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ဤလမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအက်ဥ္း 

စကားဦး 
ယခုလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာရန္ျဖစ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယခု လမ္းညႊန္မူမ်ားကုိ လုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္၊ ယင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
စည္းေႏွာင္မႈရိွသည့္ သံႏၷဌိာန္ ျပဳခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

အခန္း (၁)။ သေဘာတရားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား
ယခုလမ္းညႊန္မူမ်ားသည္ စီးပြားေရး၏ က႑ေပါင္းစုံႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ၿပီး OECD အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ OECD 
အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ လုိက္နာၾကရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအတြက္လည္း အက်ံဳး ဝင္ပါသည္။  

အခန္း (၂)။ အေထြေထြ မူဝါဒမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစ မည့္ ပုံစံမ်ားကုိ လုိက္နာ၍ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ေထာက္ပ့ံေရးကြင္းဆက္မ်ား တေလွ်ာက္၊ အျခား 
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ ထိခုိက္သက္ ေရာက္မႈမ်ား အားလုံးကုိ သိရိွေစျခင္း၊ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင္႔ ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစျခင္း (ဥပမာ- ေလ်ာ္ကန္သည့္ ကရု စုိက္မႈ၊ တစုိက္မတ္မတ္ 
လုိက္နာမႈ က်င့္ထုံးမ်ားျဖင့္) မ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ 
ပတ္သက္ေနသည့္ အေရးပါေသာအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရိွစြာ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံသင့္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ 
ေကာ္ပုိေရး ရွင္းမ်ား၏ အေျခခံမူမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္လုိက္နာသင့္သည္၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မေလ်ာ္ကန္သည့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။   

အခန္း (၃)။ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ကိစၥမ်ား 
(ဥပမာ- လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ)၊ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥမ်ား အားလုံးကုိ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိသင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သူ တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ 
သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ဖြင့္ဟေျပာဆုိသင့္သည္။   

အခန္း (၄)။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။ က်င့္သုံးမႈမ်ား ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
မူဝါဒအရလည္း သံႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားရမည္။ သူတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္တကယ္ ႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သိရိွခြင့္ 
ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္ၾကရမည္။ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွေစရမည္။  

အခန္း (၅)။ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခခံလုပ္သားအခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္၊ ေလ်ာ္ကန္သည့္ 
လုပ္ငန္း ခြင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ခမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔မိသားစုမ်ား၏ 
အေျခခံလုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေစရမည္။ 

အခန္း (၆)။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
လူ အမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးတုိ႔အေပၚ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားရမည္၊ ကာကြယ္တားဆီးရမည္၊ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ သူတုိ႔သည္ 
ဖန္လုံအိမ္ အာနိသင္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈအပါအဝင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ 
ထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အစဥ္သျဖင့္ တိုးတက္ေနေစရမည္။ 

အခန္း (၇)။ လာဘ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ   
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လာဘ္ေပးျခင္း၊ လာဘ္ယူျခင္းကုိ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရ။ 
သူတုိ႔ တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္က်င့္ဝတ္မ်ား ႏွင့္ လုိက္နာရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
ရိွထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တုိက္ရုိက္ လာဘ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးရမည္။ သူတုိ႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာ ရိွေစရမည္။ 

အခန္း (၈)။ စားသုံးသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွ်တေသာ ေစ်းကြက္တင္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ား အသုံးျပဳၾကရမည္။ 
သူတုိ႔ ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အားထားယုံၾကည္ရမႈကုိ ေသခ်ာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ တိက်သည့္၊ ျပန္လည္စိစစ္ႏုိင္သည့္၊ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္း သိရိွ၍ ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳႏုိင္ရန္ သတင္းမ်ားေပးရမည္။ 

အခန္း (၉)။ သိပၸႏွံင့္ နည္းပညာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားတီထြင္ဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ နည္းပညာသစ္မ်ား လက္လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း၊ အသိဉာဏ္မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကုိ လုပ္သား ေနရာခ်ထားေပးျခင္း.. စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္။ 

အခန္း (၁၀)။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ သုံးစြျဲခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ 

အခန္း (၁၁)။ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစုိးရေငြေၾကးက႑မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ 
အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားမွ တဆင့္၊ အခြန္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စာသားမ်ား၊ အႏွစ္သာရ စသည္တုိ႔ႏွင့္ 
အညီ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ သူတုိ႔၏ အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး သက္သာေလ်ာ့နည္းေစရန္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကုိ 
ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရႈးံမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ် ျပျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။ 

ယခုလမ္းညႊန္အေၾကာင္း 
ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ 
လမ္းညႊန္ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ဥ္းသေဘာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္သားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသည္ တာဝန္မသိသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိလာပါက၊ ယခု လမ္းညႊန္မူမ်ားကို သံုး၍ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူခိုင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ 
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို အက်ဥ္းသေဘာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္မ်ား အေသးစိတ္ကို 
ယင္း အဖြဲ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.oecdwatch.org တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

OECD ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ (OECD Watch) အေၾကာင္း 
ယင္းကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး၊ OECD Watch သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၅ ခုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၈၀ 
ဖြဲ႔ေက်ာ္ရိွေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ အက်ယ္အျပန္႔ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွေန၍ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွင္႔ 
ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေရးအတြက္ ေသခ်ာျဖစ္ေစရန္ သံႏၷဌိာန္ရိွထားသည့္၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားသည္ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွ သူတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ခံတာဝန္ယူမႈ ရိွရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပါင္းစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးအဖဲြ ့) လမ္းညႊန္မ်ာ 
(လမ္းညႊန္ မ်ား) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သူတုိ႔၏ ကမၻာတဝွမ္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
တာဝန္သိသည့္ စီးပြား ေရး က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရမ်ားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ 
ျပဳေပးထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းညႊန္တြင္ ေခါင္းစဥ္အေထြေထြ ပါရိွၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ႏွင့္ အခြန္ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္ သက္မႈရိွသည့္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ လြမွဲားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေျဖ 
ရွင္းကုိင္တြယ္ရန္ အထူးသက္ဆုိင္သည့္နည္းနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာသည္ လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ 
အေထြေထြ ျခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း 
ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

ECD Watch 
ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ 
OECD (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးအဖဲြ ့) 
လမ္းညႊန္မ်ားအေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD 
(စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖဲြ ့) လမ္းညႊန္မ်ား   
တာဝန္သိသည့္ စၤီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္ထံုးဆိုင္ရာ  
နည္းလမ္းတစ္ခု

ယခုလက္ကမ္းလႊာ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ဒတ္ခ်္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးၾကပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ OECD Watch တြင္သာ လံုးဝ တာဝန္ရွိပါသည္။ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ အျမင္ မ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္း မရွိပါ။ 

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ 
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ဤလမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအက်ဥ္း 

စကားဦး 
ယခုလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာရန္ျဖစ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယခု လမ္းညႊန္မူမ်ားကုိ လုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္၊ ယင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
စည္းေႏွာင္မႈရိွသည့္ သံႏၷဌိာန္ ျပဳခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

