သတင််းထုတပ် ြန်ချက်
၂၀၂၀ ခုနစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၁ ရက်

ကကာင််းမွန်စွာထုတပ် ြန်က ကညာချက် ပြြုလုြ်ပခင််းက
အရည်အကသွ်းကကာင််းမွန်သည် ရန်ြုကငွ/ရင််းန်းီ ပမြုြ်နမှုမျာ်းကု ဆွက
ွဲ ဆာင်နင
ု သ
် ည်ဟု
ကုမပဏီမျာ်းက နာ်းလည်သကဘာကြေါက် က

မြန်ြ ာ့စီးပ ီးရ ီးကဏ္ဍ တ ဝန်ယူြှုရှိရ ီး အရ

က်အကူမပြုဌ န (MCRB) နငာ့် မြန်ြ စီးပ ီးရ ီး အတှိိုငပ
် င်ခံ

ကိုြပဏတစ်ခို မြစ်သညာ့် Yever သည် ဆဌြအကကှိြရ
် မြ က် ပငာ့သ
် စ်စအစ င်ခံစ ကှိို ယရန ာ့

ိုတ်မပန်

လှိိုက်သည်။

နစ်စဉ်

ိုတ်မပန်သညာ့် ပငာ့သ
် စ်စအစ င်ခံ၏ ည် ယ်ချက်ြ အမပည်မပည်ဆှိိုင်

အစ င်ခံမခင်ီးဆှိိုင်
ရသ

ရ ရည်တည်တံာ့ခှိိုငမ် ြြဲသညာ့်

စံချှိနစ
် ံနန
ှု ီး် ြျ ီးကှိို အရမခခံ၍ မြန်ြ ကိုြပဏြျ ီး၏ ရက ်ပှိို ှိတ်စြံအိုပ်ချြုပ်ြှုနငာ့် အမခ ီး

သတင်ီးအချက်အလက်ြျ ီး

ိုတ်မပန်မခင်ီးအပါအဝင် ရက ်ပှိိုတ် ှိတ်

တ
ို ်ရြ ရ
် ကည ြှု ပှိိုြအ
ှိို ီး

ရက င်ီး လ ရစ န်နငာ့် အသှိပည တှိိုီးမြြှငာ့ရ
် စ န်မြစ်သည်။ ဤတှိလို
ို ာ့ ပ်ရဆ င်မခင်ီးမြငာ့် ကိုြပဏြျ ီးတင် (အ
သမြငာ့်

အြျ ီးပှိိုငက
် ိုြပဏြျ ီးနငာ့်

ဘဏ္ဍရ ီးအြြဲွဲ့အစည်ီးြျ ီးတင်)

ယံို ကည်ြှုနငာ့်

ူီး

ပငာ့လ
် င်ီးမြင်သ ြှု

ရှိလ ရစ န် ပငာ့သ
် စ်စြ ကကှိြုီးစ ီးတည်ရဆ က်ရနမခင်ီးမြစ်သည်။

၂၀၂၀ မပညာ့်နစ်တင် အြတ်အြျ ီးဆံီးို ရှိသညာ့် မြန်ြ ကိုြဏ
ပ သံိုီးခိုြ uab bank ၊ City Mart Holdings
Group (CMHL) နငာ့် Shwe Taung Group တှိမြစ်
ို ာ့ သည်။ ဤကိုြပဏြျ ီးသည် ယခင် အစ င်ခံစ
ြျ ီးတင်လည်ီး

ှိပ်ဆီးံို ၁၀ခိုစ

င်ီးတင် ရြ မ် ပမခင်ီးခံခြဲာ့သည်။

ှိိုကိုြပဏြျ ီးအ ီးလံီးို သည် ၎င်ီးတှိ၏
ို ာ့

ိုတ်ရြ ရ
် ကည ချက်ြျ ီးကှိို တှိီးို တက်ရအ င် ဆက်တှိိုငလ
် ိုပ်ရဆ င်ရနသည်ကှိို ၂၀၂၀မပညာ့်နစ် ပငာ့သ
် စ်စြ
ရတွဲ့ ရှိခြဲာ့သည်။

