
Transparency in Myanmar Enterprises

The Pwint Thit Sa/TiME report is intended to encourage increased transparency by Myanmar businesses. 
It was inspired by Transparency International’s Transparency in Corporate Reporting study.
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မူပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) စက္တင္ဘာ ၂ဝ၁၆။
 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) သည္ ယူေကအေျခစိုက္ Institute of Human Rights and Busi-
ness, ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Danish Institute for Human Rights. တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မူျဖင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဖြင့္လွစ္
ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယူေက၊ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ နယ္သာလန္ ႏွင့္ အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ 
အေထာက္အပံ့ရရွိပါသည္။

MCRB စင္တာတည္ေထာင္ရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တာဝန္ယူမူရိွေသာစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ၊ စြမ္းရည္ႏွင့္ စကားဝိုင္း 
မ်ားဖန္တီးရန္အတြက္ ထိေရာက္ၿပီး တရားဝင္ နည္းလမ္းက်ေသာလမ္းေၾကာင္း (platform) တစ္ခုေပၚထြန္းလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း 
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တာဝန္ယူမူရွိေသာစီးပြားေရးအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအၾကား ၾကားေနကာအတူအကြလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရးအေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) သည္ UN GLOBAL COMPACT ၏ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မူ 
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အား ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၆ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး UNGC သို႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္မွစ၍ 
ခ်မွတ္ထားေသာအေျခခံမူ ၁ဝ ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။          
ဤတြင္ ၾကည့္ရွုႏုိင္ပါသည္။ http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/first-ungc-coe.html

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန 

အမွတ္ (၁၅)၊ ရွမ္းရိပ္သာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ။
အီးေမလ္း  info@myanmar-responsiblebusiness.org
ဝက္ဆိုဒ္: www.myanmar-responsiblebusiness.org ႏွင့္ www.mcrb.org.mm

MCRB မွ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္သည္။ မူပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ MCRB သည္ ဤပုံႏွိပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ 
ျပန္လည္ကူးယူ ထုတ္ေဝျခင္းကို ခြင့္ျပဳသည္။ ထုိသို႔ ျပန္လည္ကူးယူ ထုတ္ေဝမည္ဆုိပါက MCRB ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ ထုိကူးယူ 
ထုတ္ေဝမည့္ စာပုံႏွိပ္ေကာ္ပီအား အထက္ပါလိပ္စာအတုိင္း MCRB ႐ံုးသို႔ေပးပို႔ရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျပန္လည္ကူးယူထုတ္ေဝမည့္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္အား ေတာင္းခံရန္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝမည့္ ဘာသာျပန္ခ်က္အား MCRB လိပ္စာအတုိင္း လိပ္မူၿပီး ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

အသိမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္လႊာ 

MCRB အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency International) က မူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈ အစီရင္ခံျခင္းမွ ေမးခြန္း ၁-၂ဝ အား အသံုးခ်ခြင့္ျပဳမႈအတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ထပ္မံသိရွိလုိပါက http://www.
transparency.org တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

Pre-Collegiate Programme မွ Raj Gautam အားလည္း ၄င္း၏ အားသြန္ခြန္စိုက္ သုေတသနျပဳမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဆက္ 
လက္ဆည္းပူးရမည့္ ပညာေရးခရီးတြင္ ေကာင္းမြန္ပါေစရန္လည္း ဆုေတာင္းေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ MCRB ႏွင့္ တြဲဖက္ 
လုပ္ကိုင္ေပးသည့္ Fulbright-Clinton Fellow ျဖစ္သူ Jon Keesecker ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ Nicolas Delange ကိုလည္း ၄င္း၏ 
ပါဝင္မႈအတြက္လည္းေကာင္း။ အျခား ျဖည့္စြက္ပံပုိးေပးသူမ်ား အားလံုးကိုလည္းေကာင္း MCRB  က အသိမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ 
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၄ အႏွစ္ခ်ဳပ္
၄ ၂ဝ၁၅ အစီရင္ခံခ်က္မွ စ၍ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမူမ်ား
၆ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ လက္ရွိအခြင့္အလမ္းမ်ား
    ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
  ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း
  အဂတိလိုက္စားမူ
  ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
၁၁ ကုမၸဏီ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမူ အေပၚတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား
  ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားမွ အျမင္မ်ား
   အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အျမင္မ်ား 
  ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမင္မ်ား 
၁၆  စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္
   ကုမၸဏီေရြးခ်ယ္ျခင္း
   အုပ္စုမ်ား
   ဝဘ္ဆိုဒ္ရွိသည့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား
   ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း
  အရွိတရား စစ္ေဆးမႈမ်ား 
   အမွတ္ေပးျခင္း
၂၁  ရလဒ္မ်ား
   ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
  ရလဒ္ဇယား
  ဝဘ္ဆိုဒ္မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား
၂၈  အပိုင္းလုိက္ စြမ္းေဆာင္ရည္
   အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ (ACP)
  အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
   က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံစိတ္ခ်ရမူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ (HSE)၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမယာ
၃၄  အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
   ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသို႔
  ျမန္မာအစိုးရသို႔
   လႊတ္ေတာ္သို႔
   ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူ အသိုင္းအဝုိင္းသို႔
  မီဒီယာ အပါအဝင္ ျမန္မာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔
၃၉  ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း
  အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ (ACP)
  အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
  က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံစိတ္ခ်ရမူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ (HSE)၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ေျမယာ
၅၂ ေနာက္ဆက္တြဲ (၂) မီဒီယာေဖာ္္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္

မာတိကာ
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 အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ 
က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ (HSE) တုိ႔အတြက္ ေမးခြန္း ၃၅ ခုျဖင့္ လုပ္ငန္း 
ပမာဏႀကီးမားေသာ ျမန္မာကုမၸဏီ ၁ဝဝ ၏ ေကာ္ပိုရိတ္ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားကိုု ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္ တတိယ 
အႀကိမ္ေျမာက္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန 
က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမွႈအရွိဆံုး ကုမၸဏီ ၁ဝ ခု၊ သို႔မပာုတ္ ၁၅ ခုမွာ ၂ဝ၁၅ တြင္ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆံုးကုမၸဏီအမ်ားစုႏွင့္ အမွတ္စဥ္မ်ား အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္မွအပ အတူ 
တူပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ တြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ (SPA) မွ သီးျခားခြဲထုတ္ 
အမွတ္ေပးခဲ့သည့္ First Myanmar Investment (FMI) ၊Serge Pun and Associate (SPA)ႏွင့္ 
မက္စ္ျမန္မာတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိပ္ဆုံးတြင္ရွိေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
နစ္နာမႈကုစားေရး  ယႏၱယားမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမူဘဝသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ အေတာ္ 
မ်ားမ်ား (ဆနု္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏူန္း) တြင္ ဝဘ္ဆုိဒ္မရွိျခင္း သို႔မပာုတ္              
(၄၅%) က စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

 ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကို အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးထားပါသည္။ 

 ၂ဝ၁၄ ဇူလုိင္လတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာကို MCRB က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။1 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ ၎တုိ႕အား အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳေပး ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းအပိုင္းတြင္ 
ပိုမိုလုပ္ကိုင္ လိုစိတ္ျဖစ္ ေပၚလာေစရန္ မက္လံုးေပး ဆြဲေဆာင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

 ႏွစ္ႏွစ္ၾကာလာသည့္အခါ   ပြင္လင္းျမင္သာမႈက႑တြင္ သိသာသည့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ုိဳ႕ 
အား ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ခ႐ိုနီဝါဒႏွင့္ 
အဂတိလုိက္စားမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံသယမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ကို 
တိမ္သလႅာဖံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားက ျပည္တြင္းသက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ႏွင့္ အစိုးရမ်ား၊ သုိ႔မပာုတ္ ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက့ဲသို႔ ႏုိင္ငံတကာ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ 
သူမ်ားကိုပါ စိုးရိမ္ပူပင္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

 ကမာၻ႕ဘဏ္က ျပဳလုပ္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အခ်က္အလက္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္ (၂ဝ၁၄ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ)2 အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ 
ခြင့္လုိင္စင္၊ ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းခြင့္ လုိင္စင္ရယူျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ
ရွိရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မပာုတ္ အခြန္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိေနၿပီး  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ ပ်မ္းမွ်ထက္ 

1 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/first-pwint-thit-sa-time-report.html
2 http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2014/myanmar

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၂ဝ၁၅ အစီရင္ခံခ်က္မွစ၍
တိုးတက္
ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/first-pwint-thit-sa-time-report.html
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2014/myanmar
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သိသာစြာ ျမင့္မားေနသည္။ ၄င္းသည္  အဂတိလိုက္စားမႈ ညႊန္းကိန္းႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ 3

 ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ (ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုရမည္ 
ဆိုလွ်င္) ၁၉၈၈ - ၂ဝ၁ဝ အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မည္သည့္ကုမၸဏီမဆို အဂတိလုိက္စားသည့္ 
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီဝါဒတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ပာု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ 
တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဦးတည္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ 
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Alliance for Transparency and Accountablity 
(MATA) ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အတိတ္က မွားယြင္းမႈမ်ား 
ကိုကုစားရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ားကို က်င့္သံုး 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားစသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳသင့္ပာု ဆိုခဲ့ၾကသည္။4

 ယခင္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝၿပီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမွာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းဝင္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွစတင္၍ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ 
ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ NLD ၏ အာဏာလြဲေျပာင္းရယူၿပီး လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားအနက္ ဦးစားေပးမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိ႔အား ကိုင္ 
တြယ္ေျဖရွင္းရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ေဆာင္ရယူလက္ခံရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း အပါအဝင္ပင္ ျဖစ္သည္။5 အဆုိပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
မ်ားတြင္-  

 အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ေဆာင္ ေပးကမ္းျခင္းမ်ိဳးတြင္ သတ္မွတ္အဆင့္ (၂၅ဝဝဝ 
က်ပ္ သုိ႔မပာုတ္ ေဒၚလာ ၂ဝ ဝန္းက်င္၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၃ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္မွ ေလ်ာ့ဆင္းသြားျခင္း) 
အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္ကို ၾကည့္ျခင္း 
အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေဒသတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား အားလံုး၏ 
ယံုၾကည္ခ်က္အား ရရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်တမႈရွိေသာ  အေျခအေနကို 
ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမူရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ေစရန္ တြန္းအားေပးေသာ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 အထက္ပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပိုင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာအား ပိုမုိျမင္သာေအာင္ေထာက္ျပႏိုင္
သည့္ အခ်က္မွာ  အမည္မေဖာ္လုိေသာ မီဒီယာကုမၸဏီတစ္ခု (သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 
အရ  ေရႊသံလြင္အဖြဲ႕၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ စကိုင္းနက္) က ဧၿပီ  ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ သႀကၤန္ေရကစား 
ပြဲေတာ္တြင္ သမၼတ႐ုံးအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအား လက္ေဆာင္အေနျဖင့္ က်ပ္ ၅ သန္း ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းကို 
သမၼတ႐ုံးမွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။6 မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား 
လာဘ္စားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိက္ဖ်က္ရန္ NLD တြင္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ 

3 လာဘ္ထုိးမႈ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးအပ္မႈ ျဖစ္ပြားမႈပမာဏဆုိသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေရ စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိရန္၊ 
ပါမစ္မ်ားရရွိရန္၊ လုိင္စင္မ်ားႏွင့္ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၆ ႀကိမ္တြင္ ၁ ႀကိမ္ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေပးအပ္မႈ 
မ်ားကို လုပ္ငန္းစုမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အႀကိမ္ေရပင္ျဖစ္သည္။ လာဘ္ေပးမႈ အတိမ္အနက္ဆုိသည္မွာ ထုိသို႔လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ 
ရြက္ရာတြင္ လက္ေဆာင္ သို႔မပာုတ္ တရားမဝင္ေသာ ေငြေပးအပ္မႈအား ေတာင္းဆုိမႈခံရေသာ ပမာဏပင္ျဖစ္သည္။
4 Myanmar Centre for Responsible Business, October 2014, Briefing paper on CSOs and extractives 
industries
5 ‘NLD cracks down on nepotism’, Myanmar Times, 27 April 2016
6 President’s Office Calls Out Media Company For Alleged Govt Bribe, Irrawaddy, 20 April 2016ထ
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ဝန္ထမ္းမ်ားအား လာဘ္ေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚတြင္ အျပစ္ေပးအေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ ထပ္မံ၍ 
လွမ္းရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားရွိေနေသးသည္။  အက်င့္ပ်က္ျခစားမူ တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္  အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ကာ ကုမၸဏီမ်ားက လာဘ္ေပးျခင္းအေပၚတြင္ ဥပေဒ 
အရ တာဝန္ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ဖို႔လုိအပ္ေပသည္။ ကုမၸဏီမ်ားဘက္ကေရာ NLD အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 
မ်ားဘက္ကပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ပိုက္ဆံေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္းေသာ္ 
လည္းေကာင္း လွဴဒါန္းလက္ခံရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမူရွိရန္ မ်ားစြာလုိအပ္ေပသည္။7

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိၿပီး ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈရရွိေရးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ 
အစိတ္အပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာၾကသည္။8     
စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုျမႇင့္တင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရက ခိုင္မာသည့္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္သူ ထိပ္တန္းအေယာက္ ၁ဝဝဝ ကို ထုတ္ျပန္ျခင္းလည္းပါ 
ဝင္သည္။ ထုိစာရင္းသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအၾကား အခြန္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန္ မွန္ 
ကန္သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယခင္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ 
အျခားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း(လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္ 
ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းလွ်က္ရွိသည္)။9 ပြင့္လင္းအစိုးရမိတ္ဆက္(OGP)ကို စိတ္ဝင္တစားရွိျခင္း (အားလံုး      
မဟုတ္သည့္တိုင္)ႏွင့္ အစိုးရတင္ဒါလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တို႔ ျဖစ္သည္။10

 အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆာင္ရြက္ဆဲဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္လည္း ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ 
ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား 
ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ကုမၸဏီ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ 
ရပ္ကို ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။11

ယင္းဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္လည္း လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သလို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ား 

7 ‘A fine line between FOC and Corruption’, Op-Ed by Vicky Bowman, Myanmar Times, 12 January 2016
8 ၂ဝ၁၃ တြင္ သမၼတသိန္းစိန္သည္ ၎တုိ႔အစိုးရအေနျဖင့္ ကတိကဝတ္ျပဳသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားရွိေအာင္ ေဆာ္ၾသသြားမည္။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္သြားမည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တာဝန္ယူမႈ ရိွ 
ေသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမုိ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာက႑အား မီးေမာင္းထိုး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူမ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးဆုိရင္ တာဝန္ခံမႈဆုိတာ 
လည္း ရွိမွာမပာုတ္ပါဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသေရြ႕ကေတာ့ အခု ဒီရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြပာာ ျပည္သူလူထုကိုပဲ အက်ိဳးျပဳမလား မျပဳဘူးဆိုတာရယ္ 
ဒါမွမဟုတ္ အနည္းငယ္ေသာ အခြင့္ထူးခံ လူတခ်ိဳ႕သာ အက်ိဳးရွိမလားဆုိတာေတြကို ကြ်န္မတို႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ သိႏုိင္မွာမပာုတ္ပါဘူး” ဟု ျဖစ္သည္။
9 www.myanmareiti.org
10 ကမာၻဘဏ္၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ၂ဝ၁၃ မုိဘုိင္း၊ ဖုန္းလုိင္စင္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္းသည္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ျပသႏုိင္ခဲ့ေသာ မၾကာခဏ ကုိးကားမႈခံရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပမာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အိမ္ၿခံေျမ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ က႑အတြက္ အစိုးရ၏ ေျမယာခြဲေဝျခင္းသည္ လုပ္ေဆာင္မႈညံ့ေသာ အေလ့အက်င့္အျဖစ္ မၾကာခဏ ကိုးကားျခင္းခံရေပသည္။ 
ေရကူး သတင္းလႊင့္ဌာန၏ တင္ဒါေခၚယူျခင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမႈသည္ သိပ္မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ဖတ္႐ႈခ်င္ပါက “This is a huge ploy, Mr.President” Eleven, June 2015.
11 Asian Development Bank TA 47268-001: Strengthening Institutions for a Better Investment Cli-
mate.

အစိုးရလုပ္ေဆာင္မႈ
အတြက္
လက္ရွိအခြင့္အလမ္းမ်ား

ဥပေဒေရးရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

http://www.mmtimes.com/index.php/opinion/18433-fine-line-between-foc-and-corruption.html
http://www.myanmareiti.org
http://adb.org/projects/details?page=details&proj_id=47268-001
http://adb.org/projects/details?page=details&proj_id=47268-001
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အပါအဝင္မ်ားစြာေသာ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တိုက္တြန္းအားေပးလာခဲ့သည္။ 
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီဥပေဒမူၾကမ္း အပိုဒ္-၂၆၁(ခ)အရ ဒါ႐ိုက္တာ၏ ႏွစ္ပတ္ 
လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ကုမၸဏီ၏ မူလ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ ကုမၸဏီ၏ တစ္ႏွစ္စာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သံုးသပ္ခ်က္၊ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္
အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ မေရရာမႈမ်ား၊ အျခားေသာ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္ရပ္တို႔ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမႈ 
တစ္ရပ္ပါရွိရမည္ဟု ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။ အဆိုပါလုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္ 
မ်ားကို တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတိုင္း ပိုမိုျပည့္စံုရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။12

 ခိုင္မာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းသည္လည္း ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတိုးျမႇင့္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစသည္။ ဥပမာ-ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္ (MIC) ထံမွ ပါမစ္တစ္ခုကို ကုမၸဏီက ရယူလိုပါက လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ နစ္နာမႈကုစား 
ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ 
တကြ အျခားေသာဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေကာ္မရွင္အားတင္ျပရန္ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ 
အတြက္  လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေတာင္းဆိုရန္ အစိုးရအား ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး 
အေထာက္ အကူျပဳဌာနမွျပဌာန္းရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။13

 ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွစတင္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို 
ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ Daiwa Securities Group ႏွင့္ မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ပိိတ္ဆို႔ 
တားဆီးမႈစာရင္းမွ ဖယ္ရွားျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တို႔ မိတ္ဖက္ျပဳထားသည္။

 မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ၂ဝ၁၆ ပြင့္သစ္စတြင္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီစာရင္းတြင္ ပါဝင္လာေသာ 
FMI သည္ စေတာ့အိတ္(စ္)ခ်ိန္းတြင္ ပထမဦးဆံုးစာရင္းသြင္းေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ သီလဝါ 
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္လည္း ေမလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ စာရင္းဝင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ပြင့္သစ္စ 
တြင္ အဆင့္ (၁၈) ရရွိပါသည္။  အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း စာရင္းဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး  
Myanmar Citizens Bank ၊ First Private Bank ၊ Myanmar Agribusiness Corporation Limited 
(MAPCO) ႏွင့္ Great Hor Kham တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ အားလံုးသည္လည္း ယခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စတြင္လည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ မၾကာမီထြက္ေပၚလာမည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသည္ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္(စ္)ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းသြင္းျခင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳမည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရ 
သည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အစုရွယ္ယာမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ခြင့္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။14 

 လက္ရွိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေဖာ္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ 
ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းသြင္းခံရရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအနက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၂ / ၂ဝ၁၅ ပိုဒ္ခြဲ ၅ (က) 
အရ  “(၅) ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ၿခံငံုသံုးသပ္ခ်က္၊ အေျခခံ 

12 ဥပမာအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ အီးယူ၏ ဘ႑ာေရးမပာုတ္ေသာ အစီရင္ခံ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီရင္ 
ခံခ်က္အား ဖြင့္လွစ္ခ်ျပရန္ လုိအပ္ခ်က္၊ မူဝါဒမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ 
အလုပ္သမား ႐ႈေထာင့္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ မတူညီကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ား ရွိျခင္းတို႔ လုိအပ္ေပသည္။
13 www.myanmar-responsiblebusiness.org/further-proposals-draft-myanmar-investment-law.html
14 Yangon stock exchange to open to foreign investors, Myanmar Times, 1 June 2016