အခန္း (၁)။ သေဘာတရားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား
ယခုလမ္းညႊန္မူမ်ားသည္ စီးပြားေရး၏ က႑ေပါင္းစုံႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ၿပီး OECD အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ OECD 
အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ လုိက္နာၾကရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအတြက္လည္း အက်ံဳး ဝင္ပါသည္။  

အခန္း (၂)။ အေထြေထြ မူဝါဒမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစ မည့္ ပုံစံမ်ားကုိ လုိက္နာ၍ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ေထာက္ပ့ံေရးကြင္းဆက္မ်ား တေလွ်ာက္၊ အျခား 
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ ထိခုိက္သက္ ေရာက္မႈမ်ား အားလုံးကုိ သိရိွေစျခင္း၊ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင္႔ ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစျခင္း (ဥပမာ- ေလ်ာ္ကန္သည့္ ကရု စုိက္မႈ၊ တစုိက္မတ္မတ္ 
လုိက္နာမႈ က်င့္ထုံးမ်ားျဖင့္) မ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ 
ပတ္သက္ေနသည့္ အေရးပါေသာအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရိွစြာ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံသင့္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ 
ေကာ္ပုိေရး ရွင္းမ်ား၏ အေျခခံမူမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္လုိက္နာသင့္သည္၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မေလ်ာ္ကန္သည့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။   

အခန္း (၃)။ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ကိစၥမ်ား 
(ဥပမာ- လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ)၊ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥမ်ား အားလုံးကုိ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိသင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သူ တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ 
သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ဖြင့္ဟေျပာဆုိသင့္သည္။   

အခန္း (၄)။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။ က်င့္သုံးမႈမ်ား ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
မူဝါဒအရလည္း သံႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားရမည္။ သူတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္တကယ္ ႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သိရိွခြင့္ 
ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္ၾကရမည္။ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွေစရမည္။  

အခန္း (၅)။ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခခံလုပ္သားအခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္၊ ေလ်ာ္ကန္သည့္ 
လုပ္ငန္း ခြင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ခမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔မိသားစုမ်ား၏ 
အေျခခံလုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေစရမည္။ 

အခန္း (၆)။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
လူ အမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးတုိ႔အေပၚ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားရမည္၊ ကာကြယ္တားဆီးရမည္၊ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ သူတုိ႔သည္ 
ဖန္လုံအိမ္ အာနိသင္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈအပါအဝင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ 
ထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အစဥ္သျဖင့္ တိုးတက္ေနေစရမည္။ 

အခန္း (၇)။ လာဘ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ   
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လာဘ္ေပးျခင္း၊ လာဘ္ယူျခင္းကုိ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရ။ 
သူတုိ႔ တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္က်င့္ဝတ္မ်ား ႏွင့္ လုိက္နာရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
ရိွထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တုိက္ရုိက္ လာဘ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးရမည္။ သူတုိ႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာ ရိွေစရမည္။ 

အခန္း (၈)။ စားသုံးသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွ်တေသာ ေစ်းကြက္တင္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ား အသုံးျပဳၾကရမည္။ 
သူတုိ႔ ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အားထားယုံၾကည္ရမႈကုိ ေသခ်ာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ တိက်သည့္၊ ျပန္လည္စိစစ္ႏုိင္သည့္၊ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္း သိရိွ၍ ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳႏုိင္ရန္ သတင္းမ်ားေပးရမည္။ 

အခန္း (၉)။ သိပၸႏွံင့္ နည္းပညာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားတီထြင္ဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ နည္းပညာသစ္မ်ား လက္လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း၊ အသိဉာဏ္မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကုိ လုပ္သား ေနရာခ်ထားေပးျခင္း.. စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္။ 

အခန္း (၁၀)။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ သုံးစြျဲခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ 

အခန္း (၁၁)။ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစုိးရေငြေၾကးက႑မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ 
အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားမွ တဆင့္၊ အခြန္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စာသားမ်ား၊ အႏွစ္သာရ စသည္တုိ႔ႏွင့္ 
အညီ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ သူတုိ႔၏ အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး သက္သာေလ်ာ့နည္းေစရန္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကုိ 
ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရႈးံမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ် ျပျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။ 

ယခုလမ္းညႊန္အေၾကာင္း 
ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ 
လမ္းညႊန္ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ဥ္းသေဘာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္သားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသည္ တာဝန္မသိသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိလာပါက၊ ယခု လမ္းညႊန္မူမ်ားကို သံုး၍ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူခိုင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ 
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို အက်ဥ္းသေဘာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္မ်ား အေသးစိတ္ကို 
ယင္း အဖြဲ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.oecdwatch.org တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

OECD ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ (OECD Watch) အေၾကာင္း 
ယင္းကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး၊ OECD Watch သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၅ ခုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၈၀ 
ဖြဲ႔ေက်ာ္ရိွေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ အက်ယ္အျပန္႔ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွေန၍ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွင္႔ 
ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေရးအတြက္ ေသခ်ာျဖစ္ေစရန္ သံႏၷဌိာန္ရိွထားသည့္၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားသည္ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွ သူတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ခံတာဝန္ယူမႈ ရိွရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပါင္းစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးအဖဲြ ့) လမ္းညႊန္မ်ာ 
(လမ္းညႊန္ မ်ား) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သူတုိ႔၏ ကမၻာတဝွမ္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
တာဝန္သိသည့္ စီးပြား ေရး က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရမ်ားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ 
ျပဳေပးထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းညႊန္တြင္ ေခါင္းစဥ္အေထြေထြ ပါရိွၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ႏွင့္ အခြန္ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္ သက္မႈရိွသည့္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ လြမွဲားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေျဖ 
ရွင္းကုိင္တြယ္ရန္ အထူးသက္ဆုိင္သည့္နည္းနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာသည္ လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ 
အေထြေထြ ျခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း 
ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

ECD Watch 
ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ 
OECD (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးအဖဲြ ့) 
လမ္းညႊန္မ်ားအေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD 
(စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖဲြ ့) လမ္းညႊန္မ်ား   
တာဝန္သိသည့္ စၤီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္ထံုးဆိုင္ရာ  
နည္းလမ္းတစ္ခု

ယခုလက္ကမ္းလႊာ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ဒတ္ခ်္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးၾကပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ OECD Watch တြင္သာ လံုးဝ တာဝန္ရွိပါသည္။ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ အျမင္ မ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္း မရွိပါ။ 

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ 
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ဤလမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအက်ဥ္း 

စကားဦး 
ယခုလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာရန္ျဖစ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယခု လမ္းညႊန္မူမ်ားကုိ လုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္၊ ယင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
စည္းေႏွာင္မႈရိွသည့္ သံႏၷဌိာန္ ျပဳခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

အခန္း (၁)။ သေဘာတရားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား
ယခုလမ္းညႊန္မူမ်ားသည္ စီးပြားေရး၏ က႑ေပါင္းစုံႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ၿပီး OECD အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ OECD 
အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ လုိက္နာၾကရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအတြက္လည္း အက်ံဳး ဝင္ပါသည္။  

