ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း ၂၀၁၈ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

မိတ္ဖက္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား

IFC အေၾကာင္း

အိုင္အက္ဖ္စီသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ညီအမ အဖြဲ ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဝင္အဖြဲ ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ကာ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက
က႑ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဓိကဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ ႔ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻအ၀ွန္း စီးပြားေရး အဖြဲ ႔အစည္းေပါင္း
၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႔အခက္အခဲဆုံးေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အိုင္အက္ဖ္စီ၏ အရင္းအႏွီးမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္
တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိုင္အက္ဖ္စီ၏
ဖြံ ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃ ဘီလီယံသို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး၊ အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ အသီးအပြင့္မ်ား တိုးျမႇင့္ ခြဲေ၀ခံစားေရးတြင္ ပုဂၢလိက က႑ပါ၀င္မႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.ifc.org
တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM)

ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ႐ုံး၏ စာအမွတ္ ၆၄/၂၀၁၄ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ၎ကို အဖြဲ ႔ဝင္ ၇ ဦးျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ အျဖစ္
ဦးေဆာင္သည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ရွယ္ယာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ ႔ျဖစ္ၿပီး စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတည္ေထာင္မႈအတြက္
တာဝန္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွ်တၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ကာ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA)

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအရ
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရေသာဌာနျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဌာနသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမႉး႐ုံးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ဌာနလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX)

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးေသာ ေခတ္သစ္ စေတာ့အေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္
ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ဖြင့္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၎၏ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္မႈကို စတင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ YSX
သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရရွည္ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေစျခင္း ႏွင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ
ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိရန္ ရည္ရြယ္သည့္ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေစ်းကြက္
အေထာက္အကူမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တစ္မူထူးျခားေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ YSX သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ၊ မွ်တမႈ ႏွင့္
ပြင့္လင္းမႈ တို႔ျဖင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ကို တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

မူပိုင္ခြင့္ © ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း
၂၁၂၁ ပန္ဆုိင္ဗန္နီးယားရိပ္သာ၊ အန္.ဒဗ်ဴ
၀ါရွင္တန္. ဒီစီ. ၂၀၄၃၃
အင္တာနက္ www.ifc.org

ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္

အမွတ္ ၂၁ - ၂၅၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (ရန္ကုန္တုိင္းရံုး) ဒုတိယထပ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
အင္တာနက္ www.secm.gov.mm

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန
အမွတ္ ၁၊ သစၥာလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
အင္တာနက္ www.dica.gov.mm

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း

အမွတ္ ၂၄ - ၂၆၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
အင္တာနက္ www.ysx-mm.com
ဤစာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို မူပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ မိတၱဴပြားျခင္း သို႕မဟုတ္
တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းတို႕သည္ တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပံုမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္
ေကာက္ယူပံုမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ IFC, SECM, DICA ႏွင့္ YSX တို႕၏ ရႈျမင္ပံုမ်ားကို ထင္ဟပ္သည္ဟု ယတိျပတ္မဆိုႏိုင္ပါ။ IFC,
SECM, DICA ႏွင့္ YSX အေနျဖင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈကို အာမခံႏို္င္ျခင္း မရွိပါ။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္လည္း တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။
ဧၿပီ ၂၀၁၉

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း ၂၀၁၈ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

မာတိကာ

၂

ေက်းဇူးတင္လႊာ

၃

စကားဦး

၄

အတိုေကာက္အသံုးအႏႈန္းမ်ား

၅

အႏွစ္ခ်ဳပ္

၇

အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈနည္းစနစ္

၁၂

ရလဒ္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း

၁၅

အေသးစိတ္ရလဒ္မ်ား

၁၉

အပုိင္း က။ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား

၁၉

အပုိင္း ခ။ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား မွ်တစြာဆက္ဆံျခင္း

၂၂

အပုိင္း ဂ။ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑

၂၅

အပုိင္း ဃ။ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

၂၇

အပုိင္း င။ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္မ်ား

၃၀

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၃၄

ေနာက္ဆက္တဲြမ်ား

၃၈

ေနာက္ဆက္တြဲ က။ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း

၃၈

ေနာက္ဆက္တြဲ ခ။ အမွတ္ေပးဇယား ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ား

၃၉

ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမွာ ျမန္မာကုမၸဏီ ၂၄ ခု၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားကုိ သုံးသပ္ခ်က္
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ (SECM)၊
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA)၊ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတခ
္ ်ိန္း (YSX) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိ
ေရးရွင္း (IFC) တို႔က ကူညီပ့ံပုိးထားသည္။
ဤအစီရင္ခံစာကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ပံ့ပုိးကူညီခဲ့သည္။
SECM ၏ ဥကၠဌႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ SECM ေကာ္မရွင္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚခင္ေလးျမင့္၊
ဦးေဌးခၽြန္၊ ဦးသိန္းျမင့္၊ေဒၚတင္ေမဦး၊ DICA ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ SECM ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္တင္အုန္း၊ SECM
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚနီနီေဆြ ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၏ မူဝါဒေရးရာ အၾကံေပး Mr. Akira Kurita
တို႔၏ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ပံ့ပုိးေပးမႈေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေျမာက္ေပၚထြက္လာသည္။
ဤအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းတို႔တြင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္ကူညီခဲ့သူမ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။
အကဲျဖတ္ ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ SECM မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚအိစိန္စိန္ၾကြယ္၊ Yever မွ ျပင္ပအၾကံေပး
Mr. Nicolas Delange၊ IFC ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အရာရွိ Mr. Anar Aliyev ၊ IFC ျမန္မာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံကိန္းမွ
ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအရာရွိ ေဒၚထြယ္ဆိုင္းရာႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ ႔တို႔က
ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ အစီရင္ခံစာေရးသားသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ႔တြင္ပါဝင္သူမ်ား၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ပံ့ပုိးမႈအားလည္း
အသိအမွတ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ ဤအစီရင္ခံစာ ၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္၊ အသိပညာႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားစြာ
စိုက္ထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ ႔၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ YSX ၏ အမႈေဆာင္ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦး၊ YSX မွ မန္ေနဂ်ာ
ေဒၚေမသူရိန္ထက္၊ DICA မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္း၊ DICA မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းျမတ္၊ DICA မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္စိုး၊ DICA မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစုေဇယ်ာလြင္၊ SECM မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚယဥ္မင္းသူ၊ SECM မွ
ဦးစီးအရာရွိမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးရဲမင္းကို၊ ေဒၚေမသြယ္သြယ္ယု၊ ေဒၚေဟမာန္ဦး ႏွင့္ ဦးေဇာ္ေအာင္ႏိုင္ တို႔အား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္အပ္
ပါသည္။ ဤအစီအရင္ခံစာေရးသားသူမ်ားသည္ အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္အတြက္ IFC ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္, Mr. James
Christopher Razook ႏွင့္ IFC ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအႀကီးတန္းအရာရိွ, Ms. Leyal Savas တို႕ကိုလည္း ၄င္းတို႕၏ လမ္းညႊန္အၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ားအတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အစုိးရမ်ားအားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ IFC ၏ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အားတက္သေရာပံ့ပိုးေပးသည့္အတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။

၃

စကားဦး
အဖြဲ ႔အစည္းတိုင္း၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွာ အလြန္အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎၏ အေရးပါပုံကုိ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ား ပုိေကာင္းေလ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈ ပုိခုိင္မာေလျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိရွိထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏
လုပ္ငန္းကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပုိမိုခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ
အနာဂတ္တာဝန္ဆက္ခံေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္
တုိင္းျပည္အတြင္း ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားအား တစ္ဖန္ျပန္ပုံေဖာ္မႈကုိ အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ရပ္က ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္ - ျမန္မာကုမၸဏီ
မ်ားဥပေဒအသစ္ႏွင့္ “စစ္မွန္ၿပီး အားလုံးပါဝင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈ” ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ေသာ အစုိးရ၏
မူဝါဒမ်ားကုိ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ထိ လမ္းညႊန္ေပးမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံခုိင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ကုိ
ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳကုိ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းကလည္း အေရးႀကီးေသာ
မွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ စတင္ထူေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားမွ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္ အႀကီး
တန္း အမႈေဆာင္မ်ား၏ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသင္တန္းမ်ားေပးရန္ (IFC) ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ဤတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေလ့အထမ်ားကုိ
ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္လာေစရန္ ပထမဆုံး
၎တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံထားေသာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ထားၿပီး ၎တို႔အတြက္ မည္သည့္
တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လိုအပ္သည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုသည္။
ဤအကဲျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ၿပီး ၎တို႔၏ ရလဒ္ကို
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈအဆင့္ျဖင့္ ညႊန္ျပရန္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ အကဲျဖတ္ခ်က္စနစ္သည္ ေကာ္ပိုရိတ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိျမႇင့္တင္ေပးရန္ ႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္း အေလ့အထေကာင္းမ်ား ပုိမိုတိုးတက္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အမ်ားအျပား အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ SECM၊ DICA၊ YSX ႏွင့္ IFC တို႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ေလ့လာရန္ ကြဲျပား
ေသာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းေၾကာင္းေရးအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ
အဖြဲ ႔တစ္ခုတည္းတြင္ စုစည္းကာ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ထားေသာ ပထမဆုံးေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈသည္
အာဆီယံစီးပြားေရး အသုိင္းအဝုိင္းတြင္းရွိ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ားက အသုံးျပဳေသာေဒသတြင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ကာ အသစ္
ျပင္ဆင္ထားေသာ G20/OECD ေကာ္ပုိရိတ္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အာဆီယံ ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္
မွတ္တမ္းအေပၚ အေျခခံထားသည္။
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္သည့္အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အျခားအာဆီယံ အရင္း
အႏွီးေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ လစ္ဟာေနမႈကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ပိုမုိအားေကာင္းေစရန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္
ရြက္ရန္တို႔အတြက္ ခုိင္မာေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ေပးထားသည္။ ဤသည္မွာ ပုဂၢလိကက႑တြင္း ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈုကို ပုိမို
ေကာင္းမြန္ေစေရး လမ္းျပေျမပုံတစ္ခု ေရးဆြဲရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စည္းမ်ဥ္းထိန္းေၾကာင္းေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ သိသာ
ထင္ရွားေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေမာင္ေမာင္ဝင္း
ဥကၠ႒
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္
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အတိုေကာက္အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ADB

Asian Development Bank (အာရွဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္)

ACGS

ASEAN Corporate Governance Scorecard (အာဆီယံေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း)

ACMF

ASEAN Capital Markets Forum (အာဆီယံအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ား ဖုိရမ္)

AGM

Annual General Meeting (ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေဝး)

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations (အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း)

CEO

Chief Executive Officer (အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္)

DICA

Directorate of Investment and Company Administration (ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန)

EGM

Extraordinary General Meeting (အထူးအေထြေထြ အစည္းအေဝး)

GSM

General Stakeholder Meeting (အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ား အေထြေထြအစည္းအေဝး)

IFC

International Finance Corporation (ႏို္င္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္း)

MCGI

Myanmar Corporate Governance Initiative (ျမန္မာႏို္င္ငံ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္)

MIoD

Myanmar Institute of Directors (ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ)

MSDP

Myanmar Sustainable Development Plan (ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း)

NGOs

Non Government Organizations (အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား)

OECD

Organisation of Economic Co-operation and Development
(စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဖြဲ ႔)

RPT

Related Party Transaction (ဆက္ႏြယ္သည့္ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း)

SOE

State-owned enterprise (အစုိးရပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

SECM

Securities and Exchange Commission of Myanmar
(ျမန္မာႏို္င္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္)

YSX

Yangon Stock Exchange (ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း)
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အႏွစ္ခ်ဳပ္
ရည္ရြယ္ခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမွတ္ေပးဇယားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကုိ
သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မွာ လက္ရွိေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေစ်းကြက္လစ္ဟာခ်က္မ်ားကုိ
အကဲျဖတ္ေလ့လာၿပီး အနာဂတ္မူဝါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပုိရိ္တ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္ မူေဘာင္တစ္ရပ္
ေပးအပ္ရန္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကုိ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဤအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈ
ကုိ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္မျပဌာန္းမီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ အနာဂတ္အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳ
ႏိုင္သည္။ ၎တို႔က ေအာက္ပါအေျပာင္းအလဲမ်ားပါဝင္ေသာ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ တုိးတက္
ေျပာင္းလဲလာေသာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈပတ္ဝန္းက်င္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးေပလိမ့္မည္။
•
•
•
•
•

မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္၏ ထိေရာက္မႈကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစမည့္ မူဝါဒအသစ္မ်ား ေရးဆြဲ
လာၾကမည္။
စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားက ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရန္ ေမွ်ာ္လင့္လာၾကမည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားအေပၚ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိလာ
ၾကမည္။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးေရရွည္တည္တံ့ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ခုိင္မာေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားကုိ
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရည္ အားသာခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ စဥ္းစားလာၾကမည္။
စာရင္းစစ္မ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ အျခားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကုိ ပိုမိုနီးကပ္စြာ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလာၾကၿပီး ဤအခ်က္က ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးလိမ့္မည္။

အေထြေထြရလဒ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္းသည္ ျမန္မာကုမၸဏီ ၂၄ ခု၏ ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားကုိ
အကဲျဖတ္ေလ့လာရန္ အာဆီယံေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ေမးခြန္းမ်ားကို အေျခခံအသုံးျပဳထားၿပီး ၎တို႔၏ လိုက္နာမႈအဆင့္ကုိ
ညႊန္ျပရန္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္တစ္ခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ အကဲျဖတ္ခ်က္ကုိ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ G20/OECD ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲထားၿပီး ၎တြင္ အပုိင္း ငါးပုိင္း ပါဝင္သည္။
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (အပိုင္း က)
ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္သူမ်ားအား မွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း (အပုိင္း ခ)
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ (အပုိင္း ဂ)
ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (အပုိင္း ဃ)
ဘုတ္အဖြဲ႔၏ တာဝန္မ်ား (အပုိင္း င)

သုံးသပ္ေလ့လာခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ ၂၄ ခု၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မွာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အာဆီယံပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္
နိမ့္က်သည္။1 သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာကုမၸဏီအခ်ဳိ႕သည္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ထက္ သာလြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီး အျမင့္ဆုံးမွာ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္း
ရွိေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ေပသည္။ အျခားအားတက္ဖြယ္ရာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ရမွတ္ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိေသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ကုမၸဏီ
မ်ား (ပုံ ၁ ကုိၾကည့္ပါ) သည္ အမ်ားပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား (၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး) ထက္ ပုိမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္
အခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုစီအတြင္းတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံးႏွင့္ အဆုိးဆုံးကုမၸဏီမ်ားၾကား ကြာျခားမႈမွာ သိသာထင္ရွား
သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အလားအလာမ်ားရွိေနၿပီး
စြမ္းေဆာင္မႈအားနည္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္စြမ္းနွင့္ အမီွလိုက္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိေနသည္ဆုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

1

ADB က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ အာဆီယံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ တုိင္းျပည္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ား ကုိ ၾကည့္ပါ။

၇

ပံု ၁ - ပိုင္ဆိုင္မႈဖြဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေပၚ မူတည္၍ ရရွိေသာရလဒ္မ်ား
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ပုံ ၂ တြင္ ျပထားသကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုတြင္ ၎တို႔၏ အေလ့အထမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေရးအား ဦးစားေပးသင့္သည္။
၎နယ္ပယ္ ၂ ရပ္မွာ ဘုတ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ တာဝန္မ်ား (အပုိင္း င) ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားမႈ (အပုိင္း ဃ) တို႔ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္
အပုိင္း င အတြက္ ရမွတ္အနိမ့္ဆုံး (၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကြဲျပားေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားၾကား အခန္းက႑မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ရန္၊ ဒါ႐ုိက္တာ အသစ္ခန္႔ထားမႈမ်ားအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္၊
လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား အေရအတြက္ကို တိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးေရရွည္တည္တံ့မႈကုိ
ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ သင့္တင့္ေသာ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေခ်စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ခုကုိလည္း ေရးဆြဲထားသင့္သည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ထိေရာက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္
ရန္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္သင့္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္
ေစရန္ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္မ်ားလည္း ေရးဆြဲထားသင့္သည္။