ရန္ကုန္

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/further-proposals-draft-myanmar-investment-law.html
http://www.mmtimes.com/index.php/business/20612-yangon-stock-exchange-to-open-to-foreign-investors.html
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က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား၊ အေျခခံက်ေသာစြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ရင္ဆိုင္ရမည့္ 
မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 15 

 စာရင္းသြင္းရန္ သတ္မွတ္ရက္ ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီသံုးခုအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး 
ပါဝင္ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား၏ စြန္႔စားရမႈမ်ားကို တင္ျပမႈမရွိပါ။ ထူးျခားသည္မွာ သီလဝါ အထူးစီးပြား 
ေရးဇုန္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေျမသိမ္းပိုက္မႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရမႈတို႔ ရွိေနေသာ္လည္း   ထိခိုက္ပ်က္စီး 
မႈမ်ားႏွင့္ အမႈအခင္းျဖစ္မႈမ်ားရွိမွသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။16

 စာရင္းဝင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္ စီပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ 
တြင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ Securities and Ex-
change Commission of Myanmar (SECM) ကို စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါျဖစ္သည္။ လက္ရွိစာရင္းသြင္းရန္ 
စီစဥ္ထားေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအတြက္လည္း အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေနၿပီ ျဖစ္ 
သည္။ ရန္ကုန္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လမ္းညႊန္္မ်ားလည္း လာမည့္ႏွစ္မ်ား 
တြင္ ပိုမိုခ်မွတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စာရင္းသြင္းၿပီး ေသာကုမၸဏီမ်ားကို Singapore Exchange (SGX)
က ေရရွည္တည္တံခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမႈအား ဇြန္လတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ၄င္းတြင္ 
စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈဘဝႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ(ESG)
အခ်က္မ်ား၊ ရည္ရွည္ တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ 
ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းကို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ပါရွိသည္။

 ပါလီမန္အသစ္ေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ  ျပႆနာအားကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ပါ 
သည္။ အမွန္တကယ္အေရးႀကီးသည့္ အရာမွာ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း အစိုးရသစ္၏ ဦးေဆာင္ 
လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ရွိရန္လုိအပ္ေပသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ၏ 
ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ  တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမၼဂၢ သေဘာ 
စာခ်ဳပ္ (The UN Convention Against Corruption-UNCAC)  မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ပုဂၢလိကက႑၏ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လုိက္နာရမည့္ အခ်က္ 
မ်ား ကိုက္ညီမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
 သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည့္ UNCAC အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ပထမဦးဆံုး 
သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ထြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂ႐ံုး (UN-
ODC) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ (Anti Corruption Commis-
sion – ACC) အားမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့အားေပး လွ်က္ရွိပါသည္။17

15 https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/03/n_en_092015_01.pdf (English) and https://
ysx-mm.com/wp-content/uploads/2015/12/n_mm_092015_01.pdf (Myanmar)
16 https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/03/n_en_022016_01.pdf
17 http://frontiermyanmar.net/en/features/cleaning-up-corruption-nlds-battle

အဂတိလိုက္စားမႈ

https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/03/n_en_092015_01.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2015/12/n_mm_092015_01.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2015/12/n_mm_092015_01.pdf
https://ysx-mm.com/wp-content/uploads/2016/03/n_en_022016_01.pdf
http://frontiermyanmar.net/en/features/cleaning-up-corruption-nlds-battle


9

info@myanmar-responsiblebusiness.org+95 1 510069 www.mcrb.org.mm

 UNCAC ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာရာ 
တြင္ ၄င္း၏ဥပေဒႏွင့္ အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္မႈၾကားရွိ အေသးစိတ္က်ေသာ ကြာပာခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြ၍့ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

 ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဥပေဒ (၁၉၁၄) တို႔အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေနေသာ ျပည္တြင္း၊ သို႔မပာုတ္ ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းအတြက္ 
အေရးယူခံျခင္းမရွိေစရဟု ဆိုသျဖင့္ အထူးသျဖင့္ UNCAC ၏ ပုဒ္မ ၂၆ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈျပစ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းအတြက္  ဥပေဒအရ တာဝန္ခံမည့္ပုဂၢိဳလ္၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ကို ထားရွိရ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 
 အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း  
သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း  (ဥပမာအားျဖင့္ - ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိမႈမ်ားမွ ဥပေဒအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာ သက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္အား သိသာထင္ရွား 
စြာ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ဒဏ္တပ္ျခင္း)တုိ႔ မရွိပါ။ အနာဂတ္တြင္ တရားဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ားမရွိပါက အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား တားဆီးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 
ထို႔ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား စတင္မိတ္ဆက္ရ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 

 ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅ တြင္ အစိုးရသည္ “ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္း” ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတြင္  ျပည္သူလူထု ႏွင့္စည္းေဝးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ 
ခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ (လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေပၚ သက္ေရာက္ခ်က္အပါအဝင္) ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ 
ခ်က္ကို အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ အခ်ိန္မီလုပ္ရန္လည္း ပါဝင္ေပသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
အဆင့္တြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ၿပီးပါက ၁၅ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ  
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားထံသို႔ 
ေပးပို႔ၿပီး ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ာအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆုိသည့္ အခ်က္ (ပတ္ဝန္းက်င္
ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၆၅ ႏွင့္ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၃၈) တို႔ 
ပါဝင္ေပသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မူရွိလာေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 
လုိက္နာရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရးဆြဲေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိအျခင္း 
အရာသည္ ေဒသလုိက္ မျဖစ္မေနလုိက္နာေဆင္ရြက္ရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
အတြက္ Mekong Partnership for the Environment မွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။18

 မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးေအာင္ျပဳလုပ္ရန္မွာ အဓိကက်လွေပသည္။ ၂ဝ၁၆ မတ္လ၌ ေရနံႏွင့္ 
သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ား အေပၚတြင္MCRB က စစ္တမ္းေကာက္ယူ ခဲ့ရာ တစ္ဝက္နီးပါးေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားမွာ ကနဦး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား (Initial Environmental Exam-
inations – IEEs) သို႔မပာုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIAs) 

18 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ၁၆ တြင္ MCRB ႏွင့္ MPE တုိ႔ အတူတကြ ဦးေဆာင္ကာ EIA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ားျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ လုပ္ငန္း 
စဥ္တြင္ ရရွခဲ့ေသာ သင္ခန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္အား က်င္းပခဲ့ပါသည္။  http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/
news/pointers-for-public-participation-environmental-impact-assessment.html

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆုိင္ရာ  
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/pointers-for-public-participation-environmental-impact-assessment.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/pointers-for-public-participation-environmental-impact-assessment.html
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တုိ႔အား ထုတ္ေဝထားျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤက႑သည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ 
အပိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ပာု ဆုိႏုိင္သည္။19

 ၂ဝ၁၆ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာအတြက္ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းခံရေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ အနည္း 
ငယ္သာလွ်င္ EIAs အား ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ရွိပါသည္။ (သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း 
ရွိမည့္ပံု မေပၚလြင္ေပ။)
 အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမုိတုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 
အျခားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမွာ ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္  ပါဝင္ရန္ျဖစ္ 
သည္။ (အထက္တြင္ ႐ႈပါ။) သို႔မပာုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအား 
ထုတ္ျပန္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑ ၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
က႑) အျခားေရြးခ်ယ္စရာအခ်က္မွာ ၄င္းက႑တို႔ု႔ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ EITI ၏ အစိတ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ပါဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

19 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/mixed-picture-disclosure-environmental-impact-as-
sessments.html

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/mixed-picture-disclosure-environmental-impact-assessments.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/mixed-picture-disclosure-environmental-impact-assessments.html
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ကုမၸဏီ၏
ပြင့္လင္းျမင္သာမူ 
အေပၚတြင္ 
ပါဝင္ပတ္သက္
ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား၏
အျမင္မ်ား

ႏိုင္ငံတကာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ

အျမင္မ်ား

 ယခင္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုၾကသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးစီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အစိုးရအသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ရပ္စလံုး၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို 
ရရွိခဲ့သည္။20

 အေနာက္တိုင္းမွသာမက MCRB ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
အတိုင္ပင္ခံမ်ားက အလြန္တရာ သိလိုၾကသည္မွာ သူတို႔ အမွန္တကယ္ လက္တြဲမည့္ သို႔မဟုတ္ လက္ 
တြဲရန္ အလားအလာရွိသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ 
ၾကသည္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဂုဏ္သိကၡာ၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို 
၎တို႔ မည္သို႔ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာမႈ ရွိ၊ မရွိတို႔ ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ယခင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ပါဝင္ေနေသးသည့္ အေမရိကန္၏ Specially Designated Nationals (SDN)21 အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ  
စာရင္းတို႔၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အနည္းဆံုးမဟုတ္ဘဲ အလားအလာရွိသည့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ အစိတ္ 
အပိုင္းအျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ လူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား 
ကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္ ဥပေဒေရးရာ စိစစ္ျခင္းတြင္ ပွ်မ္းမွ်အထက္တြင္ ရွိရန္လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

 ယင္းစာရင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ပင္ စစ္တပ္၊ သို႔မပာုတ္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္ 
စပ္ေနသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင္2့2 ၎တုိ႔ၾကား အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ရွိေနျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈ အေလ့ 
အထမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ပံုမွန္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိျမင္ရန္ 
ႏွင့္ ထိခုိက္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပစ္ခ်က္မ်ား ရွိေန 
ႏုိင္ေပမည္။

 ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA)ကို 
အာရွဖြံ႕ေရးဘဏ္၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈတြင္  အြန္လုိင္းမွ ကုမၸဏီစာရင္း တင္သြင္းျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 
ယင္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ DICA က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လည္ပတ္မႈ မရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ထုတ္ 
ပယ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်က္ 
အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လံုးဝဥႆုံ မွန္မမွန္အား သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာမ်ား ရွိေနေသးေပသည္။ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ၏ ဝဘ္ဆုိဒ္အသစ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားအား 
ရွာေဖြရန္ေနရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာကာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ နာမည္ႏွင့္အတူ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မ်ား 
လည္း ပါရွိလာပါသည္။23 www.opencorporates.comသည္ DICA ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယူကာ 
hyperlinks မ်ားဖန္တီးၿပီး ဒါ႐ိုက္တာခ်င္းတူေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဖာ္ျပထား 
သည္။

20 2014 TiME/Pwint Thitsa report ၂ဝ၁၄ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာသည္ အႀကိမ္ေပါင္း ၁ဝဝဝ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲျခင္းခံခဲ့ရၿပီး စာအုပ္ 
ေပါင္း၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။ 
21 www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/burma.aspx. ကုမၸဏီတစ္ခု/ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး 
( ဒဂံု/ဦးဝင္းေအာင္) သည္ ယခု အစီရင္ခံစာ ထုတ္ေဝသည့္အခ်ိန္တြင္ US SDN စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။
22 The OECD ၏ Financial Action Task Force လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းခံရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ဆုိသည္မွာ 
ျပည္သူလူထုမ်ား အၾကားထင္ရွားေသာ ယံုၾကည္ျခင္း အပ္ႏွံခံရေသာ လူပုဂိၢဳလ္ကို ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။
23 www.dica.gov.mm/en/company-search

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/first-pwint-thit-sa-time-report.html
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/burma.aspx
http://www.dica.gov.mm/en/company-search
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 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ မည္သည့္ကုမၸဏီမဆို အထူးသျဖင့္ ေျမာက္အေမ 
ရိကႏွင့္ ဥေရာပမွလာေသာသူမ်ားသည္ လာအုိ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ သို႔မပာုတ္ ဗီယက္နမ္တုိ႔တြင္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံ 
မႈတြင္ မေတြ႔ရႏိုင္ေသာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ဳိးကို ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိေပသည္။

 ဤအရာသည္လည္း ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
လမ္းညႊန္ခ်က2္4 အတုိင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ     
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္ စိစစ္ျခင္း (due diligence)မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအား 
တစ္ခုျဖစ္ကာ အမ်ားစုမွာလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကေပသည္။

 တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမုိျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ 
အစိုးရက ၎တုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေနေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အစီရင္ခံတင္ပို႔ရမည့္ 
လုိအပ္ခ်က္ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။25  ၂ဝ၁၆ တြင္ ေဒၚလာ ၅ဝဝ,ဝဝဝ တန္ မွ ေဒၚလာ ၅ သန္းတန္ 
ၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္မူ မည္သည့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ပမာဏမဆို 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အစီရင္ခံစာတင္ပို႔ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ၁၆ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္မူ  ၄၉ ခုက  
အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ေနေသာ အေမ 
ရိကန္ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ 
ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ 
ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္ စိစစ္ျခင္း (due diligence) ေျခလွမ္းမ်ားအား 
ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သလို အသံုးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာလည္း ပါရွိေပသည္။26

 ပြင့္သစ္စေမးခြန္းအပိုင္း(၃) အားၿခံဳငံုၿပီးၾကည့္ပါက MCRB သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ အစီရင္ 
ခံစာ တင္ပို႔ရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးႏွင့္ SDN စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ စာရင္းမွ 
ပယ္ဖ်က္ျခင္းကို ခံလုိေသာသူမ်ားအေနအားလည္း  အလားတူနည္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ 
မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းအားေပးေပသည္။

 အျခားေသာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မွာ  
မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေပၚ သက္ေရာက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၿဗိတိန္၏ ေခတ္သစ္ကြ်န္ျပဳမႈ အက္ဥပေဒ ၂ဝ၁၅ အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ႏွစ္စဥ္ကြ်န္ျပဳမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈစာတမ္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္တြင္ 
ကြ်န္ျပဳမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေအာင္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအား 

24 www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
25 အေမရိကန္ အစီရင္ခံျခင္းဆို္င္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ “ ယခင္တုန္းကဆုိလွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထု အလြယ္တကူ 
ရရွိႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈပိုင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ၾကည့္ပါက အက်င့္ 
ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအား အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္အားထားမႈ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာမႈႏွင့္ လူမႈေရးပဋိပကၡ မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားေနထိုင္ရာ ဝန္းက်င္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ထံမွ 
ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ပိုမုိႀကံဳေတြ႕ေနေပသည္။ အမ်ားျပည္သူလူထုမ်ားထံသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖြင့္လွစ္ခ်ျပျခင္းသည္ အေမရိကန္၏ အသစ္လာမည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပြင္းလင္းျမင္သာမႈရွိရန္ အားေပးရာလည္းေရာက္ၿပီး အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း အေထာက္အပ့ံျဖစ္ရာ 
ေရာက္ပါသည္။ ထုိအခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိေသာ အေမရိကန္၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒလည္း ျဖစ္ေပသည္။
26 http://burma.usembassy.gov/reporting-requirements.html

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://burma.usembassy.gov/reporting-requirements.html
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ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ကို ျပဌာန္းထားပါသည္။27

 ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္သမား ပြဲစားခမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေၾကြးမ်ားတင္ျခင္းနွင့္ အလုပ္သမား 
မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာကုမၸဏီ 
မ်ားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏုိင္ 
ေၾကာင္းအား သက္ေသသာဓကႏွင့္ လက္ေတြ႕ျပႏုိင္ပါက ယဥွ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားမိတ္ဖကမ္်ားအား 
ဆြဲေဆာင္ရာ၌ အားသာခ်က္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ၎တုိ႔၏ 
မိခင္ႏုိင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ထုိသို႔ေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ 
ျဖစ္သည္။

 အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားစြာတြင္ ၂ဝ၁၅ 
ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန 
က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခအေန တုိးတက္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရယူခဲ့သည္။

 ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ခံမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ နစ္နာမႈ 
မ်ားကိုလက္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္္ျခင္းအတြက္ 
တာဝန္ယူလုိသည့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းကို ရွာေဖြရျခင္းျဖစ္သည္ပာု MCRB အား အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီက ဝန္ႀကီးဌာနအေပၚလႊဲခ်ရန္ သို႔မပာုတ္ 
ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ကုမၸဏီကိုျပန္လႊဲခ်ရန္ စသည္ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ 
ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ယင္းသို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္ပာု ဆုိသည္။  

 ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကသာ ျပင္ပသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေရး 
ကို တာဝန္ယူထားသည့္ ဌာနကိုထားရွိၾကသည္။ (ရွိမည္ဆုိလွ်င္ ရပ္ရြာ၊ ျပည္သူ၊ ျပင္ပ သို႔မပာုတ္ ေကာ္ပို 
ရိတ္ဆက္ဆံေရး၊ သို႔မပာုတ္ ေရရွည္တည္တံေရးဌာနပာု ေခၚဆုိရေပမည္။) ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လူအား၊ ေငြအားစိုက္ထုတ္သံုးစြဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ညႊန္း 
ကိန္းတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးမ်ား ျဖစ္ၾကေပမည္။ ၎တို႔သည္ ယင္းဌာနကို ထူေထာင္ၿပီး 
ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအေလ့အထမ်ား ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားအႀကံေပးမ်ားကို ရံဖန္ရံခါေခၚထား 
ေလ့လည္း ရွိၾကသည္။  

 ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားက စတင္အသိမွတ္ျပဳလာၾကသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ 
ရွင္းလင္းေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ၾသဂုတ္လေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၃၅၄ 
ခုသည္ UN Global Compact28 အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့ၾကကာ ေရႊေတာင္ႏွင့္ ေကအမ္ဒီတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ားစြာသည္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ႏွစ္စဥ္ဆက္ဆံေရးတိုးတက္မႈ Communication on Progress 
(COPs) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 

27 www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/section/54/enacted
28 www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants

အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
အျမင္မ်ား

ျမန္မာ့စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမင္မ်ား

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/section/54/enacted
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
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 ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ရန္အတြက္ (UN 
Global Compact ၏ အေျခခံမူ ၁ဝ ခ်က္ကို လုိက္နာျခင္းျဖင့္) ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီ 
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ တန္ဖုိးကုိ အသိမွတ္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။ ယင္းအေျခခံမူ ၁ဝ ခ်က္ ဥပမာ - 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ စသည္တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၎တုိ႔၏ တာဝန္ 
ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္လာျခင္းသည္ ပရပာိတလွဴဒါန္းမႈမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို သာေဖာ္ျပသည့္ ျမန္မာ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ အစဥ္အလာ CSR ဆက္ဆံေရးမွသည္ အဆင့္တစ္ခု ေျပာင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

 ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆံုး ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားရွိၾကသည့္ ယခင္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ အသိအမွတ္ 
ျပဳမႈရခဲ့သည့္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ အမွတ္ေပးဇယားရွိ ၎တုိ႔၏အဆင့္ကို အမ်ားျပည္သူ 
သိေအာင္ ထုတ္ျပန္လုိစိတ္ ျပင္းျပင္းျပျပ ရွိၾကသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာတြင္ မပါဝင္ 
ေသာ ပမာဏေသးငယ္သည့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကလည္း အမွတ္ေပးမႈတြင္ ၎တုိ႔ပါဝင္ႏိုင္မည္ေလာပာု 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမူရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနသို႔ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းကလည္း ယင္းသို႔ေသာ 
အသိအမွတ္ျပဳမ်ိဳးသည္ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား (အထက္တြင္ ႐ႈပါ)ႏွင့္ လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား တုိးပြားေစသည့္ အခြင့္လမ္းတစ္ရပ္ပာု ၎တုိ႔ ႐ႈုျမင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆  
ခုႏွစ္တြင္လည္း  ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနသည္ အလတ္စား 
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စံညႊန္းသတ္မွတ္တိုင္းတာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မီနီပြင့္သစ္စစီမံခ်က္အား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။29

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့မႈပိုင္းဆိုင္ရာ အတုိင္ပင္ခံ Yever မွ Nicolas Delange သည္ 
အလားတူေလ့လာမႈမ်ိဳးကို ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ UN Global Compact အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေပၚတြင္ ေဆာင္ 
ရြက္ခဲ့ရာ ရလဒ္မွာ ပြင့္သစ္စ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ား 
၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္စီမံခန္္႔ခြဲမႈကုိ Yever 
ေလ့လာခ်က္တြင္ ပိုမုိအထူးျပဳထားၿပီး အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အုပ္စုခြဲမ်ားအား ေလ့လာခ်ဥ္းကပ္ပံုျခင္းကြဲျပားျခား
နားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