အခန္း (၂)။ အေထြေထြ မူဝါဒမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစ မည့္ ပုံစံမ်ားကုိ လုိက္နာ၍ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ေထာက္ပ့ံေရးကြင္းဆက္မ်ား တေလွ်ာက္၊ အျခား 
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ ထိခုိက္သက္ ေရာက္မႈမ်ား အားလုံးကုိ သိရိွေစျခင္း၊ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင္႔ ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစျခင္း (ဥပမာ- ေလ်ာ္ကန္သည့္ ကရု စုိက္မႈ၊ တစုိက္မတ္မတ္ 
လုိက္နာမႈ က်င့္ထုံးမ်ားျဖင့္) မ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ 
ပတ္သက္ေနသည့္ အေရးပါေသာအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရိွစြာ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံသင့္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ 
ေကာ္ပုိေရး ရွင္းမ်ား၏ အေျခခံမူမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္လုိက္နာသင့္သည္၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မေလ်ာ္ကန္သည့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။   

အခန္း (၃)။ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ကိစၥမ်ား 
(ဥပမာ- လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ)၊ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥမ်ား အားလုံးကုိ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိသင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သူ တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ 
သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ဖြင့္ဟေျပာဆုိသင့္သည္။   

အခန္း (၄)။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။ က်င့္သုံးမႈမ်ား ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
မူဝါဒအရလည္း သံႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားရမည္။ သူတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္တကယ္ ႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သိရိွခြင့္ 
ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္ၾကရမည္။ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွေစရမည္။  

အခန္း (၅)။ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခခံလုပ္သားအခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္၊ ေလ်ာ္ကန္သည့္ 
လုပ္ငန္း ခြင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ခမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔မိသားစုမ်ား၏ 
အေျခခံလုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေစရမည္။ 

အခန္း (၆)။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
လူ အမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးတုိ႔အေပၚ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားရမည္၊ ကာကြယ္တားဆီးရမည္၊ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ သူတုိ႔သည္ 
ဖန္လုံအိမ္ အာနိသင္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈအပါအဝင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ 
ထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အစဥ္သျဖင့္ တိုးတက္ေနေစရမည္။ 

အခန္း (၇)။ လာဘ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ   
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လာဘ္ေပးျခင္း၊ လာဘ္ယူျခင္းကုိ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရ။ 
သူတုိ႔ တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္က်င့္ဝတ္မ်ား ႏွင့္ လုိက္နာရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
ရိွထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တုိက္ရုိက္ လာဘ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးရမည္။ သူတုိ႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာ ရိွေစရမည္။ 

အခန္း (၈)။ စားသုံးသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွ်တေသာ ေစ်းကြက္တင္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ား အသုံးျပဳၾကရမည္။ 
သူတုိ႔ ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အားထားယုံၾကည္ရမႈကုိ ေသခ်ာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ တိက်သည့္၊ ျပန္လည္စိစစ္ႏုိင္သည့္၊ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္း သိရိွ၍ ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳႏုိင္ရန္ သတင္းမ်ားေပးရမည္။ 

အခန္း (၉)။ သိပၸႏွံင့္ နည္းပညာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားတီထြင္ဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ နည္းပညာသစ္မ်ား လက္လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း၊ အသိဉာဏ္မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကုိ လုပ္သား ေနရာခ်ထားေပးျခင္း.. စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္။ 

အခန္း (၁၀)။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ သုံးစြျဲခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ 

အခန္း (၁၁)။ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစုိးရေငြေၾကးက႑မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ 
အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားမွ တဆင့္၊ အခြန္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စာသားမ်ား၊ အႏွစ္သာရ စသည္တုိ႔ႏွင့္ 
အညီ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ သူတုိ႔၏ အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး သက္သာေလ်ာ့နည္းေစရန္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကုိ 
ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရႈးံမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ် ျပျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။ 

ယခုလမ္းညႊန္အေၾကာင္း 
ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ 
လမ္းညႊန္ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ဥ္းသေဘာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္သားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသည္ တာဝန္မသိသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိလာပါက၊ ယခု လမ္းညႊန္မူမ်ားကို သံုး၍ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူခိုင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ 
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို အက်ဥ္းသေဘာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္မ်ား အေသးစိတ္ကို 
ယင္း အဖြဲ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.oecdwatch.org တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

OECD ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ (OECD Watch) အေၾကာင္း 
ယင္းကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး၊ OECD Watch သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၅ ခုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၈၀ 
ဖြဲ႔ေက်ာ္ရိွေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ အက်ယ္အျပန္႔ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွေန၍ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွင္႔ 
ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေရးအတြက္ ေသခ်ာျဖစ္ေစရန္ သံႏၷဌိာန္ရိွထားသည့္၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားသည္ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းရိွ သူတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ခံတာဝန္ယူမႈ ရိွရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပါင္းစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
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ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးအဖဲြ ့) လမ္းညႊန္မ်ာ 
(လမ္းညႊန္ မ်ား) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သူတုိ႔၏ ကမၻာတဝွမ္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
တာဝန္သိသည့္ စီးပြား ေရး က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရမ်ားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ 
ျပဳေပးထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းညႊန္တြင္ ေခါင္းစဥ္အေထြေထြ ပါရိွၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ႏွင့္ အခြန္ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္ သက္မႈရိွသည့္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ လြမွဲားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေျဖ 
ရွင္းကုိင္တြယ္ရန္ အထူးသက္ဆုိင္သည့္နည္းနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာသည္ လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ 
အေထြေထြ ျခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း 
ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

ECD Watch 
ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ 
OECD (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးအဖဲြ ့) 
လမ္းညႊန္မ်ားအေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD 
(စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအဖဲြ ့) လမ္းညႊန္မ်ား   
တာဝန္သိသည့္ စၤီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္ထံုးဆိုင္ရာ  
နည္းလမ္းတစ္ခု

ယခုလက္ကမ္းလႊာ ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ဒတ္ခ်္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးၾကပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ OECD Watch တြင္သာ လံုးဝ တာဝန္ရွိပါသည္။ 
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား၏ အျမင္ မ်ားကို ထင္ဟပ္ျခင္း မရွိပါ။ 

ဇြန္လ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ 



ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လမ္းညႊန္တြင္ 
OECD Watch အေနျဖင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ 
OECD လမ္းညႊန္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာ၍တုိင္ၾကား 
မႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ တုိင္ၾကားၿပီးေနာက္ ျဖန္ေျဖေပးရန္ 
ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ 
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ OECD Watch လမ္းညႊန္ကုိ ၾကည့္၍ 
ညိႇႏိႈင္းေစလုိပါသည္။ အြန္လုိင္းတြင္  
www.oecdwatch.org ၌ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

