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သတင််းထတုပ်ြန်ချက ်

၂၀၂၀ ခုနစ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ၊ ၂၁ ရက ်

ကကာင််းမွန်စွာထတုပ်ြန်က ကညာချက် ပြြုလုြ်ပခင််းက 

အရည်အကသ်ွးကကာင််းမွန်သည ် ရန်ြ ုကင/ွရင််းန ်ီးပမ ြုြ်န  မှုမျာ်းက ု ဆွွဲကဆာငန် ငုသ်ည်ဟု  

ကုမပဏီမျာ်းက နာ်းလည်သကဘာကြေါက် က 

 

မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးကဏ္ဍ တ ဝနယ်ူြှုရ ှိရ ီး အရ  က်အကူမပြုဌ န (MCRB) န ငာ့ ်မြနြ် စ ီးပ  ီးရ ီး အတှိိုငပ်ငခံ် 

ကိုြပဏ တစ်ခို မြစ်သညာ့် Yever သည် ဆဌြအကကှိြ်ရမြ က် ပ ငာ့သ်စ်စအစ  ငခံ်စ ကှိို ယရန ာ့  ိုတ်မပန ်

လှိိုက်သည်။  

 

န စ်စဉ် ိုတ်မပနသ်ညာ့် ပ ငာ့သ်စ်စအစ  ငခံ်၏  ည်  ယ်ချက်ြ   အမပည်မပည်ဆှိိုင ်  ရ ရ ည်တည်တံာ့ခှိိုငမ်ြြဲသညာ့် 

အစ  ငခံ်မခင်ီးဆှိိုင ်  စံချှိနစ်ံနှုနီ်းြျ ီးကှိို အရမခခံ၍  မြနြ် ကိုြပဏ ြျ ီး၏ ရက ်ပှိို ှိတ်စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှုန ငာ့ ်အမခ ီး 

ရသ  သတင်ီးအချက်အလက်ြျ ီး ိုတ်မပနမ်ခငီ်းအပါအဝင ် ရက ်ပှိိုတ် ှိတ် ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှု ပှိိုြှိိုအ ီး 

ရက ငီ်း လ ရစ နန် ငာ့ ်အသှိပည တှိိုီးမြြှငာ့ရ်စ နမ်ြစ်သည်။ ဤတှိို ာ့လိုပ်ရဆ ငမ်ခငီ်းမြငာ့ ်ကိုြပဏ ြျ ီးတ င ်(အ ူီး 

သမြငာ့် အြျ ီးပှိိုငက်ိုြပဏ ြျ ီးန ငာ့ ် ဘဏ္ဍရ ီးအြ ြဲွဲ့အစည်ီးြျ ီးတ င)် ယံို ကည်ြှုန ငာ့ ် ပ ငာ့လ်င်ီးမြငသ် ြှု 

ရ ှိလ ရစ န ်ပ ငာ့သ်စ်စြ  ကကှိြုီးစ ီးတည်ရဆ က်ရနမခငီ်းမြစ်သည်။ 

 

၂၀၂၀ မပညာ့်န စ်တ င ်အြ တ်အြျ ီးဆံိုီး ရ ှိသညာ့် မြနြ် ကိုြပဏ သံိုီးခိုြ   uab bank ၊ City Mart Holdings 

Group (CMHL) န ငာ့ ် Shwe Taung Group တှိို ာ့မြစ်သည်။ ဤကိုြပဏ ြျ ီးသည် ယခင ် အစ  ငခံ်စ  

ြျ ီးတ ငလ်ည်ီး  ှိပ်ဆံိုီး ၁၀ခိုစ  ငီ်းတ င ် ရြ ်မပမခငီ်းခံခြဲာ့သည်။  ှိိုကိုြပဏ ြျ ီးအ ီးလံိုီးသည် ၎ငီ်းတှိို ာ့၏ 

 ိုတ်ရြ ်ရ ကည ချက်ြျ ီးကှိို တှိိုီးတက်ရအ င ်ဆက်တှိိုငလ်ိုပ်ရဆ ငရ်နသည်ကှိို ၂၀၂၀မပညာ့်န စ် ပ ငာ့သ်စ်စြ  