ပံု ၂ - အပိုင္း (က) မွ (င) အတြက္ ပ်မ္းမွ်ရလဒ္
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ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေကာ္ပုိရိတ္ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားခ်က္အတြက္ ရမွတ္ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိၾကသည္။ ယင္းေတြ ႔ရွိခ်က္အရ ၎တို႔၏
ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေခတ္မီျခင္းမရွိဘဲ လုံေလာက္တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စနစ္တက်ေပးအပ္ျခင္း
မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ဥပမာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ၎တို႔ ကုိယ္ပုိင္ဝက္ဘ္ဆုိက္
မ်ားတြင္ မေတြ႕ရဘဲ YSX ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္သာ ရႏုိင္ၿပီး အျခားကုမၸဏီမ်ားမွာ ၎တို႔ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကုိ ေလးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ထိ ျပင္ဆင္
မြမ္းမံျခင္းမရွိၾကေပ။ ထုိအခ်က္က ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဳိးဆက္စပ္သူမ်ားနွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္၏ သင့္တင့္ဆက္စပ္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္အား ရယူႏိုင္စြမ္းကို ထိခုိက္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ေကာ္ပုိရိတ္အစီရင္ခံျခင္းကုိ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကုိ အတိက်အမွန္ကန္ဆုံး ေနာက္ဆုံးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ပုံမွန္
ျပင္ဆင္မြမ္းမံသင့္သည္။
နယ္ပယ္ငါးခုအနက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားက႑တြင္ ထင္ရွားစြာျခားနားၾကေသာ္လည္း ရမွတ္အမ်ားဆုံး
(၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း) ရရွိၾကသည္။
ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ မွ်တစြာဆက္ဆံျခင္းက႑တြင္ ရမွတ္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိၾကသည္။ ေယဘုယ်
ေတြ ႔ရွိခ်က္မွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ား မတုိင္မီ၊ အစည္းအေဝးအတြင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္
သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံပုံအပါအဝင္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ ႔အစည္း ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အစီရင္ခံပုံႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပုံ
တို႔ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းစုမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေစ်းကြက္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈတို႔အတြက္ ဥပေဒ၊ ဥပေဒ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္
ေကာင္းမြန္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၏ အေရးပါပုံကုိ ေလ့လာမႈအမ်ားအျပားက အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
လုပ္ငန္းစုအမ်ားအျပား၏ လက္ရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအဆင့္မွာ အလြန္နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ
ဘုတ္အဖြဲ ႔မ်ား၊ အလြန္ေရွးက်ေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဆင့္နိမ့္ပါးျခင္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းစုမ်ား၏
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ ႔စည္းပုံမ်ားမွာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ အလြန္နိမ့္ပါးသည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ အလ်င္အျမန္တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အပုိင္းအခ်ဳိ႕အျပင္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လမ္းျပေျမပုံ ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္
အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑၊ အျခား အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္သည္ ေရရွည္လုပ္ငန္း
မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ ဤသုံးသပ္ခ်က္အား ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သင္တန္းမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားသူ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရႏုိင္သူ ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ အစုိးရ
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေစ်းကြက္တြင္း ပါဝင္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
•

ျမန္မာကုမၸဏီအားလုံး အထူးသျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကုိ လိုက္နာၾကေစေရး
ေဆာင္ရြက္ရန္၊

•

သက္ဆုိင္ေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလုံး၊ အထူးသျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စည္းမ်ဥ္းကုိ စတင္ေရးဆြဲရန္။

•

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဥပေဒအာဏာတည္ေစေရး စြမ္းရည္မ်ားရွိေစရန္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္
အက်ဳိးသက္ေရာက္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစၿပီး ရွင္းလင္းေစရန္။

•

စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားၾကား ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေၾကာင္းဗဟုသုတမ်ား ပိုမိုခုိင္မာ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္
ေကာ္ပိုရိတ္ အစီရင္ခံမႈႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္ျမင္သာေသာ အာဏာတည္ေစေရးအတြက္ ထိေရာက္
ျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးေရး
အတြက္ SECM၊ DICA ႏွင့္ YSX တုိ႔တြင္ လုံေလာက္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

•

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အနာဂတ္အတြက္ (ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ မဆုိင္ေသာ) ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္း
ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးသည့္ စာတမ္းတစ္ခုပုံစံျဖင့္ ဘက္စုံ ျပည့္စုံေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ
ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ျခင္းကုိ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းရန္။ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာကုိ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္အားလုံးအားေပးသင့္ၿပီး
ျပည္သူလူထုရယူႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚ တင္ထားသင့္သည္။

၉

•

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ရွယ္ယာပို္င္ဆုိင္သူမ်ားအား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ေရးအတြက္ ပိုမုိ
ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းစစ္စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈတို႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ ဤအခ်က္ကုိ
ကမာၻ႔ဘဏ္က ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ တြင္ အၾကံျပဳ
ထားသည္။2 ဤအၾကံျပဳခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာင္စီ၊
ျပည္သူ႔ စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

•

ေစ်းကြက္အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံးသူမ်ားအား ဆုေပးၿပီး စြမ္းေဆာင္မႈ အဆုိးဆုံးသူမ်ားအား ဒဏ္ေပးမည့္ ဆန္းသစ္သည့္
မက္လုံးေပး စနစ္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္။ ဥပမာ YSX ႏွင့္ SECM တို႔က လြန္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေဝသည့္ အေကာင္းဆုံး
ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေကာင္းဆုံး ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ဆုေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ
ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားေပၚတြင္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့သူမ်ားစာရင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရန္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။

•

ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေၾကာင္း ဗဟုသုတကို ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစသည့္
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဓိကအေရးပါသူမ်ားတြင္သာမကဘဲ မီဒီယာ၊ စာရင္းစစ္မ်ား၊ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူ အုပ္စုမ်ားစသည့္
အျခား လႊမ္းမုိးႏိုင္သူမ်ားထံတြင္ပါ ပိုမို တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ား
ထြက္ေပၚလာသည့္အခါ သင့္ေတာ္စြာ မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မီဒီယာမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ အႀကံျပဳအပ္သည္။ အစုရွယ္ယာ
ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သာမန္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိေရာက္
စြာ အသုံးခ်ႏိုင္လာမည္။

ပုဂၢလိက က႑/ ကုမၸဏီ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

2

၁၀

•

မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအားလုံးသည္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေလ့အထေကာင္းမ်ား၊
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္
အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ား၏
အက်ဳိးစီးပြားတို႔ႏွင့္
ကုိက္ညီေစေရး
အတြက္
ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္
ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကေပးသည့္ အခြင့္အေရးကုိ ဆုပ္ကုိင္ရယူသင့္သည္။

•

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အရည္အေသြးျပည့္ေသာ ကုမၸဏီေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ
ေရးဆြဲထုတ္ျပန္သင့္သည္။ ဥပမာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႔ မူဝါဒ/ျပဌာန္းခ်က္
မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဤအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကသာ ၎၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္
ေပၚတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႔ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊
ဒါ႐ုိက္တာအဖြဲ ႔တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက်င့္ဝတ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏ သႏၶိဌာန္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုမၸဏီ
ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစည္းမ်ဥ္းကုိလည္း ေရးဆြဲထုတ္ျပန္သင့္သည္။

•

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ရုံးတြင္းတြင္သာမက ပညာရပ္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္ေသာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား
အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးသင့္သည္။ ဒါရုုိက္တာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ သိရွိကာ အရည္အေသြး
ျပည့္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ ႔မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္အသုံးခ်ႏိုင္သင့္သည္။ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း/ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ ႔မ်ား၊ MIoD ကဲ့သို႔ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ
ရွိသည္။

•

ကုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးက အရည္အေသြးျပည့္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ ႔အေလ့အထမ်ားအား ပံ့ပုိးေပးႏိုင္သည့္
အခန္းက႑ကို နားလည္မႈ တိုးတက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

•

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းကာ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ားအား အသုံးဝင္ၿပီး
တိက်မွန္ကန္ကာ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္သင့္သည္။

•

ကုမၸဏီက ရင္ဆုိင္ရသည့္ အဓိကအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခမ်ား၊ ၎တို႔အားမည္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္
ထုတ္ရန္၊ ထြက္ေပၚလာသည့္ရလဒ္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ စသည္တို႔ပါဝင္သည့္ ခုိင္မာေသာ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္တစ္ရပ္
ေရးဆြဲထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

•

လစာခံစားခြင့္ကုိ ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိရန္ လိုအပ္သည္။

•

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံး လိုက္နာသင့္သည္။

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ စာရင္းကုိင္ႏွင့္ စာရင္းစစ္အပုိင္း၊ ျမန္မာ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၊ ကုိရီးယား မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဇြန္ ၂၀၁၇။

•

ဘ႑ာေရးႏွင့္မဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ား အစီရင္ခံမႈအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ United Nations Global Compact ကုိ
အသုံးျပဳေနေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းအစီရင္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔အစီရင္ခံေရးလုပ္ငန္းစသည့္ ပိုမိုလိုအပ္ခ်က္
ျမင့္မားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းကုိ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳသင့္သည္။

အစုိးရက႑/ အစုိးရပိုင္ကုမၸဏီ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
•

အစုိးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) မ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ အစုိးရပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရးကုိ ထိပ္တန္း
ဦးစားေပးတစ္ရပ္အျဖစ္ စဥ္းစားသင့္သည္။

၁၁

အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈနည္းစနစ္
က။ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈ အေျခခံ
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ အာဆီယံအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖုိရမ္(ACMF) ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB) တို႔၏ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ အာဆီယံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္း (ACGS) ကုိ အေျခခံကာ ျမန္မာကုမၸဏီ ၂၄ ခု၏
ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ထားပါသည္။ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ G20/OECD ေကာ္ပိုရိတ္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေျခခံမူမ်ားစသည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံေရးဆြဲထားေသာ ACGS သည္ တုိင္းျပည္အသီးသီး3က ၎တို႔၏
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ား၏ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေပၚထြန္းမႈတုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္ေလ့လာရန္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခံအသုံးျပဳသည့္ ခုိင္မာေသာ
မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးသည္။
စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ လက္ရွိအေလ့အထမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ျပင္ဆင္မႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ထားသည္။
ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားေပၚရွိ သုံးလပတ္အစီရင္ခံျခင္း၊ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားျခင္း၊ ဘ႑ာေရး
ရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ထုတ္ပယ္ထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိေသးဘဲ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ၎တုိ႔၏ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားရန္
လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။4 စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအား “ဆုေၾကး” အမွတ္မ်ားေပးသည့္ သို႔မဟုတ္ “ဒဏ္ေၾကး” အတြက္
အမွတ္ ႏုတ္သည့္စနစ္ကုိလည္း အသုံးျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ SECM၊ YSX၊ DICA ႏွင့္ IFC (အဖြဲ႔)5 တို႔ ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္း
အဖြဲ႔က ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ ဤသုံးသပ္မႈသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ ေလ့လာရန္ အပုိင္းငါးခု
ခြဲျခားထားေသာ စံညႊန္း ၁၄၂ ခု (သို႔မဟုတ္ ACGS တြင္ပါဝင္ေသာ စံညႊန္းမ်ား၏ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္း) ကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ ေအာက္ပါ ဇယား ၁ တြင္
ACGS မူေဘာင္ႏွင့္ ဤအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားမႈတို႔အၾကား ကြာဟခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည္။

ဇယား ၁ - ACGS မူေဘာင္ႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား အကဲျဖတ္ရန္ အသုံးျပဳထားေသာ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္
ျပင္ဆင္ထားသည့္ မူေဘာင္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
ACGS –
အဆင့္ ၁

(စုစုေပါင္းရမွတ္၏ %)

ပမာဏ

ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္
ျပင္ဆင္ထားမႈ

(စုစုေပါင္းရမွတ္၏ %)

အပိုင္း က - ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ား

၂၁

၁၄%

၂၁

၁၅%

အပုိင္း ခ - ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္
သူမ်ားအား မွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း

၁၄

၁၀%

၁၄

၁၀%

အပုိင္း ဂ - အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏
အခန္းက႑

၁၃

၉%

၁၃

၉%

အပုိင္း ဃ - ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကား
ခ်က္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

၃၂

၂၂%

၂၉

၂၀%

အပုိင္း င - ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္မ်ား

၆၅

၄၅%

၆၅

၄၆%

စုစုေပါင္း
3
4

၁၂

5

၁၄၅

ပမာဏ

၁၄၂

အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔၏ ရမွတ္မ်ားကုိ ADB က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ အာဆီယံ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္
တုိင္းျပည္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ား တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။
ေအာက္ပါ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ဤအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈတြင္ မထည့္သြင္းထားပါ။
• ဃ.၂.၈။ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစည္းမ်ားအား အျပည့္အဝလိုက္နာေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္၊ အကယ္
၍ မလိုက္နာပါက ကိစၥတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္းခ်က္ ပါဝင္ပါသလား
• ဃ.၆.၁။ ကုမၸဏီသည္ သုံးလပတ္အစီရင္ခံမႈကုိ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳပါသလား
• ဃ.၈.၁။ ကုမၸဏီတြင္ ဘ႑ာေရးျပန္တမ္း/ အစီရင္ခံစာမ်ား (ေနာက္ဆုံးသုံးလပတ္) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးေသာ
ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိပါသလား။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ SECM, YSX, DICA ႏွင့္ IFC ကို “အဖြဲ ႔” ဟုသာ သံုးစြဲပါမည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီသည္ (အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ပ်မ္းမွ်အမွတ္ မဟုတ္ဘဲ) ဟုတ္မွန္
သည္ဟု ေျဖဆုိသည့္ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္းပါ ေမးခြန္းအားလုံး၏ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ျခံဳငုံရမွတ္ အပါအဝင္ အပုိင္းငါးခုမွ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္
ရမွတ္တစ္ခုစီ ရရွိရသည္။ ဤသည္မွာ ACGS က ခ်မွတ္ထားသည့္ ပုံစံအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တုိင္းတြင္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ မည္သည့္ အကဲျဖတ္စနစ္ကမွ် ကုမၸဏီတစ္ခု၏
အမွန္တကယ္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ကုိ အျပည့္အဝတိက်စြာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ဤအကဲျဖတ္ခ်က္သည္ အမ်ားျပည္သူထံ
ထုတ္ျပန္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ အျပင္လူမ်ားအတြက္ ျမင္သာထင္ရွားသည္
မ်ားကုိ ရယူအသုံးျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ ႔သည္ ကုမၸဏီ၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ အတည္ျပဳ
ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထြက္ေပၚရလာဒ္မွာ ကုမၸဏီအေၾကာင္း သီးျခားသိရွိထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေသာ ႐ုံးတြင္းအကဲျဖတ္မႈတစ္ခုေလာက္
အေသးစိတ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စုံခ်င္မွ ျပည့္စုံေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ အကဲျဖတ္ခ်က္ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံမွာ တန္ဖိုးရွိေပသည္။
“ေကာင္းမြန္ေသာ” ရမွတ္သည္ ကုမၸဏီအား အနာဂတ္ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ အမွားအယြင္းမ်ားမွ ဖယ္ရွားေပးသည္ဟု မဆုိလုိေၾကာင္း
သတိျပဳထားရန္လည္း အေရးႀကီးေပသည္။

ေရြးခ်ယ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား
ဤအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီ ၂၄ ခုတြင္ အမ်ားပုိင္၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည္။ ၎တို႔
အား ေအာက္ပါအခ်က္ သုံးခ်က္အနက္ တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၁။
၂။
၃။

YSX တြင္ စာရင္းဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ပါဝင္သည္။
SECM က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား - အခ်ဳိ႕မွာ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ရွယ္ယာ
စတင္ထုတ္ေရာင္းရန္ စဥ္းစားေနၿပီး အျခားကုမၸဏီမ်ားမွာ အစုိးရပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ထင္ရွားစြာ ရပ္တည္ေနၿပီး ေသးငယ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စံနမူနာအျဖစ္ ယူႏုိင္သည့္ ႀကီးမားေသာ
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား။ ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ မိသားစုပုိင္ျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ YSX တြင္ စာရင္းသြင္းရန္ စဥ္းစားေနကာ အခ်ဳိ႕မွာ
၎တို႔ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရွာေဖြလွ်က္ရွိသည္။

ဤကုမၸဏီမ်ားအား အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ခြဲျခားထားမႈကုိ ပုံ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အဖြဲ ႔သည္ ထိုကုမၸဏီမ်ားအား မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ တစ္ခုခ်င္းစီ၏
ရမွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ သီးျခားရမွတ္မ်ားကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည္ဟု သေဘာတူညီ
ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပံု ၃ - အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား
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15
4