1

ယခိုနစ်တင် ကိုြပဏ ၂၆၀ ခိုကှိိုအကြဲမြတ်ခြဲာ့ရ က ငာ့် ၂၀၁၉ ခိုနစ် ပငာ့သ
် စ်စ
အစ င်ခံစ သည် မြန်ြ နှိင
ို င
် ရ
ံ ှိ ဘဏ်ြျ ီးအ ီးလံိုီးကှိို ပ

က် ၁၂ ခိုပှိိုြျ ီးသည်။ ပငာ့သ
် စ်စ

ြဆံိုီးအကကှိြ်အမြစ်

ညာ့်သင်ီး အကြဲမြတ်ခြဲာ့မခင်ီး

မြစ်သည်။ ၎င်ီးြ မြန်ြ နှိင
ို င
် ရ
ံ ှိဘဏ်ြျ ီးြ အဆငာ့တ
် န်ီးမြငာ့ြ
် ီးသညာ့် ရက ်ပှိို ှိတ်စြံအိုပခ
် ျြုပ်ြှု တစ်ခိုရှိ န်
လှိိုရ က င်ီးကှိို

င်ဟပ်ရစသည်။

ှိိုကိုြပဏ (၂၆၀)တင် အြျ ီးနငာ့သ
် က်ဆှိိုငသ
် ညာ့် ကိုြပဏ ၅၂ ခို ( ၎င်ီးတှိို ာ့

အနက်ြ ၈ခိုြ ဘဏ်ြျ ီး)၊ ပိုဂ္ဂလှိကပှိိုင် ကိုြပဏ (၁၇၄) ခို (၎င်ီးတှိအနက်
ို ာ့
ြ ၁၇ ခိုြ ဘဏ်ြျ ီး) ၊ နှိင
ို င
် ပ
ံ ှိိုင်
စပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျ ီး (၂၈) ခို (၎င်ီးတှိအနက်
ို ာ့
ြ ၄ ခိုြ ဘဏ်ြျ ီး)။ န်ကိုနစ
် ရတ ာ့အှိတခ
် ျှိနီး် ဝင် ကိုြပဏြျ ီး
(၆)ခို (၎င်ီးတှိအနက်
ို ာ့
ြ ၂ ခိုြ ဘဏ်ြျ ီး) တှိပါဝင်
ို ာ့
သည်။ ယခိုနစ်တင်အကြဲမြတ်ခြဲာ့သညာ့် ကိုြပဏ(၂၆၀)တင်
(၉၈)ခို (၃၈ %) သည် ရက ပ
် ှိို ှိတ်ဝက်ဘ်ဆှိိုဒြ
် ရှိပါ၊ သှိရသ
ို ာ့
်လည်ီး ယင်ီးသည် ယခင်နစ်နငာ့် နှုင
ှိ ီး် ယဉ်ပါက
တှိိုီးတက်လ မခင်ီးမြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနစ် ပငာ့သ
် စ်စ တင်

ကိုြပဏ (၂၄၈)အနက်ြ ၁၀၈ ခို (၄၄%)သည်

ဝက်ဘ်ဆှိိုဒြ
် ရှိပါ။

MCRB ၏ဒါရှိိုက်တ

ဗစ်ကဘှိိုြန်က “အ င်နစ်ရတကလှိိုပြဲ ပငာ့သ
် စ်စ ြဲ ာ့ ည် ယ်ချက်က ကိုြပဏရတကှိို

အိုပ်ချြုပ်ြှုစနစ်ရက င်ီးရက င်ီးနြဲ ာ့ ပငာ့လ
် င်ီးမြင်သ ြှု ပှိိုြရ
ှိို ှိလ ရအ င် ရ
အိုပ်ချြုပ်ြှု၊ ရက ်ပှိို ှိတ်