ဥေရာပ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔ 
(OECD) သည္ အစိုးရမ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄-ႏိုင္ငံ ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔က လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ် 
မွတ္ၾကပါသည္။ OECD အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္၊ OECD ၏ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို လိုက္နာ သည့္ 
OECD အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံ ၉-ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 
အတြက္ OECD (ဥေရာပ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔) 
လမ္းညႊန္မ်ား လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းညႊန္မ်ားကို လိုက္နာရန္တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအဆင့္ (အမ်ဳိးသား) 
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာဌာန (NCP) မ်ားကို တည္ေထာင္၍ 
ကုမၸဏီတစ္ခုက လြဲမွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္ဟု စြပ္စြဲသည့္ 
‘တိက်သည့္ သီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ား’ ရွိလာလွ်င္၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ၾကရသည္။ ‘တိက်သည့္ သီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ား’ 
တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အေျဖရွာေရးကို ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ၾကရၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာပါတီ အင္အားစုမ်ားကို 
ျဖန္ေျဖေပးသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ 

အကယ္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေစမႈ မေအာင္ျမင္လွ်င္၊ (NCPs) သည္ 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းရွိ-မရွိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 
ျပဳသည္။ လမ္းညႊန္မ်ား အေပၚ ပို၍တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳသည္။ 

OECD ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လိုက္နာသည့္ OECD အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NCP မ်ား ရွိေနရန္ 
လိုအပ္သည္။ NCP အားလံုးသည္ အစိုးရရံုးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ 
သူတို႔အားလံုးသည္ တစ္ပံုစံတည္း ေနရာခ် ထားျခင္းမရွိသကဲ့သို႔၊ 
တစ္ေျပးညီ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိပါ။ အခ်ဳိ႔ေသာ NCPs မ်ားသည္ 
အစိုးရရံုးတစ္ခုတည္းတြင္သာ ရံုး ထိုင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔မွာ ပါတီ-
အင္အားစု အမ်ားအျပား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
သမဂၢမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား) 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ NCP တြင္ ေပါင္းစည္း ပါဝင္ၾကသည္။ 
အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည့္ NCPs မ်ားတြင္ 
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည္၊ 
သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားက 
ႀကီးၾကပ္ပဲ့ကိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ NCPs အားလံုးသည္ ျမင္သာရန္၊ 
လူအမ်ား ထိေတြ႔ႏိုင္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္၊ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ လိုအပ္သည္။ 

တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုအတြက္ စဥ္းစားျခင္း 
• ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိက်ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၍ မည္သည့္ကုမၸဏီက တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရန္။ 
• လမ္းညႊန္အတိုင္း တိုင္ၾကားမႈတစ္ခု၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ယႏၱရား ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေစလိုပါသည္။ အျခားေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုက ပို၍ 
ထိေရာက္ၿပီး ျမန္ဆန္သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကိုလည္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္း မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
• တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သတိျပဳပါ။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အၿပီးေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 
• OECD လမ္းညႊန္တြင္ သင္၏ျပႆနာကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိ 
မရွိ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ မည္သည့္အခန္း၊ မည္သည့္ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 
• ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
ဌာနမ်ား၏ သက္ဆိုင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကို 
ေျမပံုထုတ္ရမည္။ (ဥပမာ-မိခင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္ခြဲမ်ား၊ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသူမ်ား၊ 
ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းရွိ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၊ အျခား 
စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား… စသည္)။ 
• ႏိုင္ငံအဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
ေနရာဌာနမ်ား (NCPs) မ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။ 
တိုင္ၾကားမႈ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
သူတို႔၏သီးသန္႔ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း 
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါ။  

လိုလားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း။ 
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။ (ဥပမာ-မူဝါဒ၊ သီးသန္႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
ေျပာင္းလဲေစရန္၊ အႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေပးရန္၊ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျပန္လည္ကုစား ေပးရန္… စသည္ျဖင့္)။ 
• NCP သို႔ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈကို တိက်ပါေစ။ (ဥပမာ-ျဖန္ေျဖမႈ 
ျဖစ္ေစေရး ၾကားဝင္ေပးရန္၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစံုစမ္းေပးရန္၊ 
လိုက္နာမႈအေပၚ သိရွိႏိုင္ရန္၊ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အၾကံေပးမႈမ်ားျပဳရန္… 
စသည္ျဖင့္)။ 
• သင္က ညိႇႏိႈင္းအေပးအယူ လုပ္လိုသည့္ျပႆနာမ်ား၊ လံုးဝ ညိႇႏိႈင္း-
မေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို သင္က ဆံုးျဖတ္ထားရန္။ 
• တိုင္ၾကားမႈ၏ အျပဳသေဘာ ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး (အႏႈတ္သေဘာ) ရလဒ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္။ (ဥပမာ- အစိုးရ မူဝါဒမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ 
စက္မႈလုပ္ငန္း က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ လူသိမ်ား 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုအမ်ား သိရွိလာၾကျခင္း… စသည္)။  

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေရးသားျခင္း။ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) မ်ားက 
အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ရွင္းလင္းေသာ၊ ျပည့္စံုေသာ၊ 
တိုေတာင္းေသာ၊ တိုက္ တြန္း နားခ်မႈပါေသာ 
တိုင္ၾကားမႈပံုစံတစ္ခုကို OECD Watch 
အဖြဲ႔က ျပဳစုထားပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ 
တိုင္ၾကားစာ တြင္- တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ စြပ္စြဲေဖာ္ျပလိုသည့္ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ (မ်ား)၊ ကုမၸဏီ (မ်ား)၊ ျပႆနာ တြင္ 
သူတို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ႏွင့္ အားျဖည့္ေပးမႈ၊ 
ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပလိုေသာ OECD ၏ 
လမ္းညႊန္ ေဖာ္ျပခ်က္ (မ်ား)၊ စြပ္စြဲေဖာ္ျပေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ (မ်ား) သို႔ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ား၊ NCP သို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား 
… ပါဝင္သင့္သည္။ 

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္း ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
တိုင္ၾကားသူသည္ သင့္ေတာ္သည့္ NCP သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာပို႔၍ 
ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ တင္ျပႏိုင္သည္။ NCP လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အဆင့္မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး၊ 
ေအာက္တြင္ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
• ကနဦး အကဲျဖတ္မႈ။ NCP ရံုးက တိုင္ၾကားစာသည္ 
ေနာက္ထပ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳရန္သင့္-မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္မည္။ NCP 
ထံသို႔ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားရမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သည္။ 
ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား 
ေပးရလိမ့္မည္။
• ျဖန္ေျဖေပးျခင္း။ NCP ရံုးက သတ္ဆိုင္ပတ္သက္သည့္ ပါတီ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျဖန္ေျဖေပးရန္ အတူ တကြ ဖိတ္ေခၚမည္။ 
ႏွစ္ဖက္ေက်လည္ေသာ အေျဖရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
NCP ရံုးတြင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ျဖန္ေျဖမႈတြင္ အျခားတစ္ဖက္မွ 
ကုမၸဏီတက္ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ သည္။ 
• ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ မေအာင္ျမင္ပါက၊ NCPs မ်ားသည္ 
စြပ္စြဲထားသည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိး ေဖာက္မႈအတြက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္။ 

