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Position Paper #1

ဘဏ္ဍာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းးးများ�ားသည်းး ကဏ္ဍာအသးးသးး��ိ စးးပွားာ့းရေး�းလုပုွားးငန်းးးများ�ားက� ု ဘဏ္ဍာာရေးငရ့ေး�ာကးပွား့�သည်း�းအပြပွားငး စားသ့းုသ ူ
သ�ု�များဟုတု်း သ့းုစ�့သမူျား�ားအား ရေးငရ့ေး�ကးဝန်းးရေး�ာငးများမုျား�ား ရေးပွားးပြ�ငးးပြဖွဲ့င�း တ်�ုငးးပြပွားည်းး၏ စးးပွားာ့းရေး�းဖွဲ့့့�ဖြိုးဖွဲ့��းတ်�ုးတ်ကးများတု်င့း 
အရေး�းကြီးကးးရေးသာ အ�န်းးးကဏ္ဍာများ ိ ပွားါဝငးပွားါသည်းး။ ��ုက��သ�ု� လုပုွားးရေး�ာငးပြ�ငးးပြဖွဲ့င�း ၎ငးးတ်�ု�သည်းး အလုပုွားးအက�ုငးအ�င့�းအလုများးးများ�ား 
ဖွဲ့န်းးတ်းးရေးပွားးပြ�ငးးနှငိ�း �န်းးးသစးတ်း�င့းများုက�ု ပြများှင�းတ်ငးရေးပွားးဖြိုးပွားးး ပွား�ုများ�ုရေးကာငးးများန့်းးရေးသာ လု�ူအဖွဲ့�့�အစည်းးးများ�ားအား တ်ည်းးရေး�ာကး�ာတ်င့း 
ကညူ်းးရေးပွားးပွားါသည်းး။

ယရေးန်း�ရေး�တ်းတ်င့း နှ�ုငးင့သားများ�ား၊ စားသ့းုသ ူသ�ု�များဟုတု်း သ့းုစ�့သမူျား�ား၊ ဝန်းး�များးးများ�ားနှငိ�း ရေးငရ့ေး�ကးအ�ငးးအနှိးး ရေး�ာကးပွား့�ရေးပွားးသမူျား�ား 
(Capital provider) ပွားငးလုှငး ရေးကားပွား��ု�တ်းများ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း အပြများတ်းအစန့်းးးက�ုသာ အာရုံ့မုျားစ�ုကးဘ� အစု�ယိးယာ�ငိးများ�ားနှငိ�း 
အက� ��းသကး��ုငးသမူျား�ားက�ုပွားါ အက� ��း��ိရေးစများည်း�း တ်န်းးဖွဲ့�ုးများ�ား ဖွဲ့န်းးတ်းးနှ�ုငး ရေးသာ �ငိးးလုငးးတ်�က�သည်း�း �ည်းး�ယွး��ကး�ိ��န်းး 
ရေးများှားလုင�း�ကပွားါသည်းး။ ပွား�ုများ�ုစ�များးးလုန်းးးဖြိုးပွားးး အလု့းုစ့ပုွားါဝငးနှ�ုငးရေးသာ လု�ူအဖွဲ့�့�အစည်းးးများ�ား�းသ�ု� အသင့းကးူရေးပြပွားာငးးရေး�းက�ု ပွား့�ပွား�ုးကညူ်းး�န်းး 
ဘဏ်းများ�ားနှငိ�း အ�ငးးအနှးိးရေး�းကက့းများ�ားအတ်က့း ၎ငးးတ်�ု�၏ �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ားအား အက�ပြဖွဲ့တ်းပြ�ငးးနှငိ�း အ�ငးးအနှးိးများ�ား 
ပြများှ�ပွားးနှိ့ပြ�ငးး အရေးလု�အက�င�းတ်�ု�က�ု အသင့းကးူ၊ ရေးပြပွားာငးးလု�ရေးစနှ�ငုးသည်း�း စည်းးးများ�ဥ်းးးများ�ားက� ု ကများာာတ်စးဝမိျားးး��ိ စည်းးးများ�ဥ်းးးစည်းးးကများးး 
 ရေးဖွဲ့ားရေး�ာငးသမူျား�ား၊ �ကပွားးများတ်းကပ့ွားးက�သည်းး� အဖွဲ့�့�အစည်းးးများ�ားက သတ်းများတိ်း�န်းး ကြီးက��းပွားများးးလု�ကး �ိ��ကသည်းး။

��ုက��သ�ု� အသင့းကးူရေးပြပွားာငးးရေး�းတ်င့း ဘဏ်းများ�ားသည်းး ရေး��ိတ်န်းးးများိ ပွားါ၀ငး�ကဖြိုးပွားးး ဘတု်းအဖွဲ့�့�များ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း ၎ငးးတ်�ု�၏ 
အဓိ�က စးးပွားာ့းရေး�းလုပုွားးငန်းးးတ်င့း သဘာဝပွားတ်းဝန်းးးက�ငး၊ လုမူျားနုှိင�း စးများ့အုပွားး���ပွားးများကုဏ္ဍာ (ESG)  အစ�တ်းအပွား�ုငးးများ�ားက�ု 
�ည်း�းသင့းးစဥ်းးးစားပြ�ငးးနှငိ�း ရေးစာင�း�ကည်း�းရေးလု�လုာပြ�ငးး န်းည်းးးလုများးးများ�ားက�ု ဂရုံတု်စ�ုကး ပြများှင�းတ်ငးသင�းပွားါသည်းး။ ဘတု်းအဖွဲ့�့�များ�ားသည်းး 
များဟုာဗျူ��ဟုာက�ု သတ်းများတိ်း�န်းးနှိင�း အရေး�းအကြီးကးး�့းု က�ုငးတ်ယ့းရေးပြဖွဲ့�ငိးး�များည်း�း က�စစ�ပွားး (Material issues) များ�ားက�ု 
အာရုံ့စု�ုကး�န်းး လု�ုအပွားးရေးပွားသည်းး။ ��ု�ပြပွားငး ရေးကာငးးများန့်းးဖြိုးပွားးး ရေး��ိည်းးတ်ည်းးတ့်���ုငးဖြိုးများ�ရေးသာ စမ့ျားးးရေး�ာငး�ည်းးက� ု ရေးပွားးရေး�ာငးနှ�ငုး�န်းး 
အများရုေး�ာငးအဖွဲ့�့�များ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း များည်းးက��သ�ု� လုပုွားးရေး�ာငးများည်းးက� ုဘတု်းအဖွဲ့�့�က  ရေးစာင�း�ကည်း�း�များည်းး ပြဖွဲ့စးပွားါသည်းး။

William Bruce Cameron

အရေး�းကြီးကးးသည်းးဟု ု �ငးများတိ်း�ားရေးသာ အ�ာများ�ားသည်းး အများနိ်းးတ်ကယး 
လုကးရေးတ်�့တ့်ငး အ ရေး�းများကြီးကးးနှ�ုငးသက��သ�ု� အရေး�းများကြီးကးးဟု�ုငးများတိ်း�ားရေးသာ 
အ�ာများ�ားသည်းး အများနိ်းးတ်ကယးတ်င့း အရေး�းကြီးကးးရေးန်းနှ�ုငးသည်းး။

ဘဏ််၏ ဘတု််အဖွဲ့�့�များ�း�အနေ�ဖြဖွဲ့င့််် သဘးဝပတ််ဝ�်�ကျ�င့််၊ လူမူျားနုှှင့်် ်စီမီျားံအပု်ချု��ပ်များုကျဏ္ဍ 
(Environmental, Social and Governance) ကျုု များည််ကျ�သ်ုု�   ချု�ဥ်း်�ကျပ်နှုုင့််သ�ည််�။

အကျ�ဥ်း်�ချု��ပ်
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သဘာဝပွားတ်းဝန်းးးက�ငး၊ လုမူျားနုှငိ�းစးများ့အုပွားး���ပွားးများကုဏ္ဍာ (ESG) နှိင�း �ကးစပွားးရေးသာ �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ားသည်းး ဘဏ္ဍာာရေး�း 
အဖွဲ့�့�အစည်းးးများ�ားအတ်က့း ပွား�ု၍အရေး�းပွားါလုာသည်း�းအရေးလု�ာကး �ာသးဥ်းတ်ုရေးပြပွားာငးးလု�များနုှိင�း သဘာဝ��ုငး�ာ �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ား 
သည်းးလုည်းးး အရေး�းကြီးကးးလုာပွားါသည်းး။ သဘာဝအ�ငးးအပြများစးများ�ား �တု်းယူပြ�ငးးနှငိ�း အ��ကးအလုကးများ�ား အစ��ိသည်းးတ်�ု�သည်းး 
စးးပွားာ့းရေး�း၊ လုုပွားးငန်းးးလုည်းးပွားတ်းမုျား ပွား့စု့အများ�ားစအုတ့်ကး အရေး�းကြီးကးးရေးပွားသည်းး။ ယရေးန်း�ရေး�တ်းတ်င့း ပွားန်းးးတ်�ုငးများ�ား သတ်းများတိ်းရေးပွားးသည်း�း 
Planetary boundaries နှိင�း Science-based targets များ�ား��ိပြ�ငးး၊ ��ု�အပြပွားငး က�န်းးးများာဖြိုးပွားးး ရေးန်း��ငးစဖွဲ့ယ့းပြဖွဲ့စးရေးသာ ပွားတ်းဝန်းးးက�ငး၊ 
ကများာာကြီးကးးရေးပွား်တ်င့း ရေးန်း��ုငး�ပြ�ငးးသည်းး လု�ူအ�့င�းအရေး�းတ်စး�ပွားး ပြဖွဲ့စးလုာသည်းးဟုရူေးသာ အ��ကးက�ု စးးပွားာ့းရေး�းလုပုွားးငန်းးးများ�ားနှငိ�း 
ဘဏ်းများ�ားက ရေးယဘယု�အားပြဖွဲ့င�း လုကး�့လုာ�ကသည်းး။ အ�းူသပြဖွဲ့င�း ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်�ရေးသာ စမ့ျားးးရေး�ာငး�ည်းးများ�ားနှငိ�း 
တ်န်းးဖွဲ့�ုးများ�ားက�ု ရေးပွားးရေး�ာငး�န်းး ESG ��ငုး�ာ �့းုရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ားက�ု ��ဉ်းးးကပွားးသင�းသည်းးဟု ုန်း�းလုည်းးလုာ�ကပွားါသည်းး။