ိုတရ
် ြ ရ
် ကည ြှုနြဲ ာ့ ပတ်သက်မပီးရတ ာ့ ပှိိုမပီးသတှိမပြုြှိလ ရအ င်ပြဲမြစ်တယ်။

ဒနစ်ြ ရတ ာ့ ကှိိုဗစ်မြစ်ရနရပြယာ့်လည်ီး
ဆက်ဆံြှု

ရတကှိို

က်ပရ
ို ာ့ ာ့ ရက ်ပှိို ှိတ်စြံ
ာ့ံ ပီးြှိနြဲ

ပှိြ
ို ိုှိ

ပငာ့သ
် စ် ြဲလို
ာ့ ပ်ငန်ီးရဆ င် က်ြှုရတြ

လိုပ်နင
ှိို ခ
် ာ့တ
ြဲ ယ်ဆှိိုတ ကှိို

ကိုြပဏြျ ီးနြဲ ာ့

ရ
ှိ တွဲ့

ကျွနြ
် တှိရတ
ို ာ့ ွဲ့ မြင်ခာ့ြဲ တယ်။ကျွနြ
် တှိနြဲ
ို ာ့ အ
ာ့ င်က

အဆက်အဆံ ြလိုပ်ြူီးခြဲာ့တြဲာ့ ကိုြပဏရတ ၁၁ခို အပါအဝင် ကိုြပဏ ၃၄ ခိုနြဲ ာ့ သူတှိို ာ့ ြဲ ာ့ ြတ်ြူ ကြ်ီးရတကှိို
ရဆီးရနီးြှိို ာ့

နြဲ ာ့

အြတ်ရပီးပံိုရပီးနည်ီးရတနြဲ ာ့

ကိုြပဏ ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှုရတဆှိိုတ

ဘ ကှိိုဆှိိုလှိိုတ လြဲဆှိိုတ ကှိို ပှိြ
ို ိုှိ န ီးလည်ြှိို ာ့ MCRBနြဲYever
က အန်လှိိုငီး် ကရန ရတဆ
ွဲ့ ရ
ံို ဆီးရနီးခြဲာ့ပါတယ်။
ာ့
အြဲာ့ဒတှိိုက်ရို က
ှိ ်

ရတဆ
ွဲ့ ံို ရဆီးရနီးြှုရတက ကိုြပဏြျ ီး ြဲ ာ့ ပျြ်ီးြျှအ ီးမြငာ့် ြတ်

၂၃၁ % ရလ က်

တှိိုီးမြငာ့ြှ ရ
် အ င်ကူညခြဲာ့တယ်။” ဟိုဆှိို သည်။

Yever ၏ စြံခနခ
် ာ့ ြဲြှု ပါတန (Managing Partner) Nicolas Delange ကလည်ီး “စ

ပျြ်ီးြျှ ြတ်အ ီးမြငာ့် ၃၉ % ရခ
ှိ ာ့မြဲ ပီးရတ ာ့ အြျ ီးပှိိုင် ကိုြဏ
ပ ရတ (၅%)
က်ပှိို ရက င်ီး ကတယ်။ စ

င်ီးဝင် ကိုြပဏရတ ြဲ ပျြ်
ာ့ ီးြျှ ြတ်

င်ီးဝင်ကိုြပဏရတက

က်နြဲ ာ့ ပိုဂ္ဂလှိကကိုြပဏရတ (၇%)

က် ပှိိုြှိိုရက င်ီးြန်တြဲာ့ 'ချန်ပယံ” ကိုြပဏ

၁၉ ခို ကှိိုလည်ီး ကျွနရ
် တ ်အရနနြဲ ာ့ ဂ္ိုဏယ
် ူပါတယ်လရမပ
ှိို ာ့
ချင်ပါတယ်။ အြဲာ့ဒ ၁၉ ခို ြ
ြဲ ြ
အပါဝင်

