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The Myanmar Centre for Responsible Business

(MCRB) was set up in 2013 by the Institute for

Human Rights and Business (IHRB) and the

Danish Institute for Human Rights (DIHR) with

funding from several donor governments.

Based in Yangon, it aims to provide a trusted and

impartial platform for the creation of knowledge,

building of capacity, undertaking of advocacy and

promotion of dialogue amongst businesses, civil

society, governments, experts and other

stakeholders with the objective of encouraging

responsible business conduct throughout

Myanmar.

Responsible business means business conduct

that works for the long-term interests of Myanmar

and its people, based on responsible social and

environmental performance within the context of

international standards.

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/
http://www.mcrb.org.mm/




Bonjour !
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မင်္ဂလာပါ။

We are a Myanmar consultancy.
Our goal? Transforming Myanmar’s
private sector and making it more
responsible, transparent and
sustainable.

Yever သည ်မမနမ်ာာ့စ ီးပ ာီးရ ီးအက ြံရပီး ုမပဏ  
တစ်ခု မြစ်ပါသည။် Yever၏  ည ် ယ်ချ ်မ ာ 
မမနမ်ာနိငုင်ြံ၏ ပငု်္ဂလိ   ဏ္ဍအာီး တာဝနယ်ူမှု၊ 
တာဝနခ်ြံမှုရ ိပပ ီး ပ ငာ့လ်ငီ်းမမငသ်ာမှုရ ိသညာ့အ်မပင ်
ရ ရ ညတ်ညတ်ြံာ့ခိုငပ်မြဲရစ နအ်တ  ်
ရမပာငီ်းလြဲရပီး န ်မြစ်ပါသည။် 

FOR PROFIT

o Corporate governance
o Business strategy
o Business transformation
o Corporate communication

FOR PROFIT

o ရ ာ်ပိ ိုတ် စ မြံအုပ်ချျုပ်မှု
o စ ီးပ ာီးရ ီး မဟာဗျျူဟာ
o စ ီးပ ာီးရ ီးအသ ငရ်မပာငီ်းမခငီ်း
o ရ ာ်ပိ ိုတ် ဆ ဆ်ြံရ ီး

PRO BONO PRO BONO

o Capacity building
o Research
o Advocacy

o အငအ်ာီးရပါငီ်းထညာ့ရ်ပီးမခငီ်း
o သရုတသန
o အက ြံရပီးမခငီ်း
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Updates on Pwint Thit Sa, including this 
presentation, are available at

www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2020.html

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2020.html


Recent regulatory developments in corporate governance and 

disclosure in Myanmar

 Myanmar Companies Law  including MyCo

 Anti-money laundering and beneficial ownership (BO):

 Central Bank Notification 18/2019 on customer due diligence 

 DICA Directive 17/2019 on beneficial ownership

 Extractives Industries Transparency Initiative/DICA BO disclosure

 Securities Exchange Commission Continuous Disclosure 1/2016

 Environmental Impact Assessment 

 Other initiatives in corporate governance

 draft Corporate Governance Code

 Myanmar Institute of Directors

 UN Fact-Finding Mission report on corporate donations
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Anti-Corruption Commission

Notification 14/2018: Eight principles for company anti-corruption codes of conduct

a) Strong, effective policy and support from top-level management to fight corruption

b) Risk assessment to effectively identify and evaluate exposure to corruption

c) Enhanced and detailed measures for high-risk and vulnerable areas

d) Application of anti-Myanmar Government ‘s notification

corruption measures to business partners

e) Accurate books and accounting records

f) Human resource management policies complementary to anti-corruption measures

g) Establish trustworthy reporting mechanisms to report suspected corrupt behavior.

h) Periodic review and evaluation of anticorruption prevention measures.



Objective of Pwint Thit Sa Report

ပ ငာ့သ်စ်စအစ  ငခ်ြံစာ၏  ည ် ယခ်ျ ်
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The objective of the Pwint Thit Sa report is to incentivize

better corporate disclosure of corporate governance and

non-financial information by Myanmar companies

through publicly recognising them for their transparency.

