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ပြင့္သစ္စစီမံခ်က္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တိုးျမႇင့္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာေစရန္အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။
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MCRB ႏွင့္ Yeverမွ ၂ဝ၁၉ ဧၿပီလတြင္ 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 ေပးပို႔ရန္ 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

ဤအစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းနွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို MCRB မွ Vicky Bowman၊ Phyu Phyu Zin၊ Wint Mon Eindra Thwin 
နွင့္ Yever မွ Nicolas Delange၊ Maddy@Pa Pa Htet တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ Tom Davy ႏွင့္ Gianluca Ferritu တို႔ကလည္း 
MCRB နွင့္ ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့စဥ္အတြင္းတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ 
စာတမ္းေရးသားသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားကို ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း 
ထိုကုမၸဏီမ်ားကို MCRB ႏွင့္ Yever မွ ေထာက္ခံေပးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ရမွတ္အဆင့္မ်ားမွာ  ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ေတြ႕စီးပြားေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ တိုင္းတာထားျခင္း မဟုတ္ပါ။

အေရွ႕ဘက္ဓာတ္ပံု - Alexey Matveichev ၏ “Nelumbo nucifera”
ေက်ာဘက္ဓာတ္ပံု - Josie Liao ၏ ၾကာပန္း

http://www.info%40myanmar-responsiblebusiness.org
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org
http://contact%40yever.org
http://www.yever.org
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အတိုေကာက္စကားလံုးမ်ား ၆
အနွစ္ခ်ဳပ္  ၉

အခန္း (၁) - မိတ္ဆက္ျခင္း ၁၄
ျမန္မာ့အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ကို အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္လာရန္အတြက္ ပြင့္သစ္စမွ မည္သို႔ပံ့ပိုးေပးနိုင္သနည္း။ ၁၅

• အခ်ိန္ကာလငါးနွစ္သက္တမ္းရွိျပီျဖစ္ေသာ ပြင့္သစ္စ ၁၅
• ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ၁၆
• လက္ေတြ႕တြင္မရွိသည့္ ဟန္ျပအေျခအေနကိုေဖာ္ျပျခင္း ၂ဝ

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးက႑အေၾကာင္းအရာ ၂၁
• ကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ပံ့ပိုးျခင္း ၂၂
• ကြ်မ္းက်င္အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ား ၂၄

အခန္း (၂) - ၂၀၁၈ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာမွစ၍ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား ၂၆
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၃ဝ) ၂၆

• နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) ၂၆
• တပ္မေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား  ၂၈

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအခန္းက႑ ၂၉
ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈမ်ား

• ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ၂၉
• ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (CBM) ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ၃၄
• ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ ၃၇
• ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ၄၁
• ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ၄၄

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား ၄၆
• အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား ၅ဝ
• ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ၅၃
• အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ ၅၄
• အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ၅၇

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ  ၆၁
ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

• IFC ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ ၆၁
• ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ (MIoD) ၆၃
• စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္း (OECD) ၆၄
• ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ၆၅
• ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC)  ၆၅

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈတို႔၏ အေျခအေနတိုးတက္လာမႈမ်ား ၆၆
• တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) ၆၆
• အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔၏ အခန္းက႑ ၆၇

မာတိကာ
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အခန္း (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၇၁
ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္း ၇၁

• အီးယူ၏ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၇၂
• ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျခင္းႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ား ၇၃
• အစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳသည့္မူေဘာင္မ်ား ၇၃

အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ၇၅
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား
အလွဴအတန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၇၇
စီးပြားေရးဦးေဆာင္မႈတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်စြာ ပါဝင္မႈရွိျခင္း ၇၈
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္ျပဳမႈ ၈ဝ

အခန္း ၄။ ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ ၈၂
စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္း ၈၆

• ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၈၃
• ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ား ၈၅
• စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၈၆
• ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း ၈၆
• အမွတ္ေပးျခင္း ၈၈
• သုေတသနေဆာင္ရြက္ပံုနည္းနာ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ၈၈

ရလဒ္မ်ား ၈၈

အခန္း ၅။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၉၃
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၉၃
ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား  ၉၆
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ၁ဝဝ
လႊတ္ေတာ္သို႔ ၁ဝ၂
ျမန္မာ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ၁ဝ၂
ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ ၁ဝ၂

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)။ ရလဒ္ အျပည့္အစံု  ေဖာ္ျပထားသည့္ဇယား ၁ဝ၃
ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)။ ေမးခြန္းမ်ား ၁၁ဝ
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ပံု (၁) ကုမၸဏီအမ်ိုးအစားေပၚ မူတည္၍ ရမွတ္မ်ားကို ပိုင္းျခားထားျခင္း ၁၁
ပံု (၂) ကုမၸဏီမ်ား၏ ရမွတ္ အခ်ဳိးအစား ၁၂
ပံု (၃)  ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ အျခားက႑မ်ားကို ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ၉ဝ

ဇယား (၁) ေကာ္ပိုရိတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနွင့္ ယံုၾကည္မႈ - Yangon Metropolitan Development Company ၁၈
ဇယား (၂) MCRB ႏွင့္ Yever ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ ၁၉
ဇယား (၃) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ MCRB မွ ထုတ္ေဝၿပီးေသာ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား ၂၃
ဇယား (၄) တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး(EITI) ၅၈
 အဖြဲ႕၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က သေဘာတူထားေသာ အက်ိုးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ၏ 
 အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္
ဇယား (၅) တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး  ၅၉
 (EITI) အဖြဲ႕၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က သေဘာတူထားေသာ နိုင္ငံေရးအရ 
 ဩဇာအာဏာရွိသူ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္
ဇယား (၆) ၂ဝ၁၈ ျမန္မာေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း  ၆၃
 (Myanmar Corporate Governance Scorecard) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ဇယား (၇) အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းဆိုသည္မွာ မည္သည္ကို ဆိုလိုသနည္း။ ၈၂

ဇယားကြက္ (၁) ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စ အမွတ္ေပးစနစ္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၈၃
ဇယားကြက္ (၂) ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း၏  ၈၄
 ပထမ အဆင့္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ဇယားကြက္ (၃) ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္  ၈၅
 စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း (ACGS) ႏွင့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Integrated Reporting 

Framework) ဆိုင္ရာ စံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား
ဇယားကြက္ (၄) ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားအရ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၈၉
ဇယားကြက္ (၅) ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ ၂၀၁၉ တြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္  ၉၁
 ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီမ်ား၊ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ (၃ဝ) ခု
ဇယားကြက္ (၆) သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  ၉၂
 (SEEs)(၁ဝ)ခု 
ဇယားကြက္ (၇) သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈအေကာင္းဆုံး အမ်ားျပည္သူနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ  ၉၂
 ကုမၸဏီ(၁ဝ)ခု
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ACGS ASEAN Corporate Governance Scorecard 

 (အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း)

ACMF ASEAN Capital Markets Forum   (အာဆီယံအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖုိရမ္)

ASEAN Association of South East Asian Nations 

 (အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း) 

BoD Board of Directors (ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား)

CG Corporate Governance (ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ)

CSR Corporate Social Responsibility (ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈတာဝန္ယူမႈ)

DfID Department for International Development 

 (ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန)

DICA Directorate of Investment and Company Administration 

 (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန)

DNFBP Designated Non-Financial Businesses and Professions

 (သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား)

ESG Environmental, Social and Governance 

 (ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ)

FY Financial Year (ဘ႑ာေရးႏွစ္)

IFC       International Finance Corporation 

 (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း)

KPI Key Performance Indicator (အဓိက စြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္ကိန္း)

MCL Myanmar Companies Law  (ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ)

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)

MSDP Myanmar Sustainable Development Plan

 (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 

စီမံကိန္း)

MyCO Myanmar Companies Register Online

 (ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား အြန္လိုင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း)

NRGI Natural Resources Governance Institute

 (သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အင္စတီက်ဳ)

အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား
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OECD Organization for Economic Cooperation and Development 

 (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕)

OTC Over the Counter (an organized market for trading of unlisted 

securities) 

 (ေကာင္တာေစ်းကြက္ေပၚတြင္ ေရာင္းခ်သည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား)

SECM Securities and Exchange Commission of Myanmar 

 (ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္)

SEE/ SOE State-owned Enterprise (ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း)

TRAC Transparency in Corporate Reporting (from Transparency Interna-

tional) (ေကာ္ပိုရိတ္အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး)

UMFCCI Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and In-

dustry

 (ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း)

YSX Yangon Stock Exchange (ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း)
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ ယခုအစီရင္ခံစာသည္ ပဥၥမအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ေသာ ပြင့္သစ္စ/ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency in Myanmar Enterprises - TiME) 
အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီႀကီး (၂၄၈) ခုတို႔၏ 
ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အကဲျဖတ္သုံးသပ္၍ ဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈကို တိုက္တြန္းအားေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွတ္တိုင္ 
(SDG ပန္းတိုင္ အမွတ္ ၁၆) ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ 

ယခု ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ 
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ (၆၆) ခုတို႔အား ထပ္တိုးဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
ထိုသို႔ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္လည္း ယခင္ထက္ ႏွစ္ဆမကေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ရည္မွန္းခ်က္အျမင့္ဆံုးေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ အခြန္ေဆာင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား 
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခု ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ 
တြင္ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs)၏ ေကာ္ပုိရိတ္ဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာမႈမ်ားကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ 
အြန္လိုင္းေပၚ၌ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္အမွတ္ေပး 
သည့္အေပၚ အေျခခံထားေသာ္လည္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ အမွတ္ေပးစနစ္ 
အတိုင္းပင္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း (ASEAN Corporate 
Governance Scorecard-ACGS) (အကန္႔ ၅)  ကို အသံုးျပဳ၍ ကုမၸဏီမ်ားကို အမွတ္ေပး 
ထားပါသည္။ အာဆီယံေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားက ေအစီဂ်ီအက္(စ္) စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ကမုၸဏႀီကီးမ်ား၏ အြနလ္ိငု္းေပၚ၌ ထုတ္ျပနထ္ားေသာ ေကာပ္ိရုတိ ္စမီအံပုခ္်ဳပမ္ႈအေျခအေန 
ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္ အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  
အသံုးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ျမန္မာထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီး (၂၄) ခု ၏ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုအကဲျဖတ္ႏုိင္မည့္ ျမန္မာေကာ္ပို 
ရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း (Myanmar Corporate Governance Scorecard) 
အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအစီဂ်ီအက္(စ္) စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
အသံုးျပဳထားပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခု ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္မူ ေအစီဂ်ီအက္(စ္) စံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားအားလံုးကို အသံုးျပဳထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ၊ ကုမၸဏီ၏ စီးပြား 
ေရးပံုစံႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆက္စပ္ပံု အစရွိသည့္ အျခားေသာ ထပ္တိုးစံသတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားအား ဘက္စံုပါဝင္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (Integrated Reporting 
Framework) ႏွင့္အညီ ထည့္သြင္းထားသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ 
မ်ားအေရအတြက္ မ်ားျပားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
၄င္းသည္ ျမန္မာအစိုးရက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး 
ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအား ထင္ဟပ္မႈရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါ 
သည္။
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ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအသံုးျပဳထားေသာ အမွတ္ေပးသည့္ နည္းစနစ္တြင္ ေအစီဂ်ီအက္(စ္)ထဲမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္မႈအရွိဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆၉) ခုကို အသံုးျပဳထားပါသည္ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ - ၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ အပိုင္းေလးပိုင္း/ နယ္ပယ္ေလးခု (ေကာ္ပိုရိတ္ 
အေၾကာင္းအရာ၊ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္း)ကို စုစုေပါင္းစံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁၄၃) ခု - ( အြန္လိုင္းေပၚ၌ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁၁၉) ခုႏွင့္ ကုမၸဏီ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေျခခံထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၄၈) ခု) ကို အသံုးျပဳ၍  စုစုေပါင္း 
ရမွတ္ (၁၆၇) မွတ္ - (အြန္လိုင္းေပၚ၌ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အတြက္ ရမွတ္ (၁၁၉) မွတ္ႏွင့္ ကုမၸဏီစြမ္းေဆာင္ရည္ (၄၈) မွတ္) ရရွိႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ 
ထားပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အခန္း (၄) ရွိ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ပံု 
နည္းလမ္းတြင္ ထပ္မံၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီစြမ္းေဆာင္ရည္အား ဆန္းစစ္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံထည့္သြင္းၿပီး 
ကုမၸဏီအသစ္မ်ားကိုလည္း အသစ္ထပ္မံထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
ယွဥ္လွ်င္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၏ ပ်မ္းမွ်ရလဒ္မွာ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်သြား 
ခဲ့ေသာ္လည္း အြန္လိုင္းေပၚ၌ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ 
ပ်မ္းမွ်ရလဒ္မွာမူ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိဘဲ ပိုမိုတိုးတက္လာၿပီး အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီစြမ္း 
ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံျခင္း တို႔ကို ပိုမို ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္ထားေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွလြဲ၍ ယခုအစီရင္ခံစာ၌ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားသည့္ ကုမၸဏီအမ်ားစု 
အတြက္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ျမန္မာဥပေဒတစ္ရပ္ 
ရပ္ျဖင့္ ျပ႒ဌာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ားထက္ ႏွာတစ္ဖ်ား 
ပိုသာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာရာတြင္လည္း 
မိမိ၏ ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္(ဒ္)ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္အျမင့္ဆံုး 
ရရွိသည့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီး (၄) ခုမွာ City Mart Holdings Limited (CMHL)၊ FMI 
(First Myanmar Investment)၊ Max Myanmar ႏွင့္ Shwe Taung တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခင္ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း ထိပ္တန္းကုမၸဏီ (၁ဝ) 
ခုတြင္ အျမဲတေစ ပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအတြက္လည္း သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္သည့္ အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔တြင္ အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 
၄င္းတို႔၏ ရမွတ္မူၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ 
ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီသတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေပးမႈအတြက္ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္ စသည္တို႔ကို 
နားလည္ရန္အတြက္ MCRB/ Yever သို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ခ့ဲေသာ ကုမၸဏီ (၄၃) 
ခုလံုး၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အမွန္တကယ္ပင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဆိုရေသာ္ ထိုသုိ႔ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ား၏ 
ရမွတ္မ်ားသည္ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုမိုတိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
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စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ရမွတ္ 
မွာ (၃၂) ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီး ရရွိထားေသာ 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ သိသိ 
သာသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။  သို႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခ်င္း 
အလိုက္ကြာျခားခ်က္မွာ သိသာေၾကာင္း ပံုတြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ပံု (၁) ၌ ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစား 
ေပၚမူတည္၍ အျမင့္ဆံုး၊ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ပံု (၁) အရ စြမ္းေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုး ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ City Mart မွာ ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ၿပီး 
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမဟုတ္ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္ မ်ားျပားလွစြာေသာ 
ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီစြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို 
တိုင္းတာ၊ ထုတ္ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ (၁ဝ) ခုတြင္ မပါရွိခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီအခ်ဳိ႕သည္ 
လည္း ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ပြင့္သစ္စသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ စသည့္တို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အားေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားမွလည္း အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ 
ရွိသည့္အျပင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာ     
ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း အဆိုပါရလဒ္မ်ားကုိ ရရွိလာရျခင္း ျဖစ္ပါ 
သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) မ်ားမွာ ကုမၸဏီစြမ္းေဆာင္ရည္ အားအနည္းဆံုး 
အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ 
တြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) မ်ားမွာ Construction 
and Housing Development Bank (CHDB) ႏွင့္ Yangon Electricity Supply Corpo-
ration (YESC) တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား၏ သီးသန္႔အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ 
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကို 
ဇယားကြက္ (၆) တြင္ သီးျခားအမွတ္ေပးထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာ 
တြင္မူ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ပံု နည္းလမ္းတစ္ရပ္တည္းကိုသာ တူညီစြာ အသံုးျပဳထားပါ 
သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar 

ပံု (၁) - ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားေပၚ 
မူတည္၍ ရမွတ္မ်ားကို 
ပိုင္းျခားထားျခင္း
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Sustainable Development Action Plan) ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) မ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈတို႔ကို ပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) မ်ား အပါအဝင္ အမွတ္အျမင့္ဆံုး ဦးေဆာင္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အဓိကအားသာေသာနယ္ပယ္မွာ ၄င္းတို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္အေၾကာင္းအရာ 
ျဖစ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးကုမၸဏီ (၁ဝ) ခု၏ ပ်မ္းမွ်ရလဒ္မွာ (၅၉) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ အားနည္းေန 
သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ ပါဝင္ၿပီး ထိပ္ဆံုး 
ကုမၸဏီ (၁ဝ) ခု၏ ပ်မ္းမွ်ရလာဒ္မွာ (၄၅) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ (၄၆) ရာခုိင္ႏႈန္းတို႔ အသီးသီးျဖစ္ 
ၾကသည္။ 

ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ထားေသာ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း (၂၄၈)ခုတြင္ ကုမၸဏီ (၁ဝ၈) ခု (သို႔မဟုတ္) 
ကုမၸဏီ (၄၄) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေကာ္ပိုရိတ္ဝက္ဘ္ဆို(ဒ္)မ်ား မရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔၏ 
URL မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ မရျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိရသည္ (ပံု -၂ ရွိ အမဲေရာင္ အမွတ္ 
အသားကို ၾကည့္ပါ)။ ေကာ္ပိုရိတ္ဝက္ဘ္ဆို(ဒ္)မ်ား ရွိေနလွ်င္လည္း အမ်ားစုမွာ အခ်က္ 
အလက္အနည္းငယ္သာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ယခုေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္အက်ံဳး 
ဝင္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ 
ရွိရသည္။

ေကာ္ပိုရိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကုမၸဏီ (ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္) ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ရမွတ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကို 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ထားသည့္ ေယဘုယ်ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ထက္ နည္းပါးလ်က္ရွိေနသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ (ပံု (၂) ရွိ အဝါေရာင္အမွတ္အသားကို ၾကည့္ပါ)။

ယခုစစ္တမ္းႏွင့္ ယင္းမွေပၚထြက္လာသည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တုိ႔သည္ ကုမၸဏီမွေန၍ 
အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကိုသာအေျခခံ၍ ယခင္ကလိုပင္ အမွတ္ေပးဆန္းစစ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္ 
လပ္၍ အမွီအခိုကင္းသည့္ ကြ်မ္းက်င္စာရင္းစစ္ပညာရွင္၏ အာမခံခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္ 
ေသာ ကုမၸဏီအရည္အေသြး (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ (သို႔မဟုတ္) အခ်က္ 
အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကို မဆန္းစစ္ထားပါ။ သို႔ေသာ္ MCRB/ 
Yever တို႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ ေကာက္ 
ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္မွာ အမွတ္ပိုမ်ားေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပို၍ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ 
ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ တည္ေထာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ယခင္အတိုင္းပင္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အပိုင္း (၂)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္၊ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပထားပါသည္။ ဤေနာက္ခံ 

ပံု (၂) - ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ရမွတ္အခ်ဳိးအစား
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အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပထားသည္မွာ အသိအျမင္ ပိုမိုပြင့္လင္းလာ 
ေစရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈရွိေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ (CBM) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း 
ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM)တို႔က လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
လည္း ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံေပး 
ထားပါသည္။ အပိုင္း (၂) တြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပ 
ေပးထားၿပီး အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ညွိႏႈိင္းမႈရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းအား ပိုမိုအားေပး 
လိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ အဖြဲ႕ 
ဝင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၊ စီးပြားေရး 
ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (OECD) ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈ 
ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ံုး (UNODC) စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ယူေက၊ ဩစေတးလ်၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဆြီဒင္အစိုးရတုိ႔၏ ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား 
ကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

အပိုင္း (၂) တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အရက္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားကိုပါ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။  ယင္းတို႔တြင္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ 
ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) ႏွင့္  အက်ဳိးအျမတ္ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ (beneficial ownership) စသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးထားသည္။

အပိုင္း (၃) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သလို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္
လည္း ေဆြးေႏြးျငင္းခံုေနျကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္လ်က္ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ / ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း၊ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ 
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္သိျမင္ရန္ စစ္ 
ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း၊ 
မတူကြဲျပားမႈ၊ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ ေခတ္သစ္ကြ်န္စနစ္စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

အပိုင္း (၄) တြင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာရွိ သက္ဆိုင္ရာရမွတ္မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္း 
ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္ဆံုးအပိုင္း (၅) တြင္ ျမန္မာကုမၸဏီ 
မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ လႊတ္ေတာ္၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း 
မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နံသူမ်ား၊ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအား အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈတို႔ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

MCRB ႏွင့္ Yever သည္ အသစ္ထုတ္ျပန္မည့္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာအတြက္ လိုအပ္သည့္ 
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး 
အစီရင္ခံစာကို ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝသြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။
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ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ ပြင့္သစ္စ1 ေခၚ Transparency in Myanmar En-
terprises (TiME) အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ 
မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တရားဝင္ထုတ္ျပန္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ MCRB အေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုးေသာ အစီရင္ခံစာအား ၂ဝ၁၄2  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ 
တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာသည္ ၂ဝ၁၈ ဩဂုတ္လ3တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable 
Development Action Plan) (အခန္း - ၂ ကို ၾကည့္ပါ) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ 
ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ Sustainable Development Goal (SDG) 
ပန္းတုိင္ ၁၆ ကုိေရွ႕႐ႈေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံ 
ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

• SDG ၁၆ ။ ။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ၿငိမ္း 
ခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္၊ အမ်ားအတြက္ 
တရားမွ်တမႈရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အျပင္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈ၊ 
တာဝန္ခံမႈရွိသည့္အျပင္ အားလံုးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ 
ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

• SDG ၁၆.၅ ။ ။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာနည္းျဖင့္ က႑အသီးသီးရွိ အဂတိ 
လိုက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုကို ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေရးႏွင္4့

• SDG ၁၆.၆ ။ ။ ထိေရာက္မႈရိွၿပီး တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွသည့္အျပင္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အဆင့္တိုင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး။

ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မူဝါဒ 
မ်ား ပိုမိုရွင္းလင္း၍ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈရွိရန္ ပံုေဖာ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းစသည္တို႔ကို အားေပးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ပန္းတိုင္ျဖစ္ 
ေသာ Sustainable Development Goal (SDG) ပန္းတိုင္ ၁၇ ကို တိုက္႐ိုက္ အေထာက္ 
အကူျပဳပါသည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ Sustainable Development 
Goal (SDG) ပန္းတိုင္ ၁၇ တြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ 
မူဝါဒမ်ားရွင္းလင္း၍ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရ - ပုဂၢလိက စကားဝိုင္းေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ေကာင္းမြန္ 
ေစ၍  ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္အားလံုးကိုလည္း သြယ္ဝိုက္အေထာက္ အကူျပဳ 
ေပးသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

1 ပြင့္သစ္စဆိုသည္မွာ “အဖူးအပြင့္အသစ္မ်ား” ဟု အဓိပၸာယ္ရၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ “အရည္အခ်င္းအသစ္မ်ား” ဟု 
ဆိုလိုသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ေပၚထြက္လာေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္အား ထင္ဟပ္လာေစရန္ ထိုသို့အမည္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

2 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/first-pwint-thit-sa-time-report.html
3 ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း ၂ဝ၁၈-၂ဝ၃ဝ၊ ဩဂုတ္လ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။
4 ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွတ္တိုင္ ၁၆ - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိၿပီး တရားမွ်တကာအားလံုးပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားျဖစ္ေစရန္ပူးေပါင္းျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရန္ပံုေငြ၏ ပုဂၢလိကက႑ဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ 
ကေဆာင္ရြက္ထားေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ အစီရင္ခံစာ။

အခန္း - ၁။ မိတ္ဆက္ျခင္း
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အခ်ိန္ကာလငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ေသာ ပြင့္သစ္စ

ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာသည္ MCRB ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါ 
သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအား5 ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ 
အႀကိမ္ေရ (၂ဝဝဝ) ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာစာအုပ္  
ေပါင္း (၂ဝဝဝ) ခန္႔အား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ျမန္မာကုမၸဏီ 
မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ 
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာမ်ားမွလည္း ဤအစီရင္ခံစာကို သတင္းေဖာ္ျပမႈ 
အမ်ားအျပားရွိသည့္အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္သိျမင္ရန္ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း 
(due diligence) ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ဤ 
အစီရင္ခံစာအား ရည္ညႊန္းခ်က္တစ္ခုအေနႏွင့္လည္း ကိုးကားအသံုးျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ 
ရမွတ္ျမင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကလည္း Euromoney ႏွင့္ LawASIA အစရွိသည့္ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ားတြင္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာအေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ မွ်ေဝသလို 
ႏွစ္အလိုက္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားတြင္လည္း ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပၾကပါသည္။

၂ဝ၁၄၊ ၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ MCRB အေနျဖင့္ 
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ6 
စသည္တို႔ကို အဓိကထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕အစည္း (TI) ၏ 
(TRAC) အစီရင္ခံျခင္းေပၚမူတည္၍ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားအား အမွတ္ေပးခဲ့ 
သည္။ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာအား ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္နားထားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Yev-
er ႏွင့္အတူ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ (ဇယား - ၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ 
ကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အြန္လိုင္းေပၚ၌ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ဆန္းစစ္အမွတ္ေပးသည့္အေပၚ အေျခခံထားေသာ္လည္း  ၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာသည္ ကုမၸဏီေျမာက္ျမားစြာကို အမွတ္ေပးထားသည့္အျပင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ 
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း (ASEAN Cor-
porate Governance Scorecard-ACGS)7 ကို အသံုးျပဳ၍ ကုမၸဏီမ်ားကို အမွတ္ေပးထား 
ပါသည္။ 

ေအစီဂ်ီအက္(စ္) (ဇယား - ၅ ကို ၾကည့္ပါ) သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ အာဆီယံ 
ေဒသတြင္း ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အစျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္း 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္(CBM) က အအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ထားေသာ 
အာဆီယံအရင္းအႏွီးေဈးကြက္ဖိုရမ္ (ASEAN Capital Markets Forum) ၏ ေဒသတြင္း 
ဆိုင္ရာ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

5 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ တြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ (အဂၤလိပ္ဘာသာ)ကို ဝက္(ဘ္)ဆုိဒ္မွတစ္ဆင့္ ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ 
သည့္ အႀကိမ္ေရေပါင္း ၁၈၃၁ ႀကိမ္ရွိၿပီး ျမန္မာဘာသာကို  ၃၉၆ ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။

6 ၂ဝ၁၄၊ ၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတို႔ကို MCRB က နိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕၏ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္ေသာ Transparency In 
Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals ကို ဆီေလ်ာ္မႈရွိေစရန္ ျပန္လည္ 
ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည္။ MCRB သည္ TI ၏ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းကို သင့္ေလ်ာ္သလုိ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားၿပီး 
အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားကိုဖယ္ထုတ္ကာ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံနႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေမးခြန္းမ်ားကို ထပ္မံေပါင္းထည့္ထားသည္။

7 ASEAN Corporate Governance Scorecard, အာဆီယံအရင္းအႏွီးေဈးကြက္ဖိုရမ္၊ ေမလ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္။

ျမန္မာ့အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ကို 
အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္လာရန္ 
အတြက္ ပြင့္သစ္စမွ မည္သို႔ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သနည္း။
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ရမွတ္မွတ္တမ္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္သစ္စအတြက္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းမွာ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အျမံဳတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပိုမိုဝင္ဆံ့ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ား၊ ေအစီဂ်ီအက္(စ္) စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အသံုးျပဳေနေသာ 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အစျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
စသည္တို႔ကို ထင္ဟပ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ သို႔မွသာလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည္ 
ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ထြက္ရွိထားေသာ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ 
အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းအား ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးအပါအဝင္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ESG) ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ထိုသို႔ 
ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းသည္ ထိုအေၾကာင္း 
အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမႈပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ESG) ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈက အလြန္အားေကာင္းေနၿပီး၊ 
အထူးသျဖင့္ ရခိုင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပတ္သက္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားမွာ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားလ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ 
MCRB ႏွင့္ Yever က ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျခံဳငံုမိသည့္ ထပ္တိုးစံသတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ားအား ထပ္မံေပါင္းထည့္ေပးထားၿပီး ယခု ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း 
၄င္းတို႔ကို ပိုမိုျခံဳငံုမိေစရန္အတြက္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ကို အေလးေပး 
လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ယံုျကည္မႈအေနအထားအရ တစ္ဦးႏွင့္ 
တစ္ဦး အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ လတ္တ 
ေလာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ျမန္မာလူမ်ဳိး (၇၇) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ “အျခားလူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံသည့္အခါ အလြန္သတိထားရသည္”ဟူ၍ ေျဖဆိုထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး (၁၈) 
ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရကသာလွ်င္ “လူအမ်ားစုအား ယံုၾကည္လုိ႔ရပါသည္”8ဟု ေျဖဆို 
ထားၾကသည္ (၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏၵိယ၊ 
ထိုင္းႏွင့္ စင္ကာပူတို႔တြင္ (၃၂) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရမွာ “လူအမ်ားစုအား ယံုၾကည္လို႔ 
ရပါသည္”ဟု ေျဖဆိုထားၾကေသာ္လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္မူ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာသူ 
မ်ားကသာ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္)။ 9

ထိေရာက္မႈရွိသည့္ အရင္းအႏွီးေဈးကြက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လူအမ်ားမွ ၄င္းတို႔အား 
ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈတို႔ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။10 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး 

8 Citizen’s Mid-Term Perceptions of Government Performance, စာမ်က္ႏွာ ၅၀, ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕ 
လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၊ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္။

9 Interpersonal Trust Attitudes, ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ World Value Survey။
10 Reset capital market, allow foreign competition to unleash growth: leaders, Myanmar Times, ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁။
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ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Myanmar Sustainable Development 
Plan – MSDP) ၏ မဟာဗ်ဴဟာအခ်က္ ၃.၅ (ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို 
က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္လွမ္းမီလာေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ အားေကာင္းခိုင္မာျခင္း) သည္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၏ အေရးပါပံုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အား  ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ကို အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ11 တြင္ ညႊန္ၾကားထား 
ပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒေအာက္တြင္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္တခ်ဳိ႕ကိုလည္း ၂ဝ၁၉ မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္ 
(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ (ဇယား ကြက္ ၃ ကို 
ၾကည့္ပါ) ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားရွိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ယွဥ္ 
ၿပိဳင္ဆန္းစစ္ေပးထားပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံအရ ကုမၸဏီအားလံုး၏ စုစုေပါင္းရမွတ္ 
ပ်မ္းမွ် (၇) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စုစုေပါင္း 
ပ်မ္းမွ် (၁ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂ဝ၁၉တြင္မူ ကုမၸဏီအားလံုး၏ စုစု 
ေပါင္းရမွတ္ ပွ်မ္းမွ် (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခ်ိန္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက(၁၁) 
ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ရာ အေတာ္အတန္ တိုးတက္မႈရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ သတင္း 
တင္ျပမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔၏ အလုပ္တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားက တိက်ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 
Yangon Metropolitan Development Public Company12  (ဇယား - ၁ ကို ၾကည့္ပါ) 
အေၾကာင္းကို သတင္းေရးသားမိသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ Elevan 
Media တုိ႔အၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ သံသယမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ MyCo 
ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားမွေန၍ ကုမၸဏီမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားကို ပိုမိုရယူလာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ သတင္းတင္ျပမႈက႑ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း 
မ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ 
မီဒီယာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းရြက္ေနေသာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္း သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ေပးရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။13 14 15 16 17

11 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ။
12 Yangon Govt Sues Eleven Media for Offenses Against the State, Irrawaddy, ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ဝ ရက္။
13 See Who’s Running the Company: A Guide to Reporting on Corporate Governance, ကို ၾကည့္ပါ။ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ၂၀၁၂။
14 Eleven media journalists refuse to apologise, ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ Radio Free Asia 
15 https://opencorporates.com/companies/mm/5533-2016-2017(YGN)
16 Board Of Director Meeting Of Yangon Metropolitan Development Public Co., Ltd, ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ 

ရက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းက႑။ ‘Attending to the Meeting of Yangon Metropolitan Develop-
ment Public Co’, ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္။

17 Huge government housing project hits turbulence in Dagon Seikkan, ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ရက္၊ 
Frontier Magazine.
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ဇယား - ၁။  ေကာ္ပိုရိတ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ - 

                Yangon Metropolitan Development Company

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က Eleven Media Group မွ သတင္းေထာက္ (၃) 
ဦးအား အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ “မမွန္မကန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား” ကို ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟုဆိုကာ အျမင့္ဆံုး 
ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ထိ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) ျဖင့္ ဖမ္းဆီး 
တရားစြဲဆိုကာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားေျဖရွင္းရန္ 
လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
အစိုးရအဖြဲ႕က ၄င္းတို႔အား ျပန္လည္ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္းေထာက္မ်ားက အဆိုပါ 
သတင္းေရးသားမႈမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏အစီရင္ခံစာအေပၚ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ေဆြးေႏြး 
ေထာက္ျပခ်က္မ်ားအား တိတိက်က်ညႊန္းဆို၍ သတင္းေရးသားထားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ရန္ ျငင္းဆို 
ခဲ့ၾကသည္။ 

အဓိကအေၾကာင္းမွာ Yangon Metropolitan Development Public Company  ၏ အစုရွယ္ယာ သေဘာသဘာဝႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ ရွယ္ယာ (၆ဝဝဝဝဝ ေက်ာ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း၏ အမည္ေပါက္ႏွင့္ 
ျဖစ္ေနသည္ဟု Eleven Media က ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။14 ဦးျမင့္ေသာင္းသည္ ထိုရွယ္ယာမ်ားကို 
အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရွင္းလင္းခဲ့ေသာ္ 
လည္း ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အစုရွယ္ယာဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ အျပည့္အဝခ်ျပျခင္း မရွိေသးေပ။ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ 
အဖြဲ႕က အစုရွယ္ယာ စုစုေပါင္း(၅၁)ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယင္း 
ပမာဏထက္ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္သည္ဟု လူအမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ 

Yangon Metropolitan Development Public Company  သည္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) 
၌ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ကုမၸဏီ၏ဒါ႐ိုက္တာ (၁ဝ) ဦးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (MCEA) မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည္။ Dagon Group ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ 
ဦးဝင္းေအာင္မွာ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး ဘုတ္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ Yangon Metropolitan Devel-
opment Public Company ကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၉၅ဝ အထူးကုမၸဏီ အက္ဥပေဒအရ အမ်ားပိုင္ 
ကုမၸဏီအျဖစ္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဒါ႐ိုက္တာ (၁) ဦးကို ထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး (ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာ စုစုေပါင္း 
၁၁ ဦး) တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ေနရာတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက ဝင္ေရာက္အစားထိုးခဲ့သည္။ 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လကတည္းက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ Yangon Metropolitan Development Public 
Company သည္ လတ္တေလာကာလအထိ အင္တာနက္ (သို႔မဟုတ္) ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပျခင္း 
မ်ဳိး  မေတြ႕ရိွရေသးပါ။ ေဖာ္ျပပါ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတင္းမီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ MyCo DICA ၏ ကုမၸဏီ 
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္စာရင္းႏွင့္ opencorporates.com15  တို႔မွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ 
ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ရွယ္ယာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ 
အဆိုပါဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Yangon Metropolitan Development Public Company  ဆိုင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားမွာလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ (YRIC) ၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Yangon 
Metropolitan Development Public Company ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝးမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မတီ (YRIC) ၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ပါ16။
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ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ (YRIC) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ရင္းနွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးျခင္း/ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္း တာဝန္ဝတၱရားရွိ 
ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ (YRIC) ၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ကို 
အသံုးျပဳျခင္းသည္ သင့္ေတာ္မႈမရွိေပ။ 

အကယ္၍ Yangon Metropolitan Development Public Company တြင္ ရွယ္ယာအစုရွင္ (၁ဝဝ) ဦးထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက 
ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို တရားဝင္လိုက္နာၿပီး ၄င္း၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မည့္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ အေလ့အထ 
တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ Yangon Metropolitan Development Public Company ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ယံုၾကည္ 
အားကိုးေလာက္ေအာင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ 
ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ၿပီး မီဒီယာအေနႏွင့္ ကုမၸဏီအားေဝဖန္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေသာ သတင္းေရးသားမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာရ 
ျခင္းျဖစ္ပါသည1္7။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ Eleven Media တို႔ၾကားရွိ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားမွာ ယေန႔အခ်ိန္တိုင္ 
ေအာင္ ေျပလည္မႈမရရွိေသးေပ။

ဇယား - ၂။ MCRB ႏွင့္ Yever ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈ။

Yever သည္ မည္သူနည္း။ 18

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ MCRB သည္ ျမန္မာျပည္အေျခစိုက္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစ 
ေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးကုမၸဏီသစ္ျဖစ္ေသာ Yever ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ Yever ၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ေသာ 
Nicolas Delange   ကလည္း  ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးညႊန္းကိန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ 
အတန္ၾကာ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္သည္။ Nicolas Delange သည္ (SECM) ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမွတ္စာရင္း 
ရမွတ္မွတ္တမ္းကို အစပ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ICF အား ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။ 

သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ကုမၸဏီမ်ားအား  စီမံခ်က္ကာလအတြင္း ဆက္သြယ္သတင္း 
ေပးပို႔မႈ၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ကဲ့သို႔ပင္ MCRB က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္း၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ 
ျခင္းမ်ားကို Yever မွ (ရက္ေပါင္း ၁၅ဝ ခန္႔ အခမဲ့) လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး အၾကမ္းဖ်င္း ရမွတ္မ်ားေပၚမူတည္၍ အကဲျဖတ္ေဝဖန္မႈ 
မ်ားကို ျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဤရမွတ္မူၾကမ္းမ်ားအား ေပးပို႔ခဲ့သလို ကုမၸဏီမ်ားမွ ေမးျမန္းမႈမ်ားရွိသည့္အခါတြင္ 
MCRB ႏွင့္ Yever မွ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အႀကံေပးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳ 
လုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အက်ဳိးအျမတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း

Yever သည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ (၅) ခု ျဖစ္သည့္ City Mart Holdings Limited၊ 
Shwe Taung Group ႏွင့္ Grand Guardian Insurance (GGI)၊ MTSH ႏွင့္ Myan Shwe Pyi Tractors တို႔အတြက္ 
အႀကံေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားမရွိေစရန္အတြက္ အဆိုပါ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္မ်ားအား MCRB မွ ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
တူညီသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာေပးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္အတြက္လည္း တူညီေသာ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလထက္ အခ်ိန္ပိုမိုလိုအပ္ပါကလည္း ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့ပါသည္။ 
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18 https://www.bcorpasia.org/myanmar
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လက္ေတြ႕တြင္မရွိသည့္ ဟန္ျပအေျခအေနကိုေဖာ္ျပျခင္း

ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုသည့္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားဟု ထင္ေၾကးေပးခံရရန္သာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး 
အျခားေနရာမွ “တိုက္႐ိုက္ကူးယူေဖာ္ျပထားေသာ” မူဝါဒမ်ားကို ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ေပၚတြင္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ဟန္ျပအေျခအေနကုိသာ ဦးစားေပးသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအား အျခားေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာသည္လည္း ထိုကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ဘက္လိုက္မႈရွိသည္ဟု ေဝဖန္ခံရသည္။ 
ယင္းကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (ESG)၊ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈအျပင္ ၄င္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးမူပံုစံအားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ 
ထပ္မံ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ယင္းတို႔ကို အျခားနာမည္ေက်ာ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲ 
မႈဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (IR) ႏွင့္ ကမၻာ့ 
အဆင့္ အစီရင္ခံျခင္း ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား (GRI) အား အေျခတည္၍ 
ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ရမွတ္မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရမွတ္မ်ားျဖစ္သည့္ လံုျခံဳေရး 
ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ား စသည္တို႔အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုကို ေဖာ္ျပထုတ္ 
ျပန္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိသာစြာ အမွတ္ေပးထားပါသည္။ စြ
မ္းေဆာင္ရည္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ယခင္တည္းက ရမွတ္ျမင့္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ FMI (Yoma Group)၊ CityMart၊ Max ႏွင့္ Shwetaung 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တြန္းအားျဖစ္သည့္အျပင္ ရမွတ္ျမင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ UAB ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီအသစ္မ်ားအတြက္လည္း 
တြန္းအားတစ္ရပ္ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ယခုအစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာဥပေဒအရ 
လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ မဟုတ္ေနသည့္အျပင္ အေတြးအျမင္အသစ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာကုမၸဏီ 
အမ်ားစုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္း အခက္အခဲရွိေနေသာေၾကာင့္ ၂ဝ၁၉ 
ရမွတ္စနစ္အရ စုစုေပါင္း ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္မွာ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြား 
ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ပကတိသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာမူ 
တိုးတက္လာေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဇယား - ၂။ အဆက္ ...