၁၄

ခိုကရတ ာ့

ပိုဂ္ဂလှိက

ြှိသ ီးစိုပင
ှိို ်

ကိုြပဏရတမြစ် ကတယ်။

ှိပဆ
် ံိုီး ၃ခို
သူတရတ
ှိို ာ့ ြ
2

သတင်ီးအချက်အလက်ရတကှိို

ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှိို ာ့ စည်ီးြျဉ်ီးစည်ီးကြ်ီးရတကှိို လှိိုက်န ရဆ င် က်ြှိို ာ့

လှိိုအပ်ချက်ရတြရှိရပြယာ့်လည်ီး

ပငာ့လ
် င်ီးမြင်သ ြှုရှိမခင်ီး၊

စြံအိုပခ
် ျြုပ်ြှုရက င်ီးရက င်ီးရှိမခင်ီး၏
ြှ နြ
င်ီးနီးမြြုပ်
ံ ရ
ှု တကှိို

ည် ယ်ချက်က အ ူီးသမြငာ့် ပတ်ဝန်ီးကျင်၊ လူြှုရ ီး နြဲ ာ့ စြံအိုပ်ချြုပ်ြှု (ESG)
ြှ နသ
င်ီးနီးမြြုပ်
ံ ူရတကှိို

စှိတ်ဝင်စ ီးတြဲာ့

ဆြဲရဆ င်ြှိို ာ့

အရက င်ီးဆံိုီးနည်ီးလြ်ီး

မြစ်တယ်ဆတ
ှိို ကှိို

န ီးလည် ကတယ်။ အြဲာ့ဒါကလည်ီး အ ည်အချင်ီး မပညာ့်ဝမပီးရတ ာ့ စှိတအ
် ီး က်သန်တြဲာ့ ဝန် ြ်ီးရတကှိို
အလိုပ်ခနန် ာ့ င
ှိို တ
် ယ်၊ အလိုပ်မြြဲရအ င်
ယံို ကည်ြှုတည်ရဆ က်

ှိနီး် သှိြ်ီးနှိင
ို တ
် ြဲာ့အမပင် အကျှိြုီး စီးပ ီးပတ်သက် ဆက်နယ်သရ
ူ တနြဲ ာ့

ြ လည်ီး အကူညရပီးတယ်။” ဟိုဆှိိုသည်။

၂၀၂၀ လဒ်ြတ်တြ်ီးသည်လည်ီး ၂၀၁၉ ဧမပလက

ိုတ်မပန်ခြဲာ့ ရသ အစ င်ခံစ ကြဲာ့သပင်
ှိို ာ့ နယ်ပယ် ရလီးြျှိြုီး

အရပေါ် အကြဲမြတ်ခြဲာ့မခင်ီး မြစ်သည်။ ၎င်ီးတှိြ
ို ာ့ ရက ်ပှိို ှိတအ
် က င်ီးအ
တည်တံာ့ခှိိုငမ် ြြဲရ ီးဆှိိုင်

စြံခနခ
် ာ့ ြ
ြဲ ှုနငာ့် အစ င်ခံမခင်ီး တှိမြစ်
ို ာ့ သည်။ သှိရသ
ို ာ့
်လည်ီး ယခိုနစ်တင် အြတ်ရပီး

