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ပွင့်သစ်စ စီမံချက်သည် မမန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းမမင်သာမှုကို တိုးမမင့်ရစေန်နှင့်  ပိုမိုရကာင်းမွန်ရသာ 
ရကာ်ပိုေိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုများ ရောင်ေွက်လာနိုင်ရစေန်အတွက် တိုက်တွန်းအားရပးေန် ေည်ေွယ်သည်။
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MCRB နှင့် Yever မှ ၂ဝ၂ဝပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ြုံနှိြ်ထုတ်ဝဝသည်။ မူြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ MCRB နှင့် Yever သည် ဤအစီရင်ခံစာတွင် 
ြါဝင်သည့် အဝြောင်းအရာများအား လွတ်လြ်စွာပြန်လည်ေူးယူ ထုတ်ဝဝပခင်းေို ခွင့်ပြုသည်။ ထိုသို့ ပြန်လည်ေူးယူ ထုတ်ဝဝ 
မည်ဆိုြါေ MCRB နှင့် Yever ထံသို့ အဝြောင်းြေားရန်နှင့် ထိုေူးယူထုတ်ဝဝမည့် စာမိတ္တူအား MCRB နှင့် Yever ရုံးသို့ဝြးြို့ရန် လိုအြ် 
သည်။ ထိုသို့ ပြန်လည်ေူးယူထုတ်ဝဝမည့် ခွင့်ပြုချေ်အား ဝတာင်းခံရန်နှင့် ြုံနှိြ်ထုတ်ဝဝမည့် ဘာသာပြန်ချေ်ေို ဝြးြို့ရန် MCRB နှင့် 
Yever လိြ်စာအတိုင်း ဆေ်သွယ်ရမည် ပြစ်ြါသည်။

မမန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုေှိရေး အရောက်အကူမပုဌာန (MCRB) သည် Institute of Human Rights and Business နှင့် Danish 
Institute for Human Rights တို့၏ ြူးဝြါင်းဝဆာင်ရွေ်မှုပြင့် နိုင်ငံအများစုမှ အစိုးရရန်ြုံဝငွနှင့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ရန်ေုန်မမို့အဝပခစိုေ် 
ြွင့်လှစ်ထားဝသာ အြွဲ့အစည်းြင် ပြစ်ြါသည်။ MCRB တည်ဝထာင်ရပခင်းမှာ ပမန်မာနိုင်ငံတွင်း တာဝန်ယူမှုရှိဝသာ စီးြွားဝရးနှင့် ြတ် 
သေ်သည့် အသိြညာ၊ စွမ်းရည်နှင့် စေားဝိုင်းများ ြန်တီးရန်အတွေ် ထိဝရာေ်တရားဝင်နည်းလမ်းေျဝသာ လမ်းဝြောင်း (platform) 
တစ်ခု ဝြါ်ထွန်းလာဝစရန် ပြစ်သည်။ ဝဒသတွင်းလိုအြ်ချေ်နှင့် နိုင်ငံတော စံချနိ်စံညွှန်းများဝြါ်တွင် အဝပခခံ၍ တာဝန်ယူမှုရှိဝသာ 
စီးြွားဝရးအဝလ့အေျင့်ဝောင်းများ ဝြါ်ဝြါေ်လာဝစရန်ပြစ်သည်။ ၎င်းသည် စီးြွားဝရးလုြ်ငန်းများ၊ လူမှုအြွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ 
များအြေား ြေားဝနော အတူတေွ လုြ်ဝဆာင်ရန်ပြစ်သည်။ ယူဝေ၊ ဒိန်းမတ်၊ဝနာ်ဝဝ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ နယ်သာလန်နှင့် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ 
အစိုးရများထံမှ ရန်ြုံဝငွ အဝထာေ်အြံ့ရရှိြါသည်။

ပမန်မာ့စီးြွားဝရးေဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိဝရး အဝထာေ်အေူပြုဌာန (MCRB)
အမှတ် (၆) ေ၊ ရှင်ဝစာြုလမ်း၊
ေရင်ခခံရြ်ေွေ်၊ အလုံမမို့နယ်၊ ရန်ေုန်၊ ပမန်မာ။
info@myanmar-responsiblebusiness.org
www.myanmar-responsiblebusiness.org and www.mcrb.org.mm

Yever သည် ဝော်ြိုရိတ်ဝခါင်းဝဆာင်များ၏ လိုအြ်ချေ်များနှင့်အညီ ဝန်ဝဆာင်မှုဝြးဝသာ ရန်ေုန်အဝပခစိုေ် စီးြွားဝရးအကေံဝြး 
ေုမ္ပဏီတစ်ခု ပြစ်သည်။ ေုမ္ပဏီများအတွေ် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိဝသာ ဝရရှည်တည်တံ့နိုင်ဝသာ ဝစျးေွေ်များ တည်ဝဆာေ်ပခင်းပြင့် 
၎င်းတို့၏စီးြွားဝရးစနစ် တိုးတေ်ဝပြာင်းလဲမှုအား အဝထာေ်အေူပြုဝစရန် ရည်ရွယ်ြါသည်။ Yever အား ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင် 
တည်ဝထာင်ခဲ့မြီး ပမန်မာနိုင်ငံမှ အရည်အချင်းရှိဝသာ လူငယ်များနှင့် နိုင်ငံတော အဝတွ့အကေုံရှိဝသာ ြညာရှင်များပြင့် ြွဲ့စည်းထားသည်။ 
ေျွန်ုြ်တို့လုြ်ငန်း၏ အဓိေဝသာ့ချေ်မှာ ယုံြေည်မှုြင် ပြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချေ်ေို ပြစ်ဝပမာေ်ဝအာင်လုြ်ဝဆာင်ပခင်း၊ ေျွန်ုြ်တို့သည် 
ဆိုထားသည့်အတိုင်း ပြစ်ဝပမာေ်ဝအာင် လုြ်ဝဆာင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။  ေျွန်ုြ်တို့သည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင်တစ်ခုတည်းဝသာ Certified B 
Corp အြွဲ့ဝင်ေုမ္ပဏီပြစ်မြီး စီမံေိန်းအမျ ိုးမျ ိုးအတွေ် အခဝြေးဝငွမယူြဲလုြ်ဝဆာင်ဝြးရသည့်အတွေ်ဂုဏ်ယူြါသည်။

Yever
အမှတ် (၂၇) ၊ဝအာင်ဝဇယျလမ်း၊ အခန်း (၅ဝ၁)
ရန်ေင်းမမို့နယ်၊ ရန်ေုန်၊ ပမန်မာ။
contact@yever.org
www.yever.org

ဤအစီရင်ခံစာဝရးသားပခင်းနှင့် သုဝတသနလုြ်ငန်းများေို MCRB မှ Vicky Bowman၊ ပြူပြူဇင်၊ Maya Muller နှင့် Yever မှ Nicolas 
Delange၊ Maddy နှင့် ဝဝယံဝေျာ်တို့မှ လုြ်ဝဆာင်ခဲ့ြါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာ၏ ဝြာ်ပြချေ်များသည် စာတမ်းဝရးသားသူများ၏ 
ထင်ပမင်ယူဆချေ်များ ပြစ်ြါသည်။ အချ ို့ဝသာေုမ္ပဏီများေို ရည်ညွှန်းဝြာ်ပြထားပခင်းများ ရှိဝသာ်လည်း ထိုေုမ္ပဏီများေို MCRB နှင့် 
Yever မှ ဝထာေ်ခံဝြးပခင်းမျ ိုး မဟုတ်ြါ။ ရမှတ်အဆင့်များမှာ  ေုမ္ပဏီများ၏ လေ်ဝတွ့စီးြွားဝရး လုြ်ဝဆာင်ချေ်များအဝြါ်တွင် 
တိုင်းတာထားပခင်း မဟုတ်ြါ။

ဤလေ်စွဲစာအုြ်တွင် ဝြာ်ပြထားဝသာအချေ်အလေ်များသည် ဥြဝဒဝရးရာ အကေံဉာဏ်များဝြးရန် မဟုတ်ဘဲ ဤလေ်စွဲစာအုြ်ြါ 
သတင်းအချေ်အလေ်၊ အဝြောင်းအရာနှင့် စာရွေ်စာတမ်းများသည် ဝယဘုယျအချေ်အလေ်များ ြံ့ြိုးဝြးရန်သာ ပြစ်သည့်အတွေ်  
ဝနာေ်ဆုံးရ ဥြဝဒဝရးရာအချေ်အလေ်များ ဝသာ်လည်းဝောင်း၊ အပခားအချေ်အလေ်များ ဝသာ်လည်းဝောင်းြါဝင်ပခင်းမရှိြါ။ 
ဤလေ်စွဲစာအုြ်ေို အသုံးပြုသူများ အဝနပြင့်ဥြဝဒဝရးရာ ေိစ္စရြ်များ နှင့်စြ်လျဉ်း၍ အကေံဉာဏ်များ ရယူနိုင်ရန် ဝရှ့ဝနဝရှ့ရြ်များအား 
ဆေ်သွယ် ဝဆာင်ရွေ်သင့်ြါသည်။

