.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/consultants-biggest-challenge.html
http://www.irdmyanmar.gov.mm/Download.aspx
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UNGC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ(၁ဝ)ခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္  တိုးတက္မႈအေျခေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းဆက္ 
သြယ္ေပးပို႔ခ်က္ျဖစ္သည့္ Communication on Progress (COP) အစီရင္ခံစာအား ႏွစ္စဥ္ထုတ္ 
ေဝရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာမ်ားအား UNGC ဝက္(ဘ္)ဆိုက8္7 တြင္ 
ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ျဖစ္သည့္ UNGC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပါဝင္ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ 
ျဖစ္သည့္ Communication on Engagement (COE) အစီရင္ခံစာအား ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ 
ထုတ္ျပန္ေပးရသည္။ 88

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ UNGC တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ထားသည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းေပါင္း (၁၈၆)ခု 
(အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ (၁၂၄)ခု သည္ စာရင္းသြင္းထားခဲ့သည္) 
ရွိၿပီး အဆိုပါထဲမွ အဖြဲ႔ဝင္ (၄၅)ခု အား ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ရမည့္ COP အားထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိ (non-communicating) အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္(၂ ႏွစ္ 
ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ COP ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိလ်င္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရမည္ 
ျဖစ္သည္)။ UNGC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ဝင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ 
၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၅၄ 
ခုရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္သည္ သိသာစြာနည္းပါးေနသည္ကို  ေတြ႕ရွိရ 
မည္ျဖစ္သည္။89 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ UNGC အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီ (၁၇)ခု ပါဝင္ 
သည္။ FMI၊ ေရႊေတာင္ ဂ႐ု(ပ္)၊ စီးတီးမတ္ဟိုး(လ္)ဒင္းႏွင့္ UPG တို႔၏ COP အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသထားသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာအတြက္ အမွတ္ေပး 
ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား COP 
အစီရင္ခံစာအျဖစ္ အသံုးျပဳနုိင္သျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ UNGC အစီ 
ရင္ခံစာအား သီးသန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ဳိးထက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအား 
ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အကဲျဖတ္ထားသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ISO သို႕ အစီရင္ခံထား 
သည္ (သုိ႔မဟုတ္) အခ်ိဳ႕မွာ ISO မွ ေအာက္ပါအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ရရွိထားသည္ဟု 
ဆိုႀကသည္။

• ISO 9001 (အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈ)90 – ကုမၸဏီ (၁ဝ)ခု 
• ISO 14001 (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ)91  – ကုမၸဏီ (၅)ခု 
• ISO 26000 (လူမႈေရးအရတာဝန္ယူမႈ)92  – ကုမၸဏီ (၃)ခု 

ISO 26000 သည္ လမ္းညႊန္ခ်က္သာျဖစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိႏုိင္ေသာ စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။ 

87 www.unglobalcompact.org/participation/report
88 MCRB၏ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထြက္ရွိသည့္ Communication on Engagement (COE)အစီရင္ခံစာအား ဤေနရာ 

တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
89 www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants ႏွင့္ www.facebook.com/ungcmyanmar/
90 www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
91 www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
92 www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html

ကုလသမဂၢ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
သေဘာတူခ်က္ (UN Global 
Compact)

ကမာၻ႕အဆင့္အစီရင္ခံျခင္း ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ (GRI)

ကမာၻ႕အဆင့္အစီရင္ခံျခင္း ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ (GRI) သည္ လြတ္လပ္ေသာ  ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္စံုရွိ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေအာက္တြင္ ၄င္း၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို ေရးသားထုတ္ 
ေဝခဲ့ၿပီး အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားမွ အစီရင္ခံျခင္းမူေဘာင္အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။93 ပြင့္သစ္စ ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊ 
ေတာင္ႏွင့္ စီးတီးမတ္ဟိုး(လ္)ဒင္းသည္ GRI အား ကိုးကား၍  ၄င္းတုိ႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ား 

ကုမၸဏီ(၅)ခုက ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ား 
ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔ပံ့ပိုးေပးေႀကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ UN 
Global Compact ႏွင့္ GRI တို႔သည္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိအစီရင္ခံျခင္းလမ္းစဥ္တြင္ 
ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ားကိုပါ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းရန္ အားေပးတိုက္တြန္းထားၾက 
သည္။94 ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ားသည္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္လက္တြဲလုပ္ 
ေဆာင္ရန္ အေထာက္အကူေပးရာလည္း ေရာက္သည္။ 

“ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စီးပြား 
ေရးအသုိက္အဝန္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္သည့္ ထူးျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈရွိသူ 
မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖတ္ရႈေလ့လာသူမ်ားအား ကုမၸဏီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသာမက 
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၄င္းတုိ႔ 
၏ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
မေကာင္းပါက မည္သုိ႔ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ျပသႏိုင္သည္။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
သည္ အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပါက လက္ေတြ႕တြင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္းသာမက စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားၾကားတြင္ ပိုမိုေတာင့္ခံႏိုင္ 
ေၾကာင္းလည္း  သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသႏိုင္သည္။” 95

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မီဒီ 
ယာအစီရင္ခံျခင္းမ်ားသည္ ယခုထိ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ မီဒီ 
ယာမ်ားအေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ 
ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)သည္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္အမွား 
မ်ားကို မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တိုင္ၾကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ထားသည္။96 အဆိုပါဥပေဒပုဒ္မေအာက္တြင္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္အမႈမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရး 
ဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕မွ စာရင္းျပဳစုလ်က္ရွိသည္။ 97 အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ 
ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကို မတရားသျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
93 https://www.globalreporting.org/standards ႏွင့္ http://database.globalreporting.org/ 
94 www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/sdg-reporting
95 ‘Who’s really running the company: a guide to reporting on corporate governance’၊IFC ၂ဝ၁၂။  ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုရိတ္ 

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖိုရမ္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ Philip Armstrong မွ ၄င္းလမ္းညႊန္စာတမ္းတြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္။
96 ‘66(d): No real change’, Freedom of Expression Myanmar၊၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။
97 Research Team for the Telecommunications Law, ေဖ့(စ္)ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ။

ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
အဖြဲ႕အစည္း (ISO)

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
မီဒီယာမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

http://www.unglobalcompact.org/participation/report
http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
http://www.facebook.com/ungcmyanmar/
http://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
http://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
http://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://https://www.globalreporting.org/standards
http://database.globalreporting.org/%20
http://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/sdg-reporting
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ကိုေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ 
လြပ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အဖြဲ႕သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) 
ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒေအာက္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ၁၅ႏွင့္ 
ႏိုဝင္ဘာ၂ဝ၁၇ အတြင္း တိုင္ၾကားမႈျပဳသူမ်ားအနက္ ၁ဝ%သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂% ေသာ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္ 
သည္။98

စီးပြားေရးႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမႈမရွိျခင္းသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး 
ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ၏ စီးပြားေရးအစီရင္ခံျခင္းမ်ိဳးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္႐ုိး 
ထံုးစံမရွိပါ။ အစုရွယ္ယာ အမ်ားအျပားပါဝင္သည့္ စာရင္းဝင္အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား မရွိျခင္းသည္ 
လူထု၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိအက်မွတ္တမ္းမ်ား ေရးသားရန္လည္း 
အေထာက္အပံ့မ်ားလိုအပ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား အစီရင္ခံရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ 
ပရဟိတအလွဴမ်ားကိုသာ အဓိကထားေဖာ္ျပၾကသည္။ ၄င္းသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၏ 
အဓိကရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ စာနယ္ဇင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ “ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္က 
Chairman အလွဴလုပ္တဲ့အခါ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေပးၿပီး သတင္းစာထဲမွာ ထည့္ရတာပါပဲ။ အဲ့လို 
ထည့္ရဖို႔အတြက္ ဂ်ာနယ္လစ္ကုိေတာ့ ပိုက္ဆံေပးရတယ္။” ဟု MCRB ကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။99 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေသာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား အမ်ားအျပားမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ အထူးသျဖင့္ ကိစၥတစ္ခုျခင္းစီအတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို 
ကုိင္တြယ္ရန္ အခက္အခဲရွိေနေသးသည္။  အဓိက အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ Myanmar Al-
liance for Transparency and Accountability (MATA), သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား 
အဓိကရည္ရြယ္ေသာ EITI100 ၊ Spectrum 101 ႏွင့္ USAID မွေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ Acces to 
Justice Initiative (A2JI)102 တို႔ျဖစ္သည္။ ပန္ျမန္မာအပါအဝင္ အျခားအရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားသည္  သတင္းအခ်က္အလက္ရယူႏိုင္မႈဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၿပီး 
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတင္သြင္းထားသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
၂ဝ၁၈ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာဒီဂ်ီတယ္ အခြင့္အေရးမ်ား 
ဆိုင္ရာဖိုရမ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဒသဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အခ်ိဳ႕၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း 
ေဒသႀကီးတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းရသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္  ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးရန္  စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (CoST)သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္  
ေဆာက္လုပ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္းရွိမႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အထက္ေဖာ္ 
ျပပါျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ စီမံျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ CoST သည္ အမ်ား 
ျပည္သူပိုင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈရွိေစရန္၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္အတြက္ တင္ဒါစတင္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး  လုပ္ငန္း 
စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ရမွတ္မ်ား (၄ဝ)ခုကို ထုတ္ေဝထားကာ 

98 ဥပမာမ်ားအေနျဖင့္ ‘Facebook user sued over road-sweeper claims’, ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၈ ရက္ႏွင့္ ‘Defen-
dant released on bail’, 7-Day သတင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၉ ရက္တို႔ျဖစ္သည္။ ဒုတိယသတင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ ျမဴနီစီပယ္ေစ်း႐ံု ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း 
facebook တြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့ရာ အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္အား အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက ၆၆(ဃ) အရ အမႈဖြင့္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

99 ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုမွ မီဒီယာျပန္ၾကားေရးအရာရွိႏွင့္ MCRB တို႔၏ ေဆြးေႏြးမႈအရ၊ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္။
100 http://www.mata-nrg.org/
101 https://www.spectrumsdkn.org/en/home/economic-justice/integrity-building-anti-corruption
102 http://www.a2ji.org/wp-content/uploads/2018/01/Anti-corruption-day-report.pdf

အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ တစ္ကမာၻလံုး 
အဆင့္ရွိ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။103 ဤသို႔ ထုတ္ေဝထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရွိ 
ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးႏိုင္သလို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်သည့္ အခြင့္ 
အာဏာရွိသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစေအာင္ ထိန္းကြပ္ေပးႏိုင္ 
သည္။ သက္ဆိုင္ရာအေႀကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရိွထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသား 
မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားတက္ၾကြမႈရွိေသာ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းျခင္း မျဖစ္ေစ 
ရန္၊ ထိေရာက္မႈ မနည္းပါးေစရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား မရွိေစရန္ႏွင့္ လူထုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ 
ေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ အစရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
အားေပးကူညီသည္။  

CoST ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဒါရိုက္တာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ 
တစ္ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ 
အျခားေသာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
အေပၚတြင္ မည္သို႔အက်ဳိးျပဳ တန္ဖိုးတက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္ရန္အတြက္ ကနဦး 
ေလ့လာခ်က္တစ္ခုကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရထံသို႔ အဆိုျပဳတင္သြင္းရန္  CoST သည္ ၄င္း၏ 
အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူျဖစ္သည့္ DFID ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အဆုိပါ 
ကနဦးေလ့လာမႈတြင္ CoST အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မိတ္ဆက္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္ အခြင့္အေရး 
မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိမည္နည္း ဟူသည့္အခ်က္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦမ်ားဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ 
ရွိလာေစရန္ မည္သို႔ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားသည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ အေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 
အခ်က္မ်ားမွာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အထက္ပိုင္းအရာရွိ 
မ်ားတြင္ က်ား၊မ မတူကြဲျပားမႈအပါအဝင္ အျခားေသာ မတူကြဲျပားျခားနားမႈရွိေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
အက်ဳိးအျမတ္ရရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စီးပြားေရးမဟုတ္ 
ေသာ အစီရင္ခံျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္း(integrated reporting)104 မ်ား အစရွိသည္ 
တို႔ ျဖစ္သည္။

103 http://www.constructiontransparency.org/home
104 ႏိုင္ငံတကာ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာေကာင္စီမွ ေရးသားထုတ္ေဝထားသည့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္တြင္ ပူးတြဲ 

အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (CoST)

http://www.mata-nrg.org/
https://www.spectrumsdkn.org/en/home/economic-justice/integrity-building-anti-corruption
http://www.a2ji.org/wp-content/uploads/2018/01/Anti-corruption-day-report.pdf
http://www.constructiontransparency.org/home


42 43

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ေပၚေပါက္လာသည့္ မ်ားျပားလွေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ 
ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္ မွတ္တမ္းအတြင္းသို႔ ထည့္ 
သြင္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဤပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈ 
ကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ျဖည့္စြက္ထားသည္။ 

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြး 
ေႏြးအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္သည္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပါဝင္ထားၿပီး ျဖစ္ေန 
သည္။ ပါဝင္သင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ 
ဆုံး႐ႈးံႏုိင္ေျခမ်ားျပားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိးတြင္ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ 
တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ကိစၥမ်ားသည္ အသံုးဝင္ သက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံလ်က္ရွိၿပီး ဘ႑ာေရး 
မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစီရင္ခံရာတြင္ ကမာၻ႕အဆင့္ အစီရင္ခံျခင္း ကနဦး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္(GRI) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာရွိ အစီရင္ခံျခင္းစံႏႈန္းမ်ားကုုိ လက္ခံက်င့္သံုးႏိုင္ 
သည္။

ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္း၊ လူမႈ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ 
တကာ ေခတ္ေပၚ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ကုမၸဏီမ်ားက  ပိုမိုထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ လို 
အပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ 
အေနအထားအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားထံမွ တိုက္တြန္းေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္သည္ 
(ဥပမာအားျဖင့္ FTSE4Good index105 ႏွင့္ Dow Jones Sustainability Index106)။ ဤ 
ညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ  အစီရင္ခံျခင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသလို ၄င္းကုမၸဏီႀကီးမ်ား  တာဝန္ယူမႈရွိ 
ေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းနည္းဥပေဒမ်ား 
အရ မျဖစ္မေနရထုတ္ျပန္ၾကရျခင္း (သို႔မဟုတ္) “comply or explain” စနစ္မ်ဳိး (စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္၊ မက်င့္သံုးလ်င္ အဘယ္ေႀကာင့္ဟူ၍ ရွင္းျပရမည္)ေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ရ 
ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢဥပေဒ107 အရ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား (အခ်ိဳ႕သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည္) သည္ တိက်သည့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ မူပံုစံကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း။

• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ 
ပေပ်ာက္ေစျခင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔တြင္ က်ား၊ မ အခ်ိဳးညီစြာပါဝင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္း။

• အထက္ေဖာ္ျပပါ မူဝါဒမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား။

105 http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good
106 http://www.sustainability-indices.com/
107 Accounting Directive 2013/34/EU ကို ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ Non-Financial Disclosure Directive 2014/95/EU

အခန္း (၃)။ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား 
တစ္ကမာၻလုံးအဆင့္ႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း

ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ 
အစီရင္ခံျခင္း

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈရွိသည့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အဓိကစြမ္းေဆာင္မႈ 
ညႊန္ကိန္းမ်ား (KPIs)။

ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၅ဝဝ ထက္ 
ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံးဝင္ၿပီး အဆိုပါ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢတစ္ဝွမ္းတြင္ စုစုေပါင္း (၆ဝဝဝ) 
ခန္႔သာရွိသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ မည္ 
သည့္အေၾကာင္းအရာသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ 
တကာညႊန္ၾကားခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ဥေရာပသမဂၢ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္108 (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတြင္း 
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
နည္းဥပေဒ ၁၉၆ အရ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္မ်ားသည္ အထက္ 
တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဥေရာပသမဂၢရွိ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခ 
အေနမ်ားတြင္ လားရာတူေနေသာ္လည္း DICA အေနျဖင့္ ၄င္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္း 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္အဆင့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ 
စာရင္းဝင္ထားေသာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းမ်ား 
ရွိလာေစရန္ စည္းမ်ဥ္းျပဌာန္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အာဆီယံရွိစေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ 
မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ ဗီယက္နမ1္09တို႔သည္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား110 ကိုထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔”၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စကၤာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ 
ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းကို 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ စကၤာပူ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ 
ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ(ESG) အေၾကာင္းအရာ 
မ်ား၊ ေရရွည္တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား 
အစရွိသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရးအစီရင္ခံ
စာမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။111 အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ “comply or explain” စနစ္ကို 
အေျခခံ၍ ေရးသားထုတ္ျပန္ထားၿပီး ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားကို ဘုတ္အဖြဲ႔က ရွင္းျပထားခ်က္၊ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ 
လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ(ESG) အခ်က္မ်ားကို စိစစ္ထားရွိမႈ၊ ၄င္းတို႔ လိုက္နာ 
က်င့္သံုးသည့္ နည္းစနစ္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပထားခ်က္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤသို႔ေသာက်င့္သံုးမႈစနစ္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေသာ ေရရွည္တည္တံ့ 
ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းနည္းစနစ္၏  ေနာက္တစ္ဆင့္ ျဖစ္သည္။112 

108 European Commission Guidelines on non-financial reporting၊၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။
109 http://www.sseinitiative.org/sse-partner-exchanges/list-of-partner-exchanges/
110 Model Guidance on Reporting ESG Information to Investors: a Voluntary Tool for Stock Exchanges to Guide Issu-

ers ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္။
111 SGX-ST Listing Rules Practice Note 7.6 Sustainability Reporting Guide
112 A sharper UK Corporate Governance Code to achieve long term success and trust in business, UK Financial Re-

porting Council, ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၅ရက္။ Proposed Revisions to the UK Corporate Governance Code၊ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။ 

http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good
http://www.sustainability-indices.com/
http://www.sseinitiative.org/sse-partner-exchanges/list-of-partner-exchanges/
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ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 
အျဖစ္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္သာမက အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ပါ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ရန္ အေလးေပးလာၿပီျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ၾသစေၾတးလ်၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ 
မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စာတမ္းမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ 
ျပဳ၍ ထည့္သြင္းထားသည္။ ၿဗိတိန္၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ က်င့္ဝတ္စာတမ္း၏ အဆိုျပဳထား 
ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္  အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား)ႏွင့္ ေစ့စပ္ 
ေဆြးေႏြးမႈကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။113  စကၤာပူ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စာတမ္း114တြင္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ေျပာဆိုထားသည္။

“ကုမၸဏီ၏ေရရွည္ေအာင္ျမင္ မႈသည္ အစုရွယ္ရာဝင္မ်ားႏွင့္သာမက အျခားအက်ိဳးသက္ဆုိင္ 
သူမ်ားျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္ယူအားေပးစားသုံးသူမ်ား၊ ျဖန္႔ေဝသူမ်ား၊ ၿမီရွင္မ်ား၊ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္သူမ်ား၊ အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႀကားတြင္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ခိုင္မာသန္ 
စြမ္းစြာတည္ရွိေရးႏွင့္ အဆုိပါဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးေပၚတြင္ မူတည္ 
သည္။ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ G20/OECD အေျခခံသေဘာတရားမ်ား (၂ဝ၁၅)တြင္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကုိေမွ်ာ္ေတြး
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္’’။ 

စကၤာပူေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္စီသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ 
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ညီမွ်စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္ အေျခခံသေဘာ 
တရားသစ္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ရန္အႀကံျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို 
ဆီေလ်ာ္သလို ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

• အဓိကအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈေကာင္းမြန္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ 
စီစဥ္ထားရွိျခင္း။

• အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈေကာင္းမြန္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အဓိက 
ထား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း။

• အသစ္ထပ္တိုးေျပာင္းလဲေနေသာ အခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားထံ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီ အသိေပးႏိုင္ရန္ ေကာ္ပိုရိတ္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း။

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္၊ မက်င့္သံုးလ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူ၍ ရွင္းျပရမည္ဆို 
သည့္  “comply or explain” စနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ အဆိုျပဳထားသည့္အတြက္ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
သုေတသနနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ပြင့္သစ္စလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းအပိုင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္   
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္  ျမန္မာ့ထိပ္တန္း ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈရွိ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ 

MCRB ျဖစ္ေပၚတည္ရွိရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွာ ကုမၸဏီမ်ားက အက်ိဳး 
သက္ဆိုင္သူမ်ားကို စိစစ္သတ္မွတ္ျခင္းအျပင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ 

113 A sharper UK Corporate Governance Code to achieve long term success and trust in business, UK Financial Re-
porting Council, ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၅ရက္။ Proposed Revisions to the UK Corporate Governance Code, ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။

114 Consultation Paper on Recommendations of the Corporate Governance Council, Monetary Authority of Singapore, 
Jan 2018.

အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္သလို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိုလည္း တိုက္ 
တြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြး 
ေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ားသည္လည္း သိသိသာသာ မ်ားျပားလာသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ IFC ၏ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္ပယ္စံုမွ အကိ်ဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း (သို႔မဟုတ္) တြင္းထြက္ 
သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕(EITI)၏ 
နယ္ပယ္စံုရွိ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား 
ျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (CoST)ကို စတင္မိတ္ဆက္ 
လိုက္ပါကလည္း နယ္ပယ္စံုရွိ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ပါဝင္လာဦးမည္ 
ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းကို အားေပးသည့္ အျခားေသာျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း (EIA) တြင္   
ျပည္သူလူထု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး (အၾကံေပးျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ျခင္း)ကို မျဖစ္မေန လုပ္ဆာင္ 
ရန ္ျပဌာန္းထားရွိေရးျဖစၿ္ပီး ဤအခ်ကက္ိ ုလမ္းညႊနခ္်ကမ္်ား မၾူကမ္းတြင ္ထည္သ့ြင္းထားသည။္115 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတ1ီ16 မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၂ဝ၁၅ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
တြင္ “သီလဝါ စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားကို အျပည့္အဝလိုက္နာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အျပင္ ေအာက္ပါ 
အတိုင္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္....

၂။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း - ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ခံစားရသူအားလံုး (ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္ယူ အား ေပးသူမ်ား၊ ေဒသခံလူထုမ်ားအျပင္ 
အျခားေသာ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား)ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသင့္ သည္။ သို႔မွသာ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္  ၄င္းတို႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်မွန္ကန္ျပီး အသံုး 
ဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိလာႏိုင္ကာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား  
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္....”

ကုမၸဏီအနည္းစုသည္ ျပင္ပအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ မီဒီယာမ်ား၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၊ 
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အတြက္ သီးသန္႔အဖြဲ႕မ်ား 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကို လက္ခံႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းရင္းမွာ 
အရက္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ MCRB သို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ  ကုမၸဏီမ်ား (အထူးသျဖင့္ 
အစုိးရႏွင့္တြဲဖက္လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္)သည္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစေရး 
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားရွိသည့္အနက္ တစ္ခုသည္ နစ္နာမႈကုစားေရး 
ကို လက္ခံၿပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို 
လိုလိုလားလားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေရး 
ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ အကျဲဖတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ ကုမၸဏီ (၆)ခုသည္ အက်ိဳးသက္ 
ဆိုင္သူမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၄င္းအက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြး 
ေႏြးေရးျပဳျခင္း ကတိကဝတ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သည္။ စီးတီးမတ္ဟုိး(လ္)ဒင္း၊ SPA၊ FMI ႏွင့္ 

115 Draft Guideline On Public Participation In Myanmar’s EIA Processes, ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊  ၃၁ ရက္။
116 Notice to Ensure the Responsible Investment in the Thilawa SEZ, သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၏ 
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မက္(စ္)ျမန္မာစသည့္ ကုမၸဏီ (၄)ခုသည္ အက်ဳိး သက္ဆိုင္သူမ်ားဆုိင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား 
(materiality analysis) စတင္ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ ။ 

CSR ဟူေသာ စကားအသံုးအႏႈန္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ မေသခ်ာ၊မေရရာျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာရွတိုက္တစ္ဝွမ္းတြင္ အဆိုပါစကားလံုးကို အလႈအတန္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သံုးစြဲမႈအေလ့အက်င့္မ်ား က်ယ္ျပန္႔ေနေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ CSR ဟူေသာ အတိုေကာက္ အေခၚအေဝၚကို အသံုးျပဳရာတြင္ 
ပို၍သတိထားလာၾကၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ အျခားေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ‘တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္’၊ ‘အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း’၊ ‘လုပ္ငန္း လည္ပတ္ရန္အတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
မ်ားမွ ခြင့္ျပဳခ်က္’ အစရွိသည့္ စကားလံုးအေခၚအေဝၚမ်ားကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလာၾကသည္။ 
အဆိုပါခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပိုမိုဆက္ႏြယ္လ်က္ 
ရွိၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေနသည့္ 
စီးပြားေရးအေျခအေန အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေသာ အခါမ်ဳိးတြင္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းသည္ ဤ CSR ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔ဝင္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရန္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) စာတမ္းမ်ားထုတ္ေဝျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
နယ္ပယ္မ်ားထံသို႔ပါ ဤစာတမ္းႏွင့္ ရွင္းလင္းပြဲပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့သည္။117 

ဤပြင့္သစ္စအကဲျဖတ္မႈတြင္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း ရမွတ္ 
မွတ္တမ္းရွိ စံႏႈန္းအတိုင္းအတာမ်ားအျပင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားကိုပါ ျဖည့္စြက္ 
ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ေကာ္ပိုရိတ္ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေနသည့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေန 
သည့္ အေျခအေနမွာ မိသားစုပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီေဖာင္ေဒးရွွင္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း 
ျဖစ္သည္။ မ်ားျပားလွေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ အဆိုပါေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ 
ထားပံုရေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ဥပေဒအရ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေစ ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ 
ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေစ မေသခ်ာမေရရာ ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၏ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္ပါ ရွင္းလင္းေသခ်ာမႈမရွိ ျဖစ္ေနသည္။118 ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတို႔၏ ကုမၸဏီစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္သာမက  ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားတြင္ပါ  ေကာင္းမြန္ေသာ  ေကာ္ပို 
ရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ထားရွိရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး အဆိုပါေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား 
တြင္ ရွင္းလင္းေသာ ပရဟိတရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိသင့္သည္။119 သို႔မဟုတ္လွ်င္ ေဖာင္ေဒး 
ရွင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ႀသဇာအာဏာရွိသူမ်ားအား 
လွဴဒါန္းျခင္းရွိပါက)ပင္မကုမၸဏီ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူဝါဒမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစ 
သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊  စက္တင္ဘာလတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရခိုင္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ စစ္တပ္သို႔လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ အမ်ားစုသည္ ၄င္းတုိ႔၏ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လွဴဒါန္း 

117 ‘Position Paper on Incentivising Shared Value’, ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ။ Responsible Investment Working Group 
of the Australian-Myanmar Chamber of Commerce (co-chaired by MCRB); and EuroCham White Book 2017, Trade 
& Investment Policy Recommendations (Chapter 7).

118 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရားဝင္မူေဘာင္သည္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိဆဲ 
ျဖစ္ေနသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ 
ထားသင့္သေလာ (သို႔မဟုတ္) အလွဴအတန္းမ်ားသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသေလာ ဟူသည့္အခ်က္မွာ မေသခ်ာေပ။

119 ဥပမာအေနျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈကို Council on Foundations တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္
ရာ တာဝန္ယူမႈအား ျပန္လည္ 
အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း

ျခင္းဟုအမည္တပ္၍ နယ္စပ္တံတုိင္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္တပ္အဖြဲ႕ 
မ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းအစရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အလွဴအတန္းမ်ား ျပဳခဲ့ 
သည္။120 ဆက္လက္၍ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ 
ေထာက္ပံ့ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ထံသို႔လည္း လွဴဒါန္းမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ UEHRD သည္ အရပ္ဖက္အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ထိပ္တန္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ 
သည္။121   

ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံျခင္းသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ က်ား/မ မတူကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းသည္ 
က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးအတြက္ အသိပညာမွ်ေဝျခင္းအေနျဖင့္ အထူးလိုအပ္လာသည္။ 
(ဥပမာအားျဖင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံ 
ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။) ျပင္သစ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝးကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ က်ား/မ စံုလင္ၿပီး တန္းတူ ညီမွ်မႈရွိေရးအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ 
ေဆာင္ရသည္။122 

မ်ားျပားလွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဦးစီးလုပ္ကိုင္သည့္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ယခင္ႏွစ္မွစ၍ လုပ္ကိုင္လ်က္ 
ရွိသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ FMI၊ စီးတီးမတ္ ဟုိး(လ္)ဒင္း၊ KBZ Group, ပါရမီ၊ ဧရာဝတီ 
ဘဏ္ႏွင့္ ေရႊေတာင္ဂ႐ု(ပ္)တို႔မွပါဝင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးဆိုင္ရာ 
စီးပြားေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔123 တည္ေထာင္ျခင္းမ်ဳိးပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ 
Women Corporate Directors 124 သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခန္းက႑တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၇ ႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌  
‘က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ ႏႈိးေဆာ္ေခါင္းေလာင္းတီးျခင္း’ ပြဲကိုလည္း က်င္းပခဲ့သည္။ 
အဆိုပါ စီးပြားေရးညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႔ဝင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၄င္းတို႔၏ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ က်ား/မတန္း တူညီမွ်ရွိမႈ 
ဆိုင္ရာ (EDGE Gender Equality) အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။125 

အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ရမွတ္မွတ္တမ္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားရွိ ထိပ္တန္းအရာရွိ 
မ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးအကဲျဖတ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း 
ဤပြင့္သစ္စစစ္တမ္းတြင္ Yever သည္ ကုမၸဏီစစ္တမ္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ဒါ႐ိုက္တာ 
ဘုတ္အဖြဲဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရွိလ်င္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ေကာက္ 
ယူခဲ့သည္။ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကုမၸဏီ (၃၆) ခုရွိသည့္ 
အနက္ (၃၃)ခုတြင္ တစ္ေယာက္(သို႔မဟုတ္)တစ္ေယာက္ထက္ပိုေသာ အမ်ိဳးသမီးဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္
မ်ားကိုေတြ႔ရၿပီး၊ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးႏႈန္း ပါဝင္သည္။

120 Cash donations will be used in the areas where help is really in need in accordance with the wish of the donors, 
Facebook page of Commander in Chief, ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၁ ရက္။

