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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ 

 
 

FMI ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရိွဆုံးကုမၸဏီအျဖစ္ ထပ္မံသတ္မွတ္ျခင္းခံရ 
 
ရန္ကုန္ ၊ မတ္လ (၂၆) ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။   ။ ပထမျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ (FMI) သည္  

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ိွ ကုမၸဏီမ်ား အနက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတြင္  ပထမအဆင့္ ရ႐ွိေၾကာင္း  ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈ႐ိွေရး 

အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) မ ွထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းကို FMI ကုမၸဏီမွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စြာ မွတ္တမ္းတင္ ေၾကညာအပ္  

ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (TiME) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္သည့္ ယခုႏွစ္၏ ပြင့္သစ္စ 

အစီရင္ခံစာတြင္ FMI သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆံုး ကုမၸဏီအျဖစ္ ဒုုတိယအႀကိမ္ ခ်ီးျမွင့္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ FMI 

၏ညီအစ္မကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ Serge Pun & Associates (Myanmar) Ltd. (SPA အုပ္စု) က ယခုုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ 

တတိယေနရာ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။  

 

FMI ၏ ဘ႑ာေရး အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းမွ မိမိတို႔ ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခိ်န္း၌ ပထမဆံုး 

စာရင္း၀ငက္ုမၸဏီျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆင့္အတန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ 

တာ၀န္ရိွသည္ဟု ခံယူေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ 

အဖြဲ႔အစည္း၏ တည္ၾကည္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတို႔သည္ FMI ၏ အဓိကက်သည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အရွိဆံုးကုမၸဏီအျဖစ္ ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းသည္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔သားမ်ား၏ 

ႀကိဳးစားအားထုုတ္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းစဥ္စနစ္မ်ားအေပၚ လုုိက္နာျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

 

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေ၀သည့္ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာကုမၸဏီေပါင္း (၁၈၂) ခု၏ လုပ္ငန္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚရွိ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈသံုးသပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ 

ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သံုးသပ္သည့္ ရႈေထာင့္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ၂ဆပိုမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

သတ္မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါစံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။  

 ကုမၸဏီ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

 ကုမၸဏီ၏ ေကာ္ပိုရိတ္ယဥ္ေက်းမႈ 

 အစီရင္ခံမႈ၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ 

 ေရရွည္တည္တ့ံေရးအေပၚ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

 သတင္းေပးပို႔မႈ 

 

FMI ႏွင့္ SPA ကုမၸဏီအုုပ္စုုသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား၏ ပြင့္သစ္စအစီရင္ခံစာတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ 

ခုုႏွစ္တြင္ SPA ကုမၸဏီသည္ ထိပ္ဆံုုးေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ FMI သည္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ ေလ့လာသံုုးသပ္ျခင္းခံရသည့္ 

http://www.fmi.com.mm/


၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ပထမေနရာရရိွခဲ့ၿပီး SPA ကုမၸဏီအုုပ္စုုသည္ ဒုုတိယေနရာတြင္ ရွိခဲ့သည္။ နည္းစနစ္မ်ား 

ေျပာင္းလဲခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ TiME အစီရင္ခံစာအား မထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ။ 

 

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ တာ၀န္ယူမႈရိွေရး အေထာက္အကူျပဳေရးဌာန (MCRB) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယခုုႏွစ္တြင္ 

ကုမၸဏီမ်ားမွ အြန္လိုုင္းေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္၍ အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးျခင္း 

ျဖစ္ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားမွ အစီရင္ခံစာ ၃ ခုႏွင့္ မတူသည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည္။ 

ယခုအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အာဆီယံကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (ASEAN Corporate Governance 

Scorecard) ကို အေျခခံထားၿပီး အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မေလးရွား၊ ယိုးဒယား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ စကၤာပူ1 

အစရိွသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္။ ထို႔အျပင္ ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကုမၸဏီမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္းအေပၚ 

ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ အစီရင္ခံစာမ်ားအနက္ ထိေရာက္မႈအရိွဆံုုးႏွင့္ အမွန္ကုုန္ဆံုုး အစီရင္ခံစာ တစ္ခုျဖစ္သည္။   

 

ပြင့္သစ္စ စီမံကိန္း (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (TiME) ကို ႏိုင္ငံတကာမွ 

အသံုးျပဳေနသည့္ “ေကာ္ပိုရိတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရး အစီရင္ခံမႈ” ကို အေျခခံ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ အစီရင္ခံစာ၏ 

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရိွေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ 

တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာေစရန္ တိုက္တြန္း အားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္ေပၚ 

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္သည့္  အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို  ၂၀၁၄ ၊ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲပါသည္။ http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/report.html.  

 
------------ ၿပီးဆံုး-------------- 

First Myanmar Investment အေၾကာင္း (www.fmi.com.mm) 

 

FMI သည္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ အျမတ္ေ၀စုႏွင့္ အျမတ္အစြန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ 

(၈,၀၀၀) ေက်ာ္႐ွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ FMI ၏ လက္႐ွိ 

အာ႐ံုစုိက္မႈမွာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ “မ႑ိဳင္သံုးရပ္” မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။ FMI သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ 

စာရင္း၀င္ေသာ ပထမဆံုး ကုမၸဏီ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

 

Myanmar Centre for Responsible Business အေၾကာင္း (www.mcrb.org.mm)  

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး  အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ကို ယူေကအေျခစုိက္ Institute for Human 

Rights and Business (IHRB) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Danish Institute for Human Rights (DIHR) တုိ႕၏ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ယူေက ၊ ဒိန္းမတ္ ၊ ေနာ္ေဝး ၊ ဆြဇ္ဇာလန္ ၊ နယ္သာလန္ ႏွင့္ အိုင္ယာလန္တုိ႕၏ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ 

ဖြ႕ဲစည္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းလုိအပ္ခ်က္ 

ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တာဝန္ယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

အသိပညာ ၊ စြမ္းရည္ ႏွင့္ စကားဝိုင္းမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ ထိေရာက္ၿပီး တရားဝင္ျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္း (Platform) 

တစ္ခုအျဖစ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာလွ်င္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေလ့အက်င့္မ်ား 

ပိုမို ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ MCRB သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း ႏွင့္ အစိုးရတုိ႕ႏွင့္ 

အတူတကြလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဘက္မလုိက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရပ္တည္ပါသည္။ 

                                                           
1 http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/report.html  
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