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Position Paper #2

Don Tapscott

အရာာအာ�လုံးး��၊ လုံးသူားာ�အာ�လုံးး��တို့�့� ကွနွ််ရာကွ်များ�ာ�ကွ့�သား�့�  ဆကွ်စပ််နေန်သားည့်�်နေ�တို့်တို့ငွ်် များည့််သား ူတို့စ်ဦး�တို့စ်နေ�ာကွ် 
များသှားည့်် စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�တို့စ်��၊ အဖွဲ့ွ့�အစည့််�တို့စ်��၊ အစ�့�ရာနေအဂျ�င််စး/လုံး�ပ််င်န််�တို့စ်��၊ နို�့င််င်းတို့စ်နို�့င််င်းများှအထိ ့
ပ်တို့်ဝန််�ကွ�င််နိုငှ်�် အဆကွ်အသားွ�်ပ်�ကွ်သားည့်�် ကွွန််�တို့စ်��သားဖွဲ့�ွ် ရာပ််တို့ည့််၍ များရာပ်ါ။ ကွွနို်�ပ််တို့�့�သားည့်် 
အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ� အာ�လုံးး��နိုှင်�်အတို့ူ များနှ််ကွန််သားည့်�်အရာာအာ� နေဆာင််ရာကွွ်ခြ�င််�များ ှ ၎င််�တို့�့�အတို့ွကွ် 
တို့န််ဖွဲ့�့�များ�ာ�အာ� ဖွဲ့န််တို့း�နေပ်�ရာာ နေရာာကွ်သားည့််။ ထိ�့�နေန်ာကွ် အမြဲများ့များနှ််ကွန််သားည့်�်အရာာတို့စ်��များာှ များည့််သားည့်�်အဖွဲ့ွ့�အစည့််�များှ 
မြဲပ်�့ပ်�ကွ်နေန်နေသားာကွများာာတို့စ်��တို့ွင်် နေအာင််ခြများင််များရုာနို�့င််များည့််များဟု�တို့်နေပ်။

အကျိုးး ���သက်ျိုးဆို��င််သမူျားးး�နှငှ်် ်ထိ�တွေ့��့ဆိုက်ျိုးသယ့််ခြ�င််� (Stakeholder engagement) - အတွေ့��ပါါတွေ့သး 
ကျိုး�စ္စစများးး�အး� အတွေ့��တွေ့ပါ�တွေ့ဆိုးင််�ကွျိုး်နှ��င််�န်် အတွေ့��ကြီးကျိုးး�သည့်််အတွေ့��့အခြများင််များးး�အး� �ယ်ခူြ�င််�

အကျိုးးဥ််း��း�ပ်ါ 

နေ�သား�းလုံးထူိ�၏ အသားအ့များတှို့်ခြပ်��းရာများ ု (Social licence) အာ� ကွာကွ�ွ်နေစာင်�်နေရာာှကွ်ရာန််အတို့ကွွ် အဖွဲ့ွ့�အစည့််�များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�် 

နေရာရာညှ့််တို့ည့််တို့း���့င််မြဲများ့နေသားာ ဆကွ်ဆးနေရာ�များ�ာ�ကွ့� ပ်��့�နေထိာင််၊ တို့ည့််နေဆာကွ်ရာန်် လုံး�့အပ််သားည့််။ ထိ�့သား�့�နေသားာ ဆကွ်ဆးနေရာ�များ�ာ�များရာှလ့ုံးှင်် 

စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�များ�ာ�၏ လုံး�ပ််င်န််�လုံးည့််ပ်တို့်များ ု ကွ�န််ကွ�စရာတ့ို့်နိုှင်�် လုံး�ပ််င်န််�အာ� ဆကွ်လုံးကွ်လုံးည့််ပ်တို့်နို့�င််စွများ်�အနေပ််  

ထိ�့�့ကွ်နို�့င််သားည့််။ ၂၀၂၀ ��နိုစှ်တို့ငွ်် ထိ�တို့်ခြပ်န််ထိာ�နေသားာ အစးရာင််�းစာ တို့စ်��အရာ ခြများန််များာနို�့င််င်းကွ့�သား�့� လုံးမူျားအုဖွဲ့ွ့�အစည့််�အာ� 

နေ�ဘု���အာ�ခြဖွဲ့င်�် �း�ကြကွည့််များ ု န်ည့််�ပ်ါ�သားည့်�် နို�့င််င်းတို့စ်��တို့ွင်် ဤအ နေကြကွာင််�အရာာသားည့်် အထိ�ူ ကွ�့ကွ်ည့်းများရုာှ့သားည့််။ 

အဆ�့ပ်ါအစးရာင််�းစာ၌ နေခြဖွဲ့ဆ့�သား ူ ၇၅% သားည့်် လုံးမူျား�ာ�အာ� �း�ကြကွည့််များ ု များရာှ့နေကြကွာင််� နေခြဖွဲ့ဆ့�ထိာ�သားည့််။ �း�ကြကွည့််များသုားည့်် 

ဘုဏ််များ�ာ�အတို့ကွွ် များရာှ့များခြဖွဲ့စ်အနေရာ�ပ်ါသားည့်�်အတို့ကွွ် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များခုြပ်�ခြ�င််�သားည့််                                         

၎င််�တို့�့�အတို့ွကွ် အလုံးနွ််အနေရာ�ကြီးကွး�သားည့််။ 

လုံး�ပ််င်န််�လုံးည့််ပ်တို့်ရာန််၊ ပ်နေရာာဂျ�ကွ်များ�ာ�အာ� နေင်နွေကြကွ�နေထိာက်ွပ်း�နို�့င််ရာန််နိုငှ်�် လုံးမူျားနုေရာ� ရာည့််များနှ််���ကွ်များ�ာ�အာ� ခြဖွဲ့ည့်�်ဆည့််� 

နို�့င််ရာန််အတို့က်ွွ ဘုဏ််များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်� ်နေင်အွပ််နိုှးသားမူျား�ာ�၏ �း�ကြကွည့််မုျားအာ� ရာ�ူတို့ည့််နေဆာက်ွနို�့င််ရာန်် လုံး�့အပ််သားည့််။ ထိ�့�အခြပ်င်် UNEP-FI 

၏ တို့ာဝန််�မူျားရုာှ့သားည့်� ်ဘုဏ််လုံး�ပ််င်န််�ဆ�့င််ရာာ စည့််�များ�ဥ််း�များ�ာ�အာ� တို့စ�့က်ွများတ်ို့များတ်ို့ လုံး�့က်ွန်ာနေဆာင််ရွာက်ွနေန်သားည့်� ်ဘုဏ််များ�ာ� အနေန်ခြဖွဲ့င်�် 

န်ည့််�ဥ်းပ် နေ�သား (၄) အရာ ၎င််�တို့�့�၏ အကွ��့�သားက်ွဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုငှ်� ်လုံး�့လုံးာ�တို့က်ွကြွကွွစာွ (Proactively) ထ့ိနေတို့�ွ ဆက်ွသား�်ွသားင်�သ်ားည့််။ 
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ထိ�့�အခြပ်င်် န်ည့််�ဥ်းပ်နေ�သား (၆) အရာ ၎င််�ဘုဏ််များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�် တို့ာဝန််�ူများရုာှ့စာွနိုှင်�် ပ်ငွ်�်လုံးင််�ခြများင််သားာစာွ လုံး�ပ််င်န််�များ�ာ�ကွ့� 

နေဆာင််ရာက်ွွသားင်�သ်ားည့််။ ထိန့ေရာာက်ွမြဲပ်း� အကွ��့�ရာလုံး�်များ�ာ�ရာရာှ့နို�့င််သားည့်� ် (Effective and conducive) အကွ��့�သားကွ်ဆ�့င််သားမူျား�ာ�နိုငှ်�်  

ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သားွ�်များတုို့ငွ်် ဝန််ထိများ်�များ�ာ�၊ စာ�သားး��သား ူ (သား�့�များဟု�တို့်) သားး��စွ့သားမူျား�ာ�၊ ကြကွပ််များတို့်ကွပွ််ကွ့သားည့်�် အဖွဲ့ွ့�အစည့််�များ�ာ�၊ 

နေပ်�ပ့်��တို့င််သားငွ််�သားမူျား�ာ�၊ များတ့ို့်ဖွဲ့ကွ်များ�ာ�၊ အရာပ််ဖွဲ့ကွ်လုံးမူျားအုဖွဲ့ွ့�အစည့််�များ�ာ� အစရာှ့သားည့််ခြဖွဲ့င်�် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားအူများ��့�များ��့�အာ� 

အစးအစဥ်း်တို့ကွ� ��တ့ို့်ဆကွ်ခြ�င််� (Mapping) နိုငှ်�် ဦး�စာ�နေပ်�အစးအစဥ်း် လုံး�ပ််နေဆာင််ခြ�င််�တို့့�� ပ်ါဝင််သားည့််။ 

နေကွာင််�များနွ််သားည့်�် အကွ��့�သားကွ်ဆ�့င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များုသားည့်် (၁) အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�အာ�လုံးး�� ပ်ါဝင််သားင်�်နေသားာ 

အနေကြကွာင််�ရာာခြဖွဲ့စ်သားည့််။ (၂) စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�အတို့ွကွ်သားာများကွ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�အတို့ကွွ် အနေရာ�ပ်ါနေသားာ 

ကွစ့စရာပ််များ�ာ�ကွ့�ပ်ါ ရာာှနေဖွဲ့နွေဖွဲ့ာ်ထိ�တို့်နို�့င််ရာန်် ပ်း�စး��ထိာ�သားင်�်သားည့််။ (၃) တို့န််ခြပ်န််ကွ�့င််တို့�ွ်နေခြဖွဲ့ရာငှ််�နို�့င််ရာန််နိုငှ်�် တို့ာဝန််�းများု ရာှ့နေစရာန်် 

တို့ည့််နေဆာကွ်ထိာ�သားင်�်သားည့််။ (၄) ကွ�များပဏ်း၏ များဟုာဗျူ��ဟုာ၊ ရာည့််ရာ�ွ်��ကွ်တို့�့�နိုှင်�် အခြပ်ည့််�်အဝ နေပ်ါင််�စည့််�ထိာ�သားင်�်သားည့််။ 

ဤနေကွာင််�များနွ််သားည့်�် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များုသားည့်် လုံး�ပ််င်န််�နေရာရာညှ့််တို့ည့််တို့း�နေရာ�အာ� ပ်း�ပ်�့�နေပ်�များည့်�် 

ESG လုံးများ်�ခြပ်နေခြများပ်း�အာ� တို့ည့််နေဆာကွ်ခြ�င််�နိုငှ်�် အနေကွာင််အထိည့််နေဖွဲ့ာ်ခြ�င််�တို့့��အတို့ွကွ် အနေရာ�ကြီးကွး�သားည့်�် အစတ့ို့်အပ်�့င််�တို့စ်��ပ်င်် 

ခြဖွဲ့စ်နေသားာနေကြကွာင်�် ၎င််�ကွ�့ နေဆာင််ရာကွွ်ခြ�င််�သားည့်် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�၊ ပ်တို့်ဝန််�ကွ�င််နိုှင်�် လုံး�ူအဖွဲ့ွ့�အစည့််�တို့�့�အတို့ွကွ် 

တို့န််ဖွဲ့�့�များ�ာ�ဖွဲ့န််တို့း�နေပ်�သားည့်�် စး�ပ်ာွ� နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�နေကွာင််�များ�ာ� ခြဖွဲ့စ်နေစနို့�င််သားည့််။ 

အကျိုးး ���သက်ျိုးဆို��င််သမူျားးး�နှငှ်် ် ထိ�တွေ့��့ဆိုက်ျိုးသယ့််များသုည့်် အသစ်္စအဆိုန််��စ်္စ�� များဟု��်တွေ့ပါ။ ��ပ်ါင်န််�များးး� �င်ှ်သန််နှ��င််�န််အ�က့်ျိုး 

စ္စး�ပါး့�တွေ့����ပ်ါင်န််�များးး�သည့်် အကျိုးး ���သက်ျိုးဆို��င််သအူများး ���များး ���နှငှ်် ် ထိ�တွေ့��့ဆိုက်ျိုးဆံို�သည့််။ ဤသ���ခြ�င််် တွေ့��်တွေ့�စ္စး�တွေ့�ကျိုးးင််�များးး�အး� 

�းှတွေ့�တ့ွေ့��့��ှနှ��င််ခြ�င််�၊ သံ��စ္စ့�သမူျားးး�၏ ���အပ်ါ�းက်ျိုးများးး�အး� ကြီးကျိုး���င််တွေ့များ်း်မှျားန််�နှ��င််ခြ�င််�၊ တွေ့စ္စး�ကျိုးက့်ျိုးအး� ပံါ�တွေ့�း်နှ��င််ခြ�င််�နှငှ််် 

���င််များးအး�တွေ့ကျိုးးင််�တွေ့သး ��ူအ�့��အစ္စည့််�အး� �ည့််တွေ့ဆိုးက်ျိုးနှ��င််�န်် အကျိုးအူည့်းတွေ့ပါ�သည့််။ ���င််များးတွေ့ကျိုးးင််�များန့််သည့််် 

အကျိုးး ���သက်ျိုးဆို��င််သမူျားးး�နှငှ်် ် ထိ�တွေ့��့ဆိုက်ျိုးသယ့််များသုည့်် ��ပ်ါင်န််�တွေ့��ည်ှ့်�ည့််�်ံနှ��င််တွေ့��အ�က့်ျိုး အတွေ့ခြ��ံအ��်ခြများစ်္စပါင်် 

ခြ�စ်္စသည့််။ အထိ�ူသခြ�င််် ခြများန််များးနှ��င််ငံ်�င့်် ယံ်��ကျိုးည့််မုျား အတွေ့ပါ်အတွေ့ခြ��ံသည့်် ် စ္စး�ပါး့�တွေ့���ံ့�ဖြိုး���������က်ျိုးမုျားအး� �ည့််တွေ့ဆိုးက်ျိုး�န််၊ 

ခြပါ�စ္စ�ပါး ���တွေ့ထိးင််�န််အ�က့်ျိုး ဘဏ််များးး�နှငှ်် ်ဘဏ္ဍားတွေ့��အ�့��အစ္စည့််�များးး� (Financial institutions) အတွေ့န်ခြ�င််် အကျိုးး ���သက်ျိုးဆို��င််သမူျားးး�နှငှ််် 

ထိ�တွေ့��့ဆိုက်ျိုးသယ့််များခုြပါ��း�င့််  ပါ��၍ များဟုးဗျူး�ဟုးကျိုးးသည့်် ်�းဥ််း�ကျိုးပ်ါမုျားအး� အသံ��ခြပါ�သင်််သည့််။ 

စ္စး�ပါး့�တွေ့����ပ်ါင်န််�များးး�အတွေ့န်ခြ�င််် အဘယ််တ်ွေ့�ကျိုးးင်် ်၎င််�����၏ အကျိုးး ���သက်ျိုးဆို��င််သမူျားးး�နှငှ်် ်ထိ�တွေ့��့ဆိုက်ျိုးသယ့််များ ု
ခြပါ���ပါ်သင်််သန်ည့််�။ 

https://www.edelman.com/insights/last-line-defense
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Who cares wins: Connecting financial markets to a changing world’, the United Nations Global Compact 
and Swiss Federal Department of Foreign Affairs, 2004

