
                           
 

သတငး္ထတုျ္ပနခ္်က ္

26 March  2018 

“ျမနမ္ာ ကမုၸဏမီ်ား၏ စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈႏွင္ ့ပြင့္လငး္ျမငသ္ာမႈ တိးုတကလ္ာေစရန ္
ႏိငုင္တံကာပးူေပါငး္ ေဆာငရ္ြကမ္ႈမ်ားက တိကုတ္ြနး္အားေပး ” 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရိွေရးအေထာက္အကူုျပဳဌာန(MCRB)၏ စတုတၱေျမာက ္ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ 
ကိ ု  ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုကသ္ည္။  ၄င္းအစီရင္ခံစာကိ ုျမန္မာစီးပြားေရးအတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Yever 
ႏွင့္ပထမဆံုးအႀကိမ္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာသည္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း 
စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာကုမၸဏီႀကီး ၁၈၂ ခုကိ ုအကျဲဖတ္ အမွတ္ေပး 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။   

တတိယအႀကမ္ိထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၆ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ အကျဲဖတ္ခဲသ့ည့္  ကုမၸဏီအေရအတြက္ထက ္
ႏွစ္ဆနီးပါး ပုိမ်ားသလိ ုအကျဲဖတ္သည့္ စံႏူန္းႏွင့္တိုင္းတာမႈမ်ားကလည္း ႏွစ္ဆခန္႔ပုိမ်ားပါသည္။ ထိုအခ်က္က 
၂၀၁၈ ပြင့္သစ္စကိ ု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ 
သိရိွႏုိင္ေသာ အျမင့္မားဆံုးေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ေစပါသည္။  

၂၀၁၈အစီရင္ခံစာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက အသံုးျပဳသည့္ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္မတညီူေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ား 
ကဲ့သို႔ပင္ ဝက္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ထတု္ေဖာ္ၿပသထားသည့္  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူ တည္ၿပီး အမွတ္ေပး 
ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယခုအမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းသည္ အာဆီယ ံ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း 
ASEAN Corporate Governance Scorecard ကိုအေျခခံထားၿပီး ၄င္းအမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမွာ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ 
ဖိလစ္ပုိင္ ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ စင္ကာပူတို႔တြင္ အသံုးျပဳပါသည္။  

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းအရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈအမ်ားဆံုး ကုမၸဏီ (၃) ခုမွာ 
First Myanmar Investment (FMI) ၊ City Mart Holdings (CMHL)၊ ႏွင့္ Serge Pun & Associates 
(SPA)တို႔ျဖစ္သည္။   ၄င္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ အကျဲဖတ္အမွတ္ေပးမႈမ်ားတြင္လည္း ထိပ္တန္း ၁၀တြင္ 
ပင္  ရိွေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈တြင္ ထပ္မံႀကိဳးပမ္းၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထတု ္
 ေဖာ္ခဲ့သည္။ CMHLသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္၈ ရိွေနရာမွာ ၂၀၁၈တြင္ အဆင့္ ၂ သို႔ေရာက္ရိွခဲ ့သည္။   

ရမွတ္ျမင့္မားစြာရရိွသည့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွာ ဧရာဘဏ္ႏွင့္ မက္စ္ ျမန္မာ၊ေရႊေတာင္ ႏွင့္  Grand Guardian 
Insurance ( GGI) ၊ Dagon Group ၊ႏွင့္ Myanmar Thilawa SEZ Holdings တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္္မာ့ ၾသဘာ၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ႏွင့္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္တို႔မွာလည္း ယမန္ႏွစ္ (၂၀၁၆ခုႏွစ္) ႏွင့္ႏိွဳင္းယွဥ္လွ်င္ 



                           
 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပုိင္းကိုတိုးျမွင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္အတြက ္ရမွတ္မ်ားသိသာစြာ ျမင့္မားလာသည္ 
ကိုေတြ႔ရသည္။  

အကျဲဖတ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ဝက္ဘ္ဆိဒု္မရိွသည့္ကမုၸဏီ(၆၇)ခုရိွၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္း   
ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႔ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဝဘ္ဆိုဒ္ရိွေသာ္ျငားလည္း အကျဲဖတ္ခံနုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မရိွသည္ကိ ုေတြ႔ရသည္။ ဝဘ္ဆိုဒ္ရိွၿပီး သတင္းအခ်ကအ္လက ္အနည္းငယသ္ာရိွသည့္ ကုမၸဏီ အေရအတြက္ 
မွာ (၁၁၆)ခုတြင္  (၈၀)ခု( ၆၉ရာခုိင္ႏႈန္း) သာ ရိွၿပီး ရမွတ္မွာ အျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း  
ေအာက္နည္းသည္ကိ ုေတြ႔ရသည္။  