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ NCP ရံုးက လူသိရွင္ၾကား  
ေနာက္ဆံုး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ 
• အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ယင္းထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စဥ္၊ 
ပူးတြဲရရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါဝင္ေဖာ္ျပရမည္။ 
• အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ မေအာင္ျမင္ပါက ယင္းထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ 
ဖက္အသီးသီး ပါတီမ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ေဖာ္ျပရမည္။

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ NCP ရံုးက စြပ္စြဲထားသည့္
ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ ပါဝင္ေဖာ္ျပမည္ဟု၊  
OECD Watch ကြန္ရက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 
• ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးရမည္။ ေၾကညာခ်က္ 
မူၾကမ္းမ်ားစြာႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူ သည့္ စာသားမ်ားျဖင့္ 
မွတ္ခ်က္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ OECD အဖြဲ႔ပါ အစိုးရမ်ားႏွင့္ လိုက္နာသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစုိးရမ်ားက OECD လမ္းညႊန္မ်ားအေပၚ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ စည္းၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၱရား ကင္းမဲ့ေနျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ လမ္းညႊန္သည္ အေရးပါသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို စတင္ျဖည့္ဆည္းခဲ့ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္- ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္အတြက္ တာဝန္ရွိမႈ ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ NCPs မ်ားက တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ 

ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား (Due Diligence)။ 
ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား ဆိုသည္ 
မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ 
ႏွင့္ တာဝန္ယူရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ 
တိက် စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ၿပီး၊ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေပါင္းစည္း၍ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း ျပဳႏိုင္ေစသည္။ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ 
ေျခရာခံေကာက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ 
မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးသည္ကိုလည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ 
သည္။ OECD လမ္းညႊန္မ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ဤလမ္းညႊန္တြင္ လႊမ္းျခံဳပါရွိေသာ ဥပေဒအရ တိက်စြာ 
လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈမ်ား 
ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ ပါဝင္သည္။

ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္အတြက္ တာဝန္ရွိမႈ 
(Supply Chain Responsibility)။ ယခုလမ္းညႊန္သည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ က႑၊ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး၊ 
(လက္ခြဲဌာနမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားနံမည္ခံသူမ်ား (franchaisees) 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈအားလံုး- ဥပမာ၊ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၊ 
လက္ခြဲ ကန္ထရိုက္တာမ်ား အားလံုး) အက်ံဳးဝင္သည္။ ယင္း 
တို႔အားလံုးသည္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို မျဖစ္ေပၚရန္၊ မပံ့ပိုးမိၾကေစေရး 

ေရွာင္ရွားၾကရန္ သာမက၊ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ထုတ္ကုန္ မ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ 
စီးပြားေရးအရ ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္မႈ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ အား လံုးကို လူသိရွင္ၾကား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ား 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ။ ဤလမ္းညႊန္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးအေပၚ ေလးစားလိုက္နာရန္ 
ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းထားၿပီး၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္သည္မဆို လိုက္နာၾကရမည္။ သူတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေအာင္ သို႔မဟုတ္ တြန္းအားျဖစ္ေစမႈမ်ား 
ေရွာင္ရွားၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ 
ထိခိုက္သက္ေရာက္ခံၾကရ ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၾကရမည္။ 

NCP စြမ္းေဆာင္မႈ။ NCPs မ်ားသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ဘက္မလိုက္ဘဲ၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ 
ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္။ သူတို႔က 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာ 
ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကို ျမင္သာေစျခင္း၊ 
သက္ဆိုင္ပတ္သက္သည့္ အင္အားစုအားလံုးက ထိေတြ႔ႏိုင္ျခင္းမ်ား 
ရွိေစရမည္။ 

NCPs ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ NCP တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
ကြာျခားမႈ ရွိသည္။ တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခု မူၾကမ္းမေရးမီႏွင့္ တုိင္ၾကားစာ မေပးပို႔မီတြင္၊ NCP တစ္ခုက ခ်မွတ္ထား သည့္ သီးျခားဥပေဒမ်ားကို 
ၾကည့္ရႈရန္ လိုအပ္သည္။ NCP အားလံုးတြင္ ေယဘုယ်တူညီသည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင္႔ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ဘယ္သူက။ ‘စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ မည္သူမဆို’ တိုင္ၾကားမႈ 
ျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အစိုး 
ရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား) ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား… စသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရသူမ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

ဘယ္ကိစၥ။ OECD အတြင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
လိုက္နာရမည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ရွိေနသည့္ ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ သူတို႔၏ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္း ေၾကာင္း 
တေလ်ာက္၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္၊ 
လမ္းညႊန္မူမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစသည္ဆိုလွ်င္ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္အခ်ိန္။ ယခင္အတိတ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ကုမၸဏီက 
ယင္းတို႔ကို လံုေလာက္စြာေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ 
မႈမ်ားကို တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီက စီစဥ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
ဥပေဒအရ တိက်စြာလိုက္နာရန္ရွိေသာ အဆင့္မ်ား (due diligence) 
မ်ားအေပၚ သင့္ေတာ္စြာ လိုက္နာမႈ မရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္ေနရာ။ စြပ္စြဲထားသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
NCP ရံုးမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္သည္။ အကယ္ ၍ 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံတြင္ NCP ရံုး မရွိပါက၊ မိခင္ႏိုင္ငံရွိ NCP ရံုးသို႔ 
တိုင္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ သည့္ 
ကုမၸဏီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိရာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ား (မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရာႏိုင္ငံ) ရွိ 
NCP ရံုးအမ်ားသို႔လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္။ OECD က ယခုလမ္းညႊန္မူမ်ားေၾကာင့္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲေစ ရန္၊ (သို႔ေသာ္ 
ဤသို႔ျဖစ္ေစမည္ဟု အာမခံမႈ မရွိပါ) လူအမ်ား သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ 
နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ား ေပးသည့္ စနစ္ယႏၱရား 
ရွိေစရန္ လမ္းညႊန္ထားသည္။ 

OECD Watch ကြန္ရက္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားက သူတို႔၏ကမၻာတစ္ဝွမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္သက္ ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားပါသည္။  

OECD Watch ကြန္ရက္သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ခုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း 
၈၀ ဖြဲ႔ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားမွေန၍ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚလာေစေရး၊ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေရးအတြက္ ေသခ်ာ 
ျဖစ္ေစရန္ သံႏၷိဌာန္ရွိထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ခံ 
တာဝန္ယူမႈ ရွိရမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေပါင္းစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ တာဝန္ 
ယူ တာဝန္ခံမႈအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ 
အေျခခံမူေဘာင္မ်ား ရွိမေနသည့္ အေျခအေန၌ OECD 
လမ္းညႊန္မူမ်ားသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို သူတို႔၏ႏိုင္ငံတကာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱယား တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