က�မ�ဏီများ၊ တာဝန်��ိသ�များ  

■ ESG မ�ဝါများအား ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး် 
■ ESG ဆံ�း�� ံး�ိ�ငေ်ြခ��င့ ်စမ်ွးေဆာငမ်�အား စီမံခန ့ခ်ွြဲခငး် 
■ ယံ��ကညထ်ိ�ကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကအ်ား  ထ�တြ်ပနြ်ခငး် 

ESG အား 

ထည့သ်ငွး် ပါဝငေ်စြခငး်သည ်

ပိ�မိ�ေကာငး်မွန်ေသာ ေငေွ�ကးေစျးကကွမ်ျား��င့်

ေရ��ညတ်ညတ်ံ�့ပီး ခံ�ိ�ငရ်ည�်�ိေသာ 

လ�မ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များကိ� 

တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်

က�ညေီပးသည။် 

စားသံ�းသ�များ၊ �ိ�ငင်သံားများ   

■ ေရ��ညတ်ညတ်ံေ့သာ ထ�တလ်�ပ်သ�များ��င့ ်
 ထ�တက်�နမ်ျားအား အားေပးြခငး် 
■ တာဝနယ်�မ���ိေသာ က�မ�ဏမီျားအား ဆ�ေပးြခငး် 
 

ရငး်��းီြမ��ပ်��သံ�များ၊  ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�စမံီခန ့်ခဲွသ�များ   

■ ရငး်��းီြမ��ပ်��မံ�ဆိ�ငရ်ာ ဆံ�းြဖတခ်ျကမ်ျားတငွ ်
 ESG အေ�ကာငး်အရာများအား ထည့သ်ငွး်ြခငး်
■ ESG သ�ေတသနအား ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး် 
 
 

မ�ဝါဒချမ�တသ်�များ၊ အစိ�းရများ   
■ ဥပေဒမ�ေဘာငအ်ား ေဖာေ်ဆာင/်ပိ�မိ�ေကာငး်မနွေ်စြခငး် 
■ ကာလ��ညမ်ဟာဗျ�ဟာများအား ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်��င့ ်
 ဘ�ာေရးအရ ေထာကပံ်ြ့ခငး်
■ မ�တ�ပီး ယ�ဥ်�ပိ�င�်ိ�ငမ်ည့ ်ေစျးကကွန်ယပ်ယတ်စ်ခ� ြဖစ်ေစြခငး်

အန်ဂျီအိ�များ၊ အရပ်ဖကလ်�မ�အဖဲွ�အစညး်များ  

■ မ�နက်နေ်သာ သတငး်အချကအ်လကေ်ပါ်  အေြခခသံည့ ်
 အ�ကဉံာဏေ်ပးြခငး် 
■ ေစျးကကွတ်ငွ ်ပါဝငသ်�အားလံ�းအား တာဝနခ်ေံစြခငး် 
 

စာရငး်ကိ�ငမ်ျား၊ အတိ�ငပ်ငခံ်များ  

■ ဝယလ်ိ�အား��င့ ်အသပိညာေပးမ�အား ေထာကပံ်ြ့ခငး် 
■ စံ��နး်သတမ်�တြ်ခငး်အား ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်
■ စမ်ွးရညြ်မ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်

�ကပ်မတက်ပ်ွကသဲည့အ်ဖဲွ�အစညး်များ၊ စေတာအ့တိခ်ျိန်း
■ လိ�အပ်ချကမ်ျားအား စာရငး်ြပ�စ�ရာတငွ ်ESG 
 စံသတမ်�တခ်ျကမ်ျားအား ထည့သ်ငွး်ြခငး် 
■ အစီရငခ်ြံခငး်ဆိ�ငရ်ာ စံ��နး်များအား အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်  
■ ESG ထ�တြ်ပနမ်�အား ဆ�ေပးြခငး်

ဘဏ််နှှင်် ် ဘဏ္ဍားတွေ့��အ�့��အစ္စည့််�များးး�သည့်် သဘးဝပါ�်ဝန််�ကျိုးးင််၊ �ူများုနှှင်် ် စ္စးများံအ�ပါ်�း�ပါ်များုကျိုးဏ္ဍာ (Environmental, 
Social and Governance - ESG) အတွေ့�ကျိုးးင််�အ�းများးး�အး� ၎င််�����၏ ပါင််များစ္စး�ပါး့�တွေ့����ပါ်တွေ့ဆိုးင််�းကျိုး်များးး��င့်် ထိည့်််သင့််��န်် 
ပါ��များ����ပါ်တွေ့ဆိုးင််�းသည့််နှငှ်််အများ်   ၎င််�����သည့်် အကျိုးး ���သကျိုး်ဆို��င််သအူများးး�အခြပါး�နှငှ််် ထိ�တွေ့��့ဆိုကျိုး်သ့ယ််�း�သည့််။ ၂၀၀၄ ��နိုစှ်တို့ငွ်် 
United Nations Global Compact နိုငှ်�် Swiss Federal Department of Foreign Affairs တို့�့�သားည့်် ကွန်ဦး�အ�အူဆဆ�့င််ရာာ 
အစးရာင််�းစာ1 (Seminal report) တို့စ်��အာ� ထိ�တို့်ခြပ်န််�့�သားည့််။ ၎င််�အစးရာင််�းစာ၌ လုံး�ပ််င်န််�စဥ်း်တို့စ်��တို့ငွ်် ပ်ါဝင််သားည့်�် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င်် 
သားမူျား�ာ�အနေကြကွာင််�ကွ့� နေဖွဲ့ာ်ခြပ်ထိာ�သားည့််။ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားတူို့�့�  အခြပ်န််အလုံးနှ်် ��တ့ို့်ဆကွ်နေန်များုနိုငှ်�်  များးှ��့နေန်များမုျား�ာ�အာ� နေအာကွ်ပ်ါပ်း�တို့ငွ်် 
နေဖွဲ့ာ်ခြပ်ထိာ�သားည့််။ 

ပ်း� (၁) ။ Who cares wins များ ှအ��ကွ်အလုံးကွ်များ�ာ�ကွ့� နေကွာကွ်နို�တို့်ထိာ�သားည့််။

၁

https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf
https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf
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Myanmar Centre for Responsible Business and Yever, Pwint Thit Sa report, 2020, p. 25.

ခြများန််များးနှ��င််င်ံ�င့်် ဘဏ််များးး�သည့်် ၎င််�����ကျိုး�� �ကျိုးပါ်များ�်ကျိုးပ့ါ်ကျိုး�သည့်််  အ��့�အစ္စည့််�ခြ�စ္စ်တွေ့သး  ခြများန််များးနှ��င််င်ံတွေ့�း်ဗျူဟု��ဘဏ််နှငှ််် 

ဆိုကျိုး်သယ့််များ ု ခြပါ���ပါ်တွေ့��်�ှတွေ့သး်ခြင်း� တွေ့ယ်ဘ�ယ်းအး�ခြ�င််် အခြ�း�တွေ့သး ၎င််�����၏ သံ��စ္စ့�သမူျားးး�၊ များ��်�ကျိုး်များးး�၊ တွေ့ပါ�ပါ����င််သင့််�သမူျားးး� 

(သ���များဟု��်) အ�ပါ်�ကျိုး်�မူျားအု��့�အစ္စည့််�များးး�နှှင််် ထိ�တွေ့��့ဆိုကျိုး်သ့ယ််များမုျားးး� ခြပါ���ပါ်����ကျိုးသည့််များးှ ဘဏ််အန်ည့််�င်ယ််များ်သး 

��ှသည့််။ သား�့�နေသားာ် ဘုဏ််များ�ာ�သားည့်် ဗျူဟု�့ဘုဏ််၏ စည့််�များ�ဥ်း်�များ�ာ�အာ� လုံး�့ကွ်န်ာသားင်�်သားည့််။ ဥ်းပ်များာအာ�ခြဖွဲ့င်�် ပ်ငွ််�သားစ်စ ၂၀၂၀ ��နိုစှ် 