အဝရှ့ဘေ်ဓာတ်ြုံ- တရုတ်စေားြန်း/ Vicky Bowman

ဝေျာဘေ်ဓာတ်ြုံ- တရုတ်စေားြန်း / Andrew Stewart (www.flickr.com/people/30275611@N08/)



3

အနှစ်ချုြ် ယခုအစီရင်ခံစာသည် ဆဌမအကေိမ် ထုတ်ပြန်ဝသာ ြွင့်သစ်စ/ပမန်မာနိုင်ငံရှိ စီးြွားဝရး 

လုြ်ငန်းများ၏ ြွင့်လင်းပမင်သာမှု (Transparency in Myanmar Enterprises - TiME) 

အစီရင်ခံစာပြစ်ြါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပမန်မာနိုင်ငံရှိေုမ္ပဏီကေီး (၂၆ဝ) (၂ဝ၁၉ 

ခုနှစ်တွင် ၂၄၈ ခု) ခုတို့၏ ေုမ္ပဏီ ဝေ်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ထုတ်ပြန်ဝြေညာထားဝသာ 

သတင်းအချေ်အလေ်များေို အေဲပြတ်သုံးသြ်၍ ဆန်းစစ်ထားပခင်း ပြစ်ြါသည်။ စဝတာ့

အိြ်ချနိ်းစာရင်းဝင်ေုမ္ပဏီများ၊ အများြိုင်ေုမ္ပဏီများ၊ အခွန်အများဆုံးထမ်းဝဆာင်ဝသာ၊ 

အများသိထင်ရှားဝသာ ြုဂ္ဂလိေြိုင်ေုမ္ပဏီများနှင့် မိမိသဝဘာဆန္ဒအဝလျာေ် အေဲပြတ် 

အမှတ်ဝြးမှုခံယူဝသာ  ေုမ္ပဏီများစသည်တို့ ြါဝင်ြါသည်။ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ေဲ့သို့ြင် ထင်ရှား 

ဝသာ နိုင်ငံြိုင်စီးြွားဝရးလုြ်ငန်းများ၏ ဝော်ြိုရိတ်  ထုတ်ဝြာ်ဝြေညာမှုများေိုလည်း 

အေဲပြတ်ထားြါသည်။ သို့ပြစ်၍ ြွင့်သစ်စအစီရင်ခံစာသည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ေုမ္ပဏီစီးြွား

ဝရးလုြ်ငန်းများဆိုင်ရာေ ဝော်ြိုရိတ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ဝြာ်ဝြေညာပခင်းနှင့် ြတ်သေ်၍ 

ရည်မှန်းချေ် အပမင့်ဆုံးဝသာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်ဝစာင် ပြစ်ြါသည်။

၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် အစီရင်ခံစာသည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ေတည်းေ အသုံးပြုခဲ့သည့် အမှတ်ဝြးစနစ် 

အတိုင်းြင် အာဆီယံ ဝော်ြိုရိတ်စီမံအုြ်ချုြ်မှု ရမှတ်မှတ်တမ်း (ASEAN Corporate Gov-

ernance Scorecard-ACGS) (ဇယား ၃)  ေို အသုံးပြု၍ ေုမ္ပဏီများေို အမှတ်ဝြးထားြါ 

သည်။ အာဆီယံဝဒသတွင်းနိုင်ငံများေ ဝအစီဂျအီေ်(စ်) စံသတ်မှတ်ချေ်များေို ေုမ္ပဏီ 

ကေီးများ၏ အွန်လိုင်းဝြါ်၌ ထုတ်ပြန်ထားဝသာ ဝော်ြိုရိတ် ထုတ်ဝြာ်ဝြေညာမှုအဝပခ 

အဝနဆိုင်ရာ သတင်းအချေ်အလေ်များေို အေဲပြတ်ဆန်းစစ်ရန်အတွေ် ေျယ်ေျယ် 

ပြန့် ပြန့်  အသုံးပြုလျေ်ရှိြါသည်။ ၂ဝ၁၈-၁၉ခုနှစ်တွင်  ပမန်မာအစိုးရေလည်း ပမန်မာ 

ထိြ်တန်းေုမ္ပဏီကေီး (၂၄) ခု ၏ ဝော်ြိုရိတ် စီမံအုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာ ဝဆာင်ရွေ်ချေ်များေို 

အေဲပြတ်နိုင်မည့်  ပမန်မာဝော်ြိုရိတ်စီမံအုြ်ချုြ်မှု ရမှတ်မှတ်တမ်း (Myanmar Corporate 

Governance Scorecard) အား အသုံးပြုခဲ့ြါသည်။ ယင်းေို ပမန်မာေုမ္ပဏီကေီး ငါးခုေ     

ထုတ်ဝြာ်ဝြေညာပခင်းဆိုင်ရာပခင်းဆိုင်ရာ မူဝဘာင်အပြစ် အသုံးပြုြေြါသည်။  (Dagon, 

MAEX, Max Myanmar, TMH နှင့် uab bank) တို့ပြစ်မြီး (CMHL, FMI နှင့် Shwe Taung)

တို့လည်း ြါဝင်လာြါသည်။ ယင်းအချေ်သည် ြွင့်သစ်စ၏ တိုေ်တွန်းအားဝြးမှုေ 

ေုမ္ပဏီများေို နိုင်ငံတောစံနှုန်းများနှင့် အညီလုြ်ေိုင်ဝဆာင်ရွေ်ဝစရန် အားဝြးသည်ေို 

သေ်ဝသပြုရာ ဝရာေ်ြါသည်။

သို့ရာတွင်  ြွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာတွင်မူ ဝအစီဂျအီေ်(စ်) စံသတ်မှတ်ချေ်များအားလုံးေို 

အသုံးပြုထားပခင်း မဟုတ်ဘဲ ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှု၊ ေုမ္ပဏီ၏ စီးြွားဝရးြုံစံနှင့် ဝရရှည် 

တည်တံ့ခိုင်မမဲမှု ဆေ်စြ်ြုံ အစရှိသည့် အပခားဝသာ ထြ်တိုးစံသတ်မှတ်ချေ်များအား 

ဘေ်စုံြါဝင်ဝသာ အစီရင်ခံပခင်းဆိုင်ရာ မူဝဘာင် (Integrated Reporting Framework) 

နှင့်အညီ ၂ဝ၁၉ အစီရင်ခံစာေဲ့သို့ြင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုသို့ ဝဆာင်ရွေ်ပခင်းမှာ 

ထိြ်တန်းေုမ္ပဏီများအဝရအတွေ် များပြားလာဝစရန်နှင့် ဝရရှည်တည်တ့ံခုိင်မမဲမြီး ဟန်ချေ် 

ညီဝသာ ြွံ့မြိုးတိုးတေ်မှု စီမံေိန်းအား ထင်ဟြ်မှုရှိ ဝစရန်၊ အဝထာေ်အြံ့ပြစ်ဝစရန် 

အတွေ် ပြစ်သည်။ 

ထို့ဝြောင့် ယခုအသုံးပြုထားဝသာ အမှတ်ဝြးသည့် နည်းစနစ်တွင် ဝအစီဂျအီေ်(စ်)ထဲမှ 

ပမန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆေ်စြ်မှုအရှိဆုံး စံသတ်မှတ်ချေ် (၇၁) ခုေို အသုံးပြုထားြါသည် (ဝနာေ် 

ဆေ်တွဲ - ၂ ေို ြေည့်ြါ)။ အြိုင်းဝလးြိုင်း/ နယ်ြယ်ဝလးခု (ဝော်ြိုရိတ် အဝြောင်းအရာ၊ 

ဝော်ြိုရိတ် စီမံအုြ်ချုြ်မှု၊ ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲပခင်းနှင့် အစီရင်ခံပခင်း) 

ေို စုစုဝြါင်း စံသတ်မှတ်ချေ် (၁၄၃) ခု - (အွန်လိုင်းဝြါ်၌ ထုတ်ပြန်ထားဝသာ သတင်း 

အချေ်အလေ်များေို အဝပခခံထားသည့် စံသတ်မှတ်ချေ် (၈၂) ခုနှင့် ေုမ္ပဏီစွမ်းဝဆာင်ရည် 

ေို အဝပခခံထားသည့် စံသတ်မှတ်ချေ် (၆၁) ခု) ေို အသုံးပြု၍ ဝြးထားမြီး ရမှတ်အများဆုံး 
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စုစုဝြါင်း ရမှတ် (၂ဝ၄) မှတ် - (အွန်လိုင်းဝြါ်၌ ထုတ်ပြန်ထားဝသာ သတင်းအချေ်အလေ် 