121 Rakhine rebirth needs Unity – State Counsellor, New Light of Myanmar, ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၁ ရက္။
122 ဥပမာ France တြင္ အနည္းဆံုး ဝန္ထမ္း ၅ဝဝရွိ၍ အျမတ္ ယူရို ၅ဝ မီလီယံရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီး ၄ဝ 

ရာခိုင္ႏႈန္း မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။
123 Business Coalition for Gender Equality
124 https://www.womencorporatedirectors.org/
125 http://edge-cert.org/

စီးပြားေရးဦးေဆာင္မႈတြင္ က်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်စြာ ပါဝင္ေစျခင္း

https://www.womencorporatedirectors.org/
http://edge-cert.org/
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မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီ ၁၅ ခုသည္ မတူကြဲျပားမႈ (သို႔မ 
ဟုတ္) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး မူဝါဒမ်ားရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္အဆိုပါမူဝါဒမ်ားကို သီးျခားစာတမ္း 
တစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားမွာ ဧရာဝတီဘဏ္၊ စီးတီးမတ္ဟိုး(လ္)
ဒင္း၊ ဒဂုံဂ႐ု(ပ္)၊ FMI၊ Grand Guardian၊ Irrawaddy Green Tower ၊KBZ Group၊ မက္(စ္)ျမန္မာ၊ 
MPRL၊ MSP၊ ျမန္မာၾသဘာ၊ ပါရမီ၊ေရႊေတာင္၊Smart Technical Service ႏွင့္ SPA တို႔ ျဖစ္ၾက 
သည္။  သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီအနည္းငယ္ကသာ ဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔တြင္ 
မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကစြမ္းေဆာင္မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ား (KPIs) ထားရွိသည္။

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
(EITI) လုိအပ္ခ်က္မ်ား (၂.၅) အရ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္၊ ၂ဝ၂ဝ မတိုင္မီ EITI ကို လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၳဳပစၥည္းမ်ား တူး 
ေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အမည္နာမမ်ား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈအေနအထားႏွင့္ အခြင့္ 
အာဏာမည္မွ်ရွိသည္ဟူသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေသခ်ာစြာ ထုတ္ 
ေဖာ္ ေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္ သူသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာ 
အာဏာရွိသူ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထု 
အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္ (EITI အစီရင္ခံစာ 
တြင္ တရားဝင္ေဖာ္ျပျခင္းအျပင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း)။ 
အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ 
ျခင္းသည္ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ လက္ရွိပါဝင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ဤ 
လုပ္ငန္းက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးမွ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ EITI (MEITI) အဖြဲ႕သည္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ထုတ္ေဝ 
ခဲ့ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၂ဝ ဇန္နဝါရီမတိုင္မီ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈ 
မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဆင့္ဆင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ 126 အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ား
ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပံုျပဳစုႏိုင္ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္အေျခခံ မွတ္ပံု 
တင္ျခင္း cadaster စနစ္ကို တည္ေထာင္ ေပးရန္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွတဆင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 
သည္ MEITI ကို နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးလ်က္ရွိသည္။

126 Myanmar Beneficial Ownership Roadmap, ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ။

အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
(EITI)  စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (၂.၅ စ) တြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိ 
ပိုင္ဆိုင္သူသည္ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ပိုင္ဆိုင္သူဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ္လည္း 
EITI က ႏိုင္ငံတြင္းရွိ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (MSG) သည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳး 
သားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ 127 အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ 
ဆိုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးထားသည္။ ထိုသို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအစဦး 
(threshold) မ်ားလည္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။ သုံးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲ(MSG)128သည္ အက်ိဳး 
အျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္(ဇယား ၃)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိ 
သူမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းခ်က္ (PEP) (ဇယား ၄)မ်ားကို ဇယားပါအတိုင္း သတ္မွတ္က်င့္သံုး 
လ်က္ရွိသည္။129

127 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၏ အပိုင္း ၃ (ည) အရ ပိုင္ဆိုင္မႈ အက်ဳိးခံစားခြင့္ဆိုသည္မွာ အလုပ္အပ္ႏွံသူ 
မ်ားအား အေျခခံသေဘာတရားအရ ပိုင္ဆိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ထိန္းခ်ဳပ္သူ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းပုဂၢိဳလ္အစား အျခားသူအား လုပ္ငန္း 
မ်ား လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေစႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္တြင္ မည္သည့္ကုမၸဏီအေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ အစီအစဥ္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ 
ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္မႈ ျပဳသူကုိဆိုလိုသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒပုဒ္မခြဲ ၁ (၂၂) အရ  
ပိုင္ဆိုင္မႈအက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ ကုမၸဏီတြင္ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ သာတူညီမွ်ရထုိက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ကို ဆိုသည္။

 က)  ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း
 ခ)  ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္၍ျဖစ္ေစ ရရွိထား 

သည့္ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
 ဂ) ကုမၸဏီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ခြင့္အတြက္ တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိသူအျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ရွိျခင္း။
128 EITI အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း ၂ဝ၁၅/၂ဝ၁၆၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၁။
129 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားအား ဤသို႔ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျပည္တြင္းႏွင့့္ ျပင္ပႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူဆိုသည္မွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူ၊ ႏိုင္ငံတြင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပႏိုင္ငံမွ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူႏွင့္ ၄င္း၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ နီးစပ္သူမ်ားကို ဆိုလုိသည္။ 
ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူဆုိသည္မွာ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ဒုတိယဒါ႐ိုက္တာ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ဒါ႐ိုက္တာ၊ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ထိပ္တန္းအဖြဲ႕ဝင္၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ယံုၾကည္စြာ တာဝန္အပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာသူ 
(သို႔မဟုတ္) အလားတူ ရာထူးတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏မိသားစုဝင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္သူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
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ဇယား (၃)

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အဖြဲ႕၏ 
သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕က သေဘာတူထားေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သုံးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆုိင္သူသည္ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္သူဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
သည္ ပုဂၢလိကပုိင္ကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီျဖစ္ေစ အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ၅% 
(သို႔မဟုတ္) ၅%ႏွင့္အထက္ ပိုင္ဆုိင္ထားလ်င္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ သတ္မွတ္ထားျပီးသားျဖစ္သည္။ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလ်င္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

• တစ္စံုတစ္ဦးသည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီ 
(သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ အစီရင္ခံသည့္ကာလအတြင္း အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ၅% (သို႔မဟုတ္) ၅% အထက္ 
ပိုင္ဆိုင္ထားလွ်င္။

• တစ္စံုတစ္ဦးသည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီ 
(သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ၅% (သို႔မဟုတ္) ၅% အထက္ရွိသူျဖစ္ေနလ်င္။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီ(သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္တိုင္မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။

• တစ္စုံတစ္ဦးသည္ တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ (သုိ႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပုိင္ ကုမၸဏီ 
(သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္ေနလ်င္။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ(သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ 
ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္တိုင္မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။

• တစ္စံုတစ္ဦးသည္ တစ္ဦးတည္းတိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) 
ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ အဓိကဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္၊  
ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသူျဖစ္ေနလ်င္။

• တစ္စံုတစ္ဦးသည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီ(သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ 
ေပၚတြင္ သိသာသည့္လႊမ္းမိုးမႈ (သုိ႔မဟုတ္) အာဏာသက္ေရာက္မႈရိွသူ (သို႔မဟုတ္) ထိုသို႔အာဏာလႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ရန္ 
အခြင့္အေရးရွိသူ ျဖစ္ေနလွ်င္။

ပိုင္ဆိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္သူဟူေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းသည္ လက္ဆင့္ခံပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ 
ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္ျခင္းတည္းဟူေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဆုိလိုသည္။ ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ တစ္သက္ 
တာ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္သည္။

ပြင့္သစ္စစစ္တမ္း၏ ေမးခြန္းနံပါတ္ ၄ တြင္ “ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာထားရာတြင္ ရွယ္ယာ ၅% (သို႔မဟုတ္) ၅%ႏွင့္အထက္ပုိင္ဆိုင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ 
ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာ အမည္နာမမ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားပါသလား’’ ဟုေမးထားသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္အကဲျဖတ္ရာတြင္ ကုမၸဏီ (၂၇)ခုသည္ ၄င္းတို႔၏ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီ 
မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားၿပီး၊ ကုမၸဏီ (၁၅)ခုသည္ 
အက်ိဳးအျမတ္ရရွိ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသထားသည္။

ဇယား (၄)

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) အဖြဲ႕၏ 
သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က သေဘာတူထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ 

ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါက႑မ်ားအလိုက္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားသည္။

• ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား။   ။ ျပည္တြင္းရွိထင္ရွားေသာ လူထုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ 
ယံုၾကည္ခံထားရသူမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားရွိ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား 
(ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ 
စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုဘဏ္ အစရွိသည္မ်ား) တရားစီရင္ေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၾသဇာရွိ 
လႊမ္းမိုးသူမ်ား။

• ႏိုင္ငံျခားသား ႏိုင္ငံေရးအရၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား။   ။ လူထုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ယံု 
ၾကည္ခံထားရသူမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ စစ္ 
ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ သံအမတ္မ်ား။

• ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးအရၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား။      ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ကိုင္ရန္ ယံုႀကည္ခံထားရသူမ်ား။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ဖူးေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးပိုင္း ဆိုင္ရာအႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ား။ 

ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူ၏ အဓိပၸာယ္ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေအာင္လည္း သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

• အထက္ပါ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူ အမိ်ဳးအစားတစ္ခုခုရွိပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေမြးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လက္ထပ္ထား၍ျဖစ္ေစ ပတ္သက္မႈ 
ရွိသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား။ 

• အထက္ပါႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူ အမိ်ဳးအစားတစ္ခုခုႏွင့္ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အရေသာ္ 
လည္းေကာင္း ရင္းႏွီးမႈရွိသူမ်ား။

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားတြင1္30 လူအခြင့္ 
အေရးမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္တာဝန္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထား 
သည္။ ဤအေျခခံမူမ်ားအရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္သိျမင္ရန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
အား ႀကဳိတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း (due diligence) ေဆာင္ရြက္ရန္  လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရွိရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ေလွ်ာ႔ခ်ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ အေျခခံမူမ်ား ထုတ္ေဝၿပီးသည့္ေနာက္ 
ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ားတြင္ 
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို လက္ခံထည့္သြင္းလာၾကသည္။131 

130 ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား၊ ၂ဝ၁၁။ English ႏွင့္ Burmese
131 ဥပမာအေနျဖင့္ Corporate Human Rights Benchmark  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လကို ေလ့လာဖတ္ရႈပါ။ MCRB ကိုထူေထာင္သည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Institute for Human Rights and Business (IHRB) သည္ လူ႔အခြင့္အေရးညႊန္းကိန္း စုစုေပါင္း 
(၁ဝဝ) ျဖင့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ တြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုးကုမၸဏီ (၉၈)ခုအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေခတ္သစ္ 
ေက်းကြ်န္ျပဳမႈ
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အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းမႈမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြား 
ဖက္မ်ားမွ ဦးစီးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ ဥပေဒအရ လို 
အပ္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေခတ္စားလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ “ပင္မကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ား” 
ဥပေဒအရ ျပင္သစ္တြင္ စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အေလးဂ႐ုျပဳအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္ႏိုးၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ား (vigilance plans) စတင္ေဆာင္ 
ရြက္ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

(က) ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၅ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျပင္သစ္ကုမၸဏီမ်ား 
ႏွင့္ (ျပင္သစ္ကုမၸဏီဥပေဒေအာက္တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ တုိက္႐ိုက္ (သို႔မ 
ဟုတ္) တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ) လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား။

 (ခ) ဝန္ထမ္း ၁ဝဝဝဝ ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံတကာရွိ တိုက္ 
႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္။ 

အထက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ား၏ က်န္းမာလံုျခံဳေရး အစရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
သည္ ကုမၸဏီ၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ၊ ကုန္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ား 
မရွိေစရန္ ကာကြယ္ရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ႏွစ္ပတ္လည္ ႏိုးၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပဳစုေရးသားၿပီး လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးရန္လည္း 
လိုအပ္သည္။132

ၿဗိတိန္၏ ေခတ္သစ္ေက်းကြ်န္ျပဳမႈ အက္ဥပေဒ ၂ဝ၁၅ အရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ 
လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ မိမိ 
ကုမၸဏီႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလ်ာက္လံုး (supply chains) တြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ 
ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားမရွိေစရန္ ကုမၸဏီက မည္သို႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။133 ဥပမာအားျဖင့္ အေၾကြးေၾကာင့္ ေက်းကြ်န္ျပဳခံရ 
ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထားမ်ားကို အလုပ္ရွင္မွ သိမ္းယူထားျခင္းမ်ား 
ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အလုပ္သမားပြဲစားခမ်ား ေပးေဆာင္ရျခင္း ရွိ၊ မရွိဟူေသာ အခ်က္မ်ဳိး 
လည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါဥပေဒကို အတည္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ႏိုင္ငံျခားသားစီးပြားဖက္မ်ားကို ဆြဲ 
ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား မရွိေစရန္ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပသႏိုင္ပါက  တပန္းသာမည္ ျဖစ္သည္။

ပြင့္သစ္စ ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာအတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရာတြင္ ကုမၸဏီ 
(၁၇) ခုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားရွိသည္ (သို႔မဟုတ္) မူဝါဒမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုိက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ကုမၸဏီ (၁၅)
ခုမွာမူ ၄င္းတို႔၏ကုမၸဏီမွ လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စာတမ္း (သို႔မဟုတ္) တိက်ေသာ မူဝါဒမ်ား 
တြင္ ထုတ္ေဖာ္တိုင္ၾကားျခင္းနည္းမ်ား ထည့္သြင္းထားသည္။

132 French Duty of Vigilance Law takes trend towards mandated corporate disclosure regimes to a new level, Fresh-
fields, ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္။

133 United Kingdom Modern Slavery Act 2015.

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း MCRB ႏွင့္ Yever တုိ႔သည္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း (ဇယားကြက္ ၂) ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာ၏ 
အမွတ္ေပးစနစ္ကုိ ျပန္လည္ေရးဆြရဲန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။ ဤသုိ႔ ေရးဆြထဲားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အာဆီယံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ 
အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ေဒသတြင္းရွိ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 
လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM)သည္ DICA/IFC/YSX အစရွိသည့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ လူအမ်ားသိနားလည္မႈ မ်ားျပားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ပါ အက်ဳံးဝင္ေစရန္ ပြင့္သစ္စထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အာဆီယံ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းစံႏႈန္းမ်ားအား အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

အခန္း ၄။ ၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာ

စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္း



54 55

134  135 136

ဇယား (၅)

အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းဆိုသည္မွာ မည္သည္ကို ဆိုလိုသနည္း။

အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းကို ၂ဝ၁၁ တြင္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု 
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ အသင္းဝင္ထားေသာ 
အာဆီယံ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖုိရမ္ ASEAN Capital Markets Forum(ACMF)134 ၏ ေဒသတြင္း ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ ၄င္းကို အြန္လိုင္းတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 135