ပ ငာ့သ်စ်စအစ  ငခ်ြံစာ၏  ည ် ယ်ချ မ် ာ မမနမ်ာ

 မုပဏ မျာီးအာီး အမျာီးမပညသ်မူ ၄ငီ်းတို ာ့၏ ပ ငာ့လ်ငီ်း

မမငသ်ာမှု ို သမိမငလ်ာရစ န် ရ ာ်ပိ ိုတ် စ မြံ

အုပ်ချျုပ်မှု န ငာ့် ဘဏ္ဍာရ ီးန ငာ့် မသ ်ဆိငုရ်သာ

အချ အ်လ ်မျာီးဆိငု ်ာ ရ ာ်ပိ ိုတ် ပ ငာ့လ်ငီ်း

မမငသ်ာမှု ို အာီးရပီး လှုြံှုံ့ရဆာ်လိမုခငီ်းမြစ်သည။်



Our scorecard is a tool to assess the quality of the corporate 

disclosure of Myanmar companies
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Corporate Governance
Scorecard

We incorporated various frameworks which are

aligned with the Myanmar economy and developed

a scorecard which is achievable for Myanmar

enterprises.

စိစစ်အ ြဲမြတ်မှုမ တ်တမ်ီးအာီး မမနမ်ာနိငုင်ြံ၏

စ ီးပ ာီးရ ီးန ငာ့်  ိ ုည် သညာ့် မဝူါဒမျာီးမြငာ့်

ချိနည် ထိာီးပပ ီး မမနမ်ာ မုပဏ မျာီး အရနမြငာ့်

အမ တ ်ရ ိနိငုရ်စ န် မပျုစထုာီးသည။်

 ျွန်ပ်ုတို ာ့၏ စိစစ်အ ြဲမြတ်မှုမ တ်တမ်ီးမ ာ မမနမ်ာ မုပဏ မျာီး၏ ရ ာ်ပိ ိုတ ်ပ ငာ့လ်ငီ်း

မမငသ်ာမှု အ ညအ်ရသ ီး ိ ုအ ြဲမြတ်ရလာ့လာနိငုသ်ညာ့ ်အ ာမြစ်သည။်



Pwint Thit Sa 2019 result



Overview 
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If we take the average score for Myanmar companies as the 

benchmark,  then... 

• Listed companies are outperforming the average 6

times 

• Companies with IFC as their investor are outperforming 

almost 8 times

• Our top 10 is outperforming 10 times

• One Myanmar company scores above 70% which 

indicates that our scorecard is achievable for Myanmar 

companies. 

မမနမ်ာ  ုမပဏ မျာီးအတ  ် ပျမ်ီးမျှ မ တ်မျာီးအလို ် 

စြံတစ်ခု သတ်မ တ်မညဆ်ိလုျှင ်Yangon Stock 

Exchange တ င ်စာ ငီ်းဝငထ်ာီးရသာ  ုမပဏ  

မျာီးသည ်(၆)ဆတိုီးရြာ်မပနိငုမ်ခငီ်း၊

IFC မ   ငီ်းန  ီးမမ ျုပ်န ြံထာီးရသာ  ုမပဏ မျာီးသည ်

(၈)ဆန ီးပါီးတိုီး၍ ရြာ်မပနိငုမ်ခငီ်း၊ ထိပ်တနီ်း ုမပဏ  ၁၀ 

ခုသည် (၁၀)ဆတိုီးရြာ်မပနိငုမ်ခငီ်း၊ တို ာ့ ို ရတ ှုံ့ သည။်

မမနမ်ာ ုမပဏ တစ်ခုသည ်၇၀%ရ ျာ် အမ တ် 

 ရ ိခြဲာ့သည။် ဤသည ်ို က ညာ့မ်ခငီ်းမြငာ့်

 ျွန်ပ်ုတို ာ့၏အမ တ်ရပီးစညီ်းမျဉီးသည ်မမနမ်ာနိငုင်ြံရ ိ 

 ုမပဏ မျာီးအတ  ် အမ တ် ရ ိနိငုရ်မခမျာီးရက ာငီ်း ို

ရတ ှုံ့ ရ ိနိငုသ်ည။် 



Agenda
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1

2

3

A renewed approach for the next

Pwint Thit Sa survey

Focus on the main changes

Project Planning 

တစ်ြနဆ်နီ်းသစ်ထာီးရသာ
ပ ငာ့သ်စ်စ စိစစ်အ ြဲမြတမ်ှု

အဓိ  ျရသာ 
ဆငာ့ ်ြဲရမပာငီ်းလြဲမှု မျာီးအာီး 
ဥ ီးတညမ်ခငီ်း

စ မြံ နိီ်း အစ အစဥ် 
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A renewed approach for 
the next Pwint Thit Sa 
survey