အစီရင္ခံစာ ထတု္ေဝသည့္ အခမ္းအနားတြင္ (MCRB)၏ ဒါရုိက္တာျဖစ္သ ူ မၾကာမီက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ 
ျမန္မာဒါရုိက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ (MIoD) ၏ ၾကားျဖတဘ္ုတ္အဖြဲ႔ဒါရုိက္တာလည္း ျဖစ္သည့္ ဗစ္ကီဘိုမန္က    
“ ဒီႏွစ္ ပြင့္သစ္စက အဆင့္ေတြ ေျပာင္းထားတယ္။ ကုမၸဏီ လည္းပုိမ်ားလာတယ္။ အာဆီယ ံစီးပြားေရး စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈ(ACG)အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းေတြကိုအေျခခံၿပီး ျပဳစုထားတဲ့အတြက္အကျဲဖတအ္မွတ္ေပးခ်ကေ္တြကလည္း   
ပုိက်ယ္ျပန္႔လာတယ္။မႏွစ္ကလိုပါပ။ဲ မႏွစ္က ထိပ္ပုိင္းမွာ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ ့ကုမၸဏီေတြကပ ဲအနည္းနဲ႔ အမ်ားဆို 
သလိ ုထိပ္ပုိင္းမွာပဆဲက္ရိွတယ္။သံုးႏွစ္ဆက္တိကု္ထိပ္ဆံုးမွာ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းနဲ႔ အဆင့္အတန္းျမင့္တဲ ့စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိ ု ျပသႏုိင္တဲ့အတြက ္ FMIကိဂုုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္။ ထို႔အတ ူ CMHL ၊ ေရႊေတာင္၊ နဲ႔ 
ဧရာဘဏ္တို႔ကိုလည္း  သိသိသာသာ တိုးတက ္လာတဲ့အတြက ္ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္။”  

“ ဒီႏွစ္အစီရင္ခံစာရ႕ဲ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ထူးျခားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရ႕ဲအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း (IFC)က ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ထားတဲ ့ကုမၸဏီေတြက အမွတ္ေတြျမင့္မားၿပီး အျခား 
ကုမၸဏီေတြက ပ်မ္းမွ် ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရတဲ ့အခ်ိန္မွာ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထ ိရတာကိ ုေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး 
ရန္ကုန္စေတာ့ အိပ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းဝင္ထားတဲ ့ကုမၸဏီေတြရဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက ပ်မ္းမွ် ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းပရိွဲတဲ့ 
အတြက္ ယွဥ္ႀကည့္ရင္ ပုိပြင့္လင္းျမင္သာတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ အဒဲါက ဘာကိုျပသလဆဲိုရင္ ကုမၸဏီေတြရ႕ဲ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းက ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူေတြ၊ တြဲဖက္လုပ္ေတာင္မယ့္သူေတြကိ ုဆြဲေဆာင္ 
တယ္ဆိတုာပါပ။ဲ အဒဲီအျပင္ IFC ရ ဲ ႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈနဲ႔ လမ္းညႊန္္မႈေတြ ကကုမၸဏီေတြသူတိုဘ့ာသာသတူို႔လုပ္ 
ေနတာနဲ႔မတူဘကဲြဲျပားမႈရိွေနတာကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။”ဟုေျပာသည္။   

ယခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြက ္MCRB ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္ စီးပြားေရးေရရွည္တည္တ့့ံမႈအတိုင္ပင္ခံ Yever မွ 
Nicolas Delangeက“ထုတ္ေဖာ္ျပသူမႈက ဘာလ။ဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳး 
လလဲို႔ စိတ္ဝင္စားၿပီးသိခ်င္တဲ့ကုမၸဏီေတြ ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိ ုယူၿပီးတက္တက္ႀကြႀကြလုပ္ 
ကိုင္တဲ ့ကုမၸဏီ တခ်ိဳ႕ကတိုးတက္မႈရိွတာေတြ ေတြ႔ရၿပီး အမွတ္ေတြလည္း တိုးလာပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 