နားခ်တိုက္တြန္းမႈ ႏွင့္ စည္းရံုးေျပာဆိုမႈ (Lobbying & 
advocacy)။ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားက အသိအမွတ္ 
ျပဳထားသည့္အတိုင္း OECD Watch ကြန္ရက္က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ 
ထိခိုက္နစ္နာရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ 
အက်ဳိးစီးပြား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို၊ စုစည္းေဖာ္ထုတ္ေပးရာ 
ေနရာအျဖစ္၊ ယင္းျပႆနာမ်ားကို OECD အဖြဲ႔၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္တြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ NCP ရံုးမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္မူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိစၥမ်ားအေပၚ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ လာေစရန္ 
နားခ်တိုက္တြန္းမႈမ်ားအျပင္၊ OECD Watch ကြန္ရက္က လူမႈေရး၊ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
စသည္ျဖင့္ အက်ယ္အျပန္႔အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးမႈမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝပါသည္။ ကြန္ရက္က 
ယခုမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားႏွင့္လည္း 

အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳပါသည္။ 

အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေရး။ OECD 
Watch ကြန္ရက္က အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးေရး ဆယ္မီနာမ်ား 
က်င္းပျခင္းျဖင့္၊ လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေပၚ 
ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားရန္ စဥ္းစားေနၾကသူမ်ားအတြက္ 
အေသးစိတ္ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္မူမ်ားကို 
မည္သို႔ဘာသာျပန္ဆိုရမည္ကို ေရးသား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖင့္၊ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီ အို) မ်ားသို႔ အငယ္စား 
ဂရန္႔ေငြမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့ ကြန္ရက္၏ တစ္စံုလံုးေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  

သုေတသနႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ။ OECD Watch ကြန္ရက္က 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ OECD လမ္းညႊန္ 
မူမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဖက္ေပါင္းစံုကို သုေတသန ႏွင့္ 
အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ OECD Watch ကြန္ရက္က 
ယံုၾကည္သည္မွာ OECD လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္၊ ယင္းနည္းနာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 
ေထာက္ျပေပးျခင္းျဖင့္ NCP ရံုးတစ္ခုခ်င္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို 
ျမင့္မားလာေစႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ရက္ က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက 
လမ္းညႊန္မူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားလာသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းေဒတာေဘ့စ္ တစ္ခု ထူေထာင္ထားၿပီး၊ 
ေလးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ပံုႏွိပ္ေပးပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
အမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
ျဖစ္သည္။  

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ 
အျခားေသာနည္းနာမ်ား။ OECD လမ္းညႊန္မ်ားအျပင္၊ OECD 
Watch ကြန္ရက္က ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား 
တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ ရွိလာေစေရး အေျခခံမူေဘာင္ မ်ား 
အားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ နားခ်တိုက္တြန္းမႈမ်ားလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။   

OECD လမ္းညႊန္းမူမ်ားအေပၚ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား၏ အဓိကအခ်က္မ်ား 

OECD ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ (အမ်ဳိးသား) 
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာဌာန

တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခု၏ (ဘ) ၆-လံုး
ဘယ္သူက၊ ဘယ္ကိစၥ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ 
ႏွင့္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ 

OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ OECD လမ္းညႊန္မူမ်ား 

မည္သုိ႔တုိင္ၾကားၾကရမည္နည္း။ 

၄ ၅ ၆၃၂၁



ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လမ္းညႊန္တြင္ 
OECD Watch အေနျဖင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ 
OECD လမ္းညႊန္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာ၍တုိင္ၾကား 
မႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ တုိင္ၾကားၿပီးေနာက္ ျဖန္ေျဖေပးရန္ 
ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ 
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ OECD Watch လမ္းညႊန္ကုိ ၾကည့္၍ 
ညိႇႏိႈင္းေစလုိပါသည္။ အြန္လုိင္းတြင္  
www.oecdwatch.org ၌ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

ဥေရာပ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔ 
(OECD) သည္ အစိုးရမ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄-ႏိုင္ငံ ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔က လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ် 
မွတ္ၾကပါသည္။ OECD အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္၊ OECD ၏ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို လိုက္နာ သည့္ 
OECD အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံ ၉-ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 
အတြက္ OECD (ဥေရာပ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔) 
လမ္းညႊန္မ်ား လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းညႊန္မ်ားကို လိုက္နာရန္တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအဆင့္ (အမ်ဳိးသား) 
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာဌာန (NCP) မ်ားကို တည္ေထာင္၍ 
ကုမၸဏီတစ္ခုက လြဲမွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္ဟု စြပ္စြဲသည့္ 
‘တိက်သည့္ သီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ား’ ရွိလာလွ်င္၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ၾကရသည္။ ‘တိက်သည့္ သီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ား’ 
တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အေျဖရွာေရးကို ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ၾကရၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာပါတီ အင္အားစုမ်ားကို 
ျဖန္ေျဖေပးသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ 

အကယ္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေစမႈ မေအာင္ျမင္လွ်င္၊ (NCPs) သည္ 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းရွိ-မရွိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 
ျပဳသည္။ လမ္းညႊန္မ်ား အေပၚ ပို၍တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳသည္။ 

OECD ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လိုက္နာသည့္ OECD အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NCP မ်ား ရွိေနရန္ 
လိုအပ္သည္။ NCP အားလံုးသည္ အစိုးရရံုးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ 
သူတို႔အားလံုးသည္ တစ္ပံုစံတည္း ေနရာခ် ထားျခင္းမရွိသကဲ့သို႔၊ 
တစ္ေျပးညီ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိပါ။ အခ်ဳိ႔ေသာ NCPs မ်ားသည္ 
အစိုးရရံုးတစ္ခုတည္းတြင္သာ ရံုး ထိုင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔မွာ ပါတီ-
အင္အားစု အမ်ားအျပား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
သမဂၢမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား) 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ NCP တြင္ ေပါင္းစည္း ပါဝင္ၾကသည္။ 
အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည့္ NCPs မ်ားတြင္ 
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည္၊ 
သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားက 
ႀကီးၾကပ္ပဲ့ကိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ NCPs အားလံုးသည္ ျမင္သာရန္၊ 
လူအမ်ား ထိေတြ႔ႏိုင္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္၊ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ လိုအပ္သည္။ 

တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုအတြက္ စဥ္းစားျခင္း 
• ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိက်ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၍ မည္သည့္ကုမၸဏီက တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရန္။ 
• လမ္းညႊန္အတိုင္း တိုင္ၾကားမႈတစ္ခု၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ယႏၱရား ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေစလိုပါသည္။ အျခားေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုက ပို၍ 
ထိေရာက္ၿပီး ျမန္ဆန္သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကိုလည္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္း မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
• တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သတိျပဳပါ။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အၿပီးေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 
• OECD လမ္းညႊန္တြင္ သင္၏ျပႆနာကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိ 
မရွိ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ မည္သည့္အခန္း၊ မည္သည့္ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 
• ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
ဌာနမ်ား၏ သက္ဆိုင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကို 
ေျမပံုထုတ္ရမည္။ (ဥပမာ-မိခင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္ခြဲမ်ား၊ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသူမ်ား၊ 
ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းရွိ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၊ အျခား 
စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား… စသည္)။ 
• ႏိုင္ငံအဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
ေနရာဌာနမ်ား (NCPs) မ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။ 
တိုင္ၾကားမႈ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
သူတို႔၏သီးသန္႔ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း 
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါ။  

လိုလားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း။ 
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။ (ဥပမာ-မူဝါဒ၊ သီးသန္႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
ေျပာင္းလဲေစရန္၊ အႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေပးရန္၊ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျပန္လည္ကုစား ေပးရန္… စသည္ျဖင့္)။ 
• NCP သို႔ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈကို တိက်ပါေစ။ (ဥပမာ-ျဖန္ေျဖမႈ 
ျဖစ္ေစေရး ၾကားဝင္ေပးရန္၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစံုစမ္းေပးရန္၊ 
လိုက္နာမႈအေပၚ သိရွိႏိုင္ရန္၊ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အၾကံေပးမႈမ်ားျပဳရန္… 
စသည္ျဖင့္)။ 
• သင္က ညိႇႏိႈင္းအေပးအယူ လုပ္လိုသည့္ျပႆနာမ်ား၊ လံုးဝ ညိႇႏိႈင္း-
မေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို သင္က ဆံုးျဖတ္ထားရန္။ 
• တိုင္ၾကားမႈ၏ အျပဳသေဘာ ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး (အႏႈတ္သေဘာ) ရလဒ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္။ (ဥပမာ- အစိုးရ မူဝါဒမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ 
စက္မႈလုပ္ငန္း က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ လူသိမ်ား 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုအမ်ား သိရွိလာၾကျခင္း… စသည္)။  

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေရးသားျခင္း။ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) မ်ားက 
အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ရွင္းလင္းေသာ၊ ျပည့္စံုေသာ၊ 
တိုေတာင္းေသာ၊ တိုက္ တြန္း နားခ်မႈပါေသာ 
တိုင္ၾကားမႈပံုစံတစ္ခုကို OECD Watch 
အဖြဲ႔က ျပဳစုထားပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ 
တိုင္ၾကားစာ တြင္- တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ စြပ္စြဲေဖာ္ျပလိုသည့္ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ (မ်ား)၊ ကုမၸဏီ (မ်ား)၊ ျပႆနာ တြင္ 
သူတို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ႏွင့္ အားျဖည့္ေပးမႈ၊ 
ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပလိုေသာ OECD ၏ 
လမ္းညႊန္ ေဖာ္ျပခ်က္ (မ်ား)၊ စြပ္စြဲေဖာ္ျပေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ (မ်ား) သို႔ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ား၊ NCP သို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား 
… ပါဝင္သင့္သည္။ 

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္း ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
တိုင္ၾကားသူသည္ သင့္ေတာ္သည့္ NCP သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာပို႔၍ 
ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ တင္ျပႏိုင္သည္။ NCP လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အဆင့္မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး၊ 
ေအာက္တြင္ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
• ကနဦး အကဲျဖတ္မႈ။ NCP ရံုးက တိုင္ၾကားစာသည္ 
ေနာက္ထပ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳရန္သင့္-မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္မည္။ NCP 
ထံသို႔ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားရမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သည္။ 
ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား 
ေပးရလိမ့္မည္။
• ျဖန္ေျဖေပးျခင္း။ NCP ရံုးက သတ္ဆိုင္ပတ္သက္သည့္ ပါတီ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျဖန္ေျဖေပးရန္ အတူ တကြ ဖိတ္ေခၚမည္။ 
ႏွစ္ဖက္ေက်လည္ေသာ အေျဖရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
NCP ရံုးတြင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ျဖန္ေျဖမႈတြင္ အျခားတစ္ဖက္မွ 
ကုမၸဏီတက္ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ သည္။ 
• ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ မေအာင္ျမင္ပါက၊ NCPs မ်ားသည္ 
စြပ္စြဲထားသည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိး ေဖာက္မႈအတြက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္။ 

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ NCP ရံုးက လူသိရွင္ၾကား  
ေနာက္ဆံုး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ 
• အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ယင္းထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စဥ္၊ 
ပူးတြဲရရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါဝင္ေဖာ္ျပရမည္။ 
• အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ မေအာင္ျမင္ပါက ယင္းထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ 
ဖက္အသီးသီး ပါတီမ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ေဖာ္ျပရမည္။

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ NCP ရံုးက စြပ္စြဲထားသည့္
ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ ပါဝင္ေဖာ္ျပမည္ဟု၊  
OECD Watch ကြန္ရက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 
• ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးရမည္။ ေၾကညာခ်က္ 
မူၾကမ္းမ်ားစြာႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူ သည့္ စာသားမ်ားျဖင့္ 
မွတ္ခ်က္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ OECD အဖြဲ႔ပါ အစိုးရမ်ားႏွင့္ လိုက္နာသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစုိးရမ်ားက OECD လမ္းညႊန္မ်ားအေပၚ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ စည္းၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၱရား ကင္းမဲ့ေနျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ လမ္းညႊန္သည္ အေရးပါသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို စတင္ျဖည့္ဆည္းခဲ့ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္- ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္အတြက္ တာဝန္ရွိမႈ ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ NCPs မ်ားက တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ 

ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား (Due Diligence)။ 
ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား ဆိုသည္ 
မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ 
ႏွင့္ တာဝန္ယူရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ 
တိက် စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ၿပီး၊ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေပါင္းစည္း၍ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း ျပဳႏိုင္ေစသည္။ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ 
ေျခရာခံေကာက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ 
မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးသည္ကိုလည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ 
သည္။ OECD လမ္းညႊန္မ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ဤလမ္းညႊန္တြင္ လႊမ္းျခံဳပါရွိေသာ ဥပေဒအရ တိက်စြာ 
လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈမ်ား 
ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ ပါဝင္သည္။

ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္အတြက္ တာဝန္ရွိမႈ 
(Supply Chain Responsibility)။ ယခုလမ္းညႊန္သည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ က႑၊ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး၊ 
(လက္ခြဲဌာနမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားနံမည္ခံသူမ်ား (franchaisees) 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈအားလံုး- ဥပမာ၊ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၊ 
လက္ခြဲ ကန္ထရိုက္တာမ်ား အားလံုး) အက်ံဳးဝင္သည္။ ယင္း 
တို႔အားလံုးသည္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို မျဖစ္ေပၚရန္၊ မပံ့ပိုးမိၾကေစေရး 

ေရွာင္ရွားၾကရန္ သာမက၊ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ထုတ္ကုန္ မ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ 
စီးပြားေရးအရ ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္မႈ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ အား လံုးကို လူသိရွင္ၾကား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ား 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ။ ဤလမ္းညႊန္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးအေပၚ ေလးစားလိုက္နာရန္ 
ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းထားၿပီး၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္သည္မဆို လိုက္နာၾကရမည္။ သူတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေအာင္ သို႔မဟုတ္ တြန္းအားျဖစ္ေစမႈမ်ား 
ေရွာင္ရွားၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ 
ထိခိုက္သက္ေရာက္ခံၾကရ ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၾကရမည္။ 