Listed

Private

Public

၁၃

ခ။ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ သုံးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
သုံးသပ္မႈကုိ ေသခ်ာစြာႏွင့္ တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဖြဲ ႔သည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပထမဆုံး ေတြ႕ဆုံေဆာင္ရြက္မႈမွာ ဤအကဲျဖတ္မွတ္တမ္းအေၾကာင္း အသိပညာျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္အကဲျဖတ္
ေလ့လာေရးအတြက္ အမွတ္ေပးဇယားအသုံးခ်ပုံကုိ ကုမၸဏီမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးရန္ SECM၊ DICA၊ YSC ႏွင့္ IFC တို႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊
ဇန္နဝါရီလတြင္ ပူးေပါင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ႏွစ္ရက္တာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္သည္။
ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔၏ ကုိ္ယ္တုိင္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္မႈ ရလာဒ္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကုိ
ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုိ္ယ္တုိင္အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈသည္ ၄င္းတို႕၏ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီမႈ
ရိွမရိွေသခ်ာေစရန္ အဖြဲ ႔သည္ (ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ား အပါအဝင္) ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္
အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။
သုံးသပ္သည့္ အဖြဲ ႔တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ရွိေနသည့္အေလွ်ာက္ ရွာေဖြ လက္လွမ္းမီရန္ ခက္ခဲခဲ့သည္။
အဖြဲ ႔သည္ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈကုိ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ထုတ္ေဝေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အပါအဝင္
ကုမၸဏီမ်ားက လူအမ်ားသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံခဲ့သည္။ အဖြဲ ႔သည္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေစရန္
အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ေပးအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလည္း ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ ႔
အေနျဖင့္ ေနာက္္ဆုံးရလာဒ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနကုိ မွ်တစြာ ထင္ဟပ္
လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

၁၄

ရလဒ္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ ျခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္
ဤအကဲျဖတ္မွတ္တမ္းသည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္သုံး၍ တုိင္းတာ
ေလ့လာရန္ႏွင့္ ၎တို႔မည္မွ်တုိးတက္လာၿပီး ေရွ႕ဆက္ မည္သည္တို႔ ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ အကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ တုိးတက္မႈကုိ
မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိယ္တိုင္ကပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တြင္
မည္သည္တို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အသုံးဝင္သည့္ အသိအျမင္မ်ား ေပးအပ္သည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်ဒါ႐ုိက္တာအေရအတြက္မွာ ၁၄ ဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ၃၄ ဦးႏွင့္
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားတြင္ အနည္းဆုံး ငါးဦးရွိသည္။ ဘုတ္အဖြဲ ႔ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ အဖြဲ ႔ဝင္ ငါးဦးမွ ၁၅ ဦးအတြင္းရွိသည္။ ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္
ဘုတ္အဖြဲ ႔တစ္ဖြဲ ႔လွ်င္ အမ်ဳိးသမီးဒါ႐ုိက္တာ ၂ ဦးရွိၿပီး ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ တစ္ဦးမွ် မရွိေပ။ ကုမၸဏီမ်ားၾကား ကြာဟခ်က္မွာ သိသာထင္ရွားသည္။
ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အမ်ဳိးသမီးဒါ႐ုိက္တာ ၁၈ ဦးရွိၿပီး အမ်ားစုတြင္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးသာရွိၾကသည္။ ပုံ ၄ တြင္ျပထားသကဲ့သုိ႔ (ပ်မ္းမွ်ရမွတ္
၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ) ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ အာဆီယံကုမၸဏီမ်ား (၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္း) ထက္ စြမ္းေဆာင္မႈနိမ့္ၾကသည္။

ပံု ၄ - ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ အာဆီယံကုမၸဏီမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
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အဖြဲ ႔သည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားကုိ ေလးပိုင္း ခြဲျခားထားသည္။
၁။
၂။
၃။
၄။

ရမွတ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေလ့အထမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ လိိုအပ္သည္။
မွတ္ ၅၀ ႏွင့္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ သင့္တင့္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈရွိသည္။
ရမွတ္ ၆၅ ႏွင့္ ၇၅ ၾကားရေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။
ရမွတ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရသည္။

ပုံ ၅ တြင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ အမွတ္ ရရွိပုံကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္ ကုမၸဏီ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔၏ ေကာ္
ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု
တည္းသာ ၅၀ အထက္ ရမွတ္ရၿပီး ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္နိမ့္ကာ ကုမၸဏီငါးခုက ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ေက်ာ္ေသာ ရမွတ္မ်ားရၾကသည္။

၁၅

ပံု ၅ - ကုမၸဏီမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းတင္ျပျခင္း
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ပုံ ၆ တြင္ အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီအျပင္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုလုံးအတြက္ အျမင့္ဆုံး၊ အနိမ့္ဆုံးႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာ
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရမွတ္ ၁၇ မွ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိၾကၿပီး အားလုံးအတြက္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မွာ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ကာ ႀကီးမားစြာ ျမႇင့္တင္ရန္
လိုအပ္ေနေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ ACMF လုပ္ငန္းအဖြဲ ႔၏ ဃ-အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဌာန႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား6 အရ
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အဆင့္ ၁ အတြက္ အာဆီယံကုမၸဏီမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုနွစ္က ၆၅
ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္း7 တို႔ထက္ တက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ဤရလဒ္မ်ားအား ကနဦးဆန္းစစ္ေလ့လာမႈက အပုိင္း ဃ (ေကာ္ပုိရိတ္ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားခ်က္) ႏွင့္ အပုိင္း င (ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္မ်ား) မွ
လြဲ၍ အပုိင္းအားလုံးအတြက္ အမွတ္မ်ား ကြာဟမႈ ႀကီးမားသည္ကုိ ျပေနသည္။ ကုမၸဏီ ၂၄ ခုတို႔ အနက္ အပုိင္း က (ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ား)၊ ခ (ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား မွ်တစြာဆက္ဆံျခင္း) ႏွင့္ ဂ (အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑) တို႔အတြက္ ကုမၸဏီ
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ရမွတ္မွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ၿပီး ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သုံးႏုိင္ေၾကာင္း ျပဆုိေန
သည္။
အပုိင္းတစ္ခုစီအတြက္ အျမင့္ဆုံးႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးရမွတ္မ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပ်မ္းမွ်စြမ္းေဆာင္မႈကုိ အလြယ္တကူ ျမႇင့္တင္ရန္ အပုိင္းအခ်ဳိ႕ကုိ
ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည္။
•

အပုိင္း က၊ ခ ႏွင့္ ဂ တို႔သည္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ရမွတ္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္
နယ္ပယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္
မ်ားကုိ ပုံမွန္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းမရွိၾကေပ။ ဤေတြ ႔ရွိခ်က္က ေနာက္ဆုံး ပြင့္သစ္စ8 အစီရင္ခံစာမွရလဒ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေနသည္။

•

အပုိင္း ခ အတြက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာရင္းဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အမ်ားပုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ကုမၸဏီမ်ား
အေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အထူးအစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ၎တို႔၏ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ
တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ကုိ ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားလာႏုိ္င္သည္။ ထို႔အတြက္ ဥပမာအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ
ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာမက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပါ ေပးအပ္ရန္ လိုလာေပမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ
မ်ားအတြက္ပင္ မလိုအပ္ေသးေပ။

အမ်ဳိးအစားကြဲျပားေသာ ကုမၸဏီမ်ား မည္သုိ႔ စြမ္းေဆာင္ၾကသည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားက စြမ္းေဆာင္မႈ
အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ (ပုံ ၇ ကုိၾကည့္ပါ)။ ၎တို႔၏ ပ်မ္းမွ် ရမွတ္သည္ အားလုံးပ်မ္းမွ်ရမွတ္ထက္ ပုိျမင့္ၿပီး ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီမ်ားမွ အမွတ္ပုိျမင့္သည့္ အပုိင္း ဂ (အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑) မွ လြဲ၍ အပုိင္းအားလုံးတြင္ အျခားကုမၸဏီအမ်ဳိးအစားမ်ား၏
ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ထက္ ပုိမ်ားသည္။ ထို႔ျပင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အပုိင္း ငါးပုိင္းအနက္ သုံးပုိင္းတြင္ အမွတ္ကြာဟမႈ နည္း
ၿပီး ၎တို႔၏ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမွာ ပုိ၍ တသမတ္တည္းက်သည္ကုိ ညႊန္ျပေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားကုမၸဏီအမ်ဳိး
အစားမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ကုမၸဏီ အေရအတြက္ ပုိနည္းပါးသည္ကုိ သတိျပဳထားသင့္သည္။

၁၆

6

ADB က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ အာဆီယံ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ တုိင္းျပည္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ား ကုိ ၾကည့္ပါ။

7

ACGS ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ရွိသည္။ အဆင့္ ၁ သည္ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ သီးျခား စံ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပးအပ္ၿပီး အဆင့္ ၂ က သီးျခားေမးခြန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အပုိင္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အသုံးျပဳရမည့္ ဆုေၾကးႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ အဆင့္ ၁ ရမွတ္မ်ားက ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အလားတူကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ စံႏႈန္းတစ္ခု
ေပးႏိုင္သည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား အာဆီယံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ အဆင့္ ၁ ရမွတ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသည္။

8

ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ႏ ွင့္ Yever တို႔ ေကာက္ခံေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ စစ္တမ္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားမႈ အေလ့အထမ်ားကုိ သုံးသပ္ထားသည္။ ေနာက္ဆုံးစစ္တမ္းကုိ ဤေနရာတြင္ ရယူႏုိင္သည္ - https://www.
myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/

ပံု ၆ - အပိုင္းတစ္ခုစီအတြက္ ႏိႈင္းယွဥ္ထားေသာရလဒ္မ်ား
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အံ့ၾသဖြယ္ရာပင္ ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္ အပုိင္း ဂ (အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑)၊ ဃ (ေကာ္ပုိရိတ္ ထုတ္ေဖာ္
ျပန္ၾကားမႈ) ႏွင့္ င (ဘုတ္အဖြဲ႔၏ တာဝန္မ်ား) တြင္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားထက္ ပုိမို စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဤေတြ႔ရိွ ခ်က္က
အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအား အမွီလုိက္ႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ အေလ့အထမ်ားကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာၿပီး ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားမႈကုိ ပုိမိုတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္စြမ္းေဆာင္မႈကုိ တြန္းအားေပးရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား ေကာ္ပုိရိတ္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဦးေဆာင္သူခ်န္ပီယံမ်ားအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားၾကား အမွတ္ကြာျခားခ်က္ႀကီးမားမႈက စည္းမ်ဥ္းထိန္း
ေၾကာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုကြာဟခ်က္ကုိ ေစ့စပ္ေပးရန္ အေကာင္းဆုံး စြမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ဆုလာဘ္ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး အမီမလိုက္ႏုိင္သူမ်ားအား
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိလိုေပသည္။

ပံု ၇ - အပိုင္းမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားမ်ားအလိုက္ ရလဒ္မ်ား
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၁၇

အာဆီယံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
ACGS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ADB က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆုံးရလဒ္မ်ား (ဇယား ၂ ကိုၾကည့္ပါ) ကုိ အေျခခံၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္
ေတြ႔ရွိရသည္။
•

•
•
•
•

မိမိတို႔ကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ စံထားသတ္မွတ္ရန္ ACGS ကုိ အသုံးျပဳေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အားလုံး ၎တို႔၏ ရမွတ္မ်ား
သိသာစြာတုိးတက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔
၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး တုိးလာသည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ရမွတ္ထက္ နိမ့္ပါးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ သုံးဆနီးပါး တုိးလာသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္လာသည္။
ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေရွ႕ဆုံးမွ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ၆၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ဤတုိင္းျပည္မ်ား၏ ေလ့လာသင္ယူမႈႏႈန္းမွာ အထင္ႀကီးေလးစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္က ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔၏
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းကုမၸဏီမ်ားအား အလွ်င္အျမန္အမီလိုက္ရန္ တြန္းအားေပးမႈ
တစ္ခု ျဖစ္သင့္သည္။

ဇယား ၂ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ၾကား အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ အဆင့္ ၁ ရမွတ္မ်ား တုိးတက္လာပုံ

၁၈

အင္ဒုိနီးရွား

မေလးရွား

ဖိလစ္ပုိင္

စင္ကာပူ

ထိုင္း

ဗီယက္နမ္

ပ်မ္းမွ်

၂၀၁၂

၂၃

၆၂

၄၉

၅၆

၆၈

၂၈

၅၄

၂၀၁၃

၅၅

၇၂

၅၈

၇၂

၇၈

၃၄

၆၀

၂၀၁၄

၅၇

၇၅

၆၇

၇၁

၈၅

၃၅

၆၅

၂၀၁၅

၆၃

၇၇

၇၃

၇၈

၈၈

၃၇

၆၉

အေသးစိတ္ရလဒ္မ်ား
အပုိင္း က။ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
ဤအပိုင္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ၎၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအား
အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ရွိ၊ မရွိဆုိသည္ကုိ အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားသည္ အစုအတြက္ အျမတ္ေငြကုိ ရယူရန္၊
အေျခခံေကာ္ပုိရိတ္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္၊ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္
ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အေရးအပါအဝင္ ၎တို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးႏုိင္သင့္သည္။ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္
၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရေသာ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လိုပါက သို႔မဟုတ္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔ကုိ
ပံ့ပုိးေပးရန္ တုိက္တြန္းလိုပါက ရမွတ္ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေပသည္။ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္သည့္
အတြက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီဖြဲ ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
ထိန္းသိမ္းရန္ အခြင့္အေရးကုိ ရယူသင့္ေပသည္။

အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား
ပံု ၈ - ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အဓိက ရလဒ္မ်ား
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၁၉

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လားရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ပံု ၉ - ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားသာခ်က္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပုိင္းမ်ား

အားသာခ်က္မ်ား
•
•
•

အစုအေပၚအျမတ္ကုိ မွ်တစြာႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ေပးသည္။
ေနာက္ဆုံးက်င္းပသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ ျပန္ေပး
ေသာ အေျဖမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပါဝင္ႏုိင္သည္။

ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပုိင္းမ်ား
•
•
•
•
•

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးအတြက္ မဲဆႏၵရလဒ္အေသးစိတ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားရန္
ေနာက္ဆုံး ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ စာရင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္
ျပန္ၾကားရန္
လက္ေထာင္မဲေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ မဲေပးရန္
ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ မဲမ်ားကုိေရတြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳရန္အတြက္
သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ ႔တစ္ခု ခန္႔အပ္ရန္
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အတည္ျပဳမႈလိုအပ္ေသာ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီ
အတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးရန္

ပိုမိုတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ား ရွိေနေသးေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားမွ ခ်မွတ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ား
မည္မွ်ထိ ပါဝင္ႏုိင္သည္ ဥပမာ - ဒါ႐ုိက္တာမ်ား/ ေကာ္မရွင္နာမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္း ေရြးေကာက္ခြင့္ ရွိမရွိ ဆုိသည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ား စြမ္းေဆာင္မႈ ေကာင္းၾကသည္။ ထုိအပုိင္းမ်ားတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ား ရွိေန
ေသးေသာ္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လြယ္ကူၿပီး သင့္တင္ေသာ
ရလဒ္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိပါလိမ့္မည္။
ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ မဲေပးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအပိုင္း၌ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္
စြမ္းေဆာင္မႈ မေကာင္းၾကေပ။ မည္သည့္ကုမၸဏီမွ် ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ မဲေပးရန္ နည္းလမ္းအျဖစ္ လက္ေထာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အသုံးျပဳျခင္း မရွိၾကသလို ရလဒ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳရန္အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ ႔မထားၾကေပ။ ထို႔အျပင္
မည္သည့္ကုမၸဏီမွ် ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံး/ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တစ္ခုစီအတြက္ ေထာက္ခံမဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲမ်ား အပါအဝင္
မဲရလဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားျခင္း မရွိၾကေပ။

ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား (က-၁ ႏွင့္ က-၂) ႏွင့္
ေကာ္ပိုရိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

၂၀

✓
✓

ကုမၸဏီ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက အစုအေပၚအျမတ္ေငြကုိ မွ်တၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးၾကသည္။

✓

၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက ကုမၸဏီ၏ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ လႊဲေျပာင္းမႈအား အတည္ျပဳေပးရန္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား
ဆႏၵရယူၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းကိစၥမ်ားတြင္ အေရာင္းအဝယ္ေစ်းႏႈန္း မွ်တမႈကို အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရန္ မည္သည့္
ကုမၸဏီကမွ် အျခားအဖြဲ ႔တစ္ဖြဲ ႔ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းမရွိေပ။ ထိုအခ်က္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တံခါးပိတ္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္
က်င့္သုံးစဥ္က နားလည္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ စတင္ပြင့္လင္းလာၿပီျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေပးရေပလိမ့္မည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ စီးပြားေရး

၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက ကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား အတည္ျပဳေပးရန္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား ေတာင္းဆုိၾကၿပီး ၇၉ ရာခိုင္
ႏႈန္းက ထပ္တုိးရွယ္ယာမ်ားကုိ ဆႏၵရယူရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

လုပ္ေဆာင္ပုံကုိ အလိုက္သင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤအခ်က္မွာ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္လိုသည့္အခါ မိသားစုပုိင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈတုိ႔ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ မိသားစု
ပုိင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။

ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္သူမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ျခင္း (က-၃) ႏွင့္
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ (က-၅)
✓
✓
✓
✓

ကုမၸဏီ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ အထူးအစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ ၂၁ ရက္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက အစည္းအေဝးမစတင္မီ မဲေပးသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကၿပီး ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ
ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးထက္ပုိ၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပး
သည့္ အေလ့အထမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက မည္သည့္ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား ေနာက္ဆုံး ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္
ၾကားသည္။

✗

မည္သည့္ကုမၸဏီမွ် မဲရလဒ္မ်ား အေသးစိတ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားျခင္းမရွိေပ။ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားက အမ်ား
အားျဖင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမပါဘဲ မဲရလဒ္ကုိ ျပန္ၾကားသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွယ္ယာ
ပုိင္ဆုိင္သူ အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ သိသာထင္ရွားသည့္ အမ်ားစုက ေထာက္ခံၾကသည္ကို သိရွိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။

✗

မည္သည့္ ကုမၸဏီမွ ေရြးေကာက္ပြဲပုံစံျဖင့္ မဲမေပးၾကေပ။ လက္ေထာင္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါးစပ္ျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္းကုိ လုံေလာက္ေသာ
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက ၎တို႔တြင္ ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္သူမ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင့္
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး အကုန္အက်မ်ားသည္ဟု ေျပာၾကကာ၊ အခ်ဳိ႕က ၎တို႔သည္ မိသားစုပုိင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိသုိ႔
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မအပ္စပ္ဟု ဆုိသည္။ ပထမအခ်က္ကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေျပာင္းလဲ
အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကေပးေသာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွိသည္။ ဒုတိယအခ်က္အတြက္ အရင္းအႏွီးေပးမည့္
သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္စဥ္းစားေနေသာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္လိုေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏

ကုမၸဏီ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္သူမ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခြင့္ေပးၾကသည္။
ကုမၸဏီ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား ဒါ႐ုိက္တာမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးၾကသည္။
ကုမၸဏီ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက ကုိယ္စားလွယ္လႊဲသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ကုိယ္တုိင္မရွိဘဲ မဲေပးျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳၾကသည္။

ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေရးကုိ တုိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာပုိင္သူမ်ား၏ အဓိကအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေလးထားပုံရေသာ္လည္း
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတုိးတက္ေစရန္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္ထုတ္ေဖာ္
ျပန္ၾကားခ်က္ အရည္အေသြးမ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

၂၁

အပုိင္း ခ။ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား မွ်တစြာဆက္ဆံျခင္း
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား မွ်တစြာဆက္ဆံျခင္းက ရွယ္ယာအနည္းစုပုိင္ဆုိင္သူမ်ား (ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရွိသူမ်ား)အား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိသည့္
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္အတူ မွ်တ တူညီစြာ ဆက္ဆံျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးေပးသည္။ ဥပမာ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးလုပ္
ငန္းစဥ္သည္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား မလိုအပ္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား မပါဘဲ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေစသင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပင္ပမွ
ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္သူမ်ားအားလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားက တုိက္႐ုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ ျပဳမူေသာ ကုိယ္က်ဳိး
အတြက္ ကုမၸဏီပုိင္ ပစၥည္းမ်ား ရယူျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ မသိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား အေရာင္း
အဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကုိ အသုံးျပဳရာတြင္ အလြဲသုံးစားမႈစသည့္ စသည့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသင့္သည္။ ၎တို႔ ႀကီးထြားမႈ
ကုိ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မဲအမ်ားစု မပုိင္ဆုိင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွယ္ယာ
အနည္းစုပိုင္ရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္းက ကုမၸဏီမ်ားအား အျခားကုမၸဏီမ်ားမွ ခြဲျခားေပးမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား
ပံု ၁၀ - ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား မွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ အဓိက ရလဒ္မ်ား
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လားရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ပံု ၁၁ - ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား မွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း

အားသာခ်က္မ်ား
•
•
•

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအားလုံး “ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္မဲတစ္ခု” ဟူေသာမူကို
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ကိစၥရပ္တစ္ခုတည္းအတြက္သာ
ျဖစ္ၿပီး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေရာေထြးဆုံးျဖတ္ျခင္းမရွိေပ။
ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာမ်ား အလြယ္တကူရႏိုင္သည္။

ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပုိင္းမ်ား
•
•
•

ေနာက္ဆုံးႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာ/ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ေဒသခံ
ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ေန႔တြင္ပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝရန္
ေရြးခ်ယ္ခံ/ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံလိုေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္
ေပးရန္
ေအာက္ပါတို႔အား အေလးထား၍ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ
ရွင္းလင္းေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲရန္
o ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားအား ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းကုိ
႐ံုးဖြင့္ရက္ သုံးရက္အတြင္း ေၾကညာေပးေစရန္
o သိသာထင္ရွားေသာ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား အေရာင္းအဝယ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ရန္
အတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ ႔တစ္ခု ထားရွိရန္။

အက်ဳိးစီးပြားဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားႏွင့္
အဓိကအမႈေဆာင္မ်ား ကုိယ္က်ဳိးရွာျခင္းကုိ တားဆီးရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားအပုိင္းတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈ ဆိုးဝါးသည္။
အျပဳသေဘာပုိဆန္သည္မွာ ထုတ္ေပးေသာ ပုံမွန္ရွယ္ယာအားလုံးသည္ မဲတစ္မဲႏွင့္ညီမွ်ၿပီး ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကိစၥ
အမ်ားအျပားကို ေပါင္း၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုထဲခ်ျခင္း မျပဳၾကေပ။

မဲေပးခြင့္ (ခ-၁) ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာ (ခ-၂)
✓
✓

ကုမၸဏီအားလုံးတြင္ ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ မဲတစ္မဲေပးသည့္ ရွင္းလင္းေသာ စနစ္ရွိသည္။

✓

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာမ်ား အလြယ္တကူရႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

✗

စာရင္းစစ္ကို ခန္႔အပ္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ခံရန္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားကသာ တိက်ရွင္းလင္းစြာ
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေရြးခ်ယ္ခံ/ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံလိုေသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း
ေပးၾကသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈက အလြန္အေရးပါသည္။ ထုိ႔အတြက္
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ လိုအပ္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္သင့္သည္။ သီးျခား
လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား အေရအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တုိးလာႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
ဒါ႐ုိက္တာေလာင္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္
ဆုိက္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

✗

ကုမၸဏီတစ္ခု (စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားအနက္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) က အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔
ျပန္ဆုိၾကသည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပိုမိုဆြဲေဆာင္လိုပါက ၎တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္စာရြက္စာတမ္း
ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ား အလြယ္တကူ ရယူ၍ နားလည္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရေပလိမ့္မည္။

ကုမၸဏီ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုက ကိစၥရပ္တစ္ခုကိုသာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး
အေၾကာင္းၾကားစာ ရွိသည္။

၂၃

အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္ ႀကိဳတင္သိရွိသူမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္ျခင္း (ခ-၃)၊
ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း (ခ-၄) ႏွင့္
ရွယ္ယာအနည္းစုပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္း (ခ-၅)
✗

ကုမၸဏီ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအား ေစ်းကြက္အတြင္း မရႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုံး၍ ကုိယ္က်ဳိးရွာျခင္းကုိ
တားျမစ္ေသာ မူဝါဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းရွိၾကေသာ္လည္း ဤအခ်က္မွာ ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး
ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၉ (ဂ) အရ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သင့္သည္။

✗

ကုမၸဏီ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးရန္ လိုသည့္ မူဝါဒရွိၾကသည္။
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဝင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီအားလုံးတြင္ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား ေရာင္းဝယ္
မႈမ်ားဆုိင္ရာ မူဝါဒရွိသည္။

✗
✗

ကုမၸဏီ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအား ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒရွိသည္။

✗

ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္သာ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ အျခားရွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား
အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆုိသည္ကုိ အကဲျဖတ္ေလ့လာမည့္ လြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ေကာ္မတီတစ္ရပ္က
သုံးသပ္ရန္လိုအပ္သည့္ မူဝါဒရွိသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ မူဝါဒမ်ား ပိုမို တိက်ေစရန္အတြက္ သုံးသပ္ျပင္ဆင္သင့္သည္။
မည္သည့္ ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ုိက္တာမ်ားအား ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းကုိ ႐ုံးဖြင့္ရက္ သုံးရက္အတြင္း ေၾကညာ
ေပးသင့္သည္ဟု ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းေသာ ရွယ္ယာႏွင့္ မဲေပးခြင့္စနစ္ရွိသည္။ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား
ႏွင့္ ၎တို႔ ဆက္ဆံေရးသည္ အေျခခံက်ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္။ ရွယ္ယာ
အနည္းစုပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္
အဖြဲ ႔အစည္း ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအား ကုိင္တြယ္ပုံကုိ ပိုမိုတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္သည္။

၂၄

အပုိင္း ဂ။ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑
ဤအပုိင္းသည္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားၾကား ေကာ္ပုိရိတ္ လူမႈတာဝန္ဆုိင္ရာကိစၥကုိ အထူးျပဳသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊
စားသုံးသူမ်ား၊ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ ၿပိဳင္ဖက္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ ၿမီရွင္မ်ားႏွင့္ အျခား အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာ္ပုိရိတ္ တာဝန္သိတတ္မႈကုိ တုိက္တြန္းအားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤအပုိင္းက သက္ဆုိင္ရာ
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ဆက္ဆံမႈတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကုိ ဆန္းစစ္
ေလ့လာသည္။ ဤအပိုင္းသည္ ရမွတ္ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္သင့္ေသာ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္
ကုမၸဏီမ်ားထက္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက စြမ္းေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းသည့္ တစ္ခုတည္းေသာအပုိင္း ျဖစ္သည္။

အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား
ပံု ၁၂ - အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိက ရလဒ္မ်ား
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၂၅

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လားရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ပံု ၁၃ - အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑

အားသာခ်က္မ်ား
•
•

ကုမၸဏီအားလုံးက ပရဟိတ၊ အလွဴအတန္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား
အေလးထား ဂရုစုိက္ၾကသည္။
ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ တူညီၾကသည္။

ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပုိင္းမ်ား
•

•
•
•
•

ကုမၸဏီမ်ား၏ တန္ဖုိးျမႇင့္ေစ်းကြက္ကြင္းဆက္မ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ၿပီး
ေရရွည္ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ကုိက္ညီေစေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္
ရြက္ရန္။
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ထည့္
သြင္းရန္။
ၿမီရွင္အခြင့္အေရးမ်ားအား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္။
အခေၾကးေငြလစာစရိတ္ မူဝါဒသည္ ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွသင့္သည္။
လူသားအရင္းအျမစ္ (က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရး၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ေလ့က်င့္
ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး) ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာ္ပုိရိတ္မူဝါဒမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားရန္

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရက္ေရာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔လွဴဒါန္းေပးကမ္းမႈညႊန္ကိန္းတြင္ အဆင့္ ၁ ျဖစ္သည္။9 ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္
ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအား အင္ျပည့္အားျပည့္ ပံ့ပုိးၾကသည္။ ၎တို႔၏ စြမ္း
ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဝန္ထမ္း၊ ၿမီရွင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စသည့္ အျခား အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈရွိသည္။

အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဂ-၁)
✓
✓

ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအဝုိင္းကုိ ပံ့ပုိးရန္အတြက္ ကုမၸဏီအားလုံးက လွဴဒါန္းၾကသည္။

✗
✗

ကုမၸဏီ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အစီရင္ခံၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔၏ တန္ဖိုးျမႇင့္ေစ်းကြက္ကြင္းဆက္က ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစၿပီး ေရရွည္ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ကုမၸဏီ ၇၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အခ်ဳိ႕ရွိသည္။

ကုမၸဏီ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၿမီရွင္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မည္သုိ႔ ကာကြယ္ေပးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။ စစ္တမ္းတြင္
ပါဝင္ေသာ ဘဏ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဤမျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကုိ လိုက္နာၾကသည္။

တုိင္ၾကားေရး စနစ္မ်ား (ဂ-၂) ႏွင့္ ကနဦးထုတ္ေဖာ္တုိင္ၾကားျခင္း (ဂ-၄)

9

၂၆

✗

ကုမၸဏီ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ကနဦးထုတ္ေဖာ္တုိင္ၾကားျခင္း မူဝါဒ ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက တရားမဝင္/က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ
အမူအက်င့္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား လက္တုံ႔ျပန္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား ၎တို႔ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ တင္ျပႏုိင္သည့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထား
ၾကသည္။

Charities Aid Foundation ၏ ကမာၻ႔လွဴဒါန္းေပးကမ္းမႈ ညႊန္ကိန္း ၂၀၁၇ ကုိၾကည့္ပါ။

ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္မႈ (ဂ-၃)
✗

ကုမၸဏီ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကုိ
ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။ ၎တို႔အနက္ ေလးပုံတစ္ပုံက ဝန္ထမ္း ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င့္မႈျမႇင့္တင္ေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့
အထမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ၾကသည္။

✗

မည္သည့္ ကုမၸဏီမွ ကာလတို ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ားထက္ပုိ၍ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ အားေပးသည့္ အခေၾကးေငြလစာစရိတ္
မူဝါဒမရွိၾကေပ။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအဝုိင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိသည္။ ၎အေန
ျဖင့္ အဓိကက်ေသာ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳခ်က္ကုိ ရယူၿပီး သင့္တင့္ေသာ ဆက္သြယ္
ျပန္ၾကားေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ထူေထာင္ထားသင့္သည္။ အက်ဳိးသက္ ဆိုင္သူမ်ားအား အခ်က္အလက္
မ်ားေပးသည့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ၎တို႔၏ မူဝါဒမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္
မဆုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း အစီရင္ခံ တင္ျပသင့္သည္။

အပုိင္း ဃ။ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ဤအပုိင္းတြင္ ေကာ္ပုိရိတ္သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားမႈ၏ တိက်မႈ၊ ျပည့္စုံမႈႏွင့္ မွန္ကန္မႈတို႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။
ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားေသာ ဆက္စပ္သူမ်ားအားလုံးထံ ေရာက္ရွိမည့္ နည္းလမ္း ေပါင္းစုံသုံးၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အကုန္အက်
သက္သာသည့္ပုံစံျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားသင့္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈဖြဲ ႔စည္းပုံ၊ ဆက္စပ္ကုမၸဏီ
မ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္မဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားရန္ အေရးပါ
သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ႏွင့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရမွတ္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ရေအာင္ ရည္မွန္း
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုအခ်က္က ၎တို႔အား ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားခ်က္မ်ား
ေပးရာတြင္ YSX ႏွင့္ SECM တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ပိုမိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။

အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား
ပံု ၁၄ - ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ အဓိက ရလဒ္မ်ား
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၂၇

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လားရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ပံု ၁၅ - ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

အားသာခ်က္မ်ား
•

ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ (website) မ်ားရွိသည္။

ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပုိင္းမ်ား
•

•

•

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ အရည္အေသြးကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစရန္
o ပုိင္ဆုိင္မႈဖြဲ ႔စည္းပုံကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္။
o ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္အေသးစိတ္ကို ထည့္သြင္းေပးရန္။
o က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးခ်င္း၏ တက္ေရာက္မႈ
အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားရန္
o စာရင္းစစ္ေၾကးကုိ ထုတ္ျပန္အသိေပးရန္
ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား ေရာင္းဝယ္မႈဆုိင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားခ်က္မ်ား၌ အားနည္းျခင္းကို
ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္
o ကိစၥရပ္အေျခခံေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရန္။
o ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား ေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမည္၊ ပတ္သက္ပုံ၊ သေဘာ
သဘာဝႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားသင့္သည္။
o ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ားအား အတြင္းလူမ်ားက တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပန္
ၾကားသင့္သည္။
ဘ႑ာေရးႏွင့္မပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားအား အစီရင္ခံျခင္း
o ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား (website) အား အခ်ိန္မွန္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံသင့္သည္။

အပုိင္း ဃ သည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဒုတိယ စြမ္းေဆာင္မႈ နိမ့္ပါးသည့္ အပုိင္းျဖစ္ၿပီး အေလ့အထေကာင္းမ်ားအား လုိက္နာျခင္းကို သိပ္မေတြ႕ရေပ။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေကာ္ပုိရိတ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာအတြင္းရွိ ဥကၠဌ၏ အမွာစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကသည္။
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားျခင္း၊ အဓိကက်ေသာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း
မြမ္းမံျခင္းစသည့္ အေလ့အထမ်ား မရိွၾကေသးပါ။