ပြများန်းးများာနှ�ုငးင့သည်းး ကများာာကြီးကးးပွားူရေးနှ့းလုာများ၏ု ရေးန်း�ကး�ကးတ်�့��ုးက� ��းများ�ားက�ု အများ�ား�့းု ရေးတ်�့ကြုံက့��့စား�သည်း�း နှ�ုငးင့တ်စး� ု
ပြဖွဲ့စးရေးသာရေး�ကာင�း ESG �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ား၊ အ�းူသပြဖွဲ့င�း �ာသးဥ်းတ်ရုေးပြပွားာငးးလု�များနုှိင�း ပွားတ်းသကးသည်း�း �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးများမုျား�ားက�ု 
ပြများန်းးများာနှ�ုငးင့�ိ� ဘဏ်းများ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း �ည်း�းသင့းးစဉ်းးးစားသင�းသည်းး။ Germanwatch များ ိ�တု်းရေးဝသည်း�း အစး�ငး�့စာများ�ားအ� ၂၀၁၀ 
များ ိ၂၀၁၉ �ုနှိစးအတ်င့းးတ်င့း နှ�ုငးင့တ်င့းး၌ �ာသးဥ်းတ်ုရေးပြပွားာငးးလု�များ၏ု အက� ��း�ကးများ�ားရေး�ကာင�း လုရူေးပွားါငးး ၇ သန်းးးရေးက�ား ရေးသ�့းု���ဖြိုးပွားးး 
အရေးများ��ကန်းးရေး�်လုာ ၁.၅ ဘးလုးယ့ �့ုးရုံ့းု����သည်းး။ ဘဏ်းများ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း အလု့းုစ့ပုွားါဝငးဖြိုးပွားးး အပြပွားန်းးအလုနိ်းးရေးလုးစားများ�ု�ိသည်း�း 
လုပုွားးငန်းးး�င့းများ�ားက�လုုည်းးး ဖွဲ့န်းးတ်းးသင�းသည်းး။ ��ု�အပြပွားငး ��ုငးများာ၊ ရေးကာငးးများန့်းးရေးသာ ရေးကားပွား��ု�တ်း အပုွားး���ပွားးများ ု အရေးလု�အက�င�းများ�ား 
ရေးများး့ပြများ�ပြ�ငးးသည်းး လုပုွားးငန်းးးများ�ားက� ု တ်ည်းးတ့်�ရေးစရုံ့သုာများက ဘဏ္ဍာာရေး�း��ငုး�ာ လုပုွားးရေး�ာငး��ကးများ�ားများ ိ ရေးပွား်ရေးပွားါကးလုာနှ�ငုးသည်း�း 
�့ုးရုံ့းုနှ�ုငးများမုျား�ားက�ု ရေးလု�ာ�ပွားါးသကးသာရေးစ�ာတ်င့းလုည်းးး အရေး�ာကးအကပူြပွား�ပွားါသည်းး။ ရေးငရ့ေး�းရေး�ကးရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းးးများ�ား
သည်းး    ၎ငးးတ်�ု�၏ စးးပွားာ့းရေး�း လုည်းးပွားတ်းများပုွား့စု့တ်င့း �ာသးဥ်းတ်ုနှိင�း သဘာဝ��ုငး�ာ �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ားက� ု ရေးပွားါငးးစပွားးပြ�ငးးပြဖွဲ့င�း 
ပွား�ုများ�ုစ�များးးလုန်းးးရေးသာ စးးပွားာ့းရေး�းက� ု ပြများှင�းတ်ငးရေးပွားးဖြိုးပွားးး ပွား�ုများ�ုကြုံက့���ုငးများ�ု�ိရေးသာ လု�ူအဖွဲ့�့�အစည်းးးများ�ားက�ု ပွား့�ပွား�ုးရေးပွားးသည်း�းအတ့်ကး 
အပြပွား�သရေးဘာရေး�ာငးရေးသာ သကးရေး�ာကးများမုျား�ား��ိရေးပွားသည်းး။
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ဘဏ််များ�း�နှှင့််် ဘဏ္ဍးနေ��အဖွဲ့့��အစီည််�များ�း�သည်် လူမူျားနုေ��နှငှ့််် သဘးဝပတ််ဝ�်�ကျ�င့််ဆိုုုင့််�း ဆိုံု�ရှုံးံ�ုနှုုင့််နေဖြချုများ�း�ကျု ု
ဂရှုံးတု်စီုုကျ် စီမီျားံချု��်ချု့��များည််။ ထိုုုသုု� များလူပု်နေဆိုးင့််ပါကျ ပုုင့််ဆိုုုင့််များတု်�်ဖွဲ့ုု�များ�း�ကျု ု ဖွဲ့�ကျ်ဆို�ီနှုုင့််ဖြချုင့််�၊ ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့ု��တ်ုု�တ်ကျ်များအုး� 
အကျ��်အသတ််ဖြဖွဲ့စီ်နေစီဖြချုင့််�တ်ု�ုအဖြပင့်် လူသူး�တ်ုု�၏ အသကျ်အနှတ�းယ််ကျုုပါ သကျ်နေ�းကျ်များ�ုှုနေစီနှုုင့််သည််။ ဗဟိုုုဘဏ််များ�း�သည််  
၎င့််�တ်ု�ု၏ စီမီျားံချု��်ချု့�များတု်င့့်် ပတ််ဝ�်�ကျ�င့််၊ လူမူျားနုှှင့််် စီမီျားံအုပ်ချု��ပ်များ ု အချု�ကျ်များ�း�ကျုု ထိုည်််သင့့််�စီဥ်း်�စီး�စီ ဖြပ�လူးကြကျသည်။် 
ဘဏ််များ�း�၏ နေ��ညှ််တ်ည််တ်ံခ်ျုုုင့််ဖြိုးများ�များသုည်် နေအးကျ်ပါ အ�ည််အနေသ�့များ�း�အနေပ်တ်င့့်် များတူ်ည််နေ�ပါသည််။

ဘဏ််များ�း�နှှင့််် ဘဏ္ဍးနေ��အဖွဲ့့��အစီည််�များ�း�သည်် ပနေ�းဂ�ကျ်များ�း�နှငှ့််် စီ�ီပး့�နေ��လူပု်င့်�်�များ�း�ကျု ုနေင့်န့ေကြကျ�နေထိုးကျ်ပံဖ်ြချုင့််�ဖြဖွဲ့င့််် စီ�ီပး့�နေ�� 
ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့�ု�တ်ုု�တ်ကျ်များကုျုု ဖြဖွဲ့စီ်နေစီသည််။ သ�ု�ရေးသား ၎ငးးတ်�ု�၏ လုုပွားးငန်းးးလုည်းးပွားတ်းများကု�ု တ်ည်းးတ့်���ုငးဖြိုးများ�ရေးစ�န်းး ဘဏ်းများ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း ၎ငးးတ်�ု� 
ရေးငရ့ေး�ကးရေး�ာကးပွား့�ရေးန်းရေးသာ စးးပွားာ့းရေး�းလုပုွားးငန်းးးများ�ားနှငိ�း ပွားရေး�ာဂ�ကးများ�ားသည်းး ရေးကာငးးများန့်းးစ့ာ စးများ့�န်း�း�့�နှ�ုငးပြ�ငးး ��ိသည်းးသာများက 
�့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ားက� ုရေးသ��ာရေးလု�လုာ ��့ပြ�ားစ�တ်းပြဖွဲ့ာ၍ သကးရေး�ာကးများ ုရေးလု�ာ�ပွားါးရေးစ�န်းး လုပုွားးရေး�ာငးရေးန်းများကု�ု ရေးသ��ာရေးစ�များည်းးပြဖွဲ့စးသည်းး။

��ု�ရေးန်း�ကး ၎ငးးတ်�ု�အရေးန်းပြဖွဲ့င�း ဘဏ္ဍာာရေး�း��ုငး�ာ �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ားက�သုာ အာရုံ့စု�ုကးရေးန်းလုှငး အလုန့်းးပွားငး အနှတ�ာယးများ�ားဖြိုးပွားးး 
�့ုးရုံ့းုများမုျား�ားနှ�ုငးသည်းး။ လုမူျားရုေး�းနှငိ�း သဘာဝပွားတ်းဝန်းးးက�ငး��ငုး�ာ �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ားက� ု စးများ့�န်း�း�့�နှ�ုငးများ ု များ��ိပြ�ငးး၏ ဘဏ္ဍာာရေး�း��ုငး�ာ 
အက� ��း�ကး ကြီးကးးများားများကု�ု  သ���ိရေးစနှ�ုငးသည်း�း  ဥ်းပွားများာများ�ားစာ့လုည်းးး  ��ိနှိင�းရေးန်းဖြိုးပွားးပြဖွဲ့စးသည်းး။ ၂၀၁၀ �ုနှိစးတ်င့း BP  သည်းး များကက�းက�ု 
ပွားငးလုယးရေးက�့��ိ ပွားငးလုယးရေး�န်းကးစးများ့က�န်းးးတ့်ငး ရေး�န်း့ယ�ုဖွဲ့�တ်းများအုတ့်ကး အရေးများ��ကန်းးရေး�်လုာ ၅၃.၈ ဘးလုးယ့ (အ�န့်းးရေးငမ့ျားပွားါ) အား 
ရေးပွားးရေး�ာငး����ဖြိုးပွားးး၊ ၂၀၁၅ �ုနှိစးတ်င့း Volkswagen သည်းး �းဇယးကား အစးးရေး� ၁၁ သန်းးး၏ ဓိာတ်းရေးင�့�တု်းလုတှ်းများကု�ု စ�စစးစများးးသပွားးများတု်င့း 
ရေးအာငးပြများငး�န်းး လု�များးလုည်းး���များရုေး�ကာင�း ကမုျားပဏ်းအရေးန်းပြဖွဲ့င�း အက�င�းပွား�ကးများအုတ့်ကး ယရူုံ�ု ၂၇. ၄ ဘးလုးယ့အား ရေးပွားးရေး�ာငး����သည်းး။

��ု�ပြပွားငး ကများာာ�စးးပွားာ့းရေး�းဖွဲ့��ုများးများ ိ နှိစးစဉ်းး�တု်းရေးဝရေးသာ Global Risks Reports အ� အရေး�းကြီးကးး�့းုရေးသာ အနှတ�ာယးများ�ားများာိ 
သဘာဝပွားတ်းဝန်းးးက�ငးနှငိ�း လုမူျားရုေး�း��ုငး�ာ အနှတ�ာယးများ�ားပြဖွဲ့စးရေးပွားသည်းး။ ၎ငးးအနှတ�ာယးများ�ားသည်းး ပြများန်းးများာနှ�ုငးင့အရေးပြ�အရေးန်းနှငိ�း 
သကး��ုငးသည်းး �ငးပွားါသလုား။ ��ုက��သ�ု�ရေးသာ အနှတ�ာယးများ�ားရေး�ကာင�း တ်�ုငးးပြပွားည်းးအတ်က့း န်းစးန်း��့ုးရုံ့းုများမုျား�ားများာိ များည်းးသည်းးတ်�ု� 
ပြဖွဲ့စးနှ�ုငးပွားါသလု�။

အဓိပုါါယ််ဖြပည်််ဝသည််် အကျ��ု�သကျ်ဆိုုငု့််သမူျား�း�နှှင့််် ထိုနုေတ်�့ဆိုကျ်သ့ယ််များုတ်ုု�ကျုု တ်စီ်ဖွဲ့ကျ်တ်င့့်် နေဆိုးင့််�ကွျ်ဖြိုးပ�ီ 
အဖြချုး�တ်စီ်ဖွဲ့ကျ်တ်င့့်် စီည််�များ�ဥ်း်�အသစီ်များ�း�အး� လူုုကျ်�ာနှုငု့််��် ၎င့််�တ်ု�ု၏ ESG ဆိုုုင့််�း များဟိုးဗ��ဟိုးတ်ုု�ကျုု 
နေသချု�းစီး့ချု�များှတ််ဖြချုင့််�၊

တ်�်ဖွဲ့ုု�ဖွဲ့�်တ်�ီများစုီကျ်ဝ�်� (Value chain) တ်စီ်နေလူားကျ် အထိုူ�သဖြဖွဲ့င့််် ဘဏ််များ�း�၏ �င့််�နှှီ�ဖြများု�ပ်နှှံများမုျား�း�တ်င့့်် 
ဆိုံ�ုရှုံးံ�ုနှုုင့််နေဖြချုများ�း�ကျု ု အကျ�ဖြဖွဲ့တ််��်အတ်က့ျ် ESG ကျုု ၎င့််�တ်ုု�၏  အဓိကုျလူပု်င့်�်�နေဆိုးင့််တ်းများ�း�တ်င့့််  နေပါင့််�စီပ်နှုငု့််ဖြချုင့််� 
တ်ုု� ဖြဖွဲ့စီ်သည််။