များအတွေ် ရမှတ် (၈၂) မှတ်နှင့် ေုမ္ပဏီစွမ်းဝဆာင်ရည် (၁၂၂) မှတ်) ရရှိနိုင်ရန် သတ်မှတ် 

ထားြါသည်။ ယခုနှစ်တွင် ြရဟိတဆိုင်ရာစီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့် ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမြီး 

ဟန်ချေ်ညီဝသာ ြွံ့မြိုးတိုးတေ်မှု စီမံေိန်းစဝသာ အြိုင်းများနှင့် ြတ်သေ်၍ ဝမးခွန်းများ 

ြါဝင်လာမြီး သေ်ဆိုင်မှုမရှိဝသာ အဓိြ္ပာယ်ပြည့်ဝမှု အားနည်းဝသာအြိုင်းများေို ချန်လှြ် 

ထားခဲ့ြါသည်။ ထို့အပြင် ြွင့်သစ်စဝမးခွန်းများ (စံသတ်မှတ်ချေ်များ)သည် ေုမ္ပဏီများေို 

ထုတ်ဝြာ်ဝြေညာမှုအြိုင်းများတွင် ြိုမိုအားဝောင်းဝစရန်၊ အမှန်တေယ် ဝဆာင်ရွေ်ဝစ 

ရန် တွန်းအားဝြးသပြင့်  အမှတ်ရရုံသာဝဆာင်ရွေ်မှုမျ ိုးနှင့် လေ်ဝတွ့ဝဆာင်ရွေ်ချေ် 

မြါဝင်ြါေ အပမင့်ဆုံးအမှတ်များ ရနိုင်ရန်မလွယ်ေူဝြ။ 

စဝတာ့အိတ်ချနိ်း စာရင်းဝင်ထားဝသာ ေုမ္ပဏီများနှင့် အများနှင့်သေ်ဆိုင်သည့် ေုမ္ပဏီများ 

မှလွဲ၍ ယခုအစီရင်ခံစာ၌ အေဲပြတ်ဆန်းစစ်ထားသည့် ေုမ္ပဏီအများစုအတွေ် ဤအချေ် 

အလေ်များေို ထုတ်ပြန်ရန်လိုအြ်သည်ဟု ပမန်မာဥြဝဒတစ်ရြ်ရြ်ပြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားပခင်း 

မရှိြါ။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ သတင်းအချေ်အလေ်များေို ထုတ်ပြန်ပခင်းဝြောင့် ပမန်မာေုမ္ပဏီ 

များအဝနနှင့် အပခားစီးြွားဝရး မိတ်ြေ်များထေ် နှာတစ်ြျားြိုသာနိုင်မည်ပြစ်မြီး ရင်းနှီး 

ပမှုြ်နှံသူများေ ေုမ္ပဏီများအဝြောင်း ဝလ့လာရာတွင်လည်း မိမိ၏ ေုမ္ပဏီဝေ်ဘ်ဆိုေ်(ဒ်)

ေို ဝင်ဝရာေ်ြေည့်ရှုနိုင်မည် ပြစ်ြါသည်။

ယခုနှစ်တွင် မည်သည့်ေုမ္ပဏီအမျ ိုးအစားများေ ထုတ်ဝြာ်ဝြေညာမှု အြိုင်းများတွင် 

လုြ်ဝဆာင်ရန် လိုအြ်သည်၊ မလိုသည် စသည်တို့ေို သိသာစွာ ခွဲပခားဝြာ်ပြထားမြီး 

မည်သည့် ြုဂ္ဂလိေြိုင်ေုမ္ပဏီေ (ဥြဝဒအရ မလိုအြ်ဝသာ်လည်း) လုြ်ဝဆာင်သည်ေို 

ဝြာ်ပြထားြါသည်။ လိုအြ်သည်ထေ် ဝေျာ်လွန်လုြ်ဝဆာင်ထားဝသာ (နိုင်ငံတော စံချနိ် 

မီရန် ဝဆာင်ရွေ်ထားဝသာ)ေုမ္ပဏီများေို ဥြမာ ဘဏ္ဏာဝရးဆိုင်ရာ အချေ်အလေ်များ 

ေိုဝြာ်ပြထားပခင်းမျ ိုးရှိြါေ ဂုဏ်ပြုချးီဝပမှာေ်သည့်အဝနပြင့် အြိုဝဆာင်းအမှတ်များ 

ဝြးထားြါသည်။ ယင်းေ အချ ို့ေုမ္ပဏီများေို ရမှတ် ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်းဝေျာ်အထိပြစ်ဝစြါ

သည်။ ဝနာေ်ထြ် အဝသးစိတ်အချေ်များေို အခန်းဝလး စစ်တမ်းဝဆာင်ရွေ်ြုံ နည်းလမ်း 

တွင် ဝြာ်ပြထားြါသည်။ 

၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၏ ြျမ်းမျှရလဒ်မှာ (၇) ရာခိုင်နှုန်းပြစ်မြီး  ၂ဝ၁၉ တွင်  (၅) ရာခိုင်နှုန်းပြစ်သည်။ 

ထုတ်ဝြာ်ဝြေညာချေ်ဆိုင်ရာတွင် အြေမ်းအားပြင့် အားလုံးတိုးတေ်မှုရှိမြီး ထိြ်တန်း 

လုြ်ငန်းကေီးများမှာ  ဝော်ြိုရိတ်စီမံ အုြ်ချုြ်မှု ဆိုင်ရာ အချေ်အလေ်များ ထုတ်ပြန်ပခင်းနှင့် 

အစီရင်ခံပခင်းတို့တွင်  စိန်ဝခါ်မှုများတိုးလာသည်ေို ဝတွ့ရသည်။ 

၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်၏ အမှတ်အပမင့်ဆုံးရရှိသည့် ထိြ်တန်းေုမ္ပဏီကေီး (၃) ခုမှာ uab bank ၊ City 

Mart Holdings Limited (CMHL)နှင့် Shwe Taung တို့ပြစ်ြါသည်။ ဤေုမ္ပဏီကေီးများသည် 

၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင်လည်း ဝနရာ(အမှတ်စဉ်) အဝပြာင်းအလဲသာရှိဝသာ်လည်း ထိြ်တန်းတွင်ြင် 

ရှိဝနခဲ့သည်။ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင်ထိြ်တန်းေုမ္ပဏီများသည် ဝော်ြိုရိတ်စီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့် 

ဘဏ္ဏာဝရးအချေ်များမြါဝင်ဝသာ အစီရင်ခံပခင်း စသည့် သတင်းအချေ်အလေ်များ 

ထုတ်ပြန်ဝြေညာမှုေို တိုးပမှင့်လုြ်ဝဆာင်လာခဲ့ြေသည်။  ၎င်းတို့၏ ရမှတ်မူြေမ်းများေို 

ဝဆွးဝနွးရန်၊ စံသတ်မှတ်ချေ်များေို ဝသဝသချာချာ ဝောင်းမွန်စွာ နားလည်ရန်နှင့် ေုမ္ပဏီ 

သတင်းအချေ ်အလေထ်တုပ်ြနဝ်ြးမှုအတေ်ွ စသံတမ်တှခ်ျေမ်ျားေ  မညသ်ည့အ်ဝြောင်း 

အရာများေို ရည်ညွှန်းသည် စသည်တို့ေို နားလည်ရန်အတွေ် MCRB/Yever သို့ 

(အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်) တိုေ်ရိုေ်ဆေ်သွယ် အစည်းအဝဝးများ ဝဆာင်ရွေ်ခဲ့ဝသာ ေုမ္ပဏီ 

(၃၄) ခုလုံး၏ ကေိုးစားအားထုတ်မှုေို အမှန်တေယ်ြင် ပမင်ဝတွ့ခဲ့ရြါသည်။ ဝယဘုယျ 

အားပြင့်ဆိုရဝသာ် ထိုသို့ အချင်းချင်း ဆေ်သွယ်ဝဆာင်ရွေ်ပခင်းဝြောင့် အဆိုြါေုမ္ပဏီများ 

၏ ရမှတ်များသည် (၂၃၁) ရာခိုင်နှုန်းအထိ ြိုမိုတိုးတေ်လာဝြောင်း ဝတွ့ရှိရြါသည်။
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စဝတာ့အိတ်ချနိ်းတွင် စာရင်းဝင်ထားဝသာ အများနှင့်သေ်ဆိုင်သည့် ေုမ္ပဏီများ၏ ရမှတ် 