အဆိုပါရမွတ္မွတ္တမ္းကို အာဆီယံအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖိုရမ္ (ACMF) ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဲ 
ၾကၿပီး စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (OECD)၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံထားသည္။ နိုင္ငံတကာမွ လက္ခံထားသည့္ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားကိုစံႏႈန္းထား၍ ရမွတ္မွတ္တမ္းကို ေရးဆြဲထားၿပီး 
အေၾကာင္းရင္းမွာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ဳိးသာမက ပိုမို၍သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့ 
အက်င့္မ်ားအရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပြင့္သစ္စကဲ့သို႔ပင္ အမ်ားျပည္သူဝင္ေရာက္ 
ဖတ္႐ႈနိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္းတာထားသည္။ အာဆီယံ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းကုိ မေလးရွား၊ 
ထုိင္း၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမ်ား (အဓိကအားျဖင့္ 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား)ကို ေျခရာခံရန္ႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ရန္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။

ရမွတ္မွတ္တမ္းသည္  ေအာက္ပါ OECD အေျခခံမူ (၅)ခုႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည္။ 
အပိုင္း (က) : ရွယ္ယာပိုင္ရွင္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
အပိုင္း (ခ) : ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားကို တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈ
အပိုင္း (ဂ) : ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑
အပိုင္း (ဃ) : ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
အပိုင္း (င) : ဘုတ္အဖြဲ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူဝါဒမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္  အမွတ္ေပးစနစ္ကုိ အဆင့္ ၂ ဆင့္ 
ထား၍ လုပ္ေဆာင္ထားသည္။

အဆင့္ (၁) : ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (စုစုေပါင္း ၁၄၅ ခု)။

အဆင့္(၂) : ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္ အပိုရမွတ္မ်ားႏွင့္ အားနည္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အမွတ္ေလွ်ာ့ 
ျပစ္ဒဏ္ (အပိုရမွတ္ ၁၃ ခုႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၂၅ ခု)

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)သည္ အာဆီယံအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖိုရမ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ “အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္ 
မွတ္တမ္း၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ၂ဝ၁၅”ဟူသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကို ေအာက္ 
တိုဘာ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။136 ၄င္းစာေစာင္တြင္ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၆) ႏိုင္ငံရွိ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီေပါင္း (၅ဝဝ)ေက်ာ္အား   အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားရွိၿပီး အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ရွယ္ 
ယာ ပိုင္ရွင္တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားကိုတန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈ၊ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား 
၏ အခန္းက႑၊ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံ 
အလိုက္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခုကို တင္ျပထားသည္။

134 www.theacmf.org
135 ေလ့လာရန္ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္။ http://www.theacmf.org/ACMF/upload/asean_cg_scorecard_12_may_2017.pdf
136 'ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments 2015', အာရွဖံြ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။

အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းကို အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ 
ပြင့္သစ္စတြင္ စစ္ေဆးေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အေရအတြက္သည္ ယခင္ (၃၅)ခုမွ (၇၄)ခုအထိ 
မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးအစားအရလည္း (၃)ခုမွ (၅)ခုအထိ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ (ဇယားကြက္ ၂ 
ကို ၾကည့္ပါ။) အမ်ားစုျဖစ္ေသာေမးခြန္းမ်ား (ေမးခြန္းအခု ၅ဝ (သို႔မဟုတ္) ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) ေကာ္ 
ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး ၂ဝ၁၆ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စတြင္ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းကို အသားေပးထားသည္။

ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာေသာစံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ဇယားကြက္ (၂)

၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စ အမွတ္ေပးစနစ္တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာအရာမ်ား 

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (၆၈%)(စံသတ္မွတ္ခ်က္အခ်က္ ၅ဝ)
• ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔
• စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ
• တင္ေျမႇာက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းေကာ္မတီ
• ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္သည့္ေကာ္မတီ
• ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ
• စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ဘုတ္အဖြ႕ဲေရြးခ်ယ္ျခင္း
• ေကာ္ပိုရိတ္ အေျခခံမူမ်ား
• စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္
• မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျခင္း 

ေကာ္ပိုရိတ္ အေလ့အထ (၉%)  (စံသတ္မွတ္ ခ်က္ ၇ ခ်က္)

• ကုမၸဏီအေၾကာင္းအရာ

ေရရွည္တည္တ့ံ ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (၇%) (စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္ ၅ ခ်က္)

• စီမံခန္႔ခြဲမႈ

• မဟာနည္းဗ်ဴဟာ

• အစီရင္ခံစာတင္ျခင္း

အစီရင္ခံျခင္း (၉%) (စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၇ ခ်က္)

• ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားျခင္း 
(၇%) (စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၅ ခ်က္)

• ေကာ္ပိုရိတ္ ဆက္ဆံေရး

အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းကို အျပည့္အဝအသံုးမျပဳရျခင္း အေၾကာင္း 
ရင္းမွာ ရမွတ္မွတ္တမ္း၏ အမ်ဳိးအစား(က)ႏွင့္ (ခ)တို႔တြင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိ 
ေသးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ 
မ်ားကို တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံမႈေပၚတြင္ မ်ားစြာအသားေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံ၌ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းအား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္းတြင္ အနီးကပ္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳမွ ေဒါက္တာ Bandid 
Nijathaworn ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ႔သည့္အတိုင္း ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း၏ အမ်ဳိးအစား (ဂ ၊ ဃ၊ င)တို႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ား၏အခန္းက႑၊ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈ၊ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဦးစားေပး 
ထည့္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ပြင့္သစ္စတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၇၄) ခ်က္အနက္ (၅၉) ခ်က္သည္ ေကာ္ 
ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္ မွတ္တမ္းပါ အမ်ဳိးအစား (ဂ၊ ဃ၊ င) တုိ႔၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၁၄၅ 
ခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ကိုက္ညီသည္။ က်န္ရွိေနေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၁၅ ခ်က္ကိုမူ အာဆီယံ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ 

http://www.theacmf.org
http://www.theacmf.org/ACMF/upload/asean_cg_scorecard_12_may_2017.pdf
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ေနေသာ တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာအရ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (အပိုင္း ၃)ႏွင့္ သက္ဆိုင္၍ 
MCRB ႏွင့္ Yever တို႔အေနျဖင့္ အေရးႀကီးသည္ဟုယူဆေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤပြင့္သစ္စ ေလ့လာမႈတြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)တြင္ 
ေဖာ္ျပထားၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရိွႏိုင္ရန္ MCRB ႏွင့္ Yever ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ၂ဝ၁၇ 
ႏိုဝင္ဘာလမွစၿပီး မွ်ေဝထားသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီအမ်ားစု (စေတာ့အိတ္ 
ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွလြဲ၍)အား ေလ့လာမႈပါ 
သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ေဖာ္ျပရန္ လက္ရွိျမန္မာ့ဥပေဒ 
ေအာက္တြင္ တရားဝင္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမ်ဳိး မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ 
ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ အလားအလာရွိေသာ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား) ရရွိနိုင္ေျခတြင္ 
ျပဳိင္ဘက္မ်ားထက္ သာလြန္ေစႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကုမၸဏီတစ္ခုအေၾကာင္း ေလ့လာ 
မည္ဆိုပါက ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းသည္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုး နည္း 
လမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာအတြက္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ 
ေသာ အင္တာနက္ေပၚရိွ (တရားဝင္ေဖာ္ျပထားသည့္) ကုမၸဏီဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အားလံုးကို ေအာက္ပါစာရင္းပါအတိုင္း ဆန္းစစ္ခဲ႔သည္။

• ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္။

• ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကုမၸဏီ၏ ေကာ္ပိုရိတ္မူဝါဒမ်ား။

• ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၊ ေရရွည္တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အျခားသင့္ 
ေတာ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား။ (ဤအစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ၾကည့္႐ႈ 
ႏိုင္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္လ်င္)

• UNGC Communications on Progress (COP) အစီရင္ခံစာမ်ား။

• ကုမၸဏီ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

သုေတသနစာတမ္းကို အမ်ားျပည္သူအား မိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၇ ႏိုဝင္ဘာလ 
တြင္ အြန္လိုင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းကို Yever မွ ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ျခဳံငံု၍ၾကည့္လ်ွင္ Yever သည္ သုေတသနအတြက္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စိစစ္မႈ 
အပိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္လုပ္ရက္ေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္(ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ အခမဲ့) 
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းအပိုင္းကိုမူ MCRB ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ 
ခဲ့သည္။

ပြင့္သစ္စ ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာအတြက္ MCRB ႏွင့္ Yever တို႔သည္ ကုမၸဏီေပါင္း(၁၈၂)ခုကို ေရြး 
ခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီအခုေပါင္း(၁ဝဝ) ပါဝင္ေသာ ယခင္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ ထက္ပို၍ ကုမၸဏီ 
အေရအတြက္ မ်ားျပားသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီေပါင္း(၁၈၂)ခုတြင္ ေအာက္ပါကုမၸဏီအမ်ဳိး 
အစားမ်ား ပါဝင္သည္။

• ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီ (၅)ခု။
• DICA မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ (၅၄)ခု (အေသး 

စိတ္ကို ဇယား ၆ တြင္ ၾကည့္ပါ)။
• ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွထုတ္ျပန္ေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ႏွင့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ 

အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္မည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

(၁ဝဝဝ) စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား(သို႔) အရွိန္အဝါႀကီးမားေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
(၁၂၃) ခု။

ယခင္ ေနာက္ဆံုးပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၆ တြင္ စိစစ္ခဲ့ေသာစစ္တမ္းရွိ ကုမၸဏီမ်ား 
အခု (၁ဝဝ) အနက္ (၇၈) ခုေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ယခုလက္ရွိ ၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာတြင္ ျပန္လည္ 
ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကမ္းလွမ္းေတာင္းဆိုခ်က္အရ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ MCRB 
က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္ေသာ မီနီ 
ပြင့္သစ္စအစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းထား 
သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေပးရန္ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုလုိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာမထုတ္မီ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္းႏိုင္ပါသည္။

ဇယား (၆)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

၂ဝ၁၇ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အမ်ားျပည္သူအား ရွယ္ယာထုတ္ေရာင္းခြင့္ မရွိသည့္အျပင္ 
အဖြဲ႔ဝင္ (သို႔မဟုတ္) ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ေပါင္း စုစုေပါင္း ၅ဝ ဦးအထိသာရွိရမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အမ်ားျပည္သူအား ရွယ္ယာထုတ္ေရာင္းႏိုင္သည္။ ၄င္းအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီတြင္ 
အဖြဲ႔ဝင္/ရွယ္ယာပိုင္ရွင္  အနည္းဆုံး (၇)ဦး (အမ်ားဆံုး အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ)၊ အနည္းဆံုး ဒါ႐ိုက္တာ(၃)ဦး ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ေနထိုင္ေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံသားဒါ႐ုိက္တာ အနည္းဆံုး တစ္ဦးပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္ (ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒပုဒ္မခြဲ 
၄ (က) အရ)။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ရန္ အတည္ျပဳခ်က္လက္မွတ္တစ္ခုကို လုပ္ငန္းစတင္ မလည္ပတ္မီ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ 
သည္။137 ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ 
သို႔ေသာ္၂ဝ၁၇ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ရွယ္ယာပမာဏသည္ ၃၅% အထိရွိႏိုင္သည္ ဟူေသာျပဌာန္းခ်က္သည္ 
လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တြင္ ၂ဝ၁၆ စက္တင္ဘာအထိ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ 
စာရင္းသြင္းထားေသာ ကုမၸဏီေပါင္း (၂၃၁)ခု ရွိၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ ကုမၸဏီေပါင္း(၆ဝ)ကို အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိဟု သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။ DICA ၏ ညႊန္ႀကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးသည္ ဤအေနအထားမ်ား 
ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီအေနျဖင့္ စာရင္းသြင္းထားလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တင္ဒါမ်ား 
ေခၚယူေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဦးစားေပးခံရမည္ဟု ယူဆထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။138 ဤအခ်က္ကို 
ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ စာရင္းသြင္းေလွ်ာက္ထားေၾကးတန္ဖိုးကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ 
ေငြက်ပ္တစ္သန္းမွ (၂.၅)သန္းအထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။139

137  138  139

137 https://dica.gov.mm/en/step-by-step/registration-myanmar-public-companies
138 ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားအား ျပန္လည္သင္တန္းေပးသြားမည္။ Myanmar Business Today၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ 

ဘာလ ၁၇ ရက္။
139 ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ။

https://dica.gov.mm/en/step-by-step/registration-myanmar-public-companies
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၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) သည္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ အစည္းအေဝးမ်ား (statutory meetings) ကို အနည္းဆံုး ၆ လတစ္ႀကိမ္ 
(တစ္လတစ္ႀကိမ္ထက္ မပိုေစဘဲ) က်င္းပေပးရန္ႏွင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း DICA သို႔ ရွယ္ယာအေၾကာင္း 
အရာမ်ားပါဝင္သည့္ အဆိုပါအစည္းအေဝးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းရန္ ကတိကဝတ္ရွိေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္သတိေပးခဲ႔သည္။ 
အဆိုပါ သတိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးကို အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ 
အသိ အမွတ္ျပဳခံရၿပီးေနာက္  (၁၈)လ ကာလအတြင္း က်င္းပရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္က်င္းပမည့္ ႏွစ္စဥ္အေထြ ေထြအစည္းအေဝးကို  
ယခင္အစည္းအေဝးႏွင့္ ၁၅ လထက္ပို၍ ေနာက္မက်ေစဘဲက်င္းပရန္ သတိေပးထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစည္းအေဝး 
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အ႐ႈံးအျမတ္မ်ားပါဝင္ေသာ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို DICA သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ 
အမ်ားျပည္သူထံသို႔ စတင္ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မ 
ရွင္မွ အတည္ျပဳခ်က္ ေရွးဦးစြာရယူရမည္ဟု သတိေပးႏႈိးေဆာ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္အား ကနဦးကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္၊ ဒဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 140

အဆိုပါအခ်က္မ်ားအျပင္ တရားမဝင္ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ Ponzi ႀကံစည္မႈမ်ား အစရွိသည့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈမ်ား မ်ားျပား 
လာသည့္ အေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား (၅၅)
ခု (ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီ အခ်ဳိ႕အပါအဝင္) သည္ OTC ေစ်းကြက္တြင္ ၄င္းတို႔၏ရွယ္ယာမ်ားကို 
ေရာင္းခ်ရန္ DICA မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ 
သည္ ထုိသို႔ ရွယ္ယာမ်ားကို OTC ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ 
အညီ ေကာ္မရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလည္း ရယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားထားခဲ႔သည္။ ယခု လက္ရွိအေနတြင္ Yangon 
Bus Public Companyႏွင့္ Myanmar Agro Exchange Public အစရွိသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ(၂)ခုမွသာ ျပည္တြင္း 
OTC ေစ်းကြက္တြင္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ရန္ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳထားရွိသည္။ ဤ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီစုစုေပါင္း (၅၅) ခုထဲမွ (၅၄)ခု ပါဝင္သည္။
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ယခင္ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Group-လုပ္ငန္းစု 
ဟူေသာစကားလံုးကို တစ္သမတ္တည္းမရွိဘဲ အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသံုးျပဳေနၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕သည္ တရားဝင္ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းစုအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသလို 
အခ်ဳိ႕မွာမူ လုပ္ငန္းစုအျဖစ္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ္လည္း နာမည္ အေခၚ 
အေဝၚတြင္ လုပ္ငန္းစုဟု ကိုယ္တုိင္သတ္မွတ္ျပီး လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို အၾကမ္းဖ်င္း ပူးေပါင္း 
ဖြဲ႕စည္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစု သေဘာသဘာဝရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ 
၄င္းတို႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ မည္သို႔အကဲျဖတ္ခံလိုေၾကာင္း (ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစု 
အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ) ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
သည္ အကဲျဖတ္ခ်က္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုကုိသာ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါကုမၸဏီအား 
စစ္တမ္းတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပင္မကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိ 
ခဲ့သည္။

ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကုမၸဏီမ်ားအမည္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေသာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္တုိဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မီဒီယာမိတ္ဆက္ပဲြ 
အၿပီး၌  MCRB ႏွင့္ Yever ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။141 အစီရင္ခံစာအတြက္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၈ စာတမ္း   သုေတသနနည္းစနစ္မ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းျပရန္ 

140 အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အသိေပးေၾကညာခ်က္။
141 http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2018.html

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားအား 
ေရြးထုတ္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကဳံရေသာ 
အခက္အခဲမ်ား

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း

အတြက္  ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ အီးေမးလ္ႏွင့္ စာမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

အၾကမ္းဖ်င္းရမွတ္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေပးပို႔ခဲ့သလုိ အၾကမ္းဖ်င္းရမွတ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ 
ကုမၸဏီေပါင္း (၁၈) ခုမွ အႀကံေပးခ်က္ရလိုေၾကာင္း MCRB/Yever ထံသို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ကုမၸဏီ (၁၇) ခုအား လူခ်င္း တိုက္႐ုိက္ေတြ႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ 
ပို႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း အဆက္အသြယ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ဧရာဝတီ 
ဘဏ္၊ စီးတီးမတ္ဟိုး(လ္)ဒင္း၊ ဒဂုံဂ႐ု(ပ္)၊Dawei Development Public Company၊ ပထမ 
ပုဂၢလိကဘဏ္၊ FMI၊ Grand Guardian Insurance၊ Great Hor Kham၊  Irrawaddy Green 
Tower၊ မက္စ္ျမန္မာ၊ ျမန္မာၾသဘာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္၊ ျမဝတီ 
ဘဏ္၊ ပါရမီစြမ္းအင္၊ ေရႊေတာင္ဂ႐ု(ပ္)ႏွင့္ Supreme Group အစရွိသည့္ ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ကုမၸဏီအမ်ားစု၏ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈသည္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းရမွတ္မ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးရမွတ္မ်ားၾကား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၁၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ 
ရမွတ္မ်ားတုိးတကလ္ာျခင္းသည္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ၏ လမ္းညႊန္မႈသည္ အေရးပါသက္ေရာက ္
မႈရွိေၾကာင္း ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးၾကပ္ 
ကြပ္ကဲသူမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အလားတူလမ္းညႊန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း 
ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အဆိုပါလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေႀကာင္း မွတ္ယူႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈကို အၿပီးသတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္အထိ အခ်ိန္ေပးထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို မြမ္းမံ 
ျပင္ဆင္ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုေတာင္းဆိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ရက္သတၱ 
ပတ္တစ္ပတ္အထိ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ႔သည္။ မတ္လဆန္းတြင္ ရမွတ္မ်ားကို အၿပီးသတ္ 
ထြက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားကို MCRB မွ ထပ္မံအတည္ျပဳ 
စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပထမအႀကိမ္ မီဒီယာမိတ္ဆက္ပြဲမွတစ္ဆင့္ အသိေပးခဲ့ၿပီး 
ကုမၸဏီမ်ားစြာမွ MCRB ထံသို႔ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း MCRB/Yever 
အေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကုိမြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္သည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ 
မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ပိုမိုရရွိလ်င္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈမ်ားကုိ ယခုထက္ပို၍ ေသခ်ာေပါက္လုပ္ 
ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလိုပါသည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုစီကို “YES” ဆိုလွ်င္ (၁) မွတ္ “NO” ဆိုလွ်င္ သုညမွတ္ဟု ညီမွ်စြာ သတ္ 
မွတ္ထားသည္ (ခြ်င္းခ်က္မ်ားရွိသည္ ဥပမာအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာအေရအတြက္ 
ကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး)။ အမွတ္တစ္မွတ္ရရန္ ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈတစ္ခုသည္ 
ရွင္းလင္း၍ ၿပီးျပည့္စံုရမည္၊ ကုမၸဏီမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ရမည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူ 
ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္လည္း လြယ္ကူအဆင္ေျပရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိအေျခအေန 
ႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ 
မူ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္ရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္(၇၄) ခ်က္အနက္ 
တစ္ခ်က္စီအတြက္ ရမွတ္မ်ားကိုေပါင္း၍ ကုမၸဏီ၏ ရမွတ္စုစုေပါင္းကို တြက္ခ်က္ထားသည္။

ပထမအႀကိမ္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းကို Yever အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္မွ အကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီတြင္းရွိ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ 

အမွတ္ေပးျခင္း
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သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္  ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထား 
ေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအားလံုးႏွင့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ား(၃ဝ)ပါဝင္ခဲ့ၿပီး 
ဤအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းစုဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အကဲျဖတ္စစ္ေဆး 
ျခင္း ၂ ခုစလုံးမွ အၾကမ္းဖ်င္းရမွတ္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားအား ပံုႏွိပ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မွ်ေဝေပးပို႔ခဲ့သည့္အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေဝဖန္အၾကံျပဳရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈျပဳရန္ အားေပးခဲ႔သည္။ 
မတ္လအေစာပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းကို Yever မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္း 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားကို MCRB မွ ထပ္မံစိစစ္ခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေသာ 
ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၏ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ 
ကုမၸဏီမ်ားအား အမွတ္ေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ႔သည္။ စစ္တမ္း 
ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းသည္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္္ အေျခခံေသာေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္အေနျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္ေသာ 
မူဝါဒမ်ား (သို႔မဟုတ္) အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ မပါဝင္ပါ။ ထို႔အျပင္ 
ဤသုေတသနစာတမ္းေဆာင္ရြက္ပံုသည္ အင္တာနက္မွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈ 
ကိုသာ ႐ုိးရွင္းစြာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္အရည္အေသြးကို  တုိင္းတာျခင္း မဟုတ္သလို  ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအား တိုင္းတာျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ေသာ ကုမၸဏီ (၁၈၂)ခု အနက္ ကုမၸဏီေပါင္း (၁၁၆) ခု (၆၄%) တြင္ ဝက္ဘ္ 
ဆိုက္ရွိသည္။

သုေတသနေဆာင္ရြက္ပံု 
နည္းနာ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ရလာဒ္မ်ား

ဇယားကြက္ (၃)

ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားအရ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

စိစစ္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး (၁၈၇)ခု ၇%

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား (၅)ခု ၃၈%

IFC မွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား                               ၅၄%

မိသားစုပိုင္/ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား  (၁၂၃)ခု ၆% 

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား (၅၄)ခု ၄% 

ဘဏ္မ်ား(၁၆)ခု  ၁ဝ%

ရမွတ္အမ်ားဆံုးကုမၸဏီ (၁ဝ)ခု  ၆ဝ%

ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေျခရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံျခား စီးပြားဖက္မ်ား 
သည္ ေဒသတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ တိုက္တြန္း 
ေပးသည္။ 

စင္စစ္အားျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ 
တကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ သက္ေရာက္မႈအခန္းက႑သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ လႊမ္းမိုးမႈ 
ထက္ပို၍ ခိုင္မာအားေကာင္းသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ IFC ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားဖက္ 
မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္အမ်ားဆံုး (၅၄%)ရရွိၾကၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ 
ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား ရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္(၃၈%) ထက္ ရမွတ္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။ တုိင္းတာစစ္ေဆးထားသည့္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း၏(၃ဝ)%ျဖစ္ေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျခားကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားမ်ား အားလံုးႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ္ ရမွတ္ အနည္း 
ဆံုးျဖစ္သျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိေနေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္ဟု ထင္ျမင္ရ 
သည္ (အဘယ့္ေၾကာင့္ ထို႔သို႔ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ကို ဇယား (၆)  တြင္ေလ့လာႏုိင္သည္။)

စုစုေပါင္းရမွတ္အတိုင္းအတာသည္ ဝ%မွ ၉၁% (FMI) အထိျဖစ္ၿပီး FMI သည္ အဓိကအားျဖင့္ 
ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပိုင္းတြင္ ရမွတ္အမ်ားဆံုး (၉ဝ%) ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 
ရမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ထားေသာ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း ရမွတ္မွတ္တမ္းပံုစံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္အတြက္ 
သင့္ေတာ္မႈရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ျဖစ္ေသာ ၇%ထက္ ပို၍ ရရွိ 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စစ္တမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း၏ ၂ဝ% သာရွိသည္။

ကုမၸဏီအမ်ားစု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတက္ေစရန္ လုိအပ္ေနသည့္အပုိင္းတစ္ခုမွာ ေရရွည္တည္တ့ံ 
ခုိင္ၿမဲေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြမဲႈ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုသည္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္  အနီးကပ္ 
သက္ဆိုင္ေနသည့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုး၍ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမ်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ အလွဴအတန္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအပိုင္းကုိ အထူးအေလးထား လုပ္ကိုင္ 
လ်က္ရွိသည္ (ပရဟိတအလွဴအတန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားရွိလ်င္ အဆိုပါေဖာင္ေဒး 
ရွင္းမွ ႀကီးႀကပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းက ပိုသင့္ေလ်ာ္သည္)။ CMHL သည္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းအား အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ 
အဓိက စြမ္းေဆာင္မႈညႊန္ကိန္းမ်ား (KPI)ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တို႔ၾကားတြင္ သက္ဆိုင္ 
မႈအားေကာင္းသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ၊ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အက်ဳိး 
သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို တစ္သားတည္းက်ေအာင္ ညႇိထားသည့္ materiality 
analysis ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေသာ တစ္ခုတည္းေသာကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီဘဏ္သည္ 
အစီရင္ခံျခင္း၊  ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမႈစနစ္ (IFRS)ကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ 
ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေခ်စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားမႈအပိုင္းတို႔တြင္ ရမွတ္ 
ေကာင္းစြာ ရရွိခဲ႔သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္သည့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ 
(၃၁)ခုစာရင္းကုိ ဇယားကြက္ (၄) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားေသာ စုစုေပါင္း 
ကုမၸဏီ (၁၈၂) ခုႏွင့္ ရမွတ္မ်ားစာရင္း အျပည့္အစံုကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဇယားကြက္ (၄)ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)တြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ေအာက္ပါ 
အတိုင္းျဖစ္သည္။
   P  :  အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ။
   PL :  စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ။
   PR :  ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီ။
   NW :  ဝက္(ဘ္)ဆိုက္မရွိပါ။

ဤစစ္တမ္းတြင္ ရမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ 
IFC) ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားၾကားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိေန 
ေၾကာင္း ဇယားကြက္ (၃)တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး သက္ဆိုင္ေနမႈ 
ကို ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း အစရွိသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ထား 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ IFC (အျခားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား)ကို စီးပြားဖက္အျဖစ္ 
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TABLE 4: 
Companies assessed in Pwint Thit Sa 2018 with the most disclosure of information
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RANK 
2018

RANK 
2016

COMPANY NAME TYPE WEBSITE

1 1 First Myanmar Investment (FMI) PL www.fmi.com.mm 100% 90% 80% 100% 86% 91%

2 8 City Mar t Holding Co Ltd (CMHL) PR www.cmhl.com.mm 71% 70% 100% 60% 86% 73%

3 2 Serge Pun & Associates (SPA) PR www.spa-myanmar.com 100% 62% 80% 60% 86% 69%

4 6 AYA Bank PR www.ayabank.com 100% 62% 20% 100% 57% 65%

5 3 Max Myanmar Group PR www.maxmyanmargroup.com 100% 58% 60% 100% 14% 61%

6 11 Shwe Taung Group PR www.shwetaunggroup.com 100% 46% 60% 40% 57% 53%

7 10 Dagon Group PR www.dagon-group.com 86% 54% 0% 40% 29% 50%

7 - Grand Guardian Insurance P www.ggipinsurance.com 71% 44% 20% 100% 57% 50%

9 18 Myanmar Thilawa SEZ Holdings PL www.mtshmyanmar.com 86% 46% 0% 100% 14% 47%

10 7 KBZ Group PR www.kbzgroup.com.mm 100% 34% 40% 40% 43% 42%

11 34 Myanmar Awba PR www.awba-group.com 43% 38% 40% 20% 14% 35%

12 - Irrawaddy Green Towers PR www.igt.com.mm 57% 30% 0% 80% 14% 32%

12 13 Great Hor Kham P www.greathorkham.com 29% 28% 40% 60% 43% 32%

14 9 Parami Energy Group PR www.parami.com 71% 28% 20% 20% 14% 30%

15 4 Smart Technical Services PR www.smart-technical.com 86% 24% 0% 40% 14% 28%

16 5 MPRL E&P Group PR www.mprlexp.com 29% 22% 20% 40% 57% 27%

16 17 Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) P www.mapco.com.mm 43% 24% 0% 80% 14% 27%

18 27 Myanmar Citizens Bank PL www.mcb.com.mm 57% 16% 0% 20% 0% 18%

18 - TMH Telecom Public Company PL www.tmhtelecom.com 57% 16% 0% 20% 0% 18%

18 - CB Bank PR www.cbbank.com.mm 29% 20% 0% 20% 0% 18%

21 50 First Private Bank PL www.firstprivatebank.com.mm 57% 12% 0% 20% 0% 15%

22 12 Asia World PR www.asiaworldcompany.com 29% 12% 0% 20% 14% 14%

22 - Construction and Housing Development Bank PR www.chdb.com.mm 29% 12% 0% 20% 14% 14%

22 27 Myan Shwe Pyi Tractors (MSP) PR www.mspcat.com.mm 29% 6% 0% 80% 14% 14%

25 - Myanmar Agro Exchange (MAEX) P www.maex.com.mm 71% 6% 0% 20% 0% 12%

26 15 Zawgyi Premier PR www.zawgyipremier.com 29% 10% 0% 20% 0% 11%

27 - Dawei Development P www.ddpcmyanmar.com 29% 4% 0% 40% 14% 9%

27 16 United Paint Group (UPG) PR www.upgpaint.com 29% 0% 0% 20% 57% 9%

29 22 A1 Group PR www.a1companies.biz 29% 4% 0% 20% 14% 8%

29 - Elite Telecom P www.elitetelecom-public.com 29% 4% 0% 20% 14% 8%

29 22 Supreme Group PR www.supremegroupcompanies.com 29% 4% 0% 20% 14% 8%

ဇယားကြက္ (၄)   ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၈  တြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈအေကာင္းဆံုးကုမၸဏီမ်ား၊ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ (၃၁)ခု
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

• ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု 
အေနျဖင့္ ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပါဝင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ျမန္မာႏွင့္အဂၤလိပ္ ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးလံုးျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ရွိၿပီးသား ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ ထုိ႔ေနာက္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ရယူရန္။

• ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ပံုမွန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား 
ေပၚတြင္ တင္ေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 
မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ 
ရန္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း တသမတ္တည္းျဖစ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္း 
ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အျပည့္အဝကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ ။ 