အေျပာႏွင့္အလုပ္ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

MCRB ႏွင့္ Yever သည္ စစ္တမ္းပါ အျခားကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၄င္းတို႔ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ျပသထားသည့္ သတင္း 
မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ကိုယ္ပိုင္စိစစ္အကဲျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ MCRB အတြက္ ေယဘုယ်ရမွတ္မွာ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး 
အဆင့္ (၂ဝ) ေနရာတြင္ရွိ၍ Yever အေနျဖင့္ (၁၃) ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ၿပီး အဆင့္ (၂၂) ခုေျမာက္တြင္ ရွိပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ 
ယူသည့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ အႀကီးစားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္ 
မွတ္တမ္း (ASEAN CG Socrecard) သည္ အေသးစားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ပါ အသံုးဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္ (MCRB တြင္ 
ဝန္ထမ္း (၁၇) ဦးသာရွိၿပီး Yever တြင္ ဝန္ထမ္း (၄) ဦးသာ ရွိသည္)။ Yever သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပထမဆံုးေသာ certified B 
Corp အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းတို႔ကို ေလးေလးနက္နက္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
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စြမ္းေဆာင္ရည္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္းျခင္းသည္ မည္သည့္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ 
မ်ား/ CEO မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး 
က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈတို႔ကို ပိုမိုအေလးေပးလုပ္ေဆာင္သနည္း
ဟူေသာ အခန္းက႑ကို အေလးေပးေဖာ္ျပလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပြင့္သစ္စ 
အဖြဲ႕ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
လည္း ပိုမိုေပၚလြင္လာသည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ရမွတ္ျမင့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ လိုက္နာ 
မႈရွိျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူ႕အရင္းအျမစ္ေရးရာ ဌာန 
မ်ား အသီးသီးရွိၾကသည့္အျပင္ ကုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးအထိပင္ ခန္႔အပ္ထားၾကသည္ကို 
ေတြ႕ရၿပီး MCRB ႏွင့္ Yever တို႔ႏွင့္လည္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရမွတ္နိမ့္ကုမၸဏီ 
မ်ားတြင္မူ ကုမၸဏီ၏ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေၾကာင္းအရာကို ဗဟုသုတနည္းပါးေန 
ေသးေသာ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုသာ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ တန္ဖုိးေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးရန္အတြက္ အေျခခံ 
က်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို အေျခခံတည္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေန 
သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လက္ခံရရွိျခင္း အခြင့္ 
အလမ္းအပါအဝင္ လက္ရွိေဈးကြက္အေျခအေန၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိၾကသည္။ မ်ားျပား 
ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ 
ေအာက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ပုဂၢလိကေငြေၾကးရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္
မႈအပါအဝင္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားအား ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ကဲ့သို႔ေသာ ဘ႑ာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ 
သည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ 
အလို႔ငွာ  ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။19 သို႔ရာတြင္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရေသာ 
အႏၲရာယ္မ်ား တတ္ႏိုင္သေလာက္ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိပ္တန္းဦးေဆာင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ အဆိုပါအခ်က္ 
ကို သတိျပဳမိၾကၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီးျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာ 
ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) မွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီ၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မွာ (၃၈)  ရာခိုင္ႏႈန္း 
ျဖစ္ၿပီး ဆန္းစစ္အမွတ္ေပးထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ထက္(၈)ဆနီးပါး 
ပို၍မ်ားျပားလ်က္ ရွိပါသည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္အတြက္ ဌာန 
တြင္း စီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာလည္း ရွိပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ခန္႔အပ္ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေရရွည္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ဝန္ထမ္းရရွိေရးႏွင့္ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းတည္ျမဲ 
ေရးသည္ ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားအျပားမွ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

19 Central Bank greenlights corporate loans by foreign banks, Frontier Magazine, ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ နုိဝင္ဘာလ ၂၄ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးက႑ 
အေၾကာင္းအရာ
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ထို႔အျပင္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ႏွင့္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝ 
ရန္ႏွင့္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ထားသည္တုိ႔ကို ကုမၸဏီဝ(ဘ္)ဆိုဒ္ 
မွတစ္ဆင့္ လြယ္ကူစြာ သိရွိႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆုိပါ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားကို လက္ေတြ႕တြင္ ပိုမိုအသံုးခ်လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ျပင္ပအက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေတြ႕ဆံုသည့္အခါတြင္လည္း ကုမၸဏီအတြက္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သံတမန္ (ကိုယ္စားလွယ္) မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဇယား (၁) တြင္ 
Yangon Metropolitan Development Public Company အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သလိုပင္ 
ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၄င္း၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ 
ေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ကုမၸဏီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
လြယ္ကူစြာသိရွိႏိုင္သျဖင့္ ပိုမိုမွန္ကန္တိက်သည့္ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိလာမည္ 
ျဖစ္သည္။

ဤအကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို သိရွိနားလည္ေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီ 
ငယ္မ်ားသည္လည္း ပြင့္သစ္စစစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ကမ္းလွမ္းလာၾကသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ Irrawaddy Green Towers သည္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္လာသည့္ 
ပထမဆံုးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခု ၂ဝ၁၉ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ထပ္မံပါဝင္လာသည္။20

ကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ပံ့ပိုးျခင္း

ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ အစုရွယ္ယာရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးက MCRB သို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖို႔ ကုမၸဏီရွာတဲ့ အခါ  ႀကံဳရတဲ့  အခက္အခဲတစ္ခုကေတာ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းမွာ 
အကန္႔အသတ္ရွိေနတာပါပဲ။ ကုမၸဏီတစ္ခုက အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းမွာ  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ ပညာရွင္ 
(၁) ေယာက္ (၂) ေယာက္ပဲရွိတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက အဲဒီ 
ကုမၸဏီကို စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးေတြေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ၿပီး ေရရွည္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ခ်မွတ္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔လည္း သံသယရွိလာတယ္။ က်ယ္ျပန္႔အားေကာင္းတဲ့ ဘုတ္အဖြဲ႕ရဲ့ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ မွတ္တမ္းေတြရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ 
အဲဒီ ကုမၸဏီကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ေငြထုတ္ေခ်းသူေတြက တန္ဖိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါ
တယ္။ “ 21

အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္လာသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားစု 
သည ္လ႕ူအခြင္အ့ေရးေလးစားလိက္ုနာျခင္းႏငွ္ ့စီးပြားေရးက်င္ဝ့တ္ ေျဖာင္မ့တ္တညၾ္ကညမ္ႈ 
ကို ဦးစားေပးထားသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စတင္ လုပ္ကိုင္လာ 
ၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ 
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား စတင္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ပ 
အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳရွိ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ျပည္တြင္းအႀကံေပးမ်ားကို 
ေခၚယူခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ ဤေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္း 

20 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/irrawaddy-green-towers-mini-pwintthit-sa.html
21 MCRB ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သီးသန္႔ေျပာဆိုျခင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။
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အရာမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ယခု 
ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ (MIoD) တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္  ဒါ႐ိုက္တာသင္တန္း 
(Director Certification programme) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဦးေဆာင္ 
သူေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားေပး၍ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ေနပါသည္။22 

MCRB သည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈ စသည့္ 
အခန္းက႑မ်ားမွတစ္ဆင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအား တစ္တပ္တစ္အား ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။23 MCRB သည္ လက္စြဲစာအုပ္ႏွင့္ 
အႏွစ္ခ်ဳပ္စာတမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ဘာသာျပန္ႏွစ္မ်ဳိးလံုးျဖင့္ ေရးသား 
ထုတ္ေဝျခင္း(ဇယား - ၃ ကို ၾကည့္ပါ) အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ 
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အခမဲ့က်င္းပေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
Presentation (တင္ျပမႈ)မ်ားကိုလည္း MCRB ၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ 
ႏိုင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ MCRB ႏွင့္အတူ အျခားႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားက တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအား ႀကိဳတင္သိျမင္ရန္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း (due diligence)၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္ 
အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား (workplace dialogue) ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ (corruption) 
စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တာဝန္ယူမႈရွိ 
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။24 

22 Myanmar’s first directors certification course concludes, Myanmar Times, ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္။
23 ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ MCRB ၏ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထား 

သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ MCRB သည္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္ခမ်ားရယူ၍ အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း 
မ်ဳိးမရွိပါ။ အဆိုပါေငြေၾကးေပးေဆာင္၍ အႀကံဉာဏ္ဖလွယ္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံေဈးကြက္တြင္ ရွိၿပီးသား 
ျဖစ္သည္။

24 www.myanmar-responsiblebusiness.org/tags.html?tag=responsible+business+seminars

ဇယား - ၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ MCRB မွ ထုတ္ေဝၿပီးေသာ လက္စြဲစာအုပ္မ်ား

MCRB သည္ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္ 
မ်ားကို ထုတ္ေဝထားၿပီး ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ 
ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ျမန္မာ့အိုင္စီတီက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းစသည့္ က႑ 
အလိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္သမား 
အိမ္ရာမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား၊  အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းနည္းလမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား၊ ျပန္လည္ကုစားခြင့္ရရွိျခင္း၊ အိမ္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမရာသိမ္းဆည္း 
ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူထုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အုပ္စုမ်ား၊ 
လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖင့္ ရယူႏိုင္ေသာ 
အခ်က္အလက္စာေစာင္မ်ား (factsheets) ကိုလည္း ထုတ္ေဝထားပါသည္။
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ကြ်မ္းက်င္အႀကံေပးမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ား

ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင့္ျမင့္မားေစရန္ ကုမၸဏီမ်ားကုိကူညီပ့ံပုိးေပးေသာ ကြ် မ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စာရင္းစစ္မ်ား၏အေရးပါပံုကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အလြန္အေရး 
ႀကီးသည္။ ယံုၾကည္ရေသာစာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ခ်ရသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ရွိျခင္းသည္ 
လည္း ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား အေလးထားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ စာရင္းစစ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအတြက္လည္း ဥပေဒအရ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းတစ္ရပ္ ရွိပါသည္ (ပုဒ္မ ၂၆ဝ (ခ)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ)25။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၂၅၇ အရ “အေသးစားကုမၸဏီမ်ား” မွအပ အျခားေသာ ကုမၸဏီ 
အားလံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို ျပဳစုထိန္းသိမ္းရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္ 
လက္မွတ္ရ စာရင္းစစ္မ်ားျဖင့္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္အညီ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိပါသည္ (ပုဒ္မ ၂၅၇ ႏွင့္ 
ပုဒ္မ ၂၇၉)။ အမ်ားပိုင္ႏွင့္ YSX စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ အဆိုပါ စာရင္းစစ္ထား 
ေသာ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအား မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ တင္ျပရန္လိုအပ္ပါသည္ (ပုဒ္မ 
၂၆၆ (က)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ)။

သင့္ေလ်ာ္ေသာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက တည္းျဖတ္ထား 
သည့္စာရင္းမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားမွ စာရင္းစစ္မ်ားအား လက္ရွိတြင္ ေပးေဆာင္ေန 
ေသာ အခေၾကးေငြ (ႏွစ္စဥ္စာရင္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းစစ္ပညာရွင္မ်ားအား 
ေပးေဆာင္ေနသည့္ အခေၾကးေငြ)ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ပိုမိုေငြေၾကးကုန္က်မည္ ျဖစ္ 
သည္။ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႕စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္းတို႔ႏွင့္အတူ ကမာၻ႔ဘဏ္တို႔မွ ပူးေပါင္းစိစစ္ 
အကဲျဖတ္ထားေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိလာသည့္ Report on Observance of Stan-
dards and Codes (ROSC) အစီရင္ခံစာတြင္ စာရင္းစစ္မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ စာရင္းစစ္ 
ပညာရွင္မ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏွင့္ အခေၾကးေငြနိမ့္က်မႈအစရိွသည့္ ျပႆနာ 
မ်ားေၾကာင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ႏိုင္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ 
ထားၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည2္6။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီ၏ ၂ဝ၁၈ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္မ်ားသည္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္ျခင္း စံႏႈန္းမ်ား27 ကို ၂ဝ၂၂/ ၂ဝ၂၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလအထိ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားခ်က္ပါရွိသလို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ 
တြင္လည္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) က စာရင္းစစ္မ်ားကို 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာရင္းစစ္ျခင္း စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းထား 
သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကလည္း 
ဘဏ္မ်ားကို စာရင္းစစ္ရန္ လိုအပ္သည့္ေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထား 

25 ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အခန္း(၁) အပိုဒ္ ၃၈ အရ အေသးစားကုမၸဏီဆိုသည္မွာ ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၃ဝ ထက္မပိုေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရရွိျခင္းႏွင့္ ယခင္ႏွစ္၏ တစ္ႏွစ္တာဝင္ေငြစုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သန္း ၅ဝ 
ေအာက္ (ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ ၃၃ဝဝဝ) )တြင္ ရွိျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ပုဒ္မ ၁၄၆(င)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၅၇(ဂ)တို႔တြင္ အေသးစား 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

26 The Report on Observance of Standards and Codes (ROSC): Accounting and Auditing Module: Myanmar, 
the Korean Ministry of Strategy and Finance ၏လက္ေအာက္ရွိ Korean Trust ၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျဖင့္ 
ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ဤစာတမ္းကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

27 Notification No. (20/2018) of 4 July 2018, Myanmar Accountancy Council and EN summary by Myat and 
Associates. 
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သည္ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ)။

အခြန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ 
(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အခြန္စစ္ေဆးမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
စာရင္းစစ္ထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အခြန္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း( ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။) အျဖစ္ 
အခြန္အရာရွိမ်ားကလည္း  အခြန္ေပးေဆာင္ခ်ိန္တြင္ စာရင္းစစ္ စစ္ေဆးၿပီးသား အခြန္    
စာရင္းကို ပိုမိုအေလးေပးသင့္သည္။ (သံုးစြဲသင့္သည္။) ၿမိဳ႕နယ္အခြန္႐ံုးမွ  အခြန္အရာရွိက 
စည္းၾကပ္သည့္စနစ္တြင္ အျမဲတမ္းဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ား 
သည္ စာရင္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေလ့ရွိသည္ဟု သံသယျဖစ္ေနရသည္မွာၾကာျမင့္ 
လွၿပီျဖစ္သည္။ အခြန္မည္မွ် က်သည္ကိုအခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ေပးေဆာင္ရသည့္ 
စနစ္တြင္မူ အခြန္ထမ္း၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ပါဝင္ေစၿပီး အခြန္အရာရွိက မည္မွ် 
ေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆိုႏိုင္မႈလည္း က်ဆင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။28  

28 MCRB ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ။
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ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္
မႈရွိျခင္းစသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း 
ဦးသိန္းစိန္လက္ေအာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေယဘုယ်အား 
ျဖင့္ တုိးတက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီး 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အာဏာရရွိလာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ယခင္ 
အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစပ်ဳိးခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
သည္။ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ 
အသစ္တို႔ ပါဝင္ပါသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ လက္ရွိအစိုးရကလည္း ေရရွည္တည္တံ့ 
ခိုင္ျမဲေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း  (MS-
DP)29 ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၄င္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခ်ဳိ႕မွာ - 

၁.၄.၅ - နစ္နာမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစ 
ျခင္းအပါအဝင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ 
သက္ဝင္က်င့္သံုးမႈႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္။

၃.၃.၁ - စနစ္က်၍ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ခ်မွတ္က်င့္သံုးသြား 
ရန္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ 
ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးသြားရန္။

၃.၃.၄ - ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ 
အေလ့အထမ်ားကိုပံ့ပိုးရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးမႈ၊ အတည္ျပဳ 
ခ်က္မ်ား အသံုးျပဳေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး အပါအဝင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးမႈ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ရန္။

MSDP တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္မ်ားကို ေခတ္မီေစရန္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္း 
မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အခြန္စနစ္ကို ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ 
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္မ်ား 
အတြက္ တိုးတက္မႈရွိေရးကို ေရးဆြဲထားပါသည္။ 

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs)

MSDP တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ကို ထည့္ဝင္ေရးဆြဲထားပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ၂.၅ တြင္ “ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း” ဟူသည့္ အစုိးရ၏ ကတိကဝတ္ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ဘက္စံုအကဲျဖတ္သံုးသပ္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူဝါဒတစ္ခု 
ေပၚေပါက္လာေစရန္ဟူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ၂.၅.၁ တို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ ရည္ရြယ္ 
ထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္း 

29 ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း ၂ဝ၁၈ - ၂၀၃၀၊

အခန္း -၂။ ၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စ 

အစီရင္ခံစာမွစ၍ တိုးတက္ 

ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး 
ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
စီမံကိန္း (၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၃ဝ)
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အရ အမ်ဳိးအစားျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ၄င္းတို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
ကို ပိုမိုကြ်မ္းက်င္ပီျပင္လာေစျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ေရးတာဝန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို ျမႇင့္ 
တင္ေပးျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကအားလႊဲေပးျခင္းတို႔ 
ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) 
၏ ဘ႑ာေငြႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ3္0 တြင္  ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) အား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ 
ထားျခင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္ (ဇယား ၆ ကို ၾကည့္ပါ)။     
ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ 
၄င္းတို႔သည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈတို႔ကို ပိုမို 
အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္သို႔ 
ကူးေျပာင္းရာတြင္ အထက္ပါအခ်က္ကို အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ 
သည္။ ဝင္ေငြ အေျမာက္အျမားရရွိသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ သဘာဝသယံဇာတ ကုမၸဏီမ်ားကို 
၂ဝ၁၈ အစီရင္ခံစာတြင္ အဓိက အေလးေပးေဖာ္ျပထားၿပီး အစိုးရအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ လိုက္နာမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို 
ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုထုတ္ျပန္ရန္တို႔ 
ပါဝင္သည္။ ထပ္မံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ 
သည့္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္ပစာရင္းစစ္ေဆးမႈ 
ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။31 အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားသည္ 
ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။ 
ေနာက္ဆုံးေရတြက္ခ်က္အရ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ 
စသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ (၄) ခုသာလွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လြတ္လပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား ရွိၾကပါ 
သည္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားေလေၾကာင္းတြင္မူ ဘုတ္အဖြဲ႕၌ အၿငိမ္းစား ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း (၅) 
ဦးပါဝင္ၿပီး ယင္းဘုတ္အဖြဲ႕သည္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ လြတ္လပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ခုအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေပ။ အျခားႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား 
ရွိၾကေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ထက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ 
မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ကိစၥရပ္တုိင္း အားလုံးနီးပါးတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းက 
မိခင္ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အစီရင္ခံပါသည္။ ေငြလံုးေငြရင္းဘတ္ဂ်က္ကုိ မိခင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ခ်ေပးပါသည္။”

30 https://www.mopf.gov.mm/sites/default/files/upload_pdf/2018/08/2018-2019_ SEEs%20Commercial.pdf
31 State-owned Economic Enterprise Reform in Myanmar: The Case of Natural Resource Enterprises, Renais-

sance Institute and Natural Resources Governance Institute (NRGI), ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ။ နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအား ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ ဇယား -၂ 
ကိုၾကည့္ပါ။
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တပ္မေတာ္ ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တပ္မေတာ္ ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ စိတ္ဝင္စားသူဦးေရ 
ျမင့္တက္လ်က္ရိွေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနကိစၥရပ္ 
မ်ားကုိစုံစမ္းရန္ ဖြ႕ဲစည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြ႕ဲ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ 
လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင3္2 ေဖာ္ျပထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ရပ္ကို 
ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ (သို႔မဟုတ္) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ (သုိ႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္ကျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတုိ႔ 
ထဲမွ တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရျဖစ္ေစ၊ ဘ႑ာေရးအရျဖစ္ေစ မစ္ရွင္တြင္ အၾကံျပဳေဖာ္ျပ 
ထားသည့္အတုိင္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေျပာင္းလဲထားျခင္း မရွိပါက 
ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ “

လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္မွပိုင္ဆိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၂) ခု ရွိၿပီး ၄င္းတို႔မွာ ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ (MEH) (ယခင္က 
Union of Myanmar Economic Holdings Limited (သို႔မဟုတ္) UMEHL ဟု အသိမ်ားၿပီး 
“ဦးပိုင္ကုမၸဏီ” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိႏိုင္ေသာ “ဦးပိုင္” ဟုလည္း ရည္ညႊန္းေခၚဆိုၾကသည္) 
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အထက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုတြင္ တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ 
ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္သည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွာ ဘယ္ 
အရာကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ 

ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ 
ျပည္သူပိုင္မဟုတ္သည့္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ 
(စာရင္းစစ္ခြင့္မရွိသည့္) တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လက္ 
ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ကိုလည္း ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ရွယ္ယာအားျဖင့္လည္း MECက တစ္ဦး 
တည္းပိုင္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရကာ MyCo ကုမၸဏီစာရင္းတြင္ တပ္မေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ MEC က အျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္သူဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 
MEC တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ (၁၆) ေယာက္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့
သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း စာရင္းသြင္းေသာအခါတြင္ ထိုရာထူးမ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း 
မရွိေပ။ MEC သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး 
ယခုအခါတြင္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။33 သို႔ေသာ္ 
လည္း ၄င္း၏ စီမံထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ 
၄င္းကို ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။  

MEH (၁၉၉ဝ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က အမည္မွာ UMEHL ျဖစ္သည္) 

32 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သီးသန္႔လြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏  ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး 
ေကာင္စီ၏အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည့္ အပိုဒ္ ၁၇၁၇ ကိုၾကည့္ပါ၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္။ A/HRC/39/CRP.2

33 MCRB ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။
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သည္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔ကာလအထိ 
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ စုစုေပါင္း (၁၁) ေယာက္ရွိၿပီး ယင္းတို႔တြင္ တပ္မေတာ္၌ လက္ရွိတာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္ေနသူႏွင့္ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစားမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ MyCo ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ 
စာရင္းအရ MEH တြင္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီမရွိပါ။ စုစုေပါင္းရွယ္ယာမ်ားျဖစ္သည့္ ၂၄၂,၅၂၇,၃၅၉ 
(ရွယ္ယာတစ္ေစာင္လွ်င္ ေငြတစ္ေထာင္က်ပ္)ကို လက္ရွိႏွင့္ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိ 
မ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ယူဆထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MEH ကို ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ 
အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဟု အဆင့္သတ္မွတ္ထားၿပီး ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ထားေသာ အဓိက 
ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

အထက္ပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွစ္ခုလံုးသည္ ဘ႑ာေရးက႑၊ လက္လီေရာင္းဝယ္ေဖာက္ 
ကားေရးက႑၊ သတၱဳတြင္းက႑ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား 
34 စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ‘ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ား’အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပံုတင္ထား 
သည့္ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားလည္း ရွိသည္။ MEH လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ 
Myawady Bank, Myawady Trading, Myanmar Imperial Jade တို႔ ပါဝင္ၿပီး ထို 
ကုမၸဏီအားလံုးမွာ အခြန္မ်ားစြာေဆာင္ထားေသာေၾကာင့္ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း 
ထားပါသည္။ ယင္းတို႔ကို အစီရင္ခံစာတြင္ ‘ပုဂၢလိကပိုင္’ ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ MEC 
၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ Innwa Bank အျပင္ Viettal ႏွင့္ ဖက္စပ္ပူးေပါင္းထား 
သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေလးခုေျမာက္ တယ္လီဖုန္းေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ MyTel တြင္ 
ရွယ္ထားဝင္ထားေသာ Star High Co Ltd တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီ 
မ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ၏ ဦးေဆာင္မႈအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 
လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ 
(CBM) တို႔ကလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအခန္း 
က႑တြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုရိတ္ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္စုစည္းေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ 

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ

ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ35 အသစ္တစ္ခုကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၁၉၁၄ 
ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကို အစားထိုးရန္အတြက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္  အသက္ဝင္ 
ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား 36 ကိုလည္း ေနာက္ 
ဆက္တြဲ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ 

ယခု ဥပေဒအသစ္တြင္ သိသာေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ 
ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ၃၅% အထိ ရွယ္ယာထည့္ဝင္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား မတည္ေငြရင္းကို ရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ 

34 MEC ႏွင့္ MEH တို႔၏ သတၱဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္ခြဲလိုင္စင္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား Appendix 10 of the 
2016/2017 Myanmar Extractives Industries Transparency Initiative (MEITI) အစီရင္ခံစာတြင္ ၾကည့္႐ႈနိုင္သည္။

35 ၂၀၁၇ ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ (EN)  ႏွင့္  MM.
36 ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ၂၁ဝ၈ ႏွင့္ အမိန္႔ေၾကညာစာမ်ား (EN)

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္  
ေကာ္ပိုရိတ္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း
ဆိုင္ရာ ဥပေဒအခန္းက႑ 
ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈမ်ား
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အေျပာင္းအလဲတစ္ခု အေနျဖင့္လည္းဥပေဒတြင္ ကုမၸဏီသည္ နည္းလမ္းတက် ေကာင္း 
မြန္စြာ လည္ပတ္ေနေစရန္ႏွင့္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲထားေၾကာင္း ေသခ်ာႏိုင္ေစေရးအတြက္ “ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား” 
(ဥပေဒအခန္း ၁၆၅ မွ ၁၇၂ အထိ) ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ပါသည္။ ထိုတာဝန္ဝတၱရာမ်ားမွာ -

• ထိုက္သင့္ေသာ ဂ႐ုျပဳမႈႏွင့္ လံု႔လဝီရိယျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္။    
• ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရ 

မည့္ တာဝန္။
• ရာထူးေနရာကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တာဝန္။
• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တာဝန္။
• ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ 

ရန္။
• က်ဳိးေၾကာင္းစဥ္းစားမႈမျပဳဘဲ ကုန္သြယ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ တာဝန္။
• တာဝန္မ်ားႏွင့္ ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္တာဝန္။
• အခ်ဳိ႕ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရမည့္တာဝန္။

အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ပ်က္ကြက္ 
ျခင္းရွိပါက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ကိုယ္တိုင္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒအား ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိပါက ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကို DICA မွ (ကုမၸဏီ 
ေပၚတြင္၊ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးခ်င္း ပါဝင္သက္ဆိုင္ေသာ အရာရွိတစ္ဦးခ်င္းအား) ျပစ္ဒဏ္ 
ဆိုင္ရာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ 
သည္ (S. 439 CL)။ DICA မွလည္း တရားဥပေဒအရ အေရးယူရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ 
သည္ (S.440)။

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ဆိုသည္ 
မွာ အဘယ္နည္း။

‘အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ’ (သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ)37 သည္ ရွယ္ယာကန္႔ 
သတ္ထားေသာကုမၸဏီ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အခန္း (၁)၊ အပိုဒ္ 
(၂၅) တြင္ ‘ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ရုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကိုဆိုလိုၿပီး ယင္းသည္ ေအာက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္ 
မ်ားကို လိုက္နာရမည္’ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ -

• ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔ထားသူမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ ပါဝင္သူဦးေရ ၅ဝ 
ဦးထက္ မပိုေစရ။

• ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ ဒီဘင္ခ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေငြေခ်းသက္ေသခံ
လက္မွတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမွ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းျခင္း တစ္စံု 
တစ္ရာ မျပဳလုပ္ရ။

• အစုရွယ္ယာမ်ားအား လႊဲေျပာင္းျခင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ကန္႔ 
သတ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အခန္း (၁)၊ အပိုဒ္ (၂၈) အရ ‘အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ’ 
မွာ ဤဥပေဒအရျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ 

37 ျမန္မာနိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာကုမၸဏီျဖစ္လွ်င္ အာမခံျဖင့္ မွတ္ပံုတင္နိုင္ 
မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားလည္း ပါရွိသည္။
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ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမဟုတ္သည့္ ကုမၸဏီဟု အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုထားသည္။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အမ်ားျပည္သူအား 
ရွယ္ယာထုတ္ေရာင္းႏိုင္သည္။ ၄င္းအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္/ 
ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ အနည္းဆံုး (၇) ဦး (အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိ၊ အနည္း 
ဆံုး ဒါ႐ိက္ုတာ(၃) ဦး ရွရိမည္ျဖစၿ္ပီး ျမနမ္ာႏိငုင္တံြင္ေနထိငု္ေသာ ျမနမ္ာႏိငုင္သံားဒါ႐ိက္ုတာ 
အနည္းဆံုး တစ္ဦးပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ (ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒပုဒ္မခြဲ ၄ (က) အရ)38။  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ရန္ အတည္ျပဳခ်က္လက္မွတ္တစ္ခုကို လုပ္ငန္းစတင္ မလည္ပတ္ 
မီ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၇ ကုမၸဏီမ်ား 
ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ရွယ္ယာပမာဏသည္ ၃၅% အထိ ရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ 
ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစ 
သည္။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ (၅) ခုသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ မွတ္ပံု 
တင္ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပံု 
တင္ျခင္းသည္ ေရပန္းစားခ့ဲၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား 
ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ 
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ တင္ဒါေခၚယူသည့္အခါတြင္ ပိုမို ဦးစားေပးခံရမည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ 
ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။39 သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈ ပုံမွန္မရိွသည့္အျပင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္မႈဆုိင္ရာ 
လိုက္နာမႈလည္း အားနည္းၾကသည္။40 ၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စတြင္ ‘အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
ကုမၸဏီ’ (စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာကုမၸဏီမ်ား မပါဝင္ပါ) တစ္ခုသည္ 
အျခားကုမၸဏီမ်ားက ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္  ၇%  ရရွိခ်ိန္တြင္  ၄င္းတို႔၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္သည္ ၄% 
ရွိသည္။ ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္မူ ၄င္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၄% ရရွိၿပီး 
အျခားကုမၸဏီမ်ားက ပွ်မ္းမွ် ၅% ရရွိျကသည္။  MyCo ၏ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းျပန္လည္
လုပ္ကိုင္ရာတြင္  လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကုမၸဏီကို ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံထား 
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စာရင္းထဲမွ ျပန္လည္ဖယ္ထုတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
ကုမၸဏီအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ DICA အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၅၉/ ၂ဝ၁၈41 အရ 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး 
ဌာန(DICA)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ 
(SECM) တို႔က ခ်မွတ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူထံ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အလား 
အလာညႊန္းတမ္း (prospectus)မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္းစသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လိုက္ 
နာရန္လိုအပ္သလို ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အသင္းဝင္အေယာက္ (၅ဝ) 
ရွိသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မွတ္ပံု 

38 https://dica.gov.mm/en/step-by-step/registration-myanmar-public-companies
39 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားအား ျပန္လည္သင္တန္းေပးသြား 

မည္။ Myanmar Business Today၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္။
40 အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား အေပၚယံသာဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမ်ဳိးမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

ကုမၸဏီမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ေၾကးအား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်ပ္ဆယ္သိန္းမွ က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္းအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။ 
Revised Registration Fees, ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ။

41 အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ DICA ညႊန္ၾကားခ်က္ ၅၉/၂၁ဝ၈၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ 
၉ ရက္။
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တင္အရာရွိႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္လည္း ပါဝင္ပါ 
သည္။ ဥပေဒအရ တင္ျပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါ 
သည္။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒရွိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ျမနမ္ာကုမၸဏမီ်ားဥပေဒႏငွ္ ့သကဆ္ိငုသ္ည္ ့သသိာထငရ္ွားေသာ အေျပာင္းအလတဲစရ္ပမ္ွာ 
အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ 
ျဖည့္စြက္တင္ျပျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း 
တို႔ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ MyCo (www.myco.dica.gov.mm) သည္ 
ကုမၸဏီအမည္၊ ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစား၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာနံပါတ္၊ လိပ္စာႏွင့္ ကုမၸဏီအရာရွိ 
မ်ား၏ စာရင္းတို႔ကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ရွာေဖြႏိုင္ေသာ DICA ၏ အြန္လိုင္းအခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (DICA) မွတ္ပံုတင္အရာရွိအား တင္ျပထားေသာ အျခား 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားအား သိရွိလိုလွ်င္ DICA အား က်သင့္ေငြ (၁ဝဝဝဝ) 
က်ပ္ ေပးသြင္း၍ မည္သူမဆို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္ (ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အပိုဒ္ 
၄၂၁-င)။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ (အေသးစားကုမၸဏီမ်ားမွလြဲ၍)42 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိအား သက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ႏွစ္စဥ္တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ကုမၸဏီမွ တင္ျပေပးပို႔ထား 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္တိုင္းကို ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားတြင္ 
တင္ျပရန္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အေျခခံမူအား 
ျဖင့္ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်က္အလက္တင္ျပသည့္ မည္သည့္ 
ကုမၸဏီမဆို ၄င္းတို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား 
လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒအရ မျဖစ္မေနလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ 
ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အႀကံဳးဝင္ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ထိုသို႔ 
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ

ကုမၸဏီအားလံုးသည္ (ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၂၅၇) ကုမၸဏီအား ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေထာင္သည့္ေန႔မွ ႏွစ္လအတြင္းႏွင့္ ၄င္းေနာက္ပိုင္းကာလအတြက္ ႏွစ္စဥ္ အနည္းဆံုးတစ္ 
ႀကိမ္ (သုိ႔ရာတြင္ ကုမၸဏီအား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ကာလ ကုန္ဆံုးၿပီး 
ေနာက္ တစ္လထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ) ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံအား (ျမန္မာကုမၸဏီ 
မ်ားဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၉၇)43 သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ပံုစံျဖင့္ တင္ျပရမည္။ 

42 ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အခန္း(၁)၊ စဥ္ ၃၈ တြင္ “အေသးစားကုမၸဏီ” အား အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ 
သို႔မဟုတ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမွအပ ေအာက္ေဖာ္ျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီ 
ညြတ္မႈရွိေသာကုမၸဏီကိုဆိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသည္တို႔မွာ - (က) ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ ယင္း၏လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၃ဝ ထက္မပိုေသာ ဝန္ထမ္းဦးေရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ထမ္း
အေရအတြက္ေအာက္တြင္ရွိျခင္း၊ (ခ) ယင္းကုမၸဏီႏွင့္ ယင္း၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားတြင္ ယခင္ႏွစ္၏ တစ္ႏွစ္တာ 
ဝင္ေငြစုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သန္း ၅ဝ ေအာက္ (USD ၃၃ဝဝဝ ဝန္းက်င္) တြင္ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဤဥပေဒအရ သတ္ 
မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေငြပမာဏေအာက္တြင္ ရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

43 ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အခန္း ၉၇ အရ Annual Return Form
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ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတင္ျပရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေစ၊ 
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရွိၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အတည္ 
ျပဳ၍ျဖစ္ေစ တင္ျပေပးရန္ လိုအပ္သည္။

• ကုမၸဏီ၏အမည္၊ ဒါ႐ိုက္တာ(မ်ား)၊ ကုမၸဏီ၏ အတြင္းေရးမွဴး (ရွိခဲ့လွ်င္) ႏွင့္ 
႐ံုးခန္းလိပ္စာ၊

• အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ 
တြင္ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ပါဝင္သူ ဦးေရ ၅ဝ 
(အထိ) ၏ စာရင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အမည္မ်ား၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံ
သားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါဝင္ေသာ အစုရွယ္ယာအေရအတြက္၊

• ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝး 
က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ က်င္းပသည့္ေန႔ရက္၊

• ေပါင္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေႂကြးၿမီတာဝန္ရွိျခင္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးေၾကာင္း အတည္ 
ျပဳခ်က္၊

• ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) အေသးစားကုမၸဏီ၏ ရပ္တည္မႈ၊
• ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံ 

အတည္ျပဳခ်က္၊
• ကုမၸဏီ၏ အဓိက လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊
• (အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သာ) အစုရွယ္ယာမ်ား သို႔မ 

ဟုတ္ ဒီဘင္ခ်ာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ေစရန္ အမ်ားျပည္သူအား တစ္စံု 
တစ္ရာကမ္းလွမ္းထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္။

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံ တင္ျပေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ လိမ္လည္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားလွ်င္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ 
အပိုဒ္ ၄၃ဝ(ဃ)44 အရ ကုမၸဏီ၏မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈကို ဆိုင္းငံ့မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြဒဏ္ 
၁ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္အျပင္ ကုမၸဏီဆိုင္းငံ့ခံရျခင္းေၾကာင့္  ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္လိုပါက ဒဏ္ေငြ 
၁ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္အား ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီရင္ခံစာ 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၁၄၈(က)ႏွင့္(ခ)အရ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ ခံဝန္ခ်က္အားျဖင့္ တာဝန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးမွ 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ အစည္းအေဝးက်င္းပမည့္ ေန႔ရက္မတိုင္မီ အနည္းဆံုး ၂၁ ရက္ ႀကိဳ 
တင္၍ “ဥပေဒအရ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္” ကုိ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူ 
အားလံုးထံသို႔ ျဖန္႔ေဝရမည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ ခြဲေဝသတ္ 
မွတ္ထားသည့္ အစုရွယ္ယာ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း၊ ယင္းတို႔တြင္ အျပည့္အဝကို ျဖစ္ေစ၊ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ထားေသာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားသည့္ 
အစုရွယ္ယာမ်ားအား ပိုင္းျခားေဖာ္ျပခ်က္၊ ကုမၸဏီက လက္ခံရရိွၿပီးျဖစ္သည့္ ေငြသား 
ပမာဏစုစုေပါင္း၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္း၊ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည့္ေန႔မွစ၍ ေဖာ္ျပ 
ပါရွိခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးရွိခဲ့လွ်င္ ၄င္းတို႔၏ 
အမည္မ်ား၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ 
မ်ား၊ ယင္းတို႔အား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ထားသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ယင္းျပင္ဆင္ေဖာ္ျပ 

44 Schedule Two of DICA Notification 57/2018 on Prescribed Fees and Late Lodgement Fees under the Myan-
mar Companies Law, ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္။
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ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအစီရင္ခံစာအား ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအနက္မွ 
ႏွစ္ဦးထက္မနည္းေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွျဖစ္ေစ၊ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးတည္းရွိေသာ ကုမၸဏီ 
တြင္ တစ္ဦးတည္းရွိေသာ ဒါ႐ိုက္တာမွျဖစ္ေစ၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ ဥကၠ႒ကျဖစ္ေစ မွန္ကန္ေၾကာင္း 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားရမည္ (ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၁၄၈-ဂ)။ ဥပေဒအရ 
ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီရင္ခံစာကို ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ G-145 အား အသံုးျပဳျဖည့္စြက္၍ 
မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံသို႔ တင္ျပေပးရမည္ (ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၁၄၈-င)။

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ၏ အစီရင္ခံစာ

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ား (အေသးစားကုမၸဏီမ်ားမွအပ - ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ အပိုဒ္ 
၂၅၇-ဂ) အရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စာရင္းစစ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဒါ႐ိုက္တာ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အား ႏွစ္စဥ္အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ လက္ခံ 
သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ G-546 အား အသံုးျပဳျဖည့္စြက္၍ (ျမန္မာ 
ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၆၆-က) တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ အမ်ားပိုင္မဟုတ္သည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
မွတ္ပံုတင္အရာရွိအား တင္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ (ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၆၆-ဂ)။ 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အစီရင္ခံစာဆိုသည္မွာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာရွင္းတမ္းမ်ား ၏ အစိတ္အပိုင္း 
ျဖစ္ေသာ  ‘ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား’ကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာ 
ျဖစ္ပါသည္ (ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၆၁-က)။ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ -

(၁) ကုမၸဏီ၏ မူလစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္အပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလ်ာ္ကန္မွ်တသည့္ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္၊

(၂) အဆိုပါႏွစ္ကာလအတြင္း ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သံုးသပ္ေဖာ္ 
ျပခ်က္၊

(၃) ကုမၸဏီတြင္ ျကံုေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ မေသခ်ာေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 
ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္

(၄) အျခားသတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (CBM) ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားဥပေဒအရ ဘဏ္မ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ညႊန္ၾကား 
ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည4္7။ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ဘဏ္မ်ား၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ 
ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အရာရွိထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဗဟုိဘဏ္၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈရိွၿပီး ယင္းကုိ အာရွပစိဖိတ္အဖြဲ႕၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈဆုိင္ရာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေၾကာင့္  သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ 
ပါ)။

45 Financial Statements of a Public Company, Form G-1
46 Financial Statements of a Public Company, Form G-1
47 www.cbm.gov.mm/content/2882
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သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ျခင္းရွိမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္

ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၈/ ၂ဝ၁၉ (၂၅၊၃၊၂ဝ၂ဝ မွစ၍ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္) မွာ ဒါ႐ုိက္တာ 
မ်ား48၊ ဘဏ္အရာရွိမ်ား၊ ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ‘အဓိကက်သည့္ အက်ဳိးစီးပြားရွိသူ’ အစု 
ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ (၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္ - ေအာက္တြင္ 
ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈပါ)။ ဘဏ္၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕သည္ ဘဏ္၏ အရာရွိမ်ားမွာ ‘သင့္ေလ်ာ္ 
မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း’ ေသခ်ာေစရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ 
ခန္႔အပ္ရာတြင္ ၄င္းတို႔အား မခန္႔အပ္မီ တစ္လႀကိဳတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းခံရမည္။ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးသည့္ စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းႏွင့္ နာမည္ေကာင္းရွိျခင္း၊ 
လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ရွိျခင္း (ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လမ္း 
ညႊန္ခ်က္အပါအဝင္) ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးခိုင္မာေတာင့္တင္းျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ ဤ 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၁၇၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားထက္ ပို၍ အေသးစိတ္အားထုတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပေဒ 
တြင္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ အသက္မွာ ၁၈ ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စိတ္ေပါ့ 
သြပ္ျခင္းမရွိသူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေဒဝါလီခံရျခင္း မရွိထားေၾကာင္း စသည့္ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားပါရွိၿပီး ထိုသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည္ဟု 
မသတ္မွတ္ေပ။

ဘဏ္၏ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဆိုင္ရာ  ညႊန္ၾကားခ်က္

ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၉/ ၂ဝ၁၉ (၂၅.၃.၂ဝ၂ဝ မွစ၍ သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္) သည္ 
ဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဘဏ္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ဘဏ္တိုင္းတြင္ 
အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁) ဦးထက္မပိုေသာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းလွ်င္ ဘဏ္၏အမႈေဆာင္ 
မဟုတ္သည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္ အနည္းဆံုးရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး 
အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁) ဦးႏွင့္ (၁၅) ဦးျကားရွိသည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းလွ်င္ ဘဏ္၏အမႈ 
ေဆာင္မဟုတ္သည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ (၂) ေယာက္ အနည္းဆံုးရွိရန္ 
လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ဘဏ္၏ အမႈေဆာင္မဟုတ္သည့္ သီးျခား 
လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာဆိုသည္မွာ ဆက္ႏြယ္သူမဟုတ္ေသာ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ) 
ဘဏ္၏ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ အစုရွယ္ယာ ၅% ေအာက္ပိုင္ဆိုင္သူဟု အဓိပၸာယ္ ကန္႔ 
သတ္၍ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသည္ပင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ခုတည္း 
ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အရာရွိကလည္း ျမန္မာ 
ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၇၅ - စ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ ‘သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား’ ကို 
အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္၍ ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေသးသလို ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ 
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား ခန္႔အပ္ရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသးေပ။ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၉/ ၂ဝ၁၉ တြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ အက်ဳိးစီးပြား 