ပုိင္ဆုိင္မႈ ဖြဲ ႔စည္းပုံ (ဃ-၁)
✗
✗

ကုမၸဏီ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက အနည္းဆုံး ကုမၸဏီ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆုိင္သူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။

✗

၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ ဦးပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ၾကသည္။

၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက အဓိက ရွယ္ပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၏ တုိက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကၿပီး ၄၆
ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။

ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ (ဃ-၂)

၂၈

✓

ကုမၸဏီ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ၎တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္အေသးစိတ္ႏွင့္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ
ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ၎တို႔ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား၏ လစာခံစားခြင့္ကုိ ထုတ္ေဖာ္အသိေပးၾကသည္။

✗
✗

ကုမၸဏီတစ္ခုကသာ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။
ကုမၸဏီတစ္ခုကသာ ၎၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္မဆုိင္ေသာ အဓိကညႊန္ကိန္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္သည္။

ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ ႔အစည္း ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း (ဃ-၃)၊
အတြင္းသတင္း အခ်က္အလက္ ႀကိဳတင္သိရွိသူမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္ျခင္း (ဃ-၄)
ႏွင့္ စာရင္းစစ္၏ အစီရင္ခံစာ (ဃ-၅) တိ႔က
ု ိုထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားျခင္း
✗

ကုမၸဏီ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား ေရာင္းဝယ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အမည္ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္
ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ားက အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္ ႀကိဳတင္သိရိွသူမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္ျခင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္
ျပန္ၾကားၾကသည္။

✗
✗

ကုမၸဏီတစ္ခုကသာ ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားၾကား ေရာင္းဝယ္မႈကုိ သုံးသပ္အတည္ျပဳသည့္ မူဝါဒကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားသည္။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေငြေၾကးစာရင္းစစ္မ်ားက ေငြေၾကးစာရင္းစစ္မႈႏွင့္မဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမေပးဆုိသည္ကုိ
ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားျခင္းမရွိေပ။

ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရး ၾကားခံနည္းလမ္းမ်ား (ဃ ၆)
✓
✓

ကုမၸဏီ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ရွိၾကၿပီး ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက မီဒီယာအတြက္ သီးသန္႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဝေပးၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားေပၚတြင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထား
ၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးအေၾကာင္းၾကားစာကုိ ထုတ္ျပန္ၾကေသာ္လည္း မည္သူမွ်
အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းကုိ မထုတ္ျပန္ၾကေပ။

✗

၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ကုမၸဏီစည္းမ်ဥ္းကုိ အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။

ဘ႑ာေရးျပန္တမ္း ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဘ႑ာႏွစ္အကုန္မွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း ထုတ္ျပန္ၾကသည္။

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ား၊ ျပင္ပမွ အက်ဳိးဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားရန္
ႀကိဳးပမ္းၾကေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အရည္အေသြး၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္မႈတို႔ကုိ
တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုံေလာက္ေသာ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေရးနည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္သည္။

၂၉

အပုိင္း င။ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္မ်ား
ဤအပိုင္းတြင္ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားအေပၚ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ တာဝန္မ်ား၊ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ တာဝန္
ခံမႈမ်ားကုိ အဓိကထားသည္။ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ စဥ္းစားၿပီး ဘုတ္အဖြဲ ႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တာဝန္မ်ားကုိ အျပည့္
အဝ ထမ္းေဆာင္ရန္ ျမင့္မားေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္။ ဘုတ္အဖြဲ ႔သည္ ေကာ္ပုိရိတ္မဟာဗ်ဴဟာ ကုိ
လမ္းညႊန္ျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္ျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးျခင္း
တို႔အတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္။
ဤအပုိင္းတြင္ ေကာ္ပုိရိတ္မဟာဗ်ဴဟာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ၊ သင့္တင့္ေသာ ဘ႑ာေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားရွိျခင္း၊ ဒါ႐ုိက္တာ ေရြးခ်ယ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္
အသစ္မ်ားအား လုပ္ငန္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ ဘုတ္အဖြဲ ႔စြမ္းေဆာင္မႈကုိ အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္း၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ရွာေဖြျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းတို႔ကုိ အကဲျဖတ္ ေလ့လာထားသည္။
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤအပုိ္င္းတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈအားအနည္းဆုံးျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ အေလ့အထမ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ရင္းျမစ္မ်ား ပုိမို
ပံ့ပုိးေပးသင့္သည္။

အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား
ပံု ၁၆ - ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိက ရလဒ္မ်ား
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40%

43%

45%

43%

43%

38%
33%

35%
30%

26%

25%

21%

20%
15%
10%

Listed

၃၀

Public

Private

Max

Mean

Max

Mean

Max

Mean

Max

0%

Mean

5%

Overall

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လားရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား
ပံု ၁၇ - ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္မ်ား

အားသာခ်က္မ်ား
•
•
•
•
•

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျခင္း/ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို မၾကာခဏ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးၾကသည္။
ကုမၸဏီတြင္းစာရင္းစစ္ျခင္းကုိ ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္တို႔၏ အခန္းက႑အား ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားထားသည္။
ကုမၸဏီဘုတ္အဖြဲ ႔အမ်ားစုတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမ်ား ရွိၾကသည္။

ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပုိင္းမ်ား
•
•
•
•

•
•
•

ဘုတ္အဖြဲ ႔မ်ားတြင္ လံုေလာက္သည့္ နယ္ပယ္ကြဲျပားျခားနားမႈ မရွိၾကေပ။
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား မရွိၾကပါ။
စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ လုပ္သင့္သည္။
ဘုတ္အဖြဲ ႔ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဖြဲ ႔စည္းပုံမရွိၾကေပ။
o (ဘုတ္မူဝါဒ၊ ဘုတ္ေကာ္မတီ၊ ဥကၠဌ စသည့္) အဖြဲ ႔အသီးသီး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္
မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားမႈကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္
o ဒါ႐ိုက္တာအသစ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရန္အသုံးျပဳသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထား
ရန္
လစာခံစားခြင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေပ။
ဆံုးရံႈးႏုိင္ေခ်စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ား အားနည္းသည္။
ဘုတ္အဖြဲ ႔/ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ ေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ အကဲျဖတ္ေလ့လာခ်က္ မရွိေပ။

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဤအပုိင္းတြင္ ရမွတ္အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ မည္သူမွ် ရမွတ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ မရဘဲ ဘုတ္အဖြဲ ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေစ်းကြက္တြင္း ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားပင္လွ်င္ ACGS စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ မမီေၾကာင္းေဖာ္ျပေနသည္။ အျခားက႑
မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္မႈေကာင္းေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရး
ကုိ ထူေထာင္ရန္ ဤအပုိင္းအား ဦးစားေပးသင့္သည္။

ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား (င-၁)
✓
✓

ကုမၸဏီ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကုမၸဏီမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သုံးသပ္ျခင္း တို႔တြင္ ဦးေဆာင္အခန္း
က႑ယူထားၾကသည္။

✗
✗
✗
✗

ဘုတ္အဖြဲ ႔ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္သာ ေကာ္ပိုရိတ္မဟာဗ်ဴဟာကုိ သုံးသပ္၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၊ ႀကီးၾကပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိသည္။
ကုမၸဏီ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ၎တို႔ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ကုိ ေဖာ္ျပၾကသည္။
ကုမၸဏီ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္လိုေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ကုမၸဏီ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ၎တို႔၏ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူဝါဒကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။

ဘုတ္အဖြဲ ႔ ဖြဲ ႔စည္းပုံ (င-၂)
✓

ကုမၸဏီ ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီရွိၾကသည္။

၃၁

✗

စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ လစာခံစားခြင့္ဆုံးျဖတ္သည့္ ေကာ္မတီရွိေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္
ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္သာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာအမ်ားစု ပါဝင္သည့္ လစာခံစားခြင့္ဆုံးျဖတ္ေသာ ေကာ္မတီ
ရွိသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းသာ လစာခံစားခြင့္ ဆုံးျဖတ္သည့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားသည္။
ကုမၸဏီတစ္ခု၏ လစာခံစားခြင့္ ဆုံးျဖတ္သည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုတည္းကသာ တစ္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၿပီး အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား အစည္းအေဝး
တက္ေရာက္မႈ စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္သည္။

✗

စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးေကာ္မတီရွိေသာ္လည္း စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္
ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္သာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာ အမ်ားစုပါဝင္သည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးေကာ္မ
တီရွိသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုကသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးေကာ္မတီ၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားၾကသည္။
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ေကာ္မတီတစ္ခုကသာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံၿပီး အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာ
သည္။

✗

ကုမၸဏီ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ထားၾကၿပီး ၎တို႔အနက္ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္း က ဒါ႐ုိက္တာမ်ား
ထိုစည္းက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ လိုက္နာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကၿပီး ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လိုက္နာမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ရွိၾကသည္။

✗

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ႀကီးမွဴးေသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းက သီးျခားလြတ္လပ္ၾကသည္။ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ ၂၅
ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား အမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားသည္။ မည္သည့္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမွ် တစ္ႏွစ္တြင္
ေလးႀကိမ္ေတြ႕ဆုံျခင္းမရွိၾကပါ။ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီမ်ား ၏ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က ျပင္ပ စာရင္းစစ္မ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အဓိကတာဝန္ ရိွသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႔၏ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား တၿပိဳင္တည္း ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ ဒါ႐ုိက္တာတာဝန္ အေရအတြက္ကုိ ကန္႔သတ္
ထားၾကသည္။

✗

မည္သည့္ကုမၸဏီမွ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေသာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာ အနည္းဆုံးသုံးဦး ရွိသည့္ဘုတ္အဖြဲ ႔
မရွိၾကေပ။

✗

မည္သည့္ကုမၸဏီမွ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္သက္တမ္းကုိ ကိုးႏွစ္ ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း
မရွိေပ။

ဘုတ္အဖြဲ ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (င-၃)
✓
✓

ဒါ႐ုိက္တာအားလုံး သုံးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရသည္။

✗

သုံးသပ္ေလ့လာခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား၏ လစာခံစားခြင့္ကုိ
အတည္ျပဳေပးသည္။

✗

စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားရွိၾကသည္။ ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ ေကာ္ပုိရိတ္
အတြင္းေရးမွဴး ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား (၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) သည္ မရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား (၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) ထက္ စြမ္းေဆာင္မႈ ပုိေကာင္းၾကသည္။

✗
✗

ကုမၸဏီ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက ဒါ႐ုိက္တာအသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရွင္းျပၾကသည္။

✗
✗
✗

၃၂

ကုမၸဏီ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ႐ုံးတြင္းစာရင္းစစ္မႈရွိသည္။

ကုမၸဏီ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႔အစည္းေဝးမ်ား၌ ဒါ႐ုိက္တာတစ္ဦးခ်င္းစီ တက္သည့္ႏႈန္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား
ပါဝင္မႈႏႈန္းပိုျမင့္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရမွတ္ ပိုမိုျမင့္မားၾကသည္။ ဝီရိယရွိေသာ ဘုတ္အဖြဲ ႔ရွိသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ပ်မ္းမွ်အေန
ျဖင့္ ရမွတ္ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္မႈ ပုိနည္းေသာ ဘုတ္အဖြဲ ႔မ်ားရွိသည့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားထက္ ရမွတ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
ပုိမ်ားသည္။
ကုမၸဏီ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေခ်စီမံခန္႔ခြဲမႈမူေဘာင္ ေရးဆြဲထားၾကသည္။
ကုမၸဏီ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတည္းသာ ဒါ႐ုိက္တာအသစ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကား
ၾကသည္။
မည္သည့္ကုမၸဏီမွ ၎တို႔၏ သိသာထင္ရွားေသာ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေခ်စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားျခင္း မရိွၾကေပ။

ဘုတ္အဖြဲ ႔တြင္ ပါဝင္သူမ်ား (င-၄)
✓

ဘုတ္အဖြဲ ႔ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဓိကအပုိင္းတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိထားၿပီးသား အမႈေဆာင္မဟုတ္သည့္
ဒါ႐ုိက္တာ အနည္းဆုံး တစ္ဦးရွိသည္။

✓

ကုမၸဏီ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္တို႔၏ အခန္းက႑မ်ားကုိ သီးျခားခြဲထားသည္။

✗
✗

ကုမၸဏီ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ ဥကၠဌ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားသည္။
ဘုတ္အဖြဲ ႔တစ္ဖြဲ ႔သာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး စိတ္စားဖြယ္ရာမွာ ထိုကုမၸဏီသည္ ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈ (င-၅)
✗

ကုမၸဏီ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္/စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ/ဥကၠဌတို႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္
အကဲျဖတ္သည္။

✗

ကုမၸဏီ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္သာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္/စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ/ဥကၠဌ ႏွင့္အျခား ထိပ္တန္းအမႈေဆာင္မ်ားေနရာမ်ား
အတြက္ တာဝန္ဆက္ခံေရးစီမံကိန္းရွိၾကသည္။

✗

ကုမၸဏီ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ အကဲျဖတ္ၾကသည္။

ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမရွိေၾကာင္း လက္ရွိရမွတ္မ်ားက ညႊန္ျပေန
သည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ဥကၠဌ၏ အခန္းက႑၊ ဘုတ္အဖြဲ ႔ ဖြဲ ႔စည္းမႈ၊ ဖြဲ ႔စည္းပုံႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ
အပါအဝင္ ကုမၸဏီအား ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအပုိင္းရွိ အခန္းက႑စသည့္ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္မ်ားအနက္
အဓိကက်ေသာ အပိုင္းမ်ားကုိ ပိုမိုတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

၃၃

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အေျခတည္စအဆင့္သာရွိေသးၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္
ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ေပသည္။ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္
ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဦးစားေပးရမည့္ အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ ႔ရသည္။ “စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရာတြင္
ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးေသာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ၊ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး လုပ္သာ
ကိုင္သာရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရး” ဆုိသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုပါဝင္ေသာ ၂၀၁၈-၂၀၃၀
အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းအား ျမန္မာအစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရက “ရွင္းလင္းေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအျပင္ ေကာင္းမြန္အားသာကာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ၿပီး အဆင္ေျပေအာင္
ေထာက္ပံ့ေပး၍ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖန္တီးေပးရန္ အေရးႀကီးသည္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
ျဖစ္သင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမွာ “(ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အပါအဝင္) ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ အသက္ဝင္ေစျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အားေကာင္းေစျခင္း၊ စာရင္းစစ္ႏွင့္ စာရင္းကုိင္
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အေလ့အထမ်ားကုိ အားေပးရန္ စည္းမ်ဥ္း
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒတင္းၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း” တုိ႔ျဖစ္သည္။
ထိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား၊ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၾကား ေကာ္ပိုရိတ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လမ္းျပေျမပုံေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။ ဤအဆိုျပဳ လမ္းျပေျမပုံသည္ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးစားေပး
လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး စံျပေကာ္ပုိရိတ္စြမ္းေဆာင္မႈကို ပ်ဳိးေထာင္ရန္၊ ျမန္မာအေလ့အထမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုရိတ္
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္၊ တရားမွ်တမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ ပိုမိုေတာင္းဆိုလာေသာ ေဒသတြင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ အၿပိဳင္ရွာေဖြၾကသည့္အခါ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္တို႔
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အႀကံျပဳေပးႏိုင္သည္။
အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈ ရလဒ္မ်ားက ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးက
လက္ခံထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားၾကား သိသာေသာ ကြာဟခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ အလွ်င္အျမန္တုိးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အပုိင္းအခ်ဳိ႕အျပင္ အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒါ႐ုိက္တာမ်ား အင္စတီက်ဳ (MIoD)၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ
ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ အျခား အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားစသည့္ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားၾကား
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္သည့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ ဤသုံးသပ္ခ်က္သည္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္သည္
ၾကီးမ်ားအသင္း၊အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေစ်းကြက္တြင္း ပါဝင္သူမ်ားမွ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ
အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရႏုိင္သမ
ူ ်ား (သိ႕)ု စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအပ
ု ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္ ေလးနက္ေသာသင္တန္းမ်ားကို
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ျခင္းတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။

အေသးစိတ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
•

ျမန္မာကုမၸဏီအားလုံး အထူးသျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒကုိ လိုက္နာၾကေစေရး ေဆာင္
ရြက္ရန္၊

•

သက္ဆုိင္ေသာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလုံး၊ အထူးသျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းကုိ စတင္ေရးဆြဲရန္။
o
o
o

အက်ဳိးဆက္စပ္သူမ်ားအား ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေပး
ျခင္းႏွင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ႏွင့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား ဤလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ကုမၸဏီမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကုိ လက္ခံ
က်င့္သုံးရန္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း။
“လိုက္နာ သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္း” ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံကုိ အားေပးရန္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းကုိ မလိုက္နာႏုိင္ပါက အဘယ္
ေၾကာင့္ဆုိသည္ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသင့္သည္။