စနစ်အ ီး ရ ရည်တည်တံာ့ခှိိုငမ် ြြဲြှုနငာ့် အစခံမခင်ီးဆှိိုင်
ခြဲမခ ီး သှိသ

၊ ရက ်ပှိို ှိတ်စြံအိုပခ
် ျြုပ်ပံို၊ ရ ရည်

န်အတက် လှိိုကရ
် လျ ညရ

လက်ရတွဲ့လိုပရ
် ဆ င်ရနြှုနငာ့် စြ်ီးရဆ င်ြှုအ ီး

ြှုရှိရအ င် အနည်ီးငယ် မပင်ဆင်ခြဲာ့သည်။ ပ

ြဦီးစ စ

င်ီးဝင်

ကိုြပဏ နငာ့် အစိုရယ်ယ ရင် ၁၀၀ရကျ ်ရှိသညာ့် အြျ ီးနငာ့သ
် က်ဆှိိုငရ
် သ ကိုြပဏတှိအ
ို ာ့ ီး ခြဲမခ ီး သတ်ြတ်ြှု
တစ်ခို မပြုလိုပခ
် ြဲာ့သည်။ ၎င်ီးတှိကှိ
ို ာ့ ို စံသတ်ြတ်ချက် ၁၄၃ မြငာ့် အကြဲမြတ်ခြဲာ့သည်။ ပိုဂ္ဂလှိကပှိိုင် ကိုြပဏြျ ီးနငာ့်
နှိင
ို င
် ပ
ံ ှိိုင် စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျ ီးအ ီး စံသတ်ြတ်ချက် ၁၁၃ မြငာ့အ
် ကြဲမြတ်ခြဲာ့မပီး၊ စ
အစိုရယ်ယ ရင် ၁၀၀ရကျ ်ရှိသညာ့် အြျ ီးနငာ့သ
် က်ဆှိိုငရ
် သ
သတင်ီးအချက် အလက်

င်ီးဝင် ကိုြပဏနငာ့်

ကိုြပဏြျ ီး လိုပ်ရဆ င် န် လှိိုအပ်သညာ့်

ိုတ်ရြ ရ
် ကည မခင်ီးအတက် အပှိို ြတ်အမြစ် ရန က်

ပ် စံသတ်ြတ်ချက် ၃၀

ကှိို အကြဲမြတ်ခြဲာ့ သည်။ ယခိုနစ်တင် ကိုြပဏြျ ီး၏ ကတှိကဝတ် ြျ ီးသည် ၎င်ီးတှိ၏
ို ာ့ စီးပ ီးရ ီးတင် ြည်သှိို ာ့
ပ်တူနီးပါီးကျ

ရအ င်

လိုပရ
် ဆ င်ရနသည်ကှိို

ိုတ်ရြ ရ
် ကည မခင်ီးကှိို ပှိိုြှိိုမပီးမပညာ့်စရ
ံို သ
ချဉ်ီးကပ်ြှုကှိို လိုပ်ရဆ င်သညာ့်

င်ဟပ်ရစ န်နငာ့်

ရလီးစ ီးလှိိုက်န ြှုဦီးစ ီးရပီး

ချဉ်ီးကပ်ြှု နငာ့် ဘက်ရပါင်ီးစံိုြ

ညာ့်သင်ီးစဉ်ီးစ ီးရသ

ကိုြပဏြျ ီးကှိဆ
ို ိုချ န်အတက် ြူဝါဒ နငာ့် ရ ရည်တညာ့်တမံာ့ ခင်ီးဆှိိုင်

စံသတ်ြတ်ချက်အချှိြုွဲ့ကှိို အကြဲမြတ် န်အြတ် ရပီးစနစ်အသစ် (ဝ ၊ ၁ ၊ ၂) ကှိို အသံိုီးမပြုခြဲာ့သည်။
ပ ဟှိတလိုပ်ငန်ီးနငာ့် SDGs ြျ ီးအ ီး စြံအိုပခ
် ျြုပ်နငာ့် ပတ်သက်၍ ရန က်

အမပင်
ှိို ာ့

ပ် စံသတ်ြတ်ချက်ြျ ီးကှိို

ညာ့်သင်ီးခြဲာ့သည်။
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စစ်တြ်ီးရဆ င် က်ပံိုနည်ီးလြ်ီးကှိို အရသီးစှိတ်ရင်ီးမပ