မှာ (၃၉) ရာခိုင်နှုန်း ပြစ်ဝသာဝြောင့် ြျမ်းမျှရမှတ် (၅) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် (၇)ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး 

ရရှိထားဝသာ အများနှင့်သေ်ဆိုင်သည့် ေုမ္ပဏီများနှင့် ြုဂ္ဂလိေေုမ္ပဏီများထေ် စွမ်း 

ဝဆာင်ရည် သိသိသာသာ ြိုမိုဝောင်းမွန်သည်ေို ဝတွ့ရှိရသည်။  သို့ဝသာ်လည်း အမျ ိုးအစား 

တစ်ခုချင်းအလိုေ် ေွာပခားချေ်မှာ သိသာဝြောင်း ြုံတွင် ဝတွ့နိုင်သည်။ ြုံ (၁) ၌ ေုမ္ပဏီ 

အမျ ိုးအစားဝြါ် မူတည်၍ အပမင့်ဆုံး၊ အနိမ့်ဆုံးနှင့် ြျမ်းမျှရလဒ်များေို ဝြာ်ပြထားသည်။ 

စဝတာ့အိတ်ချနိ်းတွင် စာရင်းဝင်ထားဝသာ အများနှင့်သေ်ဆိုင်သည့် ေုမ္ပဏီများ၏ ြျမ်းမျှ 

ရမှတ်ထေ် ြိုမိုပမင့်မားဝသာ ချန်ြီယံစာရင်းဝင် ေုမ္ပဏီ ၁၉ ခုရှိြါသည်။ စွမ်းဝဆာင်မှု 

အဝောင်းဆုံး ေုမ္ပဏီ (၂ဝ)၏ ရမှတ်များသည် ေုမ္ပဏီများအားလုံး၏ ြျမ်းမျှရလဒ်ပြစ်ဝသာ 

(၇) ရာခိုင်နှုန်းထေ် အနည်းဆုံး (၅) ဆတိုး၍ အမှတ်ရရှိြေသည်။ 

ြုံ (၁) အရ စွမ်းဝဆာင်မှုအဝောင်းဆုံး ေုမ္ပဏီပြစ်ဝသာ uab bank မှာ ြုဂ္ဂလိေြိုင်ပြစ်မြီး 

စဝတာ့အိတ်ချနိ်းတွင် စာရင်းဝင်ထားဝသာ အများနှင့် သေ်ဆိုင်သည့် ေုမ္ပဏီမဟုတ်ဝြောင်း 

ဝတွ့ရသည်။ သို့ပြစ်ြါဝသာဝြောင့် ြုဂ္ဂလိေေုမ္ပဏီများသည် များပြားလှစွာဝသာ ဝော်ြို 

ရိတ် စီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့် ေုမ္ပဏီစွမ်းဝဆာင်ရည်ဆိုင်ရာ သတင်းအချေ်အလေ်များေို 

တိုင်းတာ၊ ထုတ်ပြန်ရန် ဆုံးပြတ်နိုင်ဝြောင်းေို ဝတွ့နိုင်ြါသည်။ ထို့အပြင် ယခင် ြွင့်သစ်စ 

အစီရင်ခံစာများ၏ ထိြ်တန်းေုမ္ပဏီ အခု(၂ဝ)စာရင်းတွင် မြါရှိခဲ့ဝသာ Yoma Bank, IME 

Group, Alpha Power Engineering, Proven Group နှင့်   Maha Agriculture Microfi-

nance   အစရှိသည့် ြုဂ္ဂလိေေုမ္ပဏီ အချ ို့သည်လည်း ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် အစီရင်ခံစာတွင် 

ြါဝင်လာသည်ေို ဝတွ့ရှိရသည်။ ထို့ဝြောင့် ြွင့်သစ်စသည် ပမန်မာေုမ္ပဏီများအား 

ဝော်ြိုရိတ် စီမံအုြ်ချုြ်မှု၊ သတင်းအချေ်အလေ်ထုတ်ပြန်မှုနှင့် ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှု 

စသည့်တို့ေို ြိုမိုဝောင်းမွန်ဝအာင် ဝဆာင်ရွေ်ရန် အားဝြးရာတွင် ထိဝရာေ်မှုရှိသည်ေို 

ဝတွ့ရသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများနှင့် စီးြွားဝရးမိတ်ြေ်များေလည်း 

အဆိုြါ အဝြောင်းအရာများေို စိတ်ဝင်စားမှုရှိသည့်အပြင် လေ်ရှိ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ဝပြာင်းလဲ 

မှုများ၊ အထူးသပြင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ပမန်မာေုမ္ပဏီများဥြဝဒ ပြဋ္ဌာန်းလိုေ်ပခင်းဝြောင့်လည်း 

အဆိုြါ ရလဒ်များေို ရရှိလာရပခင်း ပြစ်ြါသည်။

 
ပ ံို (၁)  အ ရ စ ွြ ့်ီးရဆာ င့်ြ ှုအရ ာင ့် ီးဆ ံိုီး ိုြပဏ   မ ြစ ့်ရသာ  uab ြ  ာ  ပ ိုဂဂလ ှိ ပ ှိိုင့်မ ြစ ့်မပ  ီး  စ ရတ ာ အ ှိတ ့်ခ ှိန ့် ီးတ ွင့်  စ ာရ င့်ီး 
ေ င့်ထ ာီးရသ ာ အ ြ  ာီးန  င ့်  သ  ့်ဆ ှိိုင့်သ ည  ့်   ိုြပဏ ြ ဟိုတ ့်ရ  ာ င့်ီး  ရတ ွြို့ရ သည ့်။  သှိိုို့ မြ စ ့်ပ ါရသာ ရ  ာင  ့်  ပ ိုဂ ဂလ ှိ  
 ိုြပဏ ြ  ာ ီးသ ည့်  ြ  ာီးမပ ာီးလ  စွာ ရသ ာ ရ ာ့် ပှိိုရှိ တ့်  စ  ြံအ ိုပ ့်ခ ျုပ ့်ြှုန  င ့်   ိုြ ပဏ စ ွြ ့်ီးရဆ ာင့်ရည့်ဆ ှိိုင့် ရ ာ သ တင ့်ီး 
အခ   ့် အလ  ့်ြ  ာ ီး  ှိို တ ှိိုင့်ီးတ ာ၊ ထ ိုတ ့်မပ န့်ရန့်  ဆ ံိုီးမြ တ့်န ှိိုင့်ရ  ာ င့်ီး ှိို ရတွြို့န ှိိုင့်ပ ါ သည့်။  ထ ှိိုို့အမ ပ င့်  ယ ခ င့် ပ ွ င ့်သ စ ့်စ  
အစ  ရင ့် ခံစ ာ ြ ာီး၏  ထှိပ ့်တ န ့်ီး ိုြ ပဏ  အခို (၂ ၀) စ ာရင့်ီး တ ွင့် ြ ပ ါ ရ ှိ ခ  ရ သာ Yoma Bank, IME Group, Alpha Power 
Engineering, Proven Group န  င ့်   Maha Agriculture Microfinance   အစ ရ ှိသ ည ့် ပ ိုဂ ဂလ ှိ  ိုြပဏ  အခ  ှိျု ြို့သ ည့် 
လ ည့်ီး  ၂၀ ၂၀ မ ပည ့်န  စ့်  အစ  ရင ့် ခံစ ာတ ွင့်  ပါ ေ င့်လ ာသည့် ှိို ရတ ွြို့ရ ှိ ရသည့်။    ထ ှိိုို့ရ  ာ င့်  ပ ွင ့်သ စ့်စ သည့်  
မ ြန ့်ြ ာ ိုြပဏ  ြ  ာီး အာ ီး  ရ ာ ့်ပ ှိိုရှိတ ့်  စ  ြ ံအိုပ ့်ခ ျုပ ့် ြ ှု၊ သတ င့်ီး အခ  ့် အလ  ့်ထ ိုတ ့်မပန ့်ြ ှုန င ့်  ရရရ ည့် တည့်တ ံ ခှိို င့်မ ြ ြ ှု  
စ သည  ့်တ ှိိုို့ ှိို ပ ှိိုြှိိုရ ာင့် ီးြ ွန ့်ရအာင့်  ရဆ ာ င့် ရွ ့်ရန ့်  အ ာီးရ ပီး ရာတွင့်  ထ ှိရ ရာ  ့်ြှုရ ှိ သည့် ှိို  ရတွြို့ရသ ည့်။  အ 
မ ပည့် မပ ည့်ဆ ှိိုင့်ရာ ရ င့် ီးန   ီးမြ  ျုပ ့်န  ံသ ူြ ာ ီးန  င ့်  စ  ီးပ ွာီး ရရီးြှိတ ့်ြ  ့်ြ ာီး  လ ည့်ီး အဆ ှိိုပ ါ အ ရ  ာ င့်ီးအ ရာ ြ ာ ီး ှိို  စ ှိတ ့် 
ေ င့်စ ာ ီးြ ှုရ ှိသ ည ့်အ မပ င့်  လ  ့်ရ ှိ  မြ န့်ြ ာန ှိိုင့်ငံ၏  ရမ ပ ာ င့်ီးလ  ြ ှုြ  ာီး၊  အထ ူီးသမြ င ့်  ၂ ၀ ၁၇  ခိုန  စ့်  မြ န ့်ြ ာ  ိုြပဏ ြ  ာ ီးဥပ ရဒ  
မ ပဋ္ဌာ န့်ီးလ ှိို ့်မခင့်ီး ရ  ာ င ့်လ ည့်ီး  အ ဆ ှိိုပါ ရလ ဒ့်ြ  ာ ီး  ှိို  ရရ ှိ လ ာ ရမ ခင ့် ီး မြ စ့်ပ ါသည့်။ 