 ထို႔ျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ေလ့လာဖြယ္ကိစၥရပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု 
ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုတို႔သည္လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ မိမိ၏ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ 
ဆက္ဆံရန္၊ အသိေပးရန္ႏွင့္ စိတ္ခြန္အားေပးဖြယ္ရာ ပဓာနက်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ထိုးေဖာက္မႈသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္စတြင္  ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာ 
မွ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ကုမၸဏီ၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္သည့္   
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏အလုပ္ခြင္တြင္ ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပိုမိုျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကသည္။ 

 ထိုသူတို႔သည္ ျပင္ပသက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီၾကား ဆက္ဆံေရးအတြက္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္သည့္ သံတမန္မ်ားလည္း ျဖစ္လာေပမည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာသည္ဟု နာမည္ဂုဏ္သတင္းရွိ 
သည့္ ကုမၸဏီတြင္  လုပ္ကိုင္ရျခင္းသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားစြာေျပာၾကသည့္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ျပႆနာ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားေခၚယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ၿမဲေစျခင္း ျပႆနာအတြက္လည္း အားေပးမႈ 

29 www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/mini.html

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/mini.html
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အေျဖတစ္ခု ျဖစ္သင့္သည္။ အကယ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလြယ္တကူ ရရွိမည္ဆိုလွ်င္  
ကုမၸဏီသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုတိက်ေသာ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို 
လည္း ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 ပထမဦးဆံုး ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၄ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကတည္းက ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ 
ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီ၁ဝဝ ကိုသာမကပဲ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္လိုသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားကို အေထာက္အကူေပးရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑
တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနက ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး (စက္ 
တင္ဘာ ၂ဝ၁၄ ႏွင့္ မတ္လ၂ဝ၁၆)30, လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒမ်ား (ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၁၄ ႏွင့္ စက္တင္ဘာ 
၂ဝ၁၆)၊ လူ႔အခြင့္အေရး အစီအရင္ခံျခင္း (ႏိုဝင္ဘာ၂ဝ၁၄)31 ႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ထုတ္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
(ဇြန္၂ဝ၁၅)32 စသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား အားလံုးကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန 
ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားအရ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားအားေမခြန္း ၃၅ ခုျဖင့္ ေလ့လာအမွတ္ေပး 
ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျမင့္မားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပမည္။ ေဒသတြင္းရွိ 
သက္တမ္းရင့္ အေျခခိုင္ၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားစြာပင္ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားကို အျပည့္အဝ မမီေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ 
အမွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ ပမာဏေသးငယ္ေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ 
ႀကီးစြာေသာ အားထုတ္မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ စီပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုရွိျခင္းသည္ ကုမၸဏီ 
ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား လႊင့္တင္ထားျခင္းထက္ ပိုသည္။ ယင္းတြင္ မီဒီယာအပါအဝင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း 
သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရတို႔က ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနက 
ကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ အထက္ပါအၾကာင္း 
အရာအား အင္တိုက္အားတိုက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးအပ္ထားပါသည္။

(အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ေအာက္တြင္ၾကည့္႐ႈပါရန္)

30 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/workshop-anti-corruption-programmes.html.   
ဤ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင ္Transparency International’s ‘Business Principles for Countering Bribery’ (SMEs edi-
tion) ျမန္မာဘာသာျပန္စာအုပ္ ေဝငွျခင္းကိုလည္း  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
31 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/pwint-thit-follow-up-mcrb-workshops.html
32 www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/workshop-developing-effective-grievance-mecha-
nism.html

http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/workshop-anti-corruption-programmes.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-11-04-TI-Guide-Business-Principles-for-Countering-Bribery.pdf
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pdf/2014-11-04-TI-Guide-Business-Principles-for-Countering-Bribery.pdf
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/pwint-thit-follow-up-mcrb-workshops.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/workshop-developing-effective-grievance-mechanism.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/workshop-developing-effective-grievance-mechanism.html
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 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕ႀကီး၏ Transparency in Corporate Reporting 
(TRAC)-Assessing the World’s Largest Companies TRAC report 33 ကို အတုယူၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ 
ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာက ပမာဏႀကီးမားေသာ ျမန္မာကုမၸဏီ  ၆ဝ ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။

 TRAC ၏ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္မွာ ကုမၸဏီမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ 
ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအေပၚ အားျပဳသည္။ ေလ့လာ 
သံုးသပ္သည့္ နယ္ပယ္သံုးရပ္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာ 
မႈႏွင့္ နိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျခင္းအလိုက္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အပါအဝင္ အေရးပါေသာ ဘ႑ာေရး အခ်က္ 
အလက္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ေပၚတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ရရွိႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္သာ အမွတ္ေပးျခင္းသည္ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ 
ခ်က္ျဖစ္သည္။

 ယင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ MCRB မွျပဳလုပ္ခဲ့ 
သည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား မဟုတ္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ တရားစီ 
ရင္ေရးမ်ားေအာက္တြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ေျမယာ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ HSE မ်ားကို အထူးအာ႐ံုစိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရလဒ္အားျဖင့္ ပြင့္သစ္စစီမံခ်က္တြင္ 
ေအာက္ပါနယ္ပယ္သံုးရပ္ကို ေလ့လာသည္။ ယင္းတို႔မွာ-

၁။  အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ - ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္စည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈကြင္းဆက္အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ကုမၸဏီက မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ 
သည္ကို အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစီရင္ခံျခင္းက ျပသသည္။

၂။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ - ၎တို႔၏ ပမာဏ၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ 
ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ မည္သုိ႔ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည္ကုိ ျပသသည့္ အေျခခံ 
အက်ဆံုး ညႊန္းကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

၃။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င ္ - ယင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ 
က်င့္သံုးသည့္ မူဝါဒမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ၿပီး ၎တို႔၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံျခင္းသည္   
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုက ၎၏ အလုပ္သမားမ်ား မည္သို႔ကာကြယ္သည္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို
မည္သုိ႔ကာကြယ္သည္၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မည္သုိ႔ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည္ႏွင့္ ထိေရာက္ 
ေသာ ကုစားမႈတစ္ခုရခြင့္အတြက္ အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္သလားဆိုသည္ကို ျပသသည္။ 

 ယင္းဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားကို အမွတ္ေပးရန္ ေမးခြန္း ၃၅ ခုကို MCRB က ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ပထမ အမ်ိဳး 
အစားႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက႑ 
မ်ားအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို TRAC ၏ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ပံုအဆင့္ဆင့္မွ ယူထားသည္။ တတိယ 
အမ်ိဳးအစားအတြက္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေမရိကန္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းျခင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ကမၻာ 
လံုးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံေရးအဖြဲ႕(GRI)34 ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအစီအရင္ခံျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး 
မူေဘာင္မ်ားအဖြဲ႕ (RAFI) ႏွင့္ 35 အျခားကြ်မ္းက်င္သူ အႀကံေပးခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ျပဳစုထားသည္။ 

33 http://gateway.transparency.org/tools/detail/310 © Transparency International. All Rights Re-
served. For more information, visit www.transparency.org.
34 www.globalreporting.org
35 www.shiftproject.org/project/human-rights-reporting-and-assurance-frameworks-initiative-rafi

စီမံခ်က္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ပံု
အဆင့္ဆင့္

http://gateway.transparency.org/tools/detail/310
http://www.transparency.org
http://www.globalreporting.org
http://www.shiftproject.org/project/human-rights-reporting-and-assurance-frameworks-initiative-rafi
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၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားကို အမွတ္ေပးရန္ အသံုးျပဳထားသည့္ ေမးခြန္း ၃၅ ခုကို ၂ဝ၁၆ တြင္လည္း 
မ်ားမ်ားစားစား ေျပာင္းထားျခင္းမရွိေပ။ (ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ႐ႈပါရန္)

 ေမးခြန္း နံပါတ္ ၂ဝ ႏွင့္ ၂၁ ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းမွာ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ 
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတို႔) ကို ေမးခြန္းတစ္ခုတည္းတြင္ ေပါင္းစပ္လိုက္ၿပီး  ဆက္လက္၍ ဒါ႐ိုက္တာ 
ႏွင့္ အႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆုိင္ရာတုိ႔အား ဖြင့္ပာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ စသည့္ ေမးခြန္းအသစ္ ထည့္ 
သြင္းထားမႈပင္ ျဖစ္သည္။ အမွတ္ေပးျခင္းပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္ 
မ်ား ရွိပါသည္ ၎တုိ႔ကို အမွတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

 ယခင္အစီရင္ခံစာ ကဲ့သုိ႔ပင္  ျမန္မာကုမၸဏီ (၁ဝဝ)ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြ 
ခြန္ေပးေဆာင္သူ ထိပ္တန္း (၁ဝဝဝ) စာရင္းကို အေျခခံၿပီး ကုမၸဏီမ်ားကုိ MCRB က ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။  
ႏွစ္စဥ္ ထိပ္တန္းအခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္းမွာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အၾကမ္းအားျဖင့္ 
ဤအစီရင္ခံစာပါ ကုမၸဏီ ၁ဝဝ အနက္ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ားသာျဖစ္သည္။ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုမွာ အခြန္မ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္း 
တြင္  မပါဝင္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ရပ္တည္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီသည္ ပထမ 
ဆံုးေပၚေပါက္လာေသာ  ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ကနဦးစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အုပ္စုဟူသည့္စကားလံုးကို ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ အသံုးျပဳၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒအၾကာင္းအရ ကုမၸဏီခြဲမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ 
ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ အုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားသိထားေသာ္လည္း ေလ်ာ့ရဲရဲဖြဲ႕စည္းမႈ 
သာရွိၾကၿပီး  ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ခုိင္မာသည့္ဖြဲ႕စည္းပံု မရွိၾကေပ။ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အဓိကရွယ္ယာရွင္ 
တစ္ဦးရွိၿပီး ၄င္းသည္ မတူကြဲျပားေသာ အျခားလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္လည္း လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ယင္းတို႔ 
ကို ကြဲျပားေသာလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ေငြစာရင္းလည္း သီးျခားထားရွိသည္။  အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အဖြဲ႔မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ယခုႏွစ္ေလ့လာမႈတြင္ သီးျခားခြဲထုတ္ၿပီး ေလ့လာခဲ့သည္။36 သို႔ေသာ္ 
လည္း အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသျဖင့္ 
ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းမႈအတြက္ ဆက္ 
သြယ္ေမးျမန္းသည့္အခါ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိသျဖင့္ ေလ့လာမႈအတြက္ အုပ္စု 
တစ္ခုကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ယခုႏွစ္အစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းသည္ တစ္ထပ္တည္း 
က်မည္မဟုတ္ေပ။ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို 
ရရွိလာပါက  အနာဂတ္ကာလ၌ ယင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားရန္ MCRB က ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

36 ကုမၸဏီမ်ား သီးျခားခဲြ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ  မက္(စ္)အုပ္စုႏွင့္ ဧရာဝတီဘဏ္ (ဦးေဇာ္ေဇာ္ ဘံုရွယ္ယာပိုင္ရွင္) 
ႏွင့္ သိသာထင္ရွားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ပိုင္ဆုိင္သူ ဦးသိန္းထြန္း၊ ျမန္မာဂိုးဒင္းစတားႏွင့္ Myanmar Consolidated media (ျမန္မာ့တုိမ္း(စ္)) ကို 
ပုိင္ဆုိင္သည္။

ကုမၸဏီေရြးခ်ယ္ျခင္း

အုပ္စုမ်ား
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 ကုမၸဏီခြဲမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ မိခင္ကုမၸဏီ သို႔မပာုတ္ အုပ္စုေအာက္တြင္ 
အစုလုိက္ရွိၾကသည္။ ၂ဝ၁၅ တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ဝဘ္ဆုိဒ္ေလ့လာမႈအတြက္ ပဓာနက်ေသာ 
ရည္ညႊန္းခ်က္အျဖစ္ အုပ္စု၏ဝဘ္ဆိုဒ္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္မူ အုပ္စုဝဘ္ဆုိဒ္ 
မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ ကုမၸဏီဝဘ္ဆုိဒ္ခြဲမ်ားကို ထည့္သြင္းေလ့လာ အမွတ္ေပးခဲ့သည္။ သက္ 
ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိရသည့္အခါ အျခားကုမၸဏီခြဲမ်ားက ယင္းမူဝါဒမ်ားကို 
က်င့္သံုးျခင္းမရွိပာူေသာ ယူဆခ်က္ျဖင့္မွ်ၿပီး အမွတ္ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ ယင္းဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားကို အမွတ္ေပး 
သည္။ ၂ဝ၁၆ တြင္မူ ဤအခ်က္သည္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚအမွတ္ေပးရာတြင္ အနည္းငယ္သာ သက္ 
ေရာက္မူရွိခဲ့သည္။37

 

 ကုမၸဏီမ်ားကို အခ်ိဳ႕အဆင့္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ မတ္လတြင္ ကုမၸဏီအသီးသီး၏ 
႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားသို႔ မိတ္ဆက္စာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္လိပ္စာရွိသည့္ သို႔မပာုတ္ MCRB ႏွင့္ 
လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္းသိသည့္ ကုမၸဏီရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႕ အီးေမးလ္လည္း ပို႔ခဲ့သည္။ စာမ်ားသည္ MCRBက 
သုေတသနကို စတင္ျပဳစုေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံခ်က္၏အပုိင္းအသီးသီးအတြက္ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးလိုပါက ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္မ်ားအား ကုမၸ
ဏီမ်ားသို႔အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

 ကုမၸဏီဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဇြန္လလယ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ အမွတ္ 
ေပးျခင္း လမ္းညႊန္ႏွင့္အတူ ကနဦးရမွတ္မ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ရမွတ္မ်ားသည္ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ဝဘ္ဆိုဒ္၌္ 
ေတြ႕ရွိသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ကိစၥရပ္ 
မ်ားကုိရွင္းလင္းရန္၊ ေဖာ္ျပထားသည့္ သီျခားအခ်က္အလက္မ်ား က်န္ေနလွ်င္ အသိေပးရန္ႏွင့္ ဝဘ္ဆိုဒ္ 
မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို္တင္ထားပါက အသိေပးႏုိင္ရန္တို႔အတြက္ MCRB ႏွင့္ ဆက္ 
သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၎တို႔အား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ၂ဝ၁၅ တြင္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ပင္ ဝဘ္ဆိုဒ္မရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ ဆက္ 
သြယ္ႏိုင္မႈတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သံုးကာ 
အဆက္အသြယ္ရွာေဖြၿပီး ဆက္သြယ္ခဲ့ရသည္။ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုရွိသည့္တိုင္ ပြင့္သစ္စ 
စီမံခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားထံသို႔ ေရာက္ပံု 
မေပၚေပ။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ယင္းသို႔ေသာစီမံခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေကာ္ပိုရိတ္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီ (၂ဝ) ေက်ာ္အား MCRB ၏ ဝန္ထမ္းက လူ 
ကိုယ္တုိင္ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ကလည္း စာလက္ခံရရွိေၾကာင္းကုိ MCRB သို႔ ဆက္သြယ္လာခဲ့သည္။38 
ကုမၸဏီမ်ားစြာသည္ တံု႔ျပန္မႈအျဖစ္ ၎တုိ႔၏ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ခဲ့ၾက 
သည္။  

37 အုပ္စုခြဲမ်ား၏ ဝဘ္ဆုိဒ္တည္ရွိျခင္းသည္ ဧဒင္၏ ၿခံငံုရရွိေသာ အမွတ္တြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီရာ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
38 AYA bank, City Mart Holdings Limited, Htoo, KBZ, Myanmar Awba, Max Myanmar,  MPRL, Parami 
Energy, SPA, Shwe Taung, SMART, UPG, Zawgyi Premier, Dagon Group of Companies, Kayay Trading , 
Min Zar Ni Group of Companies, FMI, Myan Shwe Pyi Tractors, Great Hor Kham Public Co. Ltd., Ya Thar 
Cho Industries, Shwe Than Lwin Group of Companies, International Beverages Trading Co. Ltd. (IBTC), 
UMEHL.

ဝဘ္ဆုိဒ္ရွိသည့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ျခင္း
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 ယခုသုေတသန၏ စနစ္တက်ေဆာက္ရြက္ပံု အဆင့္ဆင့္ဆုိင္ရာ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ 
က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ (HSE)၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာမ်ားတြင္  ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား တုိင္းတာမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ယခုနည္းတြင္ ကုမၸဏီဝဘ္ဆုိဒ္အသီးသီးတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ ပမာဏ 
ကိုသာ တုိင္းတာႏိုင္သည္။ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈကိုစစ္ေဆးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ကုမၸဏီျပင္ပ၌လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီအတြင္း 
၌လည္းေကာင္း ကုမၸဏီက မည္သုိ႔အသံုးျပဳေနသနည္းဆုိသည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ MCRB က မျပဳ 
လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႔ရျခင္း 
အားျဖင့္ ကုမၸဏီက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနၿပီး ယင္းသို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားသည္ ၎တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးမူကို 
အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ဟု မိမိတုိ႔က ယူဆပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္း၏လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုမၸဏီသည္ ယင္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈအင္အားေၾကာင့္
ပင္ကတိကဝတ္မ်ား တာဝန္ယူမႈရွိမရိွကို ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားက သတိျပဳမိၿပီး ေထာက္ျပေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕တြင္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ စြမ္း 
ေဆာင္ရည္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

 ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေလာက္ အထိလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ဇူလုိင္လတြင္ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ကာ ၎တုိ႔ဝဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းလုိသည္မ်ားအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း 
အရာအား ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္း 
မ်ား၏ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းအား မြမ္းမံထားပါသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ မူဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈပိုင္း၏ အစီရင္ခံမႈအပိုင္းအား ပိုမိုအာရုံစိုက္လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း 
အရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေအာက္ပါအပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။.