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရာ၌ ေအာက္ပါတို႔အေပၚတြင္ အထူးအေလး 
ေပးသင့္ပါသည္။

o လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ ဖက္စပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားက့ဲသုိ႔ ကုမၸဏီ (သို႔မ 
ဟုတ္) အုပ္စု၏အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ပို၍ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

o ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို၍ 
ထုတ္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရ မည္မွ်သတ္မွတ္ထားသည္၊ လူသားအရင္းအျမစ္ 
အားျဖင့္ မည္မွ်လုပ္ကိုင္ေနသည္တို႔ အပါအဝင္ကုမၸဏီသည္ ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ႏွွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာတို႔ကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ပို၍ ထုတ္ျပန္ေပးရန္။ 

o ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ 
မ်ားအတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္။ 

o ျမန္မာအစိုးရသို႔တင္သြင္းရသည့္ စာရင္းစစ္ၿပီးသား ဘ႑ာေရးစာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာရန္။ (ဤစာရင္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပထားပါက အမ်ားျပည္သူမ်ား 
အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္သည့္ အပိုင္းအတြင္း (public domain)သို႔ ေရာက္ေနၿပီးသား 
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေတာင္းဆိုမွတင္ေပးသည္ထက္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသင့္ပါ 
သည္။) 

o ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ ကိန္းဂ႑ာန္း အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိး 
သက္ဆုိင္သူမ်ားအား ကုမၸဏီ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ပိုမိုပံ့ပိုးေပးရန္။ ဤသည္တို႔တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 

အခန္း ၅။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္သိျမင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကဳိတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္ 
သက္ေသာ နစ္နာမႈကုစားေရးယႏၲရားမ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေနေၾကာင္း ပါဝင္ႏုိင္ပါ 
သည္။ 

• ကမာၻ႔အဆင့္ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Global Reporting Initiative) 
(သို႔မဟုတ္) ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Integrated Reporting Framework) 
ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳသည့္ အစီရင္ခံစာမူေဘာင္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္အသံုး 
ျပဳရန္။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အတြက္ ဤမူေဘာင္ကို 
အသံုးျပဳရန္။ ကမာၻ႔သေဘာတူညီခ်က္ (UNGC)  အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လွ်င္ အေျခခံမူအမွတ္ (၁ဝ) 
အတြက္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္တို႔အေပၚတြင္ အစီရင္ခံသည့္ အခ်က္မ်ားကို 
လည္း ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ UNGC တိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
သတင္းဆက္သြယ္ေပးပို႔ခ်က္( Communication on Progress- CoP) တြင္လည္း ဤ 
အစီရင္ခံစာအား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ႏွစ္စဥ္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အစီရင္ခံစာကို စီစဥ္ေရးဆြဲသည့္ 
အခါတြင္ ကုမၸဏီအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္  ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီကို အႏၲရာယ္ျပဳေနသည့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခရိွေနသည့္ အရာမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ရန္  ‘materiality assessment’ ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ AA1000 စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေအာင္ လိုက္နာရန္။

• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ဆက္စပ္လိုအပ္မႈ 
ရွိပါက ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္။ EIA မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္လည္း အရည္ 
အေသြးျပည့္မီေသာ အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္မ်ားကိုသာ ေသခ်ာစြာအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ထိုဆန္းစစ္ 
ခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္လည္း EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္  ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုမွ ထုတ္ျပန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ  ႀကိဳတင္၍ မိမိတို႔ 
အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ EITI စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္။ ဤသို႔ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာေပးရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ား၊ 
အစိုးရအား အခြန္မ်ားမည္မွ်ေဆာင္ေနသည္၊ အျခားေသာ မည္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား 
အစိုးရသို႔ ေပးေဆာင္ေနရသည္၊ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားသည္ မည္မွ်ရွိေနသည္၊ စာခ်ဳပ္တြင္ 
မည္သို႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါရွိသည္၊ ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆုိင္သူမွာ 
မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ား

• ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ၎တို႔ 
၏တာဝန္မ်ားအားလံုးကို ေသခ်ာစြာသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။
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• ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ားအင္စတီက်ဴမွ ပို႔ခ်ေသာ ဒါ႐ိုက္ 
တာအသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ေပးရန္။

• ထိေရာက္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို ရရွိေစေရးႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္ 
အဖြဲ႔အား က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ (HSE Management 
and Environmental Impact Assessment) ကဲ့သို႔ေသာ အထူးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား 
လိုအပ္သည့္ တာဝန္မ်ားအတြက္ ခိုင္မာသက္ဝင္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခား 
ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးအပ္နိုင္ေရးတြက္၊ အထူးသျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္း 
မြန္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အထူးသျဖင့္ စာရင္းစစ္တို႔၏ အႀကံဉာဏ္၏တန္ဖုိးႏွင့္ ကုန္က် 
စရိတ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ရင္းျမစ္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္။  

• ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔တြင္ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
လမ္းညႊန္တြဲေခၚသည့္ mentoring အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပို၍ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေရးအတြက္ 
ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးရန္။

• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည့္ ၎တို႔၏တာဝန္ 
မ်ားကို မည္သို႔ျပည့္ဝေအာင္ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ www.mcrb.org မွ ေပးထားသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳရန္။

စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ

• အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင့္ဆံုးအဆင့္မွေန၍ 
ဦးေဆာင္မႈကိုျပသရန္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကိုလည္း ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ား
အေနျဖင့္ ဤအဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကို မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ဟု ႐ႈျမင္ပံုကို 
မၾကာခဏ သတိေပးရန္။

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္း ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈရွိေစေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္ 
ေပၚ တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မူဝါဒကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ 
ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္  ဒါ႐ိုက္တာမ်ား သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
ႀကီးမားသည့္ မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုမဆို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္။

• အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။ ဥပမာ - အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ တင္ဒါေခၚ 
သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္း႐ံုး 
လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

• ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေျဖာင့္မတ္မႈရွိေစေရးအစီအစဥ္တြင္ အက်ိဳးစီးပြား ပဋိပကၡျဖစ္ 
ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကိုမည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ 
သည္ကို လႊမ္းၿခံဳပါဝင္ေအာင္ ေဖာ္ျပရန္။

• ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ထားလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) 
လွဴဒါန္းရန္အတြက္ အျခား ဘက္ဂ်က္မ်ားရွိပါက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုလည္း စနစ္တက်ထားရန္။ 
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ၿပီး 
ထိုသူမ်ားသည္လည္း ဥပမာအားျဖင့္ လာဘ္ေပးမႈမ်ားဟု ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ေသာ 
လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္သူမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေျဖာင့္မတ္မႈ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ  ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။  

ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

• ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ G20 (သို႔မဟုတ္) စီးပြားေရး 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း (OECD) အေျခခံမူမ်ားကို က်င့္သံုးၿပီး 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္၍ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီး 
ဌာနပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သတ္ 
မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ 
စည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းတို႔  ပါဝင္ေအာင္ ထည့္သြင္းရန္။

• ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲရန္။ 
ထိုသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မ်ား) 
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ 
ဥပေဒကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္း နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံႏိုင္သည့္မူေဘာင္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ 

• ကုမၸဏီမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရမည့္ 
တာဝန္မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

• “၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ROSC စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈ 
ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ စာရင္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္း( ‘Report on Observance 
of Standards and Codes (ROSC): Accounting and Auditing: Myanmar’)” ဟူေသာ 
အစီရင္ခံစာတြင္ပါေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

• စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအားလံုးႏွင့္ 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးသည္  ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳ (သို႔မဟုတ္) အျခား 
ေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရသည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ142မွေန၍  ဒါ႐ိုက္တာ 
လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးသည့္ သင္တန္းတစ္ခုခုကို ၿပီးေျမာက္ 
ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္သင္ယူထားသူတစ္ဦး အနည္းဆံုးရွိရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းတစ္ခုကို စတင္အသက္သြင္းရန္။  

• ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီး 
ျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)၊ Yangon Stock Exchange (YSX) 
တို႔အပါအဝင္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ကုမၸဏီဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ 

142 ပထမအႀကိမ္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား 
တြင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားမည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ေစျခင္းအတြက္ မျဖစ္ 
မေန သင္တန္းေပးျခင္းသည္ စင္ကာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳထား 
သည့္အခ်က္မ်ားတြင္ (Proposed amendments to the Singapore Stock Exchange Listing Rules) ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ 
လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး 
ေကာ္မရွင္သို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈွႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တာဝန္ခံမႈကို ရွင္းလင္း 
စြာ သတ္မွတ္တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္တြင္လည္း ၎တို႔၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္း 
ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ျပည့္ဝသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

• ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေရွ႕ေျပး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Sustainable Stock Exchange Initiative) တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိယူ၍ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ  အစီရင္ခံစာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
လိုက္နာက်င့္သံုးရန္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္မႈ

• ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)၏ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အခမဲ့ရွာေဖြ 
ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရန္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားတြင္လည္း ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စာရင္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရသူမ်ား၏ အေသး 
စိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အကယ္၍ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာ 
အာဏာရွိသူမ်ားျဖစ္လွ်င္လည္း မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္အထိ တုိးခ်ဲ႕ 
ေဖာ္ျပရန္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား - အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မတိုင္မီ တင္သြင္းသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၏ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ပါမစ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၉၆) အရ  ခြင့္ျပဳထားေသာစီမံကိန္းအတြက္ ႏွစ္စဥ္ တည္တံ့ခိုင္ 
ၿမဲမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သတိေပးရန္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ 
တြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး၏ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ 
ရန္။ ထုိ႔အျပင္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ရွိပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားကိုလည္း ထပ္ 
ထည့္ေပးရန္။ ၎တို႔ကို scan လုပ္ထားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ရန္  pdf ကဲ့သိုု႔ေသာ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္လည္း ထားေပးပါရန္။

• EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစရန္ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္။ အစိုးရအေနႏွင့္ေရာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား အေနႏွင့္ပါ 
ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ရန္။  စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အလြယ္ 
တကူ ရရွိႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ထားရန္။

• သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ လက္လွမ္းမွီေအာင္ ထည့္သြင္းထားေပးရန္။ သတင္း 
အခ်က္အလက္ရရွိေရးဟူေသာ ဥပေဒကိုျပဌာန္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ရန္။ 

• ထို႔အျပင္ မူၾကမ္း ေရးဆြဲထားသည့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဥပေဒ (procurement law) ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍  ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ ဥပေဒထဲတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ စာသားပါရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုပါရိွလာေသာ စာသားကို 
ေနာက္ပိုင္းနည္းဥပေဒမ်ားထဲတြင္ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ - အေထြေထြ 
ဝယ္ယူမႈမ်ားဆိုသည့္  ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ ပုဒ္မမ်ားကို ထည့္သြင္း 
ႏိုင္ပါသည္။

o စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ဌာနသည္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို စတင္ျပင္ဆင္သည့္ကာလမွစၿပီး 
တင္ဒါေခၚယူခ်ိန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္အခါမ်ားတြင္ အဓိက 
က်ေသာအဆင့္တိုင္း၌ စာခ်ဳပ္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မည္မွ် အတိုင္း 
အတာထိ က်ယ္ဝန္းသည္၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္  စတင္ 
အသက္ဝင္မည္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္အညီ အခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

• တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရး (EITI) စံႏႈန္း၏  စည္းကမ္းခ်က္အမွတ္ ၃.၁၂(ခ) ကို ျပည့္မီ႐ံုမွ်မက (ထိုစည္းကမ္းခ်က္ 
အရ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၳဳစသည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္) 
ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၳဳမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ားသိရွိေအာင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္(EITI စည္းကမ္းခ်က္အမွတ္ ၃.၁၂ (က) တြင္ ေဖာ္ျပ တိုက္တြန္းထား 
သည့္အတိုင္း)။

အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား

• EITI ဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈ လမ္းျပေျမပံုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

• အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ပါဝင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ျခင္းကို ျပည့္ဝစြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

• PEP ေခၚ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား စာရင္းတစ္ခုကို ျပဳစုထားရန္ႏွင့္ ၎တို႔ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရင္းေၾကညာခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ ထိုသို႔ 
လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္လည္း open data principles 143 အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကိုလည္း ထည့္ 
သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒတြင္မက လက္ေတြ႔မွာပါ ဆက္လက္၍လည္း ႏိုင္ငံ 
ေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• ထိုပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသည့္ ႀကီး 
ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႔တစ္ရပ္မွ စစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ အကယ္၍ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ခ်န္ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမွားမ်ား ေပးခဲ့ပါက 
အခ်ိဳးအစားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ေနာက္မလုပ္ေအာင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

143 https://opendatacharter.net/principles/
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အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး

• အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
ျဖင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

၁။ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ 
ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေငြေၾကးခဝါခ် 
ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသူကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ပါဝင္သည့္  အဂတိလိုက္ 
စားမႈကိုဆန္႔က်င္သည့္ ထိေရာက္ေသာမူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေအာင္ 
ျမင္ေအာင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

၂။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ခိုင္မာၿပီးအားေကာင္းေသာ၊ လြတ္လပ္အမွီအခို 
ကင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ျခင္း။

၃။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္   ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္ 
အျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုလည္း တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မည္။ 
ထိုသို႔ ႏိုင္ငံအဆင့္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးသည္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
မည္။ 

၄။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(UN Convention Against Corruption - UNCAC) အပိုဒ္ ၅၊ ၁၃ ႏွင့္ ၃၉ တို႔ႏွင့္အညီ 
အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢလိကက႑တို႔ႏွင့္အတူ အဂတိလိုက္စားမႈကို အရွိန္အဟုန္ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္  အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 
ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း ဥပေဒကဲ့သို႔ 
ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္။ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း UNCAC ပထမအႀကိမ္ သံုးသပ္မႈ 
စက္ဝန္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေအာင္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ 
ဆင္ရန္။ ထို႔အတူ UNCAC ပထမအႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးတြင္ ခ်ေပးလိုက္သည့္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ အႀကျံပဳခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေရးကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရန္။ (UN-
CAC အပိုဒ္ ၆၃ (၄) (၅) (၆)ႏွင့္ (၇)။)

• UNCAC အပိုဒ္(၁၃)ႏွင့္အညီ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အရပ္ 
ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ ထိုသု႔ိလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား 
ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ (သို႔မဟုတ္) အဂတိလိုက္စားမႈကို 
အေရးယူရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းသာမက ထို႔အတူ 
ပင္ ပုဂၢလိကမွေန၍ တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္းႏွင့္ နစ္နာသူမ်ားကိုယ္စား အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ 
တရားစြဲျခင္းဆိုသည့္ ကိစၥမ်ိဳးတြင္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္ျခင္း 
အားျဖင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ အကယ္၍ 
လိုအပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေနရာႏွင့္ မီဒီယာ၏ လြတ္လပ္ခြင့္ 

သာမက ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ အကာအကြယ္ေပးေရးကို အာမခံ 
ေပးႏိုင္မည့္ ယႏၲရားနည္းလမ္းမ်ားကို  ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးရန္ႏွင့္ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
လူသိရွင္ၾကား ကတိျပဳေပးရန္။   

• UNCAC ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အားလံုးပါဝင္မႈ 
ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ UNCAC ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမာၻတစ္ဝန္းလံုးမွ အရပ္ဘက္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းထားသည့္ coalition(UNCAC ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔) က ေရးဆြဲထား 
သည့္ UNCAC ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကတိျပဳခ်က1္44ကို အမ်ား 
ျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္။