န ှိိုင့်ငံပ ှိိုင့်စ  ီး ပွာ ီးရ ရီး လ ိုပ့်ငန့်ီးြ  ာ ီး (SEEs) ြ  ာီးြ  ာ  ိုြပဏ စ ွြ ့်ီးရဆ ာ င့်ရည ့် အာီး အန ည့်ီးဆ ံိုီး အ ြ  ှိျုီးအစ ာီး ထ  တွင့် 
ပ ါ ေင ့် ရန သည့်။  သ တ င့်ီး အခ  ့် အလ  ့် ထ ိုတ ့်မ ပန ့်ြ ှုတ ွင့် ဦီးရဆ ာင ့်လ   ့် ရ ှိသ ည ့် န ှိိုင့် ငံပ ှိိုင့်စ  ီးပ ွာီး ရရီးလ ိုပ ့်ငန ့်ီး ြ ာီး 
(SEEs) ြ  ာီးြ  ာ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) န  င ့် Myanmar Shipyards တ ှိိုို့ မြစ ့်ပ ါသ ည့်။  
အဆ ှိိုပ ါ  ိုြ ပဏ ြ ာ ီး၏ သ ီး သန ို့့်အရမ ခအရန ြ  ာ ီးန  င ့် ၎ င့်ီး တှိိုို့ ရင့်ဆ ှိိုင့်ရန ရသ ည ့် ရ ာ့်ပ ှိို ရှိတ ့် စ  ြံအ ိုပ ့်ခ ျုပ ့် ြှုဆ ှိိုင့်ရာ  
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နိုင်ငံြိုင်စီးြွားဝရးလုြ်ငန်းများ (SEEs) များမှာ ေုမ္ပဏီစွမ်းဝဆာင်ရည် အားအနည်းဆုံး 

အမျ ိုးအစားထဲတွင် ြါဝင်ဝနသည်။ သတင်းအချေ်အလေ် ထုတ်ပြန်မှုတွင် ဦးဝဆာင်လျေ် 

ရှိသည့် နိုင်ငံြိုင်စီးြွားဝရးလုြ်ငန်းများ (SEEs) များမှာ Yangon Electricity Supply Corpo-

ration (YESC) နှင့် Myanmar Shipyards တို့ ပြစ်ြါသည်။ အဆိုြါ ေုမ္ပဏီများ၏ သီးသန့်  

အဝပခအဝနများနှင့် ၎င်းတို့ ရင်ဆိုင်ဝနရသည့် ဝော်ြိုရိတ် စီမံအုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာ အခေ်အခဲ 

များဝြောင့် ၎င်းတို့ေို ဇယားေွေ် (၉) တွင် သီးပခား အမှတ်ဝြးထားြါသည်။ သို့ဝသာ် 

လည်း အေဲပြတ်ဆန်းစစ်ရာတွင်မူ စစ်တမ်းဝဆာင်ရွေ်ြုံနည်းလမ်း တစ်ရြ်တည်းေိုသာ 

တူညီစွာ အသုံးပြုထားြါသည်။ ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမြီး ဟန်ချေ်ညီဝသာ ြွံ့မြိုးတိုးတေ်မှု 

စီမံေိန်း (Myanmar Sustainable Development Action Plan) နှင့် ပမန်မာစီးြွားဝရး 

နာလန်ထူဝရးနှင့် ပြုပြင်ဝပြာင်းလဲဝရးစီမံချေ်  2020 Myanmar Economic Recovery and 

Reform Plan (MERRP) ဆိုင်ရာ ဝမျှာ်မှန်းထားဝသာ ပြုပြင်ဝပြာင်းလဲမှုများနှင့်အတူ   နိုင်ငံ

ြိုင်စီးြွားဝရးလုြ်ငန်းများ (SEEs) များသည်လည်း ၎င်းတို့၏ ဝော်ြိုရိတ် စီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့် 

သတင်းအချေ်အလေ်ထုတ်ပြန်မှုတို့ေို ြိုမိုတိုးတေ်လာဝအာင် ဝဆာင်ရွေ်သွားရန် 

လိုအြ်ြါသည်။ 

အမှတ်အပမင့်ဆုံး ဦးဝဆာင်ေုမ္ပဏီများ၏ အဓိေ အားသာဝသာ နယ်ြယ်မှာ ၎င်းတို့၏ 

ဝော်ြိုရိတ် စီမံအုြ်ချုြ်မှုပြစ်မြီး ထိြ်ဆုံးေုမ္ပဏီ (၁ဝ) ခု၏ ြျမ်းမျှရလဒ်မှာ (၁၂၉) ရာခိုင်နှုန်း 

ပြစ်သည်။ ြုဂ္ဂလိေေုမ္ပဏီများမှ အချ ို့ေဏ္ဍများတွင် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအဝလျာေ် ထုတ်ဝြာ်

ပြသထားဝသာအချေ်များဝြောင့် (၁ဝဝ) ရာခိုင်နှုန်းထေ်သာလွန်၍ အမှတ်ရရှိဝနြေပခင်း 

ပြစ်သည်။ အားနည်းဝနသည့် နယ်ြယ်များတွင် အစီရင်ခံပခင်းနှင့် ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှု 

ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲပခင်းတို့ြါဝင်မြီး ထိြ်ဆုံးေုမ္ပဏီ (၁ဝ) ခု၏ ြျမ်းမျှရလာဒ်မှာ (၅၆) ရာခိုင်နှုန်း 

နှင့် (၅၅) ရာခိုင်နှုန်းတို့ အသီးသီး ပြစ်ြေသည်။

ဆန်းစစ်အေဲပြတ်ထားဝသာ ေုမ္ပဏီ စုစုဝြါင်း (၂၆ဝ) ခုတွင် ေုမ္ပဏီ (၉၈) ခု (သို့မဟုတ်) 

ေုမ္ပဏီ (၃၈) ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၂ဝ၁၉ တွင် ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း) ဝော်ြိုရိတ်ဝေ်ဘ်ဆို(ဒ်)များ 

မရှိပခင်း၊ သို့မဟုတ် မည်သည့်အချေ် အလေ်မျှ မရှိပခင်းတို့ေို ဝတွ့ရှိရသည် (ြုံ -၂ ရှိ 

အမဲဝရာင်အမှတ်အသားေို ြေည့်ြါ)။ ဝော်ြိုရိတ် ဝေ်ဘ်ဆို(ဒ်)များ ရှိဝနလျှင်လည်း 

အများစုမှာ အချေ်အလေ်အနည်းငယ်သာ ထုတ်ပြန်ထားပခင်း၊ သို့မဟုတ် ယခုဝလ့လာ 

ဆန်းစစ်မှုတွင် အကေုံးဝင်ဝသာ စံသတ်မှတ်ချေ် များနှင့် သေ်ဆိုင်သည့် အချေ်အလေ်များ 

မရှိပခင်းတို့ေို ဝတွ့ရှိရသည်။ ဝော်ြိုရိတ် သတင်းအချေ်အလေ်များအား ထုတ်ပြန်ထား 

သည့် ေုမ္ပဏီ (နိုင်ငံြိုင်စီးြွားဝရးလုြ်ငန်းများ အြါအဝင်) ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း၏ ရမှတ်များသည် 