ရတ ွဲ့ ရ ှိခြဲာ့သည်။ 
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ယခိုန စ်တ င ်ကိုြပဏ  ၂၆၀ ခိုကှိိုအကြဲမြတ်ခြဲာ့ရ က ငာ့ ်၂၀၁၉  ခိုနစ် ပ ငာ့သ်စ်စ က် ၁၂ ခိုပှိိုြျ ီးသည်။ ပ ငာ့သ်စ်စ 

အစ  ငခံ်စ သည် မြနြ် နှိိုငင်ရံ ှိ ဘဏြ်ျ ီးအ ီးလံိုီးကှိို  ပ ြဆံိုီးအကကှိြ်အမြစ်  ညာ့်သ ငီ်း အကြဲမြတ်ခြဲာ့မခငီ်း 

မြစ်သည်။ ၎ငီ်းြ   မြနြ် နှိိုငင်ရံ ှိဘဏြ်ျ ီးြ   အဆငာ့တ်နီ်းမြငာ့ြ် ီးသညာ့် ရက ်ပှိို ှိတ်စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှု တစ်ခိုရ ှိ န ်

လှိိုရ က ငီ်းကှိို  ငဟ်ပ်ရစသည်။  ှိိုကိုြပဏ  (၂၆၀)တ င ်အြျ ီးန ငာ့သ်က်ဆှိိုငသ်ညာ့် ကိုြပဏ  ၅၂ ခို ( ၎ငီ်းတှိို ာ့ 

အနက်ြ  ၈ခိုြ  ဘဏြ်ျ ီး)၊ ပိုဂ္ဂလှိကပှိိုင ်ကိုြပဏ  (၁၇၄) ခို  (၎ငီ်းတှိို ာ့အနက်ြ  ၁၇ ခိုြ  ဘဏြ်ျ ီး) ၊ နှိိုငင်ပံှိိုင ်

စ ပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းြျ ီး (၂၈) ခို (၎ငီ်းတှိို ာ့အနက်ြ  ၄ ခိုြ   ဘဏ်ြျ ီး)။  နက်ိုနစ်ရတ ာ့အှိတ်ချှိနီ်းဝင ်ကိုြပဏ ြျ ီး 

(၆)ခို  (၎ငီ်းတှိို ာ့အနက်ြ  ၂ ခိုြ   ဘဏြ်ျ ီး) တှိို ာ့ပါဝငသ်ည်။ ယခိုန စ်တ ငအ်ကြဲမြတ်ခြဲာ့သညာ့်  ကိုြပဏ (၂၆၀)တ င် 

(၉၈)ခို (၃၈ %) သည် ရက ်ပှိို ှိတ်ဝက်ဘ်ဆှိိုဒြ်ရ ှိပါ၊ သှိို ာ့ရသ ်လည်ီး ယငီ်းသည် ယခငန် စ်န ငာ့် နှုှိငီ်းယ ဉ်ပါက 

တှိိုီးတက်လ မခငီ်းမြစ်သည်။ ၂၀၁၉  ခိုနစ် ပ ငာ့သ်စ်စ တ င ်   ကိုြပဏ  (၂၄၈)အနက်ြ   ၁၀၈ ခို (၄၄%)သည် 

ဝက်ဘ်ဆှိိုဒြ်ရ ှိပါ။ 

 

MCRB ၏ဒါရှိိုက်တ  ဗစ်က ဘှိိုြနက် “အ ငန် စ်ရတ ကလှိိုပြဲ ပ ငာ့သ်စ်စ ြဲ ာ့  ည်  ယ်ချက်က ကိုြပဏ ရတ ကှိို 

အိုပ်ချြုပ်ြှုစနစ်ရက ငီ်းရက ငီ်းနြဲ ာ့ ပ ငာ့လ်ငီ်းမြငသ် ြှု ပှိိုြှိိုရ ှိလ ရအ င ် ရ  က်ပံာ့ရပီးြှိို ာ့နြဲ ာ့ ရက ်ပှိို ှိတ်စ ြ ံ