၁။

၂။

သဘးဝပတ််ဝ�်�ကျ�င့််၊ လူမူျားနုှှင့််် စီမီျားံအပု်ချု��ပ်များ ု (ESG) သည်် ဖြများ�်များး်ဘဏ််များ�း�အတ်က့ျ် အဘယ််နေကြကျးင့််် 
အနေ��ပါသလူ�။

https://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/what-challenges-do-central-banks-face-implement-environmental-social-and-governance
https://blogs.worldbank.org/allaboutfinance/what-challenges-do-central-banks-face-implement-environmental-social-and-governance
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ဖြများ�်များးနှုုင့််င့်ံတ်င့့်် နေ��ညှ််တ်ည််တ်ံခ်ျုုုင့််ဖြိုးများ�နေသး စီ�ီပး့�နေ��လူပု်င့်�်�များ�း� �ှုလူးနေစီ��်အတ်က့ျ် လူူများနုေ��နှငှ့််် သဘးဝပတ််ဝ�်�ကျ�င့််ဆိုုငု့််�း 
အနှတ�းယ််များ�း�ကျု ုနေကျးင့််�များ�့်စီ့း စီီများံချု��်ချု့�ဖြချုင့််�သည်် များ�ှမုျားဖြဖွဲ့စီ်လူုအုပ်ပါသည််။

သဘးဝပတ််ဝ�်�ကျ�င့််ဆိုုငု့််�း အနှတ�းယ််များ�း�။ Germanwatch သည်းး �ာသးဥ်းတ်ုရေးပြပွားာငးးလု�များ၏ု အက� ��း�ကးများ�ားရေး�ကာင�း 
����ုကးမုျား အ��ိ�့ုးနှ�ုငးင့များ�ားက�ု သတ်းများိတ်း�န်းး အစး�ငး�့စာများ�ားက�ု �ကးတ်�ုကး�ုတ်းရေးဝ���သည်းး။ ��ုအစး�ငး�့စာများ�ားအ� 
၂၀၀၀ �ုနှိစး များ ိ ၂၀၁၉ �ုနှိစးအတ်င့းး ပြများန်းးများာနှ�ုငးင့သည်းး ရေးပွား်တ်�ု�းက�ု ဖြိုးပွားးးလုှငး ကများာာရေးပွား်တ်င့း �တု်�ယ ����ုကးများ ု အ��ိ�့ုးနှ�ုငးင့ 
ပြဖွဲ့စးသည်းး။ ဥ်းပွားများာအားပြဖွဲ့ငး� ၂၀၀၈ �ုနှိစးတ်င့း န်း�ဂစးများုန်းးတ်�ုငးးကြီးကးး ရေး�ကာငး� ��ုး�ာွးရေးသာ အက� ��း�ကးများ�ား�ိ����ဖြိုးပွားးး ပြဖွဲ့စးသည်းး။ 
လုန့်းး���ရေးသာ နှိစးရေးပွားါငးး နှိစး�ယးရေးက�ားအတ်င့းးတ်င့း ရေး�အလုန့်းးကြီးကးးပြ�ငးး၊ ရေးပြများဖြိုးပွား��ပြ�ငးး၊ ��ုငးကလုနု်းးးများနု်းးတ်�ုငးး စသည်းး� 
�ာသးဥ်းတ်ုရေးပြပွားာငးးလု�မုျား��ုငး�ာ ပြဖွဲ့စး�ပွားးများ�ား၏ အကြီးက�များးရေး�သည်းး ပွား�ုများ�ု များ�ားပြပွားားလုာဖြိုးပွားးး ပြပွားငးး�န်းးမုျားသည်းး ကြီးကးးများားလုာ���သည်းး။  
၎ငးးတ်�ု�၏ အက� ��း�ကးများ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း လုရူေးပွားါငးး ၇ သန်းးးရေးက�ား ရေးသ�့းုဖြိုးပွားးး အရေးများ��ကန်းးရေး�်လုာ ၁.၅ ဘးလုးယ့ �့ုးရုံ့းု���သည်းး။ 
ကွနှးုပွားးတ်�ု�၏ များန်းကးပြဖွဲ့န်းးများ�ား၊ အန်း�ဂတ်းတ်င့း များည်းးသ��ုရေးသာ အနှတ�ာယးများ�ားက ရေးစာင�းကြီးက��ရေးန်းပွားါသလု�။ 

အာ�ဖိွဲ့့့�ဖြိုးဖွဲ့��းရေး�းဘဏ်း (ADB) များ ိ �န်း�းများိန်းးး��ကးအ� �ာသးဥ်းတ်ုရေးပြပွားာငးးလု�များရုေး�ကာင�း �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးများသုည်းး �ာစနုှိစးအကုန်းးတ့်ငး 
ရေး�သတ်င့းး��ိ စစုရုေးပွားါငးးပြပွားည်းးတ်င့းး�တု်းကနု်းး၏ ၁၁ �ာ��ုငးနှုန်းးးအ�� ��ိနှ�ုငးရေးပွားသည်းး။ ��ု�ရေးန်း�ကး ၎ငးး�ာသးဥ်းတ်ရုေးပြပွားာငးးလု�များသုည်းး 
ရေးအာကးပွားါပွား့တု့်ငး ရေးဖွဲ့ားပြပွား�ားသည်း�းအတ်�ုငးး အနှတ�ာယးနှစိးများ� ��းက�ု ပြဖွဲ့စးရေးပွား်လုာရေးစနှ�ငုးပွားါသည်းး။

��ုး၀ါးပြပွားငးး�န်းးရေးသာ �ာသးဥ်းတ်ရုေး�ကာင�း ရေးပြများယာနှငိ�း အရေးပြ��့အရေး�ာကးအအု့များ�ား ပွား�ကးစးးပြ�ငးးများ ိ ပြဖွဲ့စးရေးပွား်လုာရေးသာ 
ရုံပုွားး၀တု်�ပွား�ုငးး ����ုကးန်းစးန်း�နှ�ုငးရေးသာ အနှတ�ာယးများ�ား။ ဥ်းပွားများာအားပြဖွဲ့င�း၊ Climate Central သည်းး ပွားငးလုယးရေး�များ�ကးနှ�ိပြပွားငး 
ပြများင�းတ်ကးလုာများနုှငိ�း ကများးးရုံ�းုတ်န်းးး ရေး�လုမှျားးးများ�ုးများတု်�ု�က�ု ရေးတ်�့ကြုံက့��နှ�ုငးရေးသာ ဧ��ယာများ�ားက�ု ရေးဖွဲ့ားပြပွားသည်း�း သတ်ငးး 
အ��ကးအလုကးများ�ားနှငိ�း က���ယာများ�ားက�ု ပွား့�ပွား�ုးရေးပွားးသည်းး။ ��ု�ပြပွားငး ပွားရေး�ာဂ�ကးအများ� ��းများ� ��း၏ အ�� �န်းး�ကာလုာသည်းးနှငိ�းအများှ 
ပြဖွဲ့စးရေးပွား်လုာနှ�ငုးရေးသာ အားန်းည်းးး��ကးနှငိ�း များ��ုငးဖြိုးများ�များမုျား�ားက�ု အက�ပြဖွဲ့တ်း�န်းးလုည်းးး ကညူ်းးရေးပွားးနှ�ုငးပွားါသည်းး။

�ာသးဥ်းတ်ု��ုငး�ာ များဝူါ�နှိင�း �ာသးဥ်းတ်ုပြဖွဲ့စးစဉ်းး ရေးပြပွားာငးးလု�များမုျား�ား၏ �လု�းအပြဖွဲ့စး စးးပွားာ့းရေး�း ပွား�ကးစးးယ�ုယင့းးများမုျား�ားနှိင�း 
ကနု်းးပွားစစည်းးးများ�ားနှငိ�း ဝန်းးရေး�ာငးများမုျား�ား၏ ရေး�းနှနု်းးးအရေးပြပွားာငးးအလု�ရေး�ကာင�း ပြဖွဲ့စးရေးပွား်လုာရေးသာ အသင့းကးူရေးပြပွားာငးးရေး�းကာလု 
အနှတ�ာယးများ�ား။ ဥ်းပွားများာအားပြဖွဲ့င�း၊ IMF ၏ �န်း�းများိန်းးး��ကးအ� ၂°C �ည်းးများနိ်းးး��ကးနှိင�း က�ုကးည်းးများ ု ��ိရေးစ�န်းးအတ်က့း 
ကာဗျူန့်းး�ုတ်းလုတှ်းများကု�ု ရေးလုှာ����န်းး ကာဗျူန့်းး��ုငးရေးအာကး��ု�း�တု်းလုတှ်းများုပွားများာဏ် တ်စးတ်န်းးလုှငး ၇၅ ရေး�်လုာ 
က�သင�းရေး�ကာငးး သတ်းများတိ်း�ားများသုည်းး  စးများ့က�န်းးးများ�ား၏ �ငးးနှးိးပြများှ�ပွားးနှိ့များုများ ိ ���ိနှ�ုငးများည်း�း အပြများတ်းများ�ားနှငိ�း ပွား�ုငး��ုငးများ ု
တ်န်းးဖွဲ့�ုးများ�ား အရေးပွား်တ်င့း သကးရေး�ာကးများ�ု�ိနှ�ုငးများည်းး ပြဖွဲ့စးပွားါသည်းး။ ကာဗျူန့်းး�ုတ်းလုတှ်းများ ုရေးလုှာ���ရေး�းနှငိ�း သစးရေးတ်ာပြပွား�န်းးးတ်းးများ ု
တ်�ုကးဖွဲ့�ကးရေး�းသည်းး ပြများန်းးများာနှ�ုငးင့၏ အန်း�ဂတ်း ရေးကာငးးများန့်းးရေး�းအတ်က့း များ��ိများပြဖွဲ့စး အရေး�းပွားါဖြိုးပွားးး ဘဏ်းများ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း 
��ုက�စစ�ပွားးများ�ားတ်င့း အဓိ�က အ�န်းးးကဏ္ဍာများိ ပွားါဝငးနှ�ုငးပွားါသည်းး။
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ပ်ုဝတပိုင်း ထခိိုက်နစ်န�ိုင်ေသာ အ�ရာယ်များ
(မနု်တိုင်း၊ ေရကးီြခင်း၊ ပင်လယ်ေရမျက်�ှြပင်

ြမင့်တက်လာြခင်း၊ အစရှသိည်)

စးီပာွးေရး

ဘာေရးစနစ်

ခက်ခဲလာေသာ
ဘာေရး အေြခေနများေကာင့် 

ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ဆိးုကျိးများ

စးီပာွးေရး

ပျက်စးီ

ယိုယငွ်းမ

ပိုင်ဆိုင်မ
တန်ဖိုးများ
ကျလာြခင်း

အြမတ်ေငွ
နည်းလာြခင်း

ကယွ်၀
ချမ်းသာမ

နည်းလာြခင်း

တိုးတက်ေအာင်ြမင်မန်း
နည်းလာြခင်းေကာင့်

ဘာေရး အေြခေနများ
ထခိိုက်မရှိလာြခင်း

ပိုင်ဆိုင်မ

ပျက်စးီြခင်း

ေြပာင်းေရ�

ေနထိုင်ြခင်း

ြပန်လည်

တည်ေဆာက်ြခင်း၊

အစားထိုးြခင်း

၂၀၁၉ ဒဇီင်ဘာတငွ် ထတု် ေဝ ခဲ့ေသာ The economic of climate, IMF မ ှအချက်အလက်များကို ယထူားသည်။