48 ယင္းတို႔တြင္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ၊ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
အရာရွိခ်ဳပ္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္၊ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္၊ ကုမၸဏီတြင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ 
ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္တို႔ ပါဝင္သည္။ 
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ပဋိပကၡႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈအား အဆက္မျပတ္ ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးထားသျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီ 
မ်ားဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ ကန္႔သတ္မႈရွိေနေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တခ်ဳိ႕ထက္ ပိုမိုျပည့္စံုေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရသည္။ 

ဘဏ္၏ျပင္ပစာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္

ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁ဝ / ၂ဝ၁၉ သည္ ေနာင္လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အက်ံဳးဝင္ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းေကာင္စီမွ လတ္မွတ္ရထားသည့္ အရည္ 
အခ်င္းျပည့္မီေသာ ျပင္ပစာရင္းစစ္အား ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ခန္႔ 
အပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကုိလည္း လိုအပ္သည္။ 
ျပင္ပစာရင္းစစ္အား ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အစားထိုးခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပစာရင္းစစ္တစ္ဦး 
တည္းအား တစ္ဆက္တည္း သံုးႀကိမ္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ခန္႔ထားျခင္း မျပဳရေပ။ ညႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ားတြင္ စာရင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါရွိၿပီး အပိုဒ္ ၃၄ - ၃၅ အရ 
ဘဏ္သည္ ျပင္ပစာရင္းစစ္မွ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးသည့္ အလံုးစံုပါဝင္ေသာ ဝင္ေငြရွင္းတမ္း 
ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္တို႔ကို စာရင္းစစ္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္အတူ ဘ႑ာ 
ေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ေလးလအတြင္း ယင္း၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖတ္႐ႈသည့္ သတင္းစာအနည္းဆံုးတစ္ေစာင္တြင္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိ 
ေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘဏ္သည္ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးသည့္ ဘ႑ာေရး 
ႏွစ္ကုန္ဆံုးေသာေန႔ရွိ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို 
ယင္း၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ဘဏ္ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီရွိ ခန္းမမ်ား၏ 
ျမင္သာေသာေနရာတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ျပသထားရမည္။

ဆက္ႏြယ္သူမ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁၁ / ၂ဝ၁၉ သည္ လက္ငင္းသက္ေရာက္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္ၿပီး 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘဏ္၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား၊ 
ဘဏ္၏ ဥပစာ၊ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိရိယာကဲ့သုိ႔ေသာ အေထာက္အပံ့ 
ပစၥည္းမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဘဏ္၏ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေရာင္း 
ခ်ျခင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား အစရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အား အစီရင္ခံတင္ 
ျပရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဘဏ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားဆိုသည္မွာ - (၁) ဘဏ္တြင္ အက်ဳိးစီးပြား အမ်ားအျပားရွိသူ 
သို႔မဟုတ္ ဘဏ္တစ္ခုက ပုဂၢိဳလ္ထံတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိျခင္း၊ (၂) 
ဘဏ္၏ ဒါ႐ိုက္တာ သို႔မဟုတ္ အရာရွိတစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၊ (၃) အပုိဒ္ခြဲငယ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔ပါ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ေဆြမ်ဳိး 
သားခ်င္းတစ္ဦးဦး၊ (၄) အပိုဒ္ခြဲငယ္ (၁) မွ (၃) ထိ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက 
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၊ (၅) ဘဏ္၌ ယခင္ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိကာလတြင္ 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားစြာရွိေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေနသူဟု ဗဟိုဘဏ္ကသတ္မွတ္ျခင္းခံရသူဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ 
ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၏ အဓိပၸာယ္အား လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း၊ ညီအစ္ကို 
ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ထိုသူ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း၏ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၊ ထိုသူႏွင့္ ထိုသူ၏ 
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ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း၏ မိဘ၊ ဘိုးဘြားႏွင့္ ဆက္ခံသူသားသမီး၊ ေျမးျမစ္မ်ား၊ ၄င္းကို မွီခို
သူမ်ားႏွင့္ေမြးစားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူမ်ားဟု ဖြင့္ဆိုထား 
ပါသည္။49

အဓိက်သည့္ အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္

ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၁၂/ ၂ဝ၁၉ သည္ လက္ငင္းသက္ေရာက္မႈရိွေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
ျဖစ္ၿပီး ‘အဓိကအက်ဳိးစီးပြား’ ၏ အဓိပၸာယ္အား ‘ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း 
ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ၁ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ကို တိုက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ 
၍ျဖစ္ေစ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏိုင္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း’ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည္။ ‘အဓိက 
အက်ဳိးစီးပြား’ကို ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင5္0 ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ဘဏ္တြင္ အဓိက 
က်သည့္ အက်ဳိးစီးပြားကို ရယူပိုင္ဆိုင္လိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကိဳတင္ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘဏ္မ်ားက အဓိကက်သည့္ 
အက်ဳိးစီးပြားရယူထားေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ 
အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုမၸဏီဥပေဒမ်ားရွိ ‘အဓိကက်သည့္ အက်ဳိးစီးပြား’ အဆင့္မ်ားသည္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားသည္ (အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ၃%၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၅%၊ အိႏၵိယ 
ႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ%၊ ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ၃ဝ%)။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ 
ညႊန္ၾကားခ်က္ ၁၂/ ၂ဝ၁၉ ရွိ ၁ဝ% အဆင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တြင္းထြက္သယံဇာတ
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) (ေအာက္ 
တြင္ၾကည့္ပါ)ရွိ အက်ဳိးအျမတ္ပိုင္ဆိုင္မႈ ၅% ထက္ ပိုမိုျမင့္မားၿပီး ၅% အား အာဆီယံ 
ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း (ACGS) ႏွင့္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စာရင္းေကာက္ယူရာတို႔တြင္ အသံုးျပဳထားသည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ (SECM) ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ51 အရ ဖြဲ႕စည္းတည္ 
ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ား၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
ကုမၸဏီမ်ား၊ (O.T.C) ေဈးကြက္၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ၄င္း၏ တာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ လုပ္ကိုင္ 
ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူမ်ား၊ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ 
ရည္ရြယ္သည္။ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအပိုင္းတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လွဲလွယ္ 
ေရာင္းဝယ္ေရးဥပေဒ၏ အခန္း ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေငြေခ်း သက္ေသခံ 
လက္မွတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳမီ ေကာ္မရွင္သို႔တင္ျပၿပီး 
အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေခ်း 

49 ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ားက႑တြင္ ထည့္သြင္းထား 
ေသာ မိသားစုဝင္၏ အဓိပၸာယ္ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ မတူညီေပ။  ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ဖြင့္ဆိုထားသည့္ မိသားစုဝင္ဆိုသည္မွာ 
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဘိုးဘြား၊ ေျမး၊ ဦးေလး၊ အန္တီ၊ တူ၊ တူမႏွင့္ ဝမ္းကြဲေမာင္ႏွစ္မအမ်ားအျပင္ ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြမ်ား 
(လုပ္ငန္းခြင္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း)ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

50 ‘ပိုင္ဆိုင္မႈအက်ဳိးခံစားခြင့္’ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ္လည္း ၃၅% ႏွင့္အထက္ 
ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈရွိေသာ ‘နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ’ အား အေျခခံသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။

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

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 
လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္
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သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္အခါ ကုမၸဏီ၏သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ႕စည္း 
မ်ဥ္းႏွင့္အတူ အလားအလာညႊန္းတမ္းကိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္အား ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာ 
ေငြျဖင့္ ေထာ္ပ့ံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးတာဝန္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ 
အထူးသျဖင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအျပင္ (O.T.C) ေဈးကြက္တြင္ရွိေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အင္အားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မလံု 
ေလာက္ပါ။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလတ္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) 
သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ားအတြက္ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္း၊ စံႏႈန္းမ်ား 
အား ျပဳစုေရးဆြဲရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုရွိသည္မွာ ျမန္မာေကာ္ပိုရိတ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္ကို ျပဳစုရန္ျဖစ္ၿပီး ဤလိုအပ္ခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရအား 
ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) ႏွင့္ စီးပြားေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (OECD) ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာ 
ႏိုင္ပါသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း

‘စဥ္ဆက္မျပတ္ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း’ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္ 
မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား 
လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး အမိန္႔ေၾကျငာစာ ၁/၂ဝ၁၆52 တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုလိုအပ္ 
ခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔တြင္ အက်ံဳးဝင္သည္။

• ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား53။

• (O.T.C) ေဈးကြက္တြင္ ၄င္း၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ေရာင္းဝယ္ 
သည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား။

• ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ရန္ 
ေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳထားသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား54။

• အစုရွယ္ယာဝင္ထားသူ (၁ဝဝ) ထက္မနည္းရွိသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား55။

အထက္ပါစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုတင္ျပရန္ လိုအပ္ 
သည္။

52 ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား၊ ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ထုတ္ 
ျပန္သည့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၈ဝ၆။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ရရွိနိုင္သည္။  
စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္၊ 
SECM အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၁/ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္။

53 ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ (၅) ခုရွိရာ ၄င္းတို႔မွာ - First Myanmar Investment Public Co., Ltd. 
(FMI)၊ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.(MTSH)၊ Myanmar Citizens Bank Ltd.(MCB)၊ First Private 
Bank Ltd.(FPB) နွင့္ TMH Telecom Public Co., Ltd.(TMH) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

54 လက္ရွိတြင္ ကုမၸဏီ (၃) ခုျဖစ္ေသာ Yangon Bus Public Company၊ Myanmar Agro Exchange Public ႏွင့္ Am-
ata Holding Public Co, တို႔ကို ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္က ျပည္တြင္း OTC 
ေဈးကြက္တြင္ ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

55 အစီရင္ခံျခင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားသည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းရန္ 
စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္)ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၌ပါရွိသည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ 
ကိုင္ေဆာင္သူအေရအတြက္ထက္ ကုမၸဏီရွိ စုစုေပါင္းအေရအတြက္သည္ နည္းပါးေနသည္ျဖစ္ေစ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ 
ျဖစ္သည္ (လူဦးေရအေယာက္တစ္ရာ)။
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• ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ား (နည္းဥပေဒ ၁၁၈ အရ) ကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ 
ဆံုးၿပီးေနာက္ ၃ လထက္ ေနာက္က်ေစျခင္းမရွိဘဲ တင္ျပရမည္။

• ႏွစ္ဝက္အစီရင္ခံစာမ်ား (နည္းဥပေဒ ၁၂၁) ကို ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမ ၆ လ 
ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ၃ လထက္ ေနာက္က်ေစျခင္းမရွိဘဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရ 
မည္။

• အထူးအစီရင္ခံစာမ်ား။

ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳ 
ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ယင္း၏ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္ လက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ အ႐ံႈးအျမတ္စာရင္း၊ 
ဤစာရင္းမ်ားပါဝင္သည့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကိုလည္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား (နည္း 
ဥပေဒ ၁ဝ၉) ဆိုသည္မွာ -

• ကုမၸဏီ၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ယင္း၏ပင္မႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ 
ကုမၸဏီမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ ယင္း၏ဝန္ထမ္းမ်ား စသည္ 
တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏အေၾကာင္း 
အရာအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

• ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အဓိကေဈးကြက္မ်ား၊ ကုမၸဏီမွ ရင္ဆိုင္ 
ေနရသည့္ အဓိက အႏၲရာယ္ႏွင့္ မေရရာမႈမ်ား၊ အေရးႀကီးေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ 
သုေတတနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား စသည္တို႔ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းသံုးသပ္ခ်က္။

• ကုမၸဏီ၏ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပင္မစက္႐ံုႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာ 
မ်ားစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ၏စက္႐ံုႏွင့္ ပစၥည္း 
ကိရိယာမ်ား ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္

• အဓိကအစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၊ အျမတ္ေဝစုမူဝါဒ၊ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္းမႈ ပံု 
သ႑ာန္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ 
၏ အေၾကာင္းအရာေဖာ္ျပခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။ 

ႏွစ္ဝက္အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ စာရင္းစစ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ လက္က်န္ရွင္းတမ္းႏွင့္ အ႐ံႈးအျမတ္ 
စာရင္းမ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ေသာကာလအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အဓိက 
ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေနႏွင့္ ထိန္း 
ခ်ဳပ္တာဝန္ယူမႈမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကာလအတြင္း ကုမၸဏီ၏ 
ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန၊ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ေယဘုယ် 
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ၾကားျဖတ္ 
အစီရင္ခံစာမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္ (နည္းဥပေဒ ၁၂၁)။

အထူးအစီရင္ခံစာမ်ားကို အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား (လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ 
မ်ား အပါအဝင္) က ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ လိုအပ္သည္။

• မိခင္ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ ေျပာင္းလဲျခင္း၊

• ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈကို အေျခခံေသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ၂ဝ% ထက္ 
ေက်ာ္လြန္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အဓိကရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား အေျပာင္းအလဲ၊

• ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္း၊

• ကုမၸဏီအား တရားစြဲဆို၍ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမႈ (သို႔မဟုတ္) ယင္းတရားစြဲဆို 



40

ျခင္းကိုေျဖရွင္းမႈ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ၊

• ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေရးႀကီးတာဝန္မ်ားအား အျခားပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးဦး 
သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးထံမွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံျခင္း၊

• ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ (သို႔မဟုတ္) မန္ေနဂ်ာအေျပာင္းအလဲ၊

• ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းကို အတည္ျပဳသည့္ အေထြေထြႏွစ္ပတ္လည္ 
အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွတပါး၊ ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အေထြေထြအစည္းအေဝး 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) အထူးအစည္းအေဝး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊

• ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္ အေျပာင္းအလဲ၊

• ကုမၸဏီအားအတင္းအက်ပ္ဖ်က္သိမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ၊ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊

• မိမိဆႏၵအရ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) တရား႐ံုး၏ အမိန္႔ျဖင့္ ကုမၸဏီ 
ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊

• ကုမၸဏီ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ေတာင္းခံမႈႀကီးမ်ားကို ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 
(သို႔မဟုတ္) ေပးရန္ပ်က္ကြက္မည္ဟု စိုးရိမ္ရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္လာျခင္း၊

• စာရင္းဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္သက္ဆုိင္သည့္ ေနာက္ဆက္ 
တြဲျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ကိစၥရပ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပြားမႈ (သို႔မဟုတ္) ျဖစ္ရပ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပြားမႈ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အစီရင္ခံစာအားလံုးကို နည္းဥပေဒ ၁၂၄ အရ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ 
အဂၤလိပ္ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထားရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ရမည္ 
ျဖစ္သည္။  ကုမၸဏီ၏ ဝက္(ဘ္)ဆုိဒ္ႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး 
ေကာ္မရွင္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားကို (၅) ႏွစ္အထိ၊ ႏွစ္ဝက္ အစီ 
ရင္ခံစာကို (၃) ႏွစ္ႏွင့္ အထူးအစီရင္ခံစာကို (၁) ႏွစ္အထိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ ပံုႏွိပ္ 
ထားသည့္ ပံုစံျဖစ္ေစ၊ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ အီလက္ထေရာနစ္ပံုစံျဖစ္ေစ ထားရွိရမည္။ 
စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ၄င္းတို႔ကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ 
သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) သည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း 
ဝယ္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္) အခန္း ၈ အရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ Daiwa Securities Group ႏွင့္ ျမန္မာ့ 
စ ီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) တို႔ျကား စီးပြားဖက္အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ 
(MEB) က အမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္သည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX) က ရွယ္ယာႏွင့္ ေရာင္း 
ဝယ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္စေတာ့ 
အိတ္ခ်ိန္း (YSX) ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ 
ေၾကာင့္ အဓိက ေဆာင္ရြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္ 56 (အထက္တြင္ၾကည့္ပါ)။  

56 ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ၿကည့္ပါ။ http://ysx-mm.com/regu-
lations/ysxregulations/
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၂ဝ၁၆ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ57 သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ တူညီသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒ 
သည္ ၂ဝ၁၂ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
ကို အစားထိုးထားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒမ်ား (MIR)58 အား လက္ခံက်င့္သံုးလာၾကသည္။ ဥပေဒ 
အသစ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားတြင္ ယခင္ ၂ဝ၁၂ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ 
ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းမိတ္ဆက္ထားသည္။ထိုေျပာင္း
လဲမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

• ခြင့္ျပဳခ်က္အမ်ဳိးအစားသစ္မ်ားအား ထည့္သြင္းမိတ္ဆက္ထားသည္။ တစ္ခုမွာ 
ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္(MIC)၏ အျပည့္အဝခြင့္ျပဳခ်က္၊ အျခားတစ္ခုမွာ 
ေျမေနရာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အတည္ျပဳခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ေထာက္ခံခ်က္ 
တို႔ျဖစ္သည္။ ဤဒုတိယလုပ္ငန္းစဥ္သည္ နဂိုအေျခအေနႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ ပိုမို 
ျမန္ဆန္သင့္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ၊ ႀကီးမားေသာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
(သို႔မဟုတ္) လူမႈဝန္းက်င္အား သက္ေရာက္မႈ ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျမန္
မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္အျပည့္အစံုရရွိရန္လိုအပ္သည္။ (ျမ
န္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၃၆၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံစည္းမ်ဥ္းမ်ား (၃-
၁၁) တြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္)

• ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတိုင္းအတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိ 
သည္။ ယခင္ ၂ဝ၁၂ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ 
ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 
သာသက္ဆိုင္သည္။ ယခုျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအားလံုးသည္ ၂ဝ၁၆ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူအျဖစ္အက်ံဳးဝင္သည္။

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအား လက္ခံက်င့္သံုးၿပီးေနာက္ အစိုးရသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒ59 
တစ္ခုကိုလည္း ၂ဝ၁၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
“တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိေစေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ” ကို ႀကိဳဆိုသည္ 
ဟူေသာအခ်က္ကို ထင္ရွားေစၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ ရွင္း 
လင္းေသာ၊ ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိေပး 
ရာေရာက္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒ၏ အခ်က္ (၅) တြင္ “ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္ 
သံုးၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း လံုးဝမရွိေသာ တန္းတူညီတူနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလုပ္ကိုင္ရမည္” ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

57 VDB, Client Briefing Note: What Changes in Practice under the New Investment Law?, ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္

58 ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ျမန္မာရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၃၅/၂ဝ၁၇၊ ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္ 
မတ္လ ၃၁။

59 ျမန္မာရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ မူဝါဒ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ။

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒမ်ား
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ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ 
ခ်က္မ်ားပါရွိေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ကာလအထိ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) က ထိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ 
ျပ႒ဌာန္းခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လက္ေတြ႕လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအေရးယူျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးပါ။ 

ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အား အဆိုျပဳလႊာကို လက္ခံရရွိသည့္ (၁ဝ) 
ရက္အတြင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထိုအဆုိျပဳလႊာအား စစ္ေဆး 
ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ 
ခ်က္ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအဆိုျပဳလႊာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သေဘာတူလက္ခံၿပီးမွသာလွ်င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေၾကာင္း သိရွိရ 
သည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မွာ ျပည့္စံုမႈမရွိသည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက 
စာရြက္စာတမ္းျဖည့္စြက္ရာတြင္ လက္ေရးျဖင့္ေရးသားၿပီး PDF အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလိုက္ 
ျခင္းေၾကာင့္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းတြင္ ရွာေဖြလိုေသာအခါတြင္ အလြန္ခက္ခဲ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း
မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 
ေတာ္သို႔ ႏွစ္စဥ္တင္ျပအစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ၿပီး (ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၂၄ ဆ) 
၄င္း၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္လည္း ရက္ေပါင္း (၂ဝ) အတြင္း ထိုအစီရင္ခံစာအား အမ်ား 
ျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ရမည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒမ်ား   ၁၄၈)။ ျမန္မာ့
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား 
ပါဝင္ရမည္-

(က) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးဝင္မႈအေျခအေန၊

(ခ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးၾကပ္သည့္ဌာနခြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကူအညီေပးေရး 
ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ တစ္ေနရာတည္း၌ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္း အလံုးစံုဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အပါ 
အဝင္ ေကာ္မရွင္၏ အဓိကလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊

(ဂ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ နစ္နာမႈေျဖရွင္းခ်က္မ်ား 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္

(ဃ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားစာရင္း။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ အစီရင္ခံ 
စာအက်ဥ္းခ်ဳပ6္0 သာ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) 
(ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/ တိုင္းအဆင့္မ6ွ1) အခြန္သက္သာခြင့္ရရွိထား 
သူမ်ား  သည္ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ သံုးလအတြင္း ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာအား 
သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံျဖင့္ တင္ျပၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒမ်ား   ၁၉၆/၁၉၉)။ ပါဝင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 

၁။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း - တိုးတက္မႈ၊ အေရးပါသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဥပေဒ 
အားလုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ပ်က္ကြက္ရသည့္အေၾကာင္း 
ရင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေသာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား

၂။ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားႏွင့္ ဇုန္အလိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား (သက္ဆိုင္ 
ပါက)

၃။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ေရရွည္တည္တံ့မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္ မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတြင္ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ -

• ဝန္ထမ္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊

• ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚသက္ 
ေရာက္မႈ၊

• ေျမယာအသံုးျပဳမႈႏွင့္၊

• ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၃ ရွိ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေစရန္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ လူမႈအသိုက္ 
အဝန္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကို ေဘးအႏၲရာယ္ မက်ေရာက္ေစဘဲ ႏိုင္ငံ 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိေစရန္အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား 
ျပည့္မီေစရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သႏၵိ႒ာန္ျဖင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တင္ျပသည့္ေန့မွစ၍ (၃) ရက္ 
အတြင္း ယင္း၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ျဖစ္ေစ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အား 
ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္လိပ္စာကို အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္) အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ရ 
မည္ (သုိ႔မဟုတ္)အကယ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၌ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မရွိပါက ေကာ္မရွင္၏ ဝက္(ဘ္) 
ဆိုဒ္တြင္ soft copy တင္၍ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ရမည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒမ်ား   ၁၉၉)။  

လက္ေတြ႕တြင္မူ ထိုႏွစ္ပတ္လည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပရန္ (သို႔မ 
ဟုတ္) ထုတ္ျပန္ေပးရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) 
က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဇြန္လ ၁၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း      
လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ဳိးကို မေတြ႕ရွိရေသးပါ62။ 

61 ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုအတြက္မလိုအပ္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ 
ျဖင့္ကိုက္ညီလွ်င္မူ ထိုခြင့္ျပဳခ်က္အား လိုအပ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ - ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ မတည္ေငြရင္းႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား 
(သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ လိုအပ္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္)၊ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမနွင့္ 
အေဆာက္အဦမ်ား အသုံးျပဳသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳခ်က္ တင္ျပ 
ေစရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္ (ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ - ၃၆)။

62 www.dica.gov.mm/en/news/notice-regarding-annual-performance-report, ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္။
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ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)သည္ ပံုစံ-၁၁63 ကို ရည္ညႊန္း 
ထားေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္း ၁၉၆ အရ အစီရင္ခံစာတြင္ လိုအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား 
အလံုးစံုမပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာပံုစံကို ရွင္းလင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါ 
သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ၏ လမ္းညႊန္ျပသမႈကိုလိုအပ္ေသာ္လည္း ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ 
သူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုအစီရင္ခံစာ 
မ်ားကိုတင္ျပျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းတို႔ကို လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၉ ရက္တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ အႀကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း
မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါဆန္းစစ္ခ်က္ (လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားလည္းပါဝင္သည္) အစီရင္ခံစာကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ လိုအပ္သည္ဟု 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ IEE/EIA လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္အျပည့္အစံုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္း 
စစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မူၾကမ္းတြင္ 64 အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ကနဦးစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းအ 
တြက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၈၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြက္ 
ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅) စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ (ကုမၸဏီျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ 
စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေစ) အေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာကို 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစ 
ဘဲ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ အျခားအက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

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

• သတင္းစာကဲ့သို႔ေသာ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျခင္း။

• စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ခန္းမမ်ားစသည့္ အမ်ားျပည္သူ စုေဝးရာေနရာမ်ား 
တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း။

• စီမံကိန္းအဆိုျပဳသူ၏ ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း။

အဆိုပါေနရာမ်ားအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနက အစီရင္ခံစာကို လက္ခံရရွိၿပီးေသာအခါ အြန္လိုင္း 
ေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ တင္ျပထားရွိရန္ လိုအပ္သလို ၄င္း၏ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (သေဘာတူခြင့္ျပဳပါက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ 
ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ (ECC) ထုတ္ေပးၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရ 
မည္ (သုိ႔မဟုတ္) ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္လည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္) (EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 

63 www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/form_11_e.pdf
64 www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2017-05-31-Draft_Guideline_Public_ Participation_Myan-

mar_EIA.pdf

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္း



45

မ်ား၊ အပိုဒ္ ၄၁၊ အပိုဒ္ ၇ဝ၊ အပိုဒ္ ၈ဝ) ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိပါ
ကလည္း (EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အပိုဒ္ ၇၅) ယင္းတို႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ ကုမၸဏီအေန 
ျဖင့္ ၄င္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ 
(ECC)ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ တိတိက်က် မရွိေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား 
သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ကုမၸဏီ၏ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ေရးသားထုတ္ျပန္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္႐ႈမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ကုမၸဏီ၏ စီမံကိန္း ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွစ၍ (၁ဝ) ရက္အတြင္း 
ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ လိုအပ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို (ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီး 
မ်ားက ဦးေဆာင္လႊမ္းမိုးေနေသာ65) ေရနံႏွင့္သဘာဓာတ္ေငြ႕က႑မွအပ အနည္းအက်ဥ္း 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကသာ ထုတ္ေဝထားသည္။  ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (ECC) ကိုလည္း 
အနည္းအက်ဥ္းသာ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (ECC)ကို ၾကည့္လွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ 
တြင္ မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ားက သိရွိႏိုင္သည္ 
(သို႔ရာတြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အနည္းအက်ဥ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (ECC) ကိုသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္)။ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားက မည္သည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ IEE/ EIA အား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ အစရွိသည္တို႔ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ 
အြန္လုိင္းအခ်က္အလက္မရိွျခင္း၊ တုိးတက္မႈအတုိင္းအတာကုိသိရိွခြင့္ႏွင့္   ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ 
ထားေသာအစီရင္ခံစာမ်ား ၾကည့္႐ႈခြင့္မရွိျခင္းစေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိုင္တြယ္မႈမ်ား 
သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဂုဏ္သတင္းသည္လည္း ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရွိသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္၍ ထိုျပႆနာရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

အျခားျပသနာတစ္ခုမွာ စာရင္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အရည္အေသြး 
ျပည့္မီသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာအတြက္ ေငြေၾကးအကုန္ 
အက်ခံရန္ မလုိလားၾကေပ။ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားကိုသာ တင္ျပၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းတို႔ကို အမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္း 
ေဆြးေႏြးမႈပမာဏ အားနည္းစြာျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရိွသည္။ ထုိ႔အျပင္ စီမံကိန္းအဆုိျပဳ 
သူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ EIA တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ား မည္မွ်ပါဝင္သည္ကို တိက်စြာ အကဲျဖတ္ထားမႈမ်ား ထည့္သြင္းလိုျခင္းမရွိျခင္း 
မွာ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု (၄၁%) ေသာ EIA အႀကံေပးမ်ားက MCRB ႏွင့္ 
Vermont ဥပေဒေက်ာင္းမွ က်င္းပေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူေျပာဆိုခဲ့ 
သည6္6။ 
65 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/mixed-picture-disclosureenvironmental-impact-assess-

ments.html and www.myanmar-responsiblebusiness. org/news/eia-survey-update.html
66 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/consultants-biggest-challenge.html
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လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတို႔သည္ NLD အစိုးရ၏ ဦးစားေပး ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းလ်က္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရသည္ ၄င္းတုိ႔ အာဏာစရလာခ်ိန္မွ 
စ၍ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ေဆာင္ပစၥည္းလက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းဆိုသလို ခ်မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းလက္ခံရာတြင္ 
ယခင္က က်ပ္ေငြ (၃ဝဝဝဝဝ) က်ပ္အထိ အမ်ားဆံုးလက္ခံခြင့္ရိွရာမွ ယခုအခါတြင္မူ 
(၂၅ဝဝဝ) က်ပ္ထက္မပိုေသာ (၁၅ ေဒၚလာဝန္းက်င္) လက္ေဆာင္ပစၥည္းကိုသာ လက္ခံ 
ခြင့္ရွိမည6္7 ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း 
(2018 Myanmar Sustainable Development Plan – MSDP) တြင္ အစိုးရက႑ရွိ 
အဂတလိိက္ုစားျခင္းဆိငုရ္ာ ျပႆနာမ်ား၊ အခြနကိ္စၥရပမ္်ားႏငွ္ ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိငရ္ာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးေရးဆြဲထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈမွတ္တိုင္ (SDG ပန္းတိုင္ အမွတ္ ၁၆.၅) (အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား 
အား အမ်ားအျပားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း)အား ေအာက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၂)68 ရပ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့မႈ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

(၁.၄.၅) နစ္နာမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေစျခင္းအပါအဝင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒမ်ား၊ 
သက္ဝင္က်င့္သံုးမႈႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္။

(၂.၃.၅) အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈကာကြယ္ႏိုင္ေရး အစီအမံမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းအား ပိုမိုတိုးခ်ဲဲ႕ၿပီး စစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ 
တစ္ခုဖြဲ႕စည္းျခင္းအပါအဝင္ အခြန္စနစ္၏ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းတို႔ကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ (၁၂) ဦး ပါဝင္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင6္9အား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယခင္ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က 
ဦးေဆာင္ခဲ့သည7္0။ သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ယခုေကာ္မရွင္အသစ္ 
သည္ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းထက္ ပို၍တက္ႂကြမႈရွိၿပီး ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားစုိက္လုပ္ကုိင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္71။ 
ေကာ္မရွင္သစ္၏ စံုစမ္းထုတ္ေဖာ္စစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး 
ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  အပါ 

67 ‘NLD cracks down on nepotism’, Myanmar Times, ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္။
68 ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ SDG ၁၆.၅ တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားမ်ာ ေအာက္ပါအတိုင္း 

ျဖစ္သည္။ 
 ၁၆.၅.၁။ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္ႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ လေပါင္း (၁၂) လအတြင္း ေတြ႕ဆံု၍ လာဘ္လာဘ 

ေပးကမ္းခဲ့သည္။ (သို႔မဟုတ္) အဆိုပါ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လာဘ္လာဘေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးသည့္ 
လူဦးေရအခ်ဳိးအစား။

 ၁၆.၅.၂။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္နွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ လေပါင္း (၁၂) လအတြင္းလအတြင္း ေတြ႕ဆံု၍ 
လာဘ္လာဘေပးကမ္းခဲ့သည္။ (သို႔မဟုတ္) အဆိုပါ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လာဘ္လာဘေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းကို 
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ဖူးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်ဳိးအစား။

69 www.accm.gov.mm/acc/
70 Presidential Order 30/2017 ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း 

(ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ)
71 ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ား 

ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၅ 
ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္း၍  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြကဲို က်င္းပခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
ဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ 
မ်ား
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အဝင္ အရာရွိႀကီးမ်ားကိုကိုလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သည္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ခုကိုဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ဆံုး 
ျဖတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ခ႐ိုနီစနစ္ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာ္ယူမႈမ်ား၏ မေကာင္းသည့္ဂုဏ္သတင္းမ်ားမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႀကီးစိုးလ်က္ရွိေနေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ား ရွိပါ 
က မည္သူမည္မွ် ေငြေၾကး (သို႔မဟုတ္) လက္ေဆာင္မ်ား လွဴဒါန္းေပးကမ္းလက္ခံရရွိထား 
ေၾကာင္းကို ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 
ေၾကညာထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေၾကညာထုတ္ျပန္ရန္လိုေသာ ေပးကမ္းမႈမ်ားတြင္ 
ကုန္က်စရိတ္မဲ့ ခရီးသြားရျခင္း၊ တည္းခိုေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ဧည့္ခံျပဳစုျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္ 
72 (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။ ၄င္းတို႔ကို -

ပုဂိၢဳလ္ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းသေဘာအရေသာ္လည္းေကာင္းႏွင့္ လွဴဒါန္း 
သည့္အေနျဖင့္ ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန (IRD) က  
‘အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားထံေပးအပ္သည့္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ကုန္က် 
စရိတ္ကို ဝင္ေငြခြန္တြက္ခ်က္မႈတြင္ စရိတ္အျဖစ္ ႏႈတ္ပယ္ခြင့္မျပဳျခင္း’ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁/ ၂ဝ၁၈ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ‘အမ်ား 
ျပည္သူဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား’ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည7္3။

(၁) ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား (ျပည္ပတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အပါ 
အဝင္)၊

(၂)  ႏိငုင္ံေတာအ္စိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပခ္်ဳပ္ေရးႏငွ္ ့တရားစရီင္ေရးမ႑ိငုမ္်ားတြင ္
ရာထူး ရယူထားသူမ်ား၊

(၃) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕၊ ေကာ္မရွင္ 
စသည္တို႔တြင္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသူမ်ားႏွင့္၊

(၄) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ား။

လုပ္ငန္းအဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္ ေငြေပးျခင္း

လုပ္ငန္းအဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္ ေငြေပးျခင္း (အစိုးရဌာနပိုင္းဆိုင္ရာရွိ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈ လ်င္ျမန္ေစရန္ မက္လုံးအေနျဖင့္ ေပးသည့္ 
ေငြ)သည္ လူအမ်ားၾကားတြင္ တြင္က်ယ္ ေနေသာကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။ ဤ 
အေၾကာင္းအရာကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ခ်က္ေရးဥပေဒတြင္လည္း ေစ့ေစ့ငွငွ ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္း မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္၏  ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရမည့္စည္းကမ္း 
(၇)အရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္း၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တံစိုး 
လက္ေဆာင္ယူျခင္းအျပင္ တာဝန္အရေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည့္အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ 
ေပးခဲ့ရသည့္လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးအပါအဝင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္တစ္ခုခုကို ေတာင္းခံ 

72 ‘A fine line between FOC and Corruption’, Vicky Bowman က ေရးသားသည္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၆ ခုနွစ္၊ 
ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ A Lavish Wedding is the Talk of the Town ဧရာဝတီ မဂၢဇင္း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္။
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ျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ လက္ခံရန္ သေဘာတူျခင္း (သို႔မဟုတ္) တာဝန္အရျပဳလုပ္ရမည့္အလုပ္ကို 
မျပဳလုပ္ေစရန္အတြက္ ေငြေၾကးအပါအဝင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္တစ္ခုခုကို ေတာင္းခံျခင္း၊ 
ရယူျခင္း၊ လက္ခံရန္ သေဘာတူျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည7္4။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၂ဝ 
အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းတြင္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ 
ယူမႈသည္ သိသာထင္ရွားစြာ ရွိေနသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ လာဘ္ယူ 
ျခင္းကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏လစာတြင္ အပိုထပ္ေဆာင္းရသည့္ ေငြေၾကးျဖစ္သည္ဟု ထင္ 
ျမင္ၿပီး ေသးငယ္ေသာလာဘ္ယူမႈမ်ားအား လက္ခံႏိုင္သည္ဟု စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက 
ယံုၾကည္ၾကသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ၅၆% က ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားေတာင္း 
ဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ျကသည7္5။ 

လုပ္ငန္းအဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ေငြေပးျခင္းျဖစ္ေပၚရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ 
မလိုအပ္သည့္ ႀကိဳးနီစနစ္ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရာရွိမ်ားထံမွ မ်ားျပားလွသည့္ ေထာက္ခံခ်က္ 
မ်ား ရယူေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည့္အခါတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္မစဥ္းစားဘဲ သတ္မွတ္ျခင္း 
ထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ နည္းလမ္းကို 
အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ 

၂ဝ၁၆ တြင္ DICA  လက္ခံက်င့္သံုးလိုက္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူ 
ေဘာင္၏မ႑ိုင္ (၁) မွာ “ဥပေဒပိုင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား တိုး 
တက္ေစရန္”76 ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ ဤအခ်က္ကို အျပည့္အဝ 
အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးပါ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအေျခခံ၍ ျဖစ္လာ 
ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ျပည္တြင္း 
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား)ကို ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳေပးရျခင္းသည္ နည္းစနစ္မက်ေပ။ ဤသို႔ 
ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ဳိးသည္ အရည္အေသြးနိမ့္၍ လက္ေတြ႕မက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းႏွင့္ ႀကိဳးနီစနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယခုအခါတြင္ အခ်ဳိ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ 
အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (ဥပမာ -  MyCo) ကို စတင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအသစ္မ်ားကို ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ဗဟုိအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔တြင္ ေထာက္ခံခ်က္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ယူရမည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားလာႏိုင္သည့္ 
အလားအလာရွိသည္။

အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အညႊန္းကိန္းမ်ား 
တြင္ ရမွတ္အဆင့္ နည္းပါးလ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

74 ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ ္(ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ၊ ၂ဝ၁၇)
75 Perception Survey on Ethics, Equal Opportunities, and Meritocracy in the Myanmar Civil Service, Union Civil 

Service Board and UNDP, ၂ဝ၁ရ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ။
76 Myanmar Indicative Private Sector Development Framework and Action Plan, ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။                  

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္၊ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ADB ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ UMFCCI၊ Mekong Biz ႏွင့္ 
ဩစေၾတးလ်အစိုးရ။
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• ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအကဲျဖတ္အဖြဲ႕ (Transparency International) 
၏ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္း - ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ 
အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ ညႊန္းကိန္းအရ77  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ရမွတ္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း အဆင့္ ၁၈ဝ ၌ အဆင့္ ၁၃ဝ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း 
ယခုႏွစ္တြင္မႈ အဆင့္ ၁၃၂ ျဖင့္  အနည္းငယ္ နိမ့္က်သြားသည္။ ယင္းသည္ 
လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ အဆင့္ တူညီၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံတို႔၏ 
အထက္တြင္ ရွိသည္။

• ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အညႊန္း 
ကိန္း - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းတြင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပါမစ္မ်ားအား 
ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ဓာတ္အားရရွိျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ေခ်းေငြရယူျခင္း၊ 
အေသးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အခြန္ေဆာင္ျခင္း၊ နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက်ာ္၍ ကုန္သြယ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ 
ေဒဝါလီခံရျခင္းအား ေျဖရွင္းျခင္းစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည္ အဆင့္စုစုေပါင္း ၁၉ဝ တြင္ အဆင့္ ၁၇၄ ရရွိၿပီး အေသးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းတြင္ အဆင့္ ၁၈၅ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား အား 
ေကာင္းေစျခင္းတြင္ ရမွတ္အဆင့္ ၁၈၈ အသီးသီး ရရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည7္8။ 
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၏ စုစုေပါင္းအဆင့္မွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတိုင္းပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရမွတ္ 
အနည္းငယ္ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၈ ေမလတြင္ 
စစ္တမ္းအားေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ အြန္လိုင္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ မွတ္ပံုတင္ 
ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ဩဂုတ္လတြင္ မျပဳလုပ္ခင္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိ 
ရသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ရမွတ္အျမင့္ဆံုးေသာ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ 
(၁ဝဝ) တြင္ ပါဝင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းသည္ အစိုးရဌာနမ်ားကို ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းရန္ 
မီးေမာင္းထိုးျပသည့္ အညႊန္းကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ပြင့္သစ္စ၏ ထိပ္တန္းျပည္သူပိုင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Yangon Electricity Supply Corporation 
(YESC) သည္လည္း ၄င္း၏ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဓာတ္အားရရွိျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အညႊန္း 
ကိန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရးသားေၾကညာထားပါသည္။ 

• ကမာၻ႔ဘဏ္အင္တာပ႐ိုက္စ္ စစ္တမ္း - ကမၻာ့ဘဏ္အင္တာပ႐ုိက္စ္ စစ္တမ္းကို 
၂ဝ၁၄ တြင္ ပထမအႀကိမ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအစိုးရ 
အာဏာရရွိလာေသာ ၂ဝ၁၆/ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္း 
ရငွ ္(၆ဝ၇) ဦးအား စစတ္မ္းေကာက္ယူေမးျမန္းထားၿပီး အဂတလုိိကစ္ားျခင္းဆုိငရ္ာ 
အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ရမွတ္ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ေဒသအဆင့္ 
ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ကို ရရွိရန္ ပိုမိုနီးကပ္လာေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည7္9။ 

77 Transparency International Corruption Perceptions Index 2018, ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃ဝ။
78 www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/myanmar
79 ၂ဝ၁၈ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၃ ရွိ ဇယားကြက္ ၁ ကို ၾကည့္ပါ။
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• ျမန္မာ့စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္အညႊန္းကိန္း - ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 
ပတ္ဝန္းက်င္ အညႊန္းကိန္းကို ဓန (Dana Facility) မွ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မိတ္ 
ဆက္မည္ ျဖစ္သည8္0။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ရွိ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအား သုေတသနျပဳလုပ္ထားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ 
က႑၊ အထူးသျဖင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာ့အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အမ်ားစုပါဝင္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း (၄၈၇၄) ခုအား ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ဆိုင္ရာ သုေတသနျပဳလုပ္ထားသည္။ ယင္းသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေဒသ 
ပိုင္းဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းညႊန္းကိန္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္ေသာ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းအား အသံုးျပဳထားသည္။ 
ယခုစစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 
စာရင္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေျမယာရရွိျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊ စာရင္း 
သြင္းၿပီးလွ်င္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ တရားဝင္ 
မဟုတ္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဘက္ 
လိုက္မႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ 
အမိန္႔တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္း - World Justice စီမံကိန္း၏ 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းသည္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အညႊန္း 
ကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ရမွတ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ေနာက္က်က်န္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ယင္းထက္အမွတ္နည္းသည့္ ႏိုင္ငံမွာ 
ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသာ ရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စီးပြားေရးဝန္းက်င္အျပင္ 
အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ အမွတ္ေပးထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
အဆိုပါ အညႊန္းကိန္းသည္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (၁၁၃) ႏိုင္ငံကို အမွတ္ 
ေပးထားၿပီး အကဲျဖတ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အစိုးရအာဏာအေပၚ သက္ 
ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈရွိေသာအစိုးရ၊ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား၊ အမိန္႔ႏွင့္လံုျခံဳေရး၊ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား ျပ႒ဌာန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပည္သူ့တရားမွ်တမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ 
တရားမွ်တမႈတို႔ ျဖစ္ပါသည8္1။ 