အိုပ်ချြုပ်ြှု၊ ရက ်ပှိို ှိတ် ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှုနြဲ ာ့ ပတ်သက်မပ ီးရတ ာ့ ပှိိုမပ ီးသတှိမပြုြှိလ ရအ ငပ်ြဲမြစ်တယ်။ 

ဒ န စ်ြ  ရတ ာ့ ကှိိုဗစ်မြစ်ရနရပြယာ့်လည်ီး  ပ ငာ့သ်စ် ြဲ ာ့လိုပ်ငနီ်းရဆ င ် က်ြှုရတ ြ   ကိုြပဏ ြျ ီးနြဲ ာ့  ှိရတ ွဲ့ 

ဆက်ဆံြှု ရတ ကှိို ပှိိုြှိို လိုပ်နှိိုငခ်ြဲာ့တယ်ဆှိိုတ ကှိို ကျွနြ်တှိို ာ့ရတ ွဲ့ မြငခ်ြဲာ့ တယ်။ကျွနြ်တှိို ာ့နြဲ ာ့အ ငက် 

အဆက်အဆံ  ြလိုပ်ြူီးခြဲာ့တြဲာ့  ကိုြပဏ ရတ  ၁၁ခို အပါအဝင ်ကိုြပဏ  ၃၄ ခိုနြဲ ာ့ သူတှိို ာ့ ြဲ ာ့  ြ တ်ြူ ကြ်ီးရတ ကှိို 

ရဆ ီးရန ီးြှိို ာ့ နြဲ ာ့ အြ တ်ရပီးပံိုရပီးနည်ီးရတ နြဲ ာ့  ကိုြပဏ  ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှုရတ ဆှိိုတ  

ဘ ကှိိုဆှိိုလှိိုတ လြဲဆှိိုတ ကှိို ပှိိုြှိို န ီးလည်ြှိို ာ့ MCRBနြဲ ာ့Yever က အ နလ်ှိိုငီ်းကရန ရတ ွဲ့ဆံိုရဆ ီးရန ီးခြဲာ့ပါတယ်။   

အြဲာ့ဒ တှိိုက်ရှိိုက် ရတ ွဲ့ဆံို ရဆ ီးရန ီးြှုရတ က ကိုြပဏ ြျ ီး ြဲ ာ့ ပျြ်ီးြျှအ ီးမြငာ့ ်ြ တ် ၂၃၁ % ရလ က ်

တှိိုီးမြ ြှငာ့ရ်အ ငက်ူည ခြဲာ့တယ်။” ဟိုဆှိို သည်။ 

 

Yever ၏ စ ြံခန ာ့ခ် ြဲြှု ပါတန  (Managing Partner) Nicolas Delange ကလည်ီး “စ  ငီ်းဝငက်ိုြပဏ ရတ က 

ပျြ်ီးြျှ ြ တ်အ ီးမြငာ့ ်၃၉  % ရ ှိခြဲာ့မပ ီးရတ ာ့  အြျ ီးပှိိုင ်ကိုြပဏ ရတ  (၅%)  က်နြဲ ာ့  ပိုဂ္ဂလှိကကိုြပဏ ရတ  (၇%) 

 က်ပှိို ရက ငီ်း ကတယ်။  စ  ငီ်းဝင ်ကိုြပဏ ရတ  ြဲ ာ့ ပျြ်ီးြျှ  ြ တ် က် ပှိိုြှိိုရက ငီ်းြ နတ်ြဲာ့  'ချနပ် ယံ” ကိုြပဏ  

၁၉ ခို ကှိိုလည်ီး ကျွနရ်တ ်အရနနြဲ ာ့ ဂ္ိုဏယ်ူပါတယ်လှိို ာ့ရမပ ချငပ်ါတယ်။ အြဲာ့ဒ  ၁၉  ခို ြဲြ  ြ   ှိပဆ်ံိုီး ၃ခို 