Stranded

Assets ၏ တန်ဖိးု

နိမ့်ကျလာြခင်း

စမွ်းအင်

ေစျးန်းများ

တိုးလာြခင်း

ေစျးကက်ွ ဆံးုံးမများ 

(ကန်ုပစည်းများ၊

ေငေွချးစာချပ်များ၊

ရယ်ှယာများ)

အေကးွဆံးုံးမများ

(ေကာ်ပိုရတ်ိငှ့်

လတူစ်ဦးချင်း ေချးေင)ွ

အာမခံ

ဆံုးံးမများ

လပု်ငန်းလည်ပတ်မှင့် 

သက်ဆိုင်ေသာ ဆံးုံးိုင်ေြခများ

(ေပးရန်ရှေိငွှင့် သက်ဆိုင်ေသာ

ဆံုးံးိုင်ေြခများ)

ထပ်တိုး

လိုက်န�ရမည့်

အရာများ

အသငွ်ကးူေြပာင်းေရးကာလ အ�ရာယ်များ
(မ၀ူါဒ၊ နည်းပညာ၊ လမူဆိုင်ရာ
အေြပာင်းအလဲများ၊ အစရှသိည်)

လူမူျားဆုိုုုင့််�း အနှတ�းယ််များ�း�။ ဥ်းပွားများာအားပြဖွဲ့င�း အများ� ��းသားနှငိ�းအများ� ��းသများးး�ကား များည်းးများှများမုျား�ားသည်းး စးးပွားာ့းရေး�းနှငိ�း လု�ူအဖွဲ့�့�အစည်းးး၏ 
ဖွဲ့့့�ဖြိုးဖွဲ့��းတ်�ုးတ်ကးများအုရေးပွား် အနှုတ်းသရေးဘာရေး�ာငးသည်း�း သကးရေး�ာကးများ�ု�ိရေးစသည်းး။ ၂၀၁၈ �ုနှိစး ကများာာ�ဘဏ်းများ ိ �တု်းပြပွားန်းးသည်း�း 
အစး�ငး�့စာအ� ၀ငးရေးင�့��ိများတု်င့း က�ား၊များ တ်န်းးးတ်ညူ်းးများှများ�ု�ိလုှငး ��များးးသာကြွကယ့းဝများသုည်းး ၁၄ �ာ��ုငးနှုန်းးး တ်�ုးလုာနှ�ုငးရေး�ကာငးး 
�န်း�းများိန်းးး�ားသည်းး။ ပြများန်းးများာနှ�ုငးင့တ်င့း စးးပွားာ့း ရေး�းလုပုွားးငန်းးးများ�ား က�ား၊ များ တ်န်းးးတ်ူည်းးများှရေး�း ပွားးူရေးပွားါငးးရေး�ာငး�ကွးများ ု အသငးး 
(Business Coalition for Gender Equality) သည်းး ပွား�ုများ�ုရေးကာငးးများန့်းးရေးသာ လုပုွားးငန်းးး�င့းများ�ား တ်ည်းးရေး�ာကး�န်းးအတ်က့း 
က�ား၊များ တ်န်းးးတ်ညူ်းးများှများနုှိင�း အလု့းုစ့ပုွားါဝငးနှ�ုငးများ�ု�ုငး�ာ ��ဉ်းးးကပွားးဖွဲ့�့�စည်းးးပွား့တု်�ု�က�ု စးးပွားာ့းရေး�းလုပုွားးငန်းးးများ�ားအား ကညူ်းးရေးပွားး�န်းး 
လုပုွားးရေး�ာငးရေးန်းပွားါသည်းး။ BCGE အား စတ်ငးတ်ည်းးရေး�ာငးသည်း�း စးးပွားာ့းရေး�းလုပုွားးငန်းးးများ�ားတ်င့း AYA Bank နှိင�း KBZ Bank 
ဘဏ်းလုပုွားးငန်းးး နှစိး� ုပွားါဝငး���သည်းး။ အလုားတ်ပူွားငး ဘဏ္ဍာာရေး�းမိျား�းများ�ားသည်းး ၎ငးးတ်�ု�ရေးငရ့ေး�ကးရေး�ာကးပွား့�သည်း�း ပွားရေး�ာဂ�ကးများ�ား၏ 
အက� ��းသကးရေး�ာကးများမုျား�ားက�ု ဂရုံတု်စ�ုကးစစးရေး�းများ ု များ��ိပွားါက လုကူနု်းးကးူများကု��သ�ု�ရေးသာ လုမူျား�ားအရေးပွား် ��ုး�ာွးသည်း�း 
အက� ��းသကးရေး�ာကးများမုျား�ားက�ုပွားငး ပြဖွဲ့စးရေးပွား်ရေးစနှ�ငုးပွားါသည်းး။

အဓိပုါါယ််ဖြပည်််ဝနေသး   ESG    များဟိုးဗ��ဟိုးကျု ု နေဖွဲ့း်နေဆိုးင့််ဖြချုင့််�သည်် ဘဏ််များ�း�အတ်က့ျ် အနေ��ကြီးကျ�ီဆိုံ�ုနေသး အ�းများ�း�ထို�များ ှ
တ်စ်ီချုဖုြဖွဲ့စ်ီသည်် ် အကျ��ု�သက်ျဆိုုင်ု့်သမူျား�း�၏ ယုံ်ကြကျည််မုျားကျုု စီမံီျားချု��ခ်ျု့��းတ်င့့်် များ�း�စီး့ အကျအူည်နီေပ�နှုုင့််ပါသည််။ ပြပွားတ်းသားရေးသာ
�ည်းး�ယွး��ကးက� ု အရေးကာငးအ�ည်းးရေးဖွဲ့ားပြ�ငးးသည်းးလုည်းးး အ�ည်းးအ��ငးး�ိ�သမူျား�ားက�ု ကမုျားပဏ်းတ်င့း �ကာ�ညိ်းးဖြိုးများ�စာ့ လုုပွားးက�ုငးရေးစ�န်းး၊
 သ့းုစ�့သအူသစးများ�ားက�ု ��့ရေး�ာငး�န်းးနှိင�း အက� ��းသကး��ုငးသမူျား�ားက�ု အ�ငးးပြများစးများ�ားဟု၍ူသာ များပြများငးဘ� ပွားးူရေးပွားါငးးရေး�ာငး�ကွးသမူျား�ားအပြဖွဲ့စး 
ရုံပုြများငးသည်း�း ပွားးူရေးပွားါငးးရေး�ာငး�ကွးများ�ု�ုငး�ာ �န်းးးသစးတ်း�င့းများကု�ု ရေးများး့ပြများ��န်းး ကညူ်းးရေးပွားးနှ�ုငးသည်းး။ ဘဏ္ဍာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းးးများ�ား၏ 
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ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်�ရေး�းနှငိ�း လု�ူအဖွဲ့�့�အစည်းးး၏ သာယာဝရေးပြပွားာရေး�းတ်��ုအတ့်ကး အဓိ�ကအက��့းု အရေး�ကာငးးအ�ာများ�ားက� ု
ရေးဖွဲ့ား�တု်း�ာတ်င့း အက� ��းသကး��ုငးသမူျား�ားနှငိ�း တ်�ုကးရုံ�ုကး��ရေးတ်�့�ကး�့၊ ရေး�း့ရေးနှး့များ�ု�ိပြ�ငးးသည်းး အရေး�းကြီးကးးသည်းး။ 
သ�ု�ပြဖွဲ့စး၍ ဘဏ်းများ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း လုမူျားရုေး�း၊ စးးပွားာ့းရေး�းနှငိ�း သဘာဝပွားတ်းဝန်းးးက�ငး��ငုး�ာ တ်န်းးဖွဲ့�ုးများ�ားအား ဖွဲ့န်းးတ်းးရေးပွားးသည်း�း 
လုပုွားးရေး�ာငးများမုျား�ားက�ု လုပုွားးရေး�ာငး�န်းး �ည်းး�ယွးရေးသာ ပွားရေး�ာဂ�ကးများ�ားနှငိ�း အဖွဲ့�့�အစည်းးးများ�ားက�ု ဦးးစားရေးပွားးသင�းသည်းး။

နေ�ာကျ်ဆိုံ�ုအနေ�ဖြဖွဲ့င့််် အစီုု��များ�း�နှငှ့််် ကြကျပ်များတ််ကျပ့်ကျ�သည််် အဖွဲ့�့�အစီည််�များ�း�သည်် ကျမုျားါဏ်မီျား�း� အထို�ူသဖြဖွဲ့င့််် ဘဏ္ဍးနေ��ကျဏ္ဍကျု ု
လူများ်�ညွှ�ှ်များုများ�း�နေပ�နှုငု့််��် ESG နှှင့််် ပတ််သကျ်သည််် များဝူါဒများ�း�ကျု ု ထိုတု််ဖြပ�်လူ�ကျ်�ှုကြကျသည််။ ဥ်းပွားများာပြပွား�များည်းး��လုုှငး 
စငးကာပွားရူေးငရ့ေး�ကးအာဏ်ာပွား�ငုးအဖွဲ့�့� (Monetary Authority of Singapore) ပွားငး ပြဖွဲ့စးသည်းး။ ၎ငးးအဖွဲ့့��သည်းး ၂၀၂၀ �ုနှိစးတ်င့း 
အစ�များးးရေး�ာငးရေးငရ့ေး��းစာ���ပွားး (Green bond) �တု်းရေးပွားးပြ�ငးးနှငိ�း အစ�များးးရေး�ာငးနှငိ�း ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်���ုငးဖြိုးများ�များ�ု�ုငး�ာ ရေး�ာကးပွား့�ရေးငန့ှိင�း 
ရေး��းရေးင ့ အစးအစဥ်းး (Green & Sustainability-Linked Loan Grant Scheme - GSLS) က�ု ရေး�ာကးပွား့����သည်းး။ ��ု�ပြပွားငး ASEAN 
Capital Markets Forum (ACMF) သည်းး ရေး�သတ်င့းး၌ ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်���ုငးဖြိုးများ�ဖြိုးပွားးး ဟုန်းး��ကးည်းးရေးသာ ဘဏ္ဍာာရေး�းက� ု ပြများှင�းတ်ငး�န်းး 
သးးသန်း�းလုပုွားးငန်းးးအဖွဲ့�့�တ်စး�ုက�ု တ်ည်းးရေး�ာငး�ားပွားါသည်းး။ ��ုအဖွဲ့�့�များိ �တု်း ရေးဝ���ရေးသာ လုများးးညွှှန်းး��ကးများ�ားနှငိ�း က���ယာများ�ား                
(Guidelines and toolkits) တ်င့း ရေးအာကးပွားါတ်��ုပွားါဝငးသည်းး။

