တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ CSR

ေနာက္ခံအေၾကာင္း

MCRB က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား “တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန

လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္အရာမ်ား (RBC)” ကိုဦးစားေပး၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္း
ေနသည္။ ‘တာဝန္ယမ
ူ ရ
ႈ ေ
ိွ သာ စီးပြားေရးလုပင
္ န္း’ ဆိသ
ု ည္မာွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာ
ရပ္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု MCRB မွ ယံုၾကည္ပါသည္။

(MCRB)သည္ ယူေကအေျခအစုိက္ IHRB ႏွင့္ ဒိန္းမတ္လူ႔အခြင့္
အေရးအဖြဲ႕ DIHR တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၂ဝ၁၃ တြင္



ဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာျခင္း။



လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာျခင္း။

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာ အေျခစုိက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ယူေက၊



အဂတိလုိက္စားမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဖုိး (သို႔) လာဘ္မေပးျခင္း။

ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္တုိ႔က ရန္ပုံေငြ



အခြန္မ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာေပးေဆာင္ျခင္း။



မိမိဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလးစားျခင္း။

မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။



သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလးစားျခင္း။



အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ဆက္ဆံျခင္း။



မိမိ၏ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ တာဝန္ယူမႈရွိစြာဆက္ဆံျခင္း။



ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း။



သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD ၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ အရာမ်ား (RBC) လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ကုလ
သမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလမး္ညႊန္အေျခခံမႈမ်ား (UN Guiding
Principle on Business and Human Rights)၊ ကုလသမဂၢ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ သေဘာတူ
ညီခ်က္ (UNGC) စသည္တို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ မွီျငမ္းကိုးကားႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား
ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈ Corporate Social Responsibility
(CSR) ဆုိသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို မတူညီေသာ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား
ရိွေနသည့္ အေလ်ာက္ MCRB သည္ ထုိအသံုးအႏႈန္း အသံုးျပဳျခင္းကို တက္ႏိုင္သမွ်
ႀကိဳးစား၍ ေရွာင္ၾကဥ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အာရွတိုက္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္
CSR ကို အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ ပရဟိတအလုပ္တစ္ခု အေနျဖင့္
သာ နားလည္ခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) အေနျဖင့္ CSR ကို “လူမႈအသိုက္

အဝန္းအေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၎တို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊
တာဝန္ခံမႈ”ပာု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ MCRB က ကုမၸဏီမ်ားကို
“တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက လုပ္ေဆာင့္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ
မ်ား (RBC)” ကိုဦးစားေပး၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းေနသည္။” ကုမၸဏီအတြက္ ဦးစား
ေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ

“ထိခုိက္နစ္နာမႈ မျပဳလုပ္ရန္ (do no harm)” ျဖစ္ၿပီး

တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယင္းထက္သာလြန္၍ပင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္
သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္

www.myanmar-responsiblebusiness.org
www.mcrb.org.mm
https://www.facebook.com/myanmar.responsible.business/
ဗစ္ကီဘုိမန္
ဒါ႐ုိက္တာ
vicky.bowman@myanmar-responsiblebusiness.org
ႏွင္းဝတ္ရည္
တာဝန္ခံ - သုေတသနႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
hninwut.yee@myanmar-responsiblebusiness.org
ေဝၿဖိဳးျမင့္
တာဝန္ခံ - ေဒသဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး
waiphyo.myint@myanmar-responsiblebusiness.org
ေအာင္ေက်ာ္စိုး
တာဝန္ခံ - တြင္းထြက္သယံဇာတ စီမံကိန္း
အဂၤါေအာင္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ေရႏွင့္ စြမ္းအင္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ အနိမ္႔ဆံုးအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရိွၿပီး၊

inga.makusheva@myanmar-responsiblebusiness.org

အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည့္ စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင္
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးစီးပြားေဝမွ်ျခင္း
(CSV)ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အလွဴအတန္းမ်ား၊ လူသားခ်င္း ေထာက္ထားစာနာ အကူအညီ
ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ ေဖာင္ေဒးရွငး္ မ်ားမွတစ္ဆင့္ လွဴသည္ျဖစ္ေစ၊ တိက
ု ႐
္ က
ုိ ္
လွဴသည္ျဖစ္ေစ

“ထိခုိက္နစ္နာမႈ မျပဳလုပ္ရန္ (do no harm)”၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို

ေလးစားရန္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ မရွိေစရန္တို႔ကို ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

Current Core Funders

aung.kyaw.soe@myanmar-responsiblebusiness.org
တာဝန္ခံ - စီမံကိန္း

တစ္ၿပိဳက္နက္တည္း လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ၊ အားလံုး

Founders

ျဖဴျဖဴဇင္
အရာရွိ - စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
phyuphyu.zin@myanmar-responsiblebusiness.org
ဝင္းမင္း
အႀကီးတန္းတြဲဖက္တာဝန္ခံ
win.min@myanmar-responsiblebusiness.org

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန(MCRB)
အမွတ္ (၆) က၊ ရွင္ေစာပုလမ္း၊ ကရင္ၿခံရပ္ကြက္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
တယ္လီဖုန္း/ဖက္စ္ + ၉၅ (ဝ) ၁ ၅၁၂၆၁၃

ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္ (TiME)

MCRB ၏ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား

ပြင့္သစ္စဟုသိၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာ

MCRB သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

မႈအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္

ေထာက္ခံအားေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍

အကဲျဖတ္

မ်ား အစိုးရမ်ား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အျခား ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားၾကား

အမွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အၾကံဉာဏ္မ်ား

ပန္းတိုင္ (SDG ပန္းတိုင္ အမွတ္ ၁၆) ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ

ေပးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ အသိပညာမ်ား

ျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ုဳပ္မႈ

ဖန္တီးေပးျခင္းတို႔အတြက္ ယံုၾကည္ရၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ အခင္းအက်င္း

ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တုိးျမႇင့္ေအာင္ တုိက္တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။

တစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ

MCRB သည္ က႑မ်ိဳးစံုတြင္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို ေဆာင္

အတြက္ MCRB သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ က်င့္သံုးေနသည့္

ရြက္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

အာဆီယံေကာ္ပိုရိတ္

ကုမၸဏီမ်ားအား

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရမွတ္မွတ္တမ္း

(ASEAN

Corporate

သက္ေရာက္မႈမ်ားအား က႑အလုိက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA) တြင္
ၾကည္႐ႈႏိုင္သည္)။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္

သစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေအစီဂ်ီအက္(စ္) စံသတ္

မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္လူမႈ သို႔မဟုတ္ သဘာဝ

မွတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ ဆက္စပ္မႈအရွိဆံုး (၅၉) ခုႏွင့္ ပြင့္သစ္စ စံသတ္မွတ္ခ်က္

ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို

မ်ားအနက္မွ ၁၅ ခုကို ေပါင္းစပ္ကာ စုစုေပါင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၇၄ ခု

ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္စိစစ္ျခင္း (DUE DILIGENCE) အတြက္ ထင္ရွားသည့္ လူ႔

ပါဝင္ပါသည္။ ေကာ္ပိုရိတ္ ေဆာင္ရြက္ပံု၊ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု၊

ေရရွည္

အခြင့္အေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

တည္တဲ့ခိုင္ၿမဲမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္

ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ၊ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားကို သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့

မ်ား ေပးပို႔ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္း စေသာ အပိုင္းငါးပိုင္း/နယ္ပယ္ငါးခုကို

သည္။ ၄င္းသုေတသနမ်ားတြင္ ေျမယာႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား၊

အေျခခံၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး၊ အမ်ားပိုင္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားေသာ (သို႔မဟုတ္) ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ

အေပၚမူတည္ၿပီး) ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ သဘာဝပတ္

ရွိေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၈၂ ခုကို အကဲျဖတ္

ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္၇ာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံျခင္းႏွင့္ အကဲ

ခဲ့ၾကသည္။ MCRB သည္ ၂၀၁၉ အစီရင္ခံစာအတြက္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ျဖတ္ျခင္းတို႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ UN ၏ စီးပြားေရး

အတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Yever ႏွင့္ထပ္မံ တြဲဖက္ကာ အလားတူ

ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မူမ်ားႏွင့္အညီ

နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ

ယင္းစာရင္းထဲတြင္ မပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဆႏၵအေလ်ာက္ အကဲ

သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခင္ ၂ဝ၁၄၊ ၂ဝ၁၅ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ႏွင့္ ၂ဝ၁၈

ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား (အထူးသျဖင့္မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ

ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္စိစစ္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

(DUE

DILIGENCE)

အတြက္ ကူညီေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထုတ္ေဝထားသည့္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္အတူ MCRB

ရည္ရြယ္ေသာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေ၀ပါသည္။

ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္အားလံုးကို

မိမိတို႔ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္

အမ်ား

ျပည္သူမ်ားထံသို႔ အခေၾကးေငြမယူဘဲ ျဖန္႔ေဝပါသည္။ MCRB သည္ ကုမၸဏီ
မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအရာမ်ားအတြက္ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။ MCRB သည္ သုေတသန ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းအၾကံဉာဏ္ေပးမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားသို႔ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊ ပညာ
ေပးျခင္းမ်ိဴးကို ေဆာင္ရြက္သည္။ MCRB သည္ တစ္ဖြဲ႔တည္းေသာ္လည္း
ေကာင္း အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရ၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈဖြဲ႔အစည္းမ်ားစေသာ သက္ဆိုင္ရာပါ
ဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားအားလံုး
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

SWIA သည္ ေကာင္းစြာအေျခခုိင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္
ျခင္း (EIA) ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (SIA) ႏွင့္အတူ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (HRIA) တုိ႔၏ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ား အေပၚ အေျခခံထားသကဲ့သုိ႔ EIA/SIA ၏ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ပုံ
နည္းအဆင့္ဆင့္တုိ႔ကို အေျခခံေသာ္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ
မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွလည္း ေလ့လာပါသည္။

Governance Scorecard-ACGS) ကို အေျခခံထားေသာ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း

ျဖတ္ အမွတ္ေပးခံယူလိုပါက မီနီပြင့္သစ္စအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

က႑အလုိက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (SWIA)

တိုက္႐ိုက္ေတြဆံုႏုိင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအဆင့္မ်ားမွ

စတင္၍ သီးျခားစီမံကိန္း တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆုိးက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ သို႔မွသာ ဟန္႔တားရန္၊
ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ လက္ရွိရွိႏွင့္ၿပီးေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳသည္။ SWIA သည္ စီမံကိန္း
တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ေလ့လာျခင္းအစား က႑တစ္ခုလုံးတြင္ ျပည္တြင္း
သုမ
႔ိ ဟုတ္ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ား၏ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ ရ
ႈ လ
ိွ ာႏုင
ိ ေ
္ သာ အလား
အလာမ်ားအေပၚ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အနာဂတ္ကိုေရွး႐ႈေသာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈ
နည္းစနစ္အား ႐ႈျမင္ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ SWIA တစ္ခုစီတုိင္းသည္
အထူးသျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွေန၍ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုမွ

ပတ္

ဝန္းက်င္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ
ၾကည့္႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ၄င္းကုမၸဏီ၏
သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကို သတင္းေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္
ထားသည့္ အျခားေသာ စီမံကိန္းအဆင့္ အေျချပဳသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာ
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