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သတင််းထုတ်ပြနခ်ျက် 

အဂတလိိိုက်စာားမှုကာကွယ်၊တိိုက်ဖျက်ရ ားတငွ ်စ ားပွာားရ ားလိုပ်ငန်ားမျာားအတကွ် 

အကူအည ရပားနိိုင ်န်မည ်လက်စွွဲစာအိုပ်သစ်ထကွ်ရ ိ 

ဇူလ ုင ် ၂၈  ရက်၊ ၂၀၂၀ပြည ်နစှ်။ 

ပြနြ်ာ စ ်းြ ာ်းရရ်းကဏ္ဍတာဝနယူ်ြှုရှ ရရ်းအရထာက်အကူပြြုဌာန(MCRB)က“မမန်မာကိုမပဏ မျာား 

အတကွ် စ ားပွာားရ ားလိုပ်ငန်ား ကျင ်ဝတရ်မဖာင မ် န်ရ ား ဂိုဏ်သကိခာဆိိုင ်ာလက်စွွဲစာအိုပ်”က ု ယရန  ထုတ် 

ပြနလ် ုက် သည်။ အဂတ  လ ုက်စာ်းြှုက ု ပြစ်ရြေါ်ရစန ငုသ်ည ် ရ ်းအနတရာယ်ြျာ်းက ု ရလျာ ချပြ ်း 

အဂတ လ ုက်စာ်းြှု အရလ အကျင ြ်ျာ်းက ု ဆန  က်ျငလ် ုသည ် ပြနြ်ာန ငုင်တံ င််းရှ  

စ ်းြ ာ်းရရ်းလုြ်ငန််းရှငြ်ျာ်းနငှ  ် ြနရ်နဂျာြျာ်း က ု အကူအည ရြ်းန ငုရ်နရ်ည်ရ ယ်၍ ယခုလက်စ ွဲက ု 

ပြြုစုထုတ်ရဝပခင််းပြစ်ြါသည်။ယင််းက ု အဂတ လ ုက် 

စာ်းြှုတ ုက်ြျက်ရရ်းရကာ်ြရှင(်ACC)၊ပြနြ်ာန ငုင်ကုံနသ်ည်ကက ်းြျာ်းနငှ စ်က်ြှုလက်ြှုလုြ်ငန််းရှငြ်ျာ်းအ

သင််းချြုြ် (UMFCCI)နငှ  ်ကုလသြဂဂြ ံွံ့ ပြ ြု်းြှု အစ အစဉ် (UNDP)တ ု  နငှ  ်ြူ်းရြါင််းထုတ်ရဝပခင််းပြစ်သည်။ 

လက်စ ွဲစာအုြ်က ု အဂဂလ ြ်၊ပြနြ်ာ နစ်ှ ာသာပြင  ်ရရှ န ငုပ်ြ ်း၊ ပြနြ်ာန ငုင်ရံှ  စ ်းြ ာ်းရရ်းလုြ်ငန််းရှငြ်ျာ်း အ 

ရနပြင  ် အဂတ လ ုက်စာ်းြှုတ ုက်ြျက်ရရ်းအစ အစဉ်ြျာ်းရရ်းဆ ွဲရာတ င ် ပြနြ်ာန ငုင်နံငှ အ်ပခာ်းန ငုင်ြံျာ်း၏ 

အရတ ွံ့အကကံြုရကာင််းြျာ်းက ု ရလ လာြှတ်သာ်း၍ လ ုအြ်ရသာ ြံ ြ ု်းကူည ြှုနငှ  ်လြ််းညွှန်ြှုြျာ်းရြ်းန ငုရ်န် 

ရည်ရ ယ်ြါသည်။ ယင််းလက်စ ွဲက ု အဂတ လ ုက်စာ်းြှုတ ုက်ြျက်ရရ်းရကာ်ြရှငက် ထုတ်ပြနထ်ာ်းသည ် 

လ ုက်နာကျင သ်ံု်းရန ်ရကကပငာချက် ၁၄/၂၀၁၈ က ုအရပခခထံာ်းသည်။ ယင််းအရပခခံြူ (၈)ချက်ြှာ-  

၁။အဂတ လ ုက်စာ်းြှု တ ုက်ြျက်ရရ်းအတ က်ခ ုငြ်ာ၍ ထ ရရာက်ြှုရှ ရသာြူဝါဒြျာ်းချြှတ်ရနန်ငှ  ် အဆ ုြါ 

ြူဝါဒက ု အပြင ဆ်ံု်းစ ြံခန  ခ် ွဲြှုြှ ရထာက်ခံြှုရရှ ရန ်။ 

၂။အဂတ လ ုက်စာ်းန ငုရ်ပခအနတရာယ်ရှ ြှုက ုထ ရရာက်စ ာရလ လာဆန််းစစ်ရြာ်ထုတ်၍သံု်းသြ်အကွဲပြတ်