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ 
(UNCAC)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAC) ကုိ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး 
၂ဝ၁၃82 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္ UNCAC ပထမစက္ဝန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အစီရင္ခံစာ ၿပီးစီးေအာင္ျပဳစုရန္ ေနာက္က်ခဲ့ 

80 Myanmar Business Environment Index Survey Findings Explained ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္။ MITV
81 http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/MMR
82 Myanmar becomes the 165th State Party to UNCAC, UNODC, ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
အတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား
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သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ထုတ္ေဝၿပီးျဖစ္၍ ျမန္မာဥပေဒႏွင့္ အဂတိလိုက္
စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAC) 
၏ၾကားရွ ိကြာဟမႈမ်ားအား ခြဲျခမ္းစတိ္ျဖာဆန္းစစ္ႏိငုသ္ည8္3။ ႀကိဳတငတ္ားဆီးကာကြယ္ေရး 
ဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရယူျခင္းတို႔ ပါဝင္ 
သည့္ UNCAC အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အစီရင္ 
ခံစာ ဒုတိယစက္ဝန္းကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ UNCAC 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အစီရင္ခံစာ ဒုတိယ 
စက္ဝန္းရွိ အေရးႀကီးသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွာ အပိုဒ္ ၇.၄ (အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡျဖစ္ျခင္း)၊ 
အပိုဒ္ ၈.၅ ႏွင့္ ၅၂.၅ (ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း စနစ္မ်ား)၊ အပိုဒ္ ၉ 
(ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြျဖင့္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းျခင္း)၊ အပိုဒ္ ၁၂ - င (ဝန္ထမ္းမျမဲေသာ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား) ႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၄ ႏွင့္ ၅၂ (အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အီရတ္ႏွင့္ ယူဘက္ကစၥတန္ႏိုင္ငံ 
တို႔မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အနည္းငယ္ကိုသာ ေတြ႕ရွိရသည္84။ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ 
တို႔ႏွင့္  ပူးေပါင္း၍ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ကိုလည္း UNCAC အပိုဒ္ ၅၊ ၁၃ ႏွင့္ ၃၉ တို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိေစရန္ ပိုမိုလိုအပ္ေနပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑ရွိ လဘ္ 
ေပးလာဘ္ယူမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပထားၿပီး မတရားေသာနည္းျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ 
သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း၊ အထမေျမာက္ေသာ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ရာထူးအလြဲသံုးစားျပဳျခင္းတို႔ ပါဝင္သည8္5။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဆိုင္ရာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ 
မ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတင္ 
မိတ္ဆက္ၿပီးေသာအခါ အဆိုပါရာဇသတ္ထဲရွိ စည္းမ်ဥ္းမွာ မည္မွ်အသံုးဝင္ေသးေၾကာင္း 
မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနေသးသည္။ အဂတိလိုက္စားျခင္း၏ အႀကီးမားဆုံးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ 
ဒဏ္ (၁၅) ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္ (ပုဒ္မ ၅၅)။ အဂတိလိုက္စားျခင္း 
ျပစ္မႈအတြက္ အျမင့္မားဆံုးေထာင္ဒဏ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါက ၁၅ ႏွစ္၊ 
ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက (၁ဝ) ႏွစ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက (၇) ႏွစ္ အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္သည8္6။ 

ဥပေဒအား စတင္ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္သည8္7။ ေနာက္ဆံုးေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ျပဳျပင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ကို ၂ဝ၁၈ 
ဇြန္လတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပုဂၢလိကက႑၏ တာဝန္ဝတၱရားကို 

83 Myanmar First Cycle UNCAC Review: Executive Summary. အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ုပ္ပါ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားတက္ေရာက္မည့္ အစည္းအေဝးသို့ ဤစာတမ္းအားေပးပို႔ခဲ့ 
သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂။

84 Workshop for National Experts on Preparation for the second cycle of the UNCAC Review Mechanism 
၂ဝ၁၇၊ ဇြန္လ။ ဤအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွ အမ်ားစုတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း MCRB ႏွင့္ Spectrum မွ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္စားျပဳၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

85 2013 Anti-Corruption Law.
86 Business Anti-Corruption Portal၊ Myanmar Legislation.
87 အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ)ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ 

ေတာ္ဥပေဒ ၂ဝ/၁၈၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္။
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ေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုဒ္ ၁၆-ထ အရ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈအား 
တားဆီးကာကြယ္ေရးအတြက္ အေျခခခံိငုမ္ာေသာလပုင္န္းဆုိငရ္ာ က်င္ဝ့တခ္်မတွက္်င္သ့ံုး 
ေစေရးအတြက္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေကာ္မရွင္အား အာဏာေပးအပ္ 
ထားသည္။ ယင္းေနာက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က 
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ား88 အား ထင္ဟပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံအခ်က္ (၈) ခ်က္ 
အား သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအား  အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကား၍ 
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ 
ရန္အတြက္ ၂ဝ၁၉ ဇန္နဝါရီလတြင္ DICA က အသိေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည8္9။ 

ျမန္မာ့ပုဂၢလိကက႑ အဂတိလိုက္စားမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ 
ဖ်က္ေရးဥပေဒသည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAC) ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသးေပ။ 
အဂတိလိုက္စားမႈဆန္႔က်င္ေရး ကုလသမဂၢညီလာခံ (UNCAC) ၏ ပုဒ္မ (၂၆) အရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း၌ တရားဝင္ပါဝင္သူမ်ား၏ တာဝန္ရွိမႈကို ေဖာ္ 
ထုတ္ျပသရန္ လုိအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ 
ရာဇသတ္ႀကီးႏွင့္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေျခစိုက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၌ ပါဝင္ပတ္ 
သက္မိလွ်င္ တာဝန္ယူရန္မလိုဟု အႀကံေပးသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။ ထို႔ 
အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ ပါဝင္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားအား ရည္ရြယ္၍ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားလည္း မရွိေပ (ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းဖ်က္ 
သိမ္းျခင္း၊ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ားမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ 
အား ႀကီးေလးေသာ ေငြေၾကးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း အစရွိသည့္ အေရးယူမႈမ်ားမရွိပါ)။ 

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈ

ဥပေဒ၏ အခန္း (၁၃) အရ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ဌာန္းေရး 
အစရွိသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အထက္အရာရွိ ျပည္သူ႔ 
ဝန္ထမ္းမ်ား (“လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား” ဟုလည္း သံုးႏႈန္းသည္90) သည္ ၄င္းတို႔၏ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ ေၾကညာျခင္းမရွိသူမ်ားအတြက္ 
အေရးယူမႈမ်ားလည္း သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
နည္းဥပေဒ91၏ အခန္း (၈) (အခ်က္ ၃၇) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း “လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာရွိသူမ်ား”၏ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ ေပးရန္တာဝန္၊ ရရန္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာျခင္း” ဟူေသာ အပိုင္းအရ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စာရင္းျပဳစုတင္ျပရမည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူအဆင့္ကို 
88 Fundamental principles for businesses to develop a strong code of ethics and establish appropriate internal 

control measures to prevent corruption, အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၁၄/ ၂ဝ၁၈ 
၂ဝ၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ (အဂၤႅိပ္၊ ျမန္မာဘာသာနွစ္မ်ိုးလံုးျဖင့္ ဖတ္ရႈနိုင္သည္)။

89 Announcement for fundamental principles of Anti-corruption Code of Ethics for Companies and Body Cor-
porates DICA  ၂ဝ၁၉၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္။

90 လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံျခားျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ရာထူးအားဏာရွိသူမ်ား၊ 
အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား (သို႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) အမ်ားျပည္သူပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားကို ဆိုလိုသည္။

91 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနည္းဥပေဒ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁၀ ရက္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ 
ျမန္မာဘာသာနွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ။
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သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဌာနရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
ေၾကညာလႊာေပးပို႔ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားထံမွ စာရင္းကို ပံုစံ (၇)92 
ျဖင့္ ျပဳစုၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔တင္ျပရမည္ (အခ်က္ ၃၈-
၄၁)။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္က ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကညာလႊာေပးပို႔ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို႔၏ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္ 
မ်ားကိုျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ေၾကညာေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိပံု မရပါ။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အာရွ/ပစိဖိတ္အဖြဲ႕ 
(APG) မွ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအၾကမ္းဖက္မႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား’ဟူသည့္ အျပန္အလွန္ဆန္းစစ္ထားသည့္ အစီ 
ရင္ခံစာတစ္ေစာင္အား93 ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
သတ္မွတ္ ထားရိွခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ Finan-
cial Action Task Force (FATF) ၏ အႀကံျပဳခ်က္ အခ်က္ (၄ဝ) ကို 
လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းအဆင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ 
ေငြေၾကးအၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာစနစ္၏ ထိေရာက္မႈအဆင့္တို႔အား 
ဆန္းစစ္ထားၿပီး ထိုစနစ္မ်ားကို မည္သို႔ ပိုမို ခိုင္မာလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္တို႔ကို 
အႀကံျပဳထားပါသည္။ 

အေသးစိတ္ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ -

• ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ မသက္ 
ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား (DN-
FBPs)94မွာ သက္ေရာက္မႈအႏၲရာယ္ျမင့္မားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္ျခင္း 
အလ်ဥ္းမရွဘိဲ ဘဏအ္နည္းအက်ဥ္းကသာလွ်င ္သက္ေရာကမ္ႈမ်ားကုိထည္သ့ြင္း 
စဥ္းစားထားေသာနည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳေၾကာင္း သိရွိရသည္။ DN-
FBPs အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကး 
အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို နားလည္သည့္ 
အေျခခံကင္းမဲ့လ်က္ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းလမ္း 
မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ ဘဏ္မ်ားကသာလွ်င္ 
သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာမ်ား (Suspi-
cious Transaction Reports) ကို တင္ျပၿပီး ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားမွာလည္း မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း မရွိေပ။

• ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေသေသခ်ာခ်ာႏွင့္ ဆီေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆး 
ရမည့္ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔မွာ 
လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ တိုးတက္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ 
သူမ်ားက အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းတုိ႔ကို ႀကိဳတင္ 
တားဆီးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ DNFBPs မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၌လည္း 

92 Form 7 (ျမန္မာဘာသာ) ပိုင္ဆိုင္မႈေၾကညာလႊာပံုစံ
93 APG (2018), Anti-money laundering and counter-terrorism financing measures: Myanmar’ , တတိယေျမာက္ 

အျပန္အလွန္ ဆန္းစစ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ၊ APG၊ Sydney
94 DNFBPs ဆိုသည္မွာ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္လာနိုင္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ကာစီႏိုမ်ားနွင့္ အျခားေလာင္းကစားစီးပြားေရးမ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊အိမ္ရာ 
ေအးဂ်င့္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ကားနွင့္ ေလွအေရာင္းအဝ္ျပဳလုပ္သူမ်ား။

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ
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သက္ေရာက္မႈအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ား အားထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ျခင္းစသည့္ အေျခခံက်ေသာ တိုးတက္မ်ား လိုအပ္ေနသည္။ 

• ထိုသို႔ သက္ေရာက္မႈအႏၲရာယ္မ်ား ႀကီးျမင့္ေနေသာ္လည္း DNFBPs မ်ားအား 
မည္သူမွ်ႀကီးၾကပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ DNFBPs အမ်ားစုအား ႀကီး 
ၾကပ္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအၾကမ္း 
ဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ 
ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားအေျခခံထားသည့္ ႀကီးၾကပ္မႈစနစ္ (risk-based supervision) ကို 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ တိုးတက္မႈရွိလာေၾကာင္းႏွင့္ ဘဏ္မ်ား 
အတြက္ ႀကီးၾကပ္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာကို ၾကည့္လွ်င္လည္း 
၄င္းတို႔အေနႏွင့္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာေၾကာင္း လက္ေတြ႕ျပသခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ ထပ္ျပန္တစ္လဲလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာ 
မ်ားႏွင့္ စည္းစနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈ
ဆိုင္ရာ မူေဘာင္တုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အေပၚထားရွိသည့္ လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ထိေရာက္မႈမရွိလွေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။

The UK Prosperity Fund သည္ GovRisk မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာအရာရွိမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ 
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈမ်ား ပို၍အားေကာင္းလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည9္5။ ျမန္မာအစိုးရသည္  အဆိုပါ 
ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤဆန္းစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ အား 
နည္းခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားအား 
ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
ႀကိဳတင္သိျမင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ 
တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (due diligence) ကို ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားက တိုးျမႇင့္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား “ ပါဝင္သည့္ “OECD ၏ မီးခိုးေရာင္ 
စာရင္း’သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားဖြယ္ရွိသည9္6။  တစ္ႏွစ္တာေစာင့္ၾကည့္ကာလမွာ ၂ဝ၁၉ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၂ဝ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ 
FATF မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးပြဲတြင္မူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေမးခြန္းထုတ္စရာေကာင္းေသာ ‘ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ား’ သည္ 
ႏိုင္ငံတကာဇာတ္ခံုတြင္ အျကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ 
သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (EITI) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက  ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္လည္း အက်ဳိးအျမတ္ရရိွပိုင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းအရာကို စတင္ေဆြးေႏြးလာခဲ့ၾက 
သည္။ ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စ၏ ေမးခြန္းအမွတ္ - ၇ (ႏွင့္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

95 www.govrisk.org/current-events-view.asp?id=78&showstatus=
96 www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk   ကန္ဘိုဒီးယားနွင့္ သီရိလကၤာနိုင္ငံမ်ားသည္ ၂ဝ၁၉ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 

မီးခိုေရာင္အဆင့္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ
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ရမွတ္မွတ္တမ္း၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ဃ.၁.၁) တြင္ ေမးျမန္းထားသည္မွာ - ‘ရွယ္ယာမ်ား၏ 
၅% (သုိ႔မဟုတ္) ၅% ထက္ပိုေသ ာရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါသလား’ ျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္အမွတ္ထား 
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း (၅၂) ခုမွာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားကို 
ေဖာ္ျပၾကၿပီး (၁၉) ခုမွာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာဥပေဒမ်ားရွိ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ား

‘အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ’ ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ျမန္မာဥပေဒတခ်ဳိ႕တြင္ သံုးထား 
ေသာ္လည္း တစ္သမတ္တည္း သံုးႏႈန္းထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ စံသတ္မွတ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
အမွတ္ (၂၁/၂ဝ၁၅) ျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူအေပၚ အေလးထားစိစစ္ျခင္း ညႊန္ၾကား 
ခ်က9္7 ပါ အပိုဒ္ ၂၄-၂၉ တြင္ ဘဏ္မ်ားအေနႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူပိုင္ရွင္အား သတ္မွတ္ 
ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ၂ဝ% ထက္ပို၍ 
တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈရွိေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူပိုင္ရွင္အား သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ 
ပါသည္။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၏ အပိုင္း ၃ (ည) အရ ပိုင္ဆိုင္မႈ အက်ဳိး 
ခံစားခြင့္ဆိုသည္မွာ အလုပ္အပ္ႏွံသူမ်ားအား အေျခခံသေဘာတရားအရ ပိုင္ဆိုင္သူ (သို႔မ 
ဟုတ္) ထိန္းခ်ဳပ္သူ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းပုဂိၢဳလ္အစား အျခားသူအား လုပ္ငန္းမ်ား လႊဲေျပာင္း 
လုပ္ကိုင္ေစႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္တြင္ မည္သည့္ကုမၸဏီအေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ အစီ 
အစဥ္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္မႈျပဳသူႏွင့္ အစုရွယ္ယာ 
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳသူကို ဆိုလိုသည္။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူ 
မ်ားအား ဤသို႔ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူ 
ဆိုသည္မွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူ၊ ႏိုင္ငံတြင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပႏိုင္ငံမွ အမ်ားျပည္သူ 
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူႏွင့္ ၄င္း၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ နီးစပ္ 
သူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရိွသူဆိုသည္မွာ ဒါ႐ိုက္ 
တာ၊ ဒုတိယဒါ႐ုိက္တာ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ 
ထိပ္တန္းအဖြဲ႕ဝင္၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ယံုၾကည္စြာ တာဝန္အပ္ႏွင္း 
ျခင္းခံရေသာသူ (သို႔မဟုတ္) အလားတူ ရာထူးတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ မိသားစုဝင္မ်ား 
(သို႔မဟုတ္) နီးစပ္သူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

၂ဝ၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အသံုးမျပဳထားေသာ္လည္း စာပိုဒ္ - ၁ 
(၂၂) တြင္ ပိုင္ဆုိင္မႈအက်ဳိးခံစားခြင့္အား ကုမၸဏီတြင္ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ သာတူညီမွ် 
ရထိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ကို ဆိုလိုသည္ 
ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ပိုင္ဆိုင္  
မႈအက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ - 

97 CBM Directive 21/2015 for Customer Due Diligence (CDD) Measures
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• ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္

• ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီတြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ 
သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္၍ျဖစ္ေစ ရရွိထားသည့္ အျခားကုမၸဏီတစ္ခု၌ 
အစုရွယ္ယာမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္

• ကုမၸဏီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ခြင့္အတြက္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ 
သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိေသာသူအျဖစ္ 
သေဘာတူညီခ်က္ရွိျခင္း။

သို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) သည္ ‘ကုမၸဏီ 
တစ္ခုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ မူရင္းအစုမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ’ (Ultimate Holding 
Company) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ
တင္ျပသည့္အခ်ိန္တို႔တြင္ လိုအပ္ၿပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္ေသာအခါတြင္ 
ရရွိႏိုင္သည္ (ေငြသြင္း ျခင္းျဖင့္)။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (MEITI) မွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရး (EITI) လိုအပ္ခ်က္မ်ား (၂.၅) အရ ၂ဝ၂ဝ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္၊ မတိုင္မီ EITI ကို 
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳ 
ပစၥည္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိထား 
သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အမည္နာမမ်ား၊ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအေနအထားႏွင့္ အခြင့္အာဏာမည္မွ်ရွိသည္ဟူသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေသခ်ာစြာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အက်ဳိး 
အျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာရွိသူ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထု အလြယ္တကုသိရွိႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပး 
ညီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္ (EITI အစီရင္ခံစာတြင္ တရားဝင္ေဖာ္ျပျခင္းအျပင္ အမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ စာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း)။ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းသည္ EITI အစီရင္ခံစာ 
တြင္ လက္ရွိပါဝင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ဤလုပ္ငန္းက႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ား 
အားလံုးမွ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။  

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရး (EITI) စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (၂.၅ စ) တြင္ ‘ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ အက်ဳိး 
အျမတ္ ရရွိပိုင္ဆုိင္သူ”သည္ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ပိုင္ဆိုင္သူဟု အဓိပၸာယ္ 
ဖြင့္ဆိုထားေသာ္လည္း EITI က ႏိုင္ငံတြင္းရွိ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (MSG) သည္ 
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ 
အနက္အဓိပၸာယ္ကို ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးထားသည္။ ထိုသို႔ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ EITI (MEITI) အဖြဲ႕သည္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို 
ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၂ဝ ဇန္နဝါရီမတိုင္မီ ထုတ္ 
ေဖာ္ေၾကညာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဆင့္ဆင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည9္8။ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (MSG)မွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူ 
(ဇယား ၄) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူ (PEP(ဇယား ၅)99 မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို 
ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထားသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာႏိုင္ေရးအတြက္ ကနဦးေလ့လာမႈ ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ (ျမန္မာ့ 
ဓာတ္သတၱဳမွတ္ပံုတင္ေျမပံုစနစ္ cadaster ကို တည္ေထာင္ေပးရန္အတြက္လည္း 
အေထာက္အပံ့မ်ားေပးလ်က္ရွိသည္)။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆ဝ/၂ဝ၁၈ အရ အဖြဲ႕ဝင္ 
(၁၄) ေယာက္ ပါဝင္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Ben-
eficial Ownership Task Force) အား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန့တြင္  ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ EITI ညွိႏႈိင္းေရးမႉး ဦးစိုးဝင္းက  ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ 
သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ 
မ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန႐ံုး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္၊ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ စုံစမ္း 
ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွ အရာရွိမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးႏွင့္ အရက္ဖက္ 
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ ေလ့လာစိစစ္သြားမည့္ က႑ 
နယ္ပယ္မ်ား (ToRs) တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူဆိုင္ရာ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအား ဥပေဒမူေဘာင္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းအတြက္ ဥပေဒ 
ေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ အသက္သြင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ 

ေငြႏႈန္းထားမ်ားျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခြန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ 
ထုတ္လုပ္မႈ(GDP)အခ်ဳိးအစားမွာ ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လွ်င္ လြန္စြာ 
ေလ်ာ့နည္းေနလ်က္ရွိသည္။ ဌာန၏အသံုးစရိတ္မွာ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ၏ (ဝ.၃%) သာ 
ရွသိျဖင္ ့အျခားဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏိငုင္အံမ်ားစုႏငွ္ ့ယဥွလွ္်ငပ္င ္ပ်မ္းမွ်အားျဖင္ ့ရစွဆ္ေလ်ာန့ည္းလ်က ္
ရွိသည1္00။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား စတင္ခဲ့ၿပီး 
ဒုတိယအဆင့္ၾကာျမင့္ခ်ိန္အား ၂ဝ၁၇/၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂၁/၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္ ကာလအထိ 
သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) 
တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္က႑ အေျပာင္းအလဲတြင္ ပံ့ပိုးေပးေနၾကသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း 
အခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD) ႐ံုးခ်ဳပ္အား လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေျချပဳသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုသို႔ ေျပာင္း 

98 Myanmar Beneficial Ownership Roadmap၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
99 2nd Myanmar EITI report ၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၅၊ အပိုင္း ၃.၇.၃၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ
100 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီးစဥ္ - ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားစနစ္ကို ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ မွ ၂ဝ၂၁ - ၂ဝ၂၂ အတြင္း ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန။

အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
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ဇယား - ၄။ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
(EITI) အဖြဲ႕၏ သံုးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က သေဘာတူထားေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ၏ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူသည္ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္သူဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ လူပုဂၢိဳလ္ 
တစ္ဦးသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီျဖစ္ေစ အဆိုပါကုမၸဏီ၏ 
၅% (သို႔မဟုတ္) ၅% ႏွင့္အထက္ ပိုင္ဆိုင္ထားလွ်င္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ သတ္မွတ္ထားၿပီးသား 
ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလွ်င္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္သူအျဖစ္ သတ္ 
မွတ္ႏိုင္သည္။

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

• တစ္စံုတစ္ဦးသည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ 
ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ၅% (သို႔မဟုတ္) ၅% ႏွင့္အထက္ရွိသူျဖစ္ေနလွ်င္။ အမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္တိုင္မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္ပါ။

• တစ္စံုတစ္ဦးသည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ 
ကုမၸဏီ(သုိ႔မဟုတ္)ေကာ္ပုိရိတ္ကုမၸဏီ၏ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွသူျဖစ္ေနလွ်င္။ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီ(သုိ႔မဟုတ္) 
ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ ကိုယ္တိုင္မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။

• တစ္စံုတစ္ဦးသည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ 
ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ၏ အဓိကဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္၊ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ 
သည့္ အခြင့္အေရးရွိသူျဖစ္ေနလွ်င္။

• တစ္စံုတစ္ဦးသည္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိကပိုင္ 
ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီေပၚတြင္ သိသာသည့္လႊမ္းမိုးမႈ (သို႔မဟုတ္) အာဏာသက္ေရာက္မႈရွိသူ 
(သို႔မဟုတ္) ထိုသို႔ အာဏာလႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသူျဖစ္ေနလွ်င္။

ပိုင္ဆိုင္သူ (သို႔မဟုတ္) ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္သူဟူေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းသည္ လက္ဆင့္ခံပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ 
မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းတည္းဟူေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဆိုလိုသည္။ ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ 
တစ္သက္တာ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း အက်ဳိးသက္ 
ေရာက္သည္။ 
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ဇယား - ၅။ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
(EITI) အဖြဲ႕၏ သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က သေဘာတူထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူ၏ 
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားအလိုက္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားသည္။

• ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ား။   ။ ျပည္တြင္းရွိထင္ရွားေသာ လူထုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို 
လုပ္ကိုင္ရန္ ယံုၾကည္ခံထားရသူမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
အစိုးရဌာနမ်ားရွိ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား (ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ 
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုဘဏ္ အစရွိသည္မ်ား) တရားစီရင္ေရးႏွင့္ 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း 
မ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဩဇာရွိလႊမ္းမိုးသူမ်ား။

• ႏိုင္ငံျခားသား ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ား။    ။ လူထုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ 
ႏိုင္ငံမွ ယုံၾကည္ခံထားရသူမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ 
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ သံအမတ္မ်ား။

• ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ား။   ။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အသည္းမ်ား၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ယံုၾကည္ခံထားရသူမ်ား။ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ဖူးေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးပိုင္းဆိုင္ရာ 
အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ား။

ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူ၏ အဓိပၸာယ္ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေအာင္လည္း သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

• အထက္ပါ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခုရွိ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေမြးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လက္ထပ္ထား၍ျဖစ္ေစ 
ပတ္သက္မႈရွိသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား။

• အထက္ပါႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုခုႏွင့္ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ 
အရေသာ္လည္းေကာင္း ရင္းနွီးမႈရွိသူမ်ား။

လဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အခြန္အျမင့္မားဆံုး ထမ္းေဆာင္သည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ 
အခြန္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ံုး (LTO) 
အား တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ကို အျခားအခြန္ထမ္း 
မ်ားထံသို႔ ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုး 
(MTOs) မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

၂ဝ၁၉ - ၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD) သည္ 
ေခတ္မီအခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (ITAS)101 ကို ၂ဝ၁၉ - ၂ဝ၃ဝ ႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အဆင့္ 

101 အဆင့္ ၁ - အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာအခြန္႐ုံး (LTO)နွင့္ အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံး(MTO)နံပါတ္(၁)။ 
အဆင့္ ၂ - ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန႐ံုးခ်ဳပ္နွင့္ အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုး (MTO) နံပါတ္ (၂)။ 
အဆင့္ ၃ - အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုး (MTO) နံပါတ္ (၃) နွင့္ အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ 
အခြန္႐ံုး (MTO) နံပါတ္ (၄) (ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေသး)၊ အဆင့္ ၄ - ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းရွိ ပထမတန္းအဆင့္ 
အခြန္႐ံုးမ်ား၊ အဆင့္ ၅ - အျခားအခြန္႐ံုးအားလံုး။



60

(၅) ဆင့္ျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခဲ့သည္။ ေခတ္မီအခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (ITAS) ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား 
ဦးစီးဌာန (IRD) အတြင္းရွိ အခြန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးႏိုင္မည့္ အီလက္ထေရာနစ္ 
အေျခခံ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္ ပိုမိုတိက်မႈရွိျခင္း၊ 
လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကညာ 
လႊာမ်ားစသည့္ စာရြက္စာတမ္းတင္ျပမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 
ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ ထိုအြန္လိုင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ LTO ႏွင့္ MTO 
တို႔ရွိ ေငြေပးေခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ 
ျခင္းႏွင့္ အခြန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပျခင္းတို႔ပါဝင္ျခင္း မရွိေသးပါ102။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ - ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားတြင္  လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေနေသးသည့္ (OAS) 
စနစ္သည္ အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးအျမတ္ 
ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ LTO ႏွင့္ MTO တို႔တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အခြန္
ထမ္းကိုယ္တိုင္အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းစနစ္ (Self-Assessment)သို႔ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူထု၏အသိပညာ 
ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းစနစ္မွ အြန္လိုင္းစနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ အခြန္ထမ္း 
ကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္တစ္ရပ္ မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္  
အခြန္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD) သည္ ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ဌာနခြဲ (Internal Audit 
Directorate) အား ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ပိုမိုခိုင္မာမွန္ကန္မႈရွိလာေစေရးႏွင့္ လုပ္ 
ငန္းဆိုင္ရာစြန္႔စားရမႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရးတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ 
ရြယ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဌာနတြင္းေရးရာ႐ံုး (Internal Affairs Unit) ကို တည္ေထာင္ၿပီး 
အဂတိလိုက္စားျခင္း ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္၍ အေရးယူႏိုင္ရန္ 
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ အဂတိလိုက္စားမႈအျပဳ 
အမူမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ တာဝန္ဝတၱရား 
မ်ားကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန (IRD) ၏ အဓိကက်သည့္ 
အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အခြန္ထမ္းပဋိညာဥ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္မ်ားတို႔ကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

အခြန္မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္တြင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း 
ေပါင္းစည္းထားသည့္ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒ (TAPL) မူၾကမ္း 
မွာမူ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆဲအေျခအေနသာ103 ရွိေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြ 
ခြန္ဥပေဒကို၊ ဥပမာ ရန္ပံုေငြအလွဴေငြမ်ား အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပိုမိုရွင္း 
လင္းမႈရွိေစရန္ႏွင့္ လစ္ဟာမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ရာတြင္ ပို၍ ၾကန္႔ၾကာ 
လ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန (IRD) ၏ ၁/၂ဝ၁၈ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ 
(အထက္တြင္ၾကည့္ပါ) တြင္လည္း တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ဝင္ေငြ 

102 Myanmar Tax Update: Myanmar IRD to Implement Integrated Tax Administration System Starting FY 
2019-2020, DFDL၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပ။ီလ ၁၁ ရက္။

103 Draft Tax Administration and Procedures Law, ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ။
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ခြန္တြက္ခ်က္မႈတြင္ စရိတ္အျဖစ္ နုတ္ပယ္ခြင့္မျပဳဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခြန္ထမ္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူထု၏အသိပညာျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ 
မွာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန (IRD) မွ ၂ဝ၁၂ - ၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကတည္းက 
ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း104 ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အသိ 
အမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္း105 တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ အခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သူ စာရင္းအား ပြင့္သစ္စတြင္ ထည့္သြင္း အကဲျဖတ္ခံ 
ရမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား သတ္မွတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္သူ 
စာရင္းသည္ ပံုမွန္အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ဳိးသာမက ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ပ်မ္းမွ်အခြန္ပမာဏ 
ေပၚမူတည္၍ အတိအက်ပမာဏကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ္လည္း အုပ္စုခြဲေဖာ္ျပေသာ 
ေၾကာင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီမွ အၾကမ္းဖ်င္း မည္မွ်ေပးေဆာင္ထားသည္ဟု သိသာရွင္းလင္း 
စြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ IFC, OECD, UNODC ႏွင့္ UNDP တို႔သည္ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျမန္မာ 
အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဗဟိုဘဏ္အား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

IFC ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ

ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕၏ အ ဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ IFC သည္ ျမန္မာ့ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္
ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈ (MCGI) ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဩစေတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရးဌာန (DFAT) ႏွင့္ UK ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ MCGI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဆင့္အတန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ ထားရွိသည္ -

• ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ီ 
ေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝေပးျခင္း။

• ျပည္တြင္းသင္တန္းေပးသူမ်ားအား ျပန္လည္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ေကာ္ပိုရိတ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ား မွ်ေဝေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းအက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 

104 Top income and commercial tax-paying Myanmar and foreign companies, ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (ျမန္မာ 
ဘာသာ)

105 President U Win Myint honors highest taxpayers for the 2017-2018 financial year, ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ 
ရက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
ဆိုင္ရာ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
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အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ပ်ဳိးေထာင္ 
ေပးျခင္း။

• ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အဆင့္ 
အတန္း ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ထိုနည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရး 
အေျခအေန ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာလာျခင္း။

• ကုမၸဏီမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္မ်ား ျမႇင့္ 
တင္ႏိုင္ရန္ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

၂ဝ၁၇ မတ္လတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ နားလည္မႈ စာခြန္လႊာ အရ IFC သည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္ကို ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စံသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ၏ အရည္ 
အေသြးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ SECM, DICA, YSX 
ႏွင့္ IFC တို႔သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႀကီးအခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၂၄) ခုကို  ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း (Myanmar Corporate Governance Scorecard) ကို 
အစျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ (ဇယား ၆ ကိုၾကည့္ပါ)106။ 

IFC သည္ MCGI အတြက္ UMFCCI ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ 
အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္မ်ား၊ အဓိကရွယ္ယာရွင္မ်ားအတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး စီမံခ်က္ (Corporate Governance Action Planning) 
ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သီးျခားသင္တန္း 
မ်ားႏွင့္ မိသားစုပိုင္စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ107 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတို႔ကို က်င္းပခဲ့သည္။ 
UK-Myanmar Financial Services Taskforce ႏွင့္ Thai Institute of Directors တို႔ႏွင့္ 
လက္တြဲ၍လည္း ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းအစီအစဥ္ 
ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ IFC ႏွင့္ MCGI  တို႔၏ အျခား ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး MCRB108 ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ SECM တြင္ က်င္းပသည့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲလည္း 
ပါဝင္သည္။  IFC MCGI သည္ YSX, SECM109 တို႔ႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ ‘က်ား/ မ တန္းတူ 
ညီမွ်ေရးအတြက္ ႏႈိးေဆာ္ေခါင္းေလာင္းတီးျခင္း’ (Ring the Bell) ပြဲအား အစျပဳလုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းအျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ 
ပံ့ပိုးေပးေသာ ‘Igniting Change’ အစီအစဥ္ကို  အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ က်ား၊မ 
တန္းတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ဦးေဆာင္မႈတို႔110ကို အားေပးေထာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။

106 Myanmar Corporate Governance Scorecard 2018: A Report on the Assessment of Myanmar Companies, 
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္။ Nicolas Delange (Yever ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ) က ဤစီမံကိန္းတြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

107 IFC Helps Family Businesses improve Corporate Governance, Attract More Investment, IFC ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ 
နိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္။ ထုိ႔အျပင္  တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္တည္းျဖတ္ထားေသာ IFC Family Business Gover-
nance Handbook (၂ဝ၁၆) ကို အဂၤလိပ္ဘာသာနွင့္ ျမန္မာဘာသာႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖင့္ ရရွိနိုင္သည္။

108 There is a growing regulatory trend in Myanmar towards greater corporate disclosure, MCRB၊ ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္၊ 
ဇြန္လ ၂၂ ရက္။

109 IFC, SECM and Myanmar Stock Exchange Ring the Bell for gender equality၊ IFC၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္။
110 Igniting Change: Women on Boards training, IFC ႏွင့္ ကေနဒါအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။
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ဇယား - ၆။ ၂ဝ၁၈ ျမန္မာေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း (Myanmar Corporate Governance 
Scorecard) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM) ႏွင့္အတူ DICA, YSX ႏွင့္ IFC တို႔၏ ပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ျမန္မာေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း (Myanmar Corporate Governance Scorecard- 
ACGS) အား ၂ဝ၁၉ ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ MCGS တြင္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း 
(ACGS) ၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ၁၄၂ ခု (သို႔မဟုတ္ ၉၈%) ကို အသံုးျပဳထားၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား စုစုေပါင္း (၂၄)ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီႀကီးအခ်ဳိ႕ရွိ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ားကို စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပြင့္သစ္စႏွင့္ MCGS ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ACGS စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကုမၸဏီမ်ားကို စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး MCGS တြင္ ပါဝင္သည့္ 
ကုမၸဏီအမ်ားစုကို ပြင့္သစ္စတြင္ ဆန္းစစ္အမွတ္ေပးထားေသာ္လည္း အသံုးျပဳသည့္ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမွာ 
မတူညီဘဲ ကြဲျပားပါသည္။

• SECM/DICA/YSX/IFC အဖြဲ႕မ်ားက လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပြင့္သစ္စမွာမူ 
အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

• SECM/DICA/YSX/IFC တို႔၏ စီမံကိန္းသည္ ပိုမိုအေသးစိတ္ၿပီး ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ 
ထားကာ မွန္ကန္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္ မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္ 
လက္ပံပ့ိုးေပးႏိငုရ္န ္ရညရ္ြယထ္ားသည။္ ပြင္သ့စစ္မွာမ ူကမုၸဏမီ်ား၏ အမ်ားျပညသ္ဆူိငုရ္ာ ထတ္ုျပန္ေၾကညာခ်ကမ္်ား 
အား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံ၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသည္။

MCGS ႏွင့္ ပြင့္သစ္စတြင္ ထည့္သြင္းဆန္းစစ္ထားေသာ ကုမၸဏီ (၃) ခု (CMHL, GGI ႏွင့္ Shwe Taung) တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ 
ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား၏ ေျမပံုမ်ားကို ACGS သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထား 
ပါသည္။ 

ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ (MIoD)

ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ (MIoD) ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး Cherry Trivedi အား ၾကားျဖတ္စီအီးအိုအျဖစ္ ယင္းႏွစ္ 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ (MIoD) သည္ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)၊ ဩစေတးလ်အစိုးရႏွင့္ ၿဗိတိန္အစိုးရတို႔၏ 
အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရိွၿပီး UK – Myanmar Financial Services Taskforce 
ႏွင့္ Myanmar Corporate Governance Initiative (MCGI) တို႔မွ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ထား 
ၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ထပ္မံျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ႏွစ္ခုလံုးမွ ကိုယ္စားျပဳဒါ႐ိုက္တာမ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕က111  ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္
မႈအဆင့္ျမင့္မားေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားသက္ဆိုင္သူမ်ားၾကား
တြင္ ကြန္ယက္မ်ားဖန္တီးရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ပုဂၢလိကက႑အေပၚ 

111 http://myanmariod.com/board-of-directors/
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ယံုၾကည္မႈျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳမွ Singapore 
Management University ႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ားအတြက္ 
ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း သင္တန္းအစီအစဥ္အား ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ 
ပထမဆံုးအႀကိမ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္း အပါအဝင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ 

စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႕အစည္း (OECD)

OECD အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ OECD က ျမန္မာ - OECD ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ပိုင္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေငြေၾကးေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ား လြယ္လင့္တကူရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ပထမဆံုးေျခလွမ္းအေနျဖင့္ OECD သည္ G20/ OECD ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္
ရာ အေျခခံမူမ်ားကို စံသတ္မွတ္ထား112 သည့္ “အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ 
စစ္တမ္း”113 ေကာက္ယူမႈတစ္ရပ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အေထာက္အပံ့ 
ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို လာအိုႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ 
ႏိုင္ငံ၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ ေဒသတြင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 
ေျဖၾကားေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ (၂၅) ခု (စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ ကုမၸဏီ ၅ ခု၊ အမ်ားႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ ၆ ခုႏွင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ၁၄ ခု) အပါအဝင္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း (၅၁) 
ခုအား ေကာက္ယူရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
ဥပေဒမ်ားၾကားရွိ ကြာဟခ်က္ကို တိုင္းတာႏိုင္ရန္အျပင္ ထိုအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ G20/ 
OECD ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားၾကားရွိ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကိုလည္း 
တိုင္းတာႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ OECD ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည1္14။

OECD ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ DICA ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖင့္ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာခဲ့ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒအား 
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းလည္း တစ္ခုပါဝင္သည္။ UK Prosperity Fund 
ကလည္း OECD အား အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းရွိ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ 
(ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု မသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း)ႏွင့္ပတ္သက္ 
၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးထားသည္။ 

112 G20/OECD Principles of Corporate Governance (၂ဝ၁၅၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ)၊ ျမန္မာဘာသာျပန္ျခင္းအား ေဆာင္ 
ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

113 OECD (၂၀၁၈)၊ Corporate Governance Frameworks in Myanmar: A Fact-Finding Survey. ရလဒ္မ်ားကို DICA 
မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ MCRB က က်င္းပခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

114 Discussion with project leader of the OECD Corporate Governance Project
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ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) သည္ UK FCO Prosperity Fund ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ 
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၊ အထူးသျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ‘အာဆီယံေဒသ 
တြင္းရွိ မွ်တေသာစီးပြားေရးဝန္းက်င္အား ျမႇင့္တင္ျခင္း (၂ဝ၁၈ -၂ဝ၂၁)’ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ 
ရြက္မႈတစ္ရပ္အား စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ 
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အျပင္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ 

UNDP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ 
(၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၂ဝ) ကိုလည္း ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းက႑၏ ႐ိုး 
ေျဖာင့္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈ/တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ ျမင့္မားလာေစေရးသည္ စီမံခ်က္ 
၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (၄) အျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည1္15။ ၂ဝ၁၈ -၂ဝ၂၂ LEAP 
စီမံကိန္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းက႑ရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊ အေျခအေနကို 
အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ) တြင္ ပါဝင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ 
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလံုးကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ တရားဝင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသင့္သည္ဟု 
ထင္ျမင္ယူဆေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည1္16။

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) 
သည္ အဂတိလုိက္စားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို Swedish International Develop-
ment Cooperation Agency ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဖိဖိစီးစီး စတင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ 
ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမို 
တိုးတက္လာမႈရွိေစေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာ 
အစိုးရမွ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ဦးတည္ေသာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ UNCAC အပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
ရွိေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္ရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ 
ရန္၊ လူထုအသိပညာျမႇင့္တင္ရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ႏွင့္ အေရးယူရန္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ျပစ္မႈအားအေရးယူသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအား 
ေကာင္းလာေစရန္၊ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ အရင္းအျမစ္ 
ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈအား ႀကိဳ 
တင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကုလ 
သမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ံုး (UNODC) သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျပ႒ာန္း 
ခဲ့ေသာ ျမန္မာအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအား စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္ 
ျခင္းတြင္ ပါဝင္လာေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အသစ္တစ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပံုမွန္ 

115 www.mm.undp.org/content/myanmar/en/home/projects/leap.html
116 Myanmar Civil Service Reform Strategic Action Plan 2017-2020
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နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာျခင္းမဟုတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပသည့္ 
လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းေပးမႈမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္န ္ကညူီေထာကပ္ံလ့်ကရ္ွသိည။္ ယခငက္ာလမ်ားတြင ္
မူ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အဂတိလိုက္စားျခင္းဆိုင္ရာ နစ္နာသူ၏ တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံ 
ရရွိမွသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ခဲ့သည1္17။