 သို႔တိုင္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွေရးဆြဲထားေသာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း 
လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္ပူပင္မ်ားကို ေျဖရွင္း 
ရန္အတြက္  ယခုႏွစ္အတြက္ MCRB သည္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းႏွစ္လမ္း စဥ္းစားထားပါ 
သည္။ ပထမတစ္နည္းမွုာ ၂ဝ၁၅ ေလ့လာခ်က္အတိုင္း ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း ကုမၸဏီအေပၚ အမ်ား 
ျပည္သူလူထု၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို  ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။

 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ မူဝါဒမ်ားအား အျခားမွ 
ကူးယူေဖာ္ျပကာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္လည္း အပ္စပ္မႈမရွိဘဲ အမွတ္ရခ်င္ယံု သက္သက္ျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း နည္းစနစ္အား အကြက္ဆင္ရန္ သိသာထင္ရွားေသာ ႀကံစည္အားထုတ္မႈ ေတြ႕ရွိပါက 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္တြင္ ထုတ္ပယ္လုိက္ပါသည္။ ယခုကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာရမည္ 
ဆုိပါက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ သုေတသနရွာေဖြခ်က္အရ www.yuzanagroup.com ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ က်င့္ဝတ္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးပိုင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ေျမယာတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပိုင္းဆုိင္ရာ 
မူဝါဒမ်ား ေဖာ္ျပပါရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီႏွင့္ ၎၏ လုပ္ရွားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပ 
ထားျခင္းမရွိေပ၊ ၎တုိ႔၏ ႐ုံးခ်ဳပ္ဌာနလိပ္စာအားပင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ယုဇနကုမၸဏီအဖြဲ႕ႏွင့္ 
၎၏ ဝဘ္ဆုိဒ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္အား ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္ အဆက္အသြယ္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္ 
လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ MCRB ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ေဆာင္လာေသာ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ 

အရွိတရား စစ္ေဆးမႈမ်ား
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ေတာက္ေလွ်ာက္တြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိဝဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ရွိေသာ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း 
မရွိခဲ့ပါ။

 အမွတ္ေပးျခင္း စနစ္တက်လုပ္ေဆာက္ပံု အဆင့္ဆင့္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမူအဖြဲ႕ 
၏ TRAC အစီရင္ခံစာအေပၚတြင္ အေျခခံကာ သံုးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေမးခြန္း ၃၅ ခုအတြင္း ေမးခြန္း 
တစ္ခုစီလွ်င္ ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပမာဏေပၚမူတည္ၿပီး “ ၁ ”၊ ဝ.၅၊ 
သို႔မပာုတ္ “ ဝ ” မွတ္ေပးပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ႐ႈပါ)။ အကယ္၍ ေမးခြန္းတစ္ခုသည္ အဖြဲ႕ 
အစည္းႏွင့္ မဆီေလွ်ာ္လွ်င္ မသက္ဆုိင္ဟုေပးထားၿပီး အမွတ္မ်ားေရတြက္ရာတြင္လည္း ထည့္သြင္း 
တြက္ခ်က္ျခင္း မျပဳပါ။ 

 အမွတ္ကို စံသတ္မွတ္ခ်က္အမွတ္ အျဖစ္ အမ်ားဆံုး ၁ဝ ေပးရန္ အပိုင္းအသီးသီးမွ ရရွိလာသည့္ 
အမွတ္မ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်ကိုတြက္ခ်က္ျခင္းျဖင့္ ပွ်မ္းမွ်အမွတ္ရရွိလာသည့္အေပၚ ဝ မွ ၁ဝ အထိ ျပန္ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕၏ စနစ္တက် လုပ္ေဆာက္ပံုအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အလားတူပင္ 
ျဖစ္သည္။ အပိုင္းအသီးသီးအတြက္ အမွတ္မ်ားမ်ားရရွိျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ တရားဝင္ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ 
သက္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမ်ား ထုတ္ျပန္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ MCRB သည္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းအား အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲ ခဲ့ပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆံုး ကုမၸဏီမ်ားအၾကား မတူညီကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳရန္ 
ႏွင့္ အနည္းငယ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အမွတ္ေပးျခင္း စံသတ္မွတ္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အား အနည္းငယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားပါ
သည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 
အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းကို အားေပးလုိ၍လည္း ျဖစ္သည္။

 ေမးခြန္း ၃၅ ခုမွ ၁ဝ ခုခန္႔၏ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး တစ္ဝက္ေလာက္သည္ 
လူ႕အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေျမယာတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ဆုိင္ 
လ်က္ရွိသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္  ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေပးသြင္းသူမ်ား 
ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားပါ ပါဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း 
ကုမၸဏီမွ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအား ေဖာ္ျပရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဂ်ီ-4 ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ 
အစီရင္ခံျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္၏ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာအစီရင္ခံျခင္း ပဏာမေျခလွမ္းေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့ပါသည္။ 
အျခားေသာ ကိစၥရပ္(၆)ခုတြင္မူ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ပါ ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္ 
အား ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။  အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ  အမွတ္အမ်ားဆံုး ၁ မွတ္၊ အမွတ္ တစ္ဝက္ ရရွိ 
ရန္္တို႔အတြက္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲထားပါသည္။  

 အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ မည္သည့္ကုမၸဏီအတြက္မဆို ၂ဝ၁၅ မွ ၂ဝ၁၆ တြင္ အမွတ္တိုးျခင္း၊ 
ေလ်ာ့ျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

အမွတ္ေပးျခင္း
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 မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ အတတ္ဆံုးအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈအား မွ်တမႈ ရွိေစ 
ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အရာမ်ားအားလံုးအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ယခင္ႏွစ္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားစြာ ေကာင္းစြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ 
ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အမွတ္မ်ားအား ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿခံငံုၾကည့္လွ်င္ အမွတ္နည္းျခင္းအေပၚတြင္ သက္ 
ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာရွိၿပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚတြင္လည္း 
သက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု MCRB အေနႏွင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။ 

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

 ၿခံဳငံုၾကည့္ပါက ၂ဝ၁၅ တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆံုးဟူေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၂ဝ၁၆ တြင္ 
လည္း ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟခ်က္မ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ 
မေျပာင္းလဲေပ။ First Myanmar Investment (FMI) သာ မတ္လ ၂ဝ၁၆ တြင္ ပြင့္သစ္စစာရင္းတြင္ 
စတင္ပါဝင္လာကာ ယခုႏွစ္မွ  ပထမဦးဆံုး အမွတ္ေပးျခင္းခံရေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ 

 ၿခံငံုေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဆင့္ 
ကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ယွဥ္၍ထိန္းထားႏုိင္ၾကပါသည္။ စီးတီးမတ္ (City Mart)၊ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ (Shwe 
Taung)ႏွင့္ ပါရမီတုိ႔သည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔၏အဆင့္မ်ား ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈမွာ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း မရွိေပ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ၎တို႔မွာ ပိုမို၍ပင္ တုိးတက္မႈ ရွိလာ 
ခဲ့ပါသည္။ SMART ႏွင့္ AYA ဘဏ္တုိ႔မွာမူ ပိုမုိအားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၿပီး ၎တို႔အသီးသီး၏ 
အဆင့္မွာလည္း တုိးတက္လာခဲ့သည္။ 

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆံုး ကုမၸဏီမ်ားမွာ FMI ၊ Serge 
Pun and Associate (SPA)၊ မက္(စ္)ျမန္မာ (Max Myanmar Group) တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထို ထိပ္တန္း 
လုပ္ေဆာင္မႈ အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္  SPA ႏွင့္ Max တို႔သည္  ၂ဝ၁၅ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ 
စာရင္းတြင္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားေသာ ျမန္မာကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈ၏ မည့္သည့္အပိုင္းတြင္မဆို ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ပိုမုိေကာင္းမြန္ခဲ့ပါသည္။ 

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၁ဝ တြင္ SPA ႏွင့္ Max Myanmar အေနျဖင့္ အျခားေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ေရွ႕မွ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး  ၎တို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား ဆက္လက္၍ တုိးတက္ေအာင္ျပဳ 
လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စစီမံခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနေသာ 
ကုမၸဏီ ၁၅ ခုသည္ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားၾကားမွ ထိုးထြက္ေနျခင္းမွာ အျခားသူမ်ားထက္ ပို၍ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ သိသာထင္ရွားေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျခားေသာ 
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားထက္စာလွ်င္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ပိုမုိသာလြန္ေသာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ 
သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ထဲတြင္မူ မ်ားျပားကြဲျပားေသာအမွတ္မ်ား အသီးသီးရရွိၾကသည္။ (FMI) က 
အျမင့္ဆံုး(၉.၃၂)မွတ္ႏွင့္ ေဇာ္ဂ်ီပရီးမီးယားက (၂.၅၁)မွတ္ျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အမွတ္မရရွိ 

ရလဒ္မ်ား
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သေလာက္နီးပါးနည္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမွတ္ရရွိမႈနည္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနား 
ခ်က္မွာ အမွတ္ရရွိမႈနည္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔တြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ 
အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ကုမၸဏီမူဝါဒမ်ားအား ထုတ္ျပန္ထားျခင္း 
ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ လုပ္ငန္း၏ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္မႈပိုင္း 
ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ေနာက္ပိုင္းအခန္း 
တြင္ ပိုမိုေဖာ္ျပေပးပါမည္။ 

 ကုမၸဏီ ၄ဝ ပါဝင္ေသာ ဒုတိယအုပ္စုထဲတြင္ ကုမၸဏီအုပ္စုႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားပါဝင္ကာ 
၎တုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၂-လ အတြင္းတြင္မူ ပြင့္လင္းျမင္သာမူရိွေအာင္ အနည္းငယ္သာ၊ သို႔မပာုတ္ 
မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိကုမၸဏီ အေတာ္မ်ားမ်ား 
သည္ ႏုိင္ငံတကာမိတ္ဖက္လုပ္ငန္းစုမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္မႈရွိၾကသည္။ ဥပမာ IBTC (Heineken)၊ Myanmar Gold Star (Carlsberg)၊ Myanmar Distribu-
tion Group (Nestle)ႏွင့္ စိန္ဝတ္မႈန္ (BAT)၊ Myanmar Oriental Bank၊ ျမန္မာ့ၾသဘာ (IFC) စသည္ျဖင့္ 
ျဖစ္သည္။

 ၄င္းႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ   
ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ 
ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္စိစစ္ျခင္း (due diligence)ကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ရန္ 
ႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းစုအျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာကုမၸဏီအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန ကတိကဝတ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ပါဝင္ကာ အတတ္ႏုိင္ဆံုး 
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ထိုအရာမ်ားအားလည္း မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္သည္ ဆုိ 
သည္ကိုလည္း ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရန္လုိအပ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ရွိေၾကာင္းျပသသည့္ ေယ်ဘုယ်ဆန္သည့္ အခ်က္မ်ားထက္ပို၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

 ဆက္လက္၍ ဤအုပ္စုထဲတြင္ MAPCO ၊ Great Hor Kham ႏွင့္ First Private Bank တုိ႔သည္ 
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ မၾကာမီတြင္ စာရင္းသြင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ 
၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထားျခင္းသာ ရွိပါသည္။ 
စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္မူ ဝဘ္ဆုိဒ္ စတင္ 
တည္ေထာင္မႈေၾကာင့္ စာရင္းထဲ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  ဝဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ယခင္က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားေသာ စာအုပ္ထဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္း 
သာ ျဖစ္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ထုိဝဘ္ဆုိဒ္ထဲတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
မပါရွိေပ။  ျမန္မာ၏ အျခားေသာ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္သည္ 
ယခုတစ္ေခါက္တြင္လည္း ၎၏ ျမဝတီကုန္သြယ္ေရး၏ ဝဘ္ဆုိဒ္ေၾကာင့္ အမွတ္ခြဲေဝမႈမွ အမွတ္မ်ား 
ရရွိလာသည္။ ၄င္းဝဘ္ဆိုဒ္သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသာ ရွိေပသည္။

 အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ၿပီး 
လုပ္ကိုင္လႈပ္ရွား လည္ပတ္ေနသည္ပာု သိရွိရေသာ္လည္း အုပ္စုဝဘ္ဆိုဒ္ တည္ရွိျခင္း မရွိေပ။ ျမန္မာ 
ေအပက္(စ္)ဘဏ္ႏွင့္ ဧဒင္ အပန္းေျဖေနရာ၊ ဧဒင္အုပ္စု၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး (ေဟးလ္တန္၏ 
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မိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္) ၄င္းတုိ႔၏ ဆုိဒ္မ်ားသည္ မားကတ္တင္းလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ တည္ရွိေနၿပီး 
စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိျခင္း မရွိေပ။ ေရႊသံလြင္ (စကိုင္းနက္ 
သတင္း) မွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

 အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ မီဒီယာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ 
ရာတြင္ ေရွသို႔ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရေသာ္လည္း ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာအတြက္ ဆန္းစစ္ရာတြင္ 
၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ဆက္လက္ၿပီး အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေရႊသံလြင္ 
အေနျဖင့္ ဝဘ္ဆိုဒ္တူေထာင္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ Myanmar Consolidated Media 
and Eleven အေနျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာ ထုတ္ျပန္ျခင္းရွိေပသည္။ 

 တတိယအုပ္စုျဖစ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဝဘ္ဆုိဒ္ရွိေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ရွိေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ သုည အမွတ္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိထဲတြင္ ယုဇနအုပ္စုလည္း 
ပါဝင္ေပသည္။ (အထက္တြင္ ၾကည့္ပါ) ဆုိဒ္မ်ားထဲတြင္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေနဆဲဆိုဒ္မ်ား (Ruby Drag-
on)၊ လည္ပတ္မႈမရွိေသာဆုိဒ္မ်ား (ဆင္ျဖဴကြ်န္း)၊ သို႔မပာုတ္ Ipsem Dolor စာသားသာ ပါရွိေသာဆုိဒ္မ်ား 
(ျမတ္အိေျႏၵ) မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ 

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ ၁ဝဝ ထဲမွ ၃၄ ခုသည္ ေအာက္ 
ေျခအုပ္စုထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ ၎တုိ႔တြင္ ဝဘ္ဆုိဒ္မရွိၾကေပ။ ၂ဝ၁၅ တြင္ ဝဘ္ဆုိဒ္မရွိေသာ ကုမၸဏီ ၃၉ 
ခုသည္လည္း အနည္းငယ္တုိးတက္မႈ ရွိလာခဲ့သည္။ ထုိထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ားစုေသာကုမၸဏီမွာ 
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ထိပ္တန္း ၁ဝဝ တြင္ ပါဝင္ 
ျခင္းမွာ ၎တို႔၏ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအုပ္စုထဲတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ေပ 
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Pinya Manufacturing (ကိုကာကိုလာ) ႏွင့္ IGE (Petronas) တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

 အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အခ်က္ 
အလက္မ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ထုတ္ျပန္ျခင္းရွိေပသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ 
ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္၄င္း ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ားအား နား 
လည္မႈ ရွိ၊ မရွိဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေပသည္။ အထက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း 
ကုမၸဏီ၏မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းေျခာက္ခုထဲတြင္ ျမန္မာဘာသာလုိအပ္ခ်က္အား ထည့္သြင္း 
ထားေပသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆံုးကုမၸဏီမ်ားသည္ မူဝါဒမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ရာတြင္ တုိးတက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။39 

39 အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကုမၸဏီ ၁၅ ခုမွာ FMI, SPA 
Group, Max Myanmar, KBZ, SMART, MPRL E&P, AYA Bank, City Mart, Shwe Taung Group, Dagon Group of 
Companies, Great Hor Kham, Asia World, Parami, Htoo Group ႏွင့္ United Paint Group တို႔ျဖစ္သည္။
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Company Name Website 2016 Position 2015 Position Anti-Corruption Organisational 
Transparency

Health, Safety, Environment 
and Human Rights Total Score UNGC Member Media Report

First MyanMar investMent (FMi) fmi.com.mm 1 NA 2.82 3.33 3.17 9.32 √

serge Pun & associates (sPa) spa-myanmar.com 2 1 2.82 2.92 3.17 8.91 √

Max MyanMar grouP maxmyanmargroup.com 3 2 3.08 2.41 3 8.49

"Max Energy, Max 
Myanmar Hotels, 
Max Highway Co, 
Shwe Yaung Pya 

Agriculture

√

sMart technical services smartmyanmargroup.com 4 5 2.95 2.78 1.83 7.56 √

MPrl e&P grouP mprlexp.com 5 8 2.44 1.67 2.83 6.94 √

aya Bank (ForMerly ayawaddy Bank) ayabank.com 6 9 2.56 2.33 2 6.89 √

kBZ grouP kbzgroup.com.mm 7 3 2.56 2.64 1.67 6.87 √

city Mart holding coMPany cmhl.com.mm 8 4 2.56 1.85 2 6.41 √

ParaMi energy grouP parami.com 9 6 2.31 2.04 1.67 6.02 √

dagon grouP dagon-group.com 10 10 2.18 1.48 0.83 4.49 √

shwe taung grouP shwetaunggroup.com 11 7 2.5 1.11 0.83 3.99 √

asia world asiaworldcompany.com 12 12 2.44 0.37 0.67 3.48 √

great hor khaM  PuBlic coMPany greathorkham.com 13 NA 1.92 1.39 0 3.31

htoo  grouP htoo.com 14 41 0.9 1.3 0.67 2.87 Htoo Foundation, 
AGD Bank

Zawgyi PreMier zawgyipremier.com 15 43 0.51 2 0 2.51

united Paint grouP (uPg) upgpaint.com 16 19 0.77 1 0.17 1.94 √

MaPco mapco.com.mm 17 NA 0.13 1.53 0 1.66

MyanMar thilawa seZ holdings mtshmyanmar.com 18 NA 0.64 1 0 1.64 √

young investMent grouP yigmm.com 19 NA 0 1.11 0.17 1.28

uMg grouP  umgmyanmar.com 20 NA 0 1.11 0 1.11

sein wut hMon swh.com.mm 20 26 0 1.11 0 1.11

a1 grouP a1companies.biz 22 33 0 0.93 0 0.93

suPreMe grouP  supremegroupcompanies.com 22 NA 0 0.93 0 0.93

tahMoenye chan thar grouP tahmoehnyechanthar-group.com 22 NA 0 0.93 0 0.93

caPital diaMond star cdsg.com.mm 25 16 0 0.74 0 0.74 √

MyanMar consolidated Media holdings mmtimes.com 25 40 0 0.74 0 0.74

MyanMar citiZen Bank mcb.com.mm 27 14 0 0.67 0 0.67

new day energy newdayenergymm.com 27 32 0 0.67 0 0.67

Myan shwe Pyi  ltd mspcat.com.mm 27 21 0 0.67 0 0.67

aPex oil & gas PuBlic coMPany apexgasnoil.com 30 22 0 0.56 0 0.56

t.Z .t.M grouP tztmgroup.com 30 28 0 0.56 0 0.56

dawn (ah yone oo) construction ahyoneoo.com 30 20 0 0.56 0 0.56

ok grouP ukyufamily.com 30 47 0 0.56 0 0.56

MyanMar awBa grouP awba-group.com 34 37 0 0.37 0 0.37 √

MyanMar golden star  (Mgs) mgsgroup.net 34 18 0 0.37 0 0.37

taw win FaMily tawwinfamily.com 34 NW 0 0.37 0 0.37
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Company Name Website 2016 Position 2015 Position Anti-Corruption Organisational 
Transparency

Health, Safety, Environment 
and Human Rights Total Score UNGC Member Media Report

First MyanMar investMent (FMi) fmi.com.mm 1 NA 2.82 3.33 3.17 9.32 √

serge Pun & associates (sPa) spa-myanmar.com 2 1 2.82 2.92 3.17 8.91 √

Max MyanMar grouP maxmyanmargroup.com 3 2 3.08 2.41 3 8.49

"Max Energy, Max 
Myanmar Hotels, 
Max Highway Co, 
Shwe Yaung Pya 

Agriculture

√
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shwe taung grouP shwetaunggroup.com 11 7 2.5 1.11 0.83 3.99 √

asia world asiaworldcompany.com 12 12 2.44 0.37 0.67 3.48 √

great hor khaM  PuBlic coMPany greathorkham.com 13 NA 1.92 1.39 0 3.31

htoo  grouP htoo.com 14 41 0.9 1.3 0.67 2.87 Htoo Foundation, 
AGD Bank

Zawgyi PreMier zawgyipremier.com 15 43 0.51 2 0 2.51

united Paint grouP (uPg) upgpaint.com 16 19 0.77 1 0.17 1.94 √

MaPco mapco.com.mm 17 NA 0.13 1.53 0 1.66
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aPex oil & gas PuBlic coMPany apexgasnoil.com 30 22 0 0.56 0 0.56

t.Z .t.M grouP tztmgroup.com 30 28 0 0.56 0 0.56

dawn (ah yone oo) construction ahyoneoo.com 30 20 0 0.56 0 0.56

ok grouP ukyufamily.com 30 47 0 0.56 0 0.56

MyanMar awBa grouP awba-group.com 34 37 0 0.37 0 0.37 √

MyanMar golden star  (Mgs) mgsgroup.net 34 18 0 0.37 0 0.37

taw win FaMily tawwinfamily.com 34 NW 0 0.37 0 0.37



Company Name Website 2016 Position 2015 Position Anti-Corruption Organisational 
Transparency

Health, Safety, Environment 
and Human Rights Total Score UNGC Member Media Report

excellent Fortune efdgroup.com 34 NA 0 0.37 0 0.37  

golden key (Mikko grouP) mikkogroup.biz 34 13 0 0.37 0 0.37

Fortune international fortune-myanmar.com 34 NA 0 0.37 0 0.37

international Beverages trading  (iBtc) ibtcgroup.com 34 45 0 0.37 0 0.37

aa grouP (PaciFic aa grouP ) pacific-aa.com 41 51 0 0.33 0 0.33

new golden gate (1991) agribizmm.com 41 60 0 0.33 0 0.33

yathar cho industries yumyummyanmar.com 41 50 0 0.33 0 0.33 √

naing grouP nainggroupcapital.com 41 38 0 0.33 0 0.33 Naing Group 
Construction

kMa grouP oF coMPanies kmagroup.net 45 17 0 0.28 0 0.28 CB bank √

ace grouP oF coMPanies acegroupmm.com 46 25 0 0.19 0 0.19

thirawMani grouP oF coMPanies thirawmani.com 46 NA 0 0.19 0 0.19

ayeyar hinthar ayeyarhinthar.com 46 NA 0 0.19 0 0.19

MyanMar econoMic corPoration mecwebsite.com 46 NW 0 0.19 0 0.19 √

First Private Bank firstprivatebank.com.mm 50 NW 0 0 0 0

MyanMar oriental Bank (MoB) mobmyanmar.com 50 31 0 0 0 0

union oF MyanMar econoMic holdings 
(uMehl) myawaddytrade.com 50 53 0 0 0 0 √

MyanMar distriBution grouP myanmardistributiongroup.com 50 23 0 0 0 0

elite tech elitetech-group.com 50 NA 0 0 0 0 √

aung kan Bo trading aungkanbo.com 50 44 0 0 0 0

eden grouP mabbank.com 50 52 0 0 0 0

ever sunny industries (esi) Food esifood.com 50 56 0 0 0 0

ruBy dragon grouP oF coMPanies rubydragongroup.com 50 NW 0 0 0 0

eleven Media grouP elevenmyanmar.com 50 29 0 0 0 0

Myat eaindray grouP democrystal.com/myateaindray 50 NA 0 0 0 0

good Brothers gbs.com.mm 50 NA 0 0 0 0

kha yay trading khayaytrading.com 50 NA 0 0 0 0

Min Zarni minzarnigroup.com 50 NA 0 0 0 0

shwe than lwin skynetdth.com 50 NW 0 0 0 0

yuZana www.yuzanagroup.com 50 55 0 0 0 0 √

sin Phyu kyun sinphyukyun.com 50 NA 0 0 0 0

Companies Surveyed Who Do Not Have a Website:

Asia Energy Trading Ben Hur Trading Bhome Yaung Chi Europe & Asia International Ever Winner Farmer Phoyazar

Global Myanmar Trading Gold Uni Investment Information Technology Central Services International Group of Enterpreneurs (IGE) Kaung Wai Yan Gems Kian Sein

LM Jewellery Lin Htet Aung Gems Mya Gae Trading Myat Myittar Mon Gems & Jewellery Myint Mahar Trading Co North East Gate Fruit

Pinya Manufacturing Pyae Phyo Tun Sein Ngwe Mya Shining Star Light Gems & Jewellery Shu San Industry Shwe Byain Phyu

Shwe Gaung Gaung Gems Shwe Me Six Winner Brothers Tin Win Tun International Trading Tun Akaree Wai Aung Gabar Gems

Win Lei Yadana Win Pine Kyaw Trading Enterprise Xie Family Zaykabar
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 အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ တြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၆၆ ခုထဲမွ ကုမၸဏီ ၁၈ ခု 
ေလာက္ သာ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ပါဝင္လာေသာကုမၸဏီ အေရအတြက္သည္ ၂ဝ၁၅ 
ထက္စာလွ်င္ ႏွစ္ဆနီးပါ တက္လာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိပ္တြင္ဦးေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အဂတိ  
လုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္က႑သည္ တုိးတက္မႈအမ်ားဆံုးရွိေသာ က႑ပင္ျဖစ္သည္။

 အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္တြင္ အမွတ္မ်ားတိုးတက္လာရျခင္းမွာ ကုမၸဏီ 
အမ်ားစုက အမွတ္မ်ား အနိမ့္ဆံုးမွ အျမင့္ဆံုးအထိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 
သည္။ ၂ဝ၁၆ တြင္ ကုမၸဏီမ်ားစြာကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအား လုိက္နာရန္ 
ျခြင္းခ်က္မရွိ တိက်ျပတ္သားစြာ ကတိကဝတ္ျပဳလာၾက သည္။

 မွတ္သားသင့္ေလာက္ေသာ တုိးတက္မႈရွိေသာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ရွိေပသည္။ပထမဆံုးအေနျဖင့္ 
AYA ဘဏ္ ႏွင့္ MPRL တို႔ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားသည္  ၎တုိ႔၏ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ား 
အား အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သာမက ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေထာက္ပံသူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္ 
လုပ္ေနေသာ အျခားေသာေအးဂ်င့္မ်ား အားလံုးပါ က်င့္သံုးရန္ ေဆာင္ရြက္လာသည္။  (ေမးခြန္း ၄-၆) ။

 ဒုတိယအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သတင္းေပးသူမ်ား၊ အစေဖာ္ 
သူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မူဝါဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တုိင္ၾကားရာတြင္ အမည္မေဖာ္လိုသူမ်ားအတြက္ 
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ  တုိင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ကတိကဝတ္အသစ္အား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ (ေမးခြန္း ၁ဝ)။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ကုမၸဏီတုိင္းက ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
မရွိေသးေပ။ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၁၅ခု နီးပါးတြင္မူ ထိုရည္မွန္းခ်က္အား ရေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ အမ်ားျပည္သူ 
သိေအာင္ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုထဲတြင္ လက္တစ္ဆုပ္စာေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း 
လုပ္ငန္းအဆင္ေျပရန္ ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေဆာင္လက္ခံရယူျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
၄င္းတို႔၏ အေျခအေနကို  ေဖာ္ထုတ္ရွင္းျပခဲ့သည္။ (ေမးခြန္း ၈ ႏွင့္ ၉)

 UN Global Compact ၏ အေျခခံမူ ၁ဝ ခ်က္သည္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာ ပါဝင္ ကတိ 
ကဝတ္ျပဳေသာ ကုမၸဏီအေရအတြက္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ 

အပိုင္းလိုက္
စြမ္းေဆာင္ရည္

အဂတိလိုက္စားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း

အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
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နည္းအားျဖင့္ မဆုိ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ သာမက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ေငြညႇစ္မႈမ်ား အပါအဝင္ အတူတကြပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္။” UNGC အေနျဖင့္လည္း ကုမၸဏီအဆင့္မွေန 
တစ္ဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 
အႀကံျပဳလုိက္ပါသည္။40

 ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အေနျဖင့္ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ က႑မ်ိဳးစံုမွ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ႏွင့္ စက္မူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူလုိက္နာရန္ စာခ်ဳပ္ 
ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းအား ျမႇင့္တင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။

 အတိတ္အား ျပန္လည္ၾကည့္မည္ဆုိပါကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုသို႔ေသာ စုေပါင္းပူးေပါင္း 
လုပ္ကုိင္မႈမ်ိဳး မရွိေသးေပ။ စာရင္းပါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဤနည္းကုိ အစျပဳသံုးျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
ကတိကဝတ္ႏွင့္ ဦး ေဆာင္မႈပိုင္းဆုိင္ရာအား ပိုမုိအားေကာင္းေအာင္ အားျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ ကနဦးစြာ 
မည္သည့္က႑မ်ားတြင္ အာ႐ံုစိုက္ရမည့္အရာမွာ ကုမၸဏီတင္ဒါေခၚယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမုိေကာင္း 
မြန္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ား ရွိလာေစရန္၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ပိုင္း 
ဆုိင္ရာတ႔ိုတြင္ ျဖစ္သည္။

 အမွတ္ေပးျခင္းခံရေသာ ကုမၸဏီဝဘ္ဆုိဒ္ ၆၆ ခုထဲမွ ၄၉ ခုေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အဖြဲ႕ 
အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတြင္ အစီရင္ခံခဲ့ၾကေပသည္။ ဤက႑သည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာေပးေသာ အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိပ္တန္း လုပ္ေဆာင္မႈေကာင္းေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေအာက္ပါ ဇယားအတုိင္းပင္ ျဖစ္သည္။

40 UN Global Compact ၏ အေျခခံမူ ၁ဝ ခ်က္အရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂတိ 
လုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒထားေရးႏွင့္ ေလးစားလုိက္နာျခင္း တုိင္းတာခ်က္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ 
ကုိယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အဂတိလုိက္စားမႈ ကိုလံုးဝလက္မခံသည့္  မူဝါဒႏွင့္ လက္ေဆာင္ကိစၥႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မူမ်ား၊ လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးစသည္တုိ႔ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ 
မူဝါဒမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ဆက္လက္၍ 
အမည္မေဖာ္တုိင္ၾကားမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လုိင္းထားရွိရန္၊ အလုပ္သမား စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္မူကြင္းဆက္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာ တုိင္းတာခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္လည္း ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်က္ 
အလက္မ်ား ထပ္မံရယူလုိပါက ဤတြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ 
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/anti-corruption-in-business

အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/anti-corruption-in-business
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 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ပိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာတုိးတက္မႈမ်ားအား လက္ေတြ႕ျပသခ့ဲပါသည္။ တုိးတက္မႈ၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းတြင္ ေမးခြန္းအသစ္အား ထည့္သြင္းလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ (ေမးခြန္း ၂၁)။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အနည္းငယ္ေသာ အခ်က္အလက္ကိုပင္ 
ေထာက္ပ့ံျခင္းမရွိေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ေငြစာရင္းဇယားပိုင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း၊ အခြန္ေငြ 
ေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အုပ္စုခြဲမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ 
မည္သို႔ဆုိေစကာမူ အဖြဲ႕အစည္းပုိင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတြင္ ၿခံငံုၿပီးၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ တုိးတက္မႈ 
မ်ား ရွိလာေစျခင္းမွာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အမွတ္မ်ားရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  
ျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အမွတ္မ်ားသည္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ 
တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ (ဤအမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းသည္ ဆက္လက္ၿပီး လိင္ပိုင္း 
ဆုိင္ရာအလိုက္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈအပိုင္းတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံ ေဖာ္ထုတ္ထားခဲ့ပါသည္။)

 သီးသန္႔အရင္းအျမစ္မ်ားမွ လံုးဝေသခ်ာ ခုိင္မာေစေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိသည့္ ၾကားမွ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ အုပ္စုခြဲမ်ားအား ဖြင့္ပာခ်ျပျခင္းအား ဆံုး 
ျဖတ္ျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ MCRB အေနျဖင့္ သံသယျဖစ္သည္မွာ က႑စံုတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ၎တုိ႔၏ဝဘ္ဆုိဒ္အား ရွင္းထုတ္ျဖစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ 
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာက႑၌ ဆက္လက္ပတ္သက္မႈမ်ားအား ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ 
ခ်ျပျခင္းမရွိေပ။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားေသာသတၱဳတူးေဖာ္မႈ အပိုင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာႏွင့္ 
လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးမႈ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ဥပမာအားျဖင့္ ဆီအုန္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

 ထုတ္ျပန္ၿပီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္ ရွိဆဲကာလတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈႏွင့္ အုန္းဆီ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး  ဆက္ 
လက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ၊ မရွိမွာေတာ့ ေသခ်ာစြာ မသိရွိရေပ။  

 ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္တူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေနသည့္ အေတာ္မ်ားမ်ားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဝဘ္ဆိုဒ္မရိွၾကေပ။ ထိုထဲတြင္ UMEHL အပါ 
အဝင္ျဖစ္သည္။ ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားရွိၿပီး ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ 
ရြက္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရေသာသူမ်ားမွာ ေအးရွားေဝၚလ္၊ ထူး ၊ Myanmar Economic Corporation 
တို႔ျဖစ္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။ ကေမာၻဇကိစၥရပ္တြင္ေတာ့ ၎တုိ႔၏ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အခ်က္အလက္ သတင္းအနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထားသည္။41 

 ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီတြင္ ေအးရွားေဝၚလ္က ရတနာေတာင္တန္းကုမၸဏီႏွင့္ ခြဲထြက္ထားၿပီဟု 
ဆိုေသာ္လညး္ ၄င္းကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွာ ရတနာေတာင္တန္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္။42

 မည္မွ်ပင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ အားနည္းမႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိေသာ္လည္း 
ေက်ာက္စိမ္းစီးပြားေရးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ၊ ထို႔အျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ က်န္းမာ 
ေရး၊ လံုၿခံစိတ္ခ်ရမူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ ကတိကဝတ္ျပဳၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ထုိ 

41 Jade: Myanmars Big State Secret’, Global Witness October 2015. မက္(စ္) ျမန္မာ ေျပာဆုိခ်က္မွာ ၎သည္ 
ဤက႑မွ ထြက္သြားခဲ့ၿပီဟု ဆုိသည္။  See http://www.maxmyanmargroup.com/index.php/news-room/news-re-
lease/189-max-myanmar-group-ceased-jade-mining-activities-since-2012
42 http://www.asiaworldcompany.com/pdf/2016jan27-awc-press-release-restructuring.pdf

http://www.maxmyanmargroup.com/index.php/news-room/news-release/189-max-myanmar-group-ceased-jade-mining-activities-since-2012
http://www.maxmyanmargroup.com/index.php/news-room/news-release/189-max-myanmar-group-ceased-jade-mining-activities-since-2012
http://www.asiaworldcompany.com/pdf/2016jan27-awc-press-release-restructuring.pdf
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က႑တြင္  ကတိကဝတ္မ်ားအတုိင္း မည္သို႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ 
ေၾကာင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျပႏုိင္သည့္ နည္း 
လမ္းမ်ားထဲမွ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ၎တို႔ဖြင့္လွစ္ခ်ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ EITI ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
ႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ခ်ျပျခင္း ဥပမာအားျဖင့္ ၎တုိ႔လက္ကိုင္ရရွိထားေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ လုိင္စင္မ်ား၊ 
အစိုးရအားေပးေဆာင္ေသာ အခြန္ေငြပမာဏႏွင့္ အျခားေသာ ေပးေဆာင္ရသည့္ အရာမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ 
ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ ပမာဏမ်ား၊ ၎တို႔၏စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
အဓိက အႀကီးမားဆံုးပိုင္ရွင္မ်ားမွာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွ 
ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မႈမရွိ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔၏ မလုပ္ကိုင္ရ ေတာ့သည့္ 
အေၾကာင္းအရာ အျပည့္အစံုအား ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ 

 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိထားေသာ အစိုးရ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို  ကိုးကားၿပီး ေဖာ္ျပထားသည့္  
Flora and Fauna International (FFI) ၏ စားအုန္းဆီ  အစီရင္ခံစာအရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ပြင့္သစ္စ 
အစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ တနသၤာရီေဒသတြင္ စားအုန္းဆီလုပ္ကြက္မ်ား
အားရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ဤအေၾကာင္းအရာအား ၎တုိ႔၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ျခင္းမရွိေပ။43

 အထူးသျဖင့္ စားအုန္းဆီ ႀကိတ္ခြဲစက္႐ံုႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကြက္ရွိေသာ Asia World ၊ Myan-
mar Economic Corporation ႏွင့္ ထူးအုပ္စုအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ စားအုန္းဆီ စိုက္ပ်ိဳးမႈ 
အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ FFI ၏ စာရင္းဇယားအရ လုပ္ကြက္ရွိေသာ ေရႊသံလြင္၊ သို႔မပာုတ္ 
ယုဇနတို႔အေနျဖင့္လည္း ဝဘ္ဆုိဒ္မရွိေပ။ Dagon Timber မွာမူ  စားအုန္းဆီ လုပ္ကြက္ရွိေၾကာင္းအား 
၎တို႔၏ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။

43 Myanmar Oil Palm Plantations: A Productivity and Sustainability Review, Flora and Fauna Interna-
tional, 2016

http://www.fauna-flora.org/news/fauna-flora-international-calls-for-oil-palm-moratorium-to-protect-myanmars-rainforest/


32

 ဤအပိုင္းသည္ MCRB ၏ အဓိကက်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုး 
ရွိေသာ အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဤက႑တြင္လည္း သိသာေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေတြ႕ခဲ့ရ 
ပါသည္။ ကုမၸဏီ ၆၆ ခုမ်ားထဲမွ ၁၅ ခုမွာ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ (HSE) ႏွင့္ လူ႔ 
အခြင့္အေရးပိုင္းဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ အစီရင္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ေသာ အေရအတြက္မွာလည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ႏွစ္ဆနီးပါး တက္လာခဲ့ေပသည္။ 
ဤအပိုင္းတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈပိုင္းႏွင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ မူဝါဒပိုင္း 
ဆုိင္ရာတုိ႔ ပါဝင္ေပသည္ (ေမးခြန္း ၃၂ ႏွင့္ ၃၃)။ ဤက႑သည္ မီဒီယာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလူထု စိတ္ပါ 
ဝင္စား အာ႐ုံစုိက္ခံရေသာ အပုိင္းျဖစ္သည္သာမက ျမန္မာဥပေဒေဘာင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အားနည္းေသာ 
အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ IFC မွ ခ်မွတ္ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
ႏွင့္အညီ (အထူးသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ စံညႊန္းအမွတ္ ၅ ) အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သည္သာ 
အေကာင္းဆံုး အႀကံေပးခ်က္ျဖစ္သည္။

 ယခုႏွစ္တြင္  ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တို႔၏မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သိသာေသာ တုိးတက္မႈမ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မ်ားစြာေသာကုမၸဏီမ်ား အေန 
ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူလူထု ရရွိႏိုင္ေသာ မေက်နပ္မႈအားတုိင္ၾကားႏိုင္မည့္ ယႏၱရားမ်ားအား ခ်ျပထားေပး 
သည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုအား အမ်ားျပည္သူအားလံုး 
သိေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။ MPRL ၏ မေက်နပ္ခ်က္အား တုိင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ယႏၱရား 
ႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေကာင္းဆံုးေသာ အေလ့အက်င့္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။44 

 အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေျမယာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ (HSE)ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား ထပ္ျဖည့္လာၾကပါသည္။ ထပ္မံ၍ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ 
ဤမူဝါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိေနျခင္း မရွိေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ 

44 http://www.mprlexp.com/index.php/csr-says-a-grievance-mechanism-is-important-to-build-a-part-
nership-between-stakeholders and http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/workshop-de-
veloping-effective-grievance-mechanism.html

က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမယာ

က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျမယာ

http://www.mprlexp.com/index.php/csr-says-a-grievance-mechanism-is-important-to-build-a-partnership-between-stakeholders
http://www.mprlexp.com/index.php/csr-says-a-grievance-mechanism-is-important-to-build-a-partnership-between-stakeholders
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/workshop-developing-effective-grievance-mechanism.html
http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/workshop-developing-effective-grievance-mechanism.html


33

info@myanmar-responsiblebusiness.org+95 1 510069 www.mcrb.org.mm

ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးပိုင္းဆုိင္ရာ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို တိုက္႐ိုက္  
ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္စိစစ္ျခင္း) due diligence အတုိင္း 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ထုိအရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာ ေဖာ္ျပထားသည္ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ကုလသမၼဂ၏ စီး 
ပြားေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားတြင္ အႀကံျပဳထားသည့္ သိထားေသာ လုူ႔ 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း က်င့္သံုးမည္။ အမ်ားသိေအာင္လည္း ျပသမည္ဆိုသည့္ အပိုင္း 
တြင္ အားနည္းေနပါသည္။  မက္(စ္)ျမန္မာတြင္မူ  ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္အား ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ 
၎တုိ႔သည္ ကုုမၸဏီ၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းပိုင္း
ဆုိင္ရာႏွင့္အတူ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပထား 
ေပသည္။45

 သို႔ေသာ္လည္း က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္(HSE)ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ပိုင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံရာတြင္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမွတ္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
ယွဥ္ပါက သိသာထင္ရွားစြာ ျမင့္တက္လာျခင္း မပာုတ္ေပ။ ဤအပိုင္း၏ တစ္ဝက္နီးပါးေသာ ေမးခြန္းမ်ား 
၏ စံတိုင္းတာခ်က္မွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမင့္တက္လာျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ အမွတ္ ၁ ရေစရန္ 
တကယ့္လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိ လုိအပ္ 
လာသည္။ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ (HSE)ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးပိုင္းဆုိင္ရာ မူဝါဒ 
မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုင္ရာအား အစီရင္ခံရာတြင္ လက္ေတြ႕ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေစျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပင္ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဤအပိုင္းတြင္ ကုမၸဏီအနည္းငယ္သာ အမွတ္အမ်ား 
ဆံုးရရွိျခင္းမွာ မထူးဆန္းေပ။

45 http://www.maxmyanmargroup.com/index.php/news-room/latest-news

http://www.maxmyanmargroup.com/index.php/news-room/latest-news
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• အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားတုိ႔ျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရာတြင္ ၎တို႔ 
၏ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အထူးသျဖင့္ ပြင့္သစ္စေမးခြန္း ၃၅ 
ခုလံုးပါလွ်င္ ပိုမုိေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္သည္။) အား ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရန္။

o အမ်ားျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာတြင္ လုပ္ငန္း၏ခံယူခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စံတန္ဖိုးထား 
မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္သည္။ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္း၏ 
ခံယူခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စံတန္ဖိုးထားမႈတို႔ႏွင့္  မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္၍ ရႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ 
တုိ႔၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရးပိုင္း မဟုတ္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 
အား မည္သို႔ေဖာ္ထုတ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ေလ်ာ့ပါးေအာင္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းတို႔ကို  ထည့္ 
သြင္းရန္။ 