ီးသညာ့် ၂၀၂၀ ခိုနစ် ပငာ့သ
် စ်စ အစ င်ခံစ တင်

မြန်ြ နှိင
ို င
် ရ
ံ ှိ တ ဝန်ယူြှုရရ
ှိ သ စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးရဆ င် က်ချက်ြျ ီး၊ အဂ္တှိလှိိုက်စ ီးြှုတှိိုက်ြျက်ရ ီး၊
ရက ်ပှိို ှိတ်စြံ အိုပခ
် ျြုပ်ြှု နငာ့် ရက ်ပှိို ှိတ်
ြူဝါဒဆှိိုင်

ိုတ်ရြ ရ
် ကည မခင်ီးဆှိိုင်

ြံွဲ့ မြှိြုီး တှိိုီးတက်ြှုြျ ီးကှိို မပန်လည်သံိုီးသပ်

ကြဘ လံိုီးဆှိိုင်

ရခတ်ရ စီးရ က င်ီး နငာ့်

ီးသည်။

စည်ီးြျဉ်ီးစည်ီးကြ်ီးြျ ီးနငာ့်

ှိိုရန
် ပ်လျဉ်ီး၍
ာ့ က် ဤကှိစစ ပ်ြျ ီးနငာ့စ

ရ ရည်တည်တံာ့ခှိိုငမ် ြြဲရ ီးဆှိိုင်

လူြှုရ ီးနငာ့် စြံအိုပခ
် ျြုပ်ြှု (ESG) အစ င်ခံမခင်ီး တှိကှိ
ို ာ့ ို ြီးရြ င်ီး

ှိိုီးရြ ်မပ

သှိြဟို
ို ာ့ တ် ပတ်ဝန်ီးကျင်၊
ီးသည်။

ရန က်ခံသြှိိုငီး်
၁။ မြန်ြ စ
ာ့ ီးပ ီးရ ီးကဏ္ဍတ ဝန်ယူြှုရှိရ ီးအရ

က်အကူမပြုဌ န(MCRB)သည် မြန်ြ ာ့စီးပ ီးရ ီး လိုပ်ငန်ီး

ြျ ီး၏ ပငာ့လ
် င်ီးမြင်သ ြှုကှိိုအကြဲမြတ်သညာ့် ပငာ့သ
် စ်စအစ င်ခံစ ကှိို၂၀၁၄ခိုနစ်က စတင်
၂၀၁၈ ခိုနစ်တင် ရက ပ
် ှိို ှိတ်စြံအိုပ်ချြုပ်ြှုနငာ့် ရက ်ပှိို ှိတ်

ိုတ်ရဝခြဲသ
ာ့ ည်။

ိုတ်ရြ ရ
် ကည ြှုတင် ၎င်ီးတှိ၏ကျွ
ို ာ့
ြ်ီးကျင်ြှုကှိို

ပံာ့ပှိိုီးြှုရပီးသညာ့် မြန်ြ စီးပ ီးရ ီးအတှိိုငပ
် င်ခံကိုြပဏတစ်ခိုမြစ်သညာ့် Yeverနငာ့ပ
်

ြဆံိုီးအကကှိြ် တြဲြက်

ရဆ င် က်ခြဲာ့သည်။ Yever သည် ကိုြပဏြျ ီးကှိို အကြဲမြတ်မခင်ီးနငာ့် ၎င်ီးတှိကှိ
ို ာ့ ို တှိကျသညာ့် တိုနမ် ပန်
ာ့
အ ကံမပြုချက်ြျ ီးရပီး

တင် တ ဝန်ယရ
ူ ဆ င် က်ခြဲာ့သည်။

ှိိုသရဆ
ှိို ာ့
င် က်

တင်လည်ီး အခရ ကီးရင

ြယူဘြဲ လိုပ်ရဆ င်ရပီးခြဲာ့မခင်ီးမြစ်သည်။ ရရ ွဲ့ ပှိိုငီး် နစ်ြျ ီးတင် TI ၏ ‘Transparency in Corporate
Reporting’ ကှိို ြမငြ်ီး
ြတ်ြတ်တြ်ီး၊