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ႐ုံး (UNODC) သည္ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္’ Fast-tracking Implementation of UNCAC for Economic 
and Social Development in Southeast Asia118‘ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲအား ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္လည္း Southeast Asian Anti-Corruption e-Plat-
form အား စတင1္19 အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ MCRB သည္ အဆိုပါ ညီလာခံႏွင့္ 
e-Platform ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ထုတ္ 
ျပန္ခ်က္တြင္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည1္20။ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းပြဲတြင္ တင္ျပေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ဤပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ အျကံျပဳခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ထည့္ 
သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရး (EITI)

တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရး (EITI) သည္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္အား အားေပးေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ 
ေရွ့ေျပးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည1္21။ EITI သည္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ 
သယံဇာတမ်ားအား မည္သို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အဆိုပါအခ်က္ထဲတြင္ သဘာဝသယံ
ဇာတမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မည္သုိ႔သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား မည္ 
သို႔တန္ဖိုးျဖတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားႏွင့္ ျပည္သူ 
လူထုအား မည္သို႔အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခ်က္မ်ား 
လည္း ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ EITI အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္း 
ႏိုင္ငံအျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားေပၚမူတည္၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမဦးဆံုး EITI အစီရင္ခံစာကို 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ 
တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ EITI ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စံႏႈန္းအရ’ 122 အေျခအေန 
အမွန္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (Validation)’ အဆင့္တြင္ ေလာေလာဆယ္ပါဝင္ေနၿပီး 

117 Mentoring sessions for investigators in Myanmar to detect corruption cases, UNODC၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ 
၁၆ ရက္။

118 www.unodc.org/unodc/en/ngos/civil-society-roundtable-sets-future-priorities-inasean-region.html
119 https://uncaccoalition.org/en_US/anti-corruption-platforms/southeast-asia/
120 Recommendations of the Regional Conference on Fast-Tracking Implementation of the UN Convention 

Against Corruption (UNCAC) in Southeast Asia, ဘန္ေကာက္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ - ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္နွင့္ Civil 
Society Statement

121 Extractive Industries Transparency Initiative
122 The 2016 EITI Standard

ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ 
ပြင္းလင္းျမင္သာမႈတို႔၏ အေျခ 
အေန တိုးတက္လာမႈမ်ား
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ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်နပ္ဖြယ္တိုးတက္မႈအေျခအေန၊ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ တိုးတက္မႈအေျခ 
အေန၊ တုိးတက္မႈ မလံုေလာက္ေသးေသာ အေျခအေနႏွင့္ မတိုးတက္ေသာ အေျခအေနဟူ 
သည့္ က႑ေလးရပ္တြင္ သင့္ေတာ္သလို သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ စတုတၳအႀကိမ္ 
ေျမာက္အစီရင္ခံစာ (၂ဝ၁၆/ ၂ဝ၁၇ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ) ကိုလည္း ၂ဝ၁၉ 
ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည1္23။ 

EITI လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွား 
သည့္ ေပၚေပါက္လာမႈမ်ားတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) ႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Contract Transparency) တို႔ ပါဝင္သည1္24။ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔၏ အခန္းက႑

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအား ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရက္ 
ဖက္အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပား မရွိေသးပါ။ အထူးသျဖင့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတည္းမွ အဂတိ 
လိုက္စားသည့္အမႈကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္အခက္အခဲရွိေနေသးသည္။ အဓိကအရပ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ Myanmar Alliance for Transparency and Accountability 
(MATA)125၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား အဓိကရည္ရြယ္ေသာ EITI၊ Spectrum126  ႏွင့္ 
USAID မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ Access to Justice Initiative (A2JI)127  တို႔ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Transparency International ၏ ႐ံုးခြဲမရွိေသးေသာ္လည္း Transparen-
cy International Czech သည္ MATA ႏွင့္ the Ananda အပါအဝင္ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ 

ပြင့္လင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ‘ပြင့္လင္းအခ်က္အလက္မ်ား’ တိုးတက္မ်ားျပားလာ 
ျခင္းကိုမူ တက္ႂကြစြာ အားေပးေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၄) ရက္တြင္ 
Friedrich Ebert Stiftung၊ ဖန္တီးရာႏွင့္  အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔သည္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ Open Data Day အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ 
က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားက စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္တင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား 
ေဝမွ်ျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဖန္တီးရာသည္ Open Development Network ၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္ Open Development Myanmar (ODMm)128  ကိုလည္း 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ Open Development Network ဆိုသည္မွာ မဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ 
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ 
ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းမ်ား၊ ေျမပံုမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
တစ္စုတစ္စည္းတည္းေဖာ္ျပႏိုင္၊ မွ်ေဝႏိုင္မည့္ ပြင့္လင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပြင့္လင္းအသိ 
ပညာ ဘံုလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေပါင္း 
စည္းကြန္ရက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
123 MEITI: The 4th Myanmar EITI report for the period 1 April 2016 to 31 March 2017
124 Contract disclosure good for business in Myanmar, Total says, တြင္ Sebastian Sahla က ေရးသားသည္။  Nat-

ural Resources Governance Institute၊ ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၉ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္။
125 www.mata-nrg.org/
126 www.spectrumsdkn.org/en/home/economic-justice/integrity-building-anti-corruption
127 www.a2ji.org/wp-content/uploads/2018/01/Anti-corruption-day-report.pdf
128 opendevelopmentmyanmar.net 129 www.opendatamyanmar.com
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Open Data Myanmar129 က ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ ေျမယာအျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ Natural Re-
source Governance Institute ကလည္း ပြင့္လင္းအခ်က္အလက္ - ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း 
ဟူေသာ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္အား130  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည္။ Open 
Myanmar Initiative ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွ ေပၚေပါက္လာသည့္ the Ananda သည္ ပြင့္ 
လင္းအခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာအား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး၊ အထူး 
သျဖင့္ အစိုးရဘတ္ဂ်တ္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားတြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။  

PEN ျမန္မာႏွင့္ ျပည္ႀကီးခင္ အပါအဝင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပိုင္ခြင့္ဥပေဒအား ျပ႒ဌာန္းရန္ အားေပးေထာက္ခံလ်က္ရွိၿပီး 
ျပန္ျကားေရးဝန္ႀကီးဌာနအားလည္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း 
အရာမ်ားကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ  
ဒီဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးဖိုရမ္တြင္လည္း 131 ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဒသဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္အခ်ဳိ႕ 
မွာလည္း ျပည္သူ့ဘ႑ာေငြျဖင့္ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းရသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးကို တက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည1္32။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သူမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (CoST)

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သူမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (CoST) သည္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ 
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိေစရန္၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရိွေစရန္အတြက္ တင္ဒါစတင္သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး လုပ္ငန္း 
စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ရမွတ္မ်ား (၄ဝ) ခုကို ထုတ္ေဝ 
ထားကာ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ 
တစ္ကမၻာလံုးအဆင့္ရွိ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။133 ဤသို႔ ထုတ္ေဝထားျခင္း 
ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးႏိုင္သလို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားခ်သည့္ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစ 
ေအာင္ ထိန္းကြပ္ေပးႏိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိ 
ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားတက္ႂကြမႈရွိေသာ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈည့ံဖ်င္းျခင္း မျဖစ္ေစရန္၊ ထိေရာက္မႈ မနည္းပါးေစရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား 
မရွိေစရန္ႏွင့္ လူထုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ အစရွိသည့္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေပးကူညီသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ သူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈေၾကာင့္ 
ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (DFID) ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ CoST သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
အမ်ားျပည္သူပိုင္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိလာရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိလာေစရန္ မည္သို႔ပံ့ပိုေပးႏိုင္ေၾကာင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
ႏိုင္မည့္ ကနဦးေလ့လာခ်က္တစ္ခုကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ 
မတ္လတြင္ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအား အစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ 

129 www.opendatamyanmar.com
130 https://openjadedata.org/
131 https://international.thenewslens.com/article/106290 ႏွင့္ www.mmbudgets.info/ budget_index.html
132 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/digital-rights-forum-2019-report.html
133 www.constructiontransparency.org/home
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ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မီဒီယာအစီရင္ခံျခင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မီဒီယာအစီရင္ခံျခင္းမ်ား မရွိသေလာက္ 
နည္းပါးသည္။ ကုမၸဏီမ်ား၏အစီရင္ခံစာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ပရဟိတအလွဴ 
မ်ားကိုသာ အဓိကထား ေဖာ္ျပၾကၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ယင္းတို႔သည္ပင္ အဂတိလိုက္စားျခင္း၏ 
အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။  အစုရွယ္ယာအမ်ားအျပားပါဝင္သည့္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ 
မ်ားမရွိျခင္းသည္ လူထု၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ထိေရာက္ေသာမီဒီယာအစီရင္ခံျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပို 
ရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိကပံ့ပိုးေပးေသာ က႑ျဖစ္သည္။

“ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
စီးပြားေရးအသိကုအ္ဝန္းႏငွ္ ့ျပညသ္လူထုူအား ျဖန္႔ေဝေပးႏိငုသ္ည္ ့ထူးျခားေသာစြမ္းေဆာင ္
ႏိငုမ္ႈရွသူိမ်ား ျဖစသ္ည။္ ထို႔အျပင ္ဖတ႐္ႈေလလ့ာသမူ်ားအား ကုမၸဏလီပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့
ပတ္သက္၍ သိနားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ရွယ္ယာ 
ရွင္မ်ားသာမက လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ 
ေပၚေစသည္။ ၄င္းတို႔၏ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ သတင္းေရးသားမႈမ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ 
ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမေကာင္းပါက မည္သို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို 
ျပသႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္ပါက လက္ေတြ႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္းသာမက စီးပြားေရးအၾကပ္ 
အတည္းမ်ားျကားတြင္ ပိုမိုေတာင့္ခံႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သတင္းသမားမ်ားက သ႐ုပ္ေဖာ္ျပ 
ႏိုင္သည္။134“

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မီဒီယာအစီရင္ခံျခင္းမ်ား အကန္႔အသတ္ရွိေနရျခင္း 
အေၾကာင္း ရင္းမွာ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မအခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရႏွင့္ စီး
ပြားေရးပိုင္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ျပဳလုပ္သည့္အမွားမ်ားကို မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွ တိုင္ၾကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားသည1္35။ လြတ္လပ္ေသာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းျမန္မာ (Freedom of Expression Myanmar) သည္ လြန္ခဲ့ေသာ 
ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို အသံုးျပဳထားသည့္ အမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒေအာက္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ 
၂ဝ၁၇ အတြင္း တိုင္ၾကားမႈျပဳသူမ်ားအနက္ ၁ဝ% သည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားျဖစ္ၿပီး ၂% ေသာ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည1္36။ 

134 ‘Who’s really running the company:  a guide to reporting on corporate governance’, IFC ၂ဝ၁၂။ ႏိုင္ငံတကာ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖိုရမ္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ Philip Armstrong မွ ထိုလမ္းညႊန္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပေရးသား 
ခဲ့သည္။

135 Dashed Hopes: The Criminalisation of Peaceful Expression in Myanmar, ၂ဝ၁၉ ခခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ Human 
Rights Watch

136 66(d): No real change’, Freedom of Expression Myanmar ၊ ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ။ ဥပမာမ်ားတြင္ ‘Facebook 
user sued over road-sweeper claims’, ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ‘Defendant released on bail’ 
7-Day News ၂ဝ၁၇ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ (ျမန္မာဘာသာ) တို႔ ပါဝင္သည္။ ဒုတိယသတင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးမွ ျမဴနီစပါယ္ေဈး႐ုံ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရွိေၾကာင္း facebook တြင္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့ရာ အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္အား အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက ၆၆(ယ) အရ အမႈ 
ဖြင့္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းရွိ ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကို မတရားသျဖင့္ အသံုးျပဳ 
ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔
ကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟူေသာ ၄င္းတို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထိခိုက္ယိုယြင္းေစႏိုင္သည္။  
ပူလစ္ဇာဆုရ ႐ိုက္တာ137သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝလံုးႏွင့္ ေက်ာ္စိုးဦးတို႔အား ရခိုင္ 
ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သတင္းအစီအရင္ခံတင္ျပမႈျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ 
ဘာလတြင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းသည္ လူသိအမ်ားဆံုးျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
သတင္းေထာက္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ၿပီး 
ကုမၸဏီမ်ားကလည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုသို႔ တိုက္႐ိုက္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိ 
ရပါသည1္38။

137 www.reuters.com/subjects/myanmar-reporters
138 Two Kachin journalists say they were detained by mining company, ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 

၂၇ ရက္။
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ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္း 
အရာမ်ားသည္ ကမာၻတြင္လည္း အေရးႀကီးေပၚ ေပါက္လာၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါအခ်က္ 
မ်ားမွာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အထက္ပိုင္းအရာရွိ 
မ်ားတြင္ က်ား၊မ မတူကြဲျပားမႈအပါအဝင္ အျခားေသာ မတူကြဲျပားျခားနားမႈရွိေရး၊ လူ႔ 
အခြင့္အေရး၊ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ဘ႑ာေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အစီရင္ခံျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္း (integrat-
ed reporting) မ်ား အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ မ်ားျပားလွေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္ မွတ္တမ္း 
အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဤပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
လည္း ျဖည့္စြက္ထားသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခမ်ားျပား 
သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိးတြင္ ထိုစံသတ္မွတ္မ်ား အားလံုးမဟုတ္လွ်င္ေတာင္ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ 
ဝက္သည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျငင္းခံုရာတြင္ 
အခန္းက႑တစ္ရပ္မွ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ ျမန္မာ့ 
ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ အဆိုပါအခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို စတင္အစီရင္ခံတင္ျပလာေၾကာင္း 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
စတင္အသံုးျပဳလာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ျခင္း၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ ေခတ္ေပၚလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ပိုမို 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဤသို႔ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာရန္အတြက္ ေဈးကြက္အေနအထားအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားထံမွ 
တိုက္တြန္းေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္သည္ (ဥပမာအားျဖင့္ FTSE4Good139 index ႏွင့္ Dow 
Jones Sustainability Index140)။ ဤညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ စားသံုး 
သူမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ 
ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းေဆာင္ရြက္မႈအရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ 
အေထာက္အကူျပဳသလို ၄င္းကုမၸဏီႀကီးမ်ား တာဝန္ယူမႈရွိေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားေရး    
လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
နည္းဥပေဒ ၁၉၆ အရ (အထက္တြင္ၾကည့္ပါ) ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ 
ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ဌာန္းခ်က္အသစ္မ်ား 
သည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားလည္းရွိရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ 
အဆီေလ်ာ္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

139 www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good
140 www.sustainability-indices.com/

အခန္း (၃)                   

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ      

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

ပိုင္းဆိုင္ရာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား

ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ 
အစီရင္ခံျခင္း
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အီးယူ၏ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းနည္း 
ဥပေဒမ်ားအရ မျဖစ္မေနထုတ္ျပန္ၾကရျခင္း (သို႔မဟုတ္) “comply or explain” စနစ္မ်ဳိး 
(စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္၊ မက်င့္သံုးလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူ၍ ရွင္းျပရ 
မည္) ေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢဥပေဒအရ141 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ား (အခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည္) သည္ တိက် 
သည့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ရမည့္အေၾကာင္း 
အရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ မူပံုစံကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း။

• သဘာဝပတဝ္န္းက်င္ဆိငု္ရာႏငွ့္ လမူႈေရးႏငွ့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ၊ လ႕ူအခြင့္အေရးဆိငု္ 
ရာ ေလးစားလိုက္နာျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
မႈပေပ်ာက္ေစျခင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕တြင္ က်ား၊ မ အခ်ိုးညီစြာပါဝင္ျခင္း အစရွိ 
သည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားအား ေဖာ္ျပ 
ျခင္း။

• အထက္ေဖာ္ျပပါ မူဝါဒမ်ား၏ ရလဒ္မ်ား။

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အဓိက 
စြမ္းေဆာင္မႈညႊန္းကိန္းမ်ား (KPIs)။

ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၅ဝဝ 
ထက္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး 
အဆိုပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢတစ္ဝွမ္းတြင္ စုစု 
ေပါင္း (၆ဝဝဝ) ခန္႔သာရွိသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမည့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားအနက္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာညႊန္ၾကားခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ဥေရာပသမဂၢ၏ ညႊန္ၾကား 
ခ်က1္42 (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတြင္း အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား 
ကို ေရးသားႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ‘’ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး 
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္သိျမင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း (human rights due diligence) မ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း’’တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဥပေဒေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္ 
မ်ား (ဥပမာ - ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ devoir de vigilance’ ဥပေဒ ကဲ့သို႔) အား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 
ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ဥေရာပပါလီမန္က ဥေရာပ 
ေကာ္မရွင္အား မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္သိျမင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း (human rights due diligence) ဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
ေရးရာမူေဘာင္တစ္ရပ္အား အဆိုျပဳေစခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ မူေဘာင္အားခ်မွတ္ႏိုင္ေရး 
အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည1္43။ 

141 Accounting Directive 2013/34/EU ကို ျပဳျပကင္ျဖည့္စြကပ္ထားသည့္ The Non-Financial Disclosure Directive 
2014/95/EU

142 European Commission Guidelines on non-financial reporting၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။
143 European Commission study on human rights due diligence in supply chains, BIICL
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ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျခင္းႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ား

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားက စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား လိုက္နာရမည့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ 
သည့္ အစီရင္ခံစာဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းလာၾကသည္။ အာဆီယံစေတာ့အိတ္
ခ်ိန္းအခ်ဳိ႕ျဖစ္ေသာ မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ ဗီယက္နမ1္44 တို႔သည္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း 
ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ “ေရရွည္တည္တံ့ 
ခိုင္ျမဲေသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕”၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည1္45။ ထိုင္း 
ႏိုင္ငံစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကလည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအား ေရရွည္တည္
တံခ့ိငု္ျမဲျခင္းဆိငုရ္ာ အစရီငခ္တံင္ျပျခင္းမ်ားကိ ုေဆာငရ္ြက္ျကရန ္တုိကတ္ြန္းအားေပးလ်က ္
ရွိသည္ 146။

စကၤာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေရ
ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျခင္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ 
ခဲ့သည္။ စကၤာပူစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူမႈပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ (ESG) အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား 
ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ပါ 
သည1္47။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ “comply or explain” စနစ္ကို အေျခခံ၍ ေရးသားထုတ္ 
ျပန္ထားၿပီး ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဘုတ္ 
အဖြဲ႕က ရွင္းျပထားခ်က္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား အစရွိသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ က်င့္သံုးမႈစနစ္သည္ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေသာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံ 
ျခင္းနည္းစနစ္၏ ေနာက္တစ္ဆင့္ ျဖစ္သည1္48။ 

အစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳသည့္မူေဘာင္မ်ား
ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Integrated Reporting Framework)

ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္အား လြတ္လပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာေကာင္စီ (IIRC) မွ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး IIRC သည္ စည္းၾကပ္သူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေကာင္စီတစ္ခုျဖစ္သည္။ IIRC သည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ေနာက္ထပ္ 
ေျခလွမ္းသစ္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးဖန္တီးျခင္းဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပး 
ႏိုင္မည့္ မူေဘာင္ျဖစ္သည့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Integrated Reporting 
Framework149) တစ္ရပ္အား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ MTSH ကုမၸဏီက 

144 Sustainable Stock Exchange Initiative, list of partner exchanges
145 Model Guidance on Reporting ESG Information to Investors: a Voluntary Tool for Stock Exchanges to Guide 

Issuers, ၂၀၁၅
146 How Thailand built Southeast Asia’s most sustainable stock exchange၊ EcoBusiness၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ 

ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္။
147 SGX-ST Listing Rules Practice Note 7.6 Sustainability Reporting Guide 
148 TODAY Online - Sustainability reporting for all listed companies mandatory from FY2017,၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ 

ဇြန္လ ၂၁ ရက္။ ယင္းတြင္ Singapore Compact for Corporate Social Responsibility နွင့္ National University of 
Singapore Business School တို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ၂၀၁၃ နွစ္ကုန္တြင္ အဓိကပါဝင္ေနေသာ ကုမၸဏီ ၅၃၇ ခုအနက္ 
၁၆ဝ ကသာ ထိုအစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

149 ႏိုင္ငံတကာ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာေကာင္စီမွ ေရးသားထုတ္ေဝသည့္ the Integrated Reporting Framework ကို 
ၾကည့္ပါ။
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လည္း ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Integrated Reporting Framework) အား 
ယင္းတို႔၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ 
အျခားကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ CMHL, FMI, GGI သို႔မဟုတ္ UAB တို႔တြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ 
ေကာ္ပိုရိတ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Inte-
grated Reporting Framework) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပ 
ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ 

ကမာၻ့အဆင့္အစီရင္ခံျခင္း ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ (GRI) 

ကမၻာ့အဆင့္အစီရင္ခံျခင္း ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ (GRI) သည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံ 
တကာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ နယ္ပယ္စံုရွိ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၄င္း၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား 
ကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး အဆိုပါစံႏႈန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားမွ အစီရင္ခံျခင္း 
မူေဘာင္အျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သုံးစြဲလ်က္ရွိသည1္50။ ပြင့္သစ္စ ၂ဝ၁၉ အစီရင္ခံစာတြင္ 
ပါဝင္ သည့္ ကုမၸဏီ (၃) ခုျဖစ္ေသာ စီးတီးမတ္ဟိုး(လ္)ဒင္း၊ ျမန္ေရႊျပည္ထြန္စက္ႏွင့္ 
ေရႊေတာင္တို႔သည္ GRI အားကိုးကား၍ ၄င္းတို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည1္51။

ကုလသမဂၢ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (UN Global Compact)

UNGC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၁ဝ) ခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တာဝန္ယူမႈရွိ 
ေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ သတင္းဆက္သြယ္ေပးပို႔ခ်က္ျဖစ္သည့္ Communication on Progress 
(COP) အစီရင္ခံစာအား ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ ၂ဝ၁၉ မတ္လတြင္ 
UNGC တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ထားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ၁၆၄ ခု (၁၂၄ ခုမွာ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စာရင္းေပးသြင္းထားသည္) ရွိၿပီး 
အဆိုပါထဲမွ အဖြဲ႕ဝင္ ၅၆ ခုအား ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ရမည့္ COP အား ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသာ 
ေၾကာင့္ ‘ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိ’ (non-communicating) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ 
(ဆိုလိုသည္မွာ ၂ ႏွစ္ ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ COP ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိပါက အဖြဲ႕ဝင္ 
အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္)။ UNGC အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ဝင္ထားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ ထုတ္ 
ျပန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္  ၃၅၄ ခု ရွိခဲ့ၿပီး  ယခုႏွစ္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္သည္ သိသာစြာ  
က်ဆင္းသြားသည1္52။ ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာရွိ အမွတ္ေပးဆန္းစစ္ခဲ့ေသာကုမၸဏီ
မ်ားတြင္ UNGC အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီ (၁၇) ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 

COP အစီရင္ခံစာမ်ားကို UNGC ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင1္53 ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအား COP 
အစီရင္ခံစာအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ UNGC 
အစီရင္ခံစာအား သီးသန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ဳိးထက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံ 

150 Global Reporting Initiative ႏွင့္ the database of reports တို႔ကိုၾကည့္ပါ။
151 ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ မပါဝင္ေသးေသာ Yoma Strategic Holdings က ကမာၻ႔အဆင့္အစီရင္ခံျခင္း ကနဦး 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (GRI) နွင့္အညီ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး သူ၏ ညီအစ္မကုမၸဏီျဖစ္ေသာ FMI (ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည္) မွာ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရွိေသးပါ။

152 www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants and www.facebook.com/ ungcmyanmar/
153 www.unglobalcompact.org/participation/report
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စာအား ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။ စီးျပားေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္  
MCRB အပါအဝင္  အက်ဳိးအျမတ္မယူဘဲ လုပ္ကို္ငေနသည့္ UNGC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္နြယ္မႈဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ျဖစ္သည့္ Communication on En-
gagement (COE) အစီရင္ခံစာအား ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေပးရသည1္54။ 

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ား

UN Global Compact ႏွင့္ GRI တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လက္ရွိအစီရင္ခံျခင္း 
လမ္းစဥ္တြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ားကိုပါ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းရန္ အားေပး 
တိုက္တြန္းထားၾကသည1္55။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား MSDP အစီအစဥ္ 
အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ အေထာက္ 
အကူေပးရာလည္းေရာက္သည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စတြင္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ (၃) ခု ျဖစ္ 
သည့္ စီးတီးမတ္ဟိုး(လ္)ဒင္း၊ MTSH ႏွင့္ ျမန္ေရႊျပည္ Tractors တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ 
အစရီငခ္စံာမ်ားတြင ္ေရရညွဖ္ြ႕ံၿဖိဳးတုိးတကမ္ႈ ပန္းတုိငမ္်ားကိ ုထည္သ့ြင္းေဖာ္ျပထားသညက္ိ ု
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေရးပါေသာအစိတ္ 
အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားႏွင့္သာမက အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ပါ ညႇိႏႈိင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အေလးေပးလာၿပီျဖစ္သည္။ G20/OECD အေျခခံသေဘာတရား 
မ်ားအရ  “ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ဥပေဒရွိ (သို႔မ 
ဟုတ္) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
အား အသိမွတ္ျပဳထည့္သြင္းသင့္ၿပီး၊  ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဓနဥစၥာဖန္တီးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီး 
ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ 
စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္  တက္ႂကြစြာပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသင့္သည္” 
ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုေျပာင္းလဲမႈအား ဩစေတးလ်၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ယူေက156၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူ 
ႏိုင္င1ံ57တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စာတမ္းမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ထည့္သြင္းထားသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စာတမ္းရွိ အေျခခံမူ (၁၃) တြင္ ‘ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ 
အဓိကအက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ညီမွ်စြာ ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားထားေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ကာ 
ကုမၸဏီအတြက္ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးရလာဒ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္’ 
ဟူ၍ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုး 
ရမည္၊ မက်င့္သုံးလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူ၍ ရွင္းျပရမည္ဆိုသည့္ “comply or explain” 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 
ယင္းတို႔မွာ -

154 Second Communication on Engagement, MCRB၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ။
155 www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/sdg-reporting
156 UK Corporate Governance Code၊ Financial Reporting Council၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ။
157 Code of Corporate Governance, Monetary Authority of Singapore၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဩဂုတ္လ၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း 

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္သည္။

အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အက်ဳိး 
သက္ဆိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား
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• အဓိကအက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈေကာင္းမြန္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ 
ရန္ စီစဥ္ထားရွိျခင္း။

• အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အစီရင္သည့္ကာအတြင္း ဆက္သြယ္မႈတြင္ အဓိက 
ထားေဆာင္ရြက္ရန္ နယ္ပယ္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတို႔ကို ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္း။

• အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္  လတ္တ 
ေလာအေၾကာင္းအရာမ်ားပါ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ျပထားသည့္   ေကာ္ပိုရိတ္ 
ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပ႒ဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စံႏႈန္း 
မ်ားႏွင့္ သုေတသနနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပြင့္သစ္စလုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းအပိုင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ့ထိပ္တန္းကုမၸဏီ 
ႀကီးမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈရွိၾကေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး 
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ AccountAbility သည္ ကုမၸဏီမ်ား လိုက္ပါက်င့္သံုးႏိုင္ေသာ 
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္း 
တစ္ရပ္ (AA1000) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားပါသည1္58။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ‘နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ား’အရ သိသိသာသာျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ‘နည္းဥပေဒ’ဆိုရာ၌ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) အား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူကိုယ္တိုင္ 
ပါဝင္ျခင္း (ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္ရယူျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ျခင္း) ကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ယင္းတို႔ကိုလည္း မူၾကမ္း 
အျဖစ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္သည1္59။ ထို႔အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (ECC) ထုတ္ျပန္ရာတြင္ EIA လုပ္ငန္းစဥ္မွ သိရွိ 
လာေသာ နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားကို မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ 
ဥပေဒေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ တြင္းထြက္သယံ 
ဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ EITI သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ 
(MSG) ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ IFC ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္ပယ္စံုမွ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြး 
ေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး 
(CoST) ကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါကလည္း (အထက္တြင္ၾကည့္ပါ) သံုးပြင့္ဆိုင္ညြန္႔ေပါင္း 
အဖြဲ႕ (MSG)  မ်ားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ အကဲျဖတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွ ကုမၸဏီ (၇) ခုသည္ အက်ဳိး 
သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ၄င္းအက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး 

158 www.accountability.org/standards/
159 Draft Guideline On Public Participation In Myanmar’s EIA Processes၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ ရက္။
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စီးတီးမတ္ဟိုး(လ္)ဒင္း၊ FMI၊ KMD ႏွင့္ Max Myanmar စသည့္ ကုမၸဏီ (၄)160 ခုသည္ 
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား (material analysis) အား ေဆာင္ 
ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွာလည္း ျပင္ပအက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား 
ျဖစ္ေသာ မီဒီယာမ်ား၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ေရရွည္ 
တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႔အတြက္ သီးသန္႔အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး 
ကို လက္ခံႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းရင္းမွာ အရက္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ MCRB 
သို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ (အထူးသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
တြင္) ကုမၸဏီမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စိန္ 
ေခၚမႈအမ်ားအျပားရွိသည့္အနက္  နစ္နာမႈကိုလက္ခံၿပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အက်ဳိး 
သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို လိုလိုလားလားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိ 
သည့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေရးကလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာကုမၸဏီႀကီး အမ်ားအျပားသည္ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ အလွဴဒါနမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ‘ေဖာင္ 
ေဒးရွင္း’မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၏ ဥပေဒ 
ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ အလွဴဒါန စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ 
သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကဲ့သို႔ပင္ သဲကြဲမႈမရွိလွေပ161။ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 
ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ားတြင္ အလွဴေငြမ်ားထည့္သြင္းျခင္း  (သို႔မဟုတ္) အစိုးရဆီမွ အခြင့္အေရးမ်ား ရယူလို 
သျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား စသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳတတ္ၾကသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္း 
မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
ေကာင္စီ (SPDC)  လက္ထက္တြင္ အသံုးမ်ားေသာ ‘ခ႐ိုနီ’ မ်ား၏ လမ္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကားတင္သြင္းခြင့္ပါမစ္မ်ား၊ေဆာက္ 
လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ အျခား 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းသည္ အရွိန္အဝါရယူလိုမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ 
သည္။ MCRB ကျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းက႑၏ က႑အလိုက္ သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားအားဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ သုေတသနတြင္ေတြ႕ရိွရသည့္ အေျခအေနမွာ ျမန္မာ့ 
သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ CSR ဘတ္ဂ်က္ကို သုံးစြဲ၍ ရြာအႀကီးအကဲ 
မ်ားအား လွဴဒါန္းေပးအပ္ၿပီး အတံု႔အလွည့္အေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား 
အတြက1္62 သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ 
ရခုိင္အေရးကိစၥေၾကာင့္လည္း အစုိးရအေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေငြေၾကး အေထာက္ 

160 KBZ သည္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈစာေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၉ ခုနွစ္ ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာအတြက္ အမွတ္ေပးျခင္းအဆင့္တြင္ပါဝင္ရန္ ေနာက္က်ခဲ့သည္။

161 အလွဴအတန္းျပဳျခင္းနွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျမန္မာဥပေဒမူေဘာင္မွာ ရွင္းလင္းကြဲျပားမႈ မရွိေသးပါ။ 
ဥပမာ ထိုေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႕ဥပေဒေအာက္တြင္ အသင္းအဖြဲ႕အေနနွင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္မႈရွိ၊ မရွိနွင့္ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းျခင္းက အခြန္ကင္းလြန္ခြင့္ ရွိ၊မရွိ စသည့္အခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ ထိုအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကို MCRB က 2020 Doing Good Index အတြက္ Centre for Asia Philanthropy and Society ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာလ်က္ရွိၿပီး  ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ၂ဝ၂ဝ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

162 Sector-Wide Impact Assessment on Limestone, Tin and Gold Mining in Myanmar၊ MCRB၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ 
စာ ၅၁။

အလွဴအတန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား မရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
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အပံ့မ်ား ရယူျဖစ္ခဲ့သည1္63။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ကုမၸဏီအျပင္ ေဖာင္ 
ေဒရွင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ ေကာင္းမြန္သည့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ 
သင့္ပါသည1္64။ 

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ရခိုင္အေရးကိစၥတြင္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕မွလွဴဒါန္းသည့္ အခ်ိန္ကာလမွစတင္၍ 
ဤအေၾကာင္းအရာက ထင္ရွားလာသည္။  ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဖာင္ေဒး 
ရွင္းအေနႏွင့္လည္းေကာင္း နယ္စပ္တံတုိင္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ 165 
စစ္တပ္အဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို 
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုလွဴဒါန္းမႈအမ်ားစုမွာ ျမန္မာကုမၸဏီ 
မ်ားဆီကျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ‘ကီရင္’က ယင္း၏ ဖက္စပ္” ျမန္မ ာ 
ဘီယာကုမၸဏီ” မွတစ္ဆင့္ စစ္တပ္သို႔ အလွဴအတန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Amnesty In-
ternational အဖြဲ႕အစည္းက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ‘ကီရင္’ ကုမၸဏီက  ယင္းကိစၥကို  စံုစမ္းစစ္ 
ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္  ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္သိျမင္ 
ရန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္း 
လုပ္ငန္း (due diligence) ႏွင့္ အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒအသစ္တစ္ရပ္ကို 
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည1္66။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းသာမက အာရွတိုက္တြင္ ‘CSR’ ဟူသည့္ အသံုး 
အႏႈန္းအား ေကာ္ပိုရိတ္ပရဟိတလုပ္ငန္းဟူ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳနားလည္ထား 
ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းမ်ားအျပင္ အျခားအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားက ထိုအသံုးအႏႈန္းကို သံုးစြဲျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ‘တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးက်င့္ 
ဝတ္’၊ ‘အက်ဳိးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း’ ႏွင့္ ‘လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္’167 အစရွိသည့္ စကားလံုးအေခၚအေဝၚမ်ားကို အားစိုက္အသံုးျပဳလာၾကေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆိုပါ အယူအဆ မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ 
ႏွင့္ ပိုမိုဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အတြက္ ဘ႑ာေရးအၾကပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေန အလွည့္အေျပာင္း 
ျဖစ္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပိုမိုလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ဂတိလိုက္စားမႈအႏၲရာယ္လည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

မ်ားျပားလွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဦးစီးလုပ္ကိုင္သည့္ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ဩစေတးလ်အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားက  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
163 Myanmar businessmen donate 167 billion kyat to Rakhine State၊ Mizzima၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ။
164 Council on Foundations မွ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ုပ္မႈဆိုင္ရာ ဥပမာမ်ားအား ၾကည့္ပါ။
165 facebook က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ facebook စာမ်က္နွာတြင္ လွဴဒါန္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏အခ်က္ 

အလက္မ်ားကို တင္ခဲ့သည့္။
166 Investigate brewer Kirin over payment to Myanmar military amid ethnic cleansing of Rohingya၊ Amnesty 

International၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္။ The Progress Updates Concerning The Letter From Amnesty In-
ternational၊ Kirin၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္။

167 ‘Position Paper on Incentivising Shared Value’ (၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ) ကို ဥပမာအေနနွင့္ ျကည့္ပါ။ Respon-
sible Investment Working Group of the Australian-Myanmar Chamber of Commerce (co-chaired by MCRB); 
and Eurocham White Book 2018  (ျမန္မာဘာသာ) Eurocham ၏ CSR Advocacy အဖြဲ႕အား EuroCham Myanmar 
Responsible Business Initiative ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ျပီး ယင္းကို  EuroCham အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (နွင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား)က 
က႑အရပ္ရပ္တြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ 
နိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအေနနွင့္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဦးေဆာင္မႈတြင္ က်ား/မ 
တန္းတူညီမွ်စြာ ပါဝင္မႈရွိျခင္း
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ရွင္မ်ား က်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္း Myanmar Business Co-
alition for Gender Equality (MBCGEA)168  လည္းတစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ထိုက႑ 
အား စတင္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ CMHL, Pun Hlaing Siloam Hospital (FMI) ႏွင့္ ေရႊေတာင္ 
ဂ႐ု(ပ္)၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(၆)ခုျဖစ္ေသာ  အေဆာက္အအံုကုန္ၾကမ္းလုပ္ငန္း၊ေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေကာ္ပိုရိတ္႐ံုးႏွင့္ ပတၱျမား FM၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္ 
အဦလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ က်ား/ မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ (က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရအတြက္၊ သာတူက်ိဳးျမတ္မွ်ေဝေပးျခင္း 
ဆိုင္ရာဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ EDGE169  လက္မွတ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
ထို႔အျပင္ အျခားတည္ေထာင္သူအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း က်ား/ မ တန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ 
ေရွး႐ႈၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုျဖစ္သည့္ Women Corporate Directors သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခန္းက႑  
တစ္ခုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည1္70။ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရး ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈအသင္း”  အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရး 
ရွင္း (IFC) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၄င္းတို႔၏ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးဆိုင္ရာ 
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား (EDGE gender equality assessments) ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ‘က်ား/ မ တန္းတူညီမွ်ေရး 
အတြက္ ႏႈိးေဆာ္ေခါင္းေလာင္းတီးျခင္း’ (Ring the Bell) ပြဲကိုလည္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ 
ခ်ိန္း၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိပါသည1္71။ 

ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံျခင္းသည္ အျခားႏိုင္ငံ 
မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ က်ား/မ မတူကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံျခင္းသည္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရးအတြက္ အသိပညာမွ်ေဝျခင္းအေနျဖင့္ 
အထူးလိုအပ္လာသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ 
ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။) ျပင္သစ္ 
ႏွင့္ေနာ္ေဝကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ က်ား/မ စံုလင္ၿပီး တန္းတူ 
ညီမွ်မႈရွိေရးအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည1္72။

အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ရမွတ္မွတ္တမ္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားရွိ ထိပ္တန္း 
အရာရွိမ်ားတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးအကဲျဖတ္ထားျခင္း 
မရွိေသာ္လည္း ဤပြင့္သစ္စစစ္တမ္းတြင္ Yever သည္ ကုမၸဏီစစ္တမ္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ 
အမ်ဳိးသမီး ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရွိလွ်င္ 
အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို တရားဝင္ထုတ္ 
ျပန္ထားေသာ ကုမၸဏီ (၄၂) ခုရွိသည့္အနက္ (၃၁) ခုတြင္ တစ္ေယာက္ (သိုမဟုတ္) တစ္ 
ေယာက္ထက္ပိုေသာ အမ်ဳိးသမီးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေတြ႕ရၿပီး၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
ဘုတ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၂.၄ ဦး ပါဝင္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုရွိ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
အားလံုးမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁၈ အာဆီယံေကာ္ပို
ရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ရမွတ္မွတ္တမ္း (ဇယား ၆ ကိုၾကည့္ပါ) အရ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ 

168 Business Coalition for Gender Equality  စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သူမ်ားမွာ FMI (Yoma Group)၊ CMHL၊ KBZ Group၊ Parami 
Energy၊ AYA Bank ႏွင့္ Shwe Taung Group တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

169 http://edge-cert.org/ 170 www.womencorporatedirectors.org
170 www.womencorporatedirectors.org
171 YSX rings Bell for Gender Equality for third consecutive year၊ ျမန္မာတိုင္း(မ္)၊ ၂ဝ၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္။
172 ျပင္သစ္နိုင္ငတံြင္ ဝန္ထမ္း ၅ဝဝ နွင့္ ဝင္ေငြ ယူ႐ိုသန္း ၅ဝ နွင့္အထက္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ 

အနည္းဆံုး ၄ဝ% ထားရွိရသည္။ 
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ထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား၏ (၇၂) ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း (၅) ဦးမွ (၁၅) ဦးအထိရွိၿပီး 
ထိုဘုတ္အဖြဲ႕တိုင္းတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးဒါ႐ိုက္တာ (၂) ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရပါ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား၏ (၂၂) ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ 
မည္သည့္ အမ်ဳိးသမီးဒါ႐ိုက္မွ်မရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

မတူကြဲျပားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီ (၂ဝ) ခုသည္ မတူကြဲျပားမႈ 
(သို႔မဟုတ္)ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေရး မူဝါဒမ်ားရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အဆုိပါမူဝါဒမ်ားကို သီးျခား 
စာတမ္းတြင္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီ (၁၅) ခုကလည္း 
မတူကြဲျပားမႈ၊ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သာတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အလမ္း 
မ်ားရရွိမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိကစြမ္းေဆာင္မႈညႊန္းကိန္းမ်ား (KPI) အား ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားတြင္ 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား173 ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိ 
ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဤအေျခခံမူမ်ားအရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား 
ဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္သိျမင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း (due dili-
gence) ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤသို႔ အေျခခံမူမ်ားထုတ္ေဝၿပီးသည့္ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ 
ကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ားတြင္ အထက္ပါ 
အခ်က္မ်ားကို လက္ခံထည့္သြင္းလာၾကသည1္74။

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားမွ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္စားလ်က္ရွိ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ “ပင္မကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား” ဥပေဒအရ ျပင္သစ္တြင္ တည္ေထာင္ 
ထားေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရး 
မ်ားဆိုင္ရာ အေလးဂ႐ုျပဳအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္ႏိုး 
ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ား (viligance plans) စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(က) ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၅ဝဝဝ ႏွင့္အထက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျပင္သစ္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ (ျပင္သစ္ကုမၸဏီဥပေဒေအာက္တြင္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ 
တိုက္႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ) လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား။

(ခ) ဝန္ထမ္း ၁ဝဝဝဝ ႏွင့္အထက္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံတကာရွိ 
တိုက္႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား ပါ 
ဝင္သည္။

173 UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011, in English and Burmese
174 Corporate Human Rights Benchmark ၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေဝသည္။ ဥပမာမ်ားကို ယင္းစာေစာင္တြင္ 