• မလိုအပ္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံေနရမႈမ်ား မရွိေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပ 
ေစရန္ ေငြေပးရျခင္းနယ္ပယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္။ ဥပမာ အစိုးရဌာန တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို ပို၍ေကာင္းမြန္ေစေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းေက်ာင္းေရးဌာန 
တစ္ခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ပုဂၢလိကက႑၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားက ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကိုလည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ 
ျဗဴ႐ိုကေရစီစနစ္မ်ားကို စိန္ေခၚၿပီး ရွိၿပီးသားအဆင့္မ်ားထဲတြင္လည္း မလိုအပ္သည္မ်ား၊ 
ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖယ္ရွားရန္။ 

• Whistle-blower protection ေခၚ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူကို  အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား 
ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း Action Plan ႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဘ႑ာေရးသာမက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားကိုပါ ပံ့ပုိးေပး 
ျခင္းအားျဖင့္လည္း ထိေရာက္စြာတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ယႏၲရားတစ္ခုေပၚလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သ 
လို သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူမ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ က႑ 
တြင္ေကာ၊ ပုဂၢလိကက႑တြင္ပါ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ယႏၲရားမ်ား ေပၚထြက္လာပါလိမ့္ 
မည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း (ပုဒ္မ ၆၆-ဃ 
ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း)တို႔လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူမ်ားကို ဒုကၡမေပးရေလ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဥပမာ - ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒ၊ အသေရဖ်က္မႈဥပေဒ 
မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ကာ ဒုကၡေပးျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း။ 

• ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ 
တင္ဒါေခၚသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းတို႔ကို 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (Con-
struction Sector Transparency Initiative - CoST) ကိုသံုးကာ အစိုးရစီမံကိန္းတစ္ခုကို 
ကနဦး စီမံကိန္းအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ကုိင္ရန္။  

• အထက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း (Pro-
curement Law)ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္မ်ားကို  ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ 
လည္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚယူသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္း 
မ်ား ဝယ္ယူသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ဆက္လက္၍ ဖိအားေပးရန္။ 
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ၊ ေျပာဆိုစရာ ျဖစ္ေနသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း 
အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပ ေဆြးေႏြးရန္။
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• အထက္တြင္ အႀကံျပဳထားေသာ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ 
ဥပေဒႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈဆိုင္ရာဥပေဒတို႔ကို ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံရန္။

• အဂတိလိုက္စားမႈ (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳးနီစနစ္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္စားရန္ခြင္ 
(redtape hotspot) ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားအေၾကာင္း ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ရန္။ 

• အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း (ဥပမာ - အခ်ိဳ႕ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မျဖစ္မေန ထုတ္ျပန္ေပးရန္) စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
ျဖင့္  ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေပၚထြက္လာေရး 
အတြက္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္တြန္းစည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္ရန္။ 

• အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားသုိ႔ “အခမဲ့” ေပးအပ္ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားအပါအဝင္ လာဘ္စားမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆုိင္ 
ရာအခ်က္မ်ား အားလံုးအေပၚ တုန္႔ျပန္အေရးယူရန္။

• အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ အရပ္ 
ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူမ်ား အပါအဝင္  ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကုိ ေထာက္ခံအားေပးရန္။ 

• တတိယပုဂၢိဳလ္မွ စစ္ေဆးေပးထားသည့္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးေစေရးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအား ဖိအားေပးရန္။

• ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ တာဝန္ခံမႈရွိေစေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳရန္။ 
ကုမၸဏီမ်ားက ၄င္းတို႔ထုတ္ျပန္၍ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာျခင္းမရွိ 
ပါက (သို႔မဟုတ္) လုိက္နာျခင္း စံခ်ိန္မျပည့္မီပါက ထိုကုမၸဏီမ်ား၊ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားကို သိရွိ 
ေအာင္ သတင္းေရးသားတင္ျပရန္။ 

• ကုမၸဏီမွက်င္းပေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားဆုိင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို 
သတင္းေရးသားရန္။

• ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဘ႑ာေရးရာမ်ားႏွင့္ အခြန္ကိစၥမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း 
အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမွ သတင္းေရးသားျခင္းကို ပိုမို 
ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 145 

145 သတင္းစာဆရာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သုိ႔ ရွာေဖြ တူးေဖာ္ၿပီး 
သတင္းေရးသားႏုိင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာလိုပါက ယခုေပးထားေသာလင့္ခ္တြင္ ရႏိုင္ပါသည္ - ‘Who’s running 
the company? A guide to  reporting on corporate governance’, IFC 2012

အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
ေကာ္မရွင္သို႔

ျမန္မာ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ   
ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာေအာင္ (သုိ႔မဟုတ္) ထို႔ထက္မက 
ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားေရးအတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ေနရန္။ ထုိနည္းတူစြာ တစ္ဆင့္ခံေဆာင္ရြက္သူ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးမႈ 
ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခ အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အားသြန္ခြန္စုိက္ အစီရင္ခံ 
တင္ျပရန္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အသိုင္းအဝိုင္းသို႔
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1 1 FIRST MYANMAR INVESTMENT (FMI) PL www.fmi.com.mm 100% 90% 80% 100% 86% 91%

2 8 CITY MART HOLDING CO LTD. PR www.cmhl.com.mm 71% 70% 100% 60% 86% 73%

3 2 SERGE PUN & ASSOCIATES (SPA) PR www.spa-myanmar.com 100% 62% 80% 60% 86% 69%

4 6 AYA BANK PR www.ayabank.com 100% 62% 20% 100% 57% 65%

5 3 MAX MYANMAR GROUP PR www.maxmyanmargroup.com 100% 58% 60% 100% 14% 61%

6 11 SHWE TAUNG GROUP PR www.shwetaunggroup.com 100% 46% 60% 40% 57% 53%

7 10 DAGON GROUP PR www.dagon-group.com 86% 54% 0% 40% 29% 50%

7 - GRAND GUARDIAN INSURANCE P www.ggipinsurance.com 71% 44% 20% 100% 57% 50%

9 18 MYANMAR THILAWA SEZ HOLDINGS PL www.mtshmyanmar.com 86% 46% 0% 100% 14% 47%

10 7 KBZ GROUP PR www.kbzgroup.com.mm 100% 34% 40% 40% 43% 42%

11 34 MYANMAR AWBA PR www.awba-group.com 43% 38% 40% 20% 14% 35%

12 - IRRAWADDY GREEN TOWERS PR www.igt.com.mm 29% 28% 40% 60% 43% 32%

12 13 GREAT HOR KHAM P www.greathorkham.com 57% 30% 0% 80% 14% 32%

14 9 PARAMI ENERGY GROUP PR www.parami.com 71% 28% 20% 20% 14% 30%

15 4 SMART TECHNICAL SERVICES PR www.smart-technical.com 86% 24% 0% 40% 14% 28%

16 5 MPRL E&P GROUP PR www.mprlexp.com 29% 22% 20% 40% 57% 27%

16 17 MYANMAR AGRIBUSINESS PUBLIC CORPORATION (MAPCO) P www.mapco.com.mm 43% 24% 0% 80% 14% 27%

18 27 MYANMAR CITIZENS BANK PL www.mcb.com.mm 57% 16% 0% 20% 0% 18%

18 - TMH TELECOM PUBLIC COMPANY PL www.tmhtelecom.com 57% 16% 0% 20% 0% 18%

18 - CB BANK PR www.cbbank.com.mm 29% 20% 0% 20% 0% 18%

21 50 FIRST PRIVATE BANK PL www.firstprivatebank.com.mm 57% 12% 0% 20% 0% 15%

22 12 ASIA WORLD PR www.asiaworldcompany.com 29% 12% 0% 20% 14% 14%

22 - CONSTRUCTION AND HOUSING DEVELOPMENT BANK PR www.chdb.com.mm 29% 6% 0% 80% 14% 14%

22 27 MYAN SHWE PYI TRACTORS (MSP) PR www.mspcat.com.mm 29% 12% 0% 20% 14% 14%

25 - MYANMAR AGRO EXCHANGE (MAEX) P www.maex.com.mm 71% 6% 0% 20% 0% 12%

26 15 ZAWGYI PREMIER PR www.zawgyipremier.com 29% 10% 0% 20% 0% 11%

27 - DAWEI DEVELOPMENT P www.ddpcmyanmar.com 29% 4% 0% 40% 14% 9%

27 16 UNITED PAINT GROUP (UPG) PR www.upgpaint.com 29% 0% 0% 20% 57% 9%

29 22 A1 GROUP PR www.a1companies.biz 29% 4% 0% 20% 14% 8%

29 - ELITE TELECOM P www.elitetelecom-public.com 29% 4% 0% 20% 14% 8%

29 22 SUPREME GROUP PR www.supremegroupcompanies.com 29% 4% 0% 20% 14% 8%

32 50 YUZANA GROUP PR www.yuzanagroup.com 0% 8% 0% 20% 0% 7%

32 - MYAWADDY BANK PR www.mwdbank.com 29% 4% 0% 20% 0% 7%

32 41 NAING GROUP PR www.nainggroupcapital.com 29% 2% 0% 20% 14% 7%

32 - RAKHINE DEVELOPMENT CORPORATION P www.rdcpublic.com 29% 4% 0% 20% 0% 7%

32 - WPG CAPITAL P www.wpgcap.com 14% 6% 0% 20% 0% 7%
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37 N/W ASIA ENERGY TRADING PR www.asiaenergy.com.mm 29% 0% 0% 20% 14% 5%

37 50 AUNG KAN BO TRADING PR www.aungkanbo.com 29% 0% 0% 20% 14% 5%

37 - ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK P www.agdbank.com 29% 0% 0% 20% 14% 5%

37 30 DAWN (AH YONE OO) CONSTRUCTION PR www.ahyoneoo.com 43% 0% 0% 20% 0% 5%

37 50 EDEN GROUP PR www.edengroup.com.mm 29% 0% 0% 20% 14% 5%

37 34 GOLDEN KEY (MIKKO GROUP) PR www.mikkogroup.biz.mm 29% 0% 0% 20% 14% 5%

37 14 HTOO GROUP PR www.htoo.com 43% 0% 0% 20% 0% 5%

37 - MANDALAY MYOTHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT P www.mmidproject.com 29% 0% 0% 20% 14% 5%

37 - MYANMAR PAYMENT UNION P www.myanmarpaymentunion.com 14% 0% 0% 60% 0% 5%

37 - PT POWER TRADING PR www.ptpowertrading.com 43% 0% 0% 20% 0% 5%

37 - SUPER SEVEN STARS MOTORS INDUSTRY PR www.sssmotors.com 43% 0% 0% 20% 0% 5%

37 - YANGON BUS P www.yangonbuspubliccompany.com 29% 2% 0% 20% 0% 5%

37 20 UMG GROUP PR www.umgmyanmar.com 29% 0% 0% 20% 14% 5%

37 41 YATHAR CHO INDUSTRIES PR www.yumyummyanmar.com 29% 0% 0% 20% 14% 5%

37 19 YOUNG INVESTMENT GROUP PR www.yigmm.com 29% 2% 0% 20% 0% 5%

37 46 AYEYAR HINTHAR PR www.ayeyarhinthar.com 29% 0% 0% 20% 14% 5%

53 46 ACE GROUP PR www.acegroupmm.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - ASIA BUSINESS SYNERGY P www.abspublic.com 14% 2% 0% 20% 0% 4%

53 25 CAPITAL DIAMOND STAR PR www.cdsg.com.mm 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - DAGON BEVERAGES PR www.dagonbeverages.com 14% 0% 0% 20% 14% 4%

53 50 ELEVEN MEDIA GROUP PR www.elevenmyanmar.com 14% 2% 0% 20% 0% 4%

53 N/W EUROPE & ASIA INTERNATIONAL PR www.eac-myanmar.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 34 EXCELLENT FORTUNE PR www.efdgroup.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - GOLDEN ZANEKA P www.goldenzaneka.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 50 KHA YAY TRADING PR www.khayaytrading.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 50 MIN ZARNI PR www.minzarnigroup.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - MOTTAMA HOLDINGS PR www.mottamaholdings.com 0% 0% 0% 20% 29% 4%

53 - MYANMAR APEX BANK PR www.mabbank.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 50 MYANMAR DISTRIBUTION GROUP PR www.myanmardistributiongroup.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 46 MYANMAR ECONOMIC CORPORATION PR www.mecwebsite.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - MYANMAR AUTOMOBILE DEVELOPMENT P www.myanmarautomobiles.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 50 MYANMAR ORIENTAL BANK (MOB) PR www.mobmyanmar.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - MYANMAR TREASURE HOTEL & RESORT GROUP PR www.htoohospitality.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 27 NEW DAY ENERGY PR www.newdayenergymm.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - PAHTAMA GROUP PR www.pahtamagroup.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - MYANMAR NATIVE LAND P www.myanmarnativeland.com 14% 0% 0% 20% 14% 4%
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53 - MYANMAR TELECOMMUNICATION NETWORK P www.mtnpcl.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 20 SEIN WUT HMON PR www.seinwuthmon.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - TANINTHARYI DIVISION DEVELOPMENT PUBLIC P www.tddpcl.com 29% 0% 0% 20% 0% 4%

53 - THAN TAW MYAT PR www.doublerhinoscement.com 14% 0% 0% 20% 14% 4%

53 - VICTORY MYANMAR GROUP PR www.victorymyanmar.com 14% 0% 0% 20% 14% 4%

53 - YATANARPON TELEPORT P www.ytp.com.mm 29% 0% 0% 20% 0% 4%

79 - SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK P www.smidb.com.mm 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 41 AA GROUP (PACIFIC GROUP) PR www.aa.com.mm 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 30 APEX OIL & GAS  PR www.apexgasnoil.com 0% 2% 0% 20% 0% 3%

79 - DENKO TRADING PR www.denkomyanmar.com 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 - GLOBALTREASUREBANK P www.gtbmm.com 0% 2% 0% 20% 0% 3%

79 - GOLDEN LAND EAST ASIA DEVELOPENT P www.glad.com.mm 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 50 GOOD BROTHERS PR www.gbs.com.mm 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 45 KMA GROUP PR www.kmahotels.com 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 41 NEW GOLDEN GATE (1991) PR www.newgoldengate1991.com 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 - MYANMAR INFORMATION & COMMUNICATION 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT P www.mictdc.com.mm 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 - RURAL DEVELOPMENT BANK PR www.rdbankmm.com 0% 2% 0% 20% 0% 3%

79 - NATIONAL DEVELOPMENT COMPANY GROUP P www.nationaldevelop.com 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 50 SHWE THAN LWIN MEDIA PR www.myanmarinternationaltv.com 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 - SHWE WAH YAUNG AGRICULTURE PRODUCTION PR www.swygroup.com 14% 0% 0% 20% 0% 3%