အစးရာင််�းစာတို့ငွ်် ဘုဏ််များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�် ဗျူဟု�့ဘုဏ််ညွှနှ််ကြကွာ���ကွ်အများှတို့် ၁၀/၂၀၁၉ အာ� လုံး�့ကွ်န်ာခြ�င််�အနေခြ�အနေန်ကွ့� ကြကွည့်�်ရှုသုားည့်�် 

သားး�သားန်�်ကွဏ္ဍတို့စ်�� ပ်ါဝင််သားည့််။ ထိ�့ညွှနှ််ကြကွာ���ကွ်အရာ ဘုဏ််များ�ာ�အာ�လုံးး��သားည့်် “စာရာင််�စစ်မြဲပ်း� ဘုဏ္ဍာနေရာ�ရာငှ််�တို့များ်�များ�ာ�ကွ့� 

ဘုဏ္ဍာနေရာ�နိုစှ်  ကွ�န််ဆး��မြဲပ်း�နေန်ာကွ် ၄ လုံး အတို့ွင််� ၎င််�တို့�့�၏ ဝကွ်(ဘု်)ဆ့��်တို့ငွ်် ထိ�တို့်ခြပ်န််ရာန််နိုှင်�် ဘုဏ််လုံး�ပ််င်န််�နေဆာင််ရာကွွ်ရာာ ရှုး��များ�ာ�နိုှင်�် 

ဘုဏ််�ွ့တို့စ်����င််�စး၌ ခြများင််သားာနေသားာနေန်ရာာ၌ တို့စ်နိုစှ်ပ်တို့်လုံးး�� ခြပ်သားထိာ�ရာများည့််။ (ပ်ွင်�်သားစ်စအဖွဲ့ွ့�သားာ�များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�်)  ဘုဏ်် ၅ �� သားာလုံးှင်် 

ဝကွ်(ဘု်)ဆ့��် ရာှ့၍ ၎င််�တို့�့�၏ နိုှစ်စဥ်း်အစးရာင််�းစာနိုငှ်�် ဘုဏ္ဍာနေရာ�ရာငှ််�တို့များ်�အာ� ထိ�တို့်ခြပ်န််ထိာ�နေကြကွာင််�ကွ့� နေတို့�ွရာှ့�့�သားည့််။”၂

ခြများန််များာအကြံကွးနေပ်�လုံး�ပ််င်န််�တို့စ်��ခြဖွဲ့စ်သားည့်�် Yever များ ှ ၂၀၂၁ ��နိုစှ် �းဇင််ဘုာလုံးအထိ့ နေကွာကွ်��ူ့�နေသားာ ဘုဏ််များ�ာ�များ ှ အများ�ာ�ခြပ်ည့််သား ူ

သားရ့ာှ့နို�့င််ရာန်် ထိ�တို့်ခြပ်န််ထိာ�သားည့်�် အ��ကွ်အလုံးကွ်များ�ာ�အရာ နေအာကွ်ပ်ါတို့့��အာ� နေလုံး�လုံးာနေတို့�ွရာှ့ရာသားည့််။ 

၁၀%  နေသားာ  ဘုဏ််များ�ာ�သားည့်် ၎င််�တို့�့�၏ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် များည့််သား�့�ထိ့နေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်မြဲပ်း� အကြံကွးဉာာဏ််နေတို့ာင််��းနေကြကွာင််� 

ကွ�့ နေဖွဲ့ာ်ခြပ်ထိာ�သားည့််။ 

ဘုဏ်် ၇% သားည့်် ၎င််�တို့�့� အကြံကွးဉာာဏ််ရာ�ခူြ�င််�များ ှ ထိကွွ်နေပ််လုံးာသားည့်�် ရာလုံး�်များ�ာ�အာ� အဓိက့ွထိာ� ကွ�့င််တို့�ွ်နေခြဖွဲ့ရာငှ််�ရာများည့််� 

အနေကြကွာင််�ရာင််�များ�ာ� စစ့စ်တို့င််ခြပ်များ ု (Materiality analysis) ခြဖွဲ့င်�်  ထိ�တို့်ခြပ်န််�့�သားည့််။ ၎င််�ထိ�တို့်ခြပ်န််��ကွ်များ�ာ�တို့ငွ်် 

အနေကြကွာင််�ရာင််�တို့စ်����င််�စးအတို့ကွွ် ၎င််�တို့�့�၏ စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�များ�ာ�နိုှင်�် လုံးမူျားအုဖွဲ့ွ့�အစည့််�နေပ််တို့ငွ်် သားကွ်နေရာာကွ်များမုျား�ာ�အာ� 

အနေသား�စတ့ို့်နေဖွဲ့ာ်ခြပ်ထိာ�သားည့််။ 

၂

https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2020.html
https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/pwint-thit-sa/2020.html
http://www.yever.org/
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ခြများန််များာနို�့င််င်းရာှ့ ဘုဏ််အများ�ာ�စ�သားည့်် ထိ�့ကွ့�သား�့� ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များုခြပ်�ခြ�င််�နိုငှ်�် ရာင််�နိုးှ�များမုျားရာှ့နေသားာ်လုံးည့််� အ���့�ဘုဏ််များ�ာ�သားည့်် ၎င််�တို့�့�၏ 

��ဥ်း်�ကွပ််များပု်း�စးအာ� တို့ည့််နေဆာကွ်�့�ကြကွမြဲပ်း� �င််�ကွ�့  နေအာကွ်နေဖွဲ့ာ်ခြပ်ပ်ါ ဥ်းပ်များာသားး����တို့ငွ်် နေတို့�ွခြများင််နို�့င််သားည့််။ 

ဘု�တို့်အဖွဲ့ွ့�သားည့်် အကွ��့�သားကွ်ဆ�့င််သားမူျား�ာ�နိုှင််� ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များ၏ု အနေရာ�ပ်ါပ်း�ကွ�့ သားရ့ာှ့မြဲပ်း�နေန်ာကွ် ၎င််�တို့�့�နိုှင်�် ပ်�့များ�့ထိန့ေရာာကွ်စာွ 

ဆကွ်သား�ွ်နို�့င််ရာန််နိုှင်�် ၎င််�တို့�့�အတို့ွကွ် တို့န််ဖွဲ့�့�များ�ာ� ဖွဲ့န််တို့း�နေပ်�ရာာနေရာာကွ်သားည့်�် ESG အနေကြကွာင််�အရာာများ�ာ�အာ� ထိည့််�သားငွ််�စဥ်း်�စာ�ခြ�င််�၊ 

နေရာရာညှ့််တို့ည့််တို့း�နို�့င််များအုာ� ခြများှင််�တို့င််ရာန်် ဗျူ��ဟုာ��များတှို့်ခြ�င််�များ�ာ�ကွ့� ခြပ်�လုံး�ပ််နို�့င််သားည့််။ အနေရာ�ကြီးကွး�သားည့်�်တို့ာဝန််များှာ ဘုဏ််များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င််� 

အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားူများ�ာ�နိုှင်� ် ပ်တို့်သားကွ်နေသားာ အနေရာ�ပ်ါသားည့်�်အရာာများ�ာ�ကွ�့ များည့််သ့ား� � ကွ�့င််တို့ွ�်နေခြဖွဲ့ရှာင််�နေန်ပ်း�နိုှင်� ် ပ်တို့်သားကွ်၍ 

၎င််�တို့�့�အာ� သားန့်ာ�လုံးည့််နေစကွာ ပ်း�များနှ်် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်ရာန််ခြဖွဲ့စ်သားည့််။ IFC များ ှ နေရာ�သားာ�ထိာ�သားည့်�် ESG လုံးများ်�ညွှနှ််စာအ�ပ််သားည့်် 

အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များလုုံး�ပ််င်န််�စဥ်း်အတို့ွကွ် ထိန့ေရာာကွ်နေအာင််ခြများင််နေစများည့်�် အကြံကွးခြပ်���ကွ်များ�ာ�အာ� 