�ာသးဥ်းတ်ုနှိင�း သဘာဝပွားတ်းဝန်းးးက�ငး��ငုး�ာ �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ား၏ လုများးးညွှှန်းး��ကးနှိင�း ပွားတ်းသကး၍ ရေးန်း�ကး�ပွားးဥ်းပွားများာတ်စး�ပုြဖွဲ့စးသည်း�း 
ဥ်းရေး�ာပွား ဗျူဟု�ုဘဏ်း (European Central Bank - ECB) သည်းး အ�� ���ရေးသာ အဖွဲ့�့�အစည်းးးများ�ားအတ်က့း �ာသးဥ်းတ်ု��ုငး�ာ �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ� 
�့နှ�ုငး�ည်းး�ိ�များ ုစစးရေး�းပြ�ငးး (Climate risk stress test) က�ု နှိစးစဥ်းးလုပုွားးရေး�ာငး�န်းး ဥ်းပွား ရေး�က�ု ၂၀၂၂ �နုှိစးတ်င့း �တု်းပြပွားန်းး���သည်းး။

သ�ု�ရေးသား ဘဏ္ဍာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းးးများ�ားသည်းး ၎ငးးတ်�ု�၏ စးများ့�န်း�း�့�များအုရေးလု�အက�င�းများ�ား ��ုငးများာရေးန်းရေးစရေး�းအတ်က့း လုုပွားးရေး�ာငး�န်းး 
လု�ုအပွားးပွားါသည်းး။ ယ�အု�ါ �ကပွားးများတ်းကပ့ွားးက�သည်း�း အဖွဲ့�့�အစည်းးးများ�ားသည်းး အစ�များးးရေး�ာငး ဘဏ္ဍာာရေး�း��ုငး�ာကဏ္ဍာတ်င့း 
�ငးးနှးိးပြများှ�ပွားးနှိ့သမူျား�ားနှငိ�း ပွား�ုငး��ုငးများစုးများ့�န်း�း�့�ရေး�းများန်းးရေးန်းဂ�ာ (Asset managers) များ�ားအ�ကား များည်းးသ�ု�များည်းးပွား့ု ��ရေးတ်�့�ကး�့၊ 
ရေး�း့ရေးနှး့များမုျား�ား��ိသည်းးက�ု ပွား�ုများ�ုန်းးးကပွားးစာ့ ရေးစာင�း�ကည်း�းရေးန်း�ကပွားါသည်းး။ ဥ်းပွားများာအားပြဖွဲ့င�း DWS ကမုျားပဏ်းသည်းး ကမုျားပဏ်းများ�ား၏ 
စမ့ျားးးရေး�ာငး�ည်းးက� ုပွား�ုငးးပြ�ားစ�တ်းပြဖွဲ့ာ�ာတ်င့း ESG အ��ကးအလုကးများ�ားက� ုများည်းးက��သ�ု� လု�့များာိးစာ့ တ်ငးပြပွားရေးန်းသည်းး ဟု၍ူ သတ်ငးးရေးပွားးသ�ူ့များ ိ
စပ့ွားးစ�့��ကးက�ု ဂ�ာများန်းးနှိင�း အရေးများ��ကန်းး အာဏ်ာပွား�ုငးများ�ားများ ိလုကး�့��ိ�ဖြိုးပွားးးရေးန်း�ကး DWS ကမုျားပဏ်းအရေးပွား်  စ့စုများးးစစးရေး�းများကု�ု ၂၀၂၁ �ုနှိစးတ်င့း 
စတ်ငး���သည်းး။

ASEAN taxonomy သည်းး ရေးငအ့�ငးးအနှးိး ပွား့�ပွား�ုးသမူျား�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း ရေး�သတ်င့းး၌ ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်�ရေးသာ လုုပွားးငန်းးးများ�ားက� ုသတ်းများတိ်းဖြိုးပွားးး 
ရေး�ာကးပ့ွား�ကညူ်းးနှ�ုငး�န်းးအတ်က့း ယု့�ကည်းးစ�တ်း���ရေးသာ အများ� ��းအစား�့�ပြ�ားများစုန်းစး (Credible classification system) က�ု ရေးပွားးအပွားး�န်းး 
�ည်းး�ယွးသည်းး။

��ု�ပြပွားငး ASEAN အတ့်ငးး ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်�ရေးသာ ပွား�ုငး��ုငးများအုပုွားးစ ုအသစး (A new sustainable asset class in ASEAN) က�ု 
အားရေးပွားး�န်းးနှငိ�း ပြများှင�းတ်ငး�န်းး တ်�က�ရေးသာလုများးးညွှနှ်းး��ကးများ�ားက�ုလုည်းးး �တု်းပြပွားန်းး�ားသည်းး။

https://www.theacmf.org/initiatives/sustainable-finance/asean-taxonomy
https://www.theacmf.org/initiatives/sustainable-finance/development-of-a-sustainable-asset-class-in-asean
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# များဏ္ဍ�ုင့်် အချု�ကျ်အလူကျ်

1
�ည်းး�ယွး��ကး
(Purpose)

စာ�ငးးရေးကာကးယ�ူားရေးသာ ဘဏ်းများ�ား၏ ၇၀% သည်းး ၎ငးးတ်�ု�၏ �ည်းးများနိ်းးး��ကးများ�ားက�ု �ငိးးလုငးးစာ့ 
ရေးဖွဲ့ားပြပွား�ားသည်းး။
သ�ု��ာတ့်ငး ဘဏ်းဘတု်းအဖွဲ့�့�များ�ား၏ ၁၀% သာလုှငး လုန့်းး���ရေးသာ ၅ နှိစးအတ်င့းး၌ ၎ငးးတ်�ု�၏ �ည်းးများနိ်းးး��ကး 
�တု်းပြပွားန်းးများအုရေးပွား်  ပြပွားန်းးလုည်းးသ့းုသပွားး���ဖြိုးပွားးး ၁၃% သည်းး ပွားန်းးးတ်�ငုးများ�ားက�ု ရေးဖွဲ့ားပြပွား���သည်းး။

2

များ၀ူါ�များ�ား
(Policies)

ဘဏ်းများ�ား၏ ၁၇% သည်းးသာ ဘတု်းအဖွဲ့�့�၏ အ�န်းးးကဏ္ဍာနှိင�း တ်ာဝန်းးများ�ားက�ု �ငိးးပြပွားသည်းး။
ဘဏ်းများ�ား၏ ၁၀% တ်င့း အက�့�းဝငး၊ သကးရေး�ာကးများ ုအတ်�ုငးးအတ်ာ (Scope) နှိင�း ရေးစာင�း�ကည်း�းရေး�းစန်းစး 
ပွားါ၀ငးသည်း�း များတ်ကူ�့ပြပွားားများ ု(Diversity) ��ငုး�ာ များဝူါ� ��ိသည်းး။
ဘဏ်းများ�ား၏ ၁၀% သည်းး သ့းုစ�့သမူျား�ားနှငိ�း ပွားရေး�ာဂ�ကးများ�ားက�ု စစးရေး�းရေးသာအ�ါတ်င့း ESG 
အရေး�ကာငးး�ငးးများ�ားက� ု�ည်း�းသင့းးစဥ်းးးစားပွားါသည်းး။ 

3

လုပုွားးငန်းးးစဥ်းး
(Process)

ဘဏ်းများ�ား၏ ၂၀% သည်းးသာလုှငး �့ုးရုံ့းုနှ�ုငးရေးပြ�များ�ားအား များည်းးက��သ�ု� စးများ့�န်း�း�့�ပွား့ကု�ု �တု်းရေးဖွဲ့ားပြပွားသ�ကဖြိုးပွားးး 
၃% ကသာ သဘာဝပွားတ်းဝန်းးးက�ငး၊ လုမူျားရုေး�း သ�ု�များဟုတု်း စးများ့အုပွားး���ပွားးများ�ု�ုငး�ာ ပြပွားဿန်း�များ�ားက�ု 
ပြဖွဲ့စးနှ�ုငးရေး���ိ�ရေးသာ �့းုရုံ့းုနှ�ုငးများမုျား�ားအပြဖွဲ့စး �ည်း�းသင့းးစဉ်းးးစားသည်းး။
ဘဏ်းများ�ား၏ ၇% သည်းး ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်���ုငးဖြိုးများ�များနုှိင�း ESG အား ��ဉ်းးးကပွားးပွား့တု်�ု�က�ု အရေးသးစ�တ်း 
ရေးဖွဲ့ားပြပွား�ားသည်းး။

4
၀န်းး�များးးများ�ား
(People)

ဘဏ်းများ�ား၏ ၁၀% သည်းး ဝန်းး�များးးများ�ားအား ရေးလု�က�င�းသငး�ကားများနုှိင�း ပွားတ်းသကးရေးသာ အရေး�ကာငးးအ�ာ 
များ�ားက�ု ရေးဖွဲ့ားပြပွား�ားသည်းး။
ဘဏ်းများ�ား၏ ၁၀% သည်းး များတ်ကူ�့ပြပွားားများ၊ု အလု့းုစ့ပုွားါဝငးများနုှိင�း သကး��ုငးသည်း�း လု့ရုေးလုာကးရေးသာ 
အ��ကးအလုကးများ�ားက�ု ရေးဖွဲ့ားပြပွား�ားသည်းး။
များည်းးသည်း�းဘဏ်း၏ ဘတု်းအဖွဲ့�့�တ့်ငးများ ိESG / sustainability ��ုငး�ာ ကွများးးက�ငးများ�ု�ိသည်း�း ဘတု်းအဖွဲ့�့�၀ငး 
ပွားါဝငးများ ုများ��ိရေးပွား။ 

ဘတု််အဖွဲ့�့�များ�း�သည်် ESG ကျု ုများည််သုု� နေပါင့််�စီပ်လူပု်နေဆိုးင့််နှုုင့််သ�ည််�။

ကမုျားပဏ်းများ�ား၏ လုပုွားးငန်းးးလုည်းးပွားတ်းများပုွား့စု့သည်းး အန်း�ဂတ်းအတ့်ကး ရေးသ��ာရေးစ�န်းးနှငိ�း ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်�များ ု ��ိရေးစ�န်းးများာိ ဘတု်းအဖွဲ့�့�၏ 
အလုန့်းးအရေး�းကြီးကးးရေးသာ တ်ာဝန်းးပြဖွဲ့စးပွားါသည်းး။ အ�ကးတ်င့း ရေး�း့ရေးနှး့���သည်း�းအတ်�ုငးး ESG အရေး�ကာငးးအ�ာများ�ားက�ု ရေးကာငးးများန့်းးစ့ာ 
စးများ့�န်း�း�့�ပြ�ငးးသည်းး အနှတ�ာယးများ�ားက� ုရေးလု�ာ�ပွားါးရေးစဖြိုးပွားးး ပွား�ုငး��ုငးများ၏ုတ်န်းးဖွဲ့�ုးက�ု လု့ုခြုံ�့�များ�ု�ိရေးစ�န်းး များ�ိ�များပြဖွဲ့စးလု�ုအပွားးပွားါသည်းး။