                           
 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတလ္ုပ္ငန္း ႀကီး 
ၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္(SECM) ကလည္း ရိွေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ္ ့ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္နုိင္ဖုိ႔အတြက ္လံုေလာက္တဲ ့ရင္းျမစ္ 
 ေတာ့ရိွဖုိ႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္။”  

“ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းတဲ့အခ်ကအ္ေနနဲ႔ဘာျမင္ရသလဆဲိုရင္အခ်ုိဳ႕(အမွတ္အမ်ားဆံုးရတဲ)့ထိပ္ပုိင္း ကုမၸဏီ 
 ေတြက ေရရွည္တည္တံ့ေရးနဲ႔ အစီရင္ခံျခင္းအပုိင္းေတြမွာ ကမၻာမွာသံုးတဲ ့နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ကိ ုေခတ္မီစြာ 
က်င့္သံုးတာကိ ု ေတြ႔ရတယ္။ ဒါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ေရး အတြက္ လုက္ကို္င္ရာမွာ 
အလွဴလုပ္တာတဲ ့ ယဥ္ေက်းမႈမရိွေစေတာ့ဘူး။  အားလံုးအက်ံဳးဝင္မႈကိုလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရ႕ဲအဓိက  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ထည့္သြင္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 

ေနာက္ထပ္ထူးျခားေသာအခ်က္တစ္ခုမွာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ အမ်ားပုိင္  
ကုမၸဏီအျဖစ္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကုမၸဏီအခ်ိ ႔ဳတြင ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈအလြန္အားနည္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမရိွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၄င္းသည္ ၂၀၁၅ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတဆ္ိုင္ရာ နည္းဥပေဒ အရ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွေပ။ ၄င္းကုမၸဏီမ်ား၏ 
ရမွတ္မွာ ပ်မ္းမွ် ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရိွသည္။   

ယခုအကျဲဖတမ္ႈတြင္မပါဝင္သည့္အႀကီးစားႏွင့္အလတ္စားကုမၸဏီမ်ားသည္၄င္းတို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိ ု
ပါဝင္ျပသရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရိွပါ က “မီနီပြင့္သစ္စ”တြင္ဆႏၵအေလ်ာက္အမွတ္ေပးမႈခံယ ူနုိင္ပါ သည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးျမင့္ေစရန္အတြက္  အစီရင္ခံစာတြင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၄င္းမွာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၊ အစုိးရ၊အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ လႊတ္
 ေတာ္၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္မီဒီယာမ်ား အတြက္ရည္ရြယ္ပါသည္။  

ေနာက္ခံသမုိင္း 
 
၁။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိ ုအကျဲဖတ္သည့္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာကိ ု၂၀၁၄ခုနစ္က 
စတင္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ TI ၏ ‘Transparency in Corporate Reporting’ကိ ု မီွၿငမ္းထားပါသည္။ 
၄င္းသည္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုတိုးျမွင့္ရန္ တိုက္တြန္း 
အားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆင့္ကိုျပသေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား (၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆) 
တို႔ကိ ု  http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/report.html တြင္ရရိွႏုိင္ပါသည္။ 
နည္းလမ္းေျပာင္းလမဲႈျပဳလုပ္ရန္အတြက ္၂၀၁၇ တြင္မူ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ 
 



                           
 
၂။အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းအတြက ္ အာဆီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမွ သင့္ေလ်ာ ္
သည္မ်ားကိ ု သံုးစြဲထားပါသည္။ ၄င္းကိ ု ျမန္မာအပါအဝင္ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားလည္း သံုးစြဲပါသည္။ 
အာဆီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံအပ္ုခ်ဳပ္မႈ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမွ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ ္၅ခု၊ ေမးခြန္း ၅၉ ခုကို 
ပြင့္သစ္စ စံႏႈန္း ေနာက္ထပ္ ၁၅ခုေပါင္းထည့္ ၿပီး စံႏႈန္း ၇၄ ခု အသံုးျပဳပါသည္။ 

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ  (၆၈% - စံႏႈန္းအခု ၅၀) 
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ပုံ  (၉% -  စံႏႈန္း ၇ ခု) 
• အစီရင္ခံျခင္း    (၉% - စံႏႈန္း ၇ ခု) 
• ေရရွည္တည္တံေရးအတြက ္စီမံခန့္ခြဲမႈ (၇% - စံႏႈန္း ၅ ခု)  
• ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ    (၇% - စံႏႈန္း ၅ ခု).  