ြှု ရှ ရန။်   
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၃။အဂတ လ ုက်စာ်းန ငုရ်ပခအနတရာယ်ရှ ြှုပြင ြ်ာ်းပြ ်းထ လ ယ်ရှလ ယ်ရသာနယ်ြယ်ြျာ်းအတ က် အရသ်း 

စ ြ် အစ အြံြျာ်း  ရဆာငရ် က်ထာ်းရှ ရန။် 

၄။အဂတ လ ုက်စာ်းြှုတ ုက်ြျက်န ငုရ်ရ်းအတ က်ရဆာငရ် က်ြှုြျာ်းသည်ြ ြ လုြ်ငန််းြျာ်းသာြကချ တ် 

ဆက် ရဆာငရ် က်ရနရသာ လုြ်ငန််းက င််းဆက်အာ်းလုံ်းနငှ  ်အကျံြု်းဝငရ်စရန။် 

၅။ စာရငဇ််းယာ်းြျာ်းနငှ  ်စာရင််းြှတ်တြ််းြျာ်းက ု  စနစ်ကျြှနက်နစ် ာထာ်းရှ ရန။် 

၆။ အဂတ လ ုက်စာ်းြှုတ ုက်ြျက်ရရ်းန ငုရ်ရ်းက ုအရထာက်အကူပြြုရစြည ် လူ  စ ြ််းအာ်းအရင််းအပြစ် 

စ ြံခန  ခ် ွဲြှုြူဝါဒြျာ်း ထာ်းရှ ရန။် 

၇။အဂတ လ ုက်စာ်းရကကာင််း သံသယရှ သူြျာ်းက ု သတင််းရြ်းြ ု  န ငုရ်သာ ယုံကကည်စ တ်ချရသည ်  

ယနတယာ်းြျာ်း ထူရထာငထ်ာ်းရှ ရန။် 

၈။ အဂတ လ ုက်စာ်းြှု တာ်းဆ ်းကာက ယ်ရရ်း  ရဆာငရ် က်ြှုြျာ်းအရြေါ် ြုံြှနသ်ံု်းသြ်ရနန်ငှ  ်

အကွဲပြတ်ြှုစနစ်ထာ်းရှ ရန ်တ ု  ပြစ်သည်။ 

 

ထ ု  အပြင ်ကုြပဏ ြျာ်းအရနပြင  ်အဆ ုြါ အရပခခံြူ (၈)ချက်က ု ြည်သ ု  ြည်ြုံ လက်ရတ ွံ့ကျင သ်ံု်း  ရဆာင ်

ရ က်ြည်၊အပခာ်းအြ ွဲွံ့အစည််းြျာ်းနငှ ြူ််းရြါင််းရဆာငရ် က်ြည် စသည်တ ု  က ုလည််းအကကံပြြုထာ်းြါသည်။ 

ကုြပဏ ကျင ဝ်တ်ရရ်းဆ ွဲရနအ်တ က် လြ််းညွှနခ်ျက်ြျာ်းနငှ  ် လက်ရဆာငြ်စစည််းဆ ုငရ်ာြူဝါဒစရသာ 

ရနာက်ထြ်ပြည ်စ က်ရင််းပြစ်ြျာ်း လည််း ရြာ်ပြထာ်းြါသည်။  

အဂတ လ ုက်စာ်းြှုတ ုက်ြျက်ရရ်းရကာ်ြရှင ်ဥကက ဌ ဦ်းရအာငက်ကည်က ယခုစာအုြ်သစ်က ု ြ တ်ဆက်ရာ 

တ င ်“ရပြာငြ်တ်တည်ကကည်ြှု  ယ်လ ုရစာင ထ် န််းရြလွဲဆ ုတာ MCRBရွဲ   လက်စ ွဲစာအုြ်ြှာ အရသ်းစ ြ် 

ရြာ်ပြထာ်းပြ ်း ပြစ်လ ု   ြတ်ကကည ်ကကြါလ ု  တ ုက်တ န််းရင််း ..” ဟု ရပြာဆ ုခွဲ သည်။  

MCRB၏ဒါရ ုက်တာဗစ်က   ုြန်က“အဂတ လ ုက်စာ်းြှုတ ုက်ြျက်ရရ်းအတ က်အစ ု်းရကအဓ ကဦ်းရဆာင ်

ရနချ နြှ်ာ စ ်းြ ာ်းရရ်းလုြ်ငန််းရတ ကလည််း အခန််းကဏ္ဍတစ်ခုကရနြါဝငလ် ု  ရြါတယ်။ အရပြရှာြ ု   ြူ်း 