အပါဝင ် ၁၄  ခိုကရတ ာ့ ပိုဂ္ဂလှိက ြှိသ ီးစိုပှိိုင်  ကိုြပဏ ရတ မြစ် ကတယ်။ သူတှိို ာ့ရတ ြ   
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သတငီ်းအချက်အလက်ရတ ကှိို  ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှိို ာ့ စည်ီးြျဉ်ီးစည်ီးကြ်ီးရတ ကှိို လှိိုက်န ရဆ င ် က်ြှိို ာ့ 

လှိိုအပ်ချက်ရတ ြရ ှိရပြယာ့်လည်ီး  ပ ငာ့လ်ငီ်းမြငသ် ြှုရ ှိမခငီ်း၊ စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှုရက ငီ်းရက ငီ်းရ ှိမခင်ီး၏ 

 ည်  ယ်ချက်က အ ူီးသမြငာ့ ် ပတ်ဝနီ်းကျင၊် လူြှုရ ီး နြဲ ာ့ စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှု (ESG)  ငီ်းန  ီးမြ ြှြုပ်န ြံှုရတ ကှိို 

စှိတ်ဝငစ် ီးတြဲာ့  ငီ်းန  ီးမြ ြှြုပ်န သူံရတ ကှိို ဆ ြဲရဆ ငြ်ှိို ာ့ အရက ငီ်းဆံိုီးနည်ီးလြ်ီး မြစ်တယ်ဆှိိုတ ကှိို 

န ီးလည် ကတယ်။ အြဲာ့ဒါကလည်ီး အ ည်အချငီ်း မပညာ့်ဝမပ ီးရတ ာ့ စှိတ်အ ီး က်သနတ်ြဲာ့ ဝန ်ြ်ီးရတ ကှိို 

အလိုပ်ခန ာ့န်ှိ ိုငတ်ယ်၊ အလိုပ်မြြဲရအ င ်  ှိနီ်းသှိြ်ီးနှိိုငတ်ြဲာ့အမပင ် အကျှိြုီး စ ီးပ  ီးပတ်သက် ဆက်န ယ်သူရတ နြဲ ာ့ 

ယံို ကည်ြှုတည်ရဆ က်  ြ  လည်ီး အကညူ ရပီးတယ်။” ဟိုဆှိိုသည်။ 

 

၂၀၂၀ လဒြ် တ်တြ်ီးသည်လည်ီး ၂၀၁၉ ဧမပ လက  ိုတ်မပနခ်ြဲာ့ ရသ  အစ  ငခံ်စ ကြဲာ့သှိို ာ့ပင ်နယ်ပယ် ရလီးြျှိြုီး 

အရပေါ် အကြဲမြတ်ခြဲာ့မခငီ်း မြစ်သည်။ ၎ငီ်းတှိို ာ့ြ  ရက ်ပှိို ှိတ်အ က ငီ်းအ  ၊ ရက ်ပှိို ှိတ်စ ြံအိုပ်ချြုပ်ပံို၊ ရ ရ ည ်

တည်တံာ့ခှိိုငမ်ြြဲရ ီးဆှိိုင ် စ ြံခန ာ့ခ် ြဲြှုန ငာ့ ်အစ  င်ခံမခငီ်း တှိို ာ့မြစ်သည်။ သှိို ာ့ရသ ်လည်ီး ယခိုနစ်တ င ်အြ တ်ရပီး 

စနစ်အ ီး ရ ရ ည်တည်တံာ့ခှိိုငမ်ြြဲြှုန ငာ့ ် အစ ခံမခငီ်းဆှိိုင ်  လက်ရတ ွဲ့လိုပ်ရဆ ငရ်နြှုန ငာ့ ် စ ြ်ီးရဆ ငြ်ှုအ ီး 

ခ ြဲမခ ီး သှိသ  နအ်တ က် လှိိုက်ရလျ ည ရ  ြှုရ ှိရအ င ်အနည်ီးငယ် မပငဆ်ငခ်ြဲာ့သည်။ ပ ြဦီးစ   စ  ငီ်းဝင ်