တစဖ်န်ဆန််းသစထ်ော်းသသော

ပွင သ်စစ် စစိစအ်ကဖဲဖတမ်ှု



How do we select the companies?

 မုပဏ မျာီးအာီး  ျွန်ပ်ုတို ာ့ မည ်ြဲာ့သို ာ့ ရ  ီးချယသ်နညီ်း။ 

14

The following criteria were used to 

define the companies which are 

included in our sample this year. The 

detailed list is available on our 

respective websites. 

ယခုန စ်တ င်  ုမပဏ မျာီးအာီး ရအာ ်ပါ

သတ်မ တ်ချ ်မျာီး အရပေါ်တ င် အရမခခြံ၍

ရ  ီးချယ်ထာီးသည။် အရသီးစိပ် အချ ်

အလ ်မျာီး ပါဝငရ်သာ  ုမပဏ စာ ငီ်းအာီး

 ျွန်ပ်ုတို ာ့၏ သ ်ဆိငု ်ာ ဝ ်(ဘ)်ဆိဒုတ် င်

ရလာ့လာနိငုသ်ည။်

Automatically included
အလိုအရလျာ ်

ပါဝငရ်သာ 

• Listed companies
• စာ ငီ်းဝင ်မုပဏ မျာီး

• Large public companies with 100+ 

shareholders
• ရ ယယ်ာရ င ်(၁၀၀) ဥ ီး အထ ရ် ိရသာ 

ပငု်္ဂလ ိ  မုပဏ မျာီး 

• Banks
• ဘဏမ်ျာီး

• Top 100 Income & Commercial Taxpayers

(FY18/19)
• ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စညီ်း ျပ်န စအ်တ  ်

ဝငရ်င ခ နန် ငာ့ ် နုသ် ယခ် န် အမျာီးဆြံီုး 

ရပီးရဆာငရ်သာ  မုပဏ  (၁၀၀)

• State Owned Enterprises
• နိငုင်ြံပိငု ် မုပဏ မျာီး

• Influential

companies
• လသူမိျာီးရသာ

 မုပဏ မျာီး

Volunteer companies မမိသိရဘာမြငာ့်
ပါဝငအ် ြဲမြတခ်ြံရသာ  မုပဏ မျာီး



We will review more documents

ပိမုိမုျာီးမပာီးရသာ အချ အ်လ မ်ျာီး ိ ုသြံီုးသပ်မည။်
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Your
company
website

Social 
media

Data & 
statements

Reports, 
policies, …

MyCO

As usual, we will assess the information publicly

available on the companies’ websites and social

media.

Additionally this year, we will check information

that is freely available on MyCo (Directors,

company address) to see if this is consistent

with the website.

ယခငန်စှမ် ော်းကဲ သိ  အမျာီးမပညသ်ူ ဝငရ် ာ ်ရလာ့လာ

နိငုရ်သာ  ုမပဏ မျာီး၏ ဝ ်(ဘ)်ဆိဒုမ်ျာီးန ငာ့် လူမှု

  နယ် ်မျာီးအ ရပေါ်အရမခခြံ၍ စမ်ီးစစ်အ ြဲမြတ်မှု

မပျုလုပ် မညမ်ြစ်သည။်

ထပ်သ ောင််း၍ ယခ နစှတ်ငွ် MyCo တ င် အခမြဲာ့ရလာ့လာ

နိငုရ်သာ ဒါရုိ ်တာအချ ်အလ ်မျာီး၊  ုမပဏ 

လိပ်စာမျာီး အစရ ိသညာ့် အချ ်အလ ်မျာီးသည်

ဝ ်ဘဆ်ိဒုမ်ျာီးတ င် ရြာ်မပထာီးသညာ့အ်တိုငီ်း  ို ်ည 

မှုရ ိမခငီ်း၊ မရ ိမခငီ်း ို စမ်ီးစစ်အ ြဲမြတ်သ ာီး

မညမ်ြစ်သည။်



The scorecard structure remains similar

ရမပာငီ်းလြဲမှုမရ ိရသာ စိစစ်အ ြဲမြတမ်ှုမ တတ်မ်ီး၏ ြ ြဲှုံ့စညီ်းပြံု
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33%

16%25%

26%

Corporate governance Corporate profile

Reporting Sustainability management

PTS 2019
Structure

We will use 143 criteria and 97 questions.