79 30 T.Z.T.M GROUP PR www.tztmgroup.com 14% 0% 0% 20% 0% 3%

94 N/W BENHUR TRADING PR www.benhurtrading.com 0% 0% 0% 20% 0% 1%

94 - GOLDEN MYANMAR AIRLINE P www.gmairlines.com 14% 0% 0% 0% 0% 1%

94 25 MYANMAR CONSOLIDATED MEDIA HOLDINGS PR www.mmtimes.com 0% 0% 0% 20% 0% 1%

94 - NEW CITY DEVELOPMENT P www.newcity-development.com 0% 0% 0% 20% 0% 1%

94 - STEEL KING PR www.steelkingcompanylimited.com 14% 0% 0% 0% 0% 1%

99 - AYEYAR PATHEIN DEVELOPMENT P www.Ayeyar-Pathein-Development-Public.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - CHERRY YOMA GROUP P www.cherryyomagrouppublic.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 50 ELITE TECH PR www.elitetech-group.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 50 EVER SUNNY INDUSTRY (ESI FOOD) PR www.esifood.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - KAY TU MA DI PR www.kaytumadi.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - KAYTUMADI DEVELOPMENT P www.kaytumadi-development-public-company.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 34 MYANMAR GOLDEN STAR (MGS) PR www.mgsgroup.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - MYAWADDY TRADING PR www.myawaddytrade.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - MYANMAR ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION P www.medcmyanmar.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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99 - MYANMAR IRRAWADDY DEVELOPMENT P www.Myanmar-Irrawaddy-Develop-
ment-Public.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - MYANMAR MOTION PICTURE DEVELOPMENT P www.moviesmmpd.com.cutestat.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - MYANMAR TECHNOLOGIES AND 
INVESTMENT P www.mti.com.mm 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - MYANMAR TOURISM BANK P www.tourism-bank-public-company.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - MYANMAR TOURISM DEVELOPMENT P www.myanmar-tourism-develop-
ment-company.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - MYEIK FUTURE DEVELOPMENT P www.mfdmyanmar.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 - OLEANDER CONSTRUCTION GROUP P www.oleanderconstructinggroup.com 0% 0% 0% 0% 0% 0%

99 N/W ZAYKABAR PR www.nationaldevelop.com/zaykabar.htm 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Companies without a website (in alphabetical order)

PUBLIC COMPANIES PRIVATE COMPANIES PRIVATE COMPANIES (continued) PRIVATE COMPANIES (continued)

AYEYARWADDY FARMERS DEVELOPMENT BANK ANNAWAR TUN MIN DHAMA ROYAL MYAWADDY DISTILLERY GROUP

DANYA GON YEE DEVELOPMENT AUNG CHANTHA TRADING MOE HTET GABAR SABAI THINN TRADING

FARMERS DEVELOPMENT PUBLIC BANK AUNG THITSA OO INSURANCE MYA GAE TRADING SEIN LOM TAUNG TAM GEMS

FOREST PRODUCTS JOINT VENTURE CORPORATION AUSPICIOUS MILLENNIUM TRADING GROUP MYANMAR IMPERIAL JADE (GEMS & JEWELLERY) SHINNING STAR LIGHT GEMS & JEWELLERY

HANTHAWADY GREEN LAND AYAR JADE MYAT MYITTAR MON GEMS & JEWELLERY SHU SAN INDUSTRY

HTAWARA AUNG MYAE BHOME YAUNG CHI MYAT YAMONE GEMS SHWE BYAIN PHYU

INDUSTRIAL RESOURCES DEVELOPMENT BHONE KYAW SAN MYO NWE GEMS & JEWELLERY SHWE ME

KAYIN STATE DEVELOPMENT BILLION SOE KAUNG SAN NAY PYI TAW SIBIN BANK SIX WINNER BROTHERS

MAUBIN DEVELOPMENT FARMER PHYOYARZAR NCX MYANMAR TAW WIN CORPORATIVE BUSINESS

MYANMA AGRICULTURE & GENERAL DEVELOPMENT FORTUNE INTERNATIONAL NILAR YOMA TRADING THU GYI MINN

MYANMAR CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PUBLIC FU XINGBROTHERS NORTH EAST GATE FRUIT TUN AKAREE

MYANMAR EDIBLE OIL INDUSTRIAL PUBLIC CORPORATION (MEICO) GREAT GENESIS GEMS OK GROUP WAI AUNG GABAR GEMS

MYANMAR INDUSTRIES ALLIANCE INFORMATION TECHNOLOGY CENTRAL SERVICES PAING FAMILY INTERNATIONAL YADANAR KAUNG KIN GEMS & JEWELLERY

MYEIK PUBLIC CORPORATION JING HPAW AUNG JADE & JEWELLERY PHYOE PYAE ZAE TRADING YADANAR YAUNG CHI GEMS

RAKHINE BUSINESS INITIATIVE KHINE KHINE PHYO INTERNATIONAL TRADING PREMIUM PETROL YANGON TECHNICAL & TRADING

ROYAL YATANARPON TELECOM KIAN SEIN REGENCY MATERIAL TRADING YEE SHIN

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS (UMEHL) KYAW SAN ROYAL GREAT ASIA
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)။ ေမးခြန္းမ်ား

ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (၇၄) ခုကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စစီမံကိန္း အမွတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ကြင္းစ 
ကြင္းပိတ္ထဲရွိ နံပါတ္မ်ားသည္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေကာ္ပိုရိတ္ အေလ့အထမ်ား

ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 

၁။ ကုမၸဏီတြင္ mission statement ရွိပါသလား။ (E.1.4)

၂။ ကုမၸဏီ၏ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ vision ႏွင့္ mission မ်ားကုိ ပံုမွန္ ျပန္လည္စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း 
ျပဳလုပ္ပါသလား။ ၿပီးခဲ့ေသာ (၅)ႏွစ္အတြင္း ဤကဲ့သုိ႔ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္မွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသလား။ (E.1.5)

၃။ ကုမၸဏီသည္ မိသားစုကုမၸဏီ၊ Group ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ အက်ဳိးတူဖက္စပ္မ်ားႏွင့္ 
special purpose enterprise (SPEs)/(SPVs) မ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းရွိပါသလား။ 
(D.1.5)

၄။ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာ ၅% ႏွင့္အထက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ရွိသူတုိ႔၏ 
ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသလား။ (D.1.1)

၅။ ကုမၸဏီသည္ အဓိကရွယ္ယာရွင္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ရွယ္ယာအမ်ားအျပားရွိေသာ ရွင္ယာရွင္မ်ား၏ တုိက္႐ိုက္ (သုိ႔မဟုတ္) 
သြယ္ဝိုက္ေသာ ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းရွိပါသလား။ (D.1.2)

၆။ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ တုိက္႐ိုက္(သုိ႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေသာ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း ရွိပါ 
သလား။ (D.1.3)

၇။ ကုမၸဏီသည္ ထုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိ အေသးစိတ္ရွင္းျပပါသလား။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာ္ပုိရိတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားအား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါသလား။ (D.2.1)

ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

၁။ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ ၄င္း၏က႑ႏွင့္တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ (E.1.3)

၂။ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳခ်က္လုိအပ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသထားျခင္း ရွိပါသလား။ (E.1.2)

၃။ Chairman ႏွင့္ CEO ၏ အခန္းက႑မ်ားအား မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တာဝန္ယူထားပါသလား။ (E.4.1)

၄။ Chairman သည္ Executive Director မဟုတ္ေသာသူ ျဖစ္ပါသလား။ 

၅။ Chairman သည္ Independent Director တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသလား။ (E.4.2)

၆။ Chairman သည္ လက္ရွိတြင္ (သုိ႔မဟုတ္) ယခင္က CEO တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသလား။ (E.4.3)

၇။ Chairman ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈအပိုင္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသထားျခင္း ရွိပါသလား။ (E.4.4)

၈။ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္ဘုတ္္အဖြဲ႕သည္ (၅) ဦး ထက္မနည္း၊ (၁၂)ဦးႏွင့္ေအာက္ရွိေသာ လူဦးေရျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။

၉။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားထဲတြင္ ကုမၸဏီ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း Independent ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေသာ ဒါ႐ိုက္တာ 
ဦးေရ အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသနည္း။ (အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ဒါ႐ုိက္တာဦးေရ အေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ 
အမွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္)

၁ဝ။ သီးျခားျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အနည္းဆုံး (၃)ဦးရွိ၍ ထုိ ဦးေရ 
ပမာဏသည္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၏ ၅ဝ% ထက္ ပိုေနပါသလား။

၁၁။ Independent ဒါရိုက္တာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အဓိကရွယ္ယာဝင္မ်ား အပိုင္းတို႔တြင္ 
သီးျခားလုပ္ေဆာင္ၾကပါသလား။

၁၂။ ကုမၸဏီသည္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးခ်င္းစီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အျခားေသာ publicly listed 
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ပါ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေနရာ (၅)ေနရာသာ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။ (E.2.6)

၁၃။ တစ္ႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပျခင္းရွိပါသလား။ (E.3.2)

၁၄။ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္း၏ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မႈ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းရွိပါသလား။ (E.3.3)

၁၅။ အနည္းဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီ၏အဓိက 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကနဦးလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိပါသလား။ (E.4.6)

၁၆။ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ိုက္တာအသစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အကြ်မ္းဝင္ေစေရး အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသလား။ (E.5.1)

၁၇။ ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားတက္ေရာက္ရန္ အားေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါ 
သလား။ (E.5.2)

၁၈။ ကုမၸဏီမွ CEO ႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လစာ၊ ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပျခင္း 
ရွိပါသလား။ (E.3.12/E.3.13) 

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ

၁၉။ ကုမၸဏီတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတစ္ခုရွိပါသလား။ (E.2.18)

၂ဝ။ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ Independent Director အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕နွင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။ (E.2.19)

၂၁။ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ Independent Director (သုိ႔) Independent ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။ 
(E.2.20)

၂၂။ Annual Report တြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။ 
(E.2.23)

ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီ

၂၃။ ကုမၸဏီတြင္ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီ (NC) ရွိပါသလား။ (E.2.8)

၂၄။ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီသည္ Independent Director အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ 
အဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။ (E.2.9)

၂၅။ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ Independent Director (သို႔) Independent ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။ 
(E.2.10)
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၂၆။ Annual Report တြင္ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္း 
ရွိပါသလား။ (E.2.12)

ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း/ေငြေၾကးေလ်ာ္ေပးျခင္း ေကာ္မတီ 

၂၇။ ကုမၸဏီတြင္ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း ေကာ္မတီ (RC) ရွိပါသလား။ (E.2.13)

၂၈။ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း ေကာ္မတီသည္ Independent Director အမ်ားစုပါဝင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕နွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။ (E.2.14)

၂၉။ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ Independent Director (သို႔မဟုတ္) Independent ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။ (E.2.15)

၃ဝ။ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္းေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏႈန္းကို 
ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ (E.2.17)

ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

၃၁။ ကုမၸဏီသည္ ေနရာတက်ျဖစ္ေသာ Internal Control လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္း စနစ္မ်ားကို 
ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။ (E.3.19)

၃၂။ Annual Report တြင္ ဒါရိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏  ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိန္း 
ခ်ဳပ္မႈ (သုိ႔မဟုတ္) ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာနွင့္ အျခားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
မ်ား)အား  ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသလား။ (E.3.20)

လုပ္ေဆာင္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရာထူးခန္႔အပ္ျခင္း

၃၃။ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၏ ညႊန္ၾကားလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသလား။ (E.5.5)

၃၄။ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ အကဲျဖတ္မႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ပံုမ်ားအား ကုမၸဏီမွ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။ (E.5.5)

ေကာ္ပိုရိတ္ မူဝါဒမ်ား

ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးလံုးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါက အမွတ္ထပ္တိုးရရွိမည္ျဖစ္သည္။

၃၅။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒတစ္ခုျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းခံထားရပါသလား။
• ဘုတ္အဖြဲ႕ မူဝါဒ (E.1.1)
• ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား (E.2.1)
• မတူကြဲျပားမႈ 
• အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ (dividend) မူဝါဒ (D.2.4)
• ဝန္ထမ္းမ်ား/အလုပ္သမားမ်ား (C.3.1)
• ညီတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ား/မတူကြဲျပားမႈ
• နစ္နာမႈ ကုစားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ
• လူ႔အခြင့္အေရး
• ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ (C.4.1)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား

၃၆။ ကုမၸဏီတြင္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) ညႊန္ၾကားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားရွိပါသလား။ (E.2.1)

၃၇။ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) ညႊန္ၾကားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း 
ရွိပါသလား။ (E.2.2)

၃၈။ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အထက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ 
ထိုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသလား။ (E.2.3)

၃၉။ ကုမၸဏီမွ ထုိစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာျခင္းျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္၊ ေျပာင္းလဲဲတိုးတက္မႈ 
ကို ေလ့လာႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသလား။ (E.2.4)

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း

၄ဝ။ မိမိစီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ျပည္သူ အစရွိသျဖင့္) တို႔မွ 
၄င္းတို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ အခြင့္အေရးအတိုင္း မေက်နပ္မႈမ်ားရွိပါက ေျပာျပႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ 
အျပည့္အစံုကို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိဝက္(ဘ္)ဆိုက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္အစီအရင္ခံစာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသလား။ (C.2.1)

၄၁။ ကုမၸဏီတြင္ တရားမဝင္ေသာ ကိစၥမ်ား (လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခင္း)ႏွင့္ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ 
အျပဳအမူမ်ားအစရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ လမ္းစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။ (C.4.1)

၄၂။ ကုမၸဏီတြင္ တရားမဝင္ေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား 
လက္တံု႔ျပန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မူဝါဒ (သို႔) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိပါသလား။ (C.4.2)

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၁။ ကုမၸဏီတြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ခံ၊ အရာရွိ ရွိပါသလား။

နည္းဗ်ဴဟာ

၂။ ကုမၸဏီတြင္  ေရရွည္တည္တံ့ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားရွိပါသလား။

၃။ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ stakeholders'  mapping process အားရွင္းျပျခင္းရွိပါသလား။ (C.1)

၄။ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ materiality analysis ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသလား။ (E.3.21)

အစီရင္ခံျခင္း

၅။ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္အစီရင္ခံႏိုင္ရန္ စာရင္းဇယားတစ္ခုအသံုးျပဳပါသလား။ (D.2.3)

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္း   

ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း

ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးလံုးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါက အမွတ္ထပ္တိုးရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
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၁။ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳပါသလား။

• ကုမၸဏီ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ (D.6.2)
• ေဒါင္းလုဒ္ရယူႏိုင္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ (D.8.3)

၂။ ကုမၸဏီတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္တာဝန္ယူမႈ (CR) က႑/အစီရင္ခံစာ (သို႔မဟုတ္) ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရး အခန္းက႑/အစီရင္ခံစာ 
သီးျခားရွိပါသလား။ (C.1.7)

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ

၃။ ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသလား။

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (D.2.1)
• ဘ႑ာေရးလုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား (D.2.2)

အစီရင္ခံျခင္း

ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ

၁။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ မူဝါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ကုမၸဏီမွ တရားဝင္ 
ထုတ္ျပန္ပါသလား။

• ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး (C.1.1)

• ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသူ/တဆင့္ခံလုပ္ကိုင္သူ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (C.1.2)

• ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိေစေသာ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္ (C.1.3)

• ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေျပာဆိုျခင္း (C.1.4)

• အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (C.1.5)

• ေၾကြးရွင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား (C.1.6)

၂။ ကုမၸဏီသည္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ ၄င္း၏ (အဓိက စြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္ကိန္း) KPI မ်ားအား ေၾကညာျခင္းရွိပါသလား။ 
(C.1.7)
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ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) 
အမွတ္ (၆-က)၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ 

ကရင္ျခံရပ္ကြက္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

Yever
အမွတ္(၂၈) B ၊ ေက်ာက္ကုန္းလမ္း၊ အခန္း( ၆၊ B )၊ 

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ 
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