ကြဘ ာ့အဆငာ့် အစ င်ခံမခင်ီး ကနဦီးရဆ င် က်ချက်ဆှိိုင်

ပူီးတြဲအစ င်ခံ မခင်ီးဆှိိုင်
ရက ်ပှိို ှိတ်

ီးမပီး ၂၀၁၈ ခိုနစ် ပငာ့သ
် စ်စြ စတင်၍ အ ဆယံရက ်ပှိို ှိတ် စြံအိုပ်ချြုပ်ြှု

ြူရဘ င် (IR) တှိကှိ
ို ာ့ ို အသံိုီးမပြုခြဲသ
ာ့ ည်။ ယရနအ
ာ့

ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှု

အရမခအရန

(CD)

နငာ့်

စံနန
ှု ီး် ြျ ီး (GRI) နငာ့်

ှိ ပငာ့သ
် စ်စသည် မြန်ြ နှိင
ို င
် တ
ံ င်
ပတ်သက်၍

ိုတ်ရဝခြဲသ
ာ့ ညာ့်

ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
် ာ့ မြစ်ဆံိုီး အြျ ီးမပည်သူနငာ့် ဆှိိုငသ
် ညာ့် အစ င်ခံတစ်ခအ
ို မြစ် ရရ
ှိ နဆြဲမြစ်သည်။
ာ့ အ

၂။ ပမန်မာစီ်းြွာ်းကရ်းကဏ္ဍ တာဝန်ယမ
ူ ှုရကရ်း အကထာက်အကူပြြုဌာန (MCRB) ကှိိုယရ
ူ ကအရမခစှိိုက်
Institute for Human Rights and Business (IHRB) နငာ့် ဒှိနီး် ြတ်နင
ှိို င
် ံ အရမခစှိိုက် Danish Institute for
Human Rights (DIHR) တှိ၏
ို ာ့ ပူီးရပါင်ီးရဆ င် က်ြှုမြငာ့် ယူရက၊ ရန ်ရဝီး ၊ ဆဇ်ဇ လန်၊ နယ်သ လန်၊
ဒှိနီး် ြတ်

နငာ့်

အှိိုငယ
် လန်တ၏
ှိို ာ့

အရ

က်

အပံာ့မြငာ့်

ြြဲွဲ့စည်ီးက

န်ကိုနမ် ြှိြု ွဲ့တင်
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အရမခစှိက
ို ်ြငာ့လ
် စ်

ီးပါသည်။ ၂၀၁၃ ခိုနစ်တင် ြြဲွဲ့စည်ီး တည်ရ

နှိင
ို င
် တ
ံ က စံချှိနစ
် ည
ံ ွှနီး် ြျ ီး

နငာ့်

နငာ့သ
် က်ဆှိိုငသ
် ညာ့်အသှိပည

၊

တ

ီးဝင်မြစ်ရသ

အည

စြ်ီး ည်နငာ့်

လြ်ီးရ က င်ီး

သှိြ
ို ာ့ သ လျှင် တ ဝန်ယူြှုရှိရသ

မြန်ြ နှိင
ို င
် တ
ံ င်ီး

တ ဝန်ယူြှုရှိရသ

စက ီးဝှိိုငီး် ြျ ီး

(Platform)

င်ခြဲာ့မပီး ရဒသတင်ီးလှိိုအပ်ချက်နငာ့်

တစ်ခအ
ို မြစ်

ြန်တီး န်

အရ

စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီး
အတက်

က်အကူ

ရ
ှိ

က်မပီး

မြစ်ရစ န်မြစ်သည်။

စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီး အရလာ့အကျငာ့ြ
် ျ ီး ပှိြ
ို ိုှိ မြစ်ရပေါ် လ ြည်မြစ်သည်။

MCRBသည် စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီးြျ ီး၊ အ ပ်ြက် လူအြ
ြဲွဲ့ စည်ီးနငာ့် အစှိိုီး ၊ ပည ရင်ြျ ီး ၊ အမခ ီးရသ
ာ့ အ
ပတ်သက်ဆက်နယ်ြျ ီးနငာ့် အတူ တက လိုပရ
် ဆ င် ရနမပီး ဘက်ြလှိိုက်သညာ့် လြ်ီးရ က င်ီးရပေါ်တင်
ပ်တည်ပါသည်။ (www.mcrb.org.mm)