ၾကည့္ပါ။ MCRB ကိုထူေထာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Institute for Human Rights and Business 
(IHRB) သည္ လူ႕အခြင့္အေရးညႊန္းကိန္း စုစုေပါင္း ၁ဝဝ ျဖင့္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ တြင္ အမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆိုင္ေသာ ကမာၻ႔ 
အႀကီးဆံုးကုမၸဏီ (၉၈) ခုအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ေခတ္သစ္ေက်းကြ်န္ျပဳမႈ
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အထက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူသားမ်ား၏ က်န္းမာလံုျခံဳေရး အစရွိသည့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ၊ ကုန္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ 
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းမ်ား ရွိ၊ မရွိ 
စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားမရွိေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ေဆာင္ 
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ နိုးၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားကို 
ျပဳစုေရးသားၿပီး လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးရန္လည္း လိုအပ္သည1္75။ 

ၿဗိတိန္၏ ေခတ္သစ္ေက်းကြ်န္ျပဳမႈ အက္ဥပေဒ ၂ဝ၁၅ အရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ 
ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ 
တြင္ မိမိကုမၸဏီႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလ်ာက္လံုး (supply chain) တြင္ 
ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားမရိွေစရန္ ကုမၸဏီက မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း 
အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား176 ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေႂကြး ေၾကာင့္ 
ေက်းကြန္ျပဳခံရျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္အေထာက္ အထားမ်ားကို အလုပ္ရွင္မွ 
သိမ္းယူထားျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အလုပ္သမားပြဲစားခမ်ား ေပးေဆာင္ရျခင္း ရွိ၊ 
မရွိဟူေသာ အခ်က္မ်ဳိးလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒကိုအတည္ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ စီးပြားဖက္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ 
ရာတြင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား မရွိေစရန္ လိုက္ 
နာေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပသႏိုင္ပါက တစ္ပန္းသာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ပြင့္သစ္စ ၂ဝ၁၉ အစီရင္ခံစာအတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ရာတြင္ ကုမၸဏီ 
(၁၈)ခုသည္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားရွိသည္ (သို႔မဟုတ္) မူဝါဒမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္ 
အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ 
ကုမၸဏီ (၂ဝ) ခုမွာမူ ၄င္းတို႔ကုမၸဏီမွ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စာတမ္း (သို႔မဟုတ္) တိက် 
ေသာမူဝါဒမ်ားတြင္ အသိေပးတိုင္ၾကားျခင္းနည္းမ်ား (whistleblower mechanisms) 
အား ထည့္သြင္းထားသည္။

175 French Duty of Vigilance Law takes trend towards mandated corporate disclosure regimes to a new level၊ 
Freshfields၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၈ ရက္။

176 United Kingdom Modern Slavery Act 2015
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MCRB ႏွင့္ Yever တို႔သည္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္း (ဇယား ၇) 
ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အစီရင္ခံစာ၏ အမွတ္ေပးစနစ္ကို 
ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထိုသို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
သည္။ ဤသို႔ ေရးဆြဲထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ 
ရည္မ်ားကို အာဆီယံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ေဒသ 
တြင္းရွိ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရွ႕ေျပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ 
အခြင့္အေရးျဖစ္ေစသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအား စံသတ္ 
မွတ္သည့္ အျခားေသာ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဥပမာ ၂ဝ၁၈ ျမန္မာေကာ္ပိုရိတ္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း (Myanmar Corporate Governance Scorecard) ႏွင့္လည္း 
ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ကုမၸဏီမ်ားကို စံသတ္မွတ္ရာ၌ ပို၍ ရွင္းလင္းမႈရွိသြားေစသည္။

ဇယား (၇)။ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းဆိုသည္မွာ မည္သည္ကို ဆိုလိုသနည္း။

အဆိုပါရမွတ္မွတ္တမ္းကို အာဆီယံအရင္းအႏွီးေဈးကြက္ဖိုရမ္ (ACMF) ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရွိ အရင္းအနွီးေဈးကြက္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာ
လာေစရန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းသည္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (OECD) ၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ လက္ခံ 
ထားသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို စံႏႈန္းထား၍ ရမွတ္မွတ္တမ္းကို ေရးဆြဲရျခင္းမွာ ကုမၸဏီမ်ားသည္  ဥပေဒအရ လိုက္ 
နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိးအျပင္ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ 
ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပြင့္သစ္စကဲ့သို႔ပင္ အမ်ားျပည္သူဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္း 
တာထားသည္။ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းကို မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ 
စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား) ကို ေျခရာခံ 
ရန္ႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ရန္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

ရမွတ္မွတ္တမ္းသည္ ေအာက္ပါ OECD အေျခခံမူ (၅) ခုတြင္ အက်ံုးဝင္သည္။

• အပိုင္း (က) - ရွယ္ယာပိုင္ရွင္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား

• အပိုင္း (ခ) - ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားကို တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈ

• အပိုင္း (ဂ) - ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑

• အပိုင္း (ဃ) - ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

• အပိုင္း (င) - ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူဝါဒမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အမွတ္ေပးစနစ္ကို အဆင့္ 
၂ ဆင့္ထား၍ လုပ္ေဆာင္ထားသည္။

အဆင့္ (၁) - ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား(စုစုေပါင္း ၁၄၅ ခု)။
အဆင့္ (၂) - ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္ အပိုရမွတ္မ်ားႏွင့္ အားနည္းေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အမွတ္ 
ေလွ်ာ့ျပစ္ဒဏ္ (အပိုရမွတ္ ၁၃ ခုႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၂၅ ခု)

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) သည္ အာဆီယံအရင္းအနွီးေဈးကြက္ဖိုရမ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ရမွတ္မွတ္တမ္း၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ၂ဝ၁၅” ဟူသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကို 
ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၇ တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၄င္းစာေစာင္တြင္ အာဆီယံေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၆) ႏိုင္ငံရွိ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း 
စာရင္းဝင္ကုမၸဏီေပါင္း (၅ဝဝ) ေက်ာ္အား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားရိွၿပီး အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ 
တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားကို တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈ၊ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ 
အခန္းက႑၊ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ 
ႏိုင္ငံအလိုက္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္တစ္ခုကို တင္ျပထားသည္။

အခန္း ၄။                                                   
၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာ

စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္း
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ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ဤေလ့လာဆန္းစစ္မႈရွိ အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလကတည္းက MCRB ႏွင့္ Yever တို႔၏ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အျခားအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ 
ရာစံႏႈန္းမ်ားမွ စြမ္းေဆာင္ရည္စံသတ္မွတ္မႈမ်ားကို ထပ္မံေပါင္းထည့္ထားျခင္းတို႔၏အက်ဳိး
ဆက္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ စစ္ေဆးေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အေရအတြက္သည္ 
ယခင္ (၇၄) ခုမွ (၁၄၃) ခုအထိ မ်ားလာခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္ (၄) ပိုင္း သတ္မွတ္ထားပါသည္ 
(ဇယားကြက္ ၁ ကိုၾကည့္ပါ)။

ယခုအသံုးျပဳထားေသာ အမွတ္ေပးသည့္ နည္းစနစ္တြင္ ေအစီဂ်ီအက္(စ္)ထဲမွ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္မႈအရွိဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳထားပါသည္။ အပိုင္း 
ေလးပိုင္း/ နယ္ပယ္ေလးခုကို စုစုေပါင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁၄၃) ခု - (အြန္လိုင္းေပၚ၌ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
(၁၁၉) ခုႏွင့္ ကုမၸဏီစြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေျခခံထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၄၈) ခု) ကို 
အသံုးျပဳ၍  စုစုေပါင္း ရမွတ္ (၁၆၇) မွတ္ - (အြန္လိုင္းေပၚ၌ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ရမွတ္ (၁၁၉) မွတ္ႏွင့္ ကုမၸဏီစြမ္းေဆာင္ရည္ (၄၈) မွတ္) 
ရရွိရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရမွတ္မွတ္တမ္းမွ ဆီ 
ေလ်ာ္ဆက္စပ္မႈအရွိဆံုးေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၆၉) ခုကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳထားသည္။

၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းမွ ပထမအဆင့္စံသတ္မွတ္ခ်က္ စုစုေပါင္း ၅၃% ပါဝင္သည္။ 

ဇယားကြက္ (၁)။ ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စ အမွတ္ေပးစနစ္တြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

စံသတ္မွတ္ခ်က္
အေရအတြက္

အေလးေပးမႈပမာဏ
(ရာခုိင္ႏႈန္း)

နယ္ပယ္ ၁ - ေကာ္ပိုရိတ္အေၾကာင္းအရာ - ကုမၸဏီ၏ တင္ျပပံု၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
ဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပံု၊ ကုမၸဏီ၏ နည္းဗ်ဴဟာ၊ ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာ 
ဆိုျခင္း။

၂၁ ၁၇%

နယ္ပယ္ ၂ - ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ - အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း 
ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒါ႐ုိက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၏ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္ 
ဝတၱရားမ်ား၊ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၊ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီ၊ ေငြေၾကးလုပ္ခေပး 
ျခင္းေကာ္မတီ၊ လုပ္ေဆာင္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားခန္႔အပ္ျခင္း။

၄၄ ၂၉%

နယ္ပယ္ ၃ - ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ - သက္ေရာက္မႈမ်ားအား 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ ေကာ္ပိုရိတ္မူဝါဒမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က်င့္ 
ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံျခင္း။

၄ဝ ၂၇%

နယ္ပယ္ ၄ - အစီရင္ခံျခင္း - ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၊ မူေဘာင္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာအစီရင္ခံျခင္း၊ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အစီရင္ခံျခင္း

၃၈ ၂၇%
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ဇယားကြက္ (၂)။ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ရမွတ္မွတ္တမ္း၏ ပထမအဆင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ပါဝင္မႈအတိုင္းအတာ

နယ္ပယ္ (က) - အစုရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ၅%

နယ္ပယ္ (ခ) - အစုရွင္မ်ားအား သာတူညီမွ် ဆက္ဆံမႈ ၁၄%

နယ္ပယ္ (ဂ) - အစုရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ ၁ဝဝ%

နယ္ပယ္ (ဃ) - ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ၅၆%

နယ္ပယ္ (င) - ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ၆၈%

အာဆီယံေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းကုိ အျပည့္အဝအသုံးမျပဳရျခင္းအေၾကာင္း 
ရင္းမွာ ရမွတ္မွတ္တမ္း၏ နယ္ပယ္ (က) ႏွင့္ (ခ) တို႔တြင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ 
မရွိေသးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာ 
ပိုင္ရွင္မ်ားကို တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံမႈေပၚတြင္ မ်ားစြာအသားေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ 
သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းအား ေရးဆြဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ အနီးကပ္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအင္စတီ 
က်ဳမွ ေဒါက္တာ Bandid Nijathaworn ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီးေနာက္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ 
အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း၏ နယ္ပယ္ (ဂ၊ ဃ၊ င) တို႔တြင္ 
ပါဝင္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑၊ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အစရွိသည့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဦးစားေပးထည့္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ (ဇယားကြက္ ၂ ကို 
ၾကည့္ပါ)။

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Integrated 
Reporting Framework) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ထည့္သြင္းထားသည္။ ပူးတြအဲစီရင္ခံျခင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားသည္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း (ACGS) တြင္ ပါဝင္ 
သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ပိုမိုစံုလင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးမဟုတ္ 
သည့္ အစီရင္ခံျခင္း၏ အခ်င္းခ်င္းဆက္စပ္မႈအား ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
သည္ တန္ဖိုးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု 
ဖန္တီး၍ မွ်ေဝၾကသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ သိႏိုင္သည္။ ဇယားကြက္ ၃ တြင္ ပြင့္သစ္စ စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္းႏွင့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္း
ဆိုင္ရာမူေဘာင္တို႔၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ျပထားသည္။
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ဇယားကြက္ (၃)။ ၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း (ACGS) ႏွင့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ (Integrated Reporting 
Framework) ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စံသတ္မွတ္ခ်က္
အေရအတြက္

အေလးေပးမႈ
ပမာဏ(%)

(စုစုေပါင္းရမွတ္၏
ရာခိုင္ႏႈန္းပမာဏ

ထည့္သြင္း
ထားေသာ
ACGS စံ

သတ္မွတ္ခ်က္
အေရအတြက္

IR ဆိုင္ရာစံ 
သတ္မွတ္ခ်က္ 
အေရအတြက္

(ပါဝင္မႈ
ရာခိုင္ႏႈန္း)

ေကာ္ပိုရိတ္အေၾကာင္းအရာ ၂၁ ၁၇% ၁၃ ၆ (၂၉%)

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၄၄ ၂၉% ၃၂ ၃ (၇%)

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၄ဝ ၂၇% ၁၈ ၂၂ (၅၅%)

အစီရင္ခံျခင္း ၃၈ ၂၇% ၂၇ ၂၃ (၆၁%)

ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာအတြက္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ 
ေသာ အင္တာနက္ေပၚရိွ တရားဝင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုမၸဏီဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားအားလံုးကို (ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္လွ်င္) ေအာက္ပါစာရင္းအတိုင္း ဆန္း 
စစ္ခဲ့သည္။ 

• ကုမၸဏီဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္။

• ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကုမၸဏီ၏ ေကာ္ပိုရိတ္မူဝါဒမ်ား။

• ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္အျခား 
သင့္ေတာ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား။ (ဤအစီရင္ခံစာမ်ားအား ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ေပၚ 
တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္လွ်င္)

• UNGC Communications on Progress (COP) အစီရင္ခံစာမ်ား။

• ကုမၸဏီ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား။

MCRB ႏွင့္ Yever သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္သည့္အခါ 
တြင္ စည္းကမ္းမတင္းက်ပ္ဘဲ ေကာင္းမြန္ေသာ အမွတ္မ်ားအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ေပးရန္ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေမးခြန္းအမွတ္ ၉၁ ကို ဆန္းစစ္ခဲ့ရာတြင္ ႏွစ္ပတ္ 
လည္အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတည္းႏွင့္ မဆံုးျဖတ္ပဲ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္း 
အရပ္ရပ္တြင္ တင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးခဲ့ပါသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစီရင္ခံစာအား မထုတ္ျပန္ရေသးေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ ဝက္(ဘ္)ဆုိဒ္တြင္မူ ေကာ္ပိုရိတ္ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအတၳဳပတၱိမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ 
ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ 
အရင္းအျမစ္မ်ား
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၂ဝ၁၉ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာအတြက္ MCRB ႏွင့္ Yever တို႔သည္ ကုမၸဏီေပါင္း (၂၄၈) ခု 
ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီေပါင္း (၁၈၂) ခု ပါဝင္ခဲ့သည္)။ ၄င္း 
တို႔မွာ -

• ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီ (၅) ခု။

• DICA မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ (၅၅) ခု။

• ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ႏွင့္ 
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္ေသာ 
ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား (၁ဝဝဝ) စာရင္းတြင္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား (သို႔မဟုတ္) 
အရွိန္အဝါႀကီးမားေသာကုမၸဏီ (၁၆ဝ) ခ1ု77။

• ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၂၈) ခု။

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားကို ေရြးထုတ္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ား

ယခင္ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ခ့ဲသည့္အတုိင္းပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ‘လုပ္ငန္းစု’ 
(Group)ဟူေသာစကားလံုးကို တစ္သမတ္တည္း အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ 
အမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးစြဲေနျကသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕သည္ တရားဝင္ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းစု 
အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသလိုအခ်ဳိ႕မွာမူ လုပ္ငန္းစုအျဖစ္ တရားဝင္ 
မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ္လည္း နာမည္အေခၚအေဝၚတြင္ လုပ္ငန္းစုဟု ကိုယ္ 
တိုင္သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို အၾကမ္းဖ်င္း ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းကာ လုပ္ေဆာင္ 
ေနျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစု သေဘာသဘာဝရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ၄င္းတို႔အဖြဲ႕အစည္း 
၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ မည္သို႔အကဲျဖတ္ခံလိုေၾကာင္း (ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစုအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ 
လုပ္ငန္းတစ္ခုျခင္းအေနႏွင့္ျဖစ္ေစ) ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အကဲ 
ျဖတ္ခ်က္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုကိုသာ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါကုမၸဏီအား 
စစ္တမ္းတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ပင္မကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ 
ထားရွိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ၏ သုေတ 
သနစတင္ျခင္းကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး  ကုမၸဏီမ်ား၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ 
သုေတသနဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား (ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ 
ျခင္းဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား) ကို MCRB ႏွင့္ Yever ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ား178 တြင္ အမ်ား 
ျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို 
လည္း (MCRB အေနႏွင့္ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ရရွိထားသည့္ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္ 
မ်ား  အသံုးျပဳၿပီး ေပးပို႔ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။) ၂ဝ၁၉ စာတမ္း သုေတသနနည္းစနစ္မ်ားကို 
အေသးစိတ္ရွင္းျပရန္အတြက္ စက္တင္ဘာလတြင္ အီးေမးလ္ႏွင့္ စာမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

သုေတသနစာတမ္းကို အမ်ားျပည္သူအား မိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၂ဝ၁၈ ေအာက္ 
တိုဘာလတြင္ အြန္လိုင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းကို Yever မွ ဦးေဆာင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းကို Yever အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္မွ 

177 ယင္းတို့တြင္ ယခင္က အီးယူနွင့္ US sanction တြင္ အက်ံုးဝင္ခဲ့ဖူးေသာ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည္။
178 www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2019.html

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္မည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း
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အကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး  MCRB ႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း အကဲျဖတ္မႈ 
အရည္အေသြးကို စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမွ ရမွတ္ 
မူၾကမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားအား ပံုႏွိပ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း ဇန္နဝါရီလတြင္ မွ်ေဝေပးပို႔ခဲ့သည့္အျပင္ ရမွတ္မူၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြး 
ေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည1္79။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေဝဖန္အႀကံျပဳရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈျပဳရန္ အားေပးခဲ့သည္။ 

ကုမၸဏီေပါင္း (၄ဝ) မွ MCRB ႏွင့္ Yever သို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ 
အၾကမ္းဖ်င္းရမွတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျကပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ထုတ္ေဖာ္ေၾက 
ညာရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မြမ္းမံျပင္ဆင္ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ 
အခ်ိန္ပိုေတာင္းဆိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္အထိ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ 
ထပ္မံေစာင့္ဆိုင္းေပးခဲ့ပါသည္။ 

မတ္လတြင္ ရမွတ္မ်ားကို အၿပီးသတ္ထြက္ရွိေအာင1္80 ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ 
ဆန္းစစ္မႈကို Yever မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ Yever ၏ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ရယူသံုးစြဲေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားကို  အက်ဳိးအျမတ္ဆိုင္ရာ 
အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ MCRB မွ ထပ္မံအတည္ျပဳ စစ္ေဆး 
ေပးခဲ့ပါသည္ (ဇယား ၁ တြင္ၾကည့္ပါ)။ ျခံဳငံု၍ၾကည့္လွ်င္ Yever သည္ သုေတသနအတြက္ 
ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စိစစ္မႈအပိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္လုပ္ရက္ေပါင္း 
၁၅ဝ ေက်ာ္ (ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ အခမဲ့) လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းအပိုင္းကိုမူ MCRB ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ကုမၸဏီအမ်ားစု၏ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈသည္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာၿပီး အၾကမ္းဖ်င္း 
ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရမွတ္မ်ားၾကား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရမွတ္အားျဖင့္ ၈%  ျမင့္ 
တက္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ရမွတ္မ်ား တိုးတက္လာျခင္းသည္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ၏ 
လမ္းညႊန္မႈမွာ အေရးပါသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ျပသေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အလား 
တလူမ္းညႊနမ္ႈမ်ား ျပဳလပု္ေပးရန ္လိအုပ္ေနေၾကာင္းႏငွ္ ့ကမုၸဏမီ်ားမ ွအဆုိပါလမ္းညႊနမ္ႈမ်ား 
ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။ 

179 အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ (တခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္) A-Bank,  
Aung Kan Bo Trading, Ayeyar Hinthar Holdings,  Ayeyar Pathein Development Public Co, City Mart Holding 
Co, Dagon, Dawei Development Public Co, Eden Group, Elite Telecom Public Co First Myanmar Investment 
(FMI),  First Private Bank, Global Treasure Bank Public Co, Golden Zaneka Public Co, Grand Guardian 
Insurance Public Co, Htoo Group, IGE Group, Irrawaddy Green Tower, KBZ Group, KMD, Mandalay Myotha 
Industrial Development Public Co, Max Myanmar Group, Min Zar Ni Co, Myanmar Oriental Bank,  MTSH,  
Myan Shwe Pyi Tractors,  Myanmar Agro Exchange Public, Myanmar Technologies and Investment Corpo-
ration , Myawaddy Bank, Parami, Proven Group, Royal Yatanarpon Telecom Public Co, Shwe Taung Group, 
Shwe Than Lwin Media, Smart Technical Services, Super One Group, UMG Group, United Amara Bank,  
Yatanarpon Teleport Public Co, Zaw Gyi Premier ထို့အျပင္  State-Owned Economic Enterprises (SEEs)။ 
Electricity Supply Corporation, Myanmar Foreign Trade Bank, Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), 
Yangon Electricity Supply Corporation တို႔နွင့္လည္း ဆက္သြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

180 ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္စြဲထက္ ေနာက္က်ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ 
Eden Group နွင့္ KBZ တို႔လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။
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ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုစီကို “YES” ဆိုလွ်င္ 
(၁) မွတ္၊ “NO” ဆိုလွ်င္ (ဝ) မွတ္ဟု ညီမွ်စြာ သတ္မွတ္ထားသည္။ အမွတ္တစ္မွတ္ရရန္ 
ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈတစ္ခုသည္ ရွင္းလင္း၍ ၿပီးျပည့္စုံရမည္၊ ကုမၸဏီမွ တရားဝင္ 
ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ရမည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္လည္း လြယ္ကူ 
အဆင္ေျပရမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္ 
တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္မူ သက္တမ္း ၂ 
ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္ရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။ 

ကုမၸဏီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုစီကို “YES” ဆိုလွ်င္ 
(၂) မွတ္၊ “NO” ဆိုလွ်င္ (ဝ) မွတ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ‘အေျပာျဖင့္ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာသူမ်ား’ကို ေက်ာ္လြန္၍ ‘အစစ္အမွန္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား’ သည္ 
၄င္းတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ရမွတ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
(၁၄၃) ခ်က္အနက္ တစ္ခ်က္စီအတြက္ ရမွတ္မ်ားကိုေပါင္း၍ ကုမၸဏီ၏ ရမွတ္စုစုေပါင္းကို 
တြက္ခ်က္ထားသည္။ 

အမ်ားျပည္သူဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ 
ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၏ သေဘာသဘာဝေၾကာင့္ေမးခြန္း 
မ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား အမွတ္ေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ရွိခဲ့သည္။ ဤသုေတသနစာတမ္းေဆာင္ရြက္ပံုသည္ အင္တာနက္မွ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားရရွိႏိုင္မႈကိုသာ ႐ိုးရွင္းစြာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တမ္း 
ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းသည္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူလက္လွမ္း 
မမီေသာ ပံုႏွိပ္အေနျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ား (သို႔မဟုတ္) အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ကို 
အမွတ္မေပးပါ။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ မူဝါဒမ်ားအား အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ထားရွိမႈႏွင့္ အသံုးျပဳထားေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား၏ အရည္အေသြးတို႔အား 
စံႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ရေသာ စာရင္းစစ္၏ စာရင္း 
စစ္ထားျခင္းမရွိလွ်င္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ခိုင္မာမႈသည္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ 
ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္သာ မူတည္လ်က္ရွိေနေသးသည္။  

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားေသာ ကုမၸဏီ (၂၄၈) ခု အနက္ ကုမၸဏီေပါင္း (၁၃ဝ) ခု (၅၂%) 
တြင္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ရွိသည္။

ဤစစ္တမ္းတြင္ ရမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား (ဥပမာအား 
ျဖင့္ IFC) ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားၾကားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈမ်ား 
ရွိေနေၾကာင္း ဇယားကြက္ (၄) တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး 
သက္ဆိုင္ေနမႈကို ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း အစရွိသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 
ကို အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ IFC (အျခားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 
ျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ား)ကုိ စီးပြားဖက္အျဖစ္ ပုိမုိဆြေဲဆာင္ႏုိင္ေျခရိွသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အက်ဳိးဆက္ 
အေနျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံျခားစီးပြားဖက္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမို 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ တိုက္တြန္းေပးသည္။

အမွတ္ေပးျခင္း

သုေတသနေဆာင္ရြက္ပံု 
နည္းနာ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ရလဒ္မ်ား
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စင္စစ္အားျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းအပိုင္းတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ သက္ေရာက္မႈအခန္းက႑သည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း 
၏ လႊမ္းမိုးမႈထက္ပို၍ ခိုင္မာအားေကာင္းသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ IFC ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ 
ကိုင္သည့္ စီးပြားဖက္မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္အမ်ားဆံုး (၃၈%) ရရွိၾကၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့ 
အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ (၃၂%) ထက္ ရမွတ္မ်ားျပားေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တိုင္းတာစစ္ေဆးထားသည့္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း၏ (၂၂%) ျဖစ္ေသာ 
အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ရရွိရသည့္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ထက္ 
ပိုမိုနည္းပါးလ်က္ရွိသည္ (ဇယားကြက္ ၇ တြင္ ရမွတ္အေကာင္းဆုံး ကုမၸဏီ (၁ဝ) ခုကို 
ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္)။ ရမွတ္အနည္းဆံုးကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား (SEEs) 
မ်ား ျဖစ္ျကသည္ (ဇယားကြက္ ၅ တြင္ ယင္းတို႔ထဲမွ ရမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ား
ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္)။

စုစုေပါင္းရမွတ္အတိုင္းအတာသည္ ဝ% မွ ၇ဝ% (CMHL) အထိျဖစ္ၿပီး (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွိ ပံု 
-၁ ကုိ ၾကည့္ပါ) CMHL သည္ အဓိကအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းတို႔တြင္ ရမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိထားသည္။ ရမွတ္အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီ (၁ဝ) 
ခုထဲမွ (၇) ခုသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ျကသည္။ ထိုသို႔ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ား 
အေနႏွင့္ ရမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံု (အမ်ားပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္) မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ 
ပါရွိေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ 
ျခင္းရမွတ္မွတ္တမ္း အဆင့္ ၁ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီမႈရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ျဖစ္ေသာ ၅% ထက္ပို၍ ရရွိ 
ေသာကုမၸဏီမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း၏ ၁၈% သာ 
ရွိသည္ (ပံု - ၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ ယင္းသည္ မႏွစ္က ရလဒ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုတည္တံ့မႈရွိသည္။

ဘ႑ာေရးက႑တြင္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရမွတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ရရွိႏိုင္ေသာ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ သိသိသာသာ ျမင့္မားလ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရ 
သည္ (၁၁% ႏွင့္ ၅% အသီးသီး)။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ပုဂၢလိက 
ဘဏ္မ်ားသည္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ စေတာ့ရွယ္ယာစာရင္းဝင္ 
ကုမၸဏီမ်ားထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပို၍ ျမင့္မားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္ (ပံု -၃)။ ဤသည္ကို 
ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္ 
မည္မွ် ႀကီးႀကီးမားမားထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ၿပီး ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 

ဇယားကြက္ (၄)။ ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားအရ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

စိစစ္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး (၂၄၈) ခု ၅%

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ (၅) ခု ၃၂%

IFC မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၃၈%

မိသားစုပိုင္/ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား (၁၆ဝ) ခု ၄%

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား (၅၅) ခု ၄%

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (၂၈) ခု ၃%

ဘ႑ာေရးက႑ (၂ဝ) ၁၁%

ရမွတ္အမ်ားဆံုးကုမၸဏီ (၁ဝ) ခု ၅ဝ%
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လည္း ၄င္းတို႔ႀကီးၾကပ္သည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုမိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္ 
ၾကပ္မတ္သင့္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
မ်ားကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တိုးတက္ရန္ လိုအပ္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွာ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ 
အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ကိုသာ 
အစီရင္ခံတင္ျပရန္ အားစိုက္လ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းတို႔ကို စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ 
ဆိုင္ရာဗ်ဴဟာတြင္ ထည့္သြင္းအစီရင္ခံျခင္းထက္ ပရဟိတအလွဴအတန္းမ်ားကို လုပ္ငန္း 
ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားရွိလွ်င္ အဆိုပါေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ႀကီးၾကပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းက ပိုသင့္ေလ်ာ္ 
သည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သဲကြဲစြာ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါကလည္း နယ္ပယ္အတိုင္း 
အတာႏွင့္ သက္ဆိုင္ဆက္စပ္မႈမ်ား ေဝဝါးေနေသာ အဓိက စြမ္းေဆာင္မႈညႊန္းကိန္းမ်ား 
(KPIs) ကုိသာ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ CMHL သည္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲေရး 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းအားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲ 
ေရး၊ အဓိက စြမ္းေဆာင္မႈညႊန္းကိန္းမ်ား (KPIs) ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တို႔ၾကား
တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈအားေကာင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ CMHL 
၏ materiality analysis သည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ဗ်ဴဟာ၊ စီးပြားေရးဗ်ဴဟာႏွင့္ 
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တစ္သားတည္းက်လ်က္ရွိသည့္ တစ္ခု 
တည္းေသာ ကုမၸဏီလည္းျဖစ္သည္။ UAB သည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ရမွတ္ 
ေကာင္းစြာ ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္း၏ ပထမဆံုးႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၏ အရည္အေသြးေကာင္း
မြန္မႈေၾကာင့္လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္အေနျဖင့္ ထိပ္တန္းရမွတ္အမ်ားဆံုး ကုမၸဏီ (၁ဝ) ခု 
တြင္ စာရင္းဝင္ခဲ့ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္သည့္ ထိပ္တန္း 
ကုမၸဏီ (၃ဝ) ခု စာရင္းကို ဇယားကြက္ (၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားေသာ စုစုေပါင္းကုမၸဏီ (၂၄၈) ခုႏွင့္ ရမွတ္မ်ားစာရင္း အျပည့္ 
အစံုကို ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပံု ၃ - ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ 
အျခားက႑မ်ားကို ကုမၸဏီ 
အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
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ဇယားကြက္ -၅။ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၉ တြင္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီမ်ား၊ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ (၃ဝ) ခု။

60 61

Management and Reporting. Among the Top 10, 7 companies are privately 
owned. This ability of privately owned companies to achieve high scores 
indicates that Pwint Thit Sa criteria, together with ACGS level 1 criteria, are 
achievable for Myanmar companies regardless of their ownership structure’s 
type.  However, only 18% of the companies have a score higher than the 
average of 5% (see Figure 2). This share is stable compared to last year 
results.

The score of the companies operating in the financial sector is significantly 
higher compared to the mean score in Myanmar (respectively 11% and 
5%), but interestingly, private banks outperform listed ones on disclosure 
(Figure 3). This shows that leadership by private company owners can have 
a significant impact on transparency; and that regulatory bodies should 
demand better compliance of the public companies they oversee and provide 
them with clear and relevant guidance on disclosure. 

Areas where many companies need to improve performance are Sustainability 
Management and Reporting. Many still focus on reporting donations and 
philanthropy. This might be better left to their foundations where they 
have them, leaving the business to adopt and report on a sustainability 
strategy more linked to business operations. Others tend to disclose vague 
statements regarding their performance, or KPIs whose scope or relevance 
are questionable. CMHL is the stand-out performer in this field, with strong 
linkage between sustainability, KPIs and the business agenda. It materiality 
analysis is also the only one aligning its sustainability strategy, its business 
strategy and the expectations of its stakeholders. UAB scores well on 
Corporate Governance, with the quality of its first annual report putting the 
privately owned bank into the top 10. 

The Top 30 companies with greatest disclosure are listed in Table 5. 

The full list of 248 companies assessed, and their scores, is in Annex 1.

FIGURE 3: 
COMPARISON 
OF FINANCIAL 
SECTOR AND 
OTHER SECTORS 
BY COMPANY 
TYPE
—

Rank 
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Rank 
2018
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1 2 CITY MART HOLDING CO LTD PR 75% 53% 84% 72% 70%

2 1 FIRST MYANMAR INVESTMENT CO LTD. L 71% 61% 67% 49% 61%

3 5 MAX MYANMAR GROUP OF COMPANIES PR 61% 55% 64% 40% 55%

3 6 SHWE TAUNG GROUP OF COMPANIES PR 54% 51% 60% 53% 55%

5 - UNITED AMARA BANK LTD PR 50% 63% 60% 35% 53%

6 7 GRAND GUARDIAN INSURANCE PUBLIC CO LTD P 71% 39% 49% 53% 51%

7 9 MYANMAR THILAWA SEZ HOLDING PUBLIC CO LTD L 57% 49% 29% 60% 48%

8 7 DAGON GROUP OF COMPANIES PR 57% 35% 44% 30% 40%

9 22 MYAN SHWE PYI TRACTORS LTD PR 46% 22% 42% 49% 39%

10 4 AYA BANK LTD PR 50% 37% 33% 35% 38%

11 10 KBZ GROUP  PR 43% 31% 49% 19% 35%

12 16 MYANMAR AGRIBUSINESS PUBLIC CORPORATION 
(MAPCO) CO LTD P 54% 29% 31% 21% 32%

13 - KMD PR 46% 12% 38% 35% 31%

14 25 MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC LTD P 46% 20% 31% 21% 28%

15 18 TMH TELECOM PUBLIC CO., LTD. L 50% 35% 0% 21% 24%

16 12 GREAT HOR KHAM PUBLIC CO., LTD P 39% 24% 11% 23% 23%

17 - IGE GROUP OF COMPANIES PR 43% 20% 18% 12% 21%

17 11 MYANMA AWBA GROUP CO LTD PR 25% 18% 29% 12% 21%

19 15 SMART TECHNICAL SERVICES CO LTD PR 32% 8% 29% 5% 17%

20 18 MYANMAR CITIZENS BANK LTD L 43% 12% 0% 14% 15%

20 27 UNITED PAINT GROUP CO LTD PR 14% 0% 20% 26% 15%

22 53 MYANMAR ORIENTAL BANK LTD PR 18% 16% 18% 2% 13%

22 14 PARAMI ENERGY GROUP OF COMPANIES PR 21% 2% 27% 7% 13%

22 37 AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO LTD PR 25% 10% 18% 2% 13%

22 21 FIRST PRIVATE BANK LTD. L 32% 12% 0% 14% 13%

22 99 MYANMAR TECHNOLOGIES AND INVESTMENT 
CORPORATION LTD P 29% 14% 4% 9% 13%

27 12 IRRAWADDY GREEN TOWER LTD. (IGT) PR 11% 6% 20% 9% 12%

27 37 HTOO GROUP OF COMPANIES PR 18% 4% 20% 2% 10%

27 18 CO-OPERATIVE BANK LTD. (CB BANK) PR 14% 10% 9% 7% 10%

30 37 MYANMAR PAYMENT UNION PUBLIC CO LTD P 21% 6% 0% 14% 9%

TABLE 5: TOP 30 COMPANIES ASSESSED IN PWINT THIT SA 2019 WITH THE MOST 
DISCLOSURE OF INFORMATION
—
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ဇယားကြက္ ၆။ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

(SEEs) (၁ဝ) ခု

ဇယားကြက္  - ၇။ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ အေကာင္းဆံုး အမ်ားျပည္သူနွင့္သက္ဆိုင္ 

ေသာ ကုမၸဏီ (၁ဝ) ခု
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Transparency and reporting

• Establish or enhance websites with corporate information in both 
Myanmar and English languages, as a means to communicate with 
employees and stakeholders, establish contact points for stakeholders, 
and seek feedback.

• Keep websites under regular review, ensure that they are up-to-date and 
that information on them is consistent and, as a minimum fully meets 
regulatory requirements.

• Disclosure should particularly focus on:

o Being more transparent about the company/Group’s corporate 
structure, such as complete details of subsidiaries, affiliates, 
joint ventures and other related entities;

o Disclosing more information about corporate governance policies 
and practices, including the Board Charter, and how the company 
manages CG and sustainability, including the financial and human 
resources dedicated to it; 

o Disclosing annual reports on company websites, particularly for 
listed and public companies;

o Proactively disclosing audited financial accounts submitted to the 
Company Registrar;

o Disclosing more documents and information, including non-
financial data, to provide more information to stakeholders about 
company performance. This could include health and safety 
statistics, details of human rights due diligence, and complaints 
handling;

o Ensuring that all publicly available information is easily accessible, 
and key documents are in both English and Myanmar.

• Adopt International Financial Reporting Standards (IFRS) as soon as 
possible. 

• Publish a Sustainability Report using a recognised reporting framework 
such as the Global Reporting Initiative or the Integrated Reporting 
Framework, and referencing the Sustainable Development Goals (SDGs), 
and use this for UN Global Compact reporting where relevant. 

• When compiling the annual Directors’ Report under the Myanmar 
Companies Law, undertake a ‘materiality assessment’ by engaging with 
internal and external stakeholders to identify the material risks to the 
company; ideally comply with AA 1000 standards.

• Disclose environmental and social impact assessments, where relevant, 
and ensure that qualified consultants are used for the EIAs and that 
the contents of the assessment, and associated consultation and 
disclosure, meets the requirements of the EIA Procedure.