Compared to last year?

• We removed 3 criteria

• We added 4 new criteria

• We updated 42 criteria

စြံနှုနီ်း (၁၄၃)ခုန ငာ့် ရမီးခ နီ်း (၉၇)ခုတို ာ့မြငာ့်

အ ြဲမြတ်မှုမပျုလုပ်မညမ်ြစ်သည။်

ယခငန် စ်န ငာ့် ယ ဥ်လျှင် မည ်ြဲာ့သို ာ့ရသာ

ဆငာ့ ်ြဲရမပာငီ်းလြဲမှုမျာီး မပျုလုပ်ထာီးသနညီ်း။

• စြံနှုနီ်း (၃) ခုအာီး ထတု်ပယ်ခြဲာ့သည။်

• စြံနှုနီ်း အသစ် (၄)ခု ထညာ့သ် ငီ်းခြဲာ့သည။်

• စြံနှုနီ်း (၄၂) ခုအာီး အဆငာ့မ်မ ငာ့တ်ငခ်ြဲာ့သည။်

30%

14%
28%

28%

PTS 2020 
Structure



Our system encourages better disclosure

ပိမုိရု ာငီ်းမ နရ်သာ ပ ငာ့လ်ငီ်းမမငသ်ာမှု ို အာီးရပီးသည။်
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0

50

100

150

200 In Myanmar, public companies and banks nowadays have to

comply with more rules and regulations concerning

disclosure.

We encourage other companies to disclose this too. Since

this disclosure is voluntary, those privately-owned

companies who disclose more information will get bonus

points.

Baseline 
202

Baseline 
165

Bonus 
37

မမနမ်ာနိငုင်ြံတ င် ပုင်္ဂလိ  ုမပဏ မျာီးန ငာ့် ဘဏမ်ျာီးအရနန ငာ့်

ပိမိုမုျာီးမပာီးရသာ စညီ်းမျဥ်ီးန ငာ့် ဥပရဒမျာီး ို လို ်နာက  သည။်

 ျွန်ပ်ုတို ာ့အရနမြငာ့် အမခာီးရသာ  ုမပဏ အမျိျုီးအစာီးမျာီး ိုလညီ်း

ထိနုညီ်းတူ ပ ငာ့လ်ငီ်းမမငသ်ာမှုရ ိရစ န် အာီးရပီးလှုြံ ရဆာ်လိုပါသည။်

မညသ်ို ာ့ပင် မြစ်ရစ ထိအုချ ်အလ ် မျာီး ို ရြာ်မပမခငီ်း၊ သည်

Voluntary မြစ်ရသာရက ာငာ့် အချ ်အလ ်မျာီး ပိုမိုရြာ်မပရသာ

 ုမပဏ မျာီး အရနမြငာ့်အပိ သဆောင််းအမ တ် ရ ိမည် မြစ်သည။်
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၂၀၁၉ ပွင သ်စစ်မှ 

အဓိကသဖပောင််း မဲှုမ ော်း

The main changes 
since 2019 Pwint Thit
Sa



New criteria

စြံနှုနီ်းအသစ်မျာီး 

Q75 Corporate policies

We will check if companies have a specific policy for their

philanthropic activities.
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Q90 Frameworks

We will check if companies consider also Sustainable

Development Goals (SDGs).

Q94 Expenditure for philanthropic activities

We will check if companies disclose their expenditure on

philanthropic activities.