 
အာဆီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံအပ္ုခ်ဳပ္မႈ၏ စံႏႈန္းအားလံုးကိ ု အသံုးမျပဳျခင္းမွာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္မ 
ဟုတ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ မသင့္ေတာ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ပုိမုိသင့္ေတာ္မႈရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ MCRB /Yever တို႔ေပါင္းထည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။  
 
၃။ အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ အခ်က္မ်ားအတြက ္ႀကီးၾကပ္ရမည့္ မူေဘာင္မ်ား၊ MCRB ပုိမုိက်ယ္ျပန့္ 
သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္   
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကိ ု အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပထားပါသည္။ ၄င္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ  အရည္အေသြးတိုးတကလ္ာရန္ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ရင္းႏီွး ျမွဳပ္ႏံွမႈအေပၚႀကီးၾကပ္မႈ၊  
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွမႈတို႔ တိုးတက္လာေစရန္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတလ္ုပ္ငန္း   
ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္(SECM)ထူေထာင္ျခင္း အပါအဝင္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကီးၾကပ္မႈ အပုိင္းျပဳျပင္  ေျပာင္းလဲ 
မႈတို႔ကိ ုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အတ ူအဂတိလိကု္စားမႈတိကု္ဖ်က္ေရးအတြက ္ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အရပ္ဖက ္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိ ႔ဳကိ ုတင္ျပထားပါသည္။  
 
၄။ ထို႔အျပင္ အစီရင္ခံစာသည္ သဘာဝသယံဇာ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတလ္ုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ (EITI) ၊ ေဆာက္လုပ္ေရက႑ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (CoST)၊ ႏွင့္ UN Global Compact 
(UNGC) အစရိွသည့္  ႏုိင္ငံတကာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ ု ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ထို႔အတ ူ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာအခ်က္္မ်ား အစီရင္ခံမႈ၊ ဆက္ႏြယ္ပတ္သကသ္ူမ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက ္
 ေဆာင္ရြက္မႈ၊ က်ားမ မတူကြဲျပားမႈအပါအဝင္  မတူကြဲျပားမႈ၊ အက်ိဳးအျမတ္ ပုိင္ဆိုင္မႈ၊ ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေခတ္သစ္ကႊ်န္ျပဳမႈတို႔ပါဝင္သည့္  ကမၻာေပၚတြင္ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွလာေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တို႔အေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးတင္ျပထားပါသည္။  
  
၅။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရိွေရး  အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကိ ုယူေကအေျခစုိက ္Institute 
for Human Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအေျခစုိက ္Danish Institute for Human Rights 



                           
 
(DIHR) တုိ႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ယူေက၊ ေနာ္ေဝး ၊ ဆြဇ္ဇာလန္ ၊ နယ္သာလန္ ႏွင့္ အိုင္ယာလန္တုိ႕၏ 
အေထာကအ္ပံ့ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းလုိအပ္ခ်က ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း 
တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အသိပညာ ၊ စြမ္းရည္ ႏွင့္ စကားဝုိင္းမ်ား ဖန္တီးရန္ 
အတြက္ ထိေရာက ္ၿပီး တရားဝင္ျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္း (Platform) တစ္ခု အျဖစ္ အေထာက္အက ူျဖစ္ေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာလွ်င္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ား ပုိမို ျဖစ္ေပၚလာမည္ 
ျဖစ္သည္။ MCRBသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစုိးရတုိ႕ႏွင့္ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဘက္မလုိက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရပ္တည္ပါသည္။  (www.mcrb.org.mm) 

၆။ Yever သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္သ ူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာရန္ကန္ု 
အေျခစုိက္ စီးပြားေရးအၾကံေပးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမုၸ ဏီမ်ားအတြက ္  တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွေသာ  
ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏စီပြားေရးစနစ္ တိုးတက္ေျပာင္းလမဲႈ 
အား   အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ Yeverကိ၂ု၀၁၆ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿဲပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ 
မွ အရည္အခ်င္းရိွေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳရိွေသာ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ 

 
 

 
For more information, please contact: 

For MCRB: Phyu Phyu Zin, Information and Communication Officer, 09799667713 or 
phyuphyu.zin@myanmar-responsiblebusiness.org 

 

For Yever: Nicolas Delange, Managing Director, contact@yever.org                                                               