• (Global Reporting Initiative – GRI) ကဲ့သို႔ အသိမွတ္ျပဳသည့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း 
မူေဘာင္မ်ားအား လက္ခံက်င့္သံုးရန္။

• ႏွစ္စဥ္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အစီရင္ခံစာအား စုေဆာင္းသည့္အခါ (အကယ္၍ အတည္ျပဳျဖစ္ပါက 
ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအရ လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္) အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ကာ“ ျဖစ္ႏို္င္ေခ်ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ 
လူမႈႏွင့္အျခားေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္”  ျပဳလုပ္သည့္အခါ ကုမၸဏီ 
အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အႏၱရယ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ။

• အဖြဲ႔ဝင္မျဖစ္ေသးပါက UN Global Compact တြင္ ပါဝင္ရန္ျဖစ္သည္။ ျပဌာန္းထားသည့္ အစီ 
ရင္ခံျခင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား အသံုးခ်ကာ တုိးတက္မူအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းဆက္ 
သြယ္ေပးပို႔ခ်က္အား ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆုိဒ္မွေနတစ္ဆင့္ ထုိအစီရင္ 
ခံခ်က္မ်ားအား အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ထားရန္ ။

• အဓိကက်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ သင္တန္းမ်ား(ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားကိုပါ 
ပါဝင္ေစၿပီး) ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ျခင္း အစီအစဥ္ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဂုဏ္သိကၡာတြင္ အျမင့္ဆုံးရရွိေအာင္ ဦးေဆာင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳ 
လုပ္ၿပီး  မည္သို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ကုိလည္း ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပရန္။

o Transparency Internationalက  လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စီး 
ပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခခံမူမ်ား (အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)ကို လမ္းညႊန္ 
ေပးထားၿပီး ျမန္မာဘာသာျပန္ကို MCRB ဝက္ဆိုဒ္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

• အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ အတူတကြ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ  
တုိက္ဖ်က္ျခင္းကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊  ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ 
တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မပာုတ္ အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိစၥမ်ားတြင္။

• အလုပ္သမားအေရအတြက္အပါအဝင္ ကုမၸဏီအုပ္စုခြဲမ်ား၊ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ လုပ္ 
ငန္းမ်ား၊ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကို  သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ ။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာကုမၸဏီိမ်ားသို႔
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• သင့္ေလ်ာ္္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ ဆန္း 
စစ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရထံ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ ျပင္ပစာရင္းစစ္ စစ္ေဆးၿပီးသည့္ 
ဘ႑ာေရးစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ရန္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ျပဳလုပ္ရာတြင္ အရည္ခ်င္းရွိသည့္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 
ဆန္းစစ္ခ်က္မွ ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပတ္သက္ေနေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ခ်ျပခ်က္ 
မ်ားအား ေသခ်ာ ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) ျပဳ 
လုပ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈရွိရန္။

• အျခားေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခံမႈပိုင္ဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  အေကာင္ 
ထည္ေဖာ္မႈပိုင္း ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး  (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္တို႔ကို တုိက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္စိစစ္ျခင္း)
လပု္ေဆာငခ္်ကမ္်ားႏငွ္ ့မေက်နပမ္ႈမ်ားကိ ုတိငုၾ္ကားရာတြင ္ေျဖရငွ္းသည္ယ့ႏရၱား အတုငိ္းလပုက္ိငု္ေဆာင ္
ရြက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္။

• ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနခဲ့မႈရွိလွ်င္ ဖြင့္လွစ္ထုတ္ျပျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ  စြန္႔စားရမႈမ်ားေသာ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ သတၱဳတြင္း ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑မ်ားတြင္ ပါဝင္ပါကလည္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပရန္္။ 

• ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္မႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ျပဳလုပ္ေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ EITI ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဖြင့္လွစ္ခ်ျပရန္။  ဥပမာ 
အားျဖင့္ ၎တို႔လက္ကိုင္ရရွိထားေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ခြင့္ လုိင္စင္မ်ား၊ အစိုးရအားေပးေဆာင္ေသာ 
အခြန္ေငြပမာဏႏွင့္ အျခားေသာ ေပးေဆာင္ရသည့္အရာမ်ား၊ ၎တို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ ပမာဏမ်ား၊ 
၎တို႔၏စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အဓိက အႀကီးမားဆံုးပိုင္ရွင္မ်ားမွာ 
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

• သက္ဆုိင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ MCRB မွ ပို႔ခ်ေသာ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ 
သည္မ်ားအား ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ www.mcrb.org.mmမွ အခ်က္အလက္မ်ားအား အသံုးခ် 
ျခင္း။
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• ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအသစ္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္ေရာက္ပါက “အက္ 
ဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား”၊ အပိုဒ္ ၂၆၁(ခ) ေအာက္တြင္ပါေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား အစီရင္ခံစာတြင္ 
ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ စြန္႔စားရသည့္ကိစၥမ်ား ပါထည့္သြင္းတင္ျပေစျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈ အခ်က္ 
အလက္မ်ား၊ ေျမယာအသံုးခ်သည့္ အခ်က္လက္မ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္တင္ျပေစျခင္း။46 
ကုမၸဏီမ်ားအား အထက္ပါကိစၥတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအား အကဲျဖတ္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းအား အားေပးမႈျပဳလုပ္ရန္။

• ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း အလားတူ ဖြင့္လွစ္ခ်ျပျခင္းအား 
လုိအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၂/၂ဝ၁၅ အားျပင္ဆင္ရန္။ 

• ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ တင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စာရင္းမ်ားပါ 
ရွာေဖြႏိုင္သည္အထိ  DICA ၏ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ရွာေဖြႏုိင္သည့္  မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ျပရန္ ။

• ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္ခံရရွိၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္လုိအပ္သည္မွာ -

o ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္အၿပီးတြင္ ၆ လအတြင္း ၎တုိ႔၏ ႏွစ္စဥ္ ေရရွည္တည္တံ့မႈ 
ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံခ်က္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာမက လုိအပ္သည့္ေနရာတြင္ 
အျခားေသာ ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ထုတ္ျပန္ရန္။ ထုိအစီရင္ခံခ်က္တြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ မည္သို႔တာဝန္ရွိစြာျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပရန္ (လမ္းညႊန္ခ်က္အား အထက္တြင္ 
ၾကည့္႐ႈပါရန္။) ထုိအစီရင္ခံစာသည္ ကုမၸဏီ၏ဝဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ 
ဝဘ္လင့္အားလည္း DICA သို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ ။

o MIC ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္ခံရရွိၿပီးပါက ၆ လ အတြင္း သက္ေရာက္မႈခံရမည့္ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ 
ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား တုိင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ 
ယႏၱရားအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္။ ဤအေၾကာင္းအရာအား DICA ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္သည့္ ဝန္ႀကီး 
ဌာနအား တာဝန္ရွိသည့္အရာရွိမွ နာမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္တကြ ေပးပို႔အေၾကာင္း 
ၾကားရန္။ ဤတုိင္ၾကားမႈယႏၱရားအား ကုမၸဏီ၏ဝဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ မည္သူမဆို သိရွိရန္လည္း ျပဳလုပ္ေပးထားရန္။ ႏွစ္စဥ္ 
ေရရွည္တည္တံ့မႈပိုင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံခ်က္တြင္လည္း ထုိမေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား 
တုိင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱရား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို  အတုိခ်ံဳး အစီရင္ခံခ်က္ 
ထည့္သြင္းရန္။

46 ယခုလုိ လုိအပ္ခ်က္မ်ိဳးအား ပံုေဖာ္သည့္အခါတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ယူေကကုမၸဏီမ်ား အက္တြင္ ပါဝင္ေသာ နည္းလမ္းက်စြာ 
အစီရင္ခံျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ တိတိက်က်ေျပာဆိုရမည္ ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ပုဒ္မ ၄၁၄၁ (က) ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ အဓိက အခ်က္မ်ား 
ျဖစ္သည့္ The Companies Act 2006 (Strategic Report and Directors’ Report) Regulations 2013. အီးယူ ၏ ပုဒ္မ ၁၉က (ေငြေရးေၾကးေရး 
မဟုတ္ေသာ စာတမ္း) Directive 2014/95/EU on disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings 
and groups ထုိအရာသည္ အလုပ္သမား ၅ဝဝ ထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အေပၚလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ေငြေရးေၾကးေရး မဟုတ္ေသာစာတမ္း။ ထုိစာတမ္းတြင္ကုမၸဏီႀကီး၏ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ နားလည္ရန္လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္သတင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္၊ အေျခအေနႏွင့္ ထုိလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ 
မ်ားအား အနည္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈအသိုင္းအဝန္းႏွင့္ အလုပ္သမားအေျခအေနမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အညီ 
လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်က္မ်ား၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကိစၥရပ္မ်ား။

ျမန္မာအစိုးရသို႔
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• ထုိထဲတြင္လည္း ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ အခ်က္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ တင္ဒါႏွင့္ ဝယ္ယူေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတိုင္းပြင့္လင္းျမင္
သာမႈရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပံုတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းရန္ ။ 

• EITI ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၃.၁၂ ခ လုိအပ္ခ်က္ အတိုင္းျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ (ထုိအရာမွာ 
ေရနံ၊ သဘာဝဓတ္ေငြ႔ႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အေပၚတြင္ စီးပြားျဖစ္ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔တြင္ အစိုးရ၏စာခ်ဳပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လုိင္စင္မ်ားအား ဖြင့္ပာခ်ျပျခင္းအား EITI 
အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းရသည္။ ) ေရနံ၊ ဂတ္(စ္)ႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ စီးပြားျဖစ္ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္ပါ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားအား ဖြင့္ဟ 
ထုတ္ေျပာျခင္းေျခလွမ္းအား အစျပဳရန္ ။  (၃.၁၂ (က)တြင္လည္း တုိက္တြန္းအားေပးထားသည္။)

 • ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈဥပေဒမူၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳ 
လုပ္သည့္အခါတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ။ 

• အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ တင္ဒါေခၚယူသည့္အပိုင္းႏွင့္ ဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ တုိက္တြန္းရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေသာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ မီးေမာင္းထုိးျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ 

• ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားက တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေစရန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သို႔မဟုတ္ ေက်ာ္လြန္၍ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ၊ မရွိအား 
ေသခ်ာေအာင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ထုိကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ၎တုိ႔၏ 
ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံု 
တုိ႔အား အားသြန္ခြန္စုိက္စြာျဖင့္ အစီရင္ခံျခင္း ျပလုပ္ေစရန္။

• ကုမၸဏီမ်ားအား (တတိယအဖြ႕ဲစည္းတစ္ခုခုမွ စစ္ေဆးၿပီးသည့္) ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား  ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္  ဖိအားေပးရန္္။

လႊတ္ေတာ္သို႔

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူ 

အသိုင္းအဝန္းမ်ားထံသို႔
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• ကုမၸဏီမ်ားမွထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားအား အသံုးခ်ၿပီး ထိုအရာမ်ားျဖင့္ ၎တို႔ 
အား တာဝန္ခံခုိင္းရန္၊ ကုမၸဏီမ်ားက လူ႕အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ပိုင္ဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္သူလူထုအား ကတိကဝတ္ျပဳသည္မ်ား 
ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္။ ကတိကဝတ္ပ်က္ကြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ထုိကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္ၿပီး ေထာက္ျပရန္။

• ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (EIA) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမွျပဳလုပ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး 
ပြဲအား တက္ေရာက္ရန္္။

မီဒီယာ အပါအဝင္ 

ျမန္မာအရပ္ဘက္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔
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ေနာက္ဆက္တြဲ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ- 
သုေတသနေမးခြန္းလႊာ

အဂတိလုိက္စားမႈႈ

တုိက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္

၁။  အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုုိ ကုမၸဏီက လူသိ 
ရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားမႈရွိပါသလား။

၁ မွတ္ - အဂတိလုိက္စားမႈကို လံုးဝခြင့္မျပဳျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ယင္းနွင့္တူညီေသာ ရွင္းလင္း 
သည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုရွိလွ်င္။ (ဥပမာ - အဂတိလုိက္စားမႈ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းကို 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းနွင့္ တုိက္ဖ်က္ျခင္း )

ဝ.၅ မွတ္ -  အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေယဘုယ်ထုတ္ျပန္ခ်က္ မရွိဘဲျပည္သူ႔က႑/ 
အစိုးရဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈကိုသာ ရည္ညြန္းျခင္း။

 တိုက္႐ိုက္ထုတ္ျပန္မႈနည္းလွ်င္ အားေလွ်ာ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ UNGC တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ၿပီး 
အေျခခံမူ (၁ဝ) ကို ေဖာ္ေဆာင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားလွ်င္။

သုည -  သက္ဆိုင္ေသာမူဝါဒမ်ားရွိလွ်င္ပင္ ရွင္းလင္းေသာလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မရွိ 
လွ်င္။ 

 ကုမၸဏီသည္ UNGC တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံမူ (၁ဝ)ကို ေဖာ္ေဆာင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ 
မေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္။

   

၂။   အဂတိလုိက္စားမႈ ဥပေဒမ်ားအပါအဝင္ သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအားလုံးအား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ 
မႈကုိ ကုမၸဏီက လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပထားမႈရွိပါသလား။

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ ဥပေဒအားလံုးအတြက္ ယင္းသို႔ေသာ လိုက္နာ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိလွ်င္။

 ၄င္းတို႔က ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပင္လွ်င္ ဥပေဒအားလံုးကို လိုက္နာသည္ 
ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒလည္းပါဝင္သည္ဟုု 
မွတ္ယူရမည္။

သုည - ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာသည္ဟု ရွင္းလင္းေသာ ေဖာ္ျပမႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ား 
ကိုလိုက္နာသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒကို ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ထုတ္ပယ္ထားျခင္း ရွိလွ်င္။

၃။ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းက (ဘုတ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ား) အေထာက္အပံ့ေပးမႈ ရွိပါသလား။

၁ မွတ္- ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း (စီမံခန္႔ခြဲေရး သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ ထိပ္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္) က 
ကုမၸဏီ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈကို အထူးတလည္ ေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ျပန္မႈ တစ္ခုရွိလွ်င္။

 ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း (စီမံခန္႔ခြဲေရး သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ထိပ္ပိုင္းအဖြဲ႕ဝင္ ) က ကုမၸဏီ၏ 
က်င့္ဝတ္ သို႔မဟုတ္ အလားတူက်င့္ဝတ္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ားပါဝင္သည့္ က်င့္ 
ဝတ္ကိုေထာက္ခံသည့္ ကိုယ္တိုင္စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။
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သုည - အကယ္၍ ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အဂတိလိုက္စားကို သီးျခား 
ရည္ညႊန္းျခင္းမရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္တစ္ခုထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္း 
မရွိလွ်င္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္သူက ထုတ္ျပန္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္။ ယင္းသို႔ 
ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိး မရွိလွ်င္- 

၄။ ကုမၸဏီ၏ လုိက္နာရန္က်င့္ဝတ္မ်ား/အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ဝန္ထမ္း 
အားလုံးႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအေပၚ ရွင္းလင္းစြာက်င့္သုံးပါသလား။  (ဒါ႐ိုက္တာ = ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ = 
ႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕)

၁ မွတ္ - က်င့္ဝတ္မ်ား ၊ မူဝါဒမ်ားကို ဝန္ထမ္းအားလံုးအျပင္ ကုမၸဏီရာထူႀကီးငယ္ မခြဲျခားဘဲ 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား အားလံုးလိုက္နာမည္ဟု ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားလွ်င္။ လုပ္ငန္းလည္ 
ပတ္သည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ျခြင္းခ်က္ထားျခင္း မရွိေစရ။ မူဝါဒမွာလဲ ျမန္မာ 
ဘာသာျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထားျခင္း ရွိရမည္။ 

ဝ.၅ မွတ္ - မူဝါဒသည္ ဝန္ထမ္းအားလံုးက်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ပါ သက္ 
ဆိုင္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ သီးသန္႔ဝန္ထမ္းအုပ္စုတစ္စု        
(ဥပမာ - မန္ေနဂ်ာမ်ားသာ သက္ဆိုင္သည္ဆိုလွ်င္) 

သုည - က်င့္ဝတ္သည္ ဝန္ထမ္းအားလံုးႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအားလံုးအတြက္ သက္ဆိုင္ 
ေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္။

၅။ ကုမၸဏီ၏ လုိက္နာရန္က်င့္ဝတ္မ်ား/အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ားကုိ ဝန္ထမ္း 
မဟုတ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသူ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီကုိကုိယ္စားျပဳသူ (ဥပမာ- 
ေအးဂ်င့္မ်ား၊ အႀကံေပးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားသို႔မဟုတ္ ၾကားပြဲစားမ်ား)အေပၚ ရွင္းလင္းစြာ 
က်င့္သုံးပါသလား။

၁ မွတ္ - ယင္းသို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက မူဝါဒကိုမျဖစ္မေန လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား 
လွ်င္။

သုည -  မူဝါဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ယင္းသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား တိုက္တြန္းထား႐ံုသာ ဆို 
လွ်င္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ားသည္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ 
လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ မူဝါဒကိုလိုက္နာျခင္း လိုအပ္ခ်က္မွ ၄င္းတို႔ကို သီးျခားဖယ္ 
ထုတ္ထားလွ်င္။

၆။ ကုမၸဏီ၏ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္အရ ကုန္ 
စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးသြင္းသည့္ မိမိကုမၸဏီထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္မရွိသည့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ- ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား၊ လက္ခြဲကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား) 
အေပၚက်င့္သုံးပါသလား။
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၁ မွတ္ -  ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္စလံုး ျပည့္စံုလွ်င္-

 (၁)  ယင္းသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား / အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
ပ႐ိုဂရမ္၊ ကုမၸဏီကထုတ္ထားသည့္ ယင္းႏွင့္အလားတူ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား 
က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္သည္။

 (၂)  ယင္းသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား / အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ကုမၸဏီက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ 
ေရး due diligence (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ  
ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈ၊ သို႔မဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို တိုက္ 
ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္ စိစစ္ျခင္း၊ 
ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးရန္ အစီ 
အမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစရွိသည့္ သင့္ျမတ္ေလ်ာ္ကန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား) 
က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္

 (၃)  ယင္းသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား / အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကုမၸဏီက ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း။

၀.၅ မွတ္ - ယင္းသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား/အဖြဲ႕မ်ားကို မူဝါဒအားလိုက္နာက်င့္သံုးရန္ အားေပး႐ံုသာ 
အဆင့္ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ ၃ ခ်က္မွ ၁ ခ်က္သို႔မဟုတ္ ၂ ခ်က္သာ ျပည့္စံုျခင္း။

သုည - ယင္းသို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား / အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရည္ညြန္းထားျခင္း မရွိျခင္း။ သို႔မဟုတ္ 
၄င္းတို႔သည္ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒ၊ သို႔မဟုတ္ အလားတူကိစၥကို လုိက္နာက်င့္သံုးရန္ 
သီးသီးသန္႔သန္႔ မလိုအပ္ျခင္း။

၇။  ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးသင္တန္း 
အစီအစဥ္ ကုမၸဏီတြင္ ရွိပါသလား။ (ဒါ႐ိုက္တာ = ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ = ႀကီးၾကပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕)

၁ မွတ္ - ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ို္က္တာမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
သင္တန္းရွိေၾကာင္း ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုခုကို အမ်ားသိေအာင္ထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။ ကုမၸဏီမွ 
သင္တန္းေပးျပီးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအတြက္ အခ်ိဳးအစားအေပၚ 
မူတည္ကာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း။

ဝ.၅  မွတ္ - ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္သည့္ယင္းသို႔ေသာ သင္းတန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကို ကုမၸဏီက အမ်ား 
သိေအာင္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ယင္းသင္တန္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား 
အတြက္ ျဖစ္လွ်င္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ / ဂုဏ္ 
သိကၡာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းပရိုဂရမ္တစ္ခုအေၾကာင္း 
ထုတ္ျပန္မႈရွိလွ်င္၊ ယင္းသင္တန္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ားပါဝင္
သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယူဆႏိုင္လွ်င္။