ဘဏ်းများ�ား၏ လုုပွားးငန်းးးရေး�ာငးတ်ာများ�ားနှိင�း လုပုွားးရေး�ာငး��ကးများ�ားတ်င့း ESG ရေးပွားါငးးစပွားး�န်းးအတ်က့း WWF သည်းး များဏ္ဍာ��ငးရေးပြ�ာကး�ကု�ု 
ရေးဖွဲ့ား�တု်း�ားပွားါသည်းး။ ပြများန်းးများာနှ�ုငးင့�ိ� ဘဏ်းတ်စး�ုစး၏ လုကး�ိ��င�းက�ကးများကု�ု အက�ပြဖွဲ့တ်း�န်းးအတ်က့း ပြများန်းးများာနှ�ုငးင့�ိ� အတ်�ုငးပွားငး�့လုပုွားးငန်းးး 
တ်စး�ပုြဖွဲ့စးသည်း�း Yever များ ိစရုေး�ာငးး��ိ��ားရေးသာ အ��ကးအလုကးများ�ားက�ု အသ့းုပြပွား��ားပွားါသည်းး။ ��ုအ��ကးအလုကးများ�ားများာိ ၂၀၂၁ �နုှစိး 
�းဇငးဘာလုတ်င့း ဘဏ်းများ�ားများ ိအများ�ားပြပွားည်းးသ ူသ���ိရေးအာငး �တု်းပြပွားန်းး���သည်း�း အ��ကးအလုကးများ�ားအရေးပွား် အရေးပြ��့�ားသည်းး။ �လု�းများ�ားက�ု 
ရေးအာကးပွားါဇယားတ်င့း အရေးသးစ�တ်းရေးဖွဲ့ားပြပွား�ားသည်းး။

https://yever.org/
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5
�တု်းကုန်းး

(Products)

ဘဏ်းများ�ား၏ ၇% သည်းးသာ ESG နိှင�း ပွားတ်းသကး၍ ၎ငးးတ်�ု��ုတ်းကုန်းးများ�ား၏ အက� ��းသကးရေး�ာကးမုျား 
အ��ကးအလုကးအ�� ���က�ု ရေးဖွဲ့ားပြပွား���သည်းး။ ဥ်းပွားများာ၊ အရေးသးစား ဘဏ္ဍာာရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းးးများ�ားနိှင�း SME 
လုုပွားးငန်းးးများ�ားအား ရေး��းရေးင့များ�ား ရေးပွားးပြ�ငးး။

6
�ငးးနှးိးပြများှ�ပွားးနှိ့များအုစု

(Portfolio)

ကာဗျူ့န်းး�ုတ်းလုှတ်းများု သုည်း��ိရေးစများည်း�း �ငးးနှးိးပြများှ�ပွားးနှိ့မုျား (Carbon-neutral portfolio) များ�ား ��ိ�န်းးအတ့်ကး 
များည်းးသည်း�းဘဏ်းများိ �ည်းး�ွယးသတ်းများိတ်းများ�ားပွားါ။ အလုားတ်ူပွားငး၊ ဘဏ်းများ�ား၏ �ငးးနှးိးပြများှ�ပွားးနှိ့မုျားများ�ားနှိင�း 
ပွားတ်းသကးဖြိုးပွားးး အ��ကးအလုကးအန်းည်းးးငယးသာ ရေးဖွဲ့ားပြပွား�ားပွားါသည်းး။

ပြများန်းးများာဘဏ်းများ�ားအရေးန်းပြဖွဲ့င�း လုကး�ိ�အ�� �န်းးတ့်ငး ESG နှိင�းပွားတ်းသကးသည်း�း က�စစ�ပွားးများ�ားက� ုဦးးစားရေးပွားးလုပုွားးရေး�ာငးရေးန်းသည်းးက� ုများရေးတ်�့�ရေးပွား။ 
သ�ု�ရေးသား ဤက�စစ�ပွားးများ�ားအရေးပွား်တ်င့း ၎ငးးတ်�ု�၏စမ့ျားးးရေး�ာငး�ည်းးက�ု ပြများှင�းတ်ငးပြ�ငးးသည်းး ၎ငးးတ်�ု�၏ ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်���ုငးဖြိုးများ�များနုှိင�း 
လုပုွားးငန်းးးရေး�ာငး�ကွးများမုျား�ား စဉ်းး�ကးများပြပွားတ်း�ိ�ရေးစ�န်းးအတ်က့း အလုန့်းးအရေး�းကြီးကးးပွားါသည်းး။

ပြများန်းးများာနှ�ုငးင့�ိ� ဘဏ်းများ�ားအတ်က့း ပွား�များရေးပြ�လုမိျားးးသည်းး အ�ည်းးအ��ငးးပြပွားည်း�းများးသည်း�း 
ဘတု်းအဖွဲ့�့�ဝငးများ�ား  ပွားါဝငးရေးစ�န်းး  ပြဖွဲ့စးသည်းး။ ဥ်းပွားများာအားပြဖွဲ့င�း၊  ၎ငးးတ်�ု�သည်းး 
ပြများန်းးများာ�ါရုံ�ုကးတ်ာများ�ား အငးစတ်းက�� Myanmar Institute of Directors နှိင�း လုကးတ်�့ 
လုပုွားးရေး�ာငးနှ�ုငးသည်းး။ ��ုအငးစတ်းက��သည်းး ဘတု်းအဖွဲ့�့�ဝငးများ�ား၏ အ�ည်းးအ��ငးးနှငိ�း 
ကွများးးက�ငးများမုျား�ား တ်�ုးတ်ကးရေးစ�န်းးအတ်က့း ပွား့မုျားနိ်းးသငးတ်န်းးးများ�ားက�ု ရေးပွားးရေးလု���ိဖြိုးပွားးး 
တ်စး�ါတ်စး�့တ်င့း ဘဏ်းများ�ားက�ု အဓိ�က�ား၍ သငးတ်န်းးးများ�ား ရေးပွားးပွားါသည်းး။ 
��ုသငးတ်န်းးးများ�ားသည်းး ဘတု်းအဖွဲ့�့�၀ငးများ�ား၏ စမ့ျားးးရေး�ာငး�ည်းးများ�ားက�ု ဖွဲ့့့�ဖြိုးဖွဲ့��းတ်�ုးတ်ကးရေးစဖြိုးပွားးး 
MIoD ၏ ပွား့�ပွား�ုးကညူ်းးများနုှိင�း ကွများးးက�ငးများမုျား�ားများလိုည်းးး အက� ��းရေးက�းဇးူများ�ား ���ိရေးစများည်းးပြဖွဲ့စးသည်းး။

http://myanmariod.com/
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များဏ္ဍ�ုင့်် မေး�းခွွန်းးးထုုတ်းသင့်း်သည့်း်အရာာ��ား ပြု�ုလုု�းသင့်း်သည့်း် အပြုခွင့်းးအရာာ��ား

�ည်းး�ယွး��ကး
(Purpose)

မိိမိိကုုမိပဏီီသည် ်၎င်း�်၏ တည်ရ်ှိိိ၊ 
ဖြ�စ်တ်ည်မ်ို အကြော�ကုာင်း�်ရှိင်း�်နှိင်း်် 
တန်�်ို�မိ�ာ�ကုို မိည်သ်ို� 
�န်တ်ီ�ကြောန်သန်ည်�်။ အစ်ရှိိိသည်တ်ို�ကုို 
ကုွနှ်ုပ်တ်ို�အကြောန်ဖြ�င်း် ်ရိုးို�ရှိိင်း�်စ်ာာ ကြောတာ�ကြောတာ 
ရှိိင်း�်ဖြပ်နှိုင်းပ််ါသလားာ�။

ကုုမိပဏီီ၏ ရှိည်ရ်ှိွယ်ခ်ျ�ကု ်(သို�မိဟုုတ ်၎င်း�်၏ ရှိည်မ်ိိန်�်ချ�ကုန်ှိင်း်် 
ကြောမိ်ာမ်ိိန််�ချ�ကု)် ကုို ပ်ု�ကြော�ာန်ှိုင်း်ရှိန်် ကြိုးကုိ��စ်ာ�ပ်ါ။

ကြောကုာပ််ိုရှိိတတ်န်�်ို�မိ�ာ�နှိင်း် ်ယ်ဉ်က်ြောကု��မိုမိ�ာ�၏ 
အဓိိပ်ပာယ်ဖ်ြပ်ည််ဝ်မိုနှိင်း်် အကြောရှိ�ပ်ါမိုတို� အကြော�ကုာင်း�်ကုို 
ထည်််သာင်း�်စ်ဉ််�စ်ာ�ပ်ါ။

ကုွနှ်ုပ်တ်ို�၏ရှိည်ရ်ှိွယ်ခ်ျ�ကုန်ှိင်း်် 
ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်မိုဆီီသို� 
ချ�ဉ်�်ကုပ်မ်ိုအာ� ကုုမိပဏီီအတာင်း�်ရှိိိ 
လားူတိုင်း�်သာမိကု ကုွနှ်ုပ်တ်ို�နှိင်း်် 
အကု��ိ�သကုဆ်ီိုင်းသ်ူမိ�ာ�မိိလားည်�် 
ပ်�်ပ်ို�ကြောပ်�ကြော�ကုာင်း�် ကြောသချ�ာကြောစ်ရှိန် ်
ကုွနှ်ုပ်တ်ို� ဘာာလားုပ်က်ြောန်ပ်ါသလားဲ။

ရှိင််း�နီိှ�ဖြမိ�ပ်နိ်ှ�သူမိ�ာ�နိှင်််း ကုုမိပဏီီပုိ်င််းရိှိင််းမိ�ာ� အပ်ါအဝင််း 
အကု��ိ�သကုဆုိ်ီင်းသူ်မိ�ာ�နိှင်််း ကြောဆီာ�ကြောနှာ�ဆီက်ုဆီ�မုိကုို လုားပ်က်ြောဆီာင်းပ််ါ။ 
ထုိက်ဲုသုိ� လုားပ်က်ြောဆီာင်းရ်ှိာတာင််း ကုုမိပဏီီ၏ ရှိည်ရွ်ှိယ်ခ်ျ�ကုသ်ည် ်
ကြောဆီာ�ကြောနှာ�မုိ၏ တစ်စိ််တတ်စ်ပုိ််င််း� ဖြ�စ်သ်င်း််သည်။်

အ�ာ�ဲအစ်ည်�်အတာင်း�်၌ ကုုမိပဏီီ၏ ရှိည်ရွ်ှိယ်ခ်ျ�ကုနိ်ှင်း်် ပ်တသ်ကု၍် 
ကြောဖြပ်ာဆုိီ၊ ဆီကုသ်ာယ်၊် ကြောဆီာ�ကြောနှာ�မုိတုိ�ကုို ကြောသချ�ာစ်ာာ ကြိုးကီု��ကုပ်ပ််ါ။ 
ထုိကြောဆီာ�ကြောနှာ�မုိ၊ စ်ကုာ�ဝုိင််း�တုိ�တာင််းလားည်�် တစ်စိ််တတ်စ်ပုိ််င်း�်အဖြ�စ် ်
ပ်ါ၀င်းသ်င်း််သည်။်

များဟုာဗျူ��ဟုာ
(Strategy)

ကုွနှ်ုပ်တ်ို�တာင်း ်
ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲကြောစ်ကြောသာ 
မိဟုာဗျူ��ဟုာရှိိိပ်ါသလားာ�။

ဘာဏီ၏် ရှိည်ရ်ှိွယ်ခ်ျ�ကုက်ုို သတမ်ိိတမ်ြဲပ်ီ�ကြောန်ာကု ်ဘာဏီလ်ားုပ်င််းန်�် 
ကြောဆီာင်းရ်ှိွကုမ်ိုမိ�ာ�နှိင်း် ်၎င်း�်ကြောင်းာကြော�ကု�ကြောထာကုပ််�်ထာ�ကြောသာ 
ပ်ကြောရှိာဂျ�ကုမ်ိ�ာ�အာ�လားု��အတာကု ်ESG ကုို ထည််သ်ာင်း�်စ်ဉ််�စ်ာ�၍ 
ဦး�စ်ာ�ကြောပ်� လားုပ်က်ြောဆီာင်းန်ှိုင်းက်ြောစ်မိည်် ်မိဟုာဗျူ��ဟုာတစ်ခ်ျုအာ� 
ကြောရှိ�ဆီာဲပ်ါ။

