မြန်ြာနိုင်ငံရ စီးပာီးရရီးလိုပင
် န်ီးြ ာီး၏ ပင်လင်ီးမြင်သာြှုကို ဆန်ီးစစ်သည် “ပင်သစ်စ အစရင်ခံစာ
၂၀၂၀” ၏ ထပ်ဆံိုီးကိုြဏ
ပ ြ ာီးစာရင်ီးတင် Shwe Taung ြ အဆင် (၃) ရနရာတင် ရပ်တည်လ က်ရ

ရန်ကုန်မ ြို့၊ မ န် ာနုင်ငံ၊၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက် - Myanmar Centre for Responsible
Business (MCRB) နှင် Yever တို့ု ှ ထုတ်မြန်သည် မ န် ာနုင်ငံရှ စီီးြာီးရရီးလုြ်ငန်ီး ာီး၏ ြင်လင်ီး
မ င်သာ ှုကု ဆန်ီးစစ်သည် “ြင်သစ်စ အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀” တင် Shwe Taung သည် အဆင် (၃)
ရနရာတင် ရြ်တည်လ က်ရှြါသည်။
အဆုြါ အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀ တင် စရတာအြ်ခ န်ီး စာရင်ီး၀င်ကု ဏ
ပ ီ ာီး၊ အ ာီးြင
ု ်ကု ဏ
ပ ီ ာီး၊ ြုဂ္ဂလ
ကကု ဏ
ပ ီ ာီးနှင် နုင်ငံြင
ု ်စီီးြာီးရရီးလုြ်ငန်ီး ာီးအြါအ၀င် မ န် ာနုင်ငံရှ ကု ပဏီရြါင်ီး (၂၆၀) ခု
တို့၏
ု ကု ဏ
ပ ီဝက်ဘ်ဆုဒ် ာီးတင် ရ ာ်မြထာီးသည် သတင်ီးအခ က်အလက်ခ က် ာီးကု အကဲမ တ်
စစ်ရဆီးထာီးြါသည်။ ယခုထုတ်မြန်သည် ဆ

အကက ်ရမ ာက် ြင်သစ်စအစီရင်ခံစာသည် မ န် ာ

နုင်ငံတင် ရကာ်ြရ
ု တ်ဆုင်ရာ ထုတ်ရ ာ်ရ ကညာမခင်ီး (corporate disclosure) နှင် ြတ်သက်၍
ရည် ှနီး် ခ က် အမ င်ဆံုီးရသာ အ ာီးမြည်သူဆုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်ရစာင် မ စ်ြါသည်။
ယခုနှစ်အစီရင်ခံစာ၏ ထြ်တန်ီးအဆင် မ န် ာကု ပဏီ ာီးစာရင်ီးတင် Shwe Taung သည် အဆင်
(၃) ရနရာတင် ရြ်တည်လ က်ရှြါသည်။ Shwe Taung သည် ယခင်နှစ်အစီရင်ခံစာတင်လည်ီး အဆင်
(၃) ရနရာတင် ရြ်တည်ခဲကာ ယခုအကက ၌
် ြု မု င် ာီးသည် အကဲမ တ်ရ ှတ် ာီးကု ရရှထာီးြါ
သည်။ အဆုြါရလဒ်ရကာင်ီး ာီး ရရှမခင်ီး ှာ ကျွန်ုြ်တ၏
ုို့
ရရရှည် ံြို့မ ီးတုီးတက် ှု (sustainable
growth) နှင် ရရရှညတ
် ည်တခ
ံ ုင်မ ဲ ှုဆုင်ရာ အစီရင်ခံတင်မြမခင်ီး (sustainability reporting) တုို့
တင် အစဥ်တစုက် ရလလာ ကက ီးြ ်ီးအာီးထုတ် ှု ာီးရ ကာင် မ စ်ြါသည်။
Shwe Taung ၏ အ ှုရဆာင်အရာရှခ ြ်မ စ်သူ ဦီးရအာင်ရဇာ်နုင် ှ “corporate disclosure နဲို့
စြ်လ ဥ်ီးမြီီး မ န် ာနုင်ငံရဲြို့ထြ်တန်ီးကု ဏ
ပ ီတစ်ခုအမ စ် အသအ ှတ်မြ ခံရတဲအတက်