သုည - ယင္းသို႔ေသာ သင္တန္း အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ဳိး 
မရွိလွ်င္။
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၈။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဧည့္ခံမႈမ်ားႏွင့္ အသုံးစားရိတ္မ်ားအေပၚ မူဝါဒတစ္ခု ကုမၸဏီတြင္ ရွိပါ 
သလား။

၁ မွတ္- ေပးရန္ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း၊ ဧည့္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ 
အပိုအသံုးစားရိတ္ စသည္တို႔အေပၚ စည္းၾကပ္ထားသည့္ မူဝါဒတစ္ခုကုမၸဏီမွာ ရွိ 
လွ်င္၊ မူဝါဒသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ ၎သည္ ျမန္မာဘာသာ 
ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝထားျခင္း ရွိရမည္။

 (၁) ထိုသို႔ပစၥည္းမ်ား ေပးရန္ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးျခင္းႏွစ္မ်ဳိးစလံုး

 (၂) ထိုသို႔ပစၥည္းမ်ားလက္ခံျခင္း

 (၃) လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဧည့္ဝတ္ျပဳျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အပိုအသံုးစရိတ္မ်ား 
အတြက္ ပမာဏအတိုင္းအတာ အတိအလင္းရွိျခင္း (စာသားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ 
ကိန္းဂဏာန္း ပမာဏျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း)ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းအျပင္ ဤကဲ့ 
သို႔လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ ဧည့္ခံမႈမ်ား မျဖစ္မေနလက္ခံရရွိလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္း 
လမ္းမ်ား ၊ တိုင္ၾကားရန္ လိုအပ္ခ်က္စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတိအက်ရွိလွ်င္ )

ဝ.၅ မွတ္ - အထက္ပါအခ်က္မ်ားအားလံုး မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်က္အခ်ဳိ႕ပါလွ်င္။

သုည - ယင္းသို႔ေသာ မူဝါဒကို ကုမၸဏီက အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိလွ်င္။

သတိျပဳရန္ - ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္အတိအက်ကို အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ရန္ မလိုေပ၊ 
ယင္းသို႔ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ရွိၿပီး အထက္ပါ အခ်က္အလက္အားလုံးႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း အတိအလင္း 
ေဖာ္ျပထားလွ်င္။ ) 

၉။  လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ ေငြေပးရျခင္းကိုရွင္းလင္းစြာ တားျမစ္သည့္ မူဝါဒတစ္ခုရွိပါသလား။

 လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ အပိုေငြေပးရျခင္းဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ သို႔မဟုတ္ 
ပံုမွန္ အစိုးရလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္မႈကိုရရွိရန္ အရာရွိတစ္ဦးဦး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ပါတီအရာရွိကို 
ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

သတိျပဳရန္ - လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ အပိုေငြေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ တရား 
မဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း US Foreign Corrupt Practices Act ကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားလာဘ္ေပးမႈ 
ဥပေဒမ်ားတြင္ တားျမစ္ထားျခင္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း လည္ပတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးတြင္ 
တားျမစ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

၁ မွတ္- ယင္းသို႔ေသာ ေပးျခင္းမ်ဳိးကို အားမေပး႐ံုသာမက ရွင္းလင္းတိက်ေသာ တားျမစ္မႈ 
တစ္ခုရွိလွ်င္။ (အသက္ႏွင့္ခႏၶာကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ေပးရသည္ကို 
ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားရွိသည္) ယင္းသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ပံုႏွိပ္ 
ထုတ္ေဝထားျခင္း ရွိရမည္။

သုည- ယင္းသို႔ေသာ ေပးျခင္းမ်ဳိးကို ကုမၸဏီတြင္ အားမေပး႐ံု အဆင့္သာဆိုလွ်င္။ (ဥပမာ - 
မန္ေနဂ်ာက အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ဳိး )

 ယင္းသို႔ေသာ ေပးျခင္းမ်ဳိးကို ျပည္တြင္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ ခြင့္ျပဳလွ်င္။
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 လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ အပိုေငြေပးရျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ ေဖာ္ျပ 
ခ်က္မွမရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အထူးခြင့္ျပဳထားလွ်င္။

၁ဝ။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားက စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအစီရင္ခံျခင္းကို ဒဏ္ျပန္ 
မခံရဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ရွိပါသလား။ 

၁ မွတ္- ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တင္ျပျခင္း (ေဖာ္ေကာင္လုပ္ျခင္း) 
အတြက္ မည္သည့္ဝန္ထမ္းမွာ ရာထူးခ်ျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ား မရွိေစရဟူေသာ မူဝါဒကို ထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။

သုည - ယင္းသို႔ေသာ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ဳိးကို တားျမစ္သည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ မူဝါဒမရွိလွ်င္။

၁၁။  အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒမ်ား၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဝန္ထမ္း 
မ်ားက တင္ျပႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ကုမၸဏီတြင္ရွိပါသလား။ ယင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ႏွင့္/ 
သုိ႔မဟုတ္ အမည္မေဖာ္ဘဲတင္ျပျခင္း (ေဖာ္ေကာင္လုပ္ျခင္း) ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသလား။

၁ မွတ္- ယင္းသို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို အျပည့္အဝလွ်ိဳ႕ဝွက္စြာႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အမည္ 
မေဖာ္ဘဲ တင္ျပႏိုင္သည့္ ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ အမ်ားသိေအာင္ထားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ 
ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ခုခုလိုအပ္လာလွ်င္ ေဖာ္ထုတ္သူႏွင့္ ႏွစ္လမ္းသြား 
ဆက္ဆံေရးထားရွိလွ်င္ ကုမၸဏီမွလည္း တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကိမ္အေရ 
အတြက္ ၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ပံုစံမ်ားအား ပံုမွန္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

ဝ.၅ မွတ္ - အကယ္၍ ယင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ အမ်ားသိသာျမင္ႏိုင္သည္ႏွင့္အညီ လွ်ဳိ႕ဝွက္ႏွင့္ / 
သုိ႔မဟုတ္ အမည္မေဖာ္ဘဲ တင္ျပျခင္း၊ ယင္းသို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးရွိျပီး ေနာက္ 
ဆက္တြဲ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ခုခုလိုအပ္လာလွ်င္ ေဖာ္ထုတ္သူႏွင့္     ႏွစ္လမ္း 
သြားဆက္ဆံေရး ထားရွိလွ်င္။

သုည- ယင္းသို႔ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ လမ္းေၾကာင္းသည္ တင္ျပရာတြင္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာလည္း မထားႏိုင္၊ အမည္မေဖာ္ဘဲလည္း မျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္။

၁၂။  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္ဝမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈ၊ သင့္ေလ်ာ္ 
သလုိ တုိးတက္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတုိ႔ကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ 
ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ပုံမွန္ ေစာင့္ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို ကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္ပါသလား။ 

 “လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
တိုးတက္မႈကို အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ ကုမၸဏီတြင္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္အႀကံျပဳႏိုင္သည့္ 
ယႏၱယားတစ္ခု ထူေထာင္သင့္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ထိပ္တန္းအဆင့္မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အဆိုပါ အဂတိ 
လိုက္စားမႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို ကြပ္ကဲၿပီး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္၏ သင့္ေတာ္မႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္ဝမႈႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈတို႔ကို ကာလအပိုင္းအျခား တစ္ခုစီအလိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ကာ သင့္ေလ်ာ္သလို 
တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။” (TI ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ) 
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၁ မွတ္- အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို ပံုမွန္သို႔မဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ 
ၾကည့္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္ 
လည္သံုးသပ္ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေသးစိတ္သံုးသပ္ခ်က္၊ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း၏ 
အဓိကအခ်က္မ်ား၊ အဓိက စံုစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

ဝ.၅ မွတ္ - အကယ္၍ ပံုမွန္/စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲမူမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲမူမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားပါ ပါဝင္ပါလွ်င္။

သုည - အခ်ဳိ႕ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ပံုမွန္သို႔မဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ မဟုတ္ျခင္း၊ ပ႐ိုဂရမ္၏ သင့္ေလ်ာ္မႈ၊ အရည္အေသြးျပည့္ဝမႈ၊ ထိေရာက္ 
မႈတို႔ကို သံုးသပ္ထားသည့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမရွိဘဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲမႈတစ္ခုတည္းကိုသာ က်င့္သံုးလွ်င္။

 အဆိုပါ ပ႐ိုဂရမ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္းမွ်သာ ေဖာ္ျပထားလွ်င္။

 ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲမႈကို လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ျပမထားလွ်င္။

၁၃။ ဤသို႔ေသာ ပါဝင္ပက္သက္မႈကို တားျမစ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ မတားျမစ္ဟု ႏုိင္ငံေရးအရ ပါဝင္ 
ပတ္သက္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ မူဝါဒတစ္ခု ကုမၸဏီတြင္ရွိပါသလား။ ယင္းသို႔ေသာ ပါဝင္မႈမ်ားကို လူသိ 
ရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ထားပါသလား။ 

 ‘’ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ’’ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ အေၾကာင္းကိစၥ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းအတြက္ ေငြအား၊ သုိ႔မဟုတ္ လူအားျဖင့္ ေထာက္ခံျခင္း။ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ပါဝင္ျခင္း 
ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးျဖစ္သည္။ ဥပမာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္လွ်င္လည္း ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားမည္ ျဖစ္သည္။

သတိျပဳရန္ - ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈကို ကုမၸဏီက တားျမစ္ရန္မလိုအပ္ေသာ္လည္း ယင္းနယ္ပယ္တြင္    
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပါဝင္မႈအား အားလံုးသို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔အား တားျမစ္ျခင္း 
အားလံုးကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ထားျခင္းျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ရရွိႏိုင္သည္။

၁ မွတ္ - ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈမ်ားကို တားျမစ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ 
ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္။ (လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္)။ ၎သည္ 
လည္း ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝထားျခင္း ရွိရမည္။

သုည - ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈကို စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း တားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလွ်င္။ (ဥပမာ - ယင္းသို႔ေသာ ပါဝင္မႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီတြင္း 
အထူးအတည္ျပဳေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္း အစီရင္ခံရသည့္တစ္ခုရွိေသာ္ 
လည္း အမွန္တကယ္ေပးရျခင္းကို အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ျပန္မႈမျပဳျခင္း။

 ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္သာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ဥပမာ - ကုမၸဏီ၏ မိခင္ႏိုင္ငံ 
အတြက္သာ။ ကုမၸဏီ၏မူဝါဒသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈကိုသာ ရည္ညႊန္းၿပီး ကုမၸဏီ၏ပါဝင္မႈကို 
ထည့္သြင္းျခင္းမရွိလွ်င္။

 ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္မႈကို စည္းကမ္းခ်မွတ္မထားျခင္းႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ မေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
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အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

၁၄။   ကုမၸဏီသည္ မိမိစာရင္းတြင္ အျပည့္အဝပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအားလုံးကို ေဖာ္ျပထားပါ 
သလား။ 

၁ မွတ္ - ယင္းလုပ္ငန္းခြဲအားလံုး၏  စာရင္းအျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ - အဓိကလုပ္ငန္းခြဲမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားလွ်င္။

သုည - မျပည့္စံုေသာ လုပ္ငန္းခြဲစာရင္းကို ေဖာ္ျပထားလွ်င္/ယင္းလုပ္ငန္းခြဲစာရင္းမ်ား မရွိ 
လွ်င္။

၁၅။  မိမိစာရင္းတြင္ အျပည့္အဝပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းကို 
ကုမၸဏီက ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

ရမွတ္ -   ေမးခြန္း ၁၄ အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။

၁၆။  မိမိစာရင္းတြင္ အျပည့္အဝပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားကုိကုမၸဏီက ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

ရမွတ္ -   ေမးခြန္း ၁၄ အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။

၁၇။  မိမိစာရင္းတြင္  အျပည့္အဝပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေန 
သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ ကုမၸဏီက ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

ရမွတ္ -   ေမးခြန္း ၁၄ အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။

၁၈။  ကုမၸဏီသည္ မိမိစာရင္းတြင္အျပည့္အဝမပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားအားလုံးကို ေဖာ္ျပထားပါ 
သလား။

 ေမးခြန္းနံပါတ္ ၁၈ ႏွင့္ ၂ဝ အတြက္မူ မိမိစာရင္းတြင္ အျပည့္အဝမပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ 
ေရာင္းရင္းကုမၸဏီမ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ equityျဖင့္ စာရင္းသြင္းသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ မိမိစာရင္း 
တြင္ အျပည့္အဝမပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။

၁ မွတ္ - ယင္းသို႔ေသာ ကုမၸဏီစာရင္း အျပည့္အစံုရွိလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ - မိခင္ ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု လူသိမ်ားေသာ ကုမၸဏီခြဲမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္း။

သုည - ယင္းသို႔ေသာ ကုမၸဏီစာရင္း အျပည့္အစံု မရွိလွ်င္။

 ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားစာရင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားမျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခု 
သာ ေဖာ္ျပထားလွ်င္။

N/A - ကုမၸဏီတြင္ မိမိစာရင္းတြင္ အျပည့္အဝမပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုမွ မရွိလွ်င္။ (ေမးခြန္းကို 
အမွတ္ေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္ မဟုတ္ေပ။)
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၁၉။ မိမိစာရင္းတြင္ အျပည့္အဝမပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပိုင္ဆုိင္သည့္ရာခုိင္ႏႈန္းကို  
ကုမၸဏီက  ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

ရမွတ္ -   ေမးခြန္း ၁၈ အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။

N/A - ကုမၸဏီတြင္ မိမိစာရင္းတြင္ အျပည့္အဝ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုမွ မရွိလွ်င္။ (ေမးခြန္းကို 
အမွတ္ေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္ မဟုတ္ေပ။)

၂ဝ။  မိမိစာရင္းတြင္ အျပည့္အဝမပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ 
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံကုိ ကုမၸဏီက ေဖာ္ျပထားပါသလား။

၁ မွတ္ - ယင္းသို႔ေသာ ကုမၸဏီစာရင္း အျပည့္အစံုရွိလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ - မိခင္ ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု လူသိမ်ားေသာ ကုမၸဏီခြဲမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္း။

သုည- ယင္းသို႔ေသာ ကုမၸဏီစာရင္းအျပည့္အစံုမရွိလွ်င္။

 ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားစာရင္း သို႔မဟုတ္ အျခားမျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခု 
သာ ေဖာ္ျပထားလွ်င္။

N/A - ကုမၸဏီတြင္ မိမိစာရင္းတြင္ အျပည့္အဝမပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုမွ မရွိလွ်င္။ (ေမးခြန္းကို 
အမွတ္ေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္မဟုတ္ေပ။)

၂၁။ ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ အမူေဆာင္ စီမံခန္႔ခြဲမူ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ နာမည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းရွိပါသလား။

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ အမူေဆာင္ စီမံခန္႔ခြဲမူ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား 
ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္း ရွိ႐ံုသာမက တျခားေသာ ကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္ေန 
ေသာလူမ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္း။

ဝ. ၅ မွတ္ -  ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ အမူေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲမူေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေဖာ္ျပျခင္း။

သုည -  ကုမၸဏီသည္ ၄င္း၏ အမူေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲမူ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိျခင္း။

၂၂။  ကုမၸဏီိ၏ မူလပိုင္ရွင္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ကုမၸဏီိ၏ စီးပြားေရးကုိ္၊ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊    
သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာ သက္ရွိထင္ရွားလူ) 
၏ အမည္အားလုံးကို ေဖာ္ျပထားပါသလား။

၁ မွတ္- ၄င္းတို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ပိုင္ရွင္မ်ားကို ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္လွ်င္။ 
အႀကီးဆံုး ရွယ္ယာရွင္၏ပိုင္ဆုိင္မူ ရာခိုင္ႏႈန္း အပါအဝင္ ေဖာ္ျပျခင္းရွိလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ - အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ပိုင္ရွင္အခ်ဳိ႕ကို ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္လွ်င္။

သုည- အက်ဳိးအျမတ္ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ပိုင္ရွင္အမည္မ်ားကို ကုမၸဏီက လံုးဝမထုတ္ျပန္လွ်င္။
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လူ႔အခြင့္အေရး၊ ေျမယာ၊ 

က်န္းမာေရးနွင့္ 

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

သက္ေရာက္မႈ

၂၃။ ကုမၸဏီသည္ မိမိ၏အဖြဲ႕အစည္းအရြယ္အစား (ဥပမာ- ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကုိ္) ေဖာ္ျပ 
ထားပါသလား။

၁ မွတ္- ကုမၸဏီအုပ္စုအဆင့္ရွိ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကုိ ကုမၸဏီကထုတ္ျပန္လွ်င္ က်ား/မ 
အေရအတြက္ အပါအဝင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ - အခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၏ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကို ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားလွ်င္

သုည- ကုမၸဏီက ၄င္း၏ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကို မထုတ္ျပန္လွ်င္

၂၄။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္ဝင္ၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာတင္ျပမႈကို ကုမၸဏီက 
ျပဳလုပ္ပါသလား။

၁ မွတ္- စာရင္းစစ္ဝင္ၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။

သုည- စာရင္းစစ္ဝင္ၿပီးေသာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္မႈမရွိလွ်င္။

၂၅။ အစိုးရကုိ္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္္ အျခားမည္သည္တုိ႔ကုိ္ ေပးကမ္းေၾကာင္းကုမၸဏီက ေဖာ္ျပထား 
ပါသလား။ 

၁ မွတ္- ကုမၸဏီက အခြန္ႏွင့္ အျခားေပးေဆာင္မႈမ်ားအားလံုး၏ ကိန္းဂဏန္းအျပည့္အစံုကို 
ေဖာ္ျပလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္- အစိုးရသို႔ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားေပးေဆာင္မႈ အစိတ္အပိုင္း 
တခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ျပန္လွ်င္။

သုည- အစိုးရသို႔ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေပးေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
တစ္ခုမွ မထုတ္ျပန္လွ်င္။

၂၆။  ကုမၸဏီသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လူမ်ား မည္သူျဖစ္သည္၊ ထိုသူမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့ 
သို႔ ညိႇနုိင္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ စံုစမ္း 
လိုသူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္၊ လိပ္စာစသည္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားပါသလား။

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီတြင္  ၎၏ အဓိက အတြင္း/ျပင္ပ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနေသာသူမ်ားအား သတ္ 
မွတ္ထားၿပီး ကုမၸဏီသည္ ၄င္းတို႔နွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာလူမ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္သည္ကို တင္ျပ၍ စံုစမ္းလိုသူမ်ား 
အတြက္  ရွင္းလင္းေျပာျပနုိင္သည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထားရွိျပီး ထိုသူကို မည္ကဲ့ 
သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္ကို  ထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ - ရွင္းလင္းေျပာျပနုိင္သည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထားရွိၿပီး ထိုသူကို မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ 
သြယ္ႏုိင္သည္ကို  ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီသည္ ၄င္းတို႔နွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ 
ေနေသာလူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ မည္ကဲ့သို ့စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ 
သည္ကို တင္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္။
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သုည -  စံုစမ္းလိုသူမ်ားအတြက္  ရွင္းလင္းေျပာျပနုိင္သည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ လံုးဝ မထား 
ရွိလွ်င္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ား တစ္ခ်က္မွ် မရွိလ်ွင္။

၂၇။  ကုမၸဏီတြင္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္ျခင္း ခံရႏိုင္ေသာ လူအမ်ား 
၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလိုက္နာရန္ ကတိျပဳျခင္း၊ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္း အပါ 
အဝင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္ညီေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာရန္ လူသိရွင္ၾကား ကတိ 
တာဝန္ခံသည့္မူဝါဒ ရွိပါသလား။ 