၃၄

•

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဥပေဒအာဏာတည္ေစေရး စြမ္းရည္မ်ားရွိေစရန္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္
အက်ဳိးသက္ေရာက္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစၿပီး ရွင္းလင္းေစရန္။ စည္းမ်ဥ္း
ထိန္းေၾကာင္းသူမ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ထိေရာက္ျမင္သာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဆုိင္ရာ
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္မႈေပးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ လုံေလာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား နားလည္ၿပီး
ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းထိန္းေၾကာင္းသူမ်ားသည္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လက္ရိွဥပေဒတင္းၾကပ္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုိမို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။

•

စည္းမ်ဥ္းထိန္းေၾကာင္းၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားၾကား ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေၾကာင္း အသိပညာ ပိုမိုခုိင္မာ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္
ေကာ္ပိုရိတ္အစီရင္ခံမႈႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အာဏာတည္ေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္
ေရးႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးေရးအတြက္ SECM၊ DICA ႏွင့္
YSX တုိ႔တြင္ လုံေလာက္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား ရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္။

•

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အနာဂတ္အတြက္ (ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ မဆုိင္ေသာ) ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္
မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးသည့္ စာတမ္းတစ္ခုပုံစံျဖင့္ ဘက္စုံ ျပည့္စုံေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာျပဳစုျခင္း ႏွင့္
ေပးအပ္ျခင္းကုိ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းရန္။ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာကုိ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္အားလုံး အားေပးသင့္ၿပီး ျပည္သူလူထု ရယူ
ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚ တင္ထားသင့္သည္။

•

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာပို္င္ဆုိင္သူမ်ားအား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ေရးအတြက္
ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းစစ္စံခ်ိန္ စံညႊန္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈတို႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။ ဤအခ်က္ကုိ
ကမာၻ႔ဘဏ္က ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ အၾကံျပဳ
ထားသည္။10 ဤအၾကံျပဳခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာင္စီ၊ ျပ
ည္သူ႔စာရင္းကိုင္မ်ားအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

•

ေစ်းကြက္အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈအေကာင္းဆုံးသူမ်ားအား ဆုေပးၿပီး စြမ္းေဆာင္မႈ အဆုိးဆုံးသူမ်ားအား ဒဏ္ေပးမည့္ ဆန္းသစ္သည့္
မက္လုံးေပး စနစ္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္။ ဥပမာ YSX ႏွင့္ SECM လြန္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေဝသည့္ အေကာင္းဆုံး
ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေကာင္းဆုံး ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ဆုေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ
ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားေပၚတြင္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့သူမ်ားစာရင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရန္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။

•

ျမန္မာႏို္င္ငံရွိ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေၾကာင္း ဗဟုသုတကို (ဒါ႐ုိက္တာမ်ား၊ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစသည့္)
ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အဓိကအေရးပါသူမ်ားတြင္သာမကဘဲ (မီဒီယာ၊ စာရင္းစစ္ မ်ား၊ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူ အုပ္စုမ်ားစသည့္)
အျခား လႊမ္းမုိးႏိုင္သူမ်ားထံတြင္ပါ ပိုမို တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ား
ထြက္ေပၚလာသည္အခါ သင့္ေတာ္စြာ မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မီဒီယာမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ အႀကံျပဳအပ္သည္။ အစုရွယ္ယာ
ပုိင္ရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သာမန္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိေရာက္
စြာ အသုံးခ်ႏိုင္လာမည္။

ပုဂၢလိက က႑/ ကုမၸဏီ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
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•

မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအားလုံးသည္ ကုမၸဏီ၏ ဖြဲ ႔စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အေလ့အထေကာင္းမ်ား၊
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးသက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ကုမၸဏီမ်ား
ဥပေဒကေပးသည့္ အခြင့္အေရးကုိ ဆုပ္ကုိင္ရယူသင့္သည္။

•

ကုမၸဏီမ်ားသည္ အရည္အေသြးျပည့္ေသာ ကုမၸဏီေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ
ေရးဆြဲထုတ္ျပန္သင့္သည္။ ဥပမာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဘုတ္အဖြဲ ႔ မူဝါဒ/ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ
ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ဤအကဲျဖတ္ေလ့လာမႈတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကသာ ၎၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္
ဘုတ္အဖြဲ ႔ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဒါ႐ုိက္တာ
အဖြဲ ႔တုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈက်င့္ဝတ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီ၏ သႏၶိဌာန္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုမၸဏီ ေကာ္ပုိရိတ္ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစည္းမ်ဥ္းကုိလည္း ေရးဆြဲထုတ္ျပန္သင့္သည္။

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သုံးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ စာရင္းကုိင္ႏွင့္ စာရင္းစစ္အပုိင္း၊ ျမန္မာ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၊ ကုိရီးယား မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဇြန္ ၂၀၁၇။

၃၅

•

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ရုံးတြင္းတြင္သာမက ပညာရပ္ဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္ေသာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား
အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးသင့္သည္။ ဒါရုုိက္တာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ သိရွိကာ အရည္အေသြး
ျပည့္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ ႔မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္အသုံးခ်ႏိုင္သင့္သည္။ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္
ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း/ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ ႔မ်ား၊ MIoD ကဲ့သို႔ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ
ရွိသည္။

•

အရည္အေသြးျပည့္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ ႔အေလ့အထမ်ားအား ပံ့ပုိးေပးႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴး၏
အခန္းက႑ကို နားလည္သိရွိေစရန္။

•

ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းကာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ မ်ားအား အသုံးဝင္ၿပီး
တိက်မွန္ကန္ကာ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္သင့္ သည္။ ၎တို႔တြင္ အနည္းဆံုး ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္
သင့္သည္။
o
o

o
o

o

၃၆

အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အက်ဳိးဆက္စပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အဓိက
ဆက္သြယ္ရမည့္သူကုိ သတ္မွတ္ထားရန္။
ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရွယ္ယာအနည္းစုပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအား ပါဝင္ႏုိင္မႈ အတုိင္း အတာကုိ ပုိမုိနားလည္မႈရွိေစေရးႏွင့္
အခ်က္အလက္သိရွိၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားေရးအတြက္
ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ပုံစံကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။
ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ မဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားမႈကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္
ထုတ္ေဖာ္ျပန္ၾကားခ်က္မ်ား အရည္အေသြးႏွင့္ တသမတ္တည္းျဖစ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္။
ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားေပၚတြင္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ
ထုတ္ေဝေပးထားရန္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ကသာ YSX ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္
ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ကုိ ထုတ္ျပန္ၾကသည္။
အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အလြယ္တကူရယူႏုိင္ေစရန္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဓိက
က်ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာေရာ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ပါ ရယူႏုိင္သင့္သည္။

•

ကုမၸဏီက ရင္ဆုိင္ရသည့္ အဓိကဆံုးရံႈးနိ္ုင္ေခ်မ်ား၊ ၎တို႔အားမည္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ားကုိ
မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ ဆံုးရံႈးနိုင္ေခ်စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္တစ္ရပ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေရးဆြဲထားရန္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရး
စံပုံစံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရုံးတြင္းႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္
ရင္းျမစ္မ်ား ပိုမိုအသုံးျပဳသင့္သည္။

•

လစာခံစားခြင့္ကုိ ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိရန္။ ပုိမို စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ အခ်က္
အလက္မ်ား၊ ပုိမိုရွင္းလင္းေသာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးရံႈးနိုင္ေခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ရွိပါက ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္တည္တံ့
ခုိင္ၿမဲမႈကုိ ပုံေဖာ္ေပးေနသည့္ အဓိကက်သူမ်ားအား ပိုမို တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေပမည္။ ဘုတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ထိပ္တန္း
အမႈေဆာင္မ်ား၏ လစာခံစားခြင့္သည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးစံပုံစံကုိ တာဝန္သိစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္းကုိ ထင္ဟပ္သင့္သည္။

•

ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး လိုက္နာသင့္သည္။

•

ဘ႑ာေရးႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ား အစီရင္ခံမႈအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ United Nations Global Impact ကုိ
အသုံးျပဳေနေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းအစီရင္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႔အစီရင္ခံေရးအစီအစဥ္ စသည့္ ပိုမိုလိုအပ္ခ်က္
ျမင့္မားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းကုိ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳသင့္သည္။

အစုိးရက႑/ အစုိးရပိုင္ကုမၸဏီ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
•

အစုိးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) မ်ား၏ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အထမ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။ ၾကီးၾကပ္မႈ
အာဏာရိွေသာသူမ်ား၊ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျခင္းစီ ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏ ဘုတ္အဖြဲ ႔မ်ား တို႕သည္
SOEs ႏွင့္ ၄င္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာမႈတို႔ကို အကဲျဖတ္သင့္သည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ အစုိးရပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း ကိုက္ညီေစေရးကုိ ထိပ္တန္း
ဦးစားေပးတစ္ရပ္အျဖစ္ စဥ္းစားသင့္သည္။

၃၇

ေနာက္ဆက္တဲြမ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ က။ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္း
ကုမၸဏီအမည္
Asia World

ပုဂၢလိက

City Mart Holding Co. Ltd.

ပုဂၢလိက

Dawei Development Public

အမ်ားပုိင္

Ever Flow River Group of Companies Public

အမ်ားပုိင္

First Myanmar Investment Co. Ltd.
First National Insurance Public Co. Ltd.
First Private Bank

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္
အမ်ားပုိင္
စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္

Good Brother Agriculture Services

အမ်ားပုိင္

Global Treasure Bank

အမ်ားပုိင္

Golden Myanmar Airlines

အမ်ားပုိင္

Grand Guardian Insurance

အမ်ားပုိင္

Great Hor Kham

အမ်ားပုိင္

Hantharwaddy Development

အမ်ားပုိင္

Mandalay Myotha Industrial Development

အမ်ားပုိင္

Max Myanmar

ပုဂၢလိက

Myanmar Agro Exchange

အမ်ားပုိင္

Myanmar Citizens Bank

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္

Myanmar Economic Holdings

အမ်ားပုိင္

Myanmar Forest - JV

အမ်ားပုိင္

Myanmar Information and Communication

အမ်ားပုိင္

Myanmar Thilawa SEZ Holdings

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္

National Development Group

အမ်ားပုိင္

Shwe Taung Group

ပုဂၢလိက

TMH Telecom

၃၈

ကုမၸဏီ အမ်ဳိးအစား

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းဝင္

ေနာက္ဆက္တြဲ ခ။ အမွတ္ေပးဇယား ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ား
အပိုင္း က။ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
က. ၁။ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

က. ၁.၁

အစုအေပၚ ၾကားျဖတ္(သို႔) နွစ္စဥ္ (သို႔) အဆံုးသတ္အျမတ္ေငြမ်ားကို ရွယ္ယာဝင္မ်ားအား ညီညီ
မွ်မွ် နွင့္ အခ်ိန္မွန္ ခြဲေဝေပးပါသလား။ ဆိုလိုသည္မွာ ရွယ္ယာဝင္အားလံုးအား ညီမွ်စြာ ဆက္ဆံ
ၿပီး (က) အစုအေပၚ ႀကားျဖတ္ အျမတ္ေငြခြဲေဝမႈအတြက္ ေၾကညာျခင္းႏွင့္ (ခ) အစုအေပၚ အဆံုး
သတ္အျမတ္ေငြမ်ား ခြဲေဝေပးျခင္းအတြက္ နွစ္စဥ္အေထြေထြအစည္းအေဝး၏ အတည္ျပဳခ်က္
ရယူၿပီး ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ခြဲေဝေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ကုမၸဏီက လက္ရိွပိုင္ဆိုင္သည့္ အစု
ရွယ္ယာအတြက္ ထပ္မံ ေပါင္းျဖည့္ေပးသည့္ အစုရွယ္ယာ (Scrip dividend) ေပးခဲ့လွ်င္ ရက္ေပါင္း
၆၀ အတြင္း ေပးပါသလား။

၈၃%

က. ၂။ ကုမၸဏီနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
ဆံုးျဖတ္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရွယ္ယာဝင္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ရွိပါသလား။
က.၂.၁

ကုမၸဏီ၏ အသင္းအဖြဲ ႔စည္းမ်ဥ္းကို ျပဳျပင္ရာတြင္

၈၈%

က.၂.၂

ထပ္တိုးရွယ္ယာမ်ားအား တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

၇၉%

က.၂.၃

ကုမၸဏီကို ေရာင္းခ်ရသည္အထိျဖစ္နိုင္ေသာ ကုမၸဏီ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအားလံုး (သို႔) အမ်ားအျပားကို
ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း

၆၇%

(က) ၃။ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ အေထြေထြအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာပါဝင္ခြင့္နွင့္
မဲေပးနိုင္ခြင့္မ်ားအျပင္ အေထြေထြအစည္းအေဝးမ်ားကို ကုိင္တြယ္သည့္ မဲေပးျခင္းဆုိင္ရာ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအပါအဝင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ သိရွိထားသင့္ျခင္း			
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

က.၃.၁

အလုပ္အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားအတြက္ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္
တစ္ခုျဖင့္ ေထာက္ခံတင္ျပေသာ အခေၾကးေငြမ်ား (ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ ေငြသား
မဟုတ္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊ အျခားေသာလုပ္ခေငြမ်ား) သို႔မဟုတ္ အခေၾကးေငြမ်ား တုိးျမႇင့္ေပး
ျခင္းကို ရွယ္ယာဝင္မ်ားက အတည္ျပဳေပးရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသလား။

၅၄%

က.၃.၂

အစုရွယ္ယာအနည္းစုသာပိုင္ဆိုင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာရွင္ (noncontrolling shareholders) မ်ားအား ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ား ခန္႔အပ္ရန္
အတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ကုိ ကုမၸဏီက ေပးထားပါသလား။

၇၁%

က.၃.၃

ရွယ္ယာဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္
သလား။

၇၅%

က.၃.၄

အစည္းအေဝးမစတင္မီ မဲေပးမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ ရွင္းျပပါသလား။

၄၂%

က.၃.၅

ေနာက္ဆံုးက်င္းပထားေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး၏ မွတ္တမ္းတြင္ အစုရွယ္ယာ
ဝင္မ်ားအား ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားက ေမးျမန္းေသာ
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသလား။

၈၃%

က.၃.၆

ေနာက္ဆံုးက်င္းပထားေသာ အေထြေထြအစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား/အစီအစဥ္မ်ားအတြက္
မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ နွင့္ ၾကားေနမဲမ်ား၏ အေရအတြက္ရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္
ပါသလား။

၀%

ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ား/

ေကာ္မရွင္နာမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါ

၃၉

ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

က.၃.၇

ေနာက္ဆံုးက်င္းပထားေသာ အေထြေထြအစည္းအေဝးကို
ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ပါသလား။

တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ

ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္

၄%

က.၃.၈

ေနာက္ဆံုးက်င္းပထားေသာအေထြေထြအစည္းအေဝးကို ဘုတ္အဖြဲ ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိ
ခ်ဳပ္ (ထိုသူသည္ ဘုတ္အဖြဲ ႔၀င္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္) တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ပါသလား။

၈%

က.၃.၉

အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိပါသလား။

၆၇%

က.၃.၁၀

ေနာက္ဆံုးက်င္းပထားေသာ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အားလံုး
အတြက္ (လက္ေထာင္၍ သေဘာထား ေဖာ္ျပျခင္းအစား) မဲေပးျပီးဆံုးျဖတ္ပါသလား။

၀%

က.၃.၁၁

ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးတြင္ ဆႏၵမဲမ်ားကို ေရတြက္ရန္ ႏွင့္/သို႔ အတည္ျပဳရန္
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (ေရြးေကာက္ပြဲသမာဓိဒိုင္မ်ား/စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား)ကို
ခန္႔အပ္ထားပါက ထုိသို႔ခန္႔အပ္ထားေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္၍ အသိေပးေလ့ရွိပါသလား။

၀%

က.၃.၁၂

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ အစည္းအေဝးအတြင္း ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ားအားလုံးအတြက္ ေကာက္ခံထားေသာ ဆႏၵမဲရလာဒ္မ်ားကုိ အမ်ားသိရွိေစရန္ ကုမၸဏီမွ
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါသလား။

၁၇%

က.၃.၁၃

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ အထူးအေထြေထြအစည္းအေ၀း
(EGM) မ်ားအတြက္ အနည္းဆုံး ၂၁ ရက္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားပါသလား။

၈၃%

က.၃.၁၄

နွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး/ထုတ္ျပန္စာ ႏွင့္/သို႔ အတူပါထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအား
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားကို
မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ ဆုိေၾကာင္း ထည့္သြင္းရွင္းျပပါသလား။