ရြါင််းရဆာငရ် က်န ငုသ်လ ု   ြ င လ်င််းပြငသ်ာြှုတ ု်းပြ ြှင ရ်အာငလု်ြ်ရဆာငပ်ခင််း၊ ကက ြု်းန စနစ်ရလ ာ ချပခင််း 

အြါအဝင ်ပြြုပြငရ်ပြာင််းလွဲရရ်းအတ က်လြ််းပြပခင််းစတွဲ    ရကာင််းြ နတ်ွဲ စ ်းြ ာ်းရရ်း အရလ အကျင ရ်တ  

ကျင သ်ံု်းရဆာငရ် က်ရအာငလ် ု   အပခာ်းလုြ်ငန််းရတ နွဲ  တ ွဲြက်ပြ ်းလုြ်က ုငန် ငုြ်ါတယ်။ အဂတ  လ ုက်စာ်းြှု 

mailto:info@myanmar-responsiblebusiness.org
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/
https://www.youtube.com/watch?v=p1Z7bWUilHk


 
 

Myanmar Centre for Responsible Business, No.6 (A), Shin Saw Pu Road, Kayin Chan Ward,  
Ahlone Township, 11121 Yangon, Myanmar. Tel/fax:  +95 (0)1 512613 

info@myanmar-responsiblebusiness.org    www.myanmar-responsiblebusiness.org 

 

တ ုက်ြျက်ရရ်းဆ ုငရ်ာ ြူဝါဒရတ  ခ ုငြ်ာအာ်းရကာင််းတွဲ  ကုြပဏ က တ ွဲြက်လုြ်က ုငြ်ယ ်သူ၊ ရင််းနှ ်းပြ ြှြုြ်နှံ 

ြည ်သူရှာရတ ွံ့ ြ ု  ၊ဆ ွဲရဆာငန် ငုြ် ု   လ ယ်ကူြါတယ်” ဟု ရပြာသည်။  

UMFCCI ဥကက ဌ ဦ်းရဇာ်ြင််းဝင််းက “ဒ လက်စ ွဲစာအုြ် ဟာ ရတ ်းရခေါ်ရြ ာ်ပြငြ်ှုရှ တွဲ  စာြတ်သူတ ု  က ု ACC 

Notification 14/2018 ြါ သရ ာ တရာ်းြျာ်းက ု  ယ်လ ု ရလ လာ ရဆာငရ် က်ရြယ်၊ 

အပခာ်းစ ်းြ ာ်းရရ်းလုြ်ငန််းြျာ်းနွဲ    အရကာင််းဆံု်း ပြစ်ရအာင ် ြည်သ ု  လုြ်န ငုရ်ြယ်၊ အဂတ လ ုက်စာ်းြှုက ု 

တ ုက်ြျက်ရာြှာ စုရြါင််းရခါင််းရဆာငြ်ှုအပြစ် အစ ု်းရနွဲ    ယ်လ ု ြူ်းရြါင််း ရဆာငရ် က်ရြယ်ဆ ုတာ 

ရတ က ု တ ုက်တ န််း အာ်းရြ်းသ ာ်းန ငုြ်ယ် ပြစ်ြါတယ်။”ဟု ရပြာသည်။ 

ရနာက်ခံသမိိုငာ်း 

၁။ယခုလက်စ ွဲစာအုြ်က ု န ငုင်ပံခာ်းနငှ  ်ဓနသဟာယရံု်း (FCO) Prosperity Fund ကရထာက်ြံ သည ် ကုလ 

သြဂဂြ ံွံ့ ပြ ြု်းြှု အစ အစဉ် (UNDP)၏ FairBiz အစ အစဉ်အရရဆာငရ် က်ပခင််းပြစ်သည်။ သုရတသနနငှ  ်

အစ ရငခ်ံစာရရ်းသာ်းပခင််းလုြ်ငန််းြျာ်းက ု MCRBက ရဆာငရ် က်ထာ်းပြ ်း အချ ြု ွံ့ရသာအရကကာင််းအရာ 

ြျာ်းသည် ၂၀၁၆ခုနစ်ှတ င ် FCO  ြှထုတ်ရဝထာ်းသည ် ပြနြ်ာစ ်းြ ာ်းရရ်းလုြ်ငန််းြျာ်းအတ က် ရကာင််း 

ြ နရ်သာ ရကာ်ြ ုရ တ်စ ြံအုြ်ချြုြ်ြုံ လက်စ ွဲ” ြှရယူထာ်းြါသည်။ နြူနာပြစ်ရြ်ြျာ်းသည် လ နခ်ွဲ ရသာ 

ငါ်းနစ်ှအတ င််း ပြနြ်ာစ ်းြ ာ်းရရ်းလုြ်ငန််းရှငြ်ျာ်းနငှ  ် ရတ ွံ့ဆံုရဆ ်းရန ်းထာ်းပခင််းြျာ်းြှ စုရဆာင််းထာ်းြါ 