များဝူါ�များ�ား
(Policies)

ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲမိုနှိင်း်် ပ်တသ်ကု၍် 
ကုွနှ်ုပ်တ်ို�သည် ်မိည်သ်ည်တ်ို�ကုို 
အင်းတ်ိုကုအ်ာ�တိုကု ်ဖြပ်�လားုပ်က်ြောန်ပ်ါသလားဲ။ 
ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲမိုအာ� 
ထည်််သာင်း�်စ်ဉ်�်စ်ာ�ဖြချင်း�်မိရှိိိလား်င်း ်
ကုွနှ်ုပ်တ်ို�အာ� တာဝန်ယ််ူမို၊ 
တာဝန််ချ�မိုရှိိိကြောစ်ရှိန် ်တစ်စ််ု�တစ််ဦး�မိိ 
တာန်�်အာ�ကြောပ်�နှိုင်းမ်ိည်လ်ားာ�။ 

တာဝန်သိ်ဘာဏီလု်ားပ်င််းန်�်အတာကု ်အကြောဖြချချ�မူိမိ�ာ� (Principles for 
Responsible Banking) ကုို လုိားက်ုန်ာမြဲပီ်� UNEP-FI ကုာန်ရ်ှိကုတ်ာင်း ်
ပ်ါဝင်းပ််ါ။
ဆုီ��ဖြ�တ်ချ�ကုတ်စ်ခု်ျခုျ ချ�မိိတသ်ည်််အချါ ESG အချ�က်ုမိ�ာ�အာ� 
ထည်််သာင်း�်စ်ဉ်�်စ်ာ�ရှိန် ်ကုတိကုဝတ်ဖြပ်�ပ်ါ။
ကြောရှိရိှိည်တ်ည်တ်�်ခုိျင်းမ်ြဲမဲိမုိကုို ရှိည်ညှ်ွှန်�်သည််် အစီ်အစ်ဉ်တ်စ်ခု်ျကုို 
ထည်််သာင်း�်စ်ဉ်�်စ်ာ�ပ်ါ။

��ု�ရေးန်း�ကး ဘတု်းအဖွဲ့�့�၀ငးများ�ား၏ အက�ပြဖွဲ့တ်းပြ�ငးးလုပုွားးငန်းးးစဉ်းး၏ တ်စးစ�တ်းတ်စးပွား�ုငးးအရေးန်းပြဖွဲ့င�း ရေး��ညိ်းးတ်ည်းးတ့်���ုငးဖြိုးများ�များနုှိင�း ESG ��ုငး�ာ 
��ဉ်းးးကပွားးပွား့ကု�ု ပွား့ရုေးဖွဲ့ားနှ�ုငး�န်းး ရေးအာကးပွားါရေးများး�န့်းးးများ�ားက�ု �ည်း�းသင့းးစဉ်းးးစားသင�းသည်းး။

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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များဝူါ�များ�ား
(Policies)

ကြောရှိရိှိည်တ်ည်တ်�်ခုိျင်းမ်ြဲမဲိမုိနိှင်််းပ်တသ်ကု၍် 
ဘုာတအ်�ာ�ဲတာင််း တာဝန်ရိိ်ှိပ်ါသလားာ�။

ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲမိုနှိင်း်် ပ်တသ်ကု၍် တာဝန်ရ်ှိိိကြောသာ 
ကြောကုာမ်ိတီတစ်ရ်ှိပ် ်�ာဲ�စ်ည်�်ရှိန် ်သို�မိဟုုတ်
ဘာုတအ်�ာဲ�နှိင်း် ်၎င်း�်၏ ကြောကုာမ်ိတီမိ�ာ�၏ လားကုရ်ှိိိအချန််�ကုဏ္ဍနှိင်း် ်
တာဝန်မ်ိ�ာ�ကုို ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲမိုအာ� ထည််သ်ာင်း�်စ်ဉ််�စ်ာ�၍ 
ဖြပ်န်လ်ားည်ဖ်ြပ်င်းဆ်ီင်းသ်င်း်သ်ည်။်

ESG ဆုီ��ရုိုး��နုိှင်းက်ြောဖြချမိ�ာ�နိှင်း်် ပ်တသ်ကု၍် 
ကုုမိပဏီီမိိ မိည်သ်ည််် မူိဝါဒမိ�ာ�ကုို 
ကြောရှိ�ဆီာထဲာ�သန်ည်�်။

ESG မိူဝါဒမိ�ာ�ကုို ဖြပ်န်လ်ားည်သ်ု��သပ်မ်ြဲပ်ီ� ၎င်း�်တို�သည် ်
သင်း််ကြောလား�ာက်ြောသာ စ်�နှုန််�မိ�ာ�အကြောပ််တာင်း ်အကြောဖြချချ�ထာ�ကြော�ကုာင်း�် 
 ကြောသချ�ာကြောစ်ရှိန် ်လားုပ်က်ြောဆီာင်းပ််ါ။
မိူဝါဒမိ�ာ�သည် ်ကုုမိပဏီီ၏ ရှိည်ရ်ှိွယ်ခ်ျ�ကုန်ှိင်း်် 
လားိုကုက်ြောလား�ာည်ီကြောထာရှိိိဖြချင်း�်၊ မိဟုာဗျူ��ဟုာမိ�ာ�ကုို 
စ်ာမိ�်ကြောဆီာင်းန်ှိုင်းဖ်ြချင်း�်နှိင်း်် တာ၀န်ယ််ူမိုရှိိိမြဲပ်ီ� 
ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲကြောသာ တန်�်ို�မိ�ာ�ကုို �န်တ်ီ�ကြောပ်�နှိုင်းဖ်ြချင်း�် 
အစ်ရှိိိသည်တ်ို�ကုို ကြောသချ�ာကြောစ်ရှိမိည်ဖ်ြ�စ်သ်ည်။်

လုပုွားးငန်းးးစဥ်းးများ�ား
(Process)

ESG လားုပ်က်ြောဆီာင်းက်ြောန်စ်ဉ်် တစ်က်ြောလား်ာကု ်
ဆီု��ရိုးု��နှိုင်းက်ြောဖြချမိ�ာ�အာ� အကုဲဖြ�တရ်ှိန်် 
အကြောရှိ�ကြိုးကုီ� ကြောသာ အချ�ကုအ်လားကုမ်ိ�ာ�ကုို 
ကုွနှ်ုပ်တ်ို�အကြောန်ဖြ�င်း် ်လားု�ကြောလားာကုစ််ာာ 
ရှိရှိိိပ်ါသလားာ�။

ဘာဏ္ဍာကြောရှိ�နှိင်း် ်မိသကုဆ်ီိုင်းက်ြောသာ အချ�ကုအ်လားကုမ်ိ�ာ�နှိင်း် ်
အစ်ီရှိင်းခ်ျ�စ်ာမိ�ာ�၏ အရှိည်အ်ကြောသာ�၊ အကြောရှိ�ပ်ါဝင်းမ်ိုနှိင်း်် 
အကြိုးကုိမိက်ြောရှိတို�ကုို ဖြပ်န်လ်ားည်သ်ု��သပ်ပ််ါ။
သကုဆ်ီိုင်းရ်ှိာ စ်�ချ�နိ်စ််�ညွှှန််�မိ�ာ�နှိင်း် ်မိူကြောဘာာင်းမ်ိ�ာ�ဖြ�င်း် ်
ကြောပ်�ထာ�ကြောသာ သတင်း�်အချ�ကုအ်လားကုမ်ိ�ာ�၏ နှုင်း�်ယ်ိဉ်န်ှိုင်းမ်ိုကုို 
ကြောသချ�ာကြောစ်ရှိမိည် ်ဖြ�စ်သ်ည်။်

ကုွနှ်ုပ်တ်ို�သည် ်ESG နှိင်း်် 
သကု်ဆီိုင်းက်ြောသာ ဆီု��ရိုးု��နှိုင်းက်ြောဖြချမိ�ာ�ကုို 
မိည််မိ် ကြောကုာင်း�်မိာန်စ််ာာ ထည််သ်ာင်း�် 
စ်ဉ်�်စ်ာ�နှိုင်းပ််ါသလားဲ။

ESG အကြော�ကုာင်း�်အရှိာမိ�ာ�ကုို ဆီု��ရိုးု��နှိုင်းက်ြောဖြချ စ်ီမိ�ချန်််ချာဲမို 
မိူကြောဘာာင်းတ်ာင်း ်ထည်််သာင်း�်ကြောပ်ါင်း�်စ်ပ်ထ်ာ�ကြော�ကုာင်း�် ကြောသချ�ာကြောစ်ရှိန် ်
လားုပ်က်ြောဆီာင်းပ််ါ။
ESG နှိင်း် ်သကုဆ်ီိုင်းသ်ည််် အချ�ကုအ်လားကုမ်ိ�ာ�ကုိုပ်ါ 
ထည်််သာင်း�်စ်ဉ််�စ်ာ�ရှိန် ်စ်ာရှိင်း�်စ်စ်အ်ာ� ညွှှန်�်ကုာ�ပ်ါ။

ကုွနှ်ုပ်တ်ို�သည် ်
အကု��ိ�သကုဆ်ီိုင်းသ်ူမိ�ာ�၏ 
ကြောမိ်ာမ်ိိန််�ချ�ကုမ်ိ�ာ�နှိင်း် ်တန်�်ို�မိ�ာ�ကုို 
�န်တ်ီ�ရှိာတာင်း ်၎င်း�်တို�၏ 
ကြောမိ်ာမ်ိိန််�ချ�ကုမ်ိ�ာ�ကုို ဖြပ်ည််မ်ိီကြောစ်ရှိန် ်
မိည််သို�  လားုပ်က်ြောဆီာင်းရ်ှိမိည်က်ုို 
ဘာု�န်ာ�လားည်မ်ို ရှိိိပ်ါသလားာ�။

အ�ာဲ�အစ်ည်�်၏ ကုာဲဖြပ်ာ�ဖြချာ�န်ာ�ကြောသာ လားုပ်င််းန်�်ဌာာန်မိ�ာ�အကြောန်ဖြ�င်း် ်
၎င်း�်တို�၏ အဓိိကုအကု��ိ�သကုဆ်ီိုင်းသ်ူမိ�ာ�နှိင်း် ်ဆီကုဆ်ီ�ကြောရှိ�ကုို 
မိည်က်ုဲသ်ို� စ်ီမိ�ချန်််ချာဲသည်က်ုို ကြိုးကုီ��ကုပ်ပ််ါ။
ကုုမိပဏီီ၏ အကု��ိ�သကုဆ်ီိုင်းသ်ူမိ�ာ�မိိာ မိည်သ်ူ ဖြ�စ်သ်ည်က်ုို 
သတမ်ိိတက်ြော�ာဖ်ြပ်ထာ�ရှိန် ်လားိုအပ်ပ််ါသည်။်
အကု��ိ�သကုဆ်ီိုင်းသ်ူမိ�ာ�နှိင်း် ်ထိကြောတာ�ဆီကုသ်ာယ်မ်ို 
မိူဝါဒ (Stakeholder engagement policy) ကုို 
ဖြပ်န်လ်ားည်သ်ု��သပ်အ်တည်ဖ်ြပ်�မြဲပ်ီ� တိုင်း�်ကုာ�မိုလားုပ်င််းန်�်စ်ဉ် ်
(Grievance mechanisms) မိ�ာ�ကုို ကြောကုာင်း�်စ်ာာသတမ်ိိတ၍် 
အကြောကုာင်းအ်ထည်က်ြော�ာရ်ှိန်် လားိုအပ်ပ််ါသည်။်
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မိည်သ်ည််် ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲမို 
စ်�နှုန််�မိ�ာ�ကုို ကုွနှ်ုပ်တ်ို�အသု��ဖြပ်�သန်ည်�်၊ 
ထို�ဖြပ်င်း ်သတင်း်�အချ�ကုအ်လားကုမ်ိ�ာ�သည် ်
အကြောရှိ�ပ်ါ၍ ယ်ု��ကုည်စ််ိတခ်ျ�ရှိမြဲပ်ီ� 
မိိန်က်ုန််ကြော�ကုာင်း�် မိည်မ်ိ် 
အာမိချ�နှိုင်း်ပ်ါသလားဲ။