PART 5: RECOMMENDATIONS
—

TO MYANMAR 
COMPANIES:
—

TABLE 6: TOP 10 STATE-OWNED ECONOMIC ENTERPRISES (SEES)
—
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1 CONSTRUCTION AND HOUSING DEVELOPMENT BANK LTD. 14% 10% 0% 2% 6%

1 YANGON ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION 18% 0% 2% 9% 6%

3 MYANMAR RAILWAYS 11% 0% 0% 14% 5%

3 THILAWA SEZ MANAGEMENT COMMITTEE CO LTD 18% 0% 4% 5% 5%

3 MYANMAR SHIPYARDS 18% 6% 0% 0% 5%

6 ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION 7% 2% 4% 2% 4%

6 MYANMAR PEARL ENTERPRISE 14% 0% 0% 5% 4%

8 MYANMAR ECONOMIC CORPORATION 14% 0% 0% 0% 2%

8 MYANMAR ECONOMIC BANK 11% 2% 0% 0% 2%

8 MYANMAR INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK 4% 4% 0% 2% 2%

TABLE 7: TOP 10 PUBLIC COMPANIES
—
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1 GRAND GUARDIAN INSURANCE PUBLIC CO. LTD 71% 39% 49% 53% 51%

2 MYANMAR AGRIBUSINESS PUBLIC CORPORATION (MAPCO) CO. LTD 54% 29% 31% 21% 32%

3 MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC LTD 46% 20% 31% 21% 28%

4 GREAT HOR KHAM PUBLIC CO., LTD 39% 24% 11% 23% 23%

5 MYANMAR TECHNOLOGIES AND INVESTMENT CORPORATION LTD 29% 14% 4% 9% 13%

6 MYANMAR PAYMENT UNION PUBLIC CO. LTD 21% 6% 0% 14% 9%

7 YANGON BUS PUBLIC CO. LTD 14% 12% 4% 2% 8%

8 EVER FLOW RIVER  GROUP OF COMPANIES 18% 8% 0% 2% 6%

9 ELITE TELECOM PUBLIC CO. LTD 11% 6% 2% 5% 5%

9 ASIA BUSINESS SYNERGY PUBLIC CO. LTD 7% 8% 0% 0% 5%
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း

• ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ခုအေနျဖင့္ ကုမၸဏီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ကို ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးလံုးျဖင့္ 
တည္ေဆာက္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ရွိၿပီးသား ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားကို ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ 
ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားကို ထိ 
ေရာက္မွန္ကန္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရန္ႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ရယူရန္။

• ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားကို ပံုမွန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုဝက္(ဘ္)
ဆိုဒ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း အခ်ိန္ 
ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္းကို 
ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရန္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ 
ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အျပည့္အဝကိုက္ညီ 
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရာ၌ ေအာက္ပါတို႔အေပၚတြင္ အထူး 
အေလးေပးသင့္ပါသည္။

o လက္ေအာက္ခံလုပ္ငန္းခြဲမ်ား၊ ဖက္စပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကဲ့သို႔ 
ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) အုပ္စု၏ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပို၍ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

o ဘုတ္အဖြဲ႕၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို တရားဝင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာတမ္း အပါအဝင္ 
ေကာ္ပိုရတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုထုတ္ျပန္ေပးရန္။ ဘ႑ာေရးအရ မည္မွ် သတ္မွတ္ 
ထားသည္၊ လူသားအရင္းအျမစ္အားျဖင့္ မည္မွ်လုပ္ကိုင္ေနသည္တုိ႔ အပါအဝင္ 
ကုမၸဏီသည္ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာတို႔ကို 
မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမိုထုတ္ျပန္ေပးရန္။

o ကုမၸဏီဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ရန္၊ အထူးသျဖင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္။

o ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အရာရွိသို႔ တင္သြင္းရသည့္ စာရင္းစစ္ၿပီးသား ဘ႑ာေရး 
စာရင္းမ်ားကို ေစာလ်င္စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္။

o ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားႏငွ္ ့သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ားကိ ုထတ္ုျပန္ေၾကညာေပးျခင္းအားျဖင္ ့
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုပံ့ပိုးေပးရန္။ ဤသည္တို႔တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘး 
ကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္ 
သက္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္သိျမင္ရန္ စစ္ေဆး 
ျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္း 

အခန္း ၅။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအား မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေနေၾကာင္း 
စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္သည္။ 

o အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အားလံုးကို လြယ္ကူစြာ ၾကည့္႐ႈရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အဓိက စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
ျမန္မာ အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာလံုးျဖင့္ ထားရွိေပးရန္။

• ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမႈစံႏႈန္းမ်ား (IFRS) အား အလ်င္ျမန္ဆံုး 
က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္။

• ကမၻာ့အဆင့္အစီရင္ခံျခင္း ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္ (GRI) ႏွင့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္
ရာမူေဘာင္ (Intergrated Reporting Framework) အစရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိအမွတ္ျပဳ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္အား အသံုးျပဳၿပီး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) ကို ညႊန္းဆိုျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျခင္းဆိုင္
ရာ အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ႏွင့္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို  ကုလသမဂၢ ကမၻာ 
လံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (UN Global Compact) ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းတြင္ 
ဆီေလ်ာ္သလို အသံုးျပဳရန္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ ႏွစ္စဥ္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အစီရင္ခံစာကို စီစဥ္ေရးဆြဲ 
သည့္အခါတြင္ ကုမၸဏီအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းပူး 
ေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီကို အႏၲရာယ္ျပဳေနသည့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခရွိေန 
သည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ‘material assessment’ ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တစ္ 
ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ AA1000 စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေအာင္ 
လိုက္နာရန္။

• သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအေပၚ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ ဆက္စပ္လို 
အပ္မႈရွိပါက ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္။ EIA မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္လည္း 
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္မ်ားကိုသာ ေသခ်ာစြာအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ 
ထိုဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိုင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္လည္း EIA လုပ္ထံုးလုပ္ 
နည္းမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

• ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 
ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းဆိုမွ ထုတ္ျပန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ 
ႀကိဳတင္၍ မိမိတို႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ EITI စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ေပးရန္။ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ 
သတၱုတူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္မ်ား၊ အစုိးရအား အခြန္မ်ား မည္မွ်ေဆာင္ေနသည္၊ အျခား 
ေသာ မည္သည့္ေငြေၾကးမ်ားအား အစိုးရသို႔ ေပးေဆာင္ေနရသည္၊ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ 
မ်ားသည္ မည္မွ်ရွိေနသည္၊ စာခ်ဳပ္တြင္ မည္သို႔ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိသည္၊ 
ကုမၸဏီ၏ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္သူမွာ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ 
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ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ တာဝန္မ်ား

• ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပံုနမူနာတို႔ကို အသံုးခ်၍အေကာင္း 
မြန္ဆံုး အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္သူ 
မ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ 
မ်ားကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္။

• ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ 
၄င္းတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေသခ်ာစြာသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စနီက်ဳ(MIoD) မွ ပို႔ခ်ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းကဲ့ 
သို႔ေသာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

• အရည္အေသြး ျပည့္ဝသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီအတြင္းေရးမႉး ခန္႔အပ္ရန္ (သို႔မဟုတ္)ကုမၸဏီ 
အတြင္းေရးမွဴးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳရန္။ 

• ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာ 
ေရးမဟုတ္သည့္ စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွရံန။္ ဘုတအ္ဖြဲ႕အား က်န္းမာေရး၊ လမူႈေရးႏငွ္ ့သဘာဝပတဝ္န္းက်ငဆ္ိငုရ္ာ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ 
ခ်က္ (HSE Management and Environmental Impact Assessment) ကဲ့သို႔ေသာ 
အထူးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား လုိအပ္သည့္ တာဝန္မ်ားအတြက္ ခိုင္မာသက္ဝင္ေန 
ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားခိုင္မာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ကြ်မ္းက်င္ 
ပညာရွင္၊ အထူးသျဖင့္ စာရင္းစစ္တို႔၏ အႀကံဉာဏ္တန္ဖိုးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကို အသိ 
အမွတ္ျပဳရန္။

• ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ က်ား/မ ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
လမ္းညႊန္တြဲေခၚသည့္ mentoring အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးကို 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပို၍ ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေရး 
အတြက္ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္။

• ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည့္ ၄င္းတို႔၏ 
တာဝန္မ်ားကို မည္သို႔ျပည့္ဝေအာင္ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟူေသာ လမ္း 
ညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ www.mcrb.org မွ ေပးထား 
သည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္။

စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈ

• ကုမၸဏီမွ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အဓိကေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ထိုေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို မည္ 
သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကုိ မည္သို႔ ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ရန္ စသည္တို႔ကို ေဖာ္ 
ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္။

• • အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
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စည္းမ်ဥ္မ်ားကို အေျခခံသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္တစ္ခုကို 
ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင့္ဆံုးအဆင့္မွေန၍ ဦးေဆာင္မႈကိုျပသရန္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို 
လည္း ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ ဤအဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ 
ေရးကို မည္မွ် အေလးထားေဆာင္ရြက္သည္ကို  မၾကာခဏသတိေပးရန္။

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္း ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈရွိေစေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုမၸဏီ 
ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မူဝါဒကို အမ်ား 
ျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား သင္ 
တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႀကီးမားသည့္ မည္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုမဆို ထည့္ 
သြင္းေဖာ္ျပရန္။

• အျခားေသာ စီးပြားေရးလပုင္န္းမ်ားႏငွ္အ့တ ူစုေပါင္း၍ အဂတိလိက္ုစားမႈတုိကဖ္်က္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။ ဥပမာ - အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ 
တင္ဒါေခၚသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

• ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္မႈရွိေစေရးအစီအစဥ္တြင္ အက်ဳိးစီးပြား ပဋိ 
ပကၡျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ 
ေဆာင္ရြက္သည္ကို လႊမ္းျခံဳပါဝင္ေအာင္ ေဖာ္ျပရန္။

• ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ထားလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) လွဴ 
ဒါန္းရန္အတြက္ အျခားဘတ္ဂ်က္မ်ားရွိပါက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုလည္း စနစ္တက်ထား 
ရန္။ ထိုသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းသည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
ပါဝင္ၿပီး ထိုသူမ်ားသည္လည္း ဥပမာအားျဖင့္ လာဘ္ေပးမႈမ်ားဟု ထင္ျမင္ယူဆ 
ႏိုင္ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္သူမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ေျဖာင့္မတ္မႈဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

• မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

o ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ အထူးသျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ   အပိုင္းအား 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။

o အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ကို အထူးသျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားက 
သိရွိထားရန္။

• ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားအား 
ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေစရန္။

• ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အမ်ားျပည္သူ၏ အျကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံသည့္ လုပ္ငန္း 
စဥ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက်င့္ဝတ္ ျဖစ္ေပၚလာ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။ ယင္းက်င့္ဝတ္တြင္  -

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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o ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈအတိုင္းအတာဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ 
အား အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး စေတာ့ 
ရွယ္ယာဝင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ထုိသတ္မွတ္ 
ခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္။ 

o အျပည္ျပညဆ္ိငု္ရာစံႏႈန္းမ်ားႏငွ္ ့ျမနမ္ာကမုၸဏမီ်ားဥပေဒရွ ိသတ္မတွခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့
ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအား ေထာက္ခံရန္ 
အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအား တိုက္တြန္းရန္။

o “comply or explain” စနစ္ (စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္၊ 
မက်င့္သံုးလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ဟူ၍ ရွင္းျပရမည္) အား အားေပးရန္။ အကယ္၍ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္  ယင္းကို  လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အဘယ္ 
ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္အားရွင္းျပရန္စသည္တုိ႔ 
ပါဝင္သင့္သည္။

• ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ 
(CBM) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ 
(SECM) တို႔က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာ 
မႈဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိၿပီး တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ 
သလို တစ္ေျပးတည္းသတ္မွတ္ျခင္းကလည္း အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ 
ညီမႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ဥပမာ ဘ႑ာေရးက႑သည္ အျခား 
က႑မ်ားထက္ ပိုမိုသာလြန္သည့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစံႏႈန္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။

• သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
ရန္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခန္း 
က႑ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသတ္မွတ္ရန္။ ထို႔အျပင္ ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီ 
မ်ားအား လမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ခိုင္ခိုင္လံုလံုႏွင့္ ထင္ထင္ရွားရွား 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္  အျခားတရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပမာမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္ 
မ်ားကို အတုယူ၍ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ဦးေဆာင္မႈျပဳ 
ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိႏိုင္ရန္။

• စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ဝင္ထားသည့္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးႏွင့္ အမ်ားပိုင္ 
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာဒါ႐ိုက္တာမ်ားအင္စတီက်ဳ (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ အသိ 
အမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရသည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳမွေန၍ ဒါ႐ိုက္တာလက္မွတ္ 
(သို႔မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေပးသည့္ သင္တန္းတစ္ခုခုကို ၿပီးေျမာက္ 
ေအာင္ျမငစ္ြာ တက္ေရာက္သငယူ္ထားသတူစဦ္း အနည္းဆံုးရွရိမညဟ္ူေသာစည္းမ်ဥ္း 
တစ္ခုကို စတင္အသက္သြင္းရန1္81။

• အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) 
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ထား 

181 Rule 406(a) of the Singapore Listing Rules သည္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁) ရက္မွစ၍ စတင္အသက္ဝင္ၿပီး SGX 
စာရင္းဝင္ကုမၸဏီတိုင္း၏ ပထမဆံုးအျဖစ္ ဒါ႐ိုက္တာရာထူးကို တာဝန္ယူသူမ်ားသည္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွ 
တစ္နွစ္အတြင္းတာဝန္မ်ားနွင့္ အခန္းက႑လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္သင္တန္းကို မျဖစ္မေနတက္ 
ေရာက္ရသည္။
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ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ စာရင္းျပဳစုထားျခင္း စသည့္  အားေပးလုပ္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို  လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာမႈတို႔ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ဖန္တီးရန္။

• “၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ROSC စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစား 
လိုက္နာမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာရင္းမ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္း (‘Report 
on Observance of Standards and Codes (ROSC): Accounting and Auditing: 
Myanmar’)” ဟူေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ပါေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္း 
ေကာင္စီ (Myanmar Accountancy Council) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔ 
စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္း (Myanmar Institute of Certified Public Accountants) 
တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

• ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း 
ေရွ့ေျပးေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Sustainable Stock Exchange Initiative) တြင္ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုယူ၍ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္တြင္ 
စာရင္းဝင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာ 
အစီရင္ခံစာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္မႈ

• ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား - အထူးသျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမတိုင္မီ တင္သြင္းသည့္ အဆို 
ျပဳခ်က္မ်ား၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရန္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ပါမစ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၉၆) အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ စီမံကိန္းအတြက္ ႏွစ္စဥ္ 
တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သတိေပး 
ရန္။

• ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္  
တြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး၏ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို ပံုႏွိပ္ 
ထုတ္ေဝရန္။ ထို႔အျပင္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ရွိပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ား 
ကိုလည္း ထပ္ထည့္ေပးရန္။ ၄င္းတို႔ကို scan လုပ္ထားျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္လည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္ရန္ pdf ကဲ့သုိ႔ေသာ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ 
လည္း ထားေပးပါရန္။

• EIA လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ 
ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ အစိုးရအေနႏွင့္ေရာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
သူမ်ားအေနႏွင့္ပါ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္ရန္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ 
ေသာပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို အြန္ 
လိုင္းေပၚတြင္ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ထားရန္။
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• သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ လက္လွမ္းမီေအာင္ ထည့္သြင္းေပးထားရန္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရးဟူေသာ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ပိုမို 
တိုးျမႇင့္ရန္။ 

• ထို႔အျပင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲထားသည့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဥပေဒ (procurement 
law) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ ဥပေဒထဲတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္
ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းဆိုင္ရာ စာသားပါရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုပါရွိလာေသာ 
စာသားကို ေနာက္ပိုင္းနည္းဥပေဒမ်ားထဲတြင္ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာ - အေထြေထြဝယ္ယူမႈမ်ားဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ 
ပုဒ္မမ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ဌာနသည္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို 
စတင္ျပင္ဆင္သည့္ကာလမွစၿပီး တင္ဒါေခၚယူခ်ိန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
သည့္အခါမ်ားတြင္ အဓိကက်ေသာ အဆင့္တိုင္း၌ စာခ်ဳပ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္၊ မည္မွ် အတိုင္းအတာထိ က်ယ္ဝန္းသည္၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ကို 
မည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္အသက္ဝင္မည္ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ဝန္ႀကီးဌာနမွ 
ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

• ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသူတို႔ လိုက္နာရ 
မည့္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ ေရနံ၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္သတၱဳမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 
ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ား သိရွိ 
ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္။ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ 
ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) စံႏႈန္း၏ စည္းကမ္းခ်က္အမွတ္ 
၃.၁၂ (ခ) ကို ျပည့္မီ႐ံုမွ်မက ထိုစည္းကမ္းခ်က္အရ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေရနံ၊ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳစသည့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္သည့္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း 
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္။ 

အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ား

• EITI ဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ လမ္းျပေျမပံုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရန္။

• MyCo ၏ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ 
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ား 
ကို ထည့္သြင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တြင္းထြက္သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ 
ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး (EITI) ႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈဆိုင္ရာ သတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ရန္။

• အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာျခင္းကို ျပည့္ဝစြာႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ PEP 
ေခၚ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ား စာရင္းတစ္ခုကို ျပဳစုထားရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရင္းေၾကညာခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 
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ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္လည္း ပြင့္လင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား 
ႏွင့္ ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ား၏ မိသားစု 
ဝင္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒတြင္သာမက လက္ေတြ႕ 
တြင္ ဆက္လက္၍လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္။

• ထိုပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္း ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိသည့္ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕တစ္ရပ္မွ စစ္ေဆးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ အကယ္၍ 
သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား ထနိခ္်နထ္ားျခင္း (သုိ႔မဟတု)္ သတင္းအခ်ကအ္လကမ္်ား 
ကုိ အမွားမ်ားေပးခ့ဲပါက အခ်ဳိးအစားႏွင့္ကုိက္ညီၿပီး ေနာက္မလုပ္ေအာင္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစမည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ရန္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး

• UNCAC အပိုဒ္ (၁၃) ႏွင့္အညီ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ (သို႔မဟုတ္) 
အဂတိလုိက္စားမႈကုိ အေရးယူရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေစျခင္းသာမက ထို႔အတူပင္ ပုဂၢလိကမွေန၍ တရားစြဲဆိုႏိုင္ျခင္းႏွင့္ နစ္နာသူမ်ား 
ကိုယ္စား အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ တရားစြဲျခင္းဆိုသည့္ ကိစၥမ်ဳိးတြင္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္ျခင္းအားျဖင့္ အရက္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို 
ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

• အကယ္၍ လိုအပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေနရာႏွင့္ မီဒီယာ 
၏လြတ္လပ္ခြင့္သာမက ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ အကာအကြယ္ 
ေပးေရးကို အာမခံေပးႏိုင္မည့္ ယႏၲရားနည္းလမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးရန္ႏွင့္ 
က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ကတိျပဳေပးရန္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း (ပုဒ္မ ၆၆-ဃ ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း) 
တို႔လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူမ်ားကို ဒုကၡမေပးရေလေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပမာ - ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒ၊ အသေရဖ်က္မႈဥပေဒမ်ားကို 
အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ကာ ဒုကၡေပးျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း။

• Whistle-blower protection ေခၚ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း Action Plan 
ႏွင့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဘ႑ာေရးသာမက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားကိုပါ 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း ထိေရာက္စြာတိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ယႏၲရားတစ္ခုေပၚလာႏိုင္ 
မည္ျဖစ္သလို သက္ေသမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူမ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ဆိုင္သည့္ က႑တြင္ေကာ၊ ပုဂၢလိကက႑ဍတြင္ပါ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ယႏၲရားမ်ား 
ေပၚထြက္လာပါလိမ့္မည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း ဥပေဒကဲ့ 
သို႔ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္။ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း UNCAC ပထမအႀကိမ္ 
သုံးသပ္မႈစက္ဝန္းတြင္ မီးေမာင္းထုိးျပေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ နည္းဥပေဒ 
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မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္။ ထို႔အတူ UNCAC ပထမအႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးတြင္ 
ခ်ေပးလိုက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီေပးႏုိင္သည့္ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ အရက္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေရးကိုလည္း 
ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရန္။ (UNCAC အပိုဒ္ ၆၃ (၄) (၅) (၆) ႏွင့္ (၇)။)

• မလိုအပ္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံေနရမႈမ်ား မရွိေစျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္း 
အဆင္ေျပေစရန္ ေငြေပးရျခင္းနယ္ပယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္။ ဥပမာ အစိုးရဌာနတစ္ခုႏွင့္ 
တစ္ခုၾကား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို ပို၍ေကာင္းမြန္ေစေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္း 
ေက်ာင္းေရးဌာနတစ္ခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ပုဂၢလိကက႑၊ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားက ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို 
လည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးက ျဗဴ႐ိုကေရစီစနစ္မ်ားကို စိန္ေခၚၿပီး ရွိၿပီးသားအဆင့္မ်ားထဲ 
တြင္လည္း မလိုအပ္သည္မ်ား၊ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖယ္ရွားရန္။

• ျပည္သူ့ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ တင္ဒါေခၚသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ 
မရွိျခင္းတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ 
ေဆာင္ေရး (Construction Sector Transparency Initiative – CoST) ကို သံုးကာ 
အစိုးရစီမံကိန္းတစ္ခုကို ကနဦး စီမံကိန္းအေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ကိုင္ရန္။

• အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဩဇာအာဏာရွိသူမ်ားသို႔ “အခမဲ့” ေပးအပ္ေသာ ကုန္စည္ 
မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားအပါအဝင္ လာဘ္စားမႈႏွင့္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈဆိုင္ရာအခ်က္မ်ား အားလံုးအေပၚ တုန္႔ျပန္အေရးယူရန္။

• အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ႀကိဳးနီစနစ္ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္စားရန္ခြင္ (red-
tape hotspot) ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း 
မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ တင္ဒါလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပါဝင္ 
ေစျခင္း (ဥပမာ - အခ်ဳိ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မျဖစ္မေန ထုတ္ေပးရန္) 
စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား၊ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္တြန္းစည္း႐ံုး 
လႈံ႕ေဆာ္ရန္။

• UNCAC ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ 
မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ UNCAC ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 
ေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းထားသည့္ coalition (UNCAC ညြန္႔ေပါင္း 
အဖြဲ႕)က ေရးဆြဲထားသည့္ UNCAC ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ကတိျပဳခ်က္ကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာ 
ရန္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ေကာ္မရွင္သို႔
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• အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကုိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ 
အရက္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူမ်ားအပါအဝင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုသူမ်ားအား အကာ 
အကြယ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးရန္။

• တရားဝင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ သတင္းအတတ္ပညာအား  ပိတ္ပင္တားဆီး 
ျခင္းမျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အပါအဝင္ အသေရဖ်က္ 
မႈအား ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ 
ပံ့ေပးရန္။ 

• အထက္ပါ အျကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပစၥည္းဝယ္ယူသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း 
(Procurement Law) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ 
ဆက္လက္၍လည္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ တင္ဒါေခၚယူသည့္အခါ 
တြင္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ 
ဆက္လက္၍ ဖိအားေပးရန္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ၊ ေျပာဆိုစရာ 
ျဖစ္ေနသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပေဆြး 
ေႏြးရန္။

• ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ တာဝန္ခံမႈရွိေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အသံုးျပဳရန္။ ကုမၸဏီမ်ားက ၄င္းတို႔ထုတ္ျပန္၍ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ား 
ကို လိုက္နာျခင္းမရွိပါက (သို႔မဟုတ္) လိုက္နာျခင္း စံခ်ိန္မျပည့္မီပါက ထိုကုမၸဏီမ်ား၊ 
ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို သိရွိေအာင္ သတင္းေရးသားတင္ျပရန္။

• ကုမၸဏီမွက်င္းပေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္။ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သတင္းေရးသားရန္။

• ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဘ႑ာေရးရာမ်ားႏွင့္ အခြန္ကိစၥမ်ားကိုလည္း ထည့္ 
သြင္းေဖာ္ျပျခင္း အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမွ သတင္း 
ေရးသားျခင္းကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ 

• စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာက်င့္ဝတ္စံႏႈန္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေအာင္ (သို႔မဟုတ္) ထို႔ 
ထက္မက ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားေရးအတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနရန္။ ထိုနည္းတူစြာ တစ္ဆင့္ခံေဆာင္ရြက္သူ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား 
ႏွင့္ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးမႈ ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ 
အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
အားသြန္ခြန္စိုက္ အစီရင္ခံတင္ျပရန္။

လႊတ္ေတာ္သို႔

ျမန္မာ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အသိုင္းအဝိုင္းသို႔
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁) - ရလဒ္မ်ား အျပည့္အစံုပါ ဇယား

L  = Listed (စေတာ့ရွယ္ယာစာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား)
P = Public (အမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ား)
PR = Private (အမ်ားနွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား)
SEE = State-owned Economic Enterprise (နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)
NW = No Website previously (ယခင္က ဝက္(ဘ္)ဆိုဒ္မရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ာ)း

68 69

• Undertake corruption risk assessments, consulting with business 
about corruption and red-tape hotspots.   Advocate to government and 
parliament for better regulation and permitting, through more public 
consultation, better public procurement and tendering procedures, and 
access to information provisions in all laws i.e. compulsory requirements 
for publishing certain information.

• Ensure a transparent and inclusive 2nd cycle of the UNCAC review 
process, publicly endorsing the UNCAC Review Transparency Pledge 
developed by the UNCAC Coalition, a global network of civil society 
organisations committed to the effective implementation and monitoring 
of UNCAC.

• Support transparency, media freedom and whistle blower protection, 
including of investigative journalists, civil society organisations and other 
whistle blowers working on corruption and accountability.

• Support amendments to laws covering criminal defamation, including 
66(D) of the Telecoms Law, to ensure that these are not used to prevent 
legitimate investigative journalism.

• Take the above recommendations concerning the draft Procurement Law 
into account, and continue to press for transparent public tendering and 
procurement processes and publicly highlight questionable decisions.

• Use the data published by companies to hold them accountable and 
monitor their public commitments about sustainability. Raise instances 
of companies failing to live up to those commitments with the company.

• Participate in consultations on environmental impact assessments, and 
other forms of stakeholder engagement by companies, and report on 
them.

• Strengthen media reporting on business, including corporate governance, 
financial issues, and tax.

• Engage with Myanmar companies to ensure that they meet or exceed 
international standards on responsible business conduct and report 
robustly on how they manage risks and impacts associated with 
operations, including with respect to contractors and supply chains.

TO THE ANTI-
CORRUPTION 
COMMISSION:
—

TO PARLIAMENT:
—

TO MYANMAR 
CIVIL SOCIETY 
ORGANISATIONS 
AND THE MEDIA:
—

TO THE INVESTOR 
COMMUNITY:
—
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1  2 CITY MART HOLDING CO LTD (CMHL) PR 75% 53% 84% 72% 70%

2  1 FIRST MYANMAR INVESTMENT  (FMI) L 71% 61% 67% 49% 61%

3  5 MAX MYANMAR GROUP PR 61% 55% 64% 40% 55%

3  6 SHWE TAUNG GROUP PR 54% 51% 60% 53% 55%

5  - UNITED AMARA BANK (UAB) PR 50% 63% 60% 35% 53%

6  7 GRAND GUARDIAN INSURANCE PUBLIC CO P 71% 39% 49% 53% 51%

7  9 MYANMAR THILAWA SEZ HOLDING PUBLIC CO L 57% 49% 29% 60% 48%

8  7 DAGON GROUP OF COMPANIES PR 57% 35% 44% 30% 40%

9  22 MYAN SHWE PYI TRACTORS PR 46% 22% 42% 49% 39%

10  4 AYEYARWADY (AYA) BANK PR 50% 37% 33% 35% 38%

11  10 KBZ GROUP PR 43% 31% 49% 19% 35%

12  16 MYANMAR AGRIBUSINESS PUBLIC CO (MAPCO) P 54% 29% 31% 21% 32%

13  - KMD PR 46% 12% 38% 35% 31%

14  25 MYANMAR AGRO EXCHANGE (MAEX) PUBLIC CO P 46% 20% 31% 21% 28%

15  18 TMH TELECOM PUBLIC CO L 50% 35% 0% 21% 24%

16  12 GREAT HOR KHAM PUBLIC CO P 39% 24% 11% 23% 23%

17  - IGE GROUP PR 43% 20% 18% 12% 21%

17  11 MYANMAR AWBA PR 25% 18% 29% 12% 21%

19  15 SMART TECHNICAL SERVICES CO PR 32% 8% 29% 5% 17%

20  18 MYANMAR CITIZENS BANK L 43% 12% 0% 14% 15%

20  27 UNITED PAINT GROUP PR 14% 0% 20% 26% 15%

22  53 MYANMAR ORIENTAL BANK PR 18% 16% 18% 2% 13%

22  14 PARAMI ENERGY GROUP PR 21% 2% 27% 7% 13%

22  37 AYEYAR HINTHAR HOLDINGS CO PR 25% 10% 18% 2% 13%

ANNEX 1: FULL TABLE OF RESULTS
—

L = Listed
P = Public
PR = Private
SEE = State-owned Economic Enterprise
NW = No Website previously

2019.indd   68-69 03/05/2019   13:06
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22  21 FIRST PRIVATE BANK L 32% 12% 0% 14% 13%

22  99 MYANMAR TECHNOLOGIES AND INVESTMENT 
CORPORATION LTD P 29% 14% 4% 9% 13%

27  12 IRRAWADDY GREEN TOWER PR 11% 6% 20% 9% 12%

28  37 HTOO GROUP PR 18% 4% 20% 2% 10%

28  18 CO-OPERATIVE BANK (CB BANK) PR 14% 10% 9% 7% 10%

30  37 MYANMAR PAYMENT UNION PUBLIC CO  (MPU) P 21% 6% 0% 14% 9%

31 37 YANGON BUS PUBLIC CO P 14% 12% 4% 2% 8%

31 26 ZAW GYI PREMIER PR 14% 0% 13% 7% 8%

33 - PROVEN GROUP PR 17% 4% 0% 4% 7%

33 37 YATHAR CHO INDUSTRIES PR 4% 0% 4% 21% 7%

35 22 ASIA WORLD PR 18% 0% 11% 0% 6%

35 22 CONSTRUCTION & HOUSING DEVELOPMENT BANK SEE 14% 10% 0% 2% 6%

35 - EVER FLOW RIVER  GROUP P 18% 8% 0% 2% 6%

35 - YANGON ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION (YESC) SEE 18% 0% 2% 9% 6%

39 29 ELITE TELECOM PUBLIC CO P 11% 6% 2% 5% 5%

39 32 MYAWADDY BANK PR 21% 6% 0% 0% 5%

39 - MYANMAR RAILWAYS SEE 11% 0% 0% 14% 5%

39 - THILAWA SEZ MANAGEMENT COMMITTEE CO SEE 18% 0% 4% 5% 5%

39 53 ASIA BUSINESS SYNERGY PUBLIC CO P 7% 8% 0% 0% 5%

39 - MYANMAR SHIPYARDS SEE 18% 6% 0% 0% 5%

39 53 MYANMAR DISTRIBUTION GROUP PR 21% 0% 0% 5% 5%

46 79 SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK P 18% 4% 0% 0% 4%

46 53 MYANMAR AUTOMOBILE DEVELOPMENT PUBLIC CO P 11% 4% 0% 5% 4%

46 37 UMG GROUP OF COMPANIES PR 21% 0% 0% 2% 4%

46 53 GOLDEN ZANEKA PUBLIC CO P 11% 4% 0% 2% 4%

46 79 GOOD BROTHERS PR 18% 0% 0% 2% 4%

46 37 MANDALAY MYOTHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC CO P 11% 0% 0% 7% 4%

46 53 MOTTAMA TRADING CO PR 18% 0% 0% 2% 4%

46 79 GLOBAL TREASURE BANK PUBLIC CO P 11% 4% 0% 2% 4%

46 - ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION SEE 7% 2% 4% 2% 4%

46 - MYANMAR PEARL ENTERPRISE (MPE) SEE 14% 0% 0% 5% 4%
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TOTAL

46 53 PAHTAMA GROUP PR 14% 0% 0% 5% 4%

46 29 SUPREME GROUP PR 11% 4% 0% 2% 4%

46 53 VICTORY MYANMAR GROUP PR 7% 2% 0% 7% 4%

46 32 WPG CAPITAL PUBLIC CO P 7% 6% 0% 2% 4%

60 29 A1 GROUP OF COMPANIES PR 4% 4% 0% 5% 3%

60 99 AYEYAR PATHEIN DEVELOPMENT PUBLIC CO P 14% 0% 2% 0% 3%

60 79 DENKO TRADING PR 18% 0% 0% 0% 3%

60 37 EDEN GROUP PR 11% 0% 0% 5% 3%

60 94 GOLDEN MYANMAR AIRLINES (GMA) PUBLIC CO P 18% 0% 0% 0% 3%

60 37 ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PR 11% 2% 0% 2% 3%

60 NW SHWE BYAIN PHYU CO PR 14% 0% 0% 2% 3%

60 53 TANINTHARYI DIVISION DEVELOPMENT PUBLIC CO P 7% 6% 0% 0% 3%

68 79 APEX GAS & OIL PUBLIC CO P 7% 0% 0% 5% 2%

68 53 EUROPE & ASIA COMMERCIAL (EAC) PR 14% 0% 0% 0% 2%

68 53 MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) SEE 14% 0% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR ECONOMIC BANK SEE 11% 2% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK SEE 4% 4% 0% 2% 2%

68 - MYANMAR PORT AUTHORITY SEE 14% 0% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR POSTS AND TELECOMMUNICATION SEE 11% 0% 0% 2% 2%

68 53 NEW DAY ENERGY PR 11% 0% 0% 2% 2%

68 - YANGON AIRPORT GROUP PR 14% 0% 0% 0% 2%

68 NW YEE SHIN PR 14% 0% 0% 0% 2%

68 79 AA GROUP (PACIFIC AA GROUP COMPANIES) PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 - CONSUMER GOODS MYANMAR PR 7% 0% 0% 0% 2%

68 - LOI HEIN PR 14% 0% 0% 0% 2%

68 - INLAND WATER TRANSPORT SEE 11% 0% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR GEMS ENTERPRISE (MGE) SEE 4% 0% 2% 2% 2%

68 - MYANMAR INSURANCE SEE 11% 0% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR OIL AND GAS ENTERPRISE (MOGE) SEE 4% 0% 2% 2% 2%

68 - MYANMAR PETROCHEMICAL ENTERPRISE (MPE) SEE 4% 0% 2% 2% 2%

68 - MYANMAR PETROLEUM PRODUCT ENTERPRISE 
(MPPE) SEE 4% 0% 2% 2% 2%
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22  21 FIRST PRIVATE BANK L 32% 12% 0% 14% 13%

22  99 MYANMAR TECHNOLOGIES AND INVESTMENT 
CORPORATION LTD P 29% 14% 4% 9% 13%

27  12 IRRAWADDY GREEN TOWER PR 11% 6% 20% 9% 12%

28  37 HTOO GROUP PR 18% 4% 20% 2% 10%

28  18 CO-OPERATIVE BANK (CB BANK) PR 14% 10% 9% 7% 10%

30  37 MYANMAR PAYMENT UNION PUBLIC CO  (MPU) P 21% 6% 0% 14% 9%

31 37 YANGON BUS PUBLIC CO P 14% 12% 4% 2% 8%

31 26 ZAW GYI PREMIER PR 14% 0% 13% 7% 8%

33 - PROVEN GROUP PR 17% 4% 0% 4% 7%

33 37 YATHAR CHO INDUSTRIES PR 4% 0% 4% 21% 7%

35 22 ASIA WORLD PR 18% 0% 11% 0% 6%

35 22 CONSTRUCTION & HOUSING DEVELOPMENT BANK SEE 14% 10% 0% 2% 6%

35 - EVER FLOW RIVER  GROUP P 18% 8% 0% 2% 6%

35 - YANGON ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION (YESC) SEE 18% 0% 2% 9% 6%

39 29 ELITE TELECOM PUBLIC CO P 11% 6% 2% 5% 5%

39 32 MYAWADDY BANK PR 21% 6% 0% 0% 5%

39 - MYANMAR RAILWAYS SEE 11% 0% 0% 14% 5%

39 - THILAWA SEZ MANAGEMENT COMMITTEE CO SEE 18% 0% 4% 5% 5%

39 53 ASIA BUSINESS SYNERGY PUBLIC CO P 7% 8% 0% 0% 5%

39 - MYANMAR SHIPYARDS SEE 18% 6% 0% 0% 5%

39 53 MYANMAR DISTRIBUTION GROUP PR 21% 0% 0% 5% 5%

46 79 SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK P 18% 4% 0% 0% 4%

46 53 MYANMAR AUTOMOBILE DEVELOPMENT PUBLIC CO P 11% 4% 0% 5% 4%

46 37 UMG GROUP OF COMPANIES PR 21% 0% 0% 2% 4%

46 53 GOLDEN ZANEKA PUBLIC CO P 11% 4% 0% 2% 4%

46 79 GOOD BROTHERS PR 18% 0% 0% 2% 4%

46 37 MANDALAY MYOTHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC CO P 11% 0% 0% 7% 4%

46 53 MOTTAMA TRADING CO PR 18% 0% 0% 2% 4%

46 79 GLOBAL TREASURE BANK PUBLIC CO P 11% 4% 0% 2% 4%

46 - ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION SEE 7% 2% 4% 2% 4%

46 - MYANMAR PEARL ENTERPRISE (MPE) SEE 14% 0% 0% 5% 4%
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TOTAL

46 53 PAHTAMA GROUP PR 14% 0% 0% 5% 4%

46 29 SUPREME GROUP PR 11% 4% 0% 2% 4%

46 53 VICTORY MYANMAR GROUP PR 7% 2% 0% 7% 4%

46 32 WPG CAPITAL PUBLIC CO P 7% 6% 0% 2% 4%

60 29 A1 GROUP OF COMPANIES PR 4% 4% 0% 5% 3%

60 99 AYEYAR PATHEIN DEVELOPMENT PUBLIC CO P 14% 0% 2% 0% 3%

60 79 DENKO TRADING PR 18% 0% 0% 0% 3%

60 37 EDEN GROUP PR 11% 0% 0% 5% 3%

60 94 GOLDEN MYANMAR AIRLINES (GMA) PUBLIC CO P 18% 0% 0% 0% 3%

60 37 ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PR 11% 2% 0% 2% 3%

60 NW SHWE BYAIN PHYU CO PR 14% 0% 0% 2% 3%

60 53 TANINTHARYI DIVISION DEVELOPMENT PUBLIC CO P 7% 6% 0% 0% 3%

68 79 APEX GAS & OIL PUBLIC CO P 7% 0% 0% 5% 2%

68 53 EUROPE & ASIA COMMERCIAL (EAC) PR 14% 0% 0% 0% 2%

68 53 MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) SEE 14% 0% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR ECONOMIC BANK SEE 11% 2% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK SEE 4% 4% 0% 2% 2%

68 - MYANMAR PORT AUTHORITY SEE 14% 0% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR POSTS AND TELECOMMUNICATION SEE 11% 0% 0% 2% 2%

68 53 NEW DAY ENERGY PR 11% 0% 0% 2% 2%

68 - YANGON AIRPORT GROUP PR 14% 0% 0% 0% 2%

68 NW YEE SHIN PR 14% 0% 0% 0% 2%

68 79 AA GROUP (PACIFIC AA GROUP COMPANIES) PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 - CONSUMER GOODS MYANMAR PR 7% 0% 0% 0% 2%

68 - LOI HEIN PR 14% 0% 0% 0% 2%

68 - INLAND WATER TRANSPORT SEE 11% 0% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR GEMS ENTERPRISE (MGE) SEE 4% 0% 2% 2% 2%

68 - MYANMAR INSURANCE SEE 11% 0% 0% 0% 2%

68 - MYANMAR OIL AND GAS ENTERPRISE (MOGE) SEE 4% 0% 2% 2% 2%

68 - MYANMAR PETROCHEMICAL ENTERPRISE (MPE) SEE 4% 0% 2% 2% 2%

68 - MYANMAR PETROLEUM PRODUCT ENTERPRISE 
(MPPE) SEE 4% 0% 2% 2% 2%
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68 - MYANMAR TIMBER ENTERPRISE SEE 4% 0% 0% 5% 2%

68 53 MYANMAR TELECOMMUNICATION NETWORK PUBLIC 
CO P 11% 0% 0% 0% 2%

68 - NO (1) MINING ENTERPRISE SEE 7% 0% 0% 2% 2%

68 32 NAING GROUP OF COMPANIES PR 7% 0% 2% 0% 2%

68 79 NATIONAL DEVELOPMENT COMPANY GROUP P 7% 2% 0% 0% 2%

68 - NATIONAL INFRASTRUCTURE HOLDINGS CO LTD 
(NIHC) PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 - NEW STAR LIGHT PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 - NO (2) MINING ENTERPRISE SEE 7% 0% 0% 2% 2%

68 - NO (3) MINING ENTERPRISE SEE 7% 0% 0% 2% 2%

68 NW ROYAL YATANARPON TELECOM PUBLIC CO P 11% 0% 0% 0% 2%

68 53 SEIN WUT HMON PR 4% 0% 0% 5% 2%

68 79 SHWE THAN LWIN MEDIA PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 94 STEEL KING PR 11% 0% 0% 0% 2%

68 - SUPER ONE GROUP OF COMPANIES PR 11% 0% 0% 0% 2%

68 37 SUPER SEVEN STARS MOTORS INDUSTRY CO PR 11% 0% 0% 0% 2%

68 53 THAN TAW MYAT PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 53 YATANARPON TELEPORT PUBLIC CO P 7% 0% 0% 2% 2%

104 53 ACE GROUP PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 37 AUNG KAN BO TRADING PR 4% 0% 0% 2% 1%

104 53 CAPITAL DIAMOND STAR GROUP PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 53 DAGON BEVERAGES PR 4% 0% 0% 2% 1%

104 - DECO-LAND GROUP PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 37 GOLDEN KEY CO LTD (MIKKO GROUP) PR 4% 0% 0% 2% 1%

104 - GOLDEN LAND EAST ASIA DEVELOPMENT LTD  P 4% 0% 0% 2% 1%

104 53 MIN ZAR NI PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 99 MYANMA GOLDEN STAR PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 NW AYEYARWADDY FARMERS DEVT BANK PUBLIC CO  
(ABANK) P 7% 0% 0% 0% 1%

104 NW NCX MYANMAR CO LTD  PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 - - MYANMAR FOREIGN TRADE BANK (MFTB) SEE 7% 0% 0% 0% 1%

104 - NO (1) HEAVY INDUSTRIES SEE 7% 0% 0% 0% 1%

104 - NO (2) HEAVY INDUSTRIES SEE 7% 0% 0% 0% 1%
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104 - NO (3) HEAVY INDUSTRIES SEE 7% 0% 0% 0% 1%

104 - ORIGINAL GREAT POPULAR PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 37 P T POWER TRADING PR 4% 0% 0% 2% 1%

104 32 RAKHINE DEVELOPMENT CORPORATION P 7% 0% 0% 0% 1%

104 79 SHWE WAH YAUNG AGRICULTURE PRODUCTION PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 37 YOUNG INVESTMENT GROUP PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 - ALL SEES INTERNATIONAL PR 2% 0% 0% 0% 1%

104 - ASIA ENERGY TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 94 BENHUR TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 53 ELEVEN MEDIA GROUP PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 99 EVER SUNNY INDUSTRIAL CO LTD (ESI FOOD) PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 - GLOBAL WORLD INSURANCE PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 99 KAYTUMADI PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 53 KHA YAY TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 59 KMA GROUP PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 79 MYANMAR ICT DEVELOPMENT PUBLIC CO P 4% 0% 0% 0% 1%

104 99 MYANMAR MOTION PICTURE DEVELOPMENT PUBLIC 
CO P 4% 0% 0% 0% 1%

104 99 MYAWADDY TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 - MYO NAING NINE INTERNATIONAL TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 79 NEW GOLDEN GATE (1991) COMPANY PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 NW OK GROUP PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 79 TZTM GROUP PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 - MANDALAY ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION SEE 4% 0% 0% 0% 1%

L = Listed
P = Public
PR = Private
SEE = State-owned Economic Enterprise
NW = No Website previously
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TOTAL

68 - MYANMAR TIMBER ENTERPRISE SEE 4% 0% 0% 5% 2%

68 53 MYANMAR TELECOMMUNICATION NETWORK PUBLIC 
CO P 11% 0% 0% 0% 2%

68 - NO (1) MINING ENTERPRISE SEE 7% 0% 0% 2% 2%

68 32 NAING GROUP OF COMPANIES PR 7% 0% 2% 0% 2%

68 79 NATIONAL DEVELOPMENT COMPANY GROUP P 7% 2% 0% 0% 2%

68 - NATIONAL INFRASTRUCTURE HOLDINGS CO LTD 
(NIHC) PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 - NEW STAR LIGHT PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 - NO (2) MINING ENTERPRISE SEE 7% 0% 0% 2% 2%

68 - NO (3) MINING ENTERPRISE SEE 7% 0% 0% 2% 2%

68 NW ROYAL YATANARPON TELECOM PUBLIC CO P 11% 0% 0% 0% 2%

68 53 SEIN WUT HMON PR 4% 0% 0% 5% 2%

68 79 SHWE THAN LWIN MEDIA PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 94 STEEL KING PR 11% 0% 0% 0% 2%

68 - SUPER ONE GROUP OF COMPANIES PR 11% 0% 0% 0% 2%

68 37 SUPER SEVEN STARS MOTORS INDUSTRY CO PR 11% 0% 0% 0% 2%

68 53 THAN TAW MYAT PR 7% 0% 0% 2% 2%

68 53 YATANARPON TELEPORT PUBLIC CO P 7% 0% 0% 2% 2%

104 53 ACE GROUP PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 37 AUNG KAN BO TRADING PR 4% 0% 0% 2% 1%

104 53 CAPITAL DIAMOND STAR GROUP PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 53 DAGON BEVERAGES PR 4% 0% 0% 2% 1%

104 - DECO-LAND GROUP PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 37 GOLDEN KEY CO LTD (MIKKO GROUP) PR 4% 0% 0% 2% 1%

104 - GOLDEN LAND EAST ASIA DEVELOPMENT LTD  P 4% 0% 0% 2% 1%

104 53 MIN ZAR NI PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 99 MYANMA GOLDEN STAR PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 NW AYEYARWADDY FARMERS DEVT BANK PUBLIC CO  
(ABANK) P 7% 0% 0% 0% 1%

104 NW NCX MYANMAR CO LTD  PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 - - MYANMAR FOREIGN TRADE BANK (MFTB) SEE 7% 0% 0% 0% 1%