ေုမ္ပဏီများအားလုံးေို ဆန်းစစ်အေဲ ပြတ်ထားသည့် ဝယဘုယျ ြျမ်းမျှရမှတ်ထေ် နည်းြါး 

လျေ်ရှိဝနသည်ေို ဝတွ့ရြါသည်။ (ြုံ (၂) ရှိ လိဝမော်ဝရာင်  အမှတ်အသားေို ြေည့်ြါ)။

ယခုစစ်တမ်းနှင့် ယင်းမှဝြါ်ထွေ်လာသည့် အဆင့်သတ်မှတ်ချေ်တို့သည် ေုမ္ပဏီမှဝန၍ 

အများပြည်သူ အလွယ်တေူ သိရှိနိုင်ဝအာင် ထုတ်ပြန်ဝြးဝသာ သတင်းအချေ်အလေ်များ 

ေိုသာ အဝပခခံ၍ ယခင်ေလိုြင် အမှတ်ဝြးဆန်းစစ်ထားပခင်းသာ ပြစ်ြါသည်။ လွတ်လြ်၍ 

အမှီအခိုေင်းသည့် ေျွမ်းေျင်စာရင်းစစ်ြညာရှင်၏ အာမခံချေ်ဝြးရန် လိုအြ်ဝသာ 

ေုမ္ပဏီအရည်အဝသွး (သို့မဟုတ်) ေုမ္ပဏီ၏ စွမ်းဝဆာင်ရည် (သို့မဟုတ်) အချေ်အလေ် 

များ၏ တိေျမှန်ေန်မှု စသည့်အချေ်များေို မဆန်းစစ်ထားြါ။ ယခုနှစ်တွင် မူဝါဒများနှင့် 

ဝရရှည် တည်တံ့ဝရးတို့အတွေ် ေတိေဝတ်များေို မည်မျှနီးေြ်စွာ အဝောင်အထည်ဝြာ် 

နိုင်သည်ေိုမူတည်မြီး အမှတ်များေို (ဝ,၁,၂) စသည်ပြင့် ဝြးအြ်ထားဝသာဝြောင့် လုြ်ငန်း 

များ၏ အဝောင်အထည်ဝြာ်နိုင်မှုေို ထင်ဟြ်ဝစြါသည်။  ထို့အပြင်  ေုမ္ပဏီများနှင့် တိုေ်

ရိုေ်ချတိ်ဆေ်ဝဆာင်ရွေ်မှုမှတစ်ဆင့် ဝောေ်ချေ်ချနိုင်သည်မှာ အမှတ်ြိုများဝနဝသာ 

ေုမ္ပဏီများသည် ြို၍ခိုင်မာအားဝောင်းသည့် ဝော်ြိုရိတ်စီမံအုြ်ချုြ်ဝဆာင်ရွေ်မှုေို 
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တည်ဝထာင် ဝနသူများနှင့် ဝရရှည်တည်တံ့မှုေို  နားလည်သဝဘာဝြါေ်သူများ ပြစ်ဝြောင်း 

ဝတွ့ရှိရြါသည်။

အစီရင်ခံစာ၏ အခန်း(၁)တွင် ေိုဗစ်-၁၉ဝြောင့် စီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့် သတင်းအချေ်အလေ် 

ဝြာ်ထုတ် ဝြေညာမှုအြိုင်းတွင် သေ်ဝရာေ်မှုအြါအဝင် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ လေ်ရှိအဝပခအဝန 

ေို ဝြာပြထားမြီး  ယခင်အတိုင်းြင် အခန်း (၂) တွင်မူ ပမန်မာနိုင်ငံရှိ သတင်းအချေ်အလေ် 

ထုတ်ပြန်ဝြေညာမှုနှင့် ြတ်သေ်ဝသာ စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းဆိုင်ရာ မူဝဘာင်၊ ြွင့်လင်းပမင် 

သာမှုနှင့် ဝော်ြိုရိတ်စီမံအုြ်ချုြ်မှုတို့ေို အနှစ်ချုြ်တင်ပြထားြါသည်။ ဤဝနာေ်ခံ 

အဝြောင်းအရာ အချေ်အလေ်များေို တင်ပြထားသည်မှာ အသိအပမင် ြိုမိုြွင့်လင်းလာဝစ 

ရန်နှင့် လိုေ်နာမှုရှိဝစရန် တိုေ်တွန်းအားဝြးလိုဝသာ ရည်ရွယ်ချေ်ဝြောင့် ပြစ်ြါသည်။ 

တစ်ချနိ်တည်းမှာြင် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုနှင့် ေုမ္ပဏီများညွှန်ြေားမှုဦးစီးဌာန (DICA)၊ ပမန်မာနိုင်ငံ 

ဝတာ်ဗဟိုဘဏ် (CBM) နှင့် ပမန်မာနိုင်ငံ ဝငွဝချးသေ်ဝသခံလတ်မှတ်လုြ်ငန်း ကေီးြေြ်ဝရး 

ဝော်မရှင် (SECM)တို့ေ လုြ်ဝဆာင်လျေ်ရှိဝသာ ေုမ္ပဏီ စီးြွားဝရးလုြ်ငန်းများ၏ စီမံ 

အုြ်ချုြ်မှုစွမ်းဝဆာင်ရည် တည်ဝဆာေ်ဝြးသည့် ဝဆာင်ရွေ်ချေ်များေိုလည်း ြံ့ြိုးဝြးရန် 

ရည်ရွယ်ြါသည်။

အခန်း (၃) တွင် အဂတိလိုေ်စားမှုေို ေိုင်တွယ်ဝပြရှင်းရန်အတွေ် အစပြုဝဆာင်ရွေ်ချေ် 

များနှင့် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုနှင့် ဆေ်စြ်သည့် ပမန်မာနိုင်ငံနှင့်လည်း သေ်ဆိုင်သလို အပြည်

ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများတွင်လည်း ဝဆွးဝနွးပငင်းခုံဝနြေသည့် အဝြောင်းအရာများပြစ်ဝသာ 

လူ့အခွင့်အဝရးဆိုင်ရာ ပြစ်နိုင်ဝပခရှိသည့် သေ်ဝရာေ်မှုများအား ကေိုတင်သိပမင်ရန် စစ် 

ဝဆးပခင်းနှင့် ထိခိုေ်ဝစနိုင်သည့် သေ်ဝရာေ်မှုများအား ကေိုတင်တားဆီးပခင်းလုြ်ငန်း၊ 

အဂတိလိုေ်စားမှုတိုေ်ြျေ်ဝရးနှင့် မတူေွဲပြားမှု၊ ေျား/မ တန်းတူညီမျှရှိမှုတို့လည်းြါဝင်

ဝသာ ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံပခင်းတို့ ြါဝင်သည်။ ၂ဝ၁၉ ြသဂုတ်လေ 

ထုတ်ပြန်ခဲ့ဝသာ ေုလအချေ်အလေ်ရှာဝြွဝရးမစ်ရှင်ေ ထုတ်ပြန်ထားဝသာ တြ်မဝတာ် 

နှင့်ဆေ်စြ်သည့် စီးြွားဝရးလုြ်ငန်းများနှင့် အေျ ိုးဆေ်များအဝြောင်းလည်းြါဝင်မြီး 

ယင်းတြ်မဝတာ်ြိုင်လုြ်ငန်းနှစ်ခု၏ ဝော်ြိုရိတ်စီမံအုြ်ချုြ်မှုဆိုင်ရာများေိုလည်း ယခု 

အစီရင်ခံတွင် ဝလ့လာထားြါသည်။ 

 