၃။ န်ကိုနတ
် င်အရမခစှိိုက်သညာ့် Yever သည် စီးပ ီးရ ီးလိုပ်ငန်ီး ဦီးရဆ င်သူြျ ီး၏ လှိိုအပ်ချက်ြျ ီးနငာ့အ
် ည
ဝန်ရဆ င်ြှုရပီးရသ
ခိုနစ်တင်

န်ကိုန်

စတင်တည်ရ

အရမခစှိိုက်စီးပ ီးရ ီးအ ကံရပီးကိုြပဏတစ်ခိုမြစ်သည်။
င်ခြဲာ့မပီး

မြန်ြ နှိင
ို င
် ြ
ံ

နှိင
ို င
် တ
ံ က အရတွဲ့အ ကံြုရှိရသ

ပည ရင်ြျ ီးမြငာ့်

ရက ်ပှိို ှိတ်

ရက ်ပှိို ှိတ်

စြံအိုပ်ချြုပ်ြှုနငာ့်

ြြဲွဲ့စည်ီး

Yeverကှိို

၂၀၁၆

အ ည်အချင်ီးရှိရသ လူငယ်ြျ ီးနငာ့်
ီးသည်။

ိုတ်ရြ ်ရ ကည ြှု

ကိုြပဏြျ ီးသည်

မြြှငာ့တ
် င်မခင်ီး၊

၎င်ီးတှိ၏
ို ာ့

စြ်ီးရဆ င် ည်ကှိို

အ ီးရက င်ီးရအ င်လိုပရ
် ဆ င်မခင်ီး နငာ့် ရက င်ီးြန်ရသ စြံခနခ
် ာ့ ြဲြှု အရလာ့ အကျငာ့ြ
် ျ ီး တှိိုီးတက်ရအ င်
လိုပ်ရဆ င်မခင်ီးမြငာ့် ၎င်ီးတှိ၏
ို ာ့
အသင်ရမပ င်ီးလြဲ န်အတက်
ကျွန်ပ
ို ်တသည်
ှိို ာ့
ရမပ

ရ ီးကက်ဦီးရဆ င်ြှုကှိို တ ဝန်သှိစ လိုပ်ရဆ င်ရနစဉ် ကိုြပဏြျ ီး၏
ည် ယ်ပါသည်။

ည် ယ်ချက်ကှိို မြစ်ရမြ က်ရအ င် လိုပရ
် ဆ င်မခင်ီး၊

ီးသညာ့်အတှိိုငီး် မြစ်ရမြ က်ရအ င် လိုပ်ရဆ င် န်

ည် ယ်သည်။ မြန်ြ နှိင
ို င
် တ
ံ င်

တစ်ခိုတည်ီးရသ Certified B Corp အြြဲွဲ့ဝင်ကိုြပဏမြစ်မပီး စြံကှိနီး် အြျှိြုီးြျှိြုီး အတက် အခရ ကီးရငြယူပြဲ
လိုပ်ရဆ င်ရပီး သညာ့အ
် တက် ဂ္ိုဏယ
် ူပါ သည်။ (www.yever.org)

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းြုမုရယူလုြေါက:
၁။ ရဒေါ် မြြူမြြူဇင် ၊ သတင်ီးနင်ာ့ မပန် က ီးရ ီးအ

ရှိ ၊ ၀၉ ၇၉ ၉ ၆၆၇၇၁၃

transparency@myanmar-responsiblebusiness.org

သှိြဟို
ို ာ့ တ်
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၂။Nicolas

Delange

၊

Managing

Partner

၊

transparency@yever.org

ံ

ဆက်သယ်နင
ှိို ပ
် ါသည်။
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