ာီးစာဂ္ုဏ်ယူ

၀ ်ီးရမ ာက် ြါတယ်။ ရရရှညတ
် ည်တခ
ံ ုင်မ ဲ ှုကု ဦီးစာီးရြီးတဲ အ ြို့ဲ အစည်ီးတစ်ခုအရနမ င် ြင်သစ်စ
အစီရင်ခံစာ ၂၀၂၀

ှာ တတယအဆင်ရရှခဲမခင်ီးဟာ ခုင် ာတဲရကာ်ြုရတ်စီ အ
ံ ုြခ
် ြ် ှုနဲို့ ရရရှည်

တည်တခ
ံ ုင်မ ဲ ှု၊ ြင်လင်ီးမ င်သာ ှုတအ
ုို့ ရြေါ် ထာီးရှတဲ ကျွန်ရတာ်တရ
ုို့ ဲြို့ ကတက၀တ်ကု အတည်မြ
မြသနုင်တာြဲ မ စ်ြါတယ်။ ကျွန်ရတာ်တရ
ုို့ ဲြို့ လုြ်ငန်ီးရတ ာှ သဘာ၀ြတ်၀န်ီးက င်ဆုင်ရာ၊ လူ ရရီး
ှု
ဆုင်ရာနဲို့ ရကာ်ြုရတ်စီ ံ အုြခ
် ြ် ှုဆုင်ရာ အရ ကာင်ီးအရာရတကု ရြါင်ီးစည်ီးလုြ်ရဆာင်မခင်ီးက

ကျွန်ရတာ်တို့က
ု ု ြု ု ကကံခံ ှုရှမြီီး သစ်လင်တဲ ရရရှည် ြို့ံ မ ီးတုီးတက် တ
ှု စ်ခုကု န်တီီးနုင် ုို့ တန်ီးအာီး
ရြီးတယ်လုို့ ယံု ကည် ြါတယ်။” ဟု ရမြာ ကာီးခဲြါသည်။
ကျွန်ုြ်တ၏
ုို့ ဝက်ဘ်ဆုဒ်တင် ရ ာ်မြထာီးသည် Shwe Taung ၏၂၀၁၉ ခုနှစ် Sustainability Report
တင် ကျွန်ုြ်တ၏
ုို့ ရရရှည်တည်တခ
ံ ုင်မ ဲ ှုဆုင်ရာ ရ ာ် န
ှ ်ီးခ က် ာီးနဲို့ ြု ရ
ု ကာင်ီး န်ရသာ ရရရှည်
တည်တခ
ံ ုငမ် ဲ ှုဆုင်ရာလုြ်ရဆာင်ခ က် ာီး ရ ာ်မြြါဝင်ြါသည်။ ကျွန်ုြ်တို့သ
ု ည် ရည်ရှညတ
် ည်တံ
ခုင်မ ဲ ှုရှရစရရီး အတက် ြု ခ
ု ုင် ာရကာင်ီး န်ရသာ ရကာ်ြရ
ု တ်အစဥ်အလာ

န်တီီးတည်ရဆာက်

မခင်ီး၊ ထရရာက်မ န်ဆန်ရသာ ဆံုီးမ တ်ခ က် ာီးခ ှတ်မခင်ီးနှင် ရ ာ်ရဆာင်လုြက
် ုင်မခင်ီးတို့ုကု ရဆာင်
ရွက်လ က်ရှြါသည်။ ကျွန်ုြ်တအ
ုို့ ရနမ င် ရရရှည်တည်တခ
ံ ုင်မ ဲ ှုဆုင်ရာ ရဆာင်ရွက်ခ က် ာီးကု
အာီးလံုီးနှင်အတူ အရကာင်အထည်ရ ာ်လုြက
် ုင်သာီး ည်မ စ်မြီီး မ န် ာနုင်ငံရရရှည် ံြို့မ ီးတုီးတက်
ှုရှရစရရီး တစ်တြ်တစ်အာီး ြါဝင် လုြ်ရဆာင်သာီး ည်မ စ်ြါသည်။
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