ယ ခိုစ စ ့်တ ြ့်ီးန  င ့်  ယ င့်ီး ြ  ရပ ေါ်ထ ွ ့်လ ာသည ့်  အ ဆ င ့်သတ ့်ြ တ ့်ခ  ့် တှိိုို့သ ည ့်   ိုြပဏ ြ  ရန၍  အြ  ာ ီးမ ပ ည့် သူ 
အလ ွယ့်တ   ူ သှိ ရ ှိန ှိိုင့်ရအာ င့်  ထ ိုတ ့်မပ န ့်ရပ ီးရသ ာ  သတ င့်ီး အ ခ  ့်အလ  ့်ြ  ာီး ှိို သာ အ ရမ ခခံ၍  ယ ခင ့် လ ှိိုပင ့်  
အြ  တ ့် ရပ ီးဆ န့်ီးစ စ့်ထ ာီးမ ခင ့်ီးသ ာ မြ စ ့်ပ ါသ ည့်။  လ ွတ ့်လ ပ့်၍  အ ြ   အခှိို င ့် ီးသ ည ့်  ျွြ ့်ီး  င ့်စာ ရင့်ီးစ စ့်ပ ညာရ င့် ၏  
အာ ြ ခံခ  ့် ရပ ီးရ န့်  လ ှိိုအပ ့်ရသာ   ိုြပဏ အ ရည့် အ ရသွီး  (သှိိုို့ြ ဟိုတ ့် )   ိုြပဏ ၏  စ ွြ ့်ီးရဆ ာင ့်ရည့်  (သှိိုို့ြ ဟိုတ့်)  
အခ   ့် အလ  ့်ြ  ာ ီး ၏ တ ှိ  ြ  န ့် န ့်ြ ှု  စ သည  ့်အခ   ့်ြ  ာ ီး ှိို  ြ ဆ န ့်ီးစ စ ့်ထာ ီးပ ါ ။ ယ ခိုန  စ ့်တ ွင့် ြေူ ါဒ ြ ာီး န  င ့် ရ ရရ ည ့် 
တ ည့်တ ံ ရရ ီးတ ှိိုို့ အတ ွ ့်  တ ှိ ေတ ့်ြ  ာ ီး ှိို ြ ည့် ြ ျှ န  ီး ပ ့်စ ွာ အရ ာင့် အထ ည့် ရြ ာ့်န ှိိုင့်သ ည့်  ှိိုြ ူတ ည့်မ ပ ီး အြ  တ ့် 
ြ  ာီး ှိို (၀,၁,၂) စ သည ့်မ ြင  ့် ရပ ီးအ ပ့်ထ ာ ီး ရသ ာရ  ာင  ့် လ ိုပ ့်ငန ့်ီးြ  ာီး၏ အ ရ ာင ့်အထ ည ့် ရြ ာ ့် နှိိုင့်ြှု  ှိို ထ င့်ဟပ ့်ရစပ ါ 
သည့်။  ထ ှိိုို့အမပ င့်   ိုြပဏ ြ ာီး န  င ့်  တ ှိို ့်ရှိို ့် ခ ှိတ ့် ဆ  ့်ရဆ ာ င့်ရ ွ့်ြှု  ြ  တစ ့်ဆ င ့်  ရ ာ ့် ခ  ့် ခ  န ှိို င့် သည့်ြ  ာ  အ ြ တ ့် 
ပ ှိိုြ  ာ ီးရန ရသာ   ိုြပဏ ြ  ာ ီးသ ည့်  ပှိို၍ ခှိိုင့်ြာ အာ ီး ရ ာင့် ီးသ ည  ့်  ရ ာ ့်ပ ှိိုရှိတ ့်စ  ြ ံအိုပ ့်ခ ျုပ ့် ရဆ ာင့် ရွ ့်ြ ှု ှိို  တည့်ရထ ာ င့် 
ရနသူြ  ာီးန  င ့် ရ ရရ ည ့်တ ည့်တံ ြ ှု ှိို  န  ီးလ ည့်သရ ဘာရပ ါ ့်သ ူြ  ာီး မြစ ့်ရ  ာ င့်ီး  ရတွြို့ ရ ှိ ရပ ါ သည့်။ 

အစ  ရင ့် ခံစ ာ ၏ အခ န့်ီး(၁)တ ွင့်  ှိိုဗစ ့်-၁၉ရ  ာင ့် စ  ြ ံအိုပ ့်ခ ျုပ ့်ြ ှုန င ့် သတင ့်ီးအ ခ  ့်အ လ  ့်ရြ ာ့် ထ ိုတ ့် ရ  မငာ ြှု 
အပ ှိို င့်ီးတ ွင့် သ ့် ရရာ  ့်ြှု အပ ါ အေ င့် မ ြန ့်ြ ာနှိိုင့်ငံ ၏ လ  ့်ရ ှိ အ ရမ ခအရန  ှိို ရြ ာ့်မပ ထ ာီးမပ  ီး  ယ ခင ့် အတ ှိိုင့်ီးပ င့်  အ ခန ့်ီး  
(၂ ) တ ွင့်ြ ူ မြ န့်ြ ာန ှိိုင့် ငံ ရ ှိ  သတ င့်ီး အခ   ့်အလ  ့် ထ ိုတ့်မပန ့်ရ  ညာြ ှုန င ့်  ပ တ ့်သ ့်ရသာ  စ ည့်ီးြ  ဉ့်ီး စ ည့် ီး ြ ့်ီး 
ဆ ှိိုင့်ရာ ြူရဘာ င့်၊  ပ ွင ့်လ င့် ီးမြ င့်သာ ြ ှုန င ့်  ရ ာ့်ပ ှိိုရှိ တ ့်စ  ြ ံအိုပ ့်ခ ျုပ ့်ြ ှုတှိိုို့ ှိို  အန  စ ့်ခ ျုပ ့်တင ့်မပ ထ ာီးပ ါ သည့်။  ဤရန   ့် ခံ 
အရ  ာင့်ီး အရ ာ အ ခ  ့်အလ  ့်ြ  ာီး ှိို တင ့် မပ ထ ာီးသည့်ြ  ာ အ သှိအ မြ င့် ပှိိုြ ှိိုပွင ့်လ င ့်ီးလ ာ ရစ ရန ့်န  င ့်  လ ှိို ့်န  ြှု 
ရ ှိ ရစ ရန ့်  တ ှိို ့်တွန ့်ီး အာီး ရပီး လ ှိိုရသာ  ရည့် ရွယ့် ခ  ့်ရ  ာင  ့်  မ ြစ ့်ပ ါသ ည့်။ တစ ့်ခ ှိန ့်တ ည့် ီးြ  ာပင့်  ရ င့်ီးန   ီးမ ြ  ျုပ ့်န  ံြှုန  င ့်  
 ိုြပဏ ြ  ာ ီးည ွှန ့်  ာီးြ ှု  ဦီးစ  ီး ဌာန  (DICA)၊ မြ န ့်ြ ာန ှိိုင့်ငံ ရတ ာ့်  ဗ ဟှိိုဘဏ့်  (CBM) န  င ့်  မ ြန ့်ြာန ှိိုင့် ငံ 
ရ ငွရခ  ီးသ ့် ရသ ခံလ တ ့်ြ  တ ့်လ ိုပ့်ငန့်ီး  က  ီး  ပ ့်ရရီး ရ ာ့်ြ ရ င့်  (SECM)တ ှိိုို့  လ ိုပ ့်ရဆ ာင့်လ   ့် ရ ှိ ရသ ာ   ိုြပ ဏ  
စ  ီးပ ွာီးရရီးလ ိုပ ့်ငန ့်ီးြ  ာ ီး ၏ စ  ြ ံအိုပ ့် ခ ျုပ ့်ြ ှုစ ွြ့်ီး ရဆ ာ င့်ရ ည့်  တ ည ့် ရဆ ာ ့်  ရပီး သ ည့်  ရဆ ာ င့် ရွ ့် ခ  ့်ြ ာီး  ှိိုလ ည့် ီး  
ပ ံ ပ ှိိုီးရပ ီး ရန ့်  ရည့် ရွယ့်ပ ါသ ည့်။ 
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အဆင ဆ်င ် တ ုံျိုးတက်ကမပ ငျ်ိုးလဲလ မခငျ်ိုး
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အခန်း(၄)တွင် ြွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာရှိ သေ်ဆိုင်ရာ ရမှတ်များနှင့် စစ်တမ်းဝဆာင်ရွေ်ြုံ 

နည်းလမ်းများေို ဝြာ်ပြထားသည်။ 

ဝနာေ်ဆုံးအခန်း (၅) တွင် ပမန်မာေုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရနှင့် အဂတိလိုေ်စားမှုတိုေ်ြျေ်ဝရး

ဝော်မရှင်၊ လွှတ်ဝတာ်၊ အင်စတီေျူးရှင်းများတွင် ရင်းနှီးပမှုြ်နံသူများ၊ အရေ်ြေ်လူမှု 

အြွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာများအား အကေံပြုချေ်များေို ဝြာ်ပြထားမြီး ထိုအကေံပြုချေ်များ 

သည် ဝော်ြိုရိတ်စီမံအုြ်ချုြ်မှုနှင့် ြွင့်လင်းပမင်သာမှုတို့ေို ြိုမိုပမှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ြါ 

သည်။

ေိုဗစ်-၁၉ ဝြောင့် အရာရာသည် မဝသမချာပြစ်ဝနဝသာ်လည်း ေုမ္ပဏီများ၏ မူဝါဒများ၊ 

အစီရင်ခံပခင်းများ၊ ထုတ်ဝြာ်ဝြေညာပခင်းများနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်များေို မသန်စွမ်းများအြါအဝင် 

အများပြည်သူ လေ်လှမ်းမီနိုင်မှုရှိဝရးတို့အဝြါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိဝသာေုမ္ပဏီများေို  ၂ဝ၂၁ 

ခုနှစ်အတွင်းတွင် MCRB နှင့် Yever တို့ေ  အဝထာေ်အြံ့ပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားြါသည်။ 