နေဖွဲ့ာ်ခြပ်ထိာ�သားည့််။ 

uab ဘုဏ််၏ အဓိက့ွထိာ� ကွ့�င််တို့�ွ်နေခြဖွဲ့ရာငှ််�ရာများည့််� 
အနေကြကွာင််�ရာင််�များ�ာ�ပ်ါရာှသ့ားည့်�် ဇ�ာ� 

ရှု�့�များဘုဏ််၏ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားအူများ��့�များ��့�အာ�
အစးအစဥ်း်တို့ကွ� ��တ့ို့်ဆကွ်ခြ�င််�

ဧရာာဝတို့းဘုဏ််၏ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားအူများ��့�များ��့�အာ� 
အစးအစဥ်း်တို့ကွ� ��တ့ို့်ဆကွ်ခြ�င််�နိုငှ််� 

ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များခုြပ်�ခြ�င််�

ဘဏ််များးး�အတွေ့န်ခြ�င််် အကျိုးး ���သက်ျိုးဆို��င််သမူျားးး�နှင််ှ် များည့််သ��� ဆိုက်ျိုးသယ့််သင်််သန်ည့််�။ 

https://www.uab.com.mm/strategy/materiality-assessment/
https://www.uab.com.mm/strategy/materiality-assessment/
https://www.yomabank.com/en/who-we-are/governance/sustainability/approach
https://www.yomabank.com/en/who-we-are/governance/sustainability/approach
https://www.ayabank.com/en_US/substainblity/stakeholder/
https://www.ayabank.com/en_US/substainblity/stakeholder/
https://www.ayabank.com/en_US/substainblity/stakeholder/
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# အကြံကျိုးံခြပါ��းကျိုး်များးး� အတွေ့�ကျိုးးင််�ခြပါ�းကျိုး်

1 တွေ့စ္စးစ္စး�စ္စး့ပါါဝင််ပါါ။ 

�း�ကြကွည့််မုျား၊ အခြပ်န််အလုံးန်ှ်နေလုံး�စာ�များနုိုင်ှ်� န်ာ�လုံးည့််များတုို့�့�  ပ်ါဝင််သားည့််� ��့င််များာနေသားာ ဆက်ွဆးနေရာ�များ�ာ�  တို့ည့််နေဆာက်ွရာာတို့င်ွ် 
အ��န့််နိုင်ှ်� အာ�စ�့က်ွထိ�တ်ို့များတုို့�့�ကွ�့ လုံး�့အပ််သားည့််။ ထိ�့�နေကြကွာင််� ကွ�များပဏ်းများ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င််� အကွ��့�သားက်ွဆ့�င််သားမူျား�ာ�၏ 
နေများှာ်များန်ှ်���က်ွများ�ာ�အာ� ခြဖွဲ့ည့်�ဆ်ည့််�၊ နေဆာင််ရာက်ွွနေပ်�ရာန််အတို့က်ွွ ၎င််�တို့�့�၏ များဟုာဗျူ��ဟုာနိုင်ှ်� လုံး�ပ််င်န််�လုံးည့််ပ်တ်ို့မုျားအာ� 
အးကွ�့က်ွကွ�နေစရာန်် အကွ��့�သားက်ွဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုင်ှ်� ထိန့ေတို့�ွဆက်ွသား�်ွများအုာ� နေစာနို�့င််သားများှ နေစာလုံး�င််စာွ ခြပ်�လုံး�ပ််သားင််�သားည့််။ 

2
ထိ�တွေ့��့ဆိုက်ျိုးသယ့််�န််အ�က့်ျိုး 
ခြပါဿန်ာ�စ်္စစံ္စ��စ်္စ�း 
��ှ�း�း �န််အထိ� များတွေ့စ္စးင်််ဆို��င််�ပါါနှင််ှ်။

အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင််� နေစာလုံး�င််စာွ ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်ခြ�င််�သားည့်် အနေရာ�များကြီးကွး�သားည့််� ဦး�စာ�နေပ်�တို့ာဝန််ဟု� 
ထိင််ခြများင််�ဆူနို�့င််ရာန််ရာှ့နေသားာ်လုံးည့််� အန်ာဂျတို့်တို့ွင်် နေပ််နေပ်ါကွ်လုံးာနို့�င််များည့််� အကွ�ပ််အတို့ည့််�များ�ာ�နိုငှ််� ပ်ဋိပ့်ကွခများ�ာ�များ ှ
ဆး��ရှုး�ုနို�့င််နေခြ�များ�ာ�အာ� နေလုံးှာ���နေပ်�နို�့င််သားည့််။ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် ဆကွ်ဆးနေရာ�ကွ့�  နေစာလုံး�င််စာွ 
တို့ည့််နေဆာကွ်ထိာ�နို�့င််ခြ�င််�သားည့်် ထ့ိ��့ကွ်ပ်�ကွ်စး�နေစနို�့င််များည့်�် အနေကြကွာင််�အရာာများ�ာ� နေပ််နေပ်ါကွ်လုံးာပ်ါကွ 
၎င််�တို့�့�အာ� နေခြဖွဲ့ရာငှ််�ရာာတို့ငွ်် အာ�သားာ��ကွ် ခြဖွဲ့စ်နေစနို့�င််သားည့််။

3 တွေ့��ည်ှ့်ကျိုး�� �ကျိုးည့်််ပါါ။ 

မြဲများ့မြံများးနေသားာ ဆကွ်ဆးနေရာ�များ�ာ� တို့ည့််နေဆာကွ်နေရာ�သားည့်် ကွာလုံးကြကွာရာညှ့်် အ��န့််နေပ်�အပ််ထိာ�နို�့င််များအုာ� လုံး�့အပ််သားည့််။ 
အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် ပ်တို့်သားက်ွ၍ အနေရာ�ပ်ါသားည့်�် ကွစ့စရာပ််များ�ာ�အာ� နေကွာင််�စာွ န်ာ�လုံးည့််နို�့င််နေစရာန််နိုငှ်�်     
၎င််�တို့�့�နိုှင်�် ကွ�့ကွ်ည့်း၊ သားင်�်နေလုံး�ာ်များရုာှ့များည့်�် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များတုို့�့�ကွ�့ ခြပ်�လုံး�ပ််နို�့င််နေစရာန််တို့�့�အတို့ွကွ် ဘုဏ််များ�ာ�သားည့်် 
ဝန််ထိများ်�များ�ာ�အာ� �န််�ထိာ�ခြ�င််�နိုငှ််� နေလုံး�ကွ�င််�သားင််ကြကွာ�နေပ်�ခြ�င််�တို့့��၌ ရာင််�နိုးှ�ခြများှ�ပ််နိုးှများမုျား�ာ� ခြပ်�လုံး�ပ််သားင်�်သားည့််။ 

4
သင််၏ ပါတွေ့�းဂျးကျိုး်နှငှ််် 
ကျိုး��ကျိုး်ည့်းတွေ့စ္စ�န်် ��ပါ်င်န််�စ္စဉ််ကျိုး�� 
ပါံ�တွေ့�း်ပါါ။ 