ကိုြပဏ  န ငာ့ ်အစိုရ ယ်ယ ရ င ်၁၀၀ရကျ ်ရ ှိသညာ့် အြျ ီးန ငာ့သ်က်ဆှိိုငရ်သ  ကိုြပဏ တှိို ာ့အ ီး ခ ြဲမခ ီး သတ်ြ တ်ြှု 

တစ်ခို မပြုလိုပ်ခြဲာ့သည်။ ၎ငီ်းတှိို ာ့ကှိို စံသတ်ြ တ်ချက် ၁၄၃ မြငာ့ ်အကြဲမြတ်ခြဲာ့သည်။ ပိုဂ္ဂလှိကပှိိုင ်ကိုြပဏ ြျ ီးန ငာ့ ်

နှိိုငင်ပံှိိုင ် စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းြျ ီးအ ီး စံသတ်ြ တ်ချက် ၁၁၃ မြငာ့အ်ကြဲမြတ်ခြဲာ့မပ ီး၊ စ  ငီ်းဝင ် ကိုြပဏ န ငာ့် 

အစိုရ ယ်ယ ရ င ် ၁၀၀ရကျ ်ရ ှိသညာ့် အြျ ီးန ငာ့သ်က်ဆှိိုငရ်သ  ကိုြပဏ ြျ ီး လိုပ်ရဆ င ်န ် လှိိုအပ်သညာ့် 

သတငီ်းအချက် အလက်  ိုတ်ရြ ်ရ ကည မခငီ်းအတ က်  အပှိို ြ တ်အမြစ်  ရန က် ပ် စံသတ်ြ တ်ချက် ၃၀ 

ကှိို အကြဲမြတ်ခြဲာ့ သည်။  ယခိုန စ်တ င ်ကိုြပဏ ြျ ီး၏ ကတှိကဝတ် ြျ ီးသည် ၎ငီ်းတှိို ာ့၏ စ ီးပ  ီးရ ီးတ င ်ြည်သှိို ာ့  

 ပ်တူန ီးပါီးကျ ရအ င ် လိုပ်ရဆ ငရ်နသည်ကှိို  ငဟ်ပ်ရစ နန် ငာ့ ် ရလီးစ ီးလှိိုက်န ြှုဦီးစ ီးရပီး 

 ိုတ်ရြ ်ရ ကည မခငီ်းကှိို ပှိိုြှိိုမပ ီးမပညာ့်စံိုရသ  ချဉ်ီးကပ်ြှု န ငာ့ ် ဘက်ရပါငီ်းစံိုြ   ညာ့်သ ငီ်းစဉ်ီးစ ီးရသ  

ချဉ်ီးကပ်ြှုကှိို လိုပ်ရဆ ငသ်ညာ့်  ကိုြပဏ ြျ ီးကှိိုဆိုချ နအ်တ က် ြူဝါဒ န ငာ့ ် ရ ရ ည်တညာ့်တံာ့မခငီ်းဆှိိုင ်  

စံသတ်ြ တ်ချက်အချှိြု ွဲ့ကှိို အကြဲမြတ် နအ်ြ တ် ရပီးစနစ်အသစ် (ဝ ၊ ၁ ၊ ၂) ကှိို အသံိုီးမပြုခြဲာ့သည်။  ှိို ာ့အမပင် 

ပ ဟှိတလိုပ်ငနီ်းန ငာ့ ် SDGs ြျ ီးအ ီး စ ြံအိုပ်ချြုပ်န ငာ့ ် ပတ်သက်၍ ရန က် ပ် စံသတ်ြ တ်ချက်ြျ ီးကှိို 

 ညာ့်သ ငီ်းခြဲာ့သည်။ 
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စစ်တြ်ီးရဆ င ် က်ပံိုနည်ီးလြ်ီးကှိို အရသီးစှိတ်ရ ငီ်းမပ  ီးသညာ့် ၂၀၂၀ ခိုနစ် ပ ငာ့သ်စ်စ အစ  ငခံ်စ တ င် 

မြနြ် နှိိုငင်ရံ ှိ တ ဝနယ်ူြှုရ ှိရသ  စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းရဆ င ် က်ချက်ြျ ီး၊ အဂ္တှိလှိိုက်စ ီးြှုတှိိုက်ြျက်ရ ီး၊ 