၇၅. သကော်ပိ ရိတ် မူဝါဒမ ော်း

 ုမပဏ မျာီးတ င် ၎ငီ်းတို ာ့၏ ပ ဟိတရဆာင ်  ်မှုမျာီး

အတ  ် ချမ တ်ထာီးရသာ မူဝါဒထာီးရ ိမှု၊ မရ ိမှု ို

ရလာ့လာအ ြဲမြတ်မညမ်ြစ်သည။်

၉၀. မူသ ောငမ် ော်း

 ုမပဏ မျာီးသည် ရ ရ ညတ်ညတ်ြံာ့ခိုငပ်မြဲပပ ီး ဟနခ်ျ ်ည 

ရသာ ြ ြံှုံ့ ပြိျုီးတိုီးတ ်မှု ပနီ်းတိုငမ်ျာီး (SDGs)  ိုလညီ်း

ထညာ့သ် ငီ်း၊စဥ်ီးစာီး ၍ ရဆာင ်  ်မှု ရ ိမခငီ်း၊ မရ ိမခငီ်း ို

ရလာ့လာအ ြဲ မြတ်မညမ်ြစ်သည။်

၉၄. ပရဟတိသဆောငရွ်ကမ်ှုမ ော်း၏ က န်က သငွ

 ုမပဏ မျာီးသည် ပ ဟိတရဆာင ်  ်မှုမျာီးအတ  ်

 ုန ်ျရင  ို ရြာ်မပမှု ရ ိမခငီ်း၊ မရ ိမခငီ်း ို ရလာ့လာအ ြဲ

မြတ်မညမ်ြစ်သည။်
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Are the following areas covered by a
specific policy?
Philanthropy



Example

Q90
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Is the company engaging with the following 

frameworks?...

Sustainable Development Goals (SDGs)



Updated criteria (1/5)

အဆငာ့မ်မ ငာ့တ်ငထ်ာီးရသာ စြံနှုနီ်းမျာီး (၁/၅)

New sliding scale for points to encourage companies to enhance their management practices related to

sustainability.

 မုပဏ မျာီး၏ ရ ရ ညတ်ညတ်ြံာ့နိငုမ်ှုန ငာ့် သ ်ဆိငုသ်ညာ့် စ မြံခန ာ့ခ် ြဲမှု ို ပိုမိုရ ာငီ်းမ နလ်ာရစရ ီး ို အာီးရပီးလှုြံှုံ့ရဆာ် န်

၎ငီ်းတို ာ့၏ ထတု်ရြာ်မပသသညာ့် အချ ်အလ ်ရပေါ်မူတည၍်  မ တ်ရမပာငီ်းလြဲသညာ့စ်နစ် ို ထညာ့သ် ငီ်းအသြံီုးမပျုထာီးသည။်

23

၆၈. က မပဏီတငွ် သရရှညတ်ညတ်  သရ်း နည််းဗ ျူဟောမ ော်း

ရိှပါသ ော်း။

• မရ ိပါ။ ( ၀ မ တ)်

• ရ ိပါသည။် သို ာ့ရသာ် စ ီးပ ာီးရ ီးဆိငု ်ာ ဥ ီးတညခ်ျ ်မျာီးန ငာ့်

လို ရ်လျာည ရထ မှုမရ ိပါ။ ( ၁ မ တ)်

• ရ ိပါသည။် ထို ာ့အမပင် စ ီးပ ာီးရ ီးဆိငု ်ာ ဥ ီးတညခ်ျ ်မျာီးန ငာ့်

ထငရ် ာီးစ ာ ဆ စ်ပ်မှု/ လို ည် ရထ မှုရ ိရနပါသည။် ( ၂ မ တ)်

Q68 Does the company have a sustainability strategy?

• No (0)

• Yes, but not aligned with the business objectives (1)

• Yes, and it is obviously aligned/connected with the

business strategy (2)



Example
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Does the company have a sustainability strategy?

Yes, but not aligned with the business objectives



Example

Q68
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Does the company have a sustainability strategy?

Yes, and it is obviously aligned/connected with the

business strategy



Updated criteria (2/5)

အဆငာ့မ်မ ငာ့တ်ငထ်ာီးရသာ စြံနှုနီ်းမျာီး (၂/၅)

26

Q71 Does the company clearly explain how the materiality

analysis is relevant for business issues?