ဘုဏ််တို့စ်��၏ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များ ု အတို့�့င််�အတို့ာပ်များာဏ်သားည့်် ၎င််�နေင်နွေကြကွ� 
နေထိာကွ်ပ်း�ထိာ�နေသားာ ပ် နေရာာဂျ�ကွ်များ�ာ�များ ှ ဆး��ရှုး�ုနို�့င််နေခြ�များ�ာ� နေပ််နေပ်ါကွ်လုံးာနို့�င််များနုိုငှ်�် သားကွ်နေရာာကွ်များပု်များာဏ်တို့�့�အနေပ်် 
များတူို့ည့််သားင်�်သားည့််။ အနေခြ�အနေန်အလုံးး��စး�အတို့ွကွ် သားင်�်နေတို့ာ်များည့်�် ��ဥ်း်�ကွပ််မုျားပ်း�စးဟုူသားည့်် များရာှ့နို�့င််နေသားာနေကြကွာင်�် 
များည့််များှ အာ�စ�့ကွ်များခုြပ်�လုံး့�သားည့််၊ ရာင််�နိုးှ�ခြများှ�ပ််နိုးှများမုျား�ာ� ခြပ်�လုံး�ပ််လုံး�့များတုို့�့�သားည့်် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များ ု တို့စ်��နိုငှ်�် 
အခြ�ာ�တို့စ်��အကြကွာ�တို့ငွ်် ခြ�ာ�န်ာ�များမုျား�ာ� ရာှ့ပ်ါလုံးမ့ျား်�များည့််။ ဘုဏ််များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င််� အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�၏ 
လုံး�့အပ််��ကွ်များ�ာ�နိုငှ််� ထိန့ေရာာကွ်နေသားာ စးများး�န််��ွ့များ၏ု လုံး�့အပ််��ကွ်များ�ာ�အရာ ၎င််�တို့�့�၏ ��ဥ်း်�ကွပ််များပု်း�စးကွ�့ 
��န့််ည့်ှ့လုံး�ပ််နေဆာင််သားင််�သားည့််။   

5
��ပါ်င်န််�၏ 
�စ္စ်စ္စ��်�စ္စ်ပါ��င််�အတွေ့န်ခြ�င်် ်
စ္စးများံ�န််��့�ပါါ။

အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင််� ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များကုွ�့ အခြ�ာ�နေသားာ စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််� အစတ့ို့်အပ်�့င််�များ�ာ�ကွ့�သား�့�ပ်င်် 
တို့က့ွ�စာွ ��များတှို့်ထိာ�နေသားာ များဟုာဗျူ��ဟုာ၊ လုံး�ပ််င်န််�န်�်ပ်�်နိုငှ််� နေစာင််�ကြကွပ််၊ ကြကွည့််�ရှုနုေရာ�စန်စ်တို့�့�ခြဖွဲ့င််� 
စးများး�န််��ွ့သားင််�သားည့််။ ပ်�့များ�့နေကွာင််�များနွ််နေသားာ ရာလုံး�်များ�ာ� ရာရာှ့ရာန််အတို့ကွွ် ဤစးများး�န််��ွ့များနုိုငှ််� နေများှာ်များနှ််�ရာလုံး�်များ�ာ�အာ� 
ဝန််ထိများ်�များ�ာ�အာ�လုံးး��အတို့ကွွ် ရာငှ််�လုံးင််�မြဲပ်း� အလုံးး��စး�ပ်ါဝင််နေစရာန််လုံးည့််� နေဆာင််ရာကွွ်သားင််�သားည့််။ လုံး�ပ််င်န််� 
န်�်ပ်�်နိုငှ််� စးသားတို့်များတှို့်��ကွ်များ�ာ�အာ� သားတို့်များတှို့်မြဲပ်း�သားည့်�်နေန်ာကွ် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင််� ထိန့ေတို့�ွ 
ဆကွ်သား�ွ်များမုျား�ာ�အာ� စးများး�န််��ွ့ရာန််နိုှင်�် လုံး�ပ််င်န််�စဥ်း်အာ� နေစာင်�်ကြကွပ််၊ ကြကွည့်�်ရှုရုာန််အတို့ကွွ် တို့ာဝန််ဝတို့တရာာ�များ�ာ�ကွ့� 
သားကွ်ဆ�့င််ရာာအလုံး့�ကွ် ��များတှို့်နေပ်�နို�့င််မြဲပ်း ခြဖွဲ့စ်သားည့််။ 

6

ကျိုး�များပဏ်း၏များဟုးဗျူး�ဟုးနှငှ်််် 
���ကျိုး်တွေ့�းးည့်းတွေ့ထိ�့ှ�များည့််် 
ထိ�တွေ့��့ဆိုကျိုး်သ့ယ််များ ုများတူွေ့ဘးင််အး� 
�န််�း�ပါါ။

န်ည့််�စန်စ်များနှ််ကွန််စွာ နေဆာင််ရာကွွ်ပ်ါကွ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင််� ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များသုားည့်် ကွ�များပဏ်း၏ 
နေရာရာညှ့််တို့ည့််တို့း�များအုာ� ကွညူ့်းနေထိာကွ်ပ်း�နေပ်�နို�့င််သားည့််။ ဤသား�့�ဆကွ်သားွ�်များမုျား�ာ�တို့ငွ်် နေ�ါင််�နေဆာင််များပု်�့င််�နိုှင််� 
ဘု�တို့်အဖွဲ့ွ့�အာ� လုံး�ပ််င်န််�စဥ်း်အတို့ငွ််� ပ်ါဝင််နေစခြ�င််�သားည့်် ဘုဏ််များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�် လုံး�ပ််နေဆာင််��ကွ်များ�ာ�အာ� 
တို့စ်��နိုငှ်�်တို့စ်�� ��တ့ို့်ဆကွ်နေစမြဲပ်း� ရာည့််များနှ််���ကွ်နိုှင််� ကွ�့ကွ်ည့်း၍ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင််� ရာ�ှ်�ာရာငှ််များ�ာ�အာ� 
တို့န််ဖွဲ့�့�များ�ာ� ဖွဲ့န််တို့း�နေပ်�နေန်သားည့််ကွ့� နေသား��ာနေစနို�့င််များည့််ခြဖွဲ့စ်သားည့််။ သား�့�နေသားာ် ဤလုံး�ပ််င်န််�စဥ််းအာ� ထိန့ေရာာက်ွနေစရာန််နိုင်ှ်� 
တို့�့�တို့ကွ်များအုာ� နေစာင််�ကြကွည့််�နို�့င််နေစရာန်် သားင််�နေတို့ာ်များည့််� စးများး�န််��ွ့များစုန်စ်တို့စ်��အာ� ��များတှို့်၊ ထိာ�ရာှ့သားင််�သားည့််။ 
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၎င််�����တွေ့များ်း်မှျားန််��းက်ျိုး
များးး�နှငှ််က်ျိုး��က်ျိုးည့်းများ ု

တွေ့သ�းးစ္စး့
စ္စးမံျား�န်��့်�ခြ�င််�

ပံါ�များန်ှ်
ဆိုက်ျိုးသယ့််ခြ�င််�

ထိ�တွေ့��့ဆိုက်ျိုးသယ့််များအုး�
ထိ�န််�သ�မ်ျား�ထိး�ခြ�င််� 

အကျိုးး ���စ္စး�ပါး့�အ���င််�အ�း 

သ
ကျိုး

်တွေ့�
းကျိုး

်များအု
�

��င််�
အ

�
း 

AA 1000 အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုငှ်�် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များ ု စးနိုနု််� (AA 1000 Stakeholder Engagement Standard) 

သားည့်် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များုနိုငှ်�်ပ်တို့်သားကွ်၍ ရာငှ််�လုံးင််�နေသားာ များနူေဘုာင််အာ� နေထိာကွ်ပ်း�နေပ်�သားည့််။ 

အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင််� ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များမုျား�ာ� များခြပ်�လုံး�ပ််များး စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�် ၎င််�တို့�့�၏ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�၏ 

အနေခြ�အနေန်၊ ရာပ််တို့ည့််��ကွ်တို့့��အာ� သား့ရာှ့၊ န်ာ�လုံးည့််ထိာ�သားင််�သားည့််။ 

အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားူများ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်� ် စး�ပ်ွာ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�များ�ာ�အနေပ််တို့ွင်် တို့ူည့်းနေသားာ သားကွ်နေရာာကွ်မုျားနိုှင်� ် အကွ��့�စး�ပ်ွာ�များ�ာ� 