ရက ်ပှိို ှိတ်စ ြံ အိုပ်ချြုပ်ြှု န ငာ့ ် ရက ်ပှိို ှိတ် ိုတ်ရြ ်ရ ကည မခငီ်းဆှိိုင ်  စည်ီးြျဉ်ီးစည်ီးကြ်ီးြျ ီးန ငာ့ ်

ြူဝါဒဆှိိုင ်  ြ ံွဲ့ မြှိြုီး တှိိုီးတက်ြှုြျ ီးကှိို မပနလ်ည်သံိုီးသပ်  ီးသည်။  ှိို ာ့ရန က် ဤကှိစစ ပ်ြျ ီးန ငာ့စ်ပ်လျဉ်ီး၍ 

ကြဘ လံိုီးဆှိိုင ်  ရခတ်ရ စ ီးရ က ငီ်း န ငာ့ ်  ရ ရ ည်တည်တံာ့ခှိိုငမ်ြြဲရ ီးဆှိိုင ်  သှိို ာ့ြဟိုတ် ပတ်ဝနီ်းကျင၊် 

လူြှုရ ီးန ငာ့ ်စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှု (ESG)  အစ  ငခံ်မခငီ်း တှိို ာ့ကှိို ြ ီးရြ ငီ်း ှိိုီးရြ ်မပ  ီးသည်။ 

 

 

ရန က်ခံသြှိိုငီ်း 

၁။ မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးကဏ္ဍတ ဝနယ်ူြှုရ ှိရ ီးအရ  က်အကူမပြုဌ န(MCRB)သည် မြနြ် ာ့စ ီးပ  ီးရ ီး လိုပ်ငနီ်း 

ြျ ီး၏ ပ ငာ့လ်ငီ်းမြငသ် ြှုကှိိုအကြဲမြတ်သညာ့် ပ ငာ့်သစ်စအစ  ငခံ်စ ကှိို၂၀၁၄ခိုနစ်က စတင ်ိုတ်ရဝခြဲာ့သည်။ 

၂၀၁၈ ခိုနစ်တ င ်ရက ်ပှိို ှိတ်စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှုန ငာ့ ်ရက ်ပှိို ှိတ် ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှုတ င ်၎ငီ်းတှိို ာ့၏ကျွြ်ီးကျငြ်ှုကှိို 

ပံာ့ပှိိုီးြှုရပီးသညာ့် မြနြ် စ ီးပ  ီးရ ီးအတှိိုငပ်ငခံ်ကိုြပဏ တစ်ခိုမြစ်သညာ့် Yeverန ငာ့ပ် ြဆံိုီးအကကှိြ် တ ြဲြက် 

ရဆ င ် က်ခြဲာ့သည်။ Yever သည် ကိုြပဏ ြျ ီးကှိို အကြဲမြတ်မခငီ်းန ငာ့ ် ၎ငီ်းတှိို ာ့ကှိို တှိကျသညာ့် တိုန ာ့မ်ပန ်

အ ကံမပြုချက်ြျ ီးရပီး  တ င ် တ ဝနယ်ူရဆ င ် က်ခြဲာ့သည်။  ှိိုသှိို ာ့ရဆ င ် က်  တ ငလ်ည်ီး အခရ ကီးရင  

ြယူဘြဲ လိုပ်ရဆ ငရ်ပီးခြဲာ့မခငီ်းမြစ်သည်။ ရရ ွဲ့ ပှိိုငီ်းန စ်ြျ ီးတ င ် TI ၏ ‘Transparency in Corporate 

Reporting’ ကှိို ြ  မငြ်ီး   ီးမပ ီး ၂၀၁၈ ခိုနစ် ပ ငာ့သ်စ်စြ  စတင၍် အ ဆ ယံရက ်ပှိို ှိတ် စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှု 