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီတြင္  International Bill of Human Rights ၊ the UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights (သို႔မဟုတ္) ILO အေျခခံမူ မ်ားႏွင့္ IFC  စံႏႈန္း 
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္တကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနွင့္ညီေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစား 
လုိက္နာရန္ ကတိတာဝန္ခံသည့္ မူဝါဒတစ္ခု (မူဝါဒတစ္ခုအေနႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီ 
မူဝါဒ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနွင့္ျဖစ္ေစ) ထုတ္ျပန္ထားရွိလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ -  ကုမၸဏီတြင္ ေရးသားထုတ္ျပန္ထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမူဝါဒ (သို႔မဟုတ္) လူ႔ 
အခြင့္အေရးေလးစား လိုက္နာပါမည့္ အေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ ထားရွိေသာ္လည္း မိမိတို႔ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေပၚနုိင္ 
ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ထုတ္ျပန္မထားလွ်င္

သုည -  ကုမၸဏီတြင္ လူအခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာျခင္း မူဝါဒ (သို႔မဟုတ္) ၄င္းႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု လူသိရွင္ျကား ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိလွ်င္။

၂၈။ ကုမၸဏီတြင္ လူအခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာရန္ လူသိရွင္ၾကား သႏၶိ႒ာန္ထားျပီး ထို ကတိ 
တာဝန္ခံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားပါသလား။ 

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီတြင္ လူအခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာရန္ လူသိရွင္ၾကား သႏၶိ႒ာန္ထားျပီး 
ကုန္ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ contractors မ်ား အပါအဝင္ ထိုကတိတာဝန္ခံခ်က္ကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထား 
လွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ -  ကုမၸဏီတြင္ လူအခြင့္အေရး ေလးစားလုိက္နာရန္ ကတိတာဝန္ခံေသာ္လည္း ထိုကတိ 
တာဝန္ခံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီက 
မထုတ္ျပန္ထားလွ်င္ (အျပန္အလွန္အားျဖင့္)

သုည -  ကုမၸဏီတြင္ လူအခြင့္အေရး ေလးစားလိုက္နာျခင္း မူဝါဒရိွေၾကာင္း မည္သည့္ အေထာက္ 
အထားမွ် မေတြ ့ရလွ်င္။ 
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၂၉။ ကုမၸဏီတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္္ေလ်ာ္ညီေသာ ဝန္ထမ္းမူဝါဒတစ္ခု ရွိပါသလား။

• မိမိ၏ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရားမွ်တၿပီး အတန္အသင့္ေကာင္းမြန္ေသာ လစာ။

• လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းညွိႏႈိင္းအေပးအယူလုပ္ျခင္း

• ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈႏွင့္ ရာထူးတုိးျခင္း၊ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္ အစရွိသည္တို႔တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
မျပဳေရးမူဝါဒ။

• အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈ မရွိျခင္း။

• ကေလးလုပ္သား မထားရွိျခင္း။ 

၁ မွတ္ -  အထက္ပါအခ်က္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး(၄)ခ်က္ကို ၿခံဳမိသည့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ မူဝါဒ 
မ်ား ထုတ္ျပန္ထားရွိလ်ွင္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္း ရွိရမည္။

ဝ.၅  မွတ္  -   အထက္ပါအခ်က္မ်ားအနက္္ (၂)ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) (၃) ခ်က္ကို ၿခံဳမိသည့္ ဝန္ထမ္း 
ေရးရာမူဝါဒတစ္ခု ကုမၸဏီတြင္ရွိလ်ွင္။

သုည -   အဆိုပါ ဝန္ထမ္းေရးရာမူဝါဒကို ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ မထုတ္ျပန္လွ်င္။

၃ဝ။ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ကုမၸဏီတြင္ ရွိပါသ 
လား။ မူဝါဒမ်ား မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသုိ႔ တင္ျပမႈ ကုမၸဏီက လုပ္ပါသလား။

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီတြင္ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား 
ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ၎တို႔မွာ ႏို္င္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္အညီ 
အသိမွတ္ျပဳထားၿပီး ၄င္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို 
ထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ -  ကုမၸဏီတြင္ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ထိုမူဝါဒ 
မ်ား မရွိလွ်င္။

သုည -  ယင္းသို႔ေသာ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား 
ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို 
ေသာ္လည္းေကာင္း လုံးဝ မထုတ္ျပန္ထားလွ်င္ (သက္ေသ အေထာက္အထားမရွိ 
လွ်င္)။

၃၁။ ကုမၸဏီသည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းခြင္ရွိ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ 
(ဒဏ္ရာရ)မႈ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ကို ထုတ္ျပန္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ပါသလား။

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီသည္ မိမိတို့လုပ္ငန္းခြင္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ မေတာ္တဆထိခိုက္ 
(ဒဏ္ရာရ)ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထုတ္ျပန္ 
ထားလွ်င္။
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ဝ.၅ မွတ္- က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ မေတာ္တဆထိခိုက္ (ဒဏ္ရာရ)ေသာ ကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ (သို႔မဟုတ္) အနည္းအက်ဥ္းကို ထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။

သုည -  က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ မေတာ္တဆထိခိုက္ (ဒဏ္ရာရ)ေသာ ကိန္းဂဏန္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုးဝ မထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။

၃၂။ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ား တည္ရွိရာ ေျမယာမ်ား အပါအဝင္ကုမၸဏ္ီ၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို မည္ကဲ့ 
သို႔ရရွိ၍ မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ် စီမံခန္႔ခြဲရမည္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္ (သုိ႔မဟုတ္) မူဝါဒမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ရွိပါသလား။ ရွိခဲ့လွ်င္ထို မူဝါဒမ်ားကို  မည္ကဲ့သို ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း  ထုတ္ျပန္္ပါသလား။ 

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီ္၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္ ကိုက္ညီေသာ 
ေဖာ္ျပပါမူဝါဒမ်ား ထားရွိ၍ မည္ကဲ့သို ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္္ထားၿပီး 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ - ယင္းကဲ့သို႔ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီက ေျမယာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ 
ရရွိသည္။ အငွားခ်ခဲ့သည္။ အသံုးခ်သည္ စီမံခန္႔ခြဲသည္ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေစ 
ရွင္းျပလွ်င္။ (အျပန္အလွန္အားျဖင့္)

သုည -  ေဖာ္ျပပါမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ 
မရွိလွ်င္။

၃၃။ ကုမၸဏီ္တြင္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခ်ထားျခင္း (သို ့ 
မဟုတ္) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္္သက္ေသာ မူဝါဒတစ္ခု ရွိပါသလား။ ရွိခဲ့လွ်င္ ထိုမူဝါဒကို 
မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ျခင္း ရွိပါသလား၊

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံလူအမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို မူလအေျခအေန 
အတိုင္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းအပါအဝင္ 
ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း (ဥပမာ- IFC Performance Standard 5) နွင္ ့ကိုက္ညီေသာ 
မူဝါဒတစ္ခုရွိၿပီး ထုိမူဝါဒကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ျခင္း 
ရွိလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ -  ယင္းသို႔ေသာ မူဝါဒမရွိေသာ္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းနွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသုိ႔ တင္ျပမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုမၸဏီတြင္ 
ရွိလွ်င္။ (အျပန္အလွန္အားျဖင့္)

သုည -  ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒ (သို႔မဟုတ္) 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုးဝမေတြ ့ရလွ်င္။

၃၄။ ကုမၸဏီသည္ မိမိတို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ (သို႔မဟုတ္) လိုအပ္ 
သည္ဟုခံယူသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ သက္ေရာက္မႈအေပၚ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ပါသလား။ ထုတ္ျပန္မႈျပဳခဲ့လွ်င္ ထိုေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
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မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသလား။

၁ မွတ္ -  ကုမၸဏီသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ သက္ေရာက္မႈအေပၚ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္မ်ား အားလံုးကို ထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။

ဝ.၅ မွတ္ -  အျပည့္အစံုမဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝ သက္ 
ေရာက္မႈအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားနွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ 
ထားလွ်င္ နွင့္/သို႔မဟုတ္ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သက္ 
ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ်ာ္ညီေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိ 
လွ်င္။

သုည -  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝသက္ေရာက္မႈအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားနွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို လံုးဝ မထုတ္ျပန္ထားလွ်င္။

၃၅။ ကုမၸဏီတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိလူမ်ားက ကုမၸဏီကုိ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တုိင္ၾကားရန္ႏွင့္ 
နစ္နာခ်က္မ်ားေျဖ႐ွင္းရန္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိပါသလား။ 

၁ မွတ္ -  ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာ ၂ ခုစလုံး၏ နစ္နာမႈမ်ား (သို႔) တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ေျဖ 
ရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္သည္ကိုလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ရပ္ရြာနွစ္ခုလံုးသိေအာင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ 
ထားလွ်င္ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္လည္း ရွိရမည္)။ တိုင္းၾကားမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား အခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းၿပီး မၿပီးဆိုသည္ကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပ 
ထားရမည္။

ဝ.၅ မွတ္ -  ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာ ၂ ခုစလုံး၏ နစ္နာမႈမ်ားနွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား ေျဖ 
ရွင္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ရွိေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို ့အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္သည္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ရပ္ရြာနွစ္ခုလံုးသိေအာင္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ 
ျပန္ထားျခင္း မရွိလွ်င္။

သုည -  ယင္းသို႔ေသာ တိုင္ၾကားျခင္းနွင့္ နစ္နာမႈမ်ားေျဖရွင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေထာက္ 
အထားမ်ား လံုးဝ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိလွ်င္။



52

 MCRB သည္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ ၁ဝဝ ၏ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ဇူလိုင္ ၂ဝ၁၆ အၾကား ကာလအတြင္း 
ေဖာ္ျပသည့္ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ အြန္လိုင္း သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ 

 ေအာက္ပါ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မီဒီယာ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
လူထု ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသည္ အလံုးစံုၿပီးျပည့္စံုေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား မဟုတ္ေပ။ ထုိအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားသည္ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွာေဖြရလြယ္ကူေသာ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပ 
သည္။ အျခားေသာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား လည္းရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ မပါဝင္ေသာ 
သတင္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ နာမည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ သတင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား 
ရွိေနဆဲ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္းတြင္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မရွိခဲ့ေသးသည့္ သတင္းမ်ားလည္း 
ရွိႏိုင္ပါသည္။ သိပ္မၾကာမီ လမ်ားအတြင္းမွာပင္ ျမန္မာျပည္တြင္း မီဒီယာအခ်ိဳ႕ အေနျဖင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား 
၏ အခ်က္ခ်ာက် အေရးႀကီးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ 
ခြင့္ရရွိလာၾကသည္ဟု ခံစားရလာၾကေပသည္။ 

 ကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ မူဝါဒမ်ားအား ေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပဳလုပ္မည္ ဆို 
ေသာ္လည္း ယခု ဤသတင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ၊ မရွိ အား MCRB 
အေနျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးေပ။ အေတာ္မ်ားမ်ားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ထုိ မီဒီယာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈ ရွိ၊ မရွိ သို႔မဟုတ္ ေျပ 
လည္သြားျခင္း ရိွ၊ မရွိအား MCRB အေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းလည္း မရွိေပ။ လက္ရွိ တည္ရွိေနေသာ 
ကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆုိဒ္အား ၾကည့္႐ႈကာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းထားျခင္း ရွိ၊ မရွိအား ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကေပသည္။ MCRB က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မွာ  သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အား ထုိကုမၸဏီထံသို႔ 
ေပးပို႔ကာ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္သံုးသပ္ေျဖရွင္းခ်က္အား ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ 
လည္း ၎တုိ႔၏ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားႏွင့္ မွန္ကန္မႈမရွိေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို 
လည္း ဝဘ္ဆုိဒ္ေပၚမွတဆင့္ ေဖာ္ျပရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ မက္(စ္) ျမန္မာ ကုမၸဏီသည္ ထုိသိုျပဳလုပ္ 
ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ MCRB အေနျဖင့္လည္း ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကုမၸဏီ၏ အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား 
အား ေပးပို႔ရန္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါသည္။ 

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လိမီတက္ 

 ဇန္နဝါရီလ၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန ပိုင္ေျမေနရာမွ အိမ္ေျခ 
၄၇၈ မွ မိသားစုမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ခံခဲ့ၾကရၿပီး အိမ္မ်ားသည္ ဖ်က္စီးခံခဲ့ၾကရသည္။ ထုိေျမသည္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမီတက္ထံသို႔ ငွားရမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ မီဒီယာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
၂ဝ၁၄ တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးမွာ ေျမကို ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိထားခဲ့ပါသည္။47

47 Hundreds of families evicted from Mingaladon, Myanmar Times, 27 January 2016

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)

မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/18672-hundreds-of-families-evicted-from-mingalardon.html
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 စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ ၂ဝ၁၆ တြင္ 
ျပန္လည္လုပ္ကိုင္လာၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္၍ ႀကံဳေတြ႕ရဆဲျဖစ္သည္။ ထုိစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမီတက္က ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ထုိစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚ 
လာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားကိုို ေဒသခံမ်ားက ဆႏၵျပမႈ 
မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၾကသည္။48 

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း 

 မေကြးတုိင္းေဒသ၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဆြဲ႐ိုးရြာအနီးတြင္ သံမဏိစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ 
အတြက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျမ ဧက ၄ဝဝ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းျခင္းခံရေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းထံမွ ေဒသခံမ်ားက ေလွ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ ဆက္လက္ေတာင္းခံဆဲ ျဖစ္သည္။49

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ လင္းစေတာင္း MEC ဂတ္(စ္) စက္႐ုံေပါက္ကြဲမႈတြင္ အလုပ္ 
သမား ၃ ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ထုိစက္႐ုံသည္ လူေနရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိၿပီး ထုိနားတစ္ဝုိက္ 
ေနထုိင္ေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအေနျဖင့္ စက္႐ုံ၏ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အေပၚတြင္ စိုးရိမ္စိတ္မကင္း ျဖစ္ေန 
ၾကသည္။50

International Group of Entrepreneurs (IGE)

 IGE ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔မွ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိေသာ မိုင္းတုန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ 
ကိန္းသည္ ထုိဝန္းက်င္ဧရိယာအတြင္း ေနထုိင္ေနေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားက  ဆန္႔က်င္ေနၾကၿပီး ၎တုိ႔ 
၏ EIA လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာလဲ ဆႏၵျပျခင္းကို ခံေနရပါသည္။ 51

မက္(စ္) ျမန္မာ

 မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ရွိ လယ္သမား အေယာက္ ၂ဝ က ၎တုိ႔၏ လယ္ေျမမ်ားထံမွ စြန္႔ 
ခြာရန္ မက္(စ္)ျမန္မာထံမွ ဖိအားေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္အေပၚ အဆိုပါ ေရႊေရာင္ျပ 
ရာဘာစုိက္ပ်ိဳးေျမအတြက္ နစ္နာေၾကး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေပးအပ္ၿပီးၿပီပာု မက္(စ္)ျမန္မာက  
တုန္႔ျပန္ခ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 52

. 
ဧဒင္
 MCRB မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
က႑ေပါင္းစံုမွ ပါဝင္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသခံပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူ 
မ်ားက ၎တို႔ေဒသမွ ေဒသခံေနထုိင္သူမ်ားထံမွ ေျမမ်ားကို စစ္တပ္ကသိမ္းယူထားၿပီး ထုိေျမေပၚတြင္ 

48 Farmers protest resumption of letpdaung coppermine, Irrawaddy, 5 May 2016
49 Compensation claimed for MEC Steel Mill Land grab, Irrawaddy (in Burmese), 20 May 2016
50 Police charge junior engineer over fire at MEC Gas Factory, Myanmar Times, 24 August 2015
51 Thanlwin dam projects unjust: civil society, Myanmar Times, 9 July 2015
52 At a southern plantation, laments for lost land, Irrawaddy, 24 May 2016.  Max Myanmar ၏ တုန္႔ျပန္မႈကို 
၄င္းတို႔၏ Newsroom တြင္ ေတြ႕ႏိုုင္ပါသည္။ future strategy for the rubber plantation at Shwe Yaung Pya.

http://www.irrawaddy.com/burma/farmers-protest-resumption-of-letpadaung-copper-mining.html
http://burma.irrawaddy.com/news/2016/05/20/114540.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/16124-police-charge-junior-engineer-over-fire-at-mec-gas-factory.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/15416-thanlwin-dam-projects-unjust-civil-society.html
http://www.irrawaddy.com/burma/at-a-southern-plantation-laments-for-lost-land.html
http://www.maxmyanmargroup.com/mm/index.php/news-room/latest-news
http://www.maxmyanmargroup.com/index.php/news-room/latest-news/219-shaping-the-new-strategic-perspectives-of-shwe-yaung-pya


54

ဧဒင္ ငပလီပာုိတယ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈအား ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခဲ့ၾက 
ပါသည္။ ပုဂံ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ဇုန္အတြင္းမွာလည္း ထုိသို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ေဇကမာၻ

 ၂ဝ၁ဝ တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေျမယာအျငင္းပြားမႈကိစၥရပ္ ဆက္စပ္ေသာအားျဖင့္ ဧၿပီလတြင္ မဂၤလာ 
ဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအား ဖ်က္စီးမႈျဖင့္ ေဇကမာၻသည္ စြပ္စြဲျခင္း ခံထားရ 
ေပသည္။ ေဇကမာၻ၏ စက္မႈဇုန္အသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမွ စတင္ကာ 
ေဇကမာၻႏွင့္ ေဒသခံေနထုိင္သူမ်ားအၾကား သေဘာမတူညီမႈမ်ားမွ စတင္ကာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာျခင္း 
ျဖစ္သည္။53

ယုဇန

 ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကို ၂ဝဝ၇ တြင္ ယုဇနကုမၸဏီက 
သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ က လယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ၾကားဝင္ ဝင္ေရာက္ 
ျဖန္ေျဖေပးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ရြာသူရြာသား အေယာက္ ၈ဝဝဝ သည္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံသို႔ 
အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။54 ထို အိတ္ဖြင့္ေပးစာထဲတြင္ ပါရွိသည္မွာ ရြာ ၉ ရြာ သည္ ျပန္လည္ ေနရာ 
ေရြ႕ထားျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၄ ရြာမွာ ထုိဧရိယာအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေျမ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ဖ်က္စီးျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ပါရွိသည္။ 

ေကာင္းျမန္မာေအာင္ အုပ္စု (ေကအမ္ေအ)

 ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ကြ်န္းပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ မတုိင္ခင္တြင္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ ကုမၸဏီအုပ္စုအေနျဖင့္ 
ေျမဧကေပါင္း ေထာင္ခ်ီအား သိမ္ဆည္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသ၊ ေတာင္ငူရွိ လယ္သမား 
အေယာက္ ၂ဝ က စြပ္စြဲခဲ့သည္။ တရားစြဲဆုိရန္ တုိင္ၾကားထားေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ လယ္သမားမ်ားအေန 
ျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ေျမယာအသံုးခ်မႈအေပၚ ဆက္လက္ဆႏၵျပလ်က္ရွိၿပီး ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ အသေရ 
ဖ်က္မႈျဖင့္ အေရးယူျခင္းခံထားရေပသည္။55

Capital Diamond Star 

 အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ Capital Diamond 
Star ပိုင္ ပရီမီယာေကာ္ဖီအား အလုပ္သမားဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားပါသည္။ အခ်ိန္ပုိ 
လုပ္ခလစာျဖတ္ပုိင္းႏွင့္ နားရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနေသာ အလုပ္သမား ၃ဝဝ နီးပါး 
ထံမွ တုိင္စာမ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အတည္ျပဳစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ မေပးရေသးေသာ 
အခ်ိန္ပိုေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီးေသာအခါမွာ အဆုိပါကိစၥရပ္မွာ ေျပလည္သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။56

53 Zaykabar company accused of destroying monastery, Myanmar Times (Burmese), 27 April 2016
54 Kachin Farmers urge government to address Yuzana land confiscation, Irrawaddy 11 May 2016
55 Toungoo farmers restate claims of landgrabbing against well-known businessman, Irrawaddy, 12 
February 2016
56 Premier Coffee pays back overtime, lawsuit dismissed, Myanmar Times, 26 July 2016

http://myanmar.mmtimes.com/index.php/business/property-news/18799-2016-04-27-09-38-41.html
http://www.irrawaddy.com/burma/kachin-farmers-urge-govt-address-yuzana-land-confiscation.html
http://www.irrawaddy.com/burma/taungoo-farmers-restate-claims-of-land-grabbing-against-well-known-businessman.html
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/21579-premier-coffee-factory-pays-back-overtime-lawsuit-dismissed.html
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