၄%

က.၃.၁၅

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀း အစီအစဥ္မ်ားတြင္
ျဖည့္စြက္ခြင့္ ေပးပါသလား။

၀%

က. ၄။ ေကာ္ပိုရိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေစ်းကြက္မ်ားကို ထိေရာက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိသည့္ ပုံစံျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေစသင့္သည္။
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

က.၄.၁

ကုမၸဏီိမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းနွင့္ လက္လႊဲရယူျခင္းမ်ားတြင္ ကမ္းလွမ္းခံရသည့္ ကုမၸဏီ
ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ ႔ဝင္မ်ားက အေရာင္းအဝယ္ေစ်းႏႈန္း၏ မွ်တမႈကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရန္ သီးျခား
လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ ႔တစ္ဖြဲ ႔ကို ခန္႔အပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိပါသလား။

၀%

က. ၅။ အဖြဲ ႔အစည္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအပါအဝင္ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားအားလံုး၏ ကုုမၸဏီႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ ႔မႈရွိေစသင့္သည္။

၄၀

ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

က.၅.၁။

အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးထက္ပုိ၍ ကုမၸဏီတြင္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းနႈိးေဆာ္သည့္ အေလ့အထရွိေၾကာင္း ကုမၸဏီ ေဖာ္ျပေၾကညာပါသလား။

၁၃%

အပိုင္း ခ။ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားအေပၚ တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံမႈရွိျခင္း
ခ. ၁။ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ခ.၁.၁

ကုမၸဏီ၏ သာမန္(သို႔) ဘံုအစုရွယ္ယာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ရွယ္ယာတစ္စုလ်င္ မဲတစ္မဲေပးပိုင္ခြင့္
ရွိသည္။

၁၀၀%

ခ.၁.၂။

ကုမၸဏီတြင္ ရွယ္ယာအမ်ိဳးအစား တစ္ခုထက္ပိုရွိပါက ရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို
အမ်ားသိရွိေစရန္ (ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ဆိုက္/အစီရင္ခံစာမ်ား/စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း/ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးအဖြဲ ႔ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွတဆင့္) ေၾကညာေဖာ္ျပေပးျခင္း ရွိပါသလား။

၃၈%

ခ. ၂။ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ခ.၂.၁

ေနာက္ဆံုးက်င္းပထားေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုစီတြင္
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုသာ ပါဝင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
စြာပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။

၇၅%

ခ.၂.၂

အေထြေထြအစည္းအေဝး/ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား
ျမန္မာဘာသာျဖင့္
ထုတ္ေဝသည့္ေန႔၌ပင္
အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံုဘာသာျပန္ဆို၍ ထုတ္ေဝျပန္ၾကားျခင္း ရွိပါသလား။

၄%

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး/EGM ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသလား။
ခ.၂.၃

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားအား မဲေပးေရြးခ်ယ္ရာတြင္/ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၎တို႔၏
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား(ဥပမာ- အသက္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အလုပ္စတင္ဝင္ေရာက္သည့္
ေန႔စြဲ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ၊ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မႈ)ကို
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း ရွိပါသလား။

၈%

ခ.၂.၄

ခန္႔အပ္မႈ/ ျပန္လည္ခန္႔အပ္မႈ ခံယူလိုေသာ စာရင္းကုိင္မ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ
သတ္မွတ္ေဖာ္ထားျခင္းရွိပါသလား။

၄၂%

ခ.၂.၅

ကိုယ္စားလွယ္လႊဲရန္လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လြယ္လင့္တကူရရွိႏိုင္မႈရွိပါသလား။

၆၇%

ခ. ၃။ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္သိရွိသူမ်ား၏
ႀကိဳတင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းနွင့္ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ တားဆီးသင့္ပါသည္။
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ခ.၃.၁

ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ပံုမွန္အားျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ မရရွိ
နိုင္ေသာ ကုမၸဏီပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ျခင္းမျပဳႏိုင္ေစရန္ ကုမၸဏီက
မူဝါဒမ်ား ႏွင့္/သို႔ စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတ္ထားပါသလား။

၄၂%

ခ.၃.၂

ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ားကို (၃) ရက္
တြင္း ကုမၸဏီသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါသလား။

၀%

၄၁

ခ. ၄။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/အေရးပါသည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၏ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ ႔အစည္း
ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ခ.၄.၁

ဒါ႐ိက
ု တ
္ ာမ်ား/ေကာ္မရွငန
္ ာမ်ားအေနျဖင့္ ေရာင္းဝယ္မမ
ႈ ်ားအေပၚ ၎တိ၏
႔ု အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ အျခား
အက်ဳိးစီးပြား ဝိေရာဓိမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီတြင္ မူဝါဒရွိပါသလား။

၃၈%

ခ.၄.၂

စာရြက္စာတမ္းမ်ား/အေရးပါေသာ RPT မ်ားသည္ ကုမၸဏီႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား
အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္/မျဖစ္ သံုးသပ္သည့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ ေကာ္မရွင္
နာမ်ား ေကာ္မတီကို ဖြဲ ႔စည္းထားရွိရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားျခင္းရွိပါသလား။

၄%

ခ.၄.၃

ကုမၸဏီ၏ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား (ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ား) အေနျဖင့္ ၎တို႔ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနသည့္
ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ ဘုတ္အဖြဲ ႔က ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားျခင္း ရွိပါ
သလား။

၂၁%

ခ.၄.၄

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားအား ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိအေလ့အထကို လံုးဝ
မျပဳလုပ္ရန္ ထားျမစ္ထားျခင္း(သို႔) ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ႏႈန္းထားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားရွိပါသလား။

၁၇%

ခ. ၅။ ရွယ္ယာအနည္းငယ္သာ ပိုင္ဆုိင္ေသာ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ားအား အႏုိင္က်င့္ျခင္းမွ
ကာကြယ္မႈေပးျခင္း
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ခ.၅.၁

RPT မ်ားကို ဘက္လက
ုိ မ
္ က
ႈ င္း၍ တရားမ်ွတစြာ ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္ဟု ကုမဏ
ၸ က
ီ ဖြငဟ
့္ ေျပာဆိပ
ု ါသလား။

၄%

အပိုင္း ဂ။ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑
ဂ. ၁။ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ (သို႔) အျပန္အလွန္သေဘာတူညီထားသည့္
အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရပါမည္။
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ကုမၸဏီသည္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ မူ၀ါဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသလား။

၄၂

ဂ.၁.၁

စားသုံးသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေပၚ ကုမၸဏီ၏အားစိုက္ထုတ္မႈ ရွိျခင္းႏွင့္ အတုိင္းအတာ
ပမာဏ

၅၈%

ဂ.၁.၂

ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား/ ကုန္ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

၇၁%

ဂ.၁.၃

ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးျမႇင့္ေစ်းကြက္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈရွိေစရန္ သို႔မဟုတ္
ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြံ ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကုိက္မႈႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ကုမၸဏီ၏
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ

၈%

ဂ.၁.၄

ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္
ဆက္ဆံရန္ ကုမၸဏီ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ

၁၀၀%

ဂ.၁.၅

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

၂၁%

ဂ.၁.၆

ၿမီရွင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးပုံ

၁၃%

ဂ.၁.၇

ကုမၸဏီတြင္ ပတ္၀န္းက်င္/ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပ
သည့္ သီးျခား အစီရင္ခံစာ/အပိုင္းတစ္ပိုင္း ရွိပါသလား။

၄၆%

ဂ. ၂။ အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အေလွ်ာက္
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာ
အေလ်ာ္ေပးမႈ ရပုိင္ခြင့္ ရွိသင့္သည္။
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ဂ.၂.၁

အက်ဳိးသက္ဆိုင္သူမ်ား (customer မ်ား၊ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား၊ လူထု အစရွိသည္)၏ အခြင့္
အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရပါက တိုင္ၾကားႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီ၏လိပ္စာအေသးစိတ္ကို ကုမၸဏီ၏
ဝက္ဆိုက္ (သို႔) ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။

၂၁%

ဂ. ၃။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈကုိ အားေပးသည့္ စနစ္မ်ား ဖြံ ႔ၿဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ဂ.၃.၁

ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္
အတိအလင္း ေၾကညာထားျခင္းရွိပါသလား။

ဂ.၃.၂

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

သင္တန္းမ်ားႏွင့္

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္

ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို

မူဝါဒမ်ားကို

၂၉%

ခ်မွတ္ထားသည့္မူ၀ါဒမ်ားကို

၂၅%

ကုမၸဏီက အတိအလင္း ေၾကညာထားပါသလား။
ဂ.၃.၃

ကာလတို ဘ႑ာေရး အစီအမံမ်ားအျပင္ ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္မႈကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ဆုေၾကးေပးျခင္း/
အခေၾကးေငြလစာစရိတ္မူ၀ါဒ ရွိပါသလား။

၀%

ဂ. ၄။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ အက်ဳိး
သက္ဆိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမဝင္ သုိ႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ ျပဳမႈဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ
ဘုတ္အဖြဲ ႔သို႔လြတ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္
၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရပါ။			
ကုတ္အမွတ္

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ဂ.၄.၁

တရားမ၀င္၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီဟု ယူဆရေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိး
သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအပါအဝင္ ကနဦးတိုင္ၾကားမႈ
ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ (whistle blowing policy) ကုမၸဏီတြင္ ထားရွိၿပီး ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ အေသးစိတ္
ကုိ ကုမၸဏီဝက္ဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရိွပါသလား။

၄၂%

ဂ.၄.၂

တရားမ၀င္ေသာ(သို႔) က်င့္ဝတ္ႏွင့္ မညီေသာ အျပဳအမူကုိ ေဖာ္ထုတ္သည့္ ဝန္ထမ္းကို ရန္ၿငိဳးဖြဲ ႔ျခင္းမွ
ကာကြယ္ရန္ ကုမၸဏီတြင္ မူ၀ါဒ (သို႔) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရွိပါသလား။

၃၈%

၄၃

အပုိင္း ဃ။ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း
ဃ. ၁။ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပုံစံ
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ဃ.၁.၁။

ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရွယ္ယာမ်ား၏ ၅%(သို႔) ၅%ထက္ပို
ေသာ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။

၅၄%

ဃ.၁.၂။

ရွယ္ယာအမ်ားစု ႏွင့္/သို႔ ရွယ္ယာအမ်ားအျပားကုိ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ သြယ္ဝိုက္ေသာ(သို႔)
တိုက္႐ိုက္က်ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။

၄၂%

ဃ.၁.၃။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ တုိက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္ေသာ နည္းျဖင့္ ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း
ရွိပါသလား။

၄၆%

ဃ.၁.၄။

အၾကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ သြယ္၀ိုက္ (သို႔) တိုက္႐ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈကို
ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။

၄၂%

ဃ.၁.၅။

မိခင္ကုမၸဏီ/ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ၊ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ၊ တြဲဖက္ကုမၸဏီ၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ၊ အထူးရည္
ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္း (SPE) /ယာဥ္ (SPV) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ရွိပါသလား။

၅၈%

ဃ. ၂။ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၏ အရည္အေသြး
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသလား။
ဃ.၂.၁။

ေကာ္ပိုရိတ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဃ.၂.၂။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနျပ ညႊန္ကိန္းမ်ား

၄%

ဃ.၂.၃။

ေငြေၾကးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈျပ ညႊန္ကိန္းမ်ား

၄%

ဃ.၂.၄။

၈၃%

အစုအေပၚ အျမတ္ေငြဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား

၈%

ဃ.၂.၅။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ား(အသက္၊ ပညာအရည္
အခ်င္း၊ အလုပ္စတင္ဝင္ေရာက္သည့္ေန႔စြဲ၊ သက္ဆ္ိုင္သည့္အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ အျခားေသာ ကုမၸဏီ
မ်ားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မႈ)

၂၅%

ဃ.၂..၆။

ဒါ႐ိုက္တာ/ေကာ္မရွင္နာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္မႈ အေသးစိတ္

၂၅%

ဃ.၂.၇။

ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ /ေကာ္မရွင္နာ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ေပးသည့္ လစာစုစုေပါင္း

၁၃%

ဃ. ၃။ ဆက္ႏြယ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ ႔အစည္းႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း (RPT) အေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း

၄၄

ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ဃ.၃.၁။

RPT မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္
အသိေပးျခင္း ရွိပါသလား။

၄%

ဃ.၃.၂။

RPT တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အမည္၊ ဆက္စပ္ပုံ၊ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ တန္္ဖိုးတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပး
ျခင္း ရွိပါသလား။

၁၇%

ဃ. ၄။ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္နာမ်ားမွ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ဃ.၄.၁။

ကုမၸဏီအတြင္းလူမ်ားမွ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္းအေပၚ ကုမၸဏီက
ထုတ္ေဖာ္အသိေပးျခင္း ရွိပါသလား။

၈%

ဃ. ၅။ ျပင္ပ စာရင္းစစ္ႏွင့္ စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

စာရင္းစစ္ အဖြဲ ႔တစ္ခုတည္းက စာရင္းစစ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ
ဃ.၅.၁။

စာရင္းစစ္ ဝန္ေဆာင္ခႏွင့္ စာရင္းစစ္ျခင္းႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပး
ျခင္း ရွိပါသလား။

၀%

ဃ.၅.၂။

စာရင္းစစ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္ခက စာရင္းစစ္၀န္ေဆာင္ခထက္ မ်ားပါသလား။

၀%

ဃ. ၆။ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္း
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီက အသံုးျပဳပါသလား။
ဃ.၆.၂။

ကုမၸဏီဝက္ဆိုက္

ဃ.၆.၃။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာသူမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ

ဃ.၆.၄။

မီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲ/ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

၈၈%
၄%
၆၇%

ဃ. ၇။ ႏွစ္ပတ္လည္/ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ဃ.၇.၁။

စာရင္းစစ္မွ စစ္ေဆးထားေသာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာ/ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ၿပီးခ်ိန္မွ

၆၇%

ရက္ေပါင္း (၁၂၀) အတြင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း ရွိပါသလား။
ဃ.၇.၂။

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ၿပီးခ်ိန္မွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း ရွိပါသလား။

၅၄%

ဃ.၇.၃။

ႏွစ္ပတ္လည္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ၏ မွန္ကန္မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ မွ်တေသာ ပါဝင္မႈတုိ႔ကုိ
ကုမၸဏီ၏ ဘုုတ္အဖြဲ ႔ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားႏွင့္/သို႔ အျခားသက္ဆုိင္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ား
က အတည္ျပဳေပးပါသလား။

၈၈%

၄၅

ဃ. ၈။ ကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ဆိုက္
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ေအာက္ေဖာ္ျပအခ်က္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသလား။
ဃ.၈.၂။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအား ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားတြင္ ေပးအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

၂၉%

ဃ.၈.၃။

ေဒါင္းလုတ္ဆြဲယူႏိုင္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ

၃၈%

ဃ.၈.၄။

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး/ EGM အတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

၁၇%

ဃ.၈.၅။

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝး/ EGM အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား

ဃ.၈.၆။

ဒါ႐ိုက္တာကုမၸဏီ၏ အသင္းအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း (ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၊ အစုရွယ္ယာဝင္မ်ား
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကုမၸဏီလည္ပတ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား) / ေကာ္မရွင္နာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အစည္း
အေ၀း တက္ေရာက္မႈ အေသးစိတ္

၀%
၁၃%

ဃ. ၉။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ဃ.၉.၁။

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ တာဝန္ရွိသူ၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာအျပည့္အစံု(ဖုန္းနံပါတ္၊
ဖက္စ္၊ အီးေမးလိပ္စာ) ကို ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။

၀%

အပိုင္း င။ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
င. ၁။ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမူ၀ါဒကို
င.၁.၁။

ေကာ္ပိုရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမူ၀ါဒ / ဘုတ္အဖြဲ ႔ျပန္တမ္း (board charter) တို႔ကုိ ထုတ္ျပန္အသိေပးထား
ပါသလား။

၄%

င.၁.၂။

ဘုတ္အဖြဲ ႔ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္လိုအပ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထုတ္ျပန္
အသိေပးရပါသလား။

၈%

င.၁..၃။

ဘုတ္အဖြဲ ႔ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ေဖာ္ျပထားပါသလား။

၂၅%

ေကာ္ပိုရိတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္/ရည္မွန္းခ်က္

၄၆

င.၁.၄။

ကုမၸဏီတြင္ ေနာက္ဆံုးအသစ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ / ရည္မွန္းခ်က္ရိွပါသလား။

၉၂%

င.၁..၅။

ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ မဟာဗ်ဴဟာကို အနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္တစ္ေခါက္ ျပဳစု
သုံးသပ္သည့္ လုပင
္ န္းစဥ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ပါသလား။

၉၂%

င.၁.၆။

ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ေကာ္ပိုရိတ္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ သံုးသပ္၊
ေစာင့္ၾကည့္၊ ၾကီးၾကပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ပါသလား။