 ြ တ်ြ တ်တြ်ီး၊   ကြဘ ာ့အဆငာ့ ် အစ  ငခံ်မခငီ်း ကနဦီးရဆ င ် က်ချက်ဆှိိုင ်  စံနှုနီ်းြျ ီး (GRI) န ငာ့် 

ပူီးတ ြဲအစ  ငခံ် မခငီ်းဆှိိုင ်  ြူရဘ င ်(IR) တှိို ာ့ကှိို အသံိုီးမပြုခြဲာ့သည်။ ယရန ာ့အ ှိ ပ ငာ့သ်စ်စသည် မြနြ် နှိိုငင်တံ င ်

ရက ်ပှိို ှိတ်  ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှု အရမခအရန (CD) န ငာ့ ် ပတ်သက်၍  ိုတ်ရဝခြဲာ့သညာ့် 

ကျယ်ကျယ်မပန ာ့မ်ပန ာ့အ်မြစ်ဆံိုီး အြျ ီးမပည်သူန ငာ့ ်ဆှိိုငသ်ညာ့် အစ  ငခံ်တစ်ခိုအမြစ် ရ ှိရနဆြဲမြစ်သည်။  

 

၂။ ပမန်မာ စီ်းြွာ်းကရ်းကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရ  ကရ်း အကထာကအ်ကူပြြုဌာန (MCRB) ကှိိုယူရကအရမခစှိိုက် 

Institute for Human Rights and Business (IHRB) န ငာ့ ်ဒှိနီ်းြတ်နှိိုငင် ံအရမခစှိိုက် Danish Institute for 

Human Rights (DIHR) တှိို ာ့၏ ပူီးရပါငီ်းရဆ င ် က်ြှုမြငာ့ ်ယူရက၊ ရန ်ရဝီး ၊ ဆ ဇ်ဇ လန၊် နယ်သ လန၊် 

ဒှိနီ်းြတ် န ငာ့ ် အှိိုငယ် လနတ်ှိို ာ့၏ အရ  က ် အပံာ့မြငာ့ ် ြ ြဲွဲ့စည်ီးက   နက်ိုနမ်ြှိြု ွဲ့တ င ်
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အရမခစှိိုက်ြ ငာ့လ် စ်  ီးပါသည်။ ၂၀၁၃ ခိုန စ်တ င ် ြ ြဲွဲ့စည်ီး တည်ရ  ငခ်ြဲာ့မပ ီး ရဒသတ ငီ်းလှိိုအပ်ချက်န ငာ့် 

နှိိုငင်တံက စံချှိနစ်ံညွှနီ်းြျ ီး န ငာ့ ် အည  မြနြ် နှိိုငင်တံ ငီ်း တ ဝနယ်ူြှုရ ှိရသ  စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်း 

န ငာ့သ်က်ဆှိိုငသ်ညာ့်အသှိပည  ၊ စ ြ်ီး ည်န ငာ့ ် စက ီးဝှိိုငီ်းြျ ီး ြနတ် ီး န ် အတ က် ှိရ  က်မပ ီး 

တ  ီးဝငမ်ြစ်ရသ  လြ်ီးရ က ငီ်း (Platform) တစ်ခိုအမြစ် အရ  က်အကူ မြစ်ရစ နမ်ြစ်သည်။ 

သှိို ာ့ြ သ လျှင ် တ ဝနယ်ူြှုရ ှိရသ  စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်း အရလာ့အကျငာ့ြ်ျ ီး ပှိိုြှိို မြစ်ရပေါ် လ ြည်မြစ်သည်။ 

MCRBသည် စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်းြျ ီး၊ အ ပ်ြက် လူ ာ့အြ ြဲွဲ့အစည်ီးန ငာ့ ် အစှိိုီး ၊ ပည ရ ငြ်ျ ီး ၊ အမခ ီးရသ  

ပတ်သက်ဆက်န ယ်ြျ ီးန ငာ့ ် အတူ တက  လိုပ်ရဆ င ် ရနမပ ီး ဘက်ြလှိိုက်သညာ့် လြ်ီးရ က ငီ်းရပေါ်တ င် 

 ပ်တည်ပါသည။်  (www.mcrb.org.mm) 