စ်ီမိ�ချန်််ချာဲမိုအ�ာဲ�မိိ ကြောဆီာင်းရ်ှိွကုက်ြောသာ အဓိိကုထာ� 
ကုိုင်းတ်ာယ်က်ြောဖြ�ရှိိင်း�်ရှိမိည်် ်အကြော�ကုာင်း�်ရှိင်း�်မိ�ာ� စ်ိစ်စ်တ်င်းဖ်ြပ်မို 
(Materiality analysis) ကုို ဖြပ်န်လ်ားည်သ်ု��သပ်ပ််ါ။
ဘာဏ္ဍာကြောရှိ�နှိင်း် ်မိသကုဆ်ီိုင်းက်ြောသာ အကြော�ကုာင်း�်အရှိာမိ�ာ�ကုို 
အစ်ီရှိင်းခ်ျ�ဖြချင်း�်စ်န်စ် ်(Non-financial reporting system) အာ� 
ဖြပ်င်းပ််အ�ာဲ�အစ်ည်�်မိိ စ်စ်က်ြောဆီ�နှိုင်းရ်ှိန်် လားုပ်က်ြောဆီာင်းပ််ါ။
ရိုးု��တာင်း�်စ်ာရှိင်း�်စ်စ်အ်�ာဲ�အာ� စ်ီမိ�ချန်််ချာဲမိုစ်န်စ်၏် ချိုင်းခ်ျ�်မိုကုို 
အကုဲဖြ�တစ််ိစ်စ််ကြောစ်ပ်ါ။

၀န်းး�များးးများ�ား
(People)

ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲမိုနှိင်း်် 
သကု်ဆီိုင်းက်ြောသာ 
အရှိည်အ်ချ�င်း�်ဖြပ်ည််ဝ်မိုအာ� မိည်သ်ည််် 
ဘာုတအ်�ာဲ�၀င်းတ်ာင်း ်ကြောတာ�ရှိသန်ည်�်။

ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲမိုနှိင်း်် ပ်တသ်ကု၍် ဘာုတအ်�ာဲ�ကုို 
ပ်�်ပ်ို�ကုူည်ီရှိန် ်သကုဆ်ီိုင်းရ်ှိာ ကုွမိ�်ကု�င်းမ်ိုရှိိိကြောသာ ဒါရိုးိုကုတ်ာ 
အန်ည်�်ဆီု�� တစ်ဦ်း�ကုို ချန်််အပ်၍် ဤအကြော�ကုာင်း�်အရှိာနှိင်း် ်
ပ်တသ်ကု၍် စ်ီမိ�ချန်််ချာဲမိုအာ� တာဝန်က်ြောပ်�ပ်ါ။

ESG နှိင်း် ်ပ်တသ်ကု၍် ဘာုတအ်�ာဲ�နှိင်း်် ထိပ်တ်န််�စ်ီမိ�ချန်််ချာဲမို အ�ာဲ�ကုို 
ကြောလားက်ု�င်း််သင်း�်ကုာ�မိုမိ�ာ�ကြောပ်�ပ်ါ။

ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲမိုဆီိုင်းရ်ှိာ ကုွမိ�်ကု�င်းမ်ိုမိ�ာ�စ်ာာရှိိိကြောသာ 
ဘာုတအ်�ာဲ�ဝင်းတ်စ်ဦ်း�ကုို ချန်််အပ်ပ််ါ။

ကုွနှ်ုပ်တ်ို�၏ မိဟုာဗျူ��ဟုာသည် ်
ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်နှိုင်းမ်ိုဆီိုင်းရ်ှိာ 
ဆီု��ရိုးု��နှိုင်းက်ြောဖြချမိ�ာ�၊ 
အချာင်း််အလားမိ�်မိ�ာ�နှိင်း် ်မိည်က်ုဲသ်ို� 
လားိုကုက်ြောလား�ာည်ီကြောထာဖြ�စ်က်ြော�ကုာင်း�် 
ဖြပ်နှိုင်းက်ြောသာ ရှိိင်း�်လားင်း�်သည်် ်
ထုတဖ်ြပ်န်ခ်ျ�ကုတ်စ်ခ်ျု (A clear message) 
ရှိိိပ်ါသလားာ�။

အကု��ိ�သကုဆ်ီိုင်းသ်ူမိ�ာ�၏ လားိုအပ်ခ်ျ�ကုမ်ိ�ာ�အကြောပ်် အကြောဖြချချ�၍ 
ကြောဖြပ်ာဆီို၊ ကြောဆီာ�ကြောနှာ�၊ ဆီကုသ်ာယ်က်ြောရှိ�ဗျူ��ဟုာတစ်ခ်ျုကုို ချ�မိိတပ််ါ။

အဓိိပ်ပါယ်ဖ်ြပ်ည််ဝ်မြဲပ်ီ� အသု��ဝင်းက်ြောသာ ကြော�ာထ်ုတတ်င်းဖ်ြပ်မို 
(Disclosure) ကုို ဦး�စ်ာ�ကြောပ်� လားုပ်က်ြောဆီာင်းပ််ါ။ 
ထိုကြော�ာထ်ုတတ်င်းဖ်ြပ်မိုတို�သည် ်အကြောရှိအတာကုအ်ာ�ဖြ�င်း် ်
န်ည််�ကြောန်နှိုင်းက်ြောသာလ်ားည်�် ယ်ု��ကုည်မ်ိုဖြပ်ည််ဝ်သည်် ်ဆီကုဆ်ီ�ကြောရှိ�မိ�ာ� 
တည်က်ြောဆီာကုရ်ှိာတာင်း ်မိ�ာ�စ်ာာ အ ကြောထာကုအ်ကုူဖြပ်�နှိုင်းသ်ည်။်

ESG အကြော�ကုာင််း�အရှိာမိ�ာ�နိှင်း်် 
ဆီကုစ််ပ်က်ြောသာ စ်ာမိ�်ကြောဆီာင်းမု်ိမိ�ာ�အတာက်ု 
မိည်သုိ်�ကြောသာ အကု��ိ�ချ�စ်ာ�ချာင်််းမိ�ာ�အာ� 
ကြောပ်�သင်််းပ်ါသန်ည်�်။

ဘာဏ္ဍာကြောရှိ�နှိင်း် ်ESG အစ်ိတအ်ပ်ိုင်း�်မိ�ာ�ကုို 
အာ�ဖြပ်�လားုပ်က်ြောဆီာင်းသ်ည််် စ်ီမိ�ချန်််ချာဲမိုအ�ာဲ�အတာကု ်လားစ်ာကြောပ်�ကြောချ�မို 
စ်န်စ််တစ်ခ်ျု (Remuneration scheme) ကုို ကြောရှိ�ဆီာဲပ်ါ။

�တု်းကုန်းးများ�ား
(Products)

ကုွနှ်ုပ်တ်ို�ကြော�ာကုသ်ည်မ်ိ�ာ�၏ 
ပ်ကြောရှိာဂျ�ကုမ်ိ�ာ�ကုို န်ာ�လားည်ရ်ှိန််နှိင်း်် 
စ်စ်က်ြောဆီ�ရှိန် ်ESG စ်�နှုန််�မိ�ာ�ကုို မိည်က်ုဲသ်ို� 
ကြောကုာင်း�်စ်ာာ အသု��ဖြပ်�ကြောန်သန်ည်�်။

သင်း၏် Know Your Customer (KYC) လားုပ်င််းန်�်စ်ဉ််ကုို 
ဖြပ်န်လ်ားည်သ်ု��သပ်၊် ဖြပ်င်းဆ်ီင်းမ်ြဲပ်ီ� အကြောကုာင်း�်ဆီု��ဖြ�စ်က်ြောအာင်းလ်ားုပ်ပ််ါ။

National Green Finance Guideline ကုို အသု��ဖြပ်�ပ်ါ။
ကုာဗျူာန်ထ်ုတလ်ားုပ်မ်ို န်ည််�ကြောသာ ထုတက်ုုန်မ်ိ�ာ�နှိင်း် ်
ကြောဖြ�ရှိိင်း�်န်ည််�မိ�ာ�ဆီီသို� အသာင်းက်ုူ�ကြောဖြပ်ာင်း�်မိုကုို ဖြမိှင်း်တ်င်းရ်ှိန်် 
ကြောချ��ကြောင်းာအသစ်မ်ိ�ာ� �န်တ်ီ�ပ်ါ။
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�ငးးနှးိးပြများှ�ပွားးနှိ့များအုစ ု
(Portfolio)

ရှိာသီဥတုကြောဖြပ်ာင်း�်လားဲမိုကုို ၂°C 
ကြောအာကုတ်ာင်း ်ထိန််�သိမိ�်ထာ�ရှိန် ်
ပ်န်�်တိုင်းမ်ိ�ာ�နှိင်း် ်ဘာဏီ၏် 
ရှိင်း�်နှိီ�ဖြမိှ�ပ်န်ှိ�မိုမိ�ာ� ကုိုကုည််ီမိုရှိိိပ်ါသလားာ�။

ဘာဏ္ဍာကြောရှိ�ဆီိုင်းရ်ှိာကုဏ္ဍအတာကု ်Science Based Targets 
Initiative နှိင်း် ်Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures တို�မိိ လားမိ�်ညွှှန််ချ�ကုမ်ိ�ာ�ကုို ထည််သ်ာင်း�်စ်ဉ််�စ်ာ�၊ 
လားိုကုန််ာဖြချင်း�်ဖြ�င်း် ်ဘာဏီမ်ိ�ာ�သည် ်၎င်း�်၏ ဘာဏ္ဍာကြောရှိ�ဆီိုင်းရ်ှိာ 
လားုပ်င််းန်�်မိ�ာ�ဖြ�င်း် ်ကြောရှိရှိိည်တ်ည်တ်�်ချိုင်းမ်ြဲမိဲကြောသာ ပ်တဝ်န််�ကု�င်းက်ုို 
ပ်ု�ကြော�ာန်ှိုင်း်ရှိန်် ပ်�်ပ်ို�ကုူည်ီကြောန်မိုကုို ရှိိင်း�်ဖြပ်နှိုင်းမ်ိည် ်ဖြ�စ်သ်ည်။်

အသံ�ုဖြပ�နှုငု့််သည််် ကျ�ုယု်းများ�း�

အသံ�ုဖြပ�နှုငု့််သည််် အ�င့််�အဖြများစီ်များ�း�
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