• No (0)

• Yes, but the process to get the results is not clearly

explained (1)

• Yes and the results to establish the results is clear and

compliant with the AA 1000 standards (2)

၇၁. က မပဏီ၏ စ်ီးပွော်းသရ်း ကစိစရပ်မ ော်းအတကွ်

materiality analysis ဆန််းစစခ် ကမ် ော်းသည် မညသ်ိ  

သကဆ်ိ ငသ် ကောင််း ရှင််း င််းစေွာ

သဖေ်ာဖပထော်းဖခင််းရိှပါသ ော်း။

• ရြာ်မပထာီးမခငီ်းမရ ိပါ။ ( ၀ မ တ်)

• ရြာ်မပထာီးပါသည။် သို ာ့ရသာ်  လဒမ်ျာီး မည ်ြဲာ့သို ာ့

 ရ ိလာသည ်ို ရ ငီ်းလငီ်းစ ာရြာ်မပထာီးမခငီ်းမရ ိပါ။ (

၁ မ တ်)

• ရြာ်မပထာီးပါသည။် ထို ာ့အမပင်  လဒမ်ျာီး မည ်ြဲာ့သို ာ့

 ရ ိလာ သည ်ို ရ ငီ်းရ ငီ်းလငီ်းလငီ်း သ ိသညာ့အ်မပင်

AA 1000 standards မျာီး ိုလညီ်း လို ်နာ

ရဆာင ်  ်ထာီးပါသည။် ( ၂ မ တ်)
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Does the company clearly explain how the

materiality analysis is relevant for business issues?

Yes, but the process to get the results is not clearly

explained
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Does the company clearly explain how the materiality

analysis is relevant for business issues? Yes, and the

process to get the results is clearly explained



Updated criteria (3/5)

အဆငာ့မ်မ ငာ့တ်ငထ်ာီးရသာ စြံနှုနီ်းမျာီး (၃/၅)
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Q75 Are the following areas covered by a specific policy?

• No (0)

• Yes but the scope AND the monitoring system are vague (0.5)

• Yes but the scope OR the monitoring system are vague (1)

• Yes, the scope and monitoring system are clear(2)

၇၅. သအောကသ်ဖော်ဖပပါ အသ ကောင််းအရောမ ော်းအော်း မူဝါဒ တငွ်

သဖော်ဖပထော်းဖခင််း ရိှပါသ ော်း။

• ရြာ်မပထာီးမခငီ်းမရ ိပါ။ ( ၀ မ တ)်

• ရြာ်မပထာီးပါသည။် သို ာ့ရသာ် အ ျြံျုီးဝငရ်သာ အတိငုီ်းအတာ

န ငာ့် ရစာငာ့က် ညာ့စ်စ်ရဆီးမှုစနစ်မျာီးသည် တိ ျရသချာမှုမရ ိပါ။

( ၀.၅ မ တ)်

• ရြာ်မပထာီးပါသည။် သို ာ့ရသာ် အ ျြံျုီးဝငရ်သာ အတိငုီ်းအတာ

(သို ာ့မဟုတ)် ရစာငာ့က် ညာ့စ်စ်ရဆီးမှုစနစ်သည် တိ ျရသချာမှု

မရ ိပါ။ ( ၁ မ တ)်

• ရြာ်မပထာီးပါသည။် ထို ာ့အမပင် အ ျြံျုီးဝငရ်သာ အတိငုီ်းအတာ

န ငာ့် ရစာငာ့က် ညာ့စ်စ်ရဆီးမှုစနစ်မျာီးသည် တိ ျရသချာမှု

ရ ိပါသည။် ( ၂ မ တ)်



Updated criteria (4/5)

အဆငာ့မ်မ ငာ့တ်ငထ်ာီးရသာ စြံနှုနီ်းမျာီး (၄/၅)

30

Q95 Does the company disclose the activities that it has

undertaken to implement the following policies?