သည်။   ၂၀၁၈ဒ ဇင ်ာတ င ် MCRB သည် ACC၊DICA၊ UMFCC တ ု  နငှ တ် ွဲြက်၍ တာဝနယူ်ြှုရှ ရသာ 

စ ်းြ ာ်းရရ်းလုြ်ငန််းြျာ်းဆ ုငရ်ာ စဉ်ဆက်ြပြတ်ရဆ ်းရန ်းြှုြျာ်း အစ အစဉ်ပြင  ် အဂတ လ ုက်စာ်းြှု 

တ ုက်ြျက်ရရ်းဆ ုငရ်ာ အလုြ်ရံုရဆ ်းရန ်းြ ွဲက ု ကျင််းြခွဲ ြါသည်။ ထ ု  အပြင ်MCRB သည် အဂတ လ ုက်စာ်း 

ြှုတ ုက်ြျက်ရရ်း အြါအဝင ် ရကာ်ြ ုရ တ်စ ြံအုြ်ချြုြ်ြှု၊ ထုတ်ရြာ်တင်ပြပခင််းြျာ်းက ု အြှတ်ရြ်းရသာ 

ြ င သ်စ်စအစ ရငခ်ံစာ/Transparency in Myanmar Enterprises က ုလည််း နစ်ှစဉ်ထုတ်ရဝခွဲ ြါသည်။   

၂။ ပြန်ြာ စ ်းြ ာ်းရရ်းကဏ္ဍ တာဝန်ယူြှုရှ ရရ်း အရထာက်အကူပြြုဌာန (MCRB) သည် the Institute for 

Human Rights and Business (IHRB) နငှ  ်the Danish Institute for Human Rights (DIHR) တ ု  ၏ 
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ြူ်းရြါင််းရဆာငရ် က်ြှုပြင  ် ြ ွဲွံ့စည််းထာ်းသည ် ရနကု်နအ်ရပခစ ုက် အြ ွဲွံ့အစည််းပြစ်ပြ ်း ယူရက၊ ရနာ်ရဝ၊ 

ဆ စ်ဇာလန၊် နယ်သာလနန်ငှ  ်အ ုငယ်ာလနအ်စ ု်းရတ ု  ြှ ရနြုံ်ရင ြျာ်း ရထာက်ြံ ရြ်းထာ်းသည်။ ၂၀၁၃ ခုနစ်ှ 

တ င ်စတငြ် ွဲွံ့စည််းခွဲ ပြ ်း ပြည်တ င််းလ ုအြ်ချက်ြျာ်းနငှ  ် အပြည်ပြည်ဆ ုငရ်ာ စံနှုန််းြျာ်းရြေါ်တ င ်ြူတည်၍ 

ပြနြ်ာန ငုင်တံစ်ဝန််း၌ တာဝနယူ်ြှုရှ ရသာ စ ်းြ ာ်းရရ်းလုြ်ငန််း လုြ်ရဆာငြ်ှုြျာ်းက ု အာ်းရြ်းပြြှင တ်ငရ်န် 

အတ က် ြညာဗဟုသုတပြစ်ရစရနလ်ည််းရကာင််း၊ စ ြ််းရည်ပြြှင တ်ငရ်ြ်းရနလ်ည််းရကာင််း၊ ရဆ ်းရန ်းညြှ  

နှု င််းြှုြျာ်း ပြစ်ထ န််းလာရစရနလ်ည််းရကာင််း ထ ရရာက်ြှုရှ ရသာ တရာ်းဝင ်အခင််းအကျင််းတစ်ခုက ု ြံ ြ ု်း 

ရြ်းန ငုရ်န ် ရည်ရ ယ်ြါသည်။ MCRB သည် စ ်းြ ာ်းရရ်းလုြ်ငန််းြျာ်း၊ အရြ်ြက် လူ  အြ ွဲွံ့အစည််းြျာ်းနငှ ် 

အစ ု်းရဌာနြျာ်းကကာ်းတ င ်  က်လ ုက်ြှုကင််းသည ် အြ ွဲွံ့အစည််းအပြစ် ရြ်တည်လျက်ရှ သည်။ 

(www.mcrb.org.mm) 

၃။ ြ ုြ ုသ ရှ လ ုြါက- ြပြြူပြြူဇင ် သတင််းနငှ ပ်ြနက်ကာ်းရရ်းအရာရှ ၊ ၀၉-၇၉၉ ၆၆၇၇၁၃ (သ ု  ြဟုတ်)  

phyuphyu.zin@myanmar-responsiblebusiness.org သ ု  ဆက်သ ယ်န ငုြ်ါသည်။ 
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