 

၃။ နက်ိုနတ် ငအ်ရမခစှိိုက်သညာ့် Yever သည ်စ ီးပ  ီးရ ီးလိုပ်ငနီ်း ဦီးရဆ ငသူ်ြျ ီး၏ လှိိုအပ်ချက်ြျ ီးန ငာ့အ်ည  

ဝနရ်ဆ ငြ်ှုရပီးရသ  နက်ိုန ် အရမခစှိိုက်စ ီးပ  ီးရ ီးအ ကံရပီးကိုြပဏ တစ်ခိုမြစ်သည်။ Yeverကှိို ၂၀၁၆ 

ခိုန စ်တ င ် စတငတ်ည်ရ  ငခ်ြဲာ့မပ ီး မြနြ် နှိိုင်ငြံ  အ ည်အချငီ်းရ ှိရသ လူငယ်ြျ ီးန ငာ့် 

နှိိုငင်တံက အရတ ွဲ့အ ကံြုရ ှိရသ  ပည ရ ငြ်ျ ီးမြငာ့ ် ြ ြဲွဲ့စညီ်း   ီးသည်။ ကိုြပဏ ြျ ီးသည် ၎ငီ်းတှိို ာ့၏ 

ရက ်ပှိို ှိတ် စ ြံအိုပ်ချြုပ်ြှုန ငာ့ ် ရက ်ပှိို ှိတ ်  ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှု မြြှငာ့တ်ငမ်ခငီ်း၊ စ ြ်ီးရဆ င ်ည်ကှိို 

အ ီးရက ငီ်းရအ ငလ်ိုပ်ရဆ ငမ်ခငီ်း န ငာ့ ် ရက ငီ်းြ နရ်သ  စ ြံခန ာ့ခ် ြဲြှု အရလာ့ အကျငာ့ြ်ျ ီး တှိိုီးတက်ရအ င် 

လိုပ်ရဆ ငမ်ခငီ်းမြငာ့ ်  ၎ငီ်းတှိို ာ့၏   ရ ီးက က်ဦီးရဆ ငြ်ှုကှိို တ ဝနသ်ှိစ   လိုပ်ရဆ ငရ်နစဉ် ကိုြပဏ ြျ ီး၏ 

အသ ငရ်မပ ငီ်းလြဲ နအ်တ က်  ည်  ယ်ပါသည်။  ည်  ယ်ချက်ကှိို မြစ်ရမြ က်ရအ င ် လိုပ်ရဆ ငမ်ခငီ်း၊ 

ကျွန်ိုပ်တှိို ာ့သည် ရမပ   ီးသညာ့်အတှိိုငီ်း မြစ်ရမြ က်ရအ င ်လိုပ်ရဆ င ်န ် ည်  ယ်သည်။  မြနြ် နှိိုငင်တံ င ်

တစ်ခိုတည်ီးရသ  Certified B Corp အြ ြဲွဲ့ဝငက်ိုြပဏ မြစ်မပ ီး စ ြံကှိနီ်းအြျှိြုီးြျှိြုီး အတ က် အခရ ကီးရင ြယူပြဲ 

လိုပ်ရဆ ငရ်ပီး သညာ့်အတ က် ဂ္ိုဏယ်ူပါ သည်။ (www.yever.org) 

 

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းြ ုမ ုရယူလ ုြေါက:  

 

၁။ ရဒေါ် မြြူမြြူဇင ်၊ သတငီ်းန ငာ့ ်မပန ်က ီးရ ီးအ  ရ ှိ ၊ ၀၉ ၇၉ ၉ ၆၆၇၇၁၃ 

transparency@myanmar-responsiblebusiness.org 

သှိို ာ့ြဟိုတ ်

http://www.mcrb.org.mm/
http://www.yever.org/
mailto:transparency@myanmar-responsiblebusiness.org


 

 

 

 

 6 

  

၂။Nicolas Delange ၊ Managing Partner ၊ transparency@yever.org  ံ 

ဆက်သ ယ်နှိိုငပ်ါသည်။ 

 

 

mailto:transparency@yever.org