• No (0)

• The company has a statement related to the topics (0.5)

• The company has a policy, and states clear principles but

does not explain how it implements and/ manage the

policy (1)

• The company has a policy, and states clear principles AND

does explain how it implements and/ manage the policy (2)

၉၅. သအောကသ်ဖော်ဖပပါ မူဝါဒမ ော်းအော်း အသကောငအ်ထည်

သဖော်သည ်   ပ်သဆောငခ် ကမ် ော်းကိ က မပဏီမှ တရော်းဝင်

ထ တဖ်ပန်ပါသ ော်း။

• ရြာ်မပထာီးမခငီ်းမရ ိပါ။ ( ၀ မ တ်)

•  ုမပဏ တ င် ထိအုရက ာငီ်းအ ာမျာီးန ငာ့် ပတ်သ ်သညာ့်

ထတု်မပန် ချ ် ထာီးရ ိသည။် ( ၀.၅ မ တ်)

•  ုမပဏ တ င် မူဝါဒထာီးရ ိပပ ီး အရမခခြံနယိာမမျာီး

 ိုလညီ်း ရ ငီ်းလငီ်း စ ာ ရြာ်မပထာီးသည။် သို ာ့ရသာ်

မူဝါဒ ို မည ်ြဲာ့သို ာ့ အရ ာ်အထညရ်ြာ်ထာီးသည၊်

မည ်ြဲာ့သို ာ့စ မြံခန ာ့ခ် ြဲရဆာင ်  ်သည်  ို ရ ငီ်းမပထာီးမခငီ်း

မရ ိပါ။ (၁ မ တ်)

•  ုမပဏ တ င် မူဝါဒထာီးရ ိပပ ီး အရမခခြံနယိာမမျာီး ို

လညီ်း ရ ငီ်းလငီ်း စ ာ ရြာ်မပထာီးသည။် ထို ာ့အမပင်

မူဝါဒ ို မည ်ြဲာ့သို ာ့ အရ ာငအ်ထညရ်ြာ်ထာီးသည၊်

မည ်ြဲာ့သို ာ့ စ မြံခန ာ့ခ် ြဲရဆာင ်  ် သည ်ိုပါ ရ ငီ်းမပထာီး

သည။် (၂ မ တ်)
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Are the following areas covered by a specific policy?

Yes but the scope AND the monitoring system are

vague



Example
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Are the following area covered by a specific policy?

Yes but the scope OR the monitoring system are vague

(1)
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Are the following area covered by a specific policy?

Yes, the scope and monitoring system are clear



Example

Q75
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Are the following areas covered by a specific policy?

Yes, the scope and monitoring system are clear



Example

Q75
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Are the following areas covered by a specific policy?

Yes, the scope and monitoring system are clear



Updated criteria (5/5)

အဆငာ့မ်မ ငာ့တ်ငထ်ာီးရသာ စြံနှုနီ်းမျာီး (၅/၅)
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Q96 Does the company disclose some quantitative KPIs

on the following topics?

• No (0)

• Yes but data is covering a limited scope AND is older

than 18 months (0.5)

• Yes but data is either older than 18 months OR is

covering a limited scope clearly explained by the

company (1)

• Yes, data are recent and consistent with the business

perimeter (2)

၉၆. က မပဏီသည် သအောကသ်ဖော်ဖပပါ အခ ကမ် ော်းနငှ ်

ပတသ်က၍် ၄င််း၏ (အဓိက စွမ််းသဆောငရ်ညည်ွှန်ကန်ိ်း) KPI

မ ော်းအော်း သ ကညောဖခင််းရိှပါသ ော်း။

• ရက ညာထာီးမခငီ်းမရ ိပါ။ ( ၀ မ တ်)

• ရက ညာထာီးပါသည။် သို ာ့ရသာ် အတိုငီ်းအတာတစ်ခု

အတ ငီ်းတ င် သာ အ ျြံျုီးဝငပ်ပ ီး ၁၈ လ ထ ်က ာမမငာ့ရ်န

ရသာ အချ ်အလ ် မျာီးမြစ်သည။် (၀.၅ မ တ်)

• ရက ညာထာီးပါသည။် သို ာ့ရသာ် ၁၈ လ ထ ်က ာမမငာ့ရ်န

ရသာ အချ ်အလ ် မျာီး မြစ်ရနသည။် သို ာ့မဟုတ်

 ုမပဏ မ အ ျြံျုီးဝငရ်သာ အတိုငီ်းအတာ  ို ရ ငီ်း

ရ ငီ်းလငီ်းစ ာ ရ ငီ်းမပထာီးသည။် ( ၁ မ တ်)

• ရက ညာထာီးပါသည။် အချ ်အလ ်မျာီးသည် လတ်တ

ရလာ တ င် အသ ်ဝငရ်နရသာ အချ ်အလ ် မျာီး

မြစ်ပပ ီး စ ီးပ ာီးရ ီးဆိငု ်ာ အဝနီ်းအဝိုငီ်းန ငာ့်  ို ်ည မှု

ရ ိသည။် ( ၂ မ တ်)
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Does the company disclose some quantitative

KPIs on the following topics?