(Influence and interest) များရာှ့ကြကွသားည့််�အတို့ွကွ် ပ်ထိများဦး�စာွ ၎င််�တို့�့�၏ နေဂျဟုစန်စ်ခြဖွဲ့စ်တို့ည့််များပု်း�စး (Ecosystem) အာ� ရာငှ််�လုံးင််�စာွ 

သားရ့ာှ့ထိာ�ရာန််လုံး�့အပ််သားည့််။

ပ်ထိများအဆင််�တို့ငွ်် စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�် ၎င််�တို့�့�နိုှင်�်

အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားအူာ�လုံးး��အာ� အစးအစဥ်း်တို့ကွ� ��တ့ို့်ဆကွ်ထိာ�ရာှ့များ ု 

ခြပ်�လုံး�ပ််ခြ�င််� (Mapping stakeholders) ပ်ါဝင််သားည့််။ တို့ာဝန််ရာှ့သားမူျား�ာ�သားည့်် 

အကွ��့�သားက်ွဆ့�င််သား ူ တို့စ်ဦး���င််�စး၏ နေများှာ်များန်ှ်���က်ွ၊ သားက်ွနေရာာက်ွမုျားအဆင်�၊် 

အများ��့�အစာ�၊ ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်ရာန််အတို့ကွွ် စတ့ို့်အာ�ထိကွ်သားန််များ၊ု 

ရာှ့ရာင််�စွ့ဆကွ်ဆးနေရာ� အစရာှ့သားည့််တို့�့�အာ� န်ာ�လုံးည့််ရာန််အတို့ွကွ် 

အ��ကွ်အလုံးကွ်များ�ာ�အာ� ရာနို�့င််သားများှရာရာှန့ေအာင်် စ�နေဆာင််�သားင််�သားည့််။ 

ဤပ်ထိများအဆင်�၏် ရာလုံး�်သားည့်် အကွ��့�သားက်ွဆ့�င််သားတူို့စ်ဦး���င််�စး၏ 

စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�အနေပ််     သားက်ွနေရာာက်ွနို�့င််စမ်ွျား�နိုငှ်� ်     အကွ��့�စး�ပ်ာွ�အာ� 

နေဖွဲ့ာ်ခြပ်နို့�င််သားည့်�် ကွနွ််ရာကွ် (Matrix) တို့စ်��ခြဖွဲ့စ်နို�့င််သားည့််။ ဤရာလုံး�်သားည့်် 

အဖွဲ့ွ့�အစည့််�အတို့ွင််�ရာှ့ သားကွ်နေရာာကွ်နို့�င််စမွျား်�အခြပ်င်် အကွ��့�စး�ပ်ာွ�တို့�့�ရာှ့သားည့်�် 

အကွ��့�သားက်ွဆ့�င််သားမူျား�ာ�အာ� အာရှုး�စ�့က်ွနို�့င််ရာန်် ကွညူ့်းနေပ်�သားည့််။ 

https://www.accountability.org/standards/
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ထိ�့�နေန်ာက်ွ ဘုဏ််များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်� ်၎င််�တို့�့�၏ အနေရာ�အကြီးကွး�ဆး�� အကွ��့�သားက်ွဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုငှ်�် 
ထိ့နေရာာကွ်စွာ ဆကွ်သားွ�်နို�့င််နေစရာန်် ��ဥ်း်�ကွပ််မုျားပ်း�စးအာ� တို့ည့််နေဆာကွ် 
နို�့င််သားည့််။ ၎င််�တို့�့�သားည့်် AA 1000 SES လုံးမ်ျား�ညွှန်ှ်များမုျား�ာ�အာ� လုံး�့က်ွန်ာများည့််ဆ�့ပ်ါကွ 
နေအာက်ွပ်ါအ��က်ွ ၃ ��က်ွအာ� ထိည့်�သ်ားင်ွ်�စဥ််း�စာ�သားင်�သ်ားည့််။ 

ကွ�များပဏ်းနိုှင်� ် ၎င််�၏ အနေရာ�ပ်ါနေသားာ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားူများ�ာ�အကြကွာ� 
အခြပ်န််အလုံးှန်် ဆက်ွသား�်ွများရုာှ့ခြ�င််�

ထိန့ေတို့�ွဆက်ွသား�်ွများ ုအတို့�့င််�အတို့ာပ်များာဏ် 

ဆက်ွဆးနေရာ�သားနေဘုာသားဘုာဝ
ဤ��တို့�့အဆင်�်၏ ရာလုံး�်သားည့်် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သား ူ တို့စ်ဦး���င််�စးနိုှင်�် 
အဓိပ့်ပါ�်ရာှ့မြဲပ်း� ��့င််များာနေသားာ ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သားွ�်များမုျား�ာ� ခြပ်�လုံး�ပ််နို�့င််ရာန််အတို့ကွွ် 
လုံး�့အပ််သားည့်� ် နေဆာင််ရာက်ွွ��က်ွများ�ာ�အာ� နေဖွဲ့ာ်ထိ�တ်ို့နို�့င််များည့်� ် ကွန်ွ်ရာက်ွ (Matrix) 
တို့စ်��ခြဖွဲ့စ်နို�့င််သားည့််။ ဤပ်ထိများအဆင်�် နိုစှ်ဆင်�်သားည့်် အလုံးး��စး�ပ်ါဝင််နေသားာ 
အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင််� ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သားွ�်နေရာ� တို့ည့််နေဆာကွ်ရာန််အတို့ကွွ် 
များ�ာ�စာွ အနေရာ�ပ်ါသားည့််။ 

ESG ��ဥ််း�ကွပ််မုျားအာ� တို့ည့််နေဆာက်ွရာန်် ရာည့််ရွာ�်ထိာ�သားည့်� ်ဘုဏ််များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�် 
အဓိက့ွထိာ� ကွ�့င််တို့�်ွနေခြဖွဲ့ရှာင််�ရာများည့််� အနေကြကွာင််�ရာင််�များ�ာ�၏ အနေရာ�ပ်ါမုျား 
(Materiality of multiple issues) အာ� ရာာှနေဖွဲ့နွေဖွဲ့ာ်ထိ�တ်ို့မြဲပ်း� တို့က့ွ�စာွ 
သားတ်ို့များတ်ှို့ထိာ�သားင်�သ်ားည့််။ 
၎င််�တို့�့�သားည့်် ESG ဆ�့င််ရာာအနေကြကွာင််�အရာာ၊ အ��က်ွအလုံးက်ွ တို့စ်��စးတို့�့င််�၏ ၎င််�တို့�့� 
စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�နိုငှ်� ်လုံးမူျားအုဖွဲ့ွ�့အစည့််�အ နေပ်် ရာှ့လုံးာနို�့င််နေသားာ သားက်ွနေရာာက်ွမုျားအာ� 
အက့ွခြဖွဲ့တ်ို့ရာများည့််ခြဖွဲ့စ်သားည့််။ ထိ�့သား�့�ခြပ်�လုံး�ပ််ရာန််အတို့က်ွွ ဘုဏ််များ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�် 
နေအာက်ွတို့င်ွ် နေဖွဲ့ာ်ခြပ်ထိာ�သူားများ�ာ�အာ� ထိန့ေတို့�ွဆက်ွသား�်ွရာန်် လုံး�့အပ််သားည့််။ 

ရာ�ှ်�ာရာငှ််များ�ာ�၊ စးများး�န်�်�ွ့များကုွ�့�်စာ�လုံးှ�်များ�ာ�၊ အလုံး�ပ််သားများာ� 
ကွ�့�်စာ�လုံး�ှ်များ�ာ�၊ နေပ်�ပ့်��တို့င််သားငွ််�သားမူျား�ာ�၊ စး�ပ်ာွ�နေရာ�များတ့ို့်ဖွဲ့ကွ်များ�ာ� 
အစရာှ့သားည့်�် လုံး�ပ််င်န််�အတို့ွင််� အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�။
ကြကွပ််များတ်ို့ကွပ်ွ်က့ွသားည့်� ် အဖွဲ့ွ�့အစည့််�များ�ာ�၊ အရာပ််ဖွဲ့က်ွ လုံးမူျားအုဖွဲ့ွ�့အစည့််�များ�ာ� 
(CSOs)၊ စး�ပ်ာွ�နေရာ�အသားင််�အဖ့ွွဲ့�များ�ာ�နိုငှ်� ် လုံး�ပ််င်န််�မြဲပ်�့င််ဖွဲ့က်ွများ�ာ� အစရာှ့သားည့်�် 
လုံး�ပ််င်န််�ခြပ်င််ပ် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�။