၂၉%

င. ၂။ ဘုတ္အဖြဲ ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

က်င့္၀တ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား
င.၂.၁။

က်င့္၀တ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေသးစိတ္ကို ထုတ္ျပန္အသိေပးထားပါသလား။

၃၃%

င.၂.၂။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ား၊ အၾကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲသူမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ
လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသလား။

၃၃%

င.၂.၃။

က်င့္၀တ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ လိုက္နာမႈ ရိွမရိွ
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကုမၸဏီတြင္ ရွိပါသလား။

၃၈%

ဘုတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈ
င.၂.၄။

သီးျခား လြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ ေကာ္မရွင္နာမ်ား
အနည္းဆံုး ၃ ဦးရိွၿပီး ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ဒါ႐ိုက္တာအေရအတြက္၏ ၅၀% ရိွပါသလား။

၀%

င.၂.၅။

ကုမၸဏီတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေကာ္မရွင္နာမ်ားအတြက္ သက္တမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္ကို ကာလတစ္ခုအတြင္း ကိုးႏွစ္ (သို႔) ကာလႏွစ္ခုခြဲ၍ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ငါးႏွစ္
သက္တမ္း(၁) ဟု ကန္႔သတ္ထားပါသလား။

၀%

င.၂.၆။

သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား / အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ ေကာ္မရွင္နာမ်ား
တၿပိဳင္တည္း တာဝန္ယူႏုိင္မည့္ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ေနရာကုိ ၅ ေနရာဟု ကန္႔သတ္ထားပါသလား။

၈%

င.၂.၇။

ကုမၸဏီအုပ္စု၏ ျပင္ပရိွ ကုမၸဏီ ၂ ခုႏွင့္အထက္၏ ဘုတ္အဖြဲ ႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား ကုမၸဏီတြင္ ရိွပါသလား။

၈%

အမည္စာရင္းအဆုိျပဳေရး ေကာ္မတီ (Nominating Committee)
င.၂.၈။

ကုမၸဏီတြင္ အမည္စာရင္းအဆုိျပဳေရးေကာ္မတီ ရိွပါသလား။

င.၂.၉။

အမည္စာရင္းအဆုိျပဳေရးေကာ္မတီတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ/ေကာ္မရွင္နာ အမ်ားစု
ပါဝင္ပါသလား။

၈%

င.၂.၁၀။

အမည္စာရင္းအဆုိျပဳေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ/ေကာ္မရွင္နာ
ဟုတ္ပါသလား။

၄%

င.၂..၁၁။

ကုမၸဏီက အမည္စာရင္းအဆုိျပဳေရးေကာ္မတီ၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား/ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ ႔စည္းပံု/
ျပန္တမ္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္အသိေပးထားပါသလား။

၄%

င.၂.၁၂။

အမည္စာရင္းအဆုိျပဳေရးေကာ္မတီအစညး္အေ၀း တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ပါသလား။
အမည္စာရင္းအဆုိျပဳေရးေကာ္မတီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၂ ၾကိ္မ္ေတြ႕ဆံုပါသလား။

၄%

၄၆%

လစာသတ္မွတ္ေပးေရးေကာ္မတီ / ေလ်ာ္ေၾကးေကာ္မတီ
င.၂.၁၃။

ကုမၸဏီတြင္ လစာသတ္မွတ္ေပးေရးေကာ္မတီ ရိွပါသလား။

င.၂.၁၄။

လစာသတ္မွတ္ေပးေရးေကာ္မတီတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ/ ေကာ္မရွင္နာအမ်ားစု
ပါဝင္ပါသလား။

၈%

င.၂.၁၅။

လစာသတ္မွတ္ေပးေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ/ေကာ္မရွင္နာ
ဟုတ္ပါသလား။

၈%

င.၂.၁၆။

ကုမၸဏီက လစာသတ္မွတ္ေပးေရးေကာ္မတီ ၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား/ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ ႔စည္းပံု/ျပန္
တမ္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္အသိေပးထားပါသလား။

၄%

င.၂.၁၇။

လစာသတ္မွတ္ေပးေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ပါသလား။
လစာသတ္မွတ္ေပးေရးေကာ္မတီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၂ ၾကိ္မ္ေတြ႔ဆံုပါသလား။

၀%

၅၀%

၄၇

ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ
င.၂.၁၈။

ကုမၸဏီတြင္ စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ ရိွပါသလား။

၈၃%

င.၂.၁၉။

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီတစ္ခုလံုးကုိ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္
သည့္ ဒါ႐ိုက္တာအမ်ားစုႏွင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားပါသလား။

၂၅%

င.၂.၂၀။

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ/ေကာ္မရွင္နာ ဟုတ္ပါသလား။

၂၉%

င.၂.၂၁။

ကုမၸဏီက စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ ၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား/ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖြဲ ႔စည္းပံု/ျပန္တမ္းတို႔ကို
ေဖာ္ထုတ္အသိေပးထားပါသလား။

၄%

င.၂.၂၂။

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ၏ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ/ေကာ္မရွင္နာ အနည္းဆံုးတစ္ဦးဦိးတြင္
စာရင္းကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ (စာရင္းကိုင္အရည္အခ်င္း (သို႔) အေတြ႕အၾကံဳ) ရိွပါသလား။

၅၄%

င.၂.၂၃။

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ပါသလား။ စာရင္းစစ္
ေကာ္မတီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၄ ၾကိ္မ္ေတြ႕ဆံုပါသလား။

၀%

င.၂.၂၄။

စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီတြင္ ျပင္ပစာရင္္းစစ္ကို ခန္႔အပ္မႈ ႏွင့္ ဖယ္ရွားမႈအတြက္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳရန္
တာ၀န္ရိွပါသလား။

၄၂%

င. ၃။ ဘုတ္အဖြဲ ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

ဘုတ္အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္မႈ
င.၃.၁။

ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား အစည္းအေ၀းကိုဘ႑ာႏွစ္မစတင္မီတြင္ က်င္းပေလ့ရိွပါသလား။

င.၃.၂။

ဘုတ္အဖြဲ ႔ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာ/ေကာ္မရွင္နာမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၆ ၾကိမ္ေတြ ႔ဆံုပါသလား။

၅၀%

င.၃.၃။

ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးစီ/ ေကာ္မရွင္နာတစ္ဦးစီ သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္းက်င္းပသည့္ ဘုတ္အစည္းအေ၀း
အားလံုး၏ အနည္းဆံုး ၇၅% တက္ေရာက္ထားပါသလား။

၂၅%

င.၃.၄။

ကုမၸဏီသည္ ဘုတ္အဖြဲ ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတည္ျဖစ္ေစရန္
ရိွရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသလား။

သံုးပံုႏွစ္ပံု

၀%

င.၃.၅။

ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားသည္ အမႈေဆာင္မ်ား မပါ၀င္ဘဲ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး တစ္ၾကိမ္ သီးျခားေတြ႕ဆံုၾကပါသလား။

၀%

အနညး္ဆံုးတက္ေရာက္သူ

၀%

သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွႏိုင္မႈ

၄၈

င.၃.၆။

ဘုတ္အဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားအစည္းအေ၀းအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အစည္း
အေဝး မက်င္းပမီ အနည္းဆံုး ႐ံုးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္ ၾကိဳတင္ျပီး ျဖန္႔ေ၀ပါသလား။

၅၈%

င.၃.၇။

ကုမၸဏီ၏ အတြင္းေရးမွဴးက ဘုတ္အဖြဲ ႔အား ၎၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ အေရးပါသည့္
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ကူညီေပးပါသလား။

၅၀%

င.၃.၈။

ကုမၸဏီ၏ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ဥပေဒေရးရာ၊ စာရင္းအင္း (သို႔) ကုမၸဏီအတြင္းေရးမွဴးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ ရွိပါ
သလား။

၄၂%

ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

င.၃.၉။

ကုမၸဏီက ဒါ႐ိုက္တာ/ေကာ္မရွင္နာသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားကို ထုတ္ျပန္ပါသလား။

၄%

င.၃.၁၀။

ကုမၸဏီက ဒါ႐ိုက္တာ/ေကာ္မရွင္နာသစ္မ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ထုတ္ျပန္ပါသလား။

၃၈%

င.၃.၁၁။

ဒါ႐ို္က္တာမ်ား/ ေကာ္မရွင္နာမ်ားအားလံုးသည္ သံုးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ (သို႔) သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ (၂)
ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ တရားဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၅ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္
ေရြးေကာက္ခံရပါသလား။

၁၀၀%

ဘုတ္အဖြဲ ႔ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ျခင္း

လစာခံစားခြင့္ကိစၥမ်ား
င.၃.၁၂။

ကုမၸဏီသည္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ CEO အတြက္ လစာ (ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ား၊
ေငြသားမဟုတ္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၊ အျခားေသာလုပ္ခေငြမ်ား) မူ၀ါဒ / အေလ့အထမ်ား
(ဆိုလုိသည္မွာ ကာလတိုႏွင့္ ကာလရွည္ ဆုေၾကးမက္လုံးမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိင္းတာမႈမ်ား)
ကို ထုတ္ျပန္အသိေပးပါသလား။

၁၃%

င.၃.၁၃။

အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ
အသိေပးပါသလား။

ထုတ္ျပန္

၁၃%

င.၃.၁၄။

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား (သို႔) ဘုတ္အဖြဲ ႔ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္/သို႔ အၾကီးတန္း
အမႈေဆာင္မ်ား၏ လစာခံစားခြင့္ကို အတည္ျပဳ ေပးပါသလား။

၅၀%

င.၃.၁၅။

အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အၾကီးတန္းအမႈေဆာင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈအေျချပဳ လစာခံစားခြင့္ကုိ
ကုမၸဏီ၏ ေရရွည္ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္ ခ်ိန္ညွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေပးထားၿပီးသားေငြကို ျပန္လည္ရယူျခင္း
(claw-back provision) ႏွင့္ ဆုေၾကးေငြ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းစသည့္ တိုင္းတာႏုိင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား ရိွပါ
သလား။

၀%

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/

ေကာ္မရွင္နာမ်ားအတြက္

လစာပုံစံကုိ

႐ံုးတြင္း စာရင္းစစ္
င.၃.၁၆။

ကုမၸဏီတြင္ သီးျခား ဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ ေဆာင္ရြက္မႈရိွပါသလား။

၉၂%

င.၃.၁၇။

ကုမၸဏီတြင္ ႐ံုးတြင္းစာရင္းစစ္အၾကီးအကဲသတ္မွတ္ထားပါသလား (သို႔) ျပင္ပသို႔ ေစခုိင္းပါက ျပင္ပ
စာရင္းစစ္အဖြဲ႕၏ အမည္ကုိ ထုတ္ျပန္အသိေပးပါသလား။

၆၃%

င.၃.၁၈။

႐ံုးတြင္းစာရင္းစစ္ခန္႔အပ္မႈ (သို႔) ဖယ္ရွားမႈတြင္ စာရင္းစစ္ေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ လိုပါသလား။

၄၂%

ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေခ်ကုိ ႀကီးၾကပ္စီမံျခင္း
င.၃.၁၉။

ကုမၸဏီတြင္ သင့္တင့္ေသာ ႐ံုးတြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား / ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေခ်စီမံခန္႔ခြဲမႈ
မူေဘာင္ရွိၿပီး အဆိပ
ု ါမူေဘာင္၏ ထိေရာက္မႈကုိ ပံုမွန္သံုးသပ္ပါသလား။

၁၇%

င.၃.၂၀။

ကုမၸဏီ၏ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ/ ႏွစ္ပတ္လည္ CG အစီရင္ခံစာတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ဒါ႐ိုက္တာ
မ်ား/ေကာ္မရွင္နာမ်ားက ကုမၸဏီ၏ (လုပ္ငန္းပုိင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုိက္နာမႈဆိုင္ရာၾကီးၾကပ္မႈမ်ား
အပါအ၀င္) ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေခ် စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ထားေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားပါသလား။

၀%

င.၃.၂၁။

ကုမၸဏီအေပၚ က်ေရာက္ႏုိင္ေသာ (ဘ႑ာေရး၊ IT အပါအဝင္ လုပ္ငန္းပုိင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္၊
လူမႈေရးရာ၊ စီးပြားေရးစသည့္) အဓိက ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေခ်မ်ားကို ထုတ္ျပန္အသိေပးပါသလား။

၀%

င.၃.၂၂။

နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ/ ႏွစ္ပတ္လည္ CG အစီရင္ခံစာတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား/ေကာ္မ
ရွင္နာမ်ား (သို႔) စာရင္းစစ္ ေကာ္မတီက ကုမၸဏီ၏ ႐ံုးတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ/ ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေခ်စီမံခန္႔ခြဲမႈ
စနစ္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ေလာက္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ပါ၀င္ပါသလား။

၀%

၄၉

င. ၄။ ဘုတ္အဖြဲ ႔တြင္ပါ၀င္သူမ်ား
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

င.၄.၁။

ဥကၠ႒ ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ (CEO) ရာထူးကို မတူညီေသာ သူမ်ားက တာဝန္ယူထားပါသလား။

၇၅%

င.၄.၂။

ဥကၠ႒ သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာဟုတ္ပါသလား။

ဘုတ္အဖြဲ ႔ဥကၠဌ

၄%

င.၄.၃။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအနက္ တစ္ဦးဦးသည္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း CEO တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါ
သလား။

၆၃%

င.၄.၄။

ဥကၠ႒ ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပးထားပါသလား။

၂၁%

ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဒါ႐ိုက္တာ
င.၄.၅။

ဥကၠ႒သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သူမဟုတ္လွ်င္ ဘုတ္အဖြဲ႕က ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသည့္/ အၾကီးတန္း
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ၿပီး ၎၏ အခန္းက႑ကို သတ္မွတ္ထားပါ
သလား။

၀%

ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္မ်ား
င.၄.၆။

အနည္းဆုံး အမႈေဆာင္မဟုတ္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ/ ေကာ္မရွင္နာ တစ္ဦးတြင္ ကုမၸဏီက အဓိက
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းက႑၌ ယခင္ လုပ္ငန္းအေတြ ႔အၾကံဳ ရွိပါသလား။

၇၉%

င. ၅။ ဘုတ္အဖြဲ ႔၏ စြမ္းေဆာင္မႈ
ID

ေမးခြန္း

ပ်မ္းမွ်ရမွတ္

င.၅.၁။

ကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ိုက္တာအသစ္မ်ားအတြက္ ကုမၸဏီအေၾကာင္း ရွင္းျပသည့္ အစီအစဥ္မ်ားရိွပါသလား။

၂၁%

င.၅.၂။

ကုမၸဏီတြင္ ဒါ႐ိုက္တာအသစ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ပညာေပးသင္တန္းအစီ
အစဥ္မ်ား တက္ေရာက္ရန္ အားေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားရိွပါသလား။

၁၇%

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားဖြံ ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

CEO/ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာခန္႔အပ္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
င.၅.၃။

ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက CEO/ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒါ႐ိုက္တာ/ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဓိက စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆိုင္ရာ
ဆက္ခံမႈအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ကုမၸဏီက ထုတ္ေဖာ္အသိေပးထားပါသလား။

၄%

င.၅.၄။

ဘုတ္အဖြဲ႕ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက CEO/ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒါ႐ိုက္တာ/ ဥကၠ႒ တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ စြမ္းေဆာင္မႈ အကဲျဖတ္
ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါသလား။

၂၁%

ဘုတ္အဖြဲ ႔အေပၚဆန္းစစ္ခ်က္
င.၅.၅။

ကုမၸဏီသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား / ေကာ္မရွင္နာမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္စြမ္းေဆာင္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္
ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဆိုပါအကဲျဖတ္မႈအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
စဥ္ကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပးပါသလား။

၄%

ဒါ႐ိုက္တာမ်ား အေပၚဆန္းစစ္ခ်က္
င.၅.၆။

ကုမၸဏီသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးခ်င္း / ေကာ္မရွင္နာတစ္ဦးခ်င္း၏ ႏွစ္စဥ္စြမ္းေဆာင္မႈ
အကဲျဖတ္ခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဆိုပါအကဲျဖတ္မႈအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထုတ္ေဖာ္အသိေပးပါသလား။

၀%

ေကာ္မတီမ်ားအေပၚဆန္းစစ္ခ်က္
င.၅.၇။

၅၀

ကုမၸဏီသည္ ဘုတ္အဖြဲ႕ေကာ္မတီမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္စြမ္းေဆာင္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး
အဆိုပါအကဲျဖတ္မႈအတြက္ အသုံးျပဳသည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထုတ္ေဖာ္
အသိေပးပါသလား။

၀%

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
IFC ျမန္မာ
အထပ္ ၂၀၊ Sule Square
၂၂၁၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ
✆ (+၉၅) ၁ ၉၂၅၅၀၂၀
ifc.org