Yes but data is either older than 18 months OR

is covering a limited scope clearly explained by

the company
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Yes, data are recent and consistent with the 

business perimeter

Does the company disclose some quantitative

KPIs on the following topics?



39

Project Planning 

စမီ ကန်ိ်း အစအီစဥ်



Planning for better engagement

ပိမိုရု ာငီ်းမ နရ်သာ ရစာ့စပ်ရဆ ီးရန ီးမှုမျာီးအတ   ်လပ်ုငနီ်းအစ အစဥ် 
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February  -
April 

February –
May 

June  - July 
July -

September

• 1st Assessment 
by Yever 

• Engagement 
with 
companies

• 2nd

Assessment by 
Yever

• Developing Report
• Launching Report

• We will assess 260+ companies and share first 

results just after Thingyan 2020.

• From February onwards, companies can engage our 

Pwint Thit Sa team. Companies interested can receive 

one free discussion to enhance the quality of their 

disclosure. Please contact us if you are interested.  

• We aim to publish report in November 2020, just 

after end FY 19/20. 

•  ုမပဏ ရပါငီ်း (၂၆၀) န ငာ့် အထ ် ို စမ်ီးစစ်အ ြဲမြတ်

သ ာီးမညမ်ြစ်ပပ ီး  နဥ ီး လဒမ်ျာီး ို ၂၀၂၀ခုန စ် သင်္ ဂန်

အပပ ီးတ င် မျှရဝရပီးသ ာီးမညမ်ြစ်သည။်

•  ုမပဏ မျာီးအရနမြငာ့် ရြရြာ်ဝါ  လမ စ၍ ပ ငာ့သ်စ်စ

အြ ြဲှုံ့ န ငာ့် ရစာ့စပ်ရဆ ီးရန ီးမှုမျာီး မပျုလုပ်နိငုပ်ပ မြစ်သည။်

စိတ်ဝငစ်ာီးမှုရ ိရသာ ုမပဏ အရနမြငာ့် ၄ငီ်း၏ ရ ာ်ပို ိတ်

ပ ငာ့လ်ငီ်းမမငသ်ာမှု ို မမ ငာ့တ်ငန်ိငု ်န် အခမြဲာ့ ရဆ ီးရန ီးမှု

တစ်င်္ ိမ်  ရ ိနိငုမ်ညမ်ြစ်သည။် စိတ်ဝငစ်ာီးမှု ရ ိပါ 

 ျွန်ပ်ုတို ာ့ ို ဆ ်သ ယ်ရမီးမမနီ်းနိငုပ်ါသည။်

• အစ  ငခ်ြံစာ ို ဘဏ္ဍာန စ် ၁၉-၂၀ အပပ ီး နိဝုငဘ်ာလ

၂၀၂၀တ င် ထတု်မပနန်ိငု ်န်  ည ် ယ်ထာီးသည။်



Q&A and Contact Details

Please contact: 

For MCRB, Phyu Phyu Zin 
transparency@myanmar-
responsiblebusiness.org

For Yever, Nicolas Delange
transparency@yever.org

ဆ ်သ ယ်လိုပါ -

MCRB အတ  ်

မြျူမြျူဇင် - transparency@Myanmar-
responsiblebusiness.org

Yever အတ  ် 

Nicolas Delange - transparency@yever.org

mailto:transparency@myanmar-responsiblebusiness.org
mailto:nicolas@yever.org
mailto:transparency@Myanmar-responsiblebusiness.org
mailto:transparency@yever.org
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Thank you!
ရ ျီးဇူီးတငပ်ါတယ။်