104 - NO (1) HEAVY INDUSTRIES SEE 7% 0% 0% 0% 1%

104 - NO (2) HEAVY INDUSTRIES SEE 7% 0% 0% 0% 1%
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TOTAL

104 - NO (3) HEAVY INDUSTRIES SEE 7% 0% 0% 0% 1%

104 - ORIGINAL GREAT POPULAR PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 37 P T POWER TRADING PR 4% 0% 0% 2% 1%

104 32 RAKHINE DEVELOPMENT CORPORATION P 7% 0% 0% 0% 1%

104 79 SHWE WAH YAUNG AGRICULTURE PRODUCTION PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 37 YOUNG INVESTMENT GROUP PR 7% 0% 0% 0% 1%

104 - ALL SEES INTERNATIONAL PR 2% 0% 0% 0% 1%

104 - ASIA ENERGY TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 94 BENHUR TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 53 ELEVEN MEDIA GROUP PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 99 EVER SUNNY INDUSTRIAL CO LTD (ESI FOOD) PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 - GLOBAL WORLD INSURANCE PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 99 KAYTUMADI PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 53 KHA YAY TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 59 KMA GROUP PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 79 MYANMAR ICT DEVELOPMENT PUBLIC CO P 4% 0% 0% 0% 1%

104 99 MYANMAR MOTION PICTURE DEVELOPMENT PUBLIC 
CO P 4% 0% 0% 0% 1%

104 99 MYAWADDY TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 - MYO NAING NINE INTERNATIONAL TRADING PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 79 NEW GOLDEN GATE (1991) COMPANY PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 NW OK GROUP PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 79 TZTM GROUP PR 4% 0% 0% 0% 1%

104 - MANDALAY ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION SEE 4% 0% 0% 0% 1%

L = Listed
P = Public
PR = Private
SEE = State-owned Economic Enterprise
NW = No Website previously
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Companies without a website (in alphabetical order)

PUBLIC COMPANIES (26) PRIVATE COMPANIES (81) PRIVATE COMPANIES (continued) PRIVATE COMPANIES (continued)

Cherry Yoma Group Public Co Ltd Anawar Hlwam Co Ltd Khine Khine Phyo International Trading Co Ltd Regency Material Trading Co, Ltd

Danya Gone Yee Development Public Co Ltd Annawar Tun Co Ltd Khwar Nyo Trading Co Ltd Royal Great Asia Co Ltd

Dawei Development Public Co Ltd Asia Myint Group Co Ltd Kian Sein Co Ltd Royal Myawaddy Distillery Group (Royal Club)

Farmers Development Public Bank Ltd Asia Royal Co Ltd Kyaw San Co Ltd Sein Lom Taung Tan Gems Co Ltd

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd Asia World Port Management Co Ltd Kyaw Thar Engineering & Construction Group (KTECG) Shining Star Light Gems & Jewellery Co Ltd

Hanthawady Green Land Public Co Ltd Aung Chantha Trading Co Ltd Linn Lett Win Yadanar Gems Co Ltd Shu San Industry Co Ltd

Htawara Aung Myae Public Co Ltd Aung Thitsa Oo Insurance Co Ltd Min Dhama Co Ltd Shwe Me Co Ltd

Industrial Resources Development Public Co Ltd Auspicious Millennium Trading Group Co Ltd Moe Htet Gabar Co Ltd Shwe Nar Wah Co Ltd

Kayin State Development Public Co Ltd Ayar Jade Co Ltd  Moe Thu Kha Trading Co Ltd Shwe Thet Tun Trading Co Ltd

Kaytumadi Development Public Co Ltd Aye Nyein Thar Co Ltd Mya Gae Trading Co Ltd Shwe Tun Co Ltd

Maubin Development Public Co Ltd Bhome Yaung Chi Co Ltd Mya Power Trading Co Ltd Six Winner Brothers Co Ltd

Myanmar Agriculture & General Development Public Co Ltd Bhone Kyaw San Co Ltd Myanma Annawa Swan A Shin Group Co Ltd Taw Win Family company

Myanmar Construction & Development Public Co Ltd Billion Soe Kaung San Co Ltd Myanmar Imperial Jade (Gems & Jewellery) Co Ltd Thit Sar Shwe Yi Co Ltd

Myanmar Economic Development Corporation Public Co Ltd Dawn Construction Co Ltd Myanmar Lighting (IPP) Co Ltd Thu Gyi Min Co Ltd

Myanmar Edible Oil Industrial (MEICO) Public Co Ltd Elite Tech Group Co Ltd Myanmar United Power Co Ltd Trade Friends Trading Co Ltd

Myanmar Industries Alliances Public Co Ltd Excellent Fortune Group of Companies Myat Myittar Mon Gems & Jewellery Co Ltd Tunn Akaree Co Ltd

Myanmar Irrawaddy Development Public Co Ltd Farmer Phoyarzar Co Ltd Myat Yamon Gems Co Ltd Universal Medical Center Co Ltd

Myanmar Native Land Public Co Ltd Fortune International Ltd Myo Nwe Gems & Jewellery Co Ltd Wai Aung Gabar Gems Co Ltd 

Myanma Tourism Bank Public Co Ltd Fu Xing Brothers Co Ltd Nay Pyi Taw Sibin Bank Ltd Wi Sa Ra International Co Ltd

Myanmar Tourism Development Public Co Ltd Golden Oriental Leaf Co Ltd New Men International Ltd Yadanar Kaung Kin Gems & Jewellery Co Ltd

Myeik Future Development (MFD) Public Co Ltd Golden Village Co Ltd Ngwe Yi Pale Group of Companies Yadanar Yaung Chi Gems Co Ltd 

Myeik Public Corporation Ltd Great Genesis Gems Co Ltd  Nilar Yadanar Co Ltd Yangon City Bank Ltd

New City Development Public Co Ltd Green Comet Gems Co Ltd Nilar Yoma Trading Co Ltd Yangon Technical & Trading Co Ltd

Oleander Construction Group Public Co Ltd Information Technology Central Services Co Ltd North East Gate Fruit Co Ltd Yuzana Company Ltd

Rakhine Economic Initiative Public Co Ltd Jade Mountain Co Ltd Pac Link Trading Ltd Zaykabar Co Ltd

(Union of) Myanmar Economic Holdings Ltd Jing Hpaw Aung Jade & Jewellery Co Ltd Paing Family International Co Ltd

SEE (1) Kachin National Development and Progress Co Ltd Phone Pyae Zaw Trading Co Ltd

Hydro Power Generation Enterprise Khin Maung Win Family Co Ltd Phyo Thiha Kyaw Gems Co Ltd
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Companies without a website (in alphabetical order)

PUBLIC COMPANIES (26) PRIVATE COMPANIES (81) PRIVATE COMPANIES (continued) PRIVATE COMPANIES (continued)

Cherry Yoma Group Public Co Ltd Anawar Hlwam Co Ltd Khine Khine Phyo International Trading Co Ltd Regency Material Trading Co, Ltd

Danya Gone Yee Development Public Co Ltd Annawar Tun Co Ltd Khwar Nyo Trading Co Ltd Royal Great Asia Co Ltd

Dawei Development Public Co Ltd Asia Myint Group Co Ltd Kian Sein Co Ltd Royal Myawaddy Distillery Group (Royal Club)

Farmers Development Public Bank Ltd Asia Royal Co Ltd Kyaw San Co Ltd Sein Lom Taung Tan Gems Co Ltd

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd Asia World Port Management Co Ltd Kyaw Thar Engineering & Construction Group (KTECG) Shining Star Light Gems & Jewellery Co Ltd

Hanthawady Green Land Public Co Ltd Aung Chantha Trading Co Ltd Linn Lett Win Yadanar Gems Co Ltd Shu San Industry Co Ltd

Htawara Aung Myae Public Co Ltd Aung Thitsa Oo Insurance Co Ltd Min Dhama Co Ltd Shwe Me Co Ltd

Industrial Resources Development Public Co Ltd Auspicious Millennium Trading Group Co Ltd Moe Htet Gabar Co Ltd Shwe Nar Wah Co Ltd

Kayin State Development Public Co Ltd Ayar Jade Co Ltd  Moe Thu Kha Trading Co Ltd Shwe Thet Tun Trading Co Ltd

Kaytumadi Development Public Co Ltd Aye Nyein Thar Co Ltd Mya Gae Trading Co Ltd Shwe Tun Co Ltd

Maubin Development Public Co Ltd Bhome Yaung Chi Co Ltd Mya Power Trading Co Ltd Six Winner Brothers Co Ltd

Myanmar Agriculture & General Development Public Co Ltd Bhone Kyaw San Co Ltd Myanma Annawa Swan A Shin Group Co Ltd Taw Win Family company

Myanmar Construction & Development Public Co Ltd Billion Soe Kaung San Co Ltd Myanmar Imperial Jade (Gems & Jewellery) Co Ltd Thit Sar Shwe Yi Co Ltd

Myanmar Economic Development Corporation Public Co Ltd Dawn Construction Co Ltd Myanmar Lighting (IPP) Co Ltd Thu Gyi Min Co Ltd

Myanmar Edible Oil Industrial (MEICO) Public Co Ltd Elite Tech Group Co Ltd Myanmar United Power Co Ltd Trade Friends Trading Co Ltd

Myanmar Industries Alliances Public Co Ltd Excellent Fortune Group of Companies Myat Myittar Mon Gems & Jewellery Co Ltd Tunn Akaree Co Ltd

Myanmar Irrawaddy Development Public Co Ltd Farmer Phoyarzar Co Ltd Myat Yamon Gems Co Ltd Universal Medical Center Co Ltd

Myanmar Native Land Public Co Ltd Fortune International Ltd Myo Nwe Gems & Jewellery Co Ltd Wai Aung Gabar Gems Co Ltd 

Myanma Tourism Bank Public Co Ltd Fu Xing Brothers Co Ltd Nay Pyi Taw Sibin Bank Ltd Wi Sa Ra International Co Ltd

Myanmar Tourism Development Public Co Ltd Golden Oriental Leaf Co Ltd New Men International Ltd Yadanar Kaung Kin Gems & Jewellery Co Ltd

Myeik Future Development (MFD) Public Co Ltd Golden Village Co Ltd Ngwe Yi Pale Group of Companies Yadanar Yaung Chi Gems Co Ltd 

Myeik Public Corporation Ltd Great Genesis Gems Co Ltd  Nilar Yadanar Co Ltd Yangon City Bank Ltd

New City Development Public Co Ltd Green Comet Gems Co Ltd Nilar Yoma Trading Co Ltd Yangon Technical & Trading Co Ltd

Oleander Construction Group Public Co Ltd Information Technology Central Services Co Ltd North East Gate Fruit Co Ltd Yuzana Company Ltd

Rakhine Economic Initiative Public Co Ltd Jade Mountain Co Ltd Pac Link Trading Ltd Zaykabar Co Ltd

(Union of) Myanmar Economic Holdings Ltd Jing Hpaw Aung Jade & Jewellery Co Ltd Paing Family International Co Ltd

SEE (1) Kachin National Development and Progress Co Ltd Phone Pyae Zaw Trading Co Ltd

Hydro Power Generation Enterprise Khin Maung Win Family Co Ltd Phyo Thiha Kyaw Gems Co Ltd
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ေနာက္ဆက္တြဲ -၂။ ေမးခြန္းမ်ား

ေကာ္ပိုရိတ္အေၾကာင္းအရာ

ကုမၸဏီ၏တင္ျပပံု

၁ ၁ ကုမၸဏီတြင္ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္သည့္ vision ႏွင့္ mission statement ရွိပါသလား။ E.1.4 D

၂ ၂ ကုမၸဏီ၏ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ vision ႏွင့္ mission မ်ားကို ပံုမွန္ ျပန္လည္စီစစ္ 
အတည္ျပဳျခင္း ျပဳလုပ္ပါသလား။ ၿပီးခဲ့ေသာ (၅)ႏွစ္အတြင္း ဤကဲ့သို႔ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္မွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသလား။

E.1.5 D

၃ ၃ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ေကာ္ပုိရိတ္တန္ဖိုးမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါသလား။ D

၄ ၄ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းရွင္းျပပါသလား။ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ အေၾကာင္း 
အရာကို ေဖာ္ျပပါသလား။

D

၅ ၅ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ စီးပြားေရးမူပံုစံႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွ မည္သုိ႔တန္ဖိုး ဖန္တီးေပး 
ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပပါသလား။

P

ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပံု

၆ ၆ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ မိခင္ကုမၸဏီ၊   ဦးပိုင္ကုမၸဏီ၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ၊ တြဲဖက္ကုမၸဏီ၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ၊ 
အထူးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ special purpose enterprises/vehicles (SPEs) /(SPVs)   ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါသလား။

D

၇ ၇ ရွယ္ယာမ်ား၏ ၅%(သို႔) ၅%ထက္ပိုေသာရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါသလား။

D

၈ ၈ ရွယ္ယာအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ရွင္မ်ားကို သြယ္ဝိုက္ေသာ(သို႔) တိုက္႐ိုက္က်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ 
သလား။

D

၉ ၉ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာရွယ္ယာပမာဏကို တိုက္႐ိုက္(သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ 
သလား။

D

၁ဝ ၁ဝ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာရွယ္ယာပမာဏကို တိုက္႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ 
ေဖာ္ျပပါသလား။

D

ကုမၸဏီနည္းဗ်ဴဟာ

၁၁ ၁၁ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ မည္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိလိုသနည္းဟူေသာ 
အခ်က္ႏွင့္ ၎ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟူ၍ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထား 
ပါသလား။

P

၁၂ ၁၂ ေကာ္ပိုရိတ္နည္းဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားမွ သံုးသပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ 
ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းျပဳရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရွိပါသလား။

E.16 D

၁၃ ၁၃ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း မည္သည့္ အတိုင္းအတာ 
အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ အရင္းအႏွီးေပၚတြင္ မည္သို႔ေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပပါသလား။

P

၁၄ ၁၄ ကုမၸဏီသည္ ၎၏နည္းဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မေရရာမႈမ်ား 
ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးမူပံုစံႏွင့္ အနာဂတ္လုပ္ေဆာင္မႈအား မည္သို႔ 
သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပပါသလား။

P



111

ကုမၸဏီ၏တင္ျပပံု

၁ ၁ ကုမၸဏီတြင္ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္သည့္ vision ႏွင့္ mission statement ရွိပါသလား။ E.1.4 D

၂ ၂ ကုမၸဏီ၏ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ vision ႏွင့္ mission မ်ားကို ပံုမွန္ ျပန္လည္စီစစ္ 
အတည္ျပဳျခင္း ျပဳလုပ္ပါသလား။ ၿပီးခဲ့ေသာ (၅)ႏွစ္အတြင္း ဤကဲ့သို႔ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္မွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသလား။

E.1.5 D

၃ ၃ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ေကာ္ပုိရိတ္တန္ဖိုးမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါသလား။ D

၄ ၄ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းရွင္းျပပါသလား။ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ အေၾကာင္း 
အရာကို ေဖာ္ျပပါသလား။

D

၅ ၅ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ စီးပြားေရးမူပံုစံႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွ မည္သုိ႔တန္ဖိုး ဖန္တီးေပး 
ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပပါသလား။

P

ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပံု

၆ ၆ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ မိခင္ကုမၸဏီ၊   ဦးပိုင္ကုမၸဏီ၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ၊ တြဲဖက္ကုမၸဏီ၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ၊ 
အထူးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ special purpose enterprises/vehicles (SPEs) /(SPVs)   ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါသလား။

D

၇ ၇ ရွယ္ယာမ်ား၏ ၅%(သို႔) ၅%ထက္ပိုေသာရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါသလား။

D

၈ ၈ ရွယ္ယာအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ရွင္မ်ားကို သြယ္ဝိုက္ေသာ(သို႔) တိုက္႐ိုက္က်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ 
သလား။

D

၉ ၉ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာရွယ္ယာပမာဏကို တိုက္႐ိုက္(သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ 
သလား။

D

၁ဝ ၁ဝ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာရွယ္ယာပမာဏကို တိုက္႐ိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ 
ေဖာ္ျပပါသလား။

D

ကုမၸဏီနည္းဗ်ဴဟာ

၁၁ ၁၁ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ မည္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိလိုသနည္းဟူေသာ 
အခ်က္ႏွင့္ ၎ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ မည္သုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟူ၍ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထား 
ပါသလား။

P

၁၂ ၁၂ ေကာ္ပိုရိတ္နည္းဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မ်ားမွ သံုးသပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ 
ျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းျပဳရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုရွိပါသလား။

E.16 D

၁၃ ၁၃ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း မည္သည့္ အတိုင္းအတာ 
အထိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ အရင္းအႏွီးေပၚတြင္ မည္သို႔ေသာ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပပါသလား။

P

၁၄ ၁၄ ကုမၸဏီသည္ ၎၏နည္းဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ မေရရာမႈမ်ား 
ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏စီးပြားေရးမူပံုစံႏွင့္ အနာဂတ္လုပ္ေဆာင္မႈအား မည္သို႔ 
သက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပပါသလား။

P

ေကာ္ပိုရိတ္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း

၁၅ ၁၅ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳပါသလား။

- - ကုမၸဏီ ဝက္(ဘ္)ဆိုက္ D.6.2 D

၁၆ ၁၆ ကုမၸဏီတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသည့္ ဝက္(ဘ္)
ဆိုက္တစ္ခု ရွိပါသလား။

- - ေဒါင္းလုပ္ဒ္ ရယူႏိုင္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ။ D.8.6 D

- - ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြညီလာခံ (AGM) ႏွင့္/သို႔ အထူးအေထြေထြညီလာခံ (EGM) အတြက္ အသိေပးအေၾကာင္း 
ၾကားျခင္း။

D.8.7 D

- - ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြညီလာခံ(AGM) ႏွင့္/သုိ႔ အထူးအေထြေထြညီလာခံ (EGM)၏အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား။ D.8.8 P

၁၇ ၁၇ ကုမၸဏီတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္တာဝန္ယူမႈ (CSR) က႑ /အစီရင္ခံစာ (သို႔) ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရး အခန္းက႑/
အစီရင္ခံစာ သီးျခားရွိပါသလား။

C.1.13 D

၁၈ ၁၈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယုံၾကည္ရၿပီး  အမ်ားမွအသုံးျပဳႏုိင္ကာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေဖာ္ျပထားပါသလား။ P

၁၉ ၁၉ ကုမၸဏီသည္ ၎မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားၾကားရွိ ကြာဟခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ထားပါသလား။

P

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

၂ဝ ၁ ေနာက္ဆံုးက်င္းပထားေသာ အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား/အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ 
တြင္ ေထာက္ခံမဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲမ်ား၏ ရလဒ္အေရအတြက္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါသလား။

A.3.6 P

၂၁ ၂ ေနာက္ဆံုးက်င္းပထားေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုစီတြင္ အေၾကာင္းအရာ 
တစ္ခုသာ ပါဝင္ပါသလား။ ဆိုလိုသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။

B.2.1 D

၂၂ ၃ အေထြေထြအစည္းအေဝး ေၾကညာခ်က္မ်ားအားေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ေန႔၌ပင္ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာသို႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဘာသာျပန္ဆို၍ ထုတ္ေဝျပန္ၾကားျခင္း ရွိပါသလား။

B.2.2 D

ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

၂၃ ၄ ကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ရွိပါသလား။ D

၂၄ ၅ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြက္အား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားျခင္း ရွိပါသလား။ D

၂၅ ၆ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ (သို႔) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ (၅)ဦးထက္မနည္း၊ (၁၂)ဦးႏွင့္ေအာက္ရွိေသာ လူဦးေရျဖင့္ 
ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။

D

၂၆ ၇ Chairman ႏွင့္ CEO ၏ အခန္းက႑မ်ားအား မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တာဝန္ယူထားပါသလား။ E.4.1 D

၂၇ ၈ Chairman သည္ non-executive ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္ပါသလား။ D

၂၈ ၉ Chairman သည္ Independent ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္ပါသလား။ E.4.2 D

၂၉ ၁ဝ Chairman သည္ independent မျဖစ္ပါက ဘုတ္အဖြဲ႕သည္ Independent ျဖစ္သည့္ ဦးစီး/ထိပ္တန္း 
ဒါ႐ိုက္တာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားကာ ၎ပုဂၢိဳလ္၏ အခန္းက႑ တာဝန္မ်ားအား သတ္မွတ္ထားပါသလား။

D

၃ဝ ၁၁ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း CEO တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္သူမ်ားဟုတ္ပါသလား။ E.4.3 D

၃၁ ၁၂ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားထဲတြင္ ကုမၸဏီ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း independent ျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆရေသာ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေရအေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသနည္း။ 

E.2.4 D
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၃၂ ၁၃ သီးျခားျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ independent၊ non-executive ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ ေကာ္ 
မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အနည္းဆုံး (၃)ဦးရွိ၍ ထို ဦးေရပမာဏသည္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၏ ၅ဝ% 
ထက္ ပိုေနပါသလား။

E.4.1 D

၃၃ ၁၄ Independent ဒါ႐ိုက္တာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အဓိက ရွယ္ယာ 
ဝင္မ်ား အပိုင္းတို႔တြင္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ၾကပါသလား။

E.2.5 D

၃၄ ၁၅ ကုမၸဏီသည္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးခ်င္းစီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အျခားေသာ 
publicly listed ကုမၸဏီမ်ားတြင္ပါ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေနရာ (၅)ေနရာသာ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားပါသလား။

E.2.7 D

ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၃၅ ၁၆ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ ၄င္း၏က႑ႏွင့္တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ E.1.3 D

၃၆ ၁၇ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသထားျခင္း ရွိပါ 
သလား။

E.1.2 D

၂၂ ၁၈ Chairman ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈအပိုင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသထားျခင္း ရွိပါသလား။ E.4.4 D

၃၈ ၁၉ တစ္ႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပျခင္း 
ရွိပါသလား။

D.2.9 D

၃၉ ၂ဝ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္း၏ အစည္းအေဝး တက္ 
ေရာက္မႈ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းရွိပါသလား။

D.2.10 D

၄ဝ ၂၁ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ုိက္တာအသစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အကြ်မ္းဝင္ေစေရး အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသလား။ E.5.1 D

၄၁ ၂၂ ကုမၸဏီမွ CEO ႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လစာ၊ ခံစားခြင့္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို 
ေဖာ္ျပျခင္း ရွိပါသလား။

D.2.11 D

၄၂ ၂၃ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ေရတို၊ ေရလတ္ႏွင့္ ေရရွည္ 
ကာလတြင္ တန္ဖိုးဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ေပးေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းရွိပါ 
သလား။

C.1.1 P

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ

၄၃ ၂၄ ကုမၸဏီတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတစ္ခုရွိပါသလား။ E.2.22 D

၄၄ ၂၅ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ Independent Director အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။

E.2.23 D

၄၅ ၂၆ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ Independent Director (သို႔မဟုတ္) Independent ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ 
ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။

E.2.24 D

၄၆ ၂၇ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ Independent Director (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအနက္ အနည္း 
ဆံုးတစ္ဦးျဖစ္ေစ စာရင္းကိုင္ပညာ တတ္ကြ်မ္းပါသလား (စာရင္းကုိင္ လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 
အေတြ႕အႀကံဳ ရွိပါသလား)။

E.2.27 D

၄၇ ၂၈ Annual Report တြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းရွိပါသလား။

E.2.28 D

၄၈ ၂၉ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူစာရင္းအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါသလား။ E.2.29 D
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၃၂ ၁၃ သီးျခားျဖစ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ မပါဝင္ေသာ independent၊ non-executive ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ ေကာ္ 
မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အနည္းဆုံး (၃)ဦးရွိ၍ ထို ဦးေရပမာဏသည္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕၏ ၅ဝ% 
ထက္ ပိုေနပါသလား။

E.4.1 D

၃၃ ၁၄ Independent ဒါ႐ိုက္တာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ အဓိက ရွယ္ယာ 
ဝင္မ်ား အပိုင္းတို႔တြင္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ၾကပါသလား။

E.2.5 D

၃၄ ၁၅ ကုမၸဏီသည္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးခ်င္းစီ (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အျခားေသာ 
publicly listed ကုမၸဏီမ်ားတြင္ပါ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေနရာ (၅)ေနရာသာ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္ဟု 
သတ္မွတ္ထားပါသလား။

E.2.7 D

ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

၃၅ ၁၆ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ ၄င္း၏က႑ႏွင့္တာဝန္ယူမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ E.1.3 D

၃၆ ၁၇ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသထားျခင္း ရွိပါ 
သလား။

E.1.2 D

၂၂ ၁၈ Chairman ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈအပိုင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသထားျခင္း ရွိပါသလား။ E.4.4 D

၃၈ ၁၉ တစ္ႏွစ္အတြင္းျပဳလုပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပျခင္း 
ရွိပါသလား။

D.2.9 D

၃၉ ၂ဝ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္း၏ အစည္းအေဝး တက္ 
ေရာက္မႈ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းရွိပါသလား။

D.2.10 D

၄ဝ ၂၁ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ုိက္တာအသစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အကြ်မ္းဝင္ေစေရး အစီအစဥ္မ်ားရွိပါသလား။ E.5.1 D

၄၁ ၂၂ ကုမၸဏီမွ CEO ႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လစာ၊ ခံစားခြင့္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို 
ေဖာ္ျပျခင္း ရွိပါသလား။

D.2.11 D

၄၂ ၂၃ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ကုမၸဏီအတြက္ ေရတို၊ ေရလတ္ႏွင့္ ေရရွည္ 
ကာလတြင္ တန္ဖိုးဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ေပးေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပျခင္းရွိပါ 
သလား။

C.1.1 P

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ

၄၃ ၂၄ ကုမၸဏီတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီတစ္ခုရွိပါသလား။ E.2.22 D

၄၄ ၂၅ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီသည္ Independent Director အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ 
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။

E.2.23 D

၄၅ ၂၆ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ Independent Director (သို႔မဟုတ္) Independent ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ 
ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။

E.2.24 D

၄၆ ၂၇ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ Independent Director (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအနက္ အနည္း 
ဆံုးတစ္ဦးျဖစ္ေစ စာရင္းကိုင္ပညာ တတ္ကြ်မ္းပါသလား (စာရင္းကုိင္ လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း 
အေတြ႕အႀကံဳ ရွိပါသလား)။

E.2.27 D

၄၇ ၂၈ Annual Report တြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းရွိပါသလား။

E.2.28 D

၄၈ ၂၉ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူစာရင္းအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါသလား။ E.2.29 D

ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီ

၄၉ ၃ဝ ကုမၸဏီတြင္ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီ (NC) ရွိပါသလား။ E.2.10 D

၅ဝ ၃၁ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီသည္ Independent Director အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မသက္ 
ဆိုင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။

E.2.11 D

၅၁ ၃၂ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီဥကၠ႒သည္ Independent Director (သို႔မဟုတ္) Independent ေကာ္မရွင္ 
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။

E.2.12 D

၅၂ ၃၃ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အႀကိမ္အေရ 
အတြက္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။

E.2.14 D

၅၃ ၃၄ ေရြးေကာက္ျခင္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူစာရင္းအား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာပါသလား။ E.2.15 D

ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း/ေငြေၾကးေလ်ာ္ေပးျခင္း ေကာ္မတီ

၅၄ ၃၅ ကုမၸဏီတြင္ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း ေကာ္မတီ (RC) ရွိပါသလား။ E.2.16 D

၅၅ ၃၆ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း ေကာ္မတီသည္ Independent Director အမ်ားစုပါဝင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
မသက္ဆိုင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕နွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသလား။ 

E.2.17 D

၅၆ ၃၇ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ Independent Director (သို႔မဟုတ္) Independent 
ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။ 

E.2.18 D

၅၇ ၃၈ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္းေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အႀကိမ္ 
အေရအတြက္ႏႈန္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ 

E.2.20 D

၅၈ ၃၉ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူစာရင္းအား ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာပါသလား။

E.2.21 D

လုပ္ေဆာင္မႈအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း

၅၉ ၄ဝ ကုမၸဏီသည္ CEO၊ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ၊ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဓိကက်သည့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ ရာထူးလႊဲေျပာင္း
ဆင့္ခံျခင္းတို႔အား ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မည္သို႔စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။

E.5.3 P

၆ဝ ၄၁ ကုမၸဏီသည္ CEO၊ မန္းေနးဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ႏွင့္ ဥကၠ႒တို႔အား ႏွစ္စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈဆန္းစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ 
ပါသလား။

E.5.4 D

၆၁ ၄၂ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ုိက္တာအသစ္မ်ား/ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ အသစ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆံုး 
ျဖတ္ပံုမ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္းရွိပါသလား။

E.3.9 D

၆၂ ၄၃ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါသလား။ E.5.5 D

၆၃ ၄၄ ဘုတ္အဖြဲ႕အား အကဲျဖတ္ရာတြင္  အသံုးျပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ပံုမ်ားအား ကုမၸဏီမွ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။ E.5.7 P



114

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၆၄ ၁ ကုမၸဏီသည္ ေနရာတက်ျဖစ္ေသာ Internal Control လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
စနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။

E.3.19 D

၆၅ ၂ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈ (သို႔မဟုတ္) ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ 
ရာနွင့္ အျခားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား)အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသလား။

E.3.20 D

၆၆ ၃ ကုမၸဏီသည္ အဓိကက်သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာ ပါသလား။ E.3.21 P

၆၇ ၄ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။

- - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ D.2.1 D

- - လူမႈေရး (HR) D.2.1 D

- - လူမႈေရး (လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း) D.2.1 D

- - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ D.2.1 D

- - ဘ႑ာေရး D.2.1 D

၆၈ ၅ ကုမၸဏီသည္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ကာလတို၊ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္တို႔တြင္ တန္ဖိုးဖန္တီး ေပးႏိုင္ျခင္းေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ မည္သည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အား 
ကုမၸဏီမွ မည္သို႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။

C.1.1 P

နည္းဗ်ဴဟာ

၆၉ ၆ ကုမၸဏီတြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ခံ၊ အရာရွိ ရွိပါသလား။ D

၇ဝ ၇ ကုမၸဏီတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားရွိပါသလား။ D

၇၁ ၈ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ stakeholders' mapping process အားရွင္းျပျခင္းရွိပါသလား။ D

၇၂ ၉ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ materiality analysis ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသလား။ D

၇၃ ၁ဝ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ materiality analysis ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သို႔ 
သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။

P

၇၄ ၁၁ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကာလတို၊ ကာလ 
ရွည္ ပန္းတိုင္မ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္းရွိပါသလား။

D

၇၅ ၁၂ ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ ကတိကဝတ္တည္ျပီး သင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာမ်ားသတ္မွတ္ထားေသာ materiality analysis ႏွင့္ တိတိက်က် ခ်ိန္ညႇိ 
ထားျခင္းရွိပါသလား။

P

၇၆ ၁၃ ကုမၸဏီသည္ ျပင္ပမွ မိမိအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၄င္း 
တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ာ းသိရွိႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသလား။

D

ေကာ္ပိုရိတ္ မူဝါဒမ်ား

၇၇ ၁၄ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ D

- - ဘုတ္အဖြဲ႕ မူဝါဒ E.1.1 D

- - ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အက်ဳိးအျမတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (အခ်ဳိ႕ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား 
တြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားျခင္း)

B.4.3 D

- - လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား D
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- - အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈမ်ားတြင္ ဒါရိုက္တာ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အျခားေသာအက်ဳိးအျမတ္ဆိုင္ရာ 
အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္း

B.4.1 D

- - အက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေဝမႈဆိုင္ရာ (dividend) မူဝါဒ D.2.5 D

- - ဝန္ထမ္းမ်ား/အလုပ္သမားမ်ား D

- - ညီတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ား/မတူကြဲျပားမႈ D

- - လူ႕အခြင့္အေရး D

- - ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား (စဥ္ဆက္မျပတ္)။ E.5.2 D

- - ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈမ်ား။ D.3.1/ B.4.2 D

- - Executive ဒါရိုက္တာႏွင့္ CEO မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလုပ္ခေပးျခင္း (လုပ္ခ၊ စရိတ္၊ ပစၥည္းျဖင့္ 
ေထာက္ပံ့မႈ၊ အျခားလုပ္ခလစာ)။

E.3.12 D

- - ေရတို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ေက်ာ္လြန္၍ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အပိုဆု 
ေၾကး/ေငြေၾကးအေလ်ာ္ေပးျခင္း။

C.3.5 D

- - ေစ်းကြက္တြင္ သာမန္အားျဖင့္ မရရွိႏိုင္သည့္ အသိပညာမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း။ B.3.1 D

- - ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ။ C.4.1 D

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား

၇၈ ၁၅ ကုမၸဏီတြင္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားကိုအေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါ 
သလား။     

E.2.1 D

၇၉ ၁၆ ကုမၸဏီသည္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အထက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားအားလံုးသည္ ထိုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသလား။

E.2.2 D

၈ဝ ၁၇ ကုမၸဏီမွ ထိုစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္သံုးေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ 
ေဆာင္ေၾကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသလား။

E.2.3 D

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ

၈၁ ၁၈ မိမိစီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ျပည္သူ 
အစရွိသျဖင့္)တို႔မွ ၄င္းတို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ အခြင့္အေရးအတိုင္း မေက်နပ္မႈမ်ားရွိပါက ေျပာျပ 
ႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာအျပည့္အစံုကို ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မိမိဝက္(ဘ္)ဆိုက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ႏွစ္ပတ္လည္ အစီအရင္ခံစာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပထားပါသလား။

C.2.1 D

၈၂ ၁၉ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလုိပါက အမည္နာမေဖာ္ျပရန္ မလိုဘဲ တင္သြင္းႏိုင္ပါသလား။ D

၈၃ ၂ဝ ကုမၸဏီတြင္ တရားမဝင္ေသာ အျပဳအမူမ်ား၊ လုပ္ငန္းက်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား လက္တံု႔ျပန္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ မူဝါဒ (သို႔) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိပါသလား။

C.4.2 D

ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း

၈၄ ၂၁ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဆန္းစစ္အစီရင္ခံႏိုင္ရန္ (dashboard) စာရင္းဇယားတစ္ခု 
အသံုးျပဳပါသလား။

E.2.1 P

၈၅ ၂၂ ကုမၸဏီသည္ UNGC၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းဆက္သြယ္ေပးပို႔ခ်က္ျဖစ္သည့္ 
COP အစီရင္ခံစာ/ေရရွည္ တည္တံခိုင္ၿမဲေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအား လက္ရွိ (သို႔) ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 
အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းရွိပါသလား။

E.2.2 D

၈၆ ၂၃ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားျခင္း ရွိပါသလား။ E.2.3 D

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

၆၄ ၁ ကုမၸဏီသည္ ေနရာတက်ျဖစ္ေသာ Internal Control လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း 
စနစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။

E.3.19 D

၆၅ ၂ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိန္းခ်ဳပ္မႈ (သို႔မဟုတ္) ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား (လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ 
ရာနွင့္ အျခားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား)အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသလား။

E.3.20 D

၆၆ ၃ ကုမၸဏီသည္ အဓိကက်သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာ ပါသလား။ E.3.21 P

၆၇ ၄ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။

- - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ D.2.1 D

- - လူမႈေရး (HR) D.2.1 D

- - လူမႈေရး (လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း) D.2.1 D

- - စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ D.2.1 D

- - ဘ႑ာေရး D.2.1 D

၆၈ ၅ ကုမၸဏီသည္ အဖြဲ႕အစည္းမွ ကာလတို၊ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္တို႔တြင္ တန္ဖိုးဖန္တီး ေပးႏိုင္ျခင္းေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ မည္သည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔အား 
ကုမၸဏီမွ မည္သို႔ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။

C.1.1 P

နည္းဗ်ဴဟာ

၆၉ ၆ ကုမၸဏီတြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ခံ၊ အရာရွိ ရွိပါသလား။ D

၇ဝ ၇ ကုမၸဏီတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားရွိပါသလား။ D

၇၁ ၈ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ stakeholders' mapping process အားရွင္းျပျခင္းရွိပါသလား။ D

၇၂ ၉ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ materiality analysis ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသလား။ D

၇၃ ၁ဝ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ materiality analysis ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သို႔ 
သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။

P

၇၄ ၁၁ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကာလတို၊ ကာလ 
ရွည္ ပန္းတိုင္မ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္းရွိပါသလား။

D

၇၅ ၁၂ ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ ကတိကဝတ္တည္ျပီး သင့္ေလ်ာ္ 
သည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာမ်ားသတ္မွတ္ထားေသာ materiality analysis ႏွင့္ တိတိက်က် ခ်ိန္ညႇိ 
ထားျခင္းရွိပါသလား။

P

၇၆ ၁၃ ကုမၸဏီသည္ ျပင္ပမွ မိမိအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၄င္း 
တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ာ းသိရွိႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသလား။

D

ေကာ္ပိုရိတ္ မူဝါဒမ်ား

၇၇ ၁၄ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ D

- - ဘုတ္အဖြဲ႕ မူဝါဒ E.1.1 D

- - ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အက်ဳိးအျမတ္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (အခ်ဳိ႕ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား 
တြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားျခင္း)

B.4.3 D

- - လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား D
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၈၇ ၁ ကုမၸဏီသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါသလား။ D

၈၈ ၂ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသလား။ D

၈၉ ၃ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသလား။ D

၉ဝ ၄ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ အတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ 
သလား။

D.7.2 D

၉၁ ၅ ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသလား။

- - ေကာ္ပိုရိတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား D.2.2 D

- - ဒါ႐ုိက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား (အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ အသက္၊  
အရည္အခ်င္း၊ ပထမအႀကိမ္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ ေန႔ရက္၊ သက္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အျခား 
ေသာစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ရွိမရွိ 
စေသာအခ်က္မ်ား )

D.2.7 D

မူေဘာင္

၉၂ ၆ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မူေဘာင္မ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးပါသလား။ P

- - AA1000 P

- - DJSI P

- - GRI P

- - Integrated Reporting P

- - SASB P

ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ 

၉၃ ၇ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဓိက စြမ္းေဆာင္ရည္ ညႊန္ကိန္းမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာပါသလား။ D.2.3 D

၉၄ ၈ ကုမၸဏီသည္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာပါသလား။ D

၉၅ ၉ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာပါသလား။ D

- စာရင္းစစ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းမဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဆိုလုိသည္မွာ အႀကံေပး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) အား ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းထံသို႔ တာဝန္အပ္ႏွင္းထားပါသလား။

D.5.2 / 
D.5.3

ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ

၉၆ ၁ဝ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မူဝါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ 
တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ပါသလား။ 

D

- - ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ  C.1.7 D

- - ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသူ/တစ္ဆင့္ခံလုပ္ကိုင္သူ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား C.1.8 D

- - ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိေစေသာ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္ C.1.9 D

- - ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း C.1.10 D
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၈၇ ၁ ကုမၸဏီသည္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါသလား။ D

၈၈ ၂ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသလား။ D

၈၉ ၃ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသလား။ D

၉ဝ ၄ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအား ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၂ဝ အတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါ 
သလား။

D.7.2 D

၉၁ ၅ ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသလား။

- - ေကာ္ပိုရိတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား D.2.2 D

- - ဒါ႐ုိက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္အဖြ႕ဲဝင္မ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား (အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ အသက္၊  
အရည္အခ်င္း၊ ပထမအႀကိမ္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ ေန႔ရက္၊ သက္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အျခား 
ေသာစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း ရွိမရွိ 
စေသာအခ်က္မ်ား )

D.2.7 D

မူေဘာင္

၉၂ ၆ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မူေဘာင္မ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးပါသလား။ P

- - AA1000 P

- - DJSI P

- - GRI P

- - Integrated Reporting P

- - SASB P

ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ 

၉၃ ၇ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဓိက စြမ္းေဆာင္ရည္ ညႊန္ကိန္းမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာပါသလား။ D.2.3 D

၉၄ ၈ ကုမၸဏီသည္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာပါသလား။ D

၉၅ ၉ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာပါသလား။ D

- စာရင္းစစ္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းမဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဆိုလုိသည္မွာ အႀကံေပး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) အား ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းထံသို႔ တာဝန္အပ္ႏွင္းထားပါသလား။

D.5.2 / 
D.5.3

ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ

၉၆ ၁ဝ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မူဝါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီမွ 
တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ပါသလား။ 

D

- - ဝယ္ယူအားေပးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ  C.1.7 D

- - ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသူ/တစ္ဆင့္ခံလုပ္ကိုင္သူ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား C.1.8 D

- - ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမရွိေစေသာ ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္ C.1.9 D

- - ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း C.1.10 D

- -  အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား C.1.11 D

- -  ေၾကြးရွင္၏ အခြင့္အေရးမ်ား C.1.12 D

၉၇ ၁၁ ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္း၏ (အဓိက စြမ္းေဆာင္ရည္ညႊန္; 
ကိန္း) KPI မ်ားအား ေၾကညာျခင္းရွိပါသလား။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

- - ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း D.2.4 / C.3.2 D

- - ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ႏႈန္း D.2.4 / C.3.2 D

- - အလုပ္ပ်က္ကြက္ျခင္း ပမာဏ D.2.4 / C.3.2 D

- - လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး D.2.4 / C.3.2 D

- - အေသအေပ်ာက္ ႏႈန္းထား D.2.4 / C.3.2 D

- - သင္တန္းေပးျခင္း D.2.4 / C.3.3 D

- - ရာထူးတက္ျခင္း/ျမွင့္ေပးျခင္း D.2.4 D

- - အခြင့္အေရးတူ အလုပ္ခန္႔ျခင္း (က်ား/မ၊ လူမ်ဳိး၊ အသက္) D.2.4 D

- - မသန္စြမ္းမႈ D.2.4 D

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

- - စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကး D.2.4 D

- - စြမ္းအင္ D.2.4 D

- - ကာဗြန္ D.2.4 D

- - ေရ D.2.4 D

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား

- - ထုတ္ကုန္ပစၥည္းဆိုင္ရာ တာဝန္ D.2.4 D

- - ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ D.2.4 D

- - ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား D.2.4 D

၉၈ ၁၂ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမွ စာရင္းစစ္ပါသလား။ P



118



119



120



121



No.6 (A), Shin Saw Pu Road
Kayinchan Qtr, Ahlone, Yangon, Myanmar 

Phone: +95 1 512613
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