ယင်းေုိ ပမန်မာဒါရုိေ်တာများ အင်စတီေျုနှင့် တဲွြေ်ဝဆာင်ရွေ်မည်ပြစ်သည်။ ဝနာေ်ထြ် 

ြွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာသစ်ေိုမူ  ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်မှသာ ထုတ်ပြန်ရန် ရည်ရွယ်ထားြါသည်။ 
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ဇယား - ၁
MCRB နှင့် Yever ပူးရပါင်းရောင်ေွက်မှု

Yever သည် မည်သူနည်း။ လွတ်လြ်မြီး ရည်ရွယ်ချေ်ပမင့်မားဝသာ စီးြွားဝရးအတိုင်ြင်ခံလုြ်ငန်းတစ်ခုပြစ်ော  ပမန်မာစီးြွားဝရး 

လုြ်ငန်းရှင်များေို ြိုမိုတာဝန်ယူမှုရှိမြီး ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲဝသာ အဝလ့အေျင့်များေို ေျင့်သုံးဝစရန် Yever ေ ရည်မှန်း 

ထားြါသည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် MCRB သည် ပမန်မာပြည်အဝပခစိုေ်၊ ဝရရှည် တည်တံ့ခိုင်မမဲဝသာ စီးြွားဝရးလုြ်ငန်များ ဝြါ်ဝြါေ် 

လာဝစဝရးဆိုင်ရာ အကေံဝြးေုမ္ပဏီသစ်ပြစ်ဝသာ Yever နှင့် ြူးဝြါင်းဝဆာင်ရွေ်ရန် ဆုံးပြတ်ခဲ့ြါသည်။ Yever ၏ ဒါရိုေ်တာ 

ပြစ်ဝသာ Nicolas Delange   ေလည်း  ပမန်မာ ေုမ္ပဏီများအတွေ် ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲဝရးညွှန်းေိန်း စံသတ်မှတ်ချေ်များေို 

နှစ်အတန်ြော ပြုစုဝဆာင်ရွေ်ဝနသူပြစ်သည်။ Nicolas Delange သည် (SECM) ၏ ဝော်ြိုရိတ် စီမံအုြ်ချုြ်မှု အမှတ်စာရင်း 

ရမှတ်မှတ်တမ်းေို အစြျ ိုးလုြ်ဝဆာင်နိုင်ရန် ICF အား ဝထာေ်ြံ့ေူညီဝြးခဲ့ြါသည် ။ ၂ဝ၁၇ နိုဝင်ဘာလေတည်း ေဝော်ြိုရိ

တ်စီမံအုြ်ချုြ်မှုများနှင့် ြတ်သေ်မြီး IFC အားအကေံဝြးအဝနပြင့် ဝဆာင်ရွေ်ခဲ့သည်။

သက်ေိုင်ောလုပ်ငန်းတာဝန်များ -၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ် ြွင့်သစ်စအစီရင်ခံစာတွင် စစ်ဝဆးအေဲပြတ်မည့်ေုမ္ပဏီများ အား  စီမံချေ် 

ောလအတွင်း ဆေ်သွယ်သတင်းဝြးြို့မှု၊ ချတိ်ဆေ်ဝဆာင်ရွေ်မှုများေို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တို့ေဲ့သို့ြင် MCRB ေ 

ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ ေုမ္ပဏီတစ်ခုချင်း၏ စစ်ဝဆးအေဲပြတ်ပခင်းများေို Yever မှ (ရေ်ဝြါင်း ၃ဝဝ ခန့် အခမဲ့) လုြ်ဝဆာင်ဝြးမြီး 

အြေမ်းြျင်းရမှတ်များဝြါ်မူတည်၍ အေဲပြတ်ဝဝြန်မှုများေို ပြုစုခဲ့ြါသည်။ ေုမ္ပဏီများသို့ ဤရမှတ်မူြေမ်းများအား ဝြးြို့ခဲ့ 

သလို ေုမ္ပဏီများမှ ဝမးပမန်းမှုများရှိသည့်အခါတွင် MCRB နှင့် Yever မှ ရမှတ်များနှင့် ြတ်သေ်၍ ြိုမိုဝောင်းမွန်ဝအာင် ဝဆာင် 

ရွေ်ရန်အတွေ် အကေံဝြးပခင်းများလည်း ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ 

အကျ ိုးအမမတ်ေိုင်ော အမငင်းပွားဖွယ်ကိစ္စေပ်များအား ေုတ်ရဖာ်ရြကညာမခင်း- Yever သည် ၂ဝ၂ဝပြည့်နှစ် ြွင့်သစ်စ  အစီရင်ခံစာ 

တွင် ြါဝင်သည့် ေုမ္ပဏီ (၆) ခု ပြစ်သည့် Alpha Power Engineering, City Mart Holdings Limited, IME Group, Shwe Taung 

Group, TMH နှင့် Yoma Bank တို့အတွေ် အကေံဝြးအပြစ် လုြ်ဝဆာင်လျေ်ရှိြါသည်။ ထို့ဝြောင့် အေျ ိုးအပမတ်ဆိုင်ရာ 

အပငင်းြွားမှုများ မရှိဝစရန်အတွေ် အဆိုြါေုမ္ပဏီများ၏ ဝနာေ်ဆုံးရလာဒ်များအား MCRB မှ ထြ်မံစစ်ဝဆးခဲ့ြါသည်။ 

အစီရင်ခံစာတွင်ြါဝင်သည့် ေုမ္ပဏီများအား တူညီသည့် သတင်းအချေ်အလေ်များေိုသာဝြးခဲ့မြီး ဝဆွးဝနွးတိုင်ြင်ရန်အတွေ် 

လည်း တူညီဝသာ ေမ်းလှမ်းမှုများေို ပြုလုြ်ခဲ့သည့်အပြင် သတ်မှတ်ထားဝသာ အချနိ်ောလထေ် အချနိ်ြိုမိုလိုအြ်ြါေလည်း 

ညှိနှိုင်းဝြးခဲ့ြါသည်။ 

အရမပာနှင့်အလုပ်ကိုက်ညီရအာင် လုပ်ရောငမ်ခင်း - MCRB နှင့် Yever သည် စစ်တမ်းြါ အပခားေုမ္ပဏီများေဲ့သို့ြင် ၎င်းတို့ 

ဝေ်(ဘ်)ဆိုဒ်တွင် ဝြာ်ထုတ်ပြသထားသည့် သတင်းများအဝြါ် အဝပခခံ၍ ေိုယ်ြိုင်စိစစ်အေဲပြတ်မှု ပြုလုြ်ခဲ့ြါသည်။ MCRB 

အတွေ် ဝယဘုယျရမှတ်မှာ (၁၇) ရာခိုင်နှုန်းပြစ်မြီး အဆင့် (၂၈) ဝနရာတွင်ရှိ၍ Yever အဝနပြင့် (၁၆) ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့မြီး အဆင့် 

(၃ဝ) ခုဝပမာေ်တွင် ရှိြါသည်။ စစ်တမ်းဝောေ်ယူသည့် ဝမးခွန်းများသည် အကေီးစားေုမ္ပဏီများအတွေ် ရည်ရွယ်ထားဝသာ် 

လည်း အာဆီယံဝော်ြိုရိတ်စီမံအုြ်ချုြ်မှုရမှတ်မှတ်တမ်း (ASEAN CG Socrecard) သည် အဝသးစားေုမ္ပဏီများအတွေ်ြါ 

အသုံးဝင်ဝြောင်း ဝတွ့ရှိရြါသည် (MCRB တွင် ဝန်ထမ်း (၁၇) ဦးရှိမြီး Yever တွင် ဝန်ထမ်း (၈) ဦး ရှိသည်)။ Yever သည် 

ပမန်မာနိုင်ငံရှိ ြထမဆုံးဝသာ Certified B Corp အြွဲ့ဝင်ပြစ်မြီး ဝရရှည်တည်တံ့ခိုင်မမဲဝရးနှင့် သတင်းအချေ်အလေ်များ 

ထုတ်ပြန်ဝြေညာပခင်းတို့ေို ဝလးဝလးနေ်နေ် ဝြာ်ဝဆာင်ဝနသည့် အြွဲ့အစည်းတစ်ခု ပြစ်ြါသည်။၁

1 

1 https://bcorporation.net/directory/yever



27 Aung Zeya Road,

Yankin Township, Yangon, Myanmar

Phone: + 95 9 422 091 979

Email: contact@yever.org

www.yever.org

No.6 (A), Shin Saw Pu Road,

Kayinchan Qtr, Ahlone, Yangon, Myanmar 

Phone: +95 1 512613

Email: info@myanmar-responsiblebusiness.org

www.mcrb.org.mm

www.myanmar-responsiblebusiness.org