ဤနေန်ာက်ွဆး��အဆင်�၏် ရာလုံး�်သားည့်် အဓ့ိကွထိာ� ကွ�့င််တို့�်ွနေခြဖွဲ့ရှာင််�ရာများည့််� 
အနေကြကွာင််�ရာင််�များ�ာ�၏ ၎င််�တို့�့� စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�နိုငှ်� ် လုံးမူျားအုဖွဲ့ွ�့အစည့််�အနေပ််၌ 
ရာှ့သားည့်�် သားကွ်နေရာာကွ်များအုာ� အနေသား�စတ့ို့်ခြပ်သားသားည့်�် ကွနွ််ရာကွ် (Materiality
matrix) ခြဖွဲ့စ်ပ်ါသားည့််။ ထ့ိနေတို့ွ�ဆကွ်သားွ�်များုများ�ာ�အနေန်ခြဖွဲ့င်�် အဓိ့ကွထိာ� 
ကွ�့င််တို့�်ွနေခြဖွဲ့ရှာင််�ရာများည့််� အနေကြကွာင််�ရာင််�များ�ာ�အနေပ်် အာရှုး�စ�့က်ွ၊ လုံး�ပ််နေဆာင််နို�့င််ရာန်် 
နေသား��ာနေစများည့်� ်ပ်း�စးခြဖွဲ့င်� ်ဤအဆင်�အ်ာ� တို့ည့််နေဆာက်ွထိာ�ခြ�င််� ခြဖွဲ့စ်သားည့််။ 

နေဆ�ွနေနို�ွည့ှ့်နို့ုင််�သားည့််။ 
အကြံကွးဉာာဏ််
နေတို့ာင််��းသားည့််။
နေဆာင််ရာက်ွွသားည့််။ 
အနေကြကွာင််�ကြကွာ�သားည့််။

အာ�နေပ်�
နေထိာက်ွ�းသားည့််။ 
နေစာင်�က်ြကွည့်�သ်ားည့််။ 
နေန်မြဲမ့ျားတို့�့င််�နေန်သားည့််။ 

တို့�့ကွ်တို့နွ််�
အာ�နေပ်�သားည့််။ 
အတို့တူို့ကွွ
လုံး�ပ််နေဆာင််သားည့််။ 
ပ်ါဝင််သားည့််။ 
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AA 1000 Standards
IFC – Stakeholder Engagement 

Accountability and Utopies, Critical Friends, 2007

WWF, Reports focused on the banking sector in the ASEAN region

အသံ��ခြပါ�နှ��င််သည့််် ကျိုး���ယ်းများးး�

အသံ��ခြပါ��နှ��င််သည့််် အ�င််�အခြများစ္စ်များးး�

နေန်ာကွ်ဆး��အနေန်ခြဖွဲ့င်�် အဖွဲ့ွ့�အစည့််�များ�ာ�သားည့်် ၎င််�တို့�့�၏ အထိကွ်ပ်ါ ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များ၏ု လုံး�ပ််နေဆာင််များရုာလုံး�်များ�ာ�အာ� 

အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားူများ�ာ�နိုှင်�် များှနေဝသားင်�်သားည့််။ အများ�ာ�စ�သားည့်် အဆ့�ပ်ါ သားတို့င််�အ��ကွ်အလုံးကွ်များ��့�အာ� များှနေဝရာန််အတို့ွကွ် 

နေရာရာညှ့််တို့ည့််တို့း�များဆု�့င််ရာာ အစးရာင််�းစာများ�ာ�နိုငှ်�် ဝကွ်(ဘု်)ဆ�့ကွ်များ�ာ�ကွ့� အသားး��ခြပ်�သားည့််။ ထိ�့�နေန်ာကွ်တို့ွင်် ၎င််�တို့�့�သားည့်် 

ရာလုံး�်များ�ာ�အာ� အကွ့ခြဖွဲ့တို့်၍ ၎င််�တို့�့�၏ ဆကွ်သား�ွ်များဆု�့င််ရာာ ��ဥ်း်�ကွပ််များပု်း�စးအာ� စဥ်း်ဆကွ်များခြပ်တို့် အလုံး�့ကွ်သားင်�်ခြပ်�ခြပ်င််ကြကွနေပ်များည့််။ 

စး�ပ်ာွ�နေရာ�လုံး�ပ််င်န််�များ�ာ�သားည့်် ၎င််�တို့�့�၏ လုံး�ပ််င်န််�စမွျား်�နေဆာင််နို�့င််ရာည့််၊ များရာှ့များခြဖွဲ့စ်အနေရာ�ပ်ါသားည့်�် အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် 

ဆက်ွဆးနေရာ�နေကွာင််�များန်ွ်များအုာ� တို့�့င််�တို့ာရာန်် ရှု�့�စင််�သားည့်� ်အဓိက့ွစမ်ွျား�နေဆာင််နို�့င််များဆု�့င််ရာာညွှန်ှ်�ကွန့််�များ�ာ� (Key Performance Indicators) 

အာ� အသားး��ခြပ်�နို�့င််သားည့််။ ထိ�့ညွှနှ််�ကွန့််�များ�ာ�များာှ ဥ်းပ်များာအာ�ခြဖွဲ့င်�် ဝန််ထိများ်�၊ စာ�သားး��သား ူ(သား�့�များဟု�တို့်) သားး��စွ့သားမူျား�ာ�နိုှင်�် နေပ်�ပ်�့�တို့င််သားွင််�သားူများ�ာ�၏ 

စ့တို့်နေကွ�န်ပ််များုနိုုန််� အစရာှ့သားည့််တို့�့� ခြဖွဲ့စ်နို�့င််သားည့််။ အ�ကွ်အ�့များ�ာ�နိုှင်�် စ့န််နေ�်များုများ�ာ�ကြကွာ�မှျား နေရာရာညှ့််တို့ည့််တို့း�နေသားာ စး�ပ်ာွ�နေရာ�အာ� 

တို့ည့််နေဆာကွ်ရာန််အတို့ကွွ် ခြပ်ည့််�စး�လုံးး�နေလုံးာကွ်နေသားာ အကွ��့�သားကွ်ဆ့�င််သားမူျား�ာ�နိုှင်�် ထိန့ေတို့�ွဆကွ်သား�ွ်များမုျား�ာ� ခြပ်�ခြ�င််�များတှို့ဆင်�် 

လုံး�ူအဖွဲ့ွ့�အစည့််�အတို့ွင််� ဆး��ရှုး�ုသားာွ�နေသားာ �း�ကြကွည့််များအုာ� ခြပ်န််လုံးည့််တို့ည့််နေဆာကွ်ခြ�င််�သားည့်် ခြများန််များာနို�့င််င်းရာှ ့ ကွ�များပဏ်းများ�ာ�၊ ဘုဏ္ဍာနေရာ� 

အဖွဲ့ွ့�အစည့််�များ�ာ�အတို့ကွွ် များရာှမ့ျားခြဖွဲ့စ် အနေရာ�ကြီးကွး�လုံးာလုံး�ကွ်ရာှပ့်ါသားည့််။ 

https://www.accountability.org/standards
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_stakeholderengagement__wci__1319577185063
https://utopies.com/publications/critical-friends-2007/
https://sustainablefinanceasia.org/content-hub/