NCP စြမ္းေဆာင္မႈ။ NCPs မ်ားသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ဘက္မလိုက္ဘဲ၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ 
ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္။ သူတို႔က 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာ 
ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကို ျမင္သာေစျခင္း၊ 
သက္ဆိုင္ပတ္သက္သည့္ အင္အားစုအားလံုးက ထိေတြ႔ႏိုင္ျခင္းမ်ား 
ရွိေစရမည္။ 

NCPs ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ NCP တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
ကြာျခားမႈ ရွိသည္။ တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခု မူၾကမ္းမေရးမီႏွင့္ တုိင္ၾကားစာ မေပးပို႔မီတြင္၊ NCP တစ္ခုက ခ်မွတ္ထား သည့္ သီးျခားဥပေဒမ်ားကို 
ၾကည့္ရႈရန္ လိုအပ္သည္။ NCP အားလံုးတြင္ ေယဘုယ်တူညီသည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင္႔ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ဘယ္သူက။ ‘စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ မည္သူမဆို’ တိုင္ၾကားမႈ 
ျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အစိုး 
ရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား) ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား… စသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရသူမ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

ဘယ္ကိစၥ။ OECD အတြင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
လိုက္နာရမည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ရွိေနသည့္ ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ သူတို႔၏ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္း ေၾကာင္း 
တေလ်ာက္၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္၊ 
လမ္းညႊန္မူမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစသည္ဆိုလွ်င္ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္အခ်ိန္။ ယခင္အတိတ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ကုမၸဏီက 
ယင္းတို႔ကို လံုေလာက္စြာေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ 
မႈမ်ားကို တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီက စီစဥ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
ဥပေဒအရ တိက်စြာလိုက္နာရန္ရွိေသာ အဆင့္မ်ား (due diligence) 
မ်ားအေပၚ သင့္ေတာ္စြာ လိုက္နာမႈ မရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္ေနရာ။ စြပ္စြဲထားသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
NCP ရံုးမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္သည္။ အကယ္ ၍ 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံတြင္ NCP ရံုး မရွိပါက၊ မိခင္ႏိုင္ငံရွိ NCP ရံုးသို႔ 
တိုင္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ သည့္ 
ကုမၸဏီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိရာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ား (မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရာႏိုင္ငံ) ရွိ 
NCP ရံုးအမ်ားသို႔လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္။ OECD က ယခုလမ္းညႊန္မူမ်ားေၾကာင့္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲေစ ရန္၊ (သို႔ေသာ္ 
ဤသို႔ျဖစ္ေစမည္ဟု အာမခံမႈ မရွိပါ) လူအမ်ား သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ 
နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ား ေပးသည့္ စနစ္ယႏၱရား 
ရွိေစရန္ လမ္းညႊန္ထားသည္။ 

OECD Watch ကြန္ရက္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားက သူတို႔၏ကမၻာတစ္ဝွမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္သက္ ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားပါသည္။  

OECD Watch ကြန္ရက္သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ခုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း 
၈၀ ဖြဲ႔ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားမွေန၍ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚလာေစေရး၊ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေရးအတြက္ ေသခ်ာ 
ျဖစ္ေစရန္ သံႏၷိဌာန္ရွိထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ခံ 
တာဝန္ယူမႈ ရွိရမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေပါင္းစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ တာဝန္ 
ယူ တာဝန္ခံမႈအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ 
အေျခခံမူေဘာင္မ်ား ရွိမေနသည့္ အေျခအေန၌ OECD 
လမ္းညႊန္မူမ်ားသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို သူတို႔၏ႏိုင္ငံတကာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱယား တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

နားခ်တိုက္တြန္းမႈ ႏွင့္ စည္းရံုးေျပာဆိုမႈ (Lobbying & 
advocacy)။ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားက အသိအမွတ္ 
ျပဳထားသည့္အတိုင္း OECD Watch ကြန္ရက္က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ 
ထိခိုက္နစ္နာရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ 
အက်ဳိးစီးပြား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို၊ စုစည္းေဖာ္ထုတ္ေပးရာ 
ေနရာအျဖစ္၊ ယင္းျပႆနာမ်ားကို OECD အဖြဲ႔၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္တြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ NCP ရံုးမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္မူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိစၥမ်ားအေပၚ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ လာေစရန္ 
နားခ်တိုက္တြန္းမႈမ်ားအျပင္၊ OECD Watch ကြန္ရက္က လူမႈေရး၊ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
စသည္ျဖင့္ အက်ယ္အျပန္႔အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးမႈမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝပါသည္။ ကြန္ရက္က 
ယခုမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားႏွင့္လည္း 

အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳပါသည္။ 

အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေရး။ OECD 
Watch ကြန္ရက္က အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးေရး ဆယ္မီနာမ်ား 
က်င္းပျခင္းျဖင့္၊ လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေပၚ 
ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားရန္ စဥ္းစားေနၾကသူမ်ားအတြက္ 
အေသးစိတ္ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္မူမ်ားကို 
မည္သို႔ဘာသာျပန္ဆိုရမည္ကို ေရးသား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖင့္၊ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီ အို) မ်ားသို႔ အငယ္စား 
ဂရန္႔ေငြမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့ ကြန္ရက္၏ တစ္စံုလံုးေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  

သုေတသနႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ။ OECD Watch ကြန္ရက္က 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ OECD လမ္းညႊန္ 
မူမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဖက္ေပါင္းစံုကို သုေတသန ႏွင့္ 
အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ OECD Watch ကြန္ရက္က 
ယံုၾကည္သည္မွာ OECD လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္၊ ယင္းနည္းနာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 
ေထာက္ျပေပးျခင္းျဖင့္ NCP ရံုးတစ္ခုခ်င္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို 
ျမင့္မားလာေစႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ရက္ က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက 
လမ္းညႊန္မူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားလာသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းေဒတာေဘ့စ္ တစ္ခု ထူေထာင္ထားၿပီး၊ 
ေလးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ပံုႏွိပ္ေပးပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
အမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
ျဖစ္သည္။  

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ 
အျခားေသာနည္းနာမ်ား။ OECD လမ္းညႊန္မ်ားအျပင္၊ OECD 
Watch ကြန္ရက္က ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား 
တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ ရွိလာေစေရး အေျခခံမူေဘာင္ မ်ား 
အားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ နားခ်တိုက္တြန္းမႈမ်ားလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။   

OECD လမ္းညႊန္းမူမ်ားအေပၚ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား၏ အဓိကအခ်က္မ်ား 

OECD ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ (အမ်ဳိးသား) 
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာဌာန

တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခု၏ (ဘ) ၆-လံုး
ဘယ္သူက၊ ဘယ္ကိစၥ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ 
ႏွင့္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ 

OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ OECD လမ္းညႊန္မူမ်ား 

မည္သုိ႔တုိင္ၾကားၾကရမည္နည္း။ 

၄ ၅ ၆၃၂၁



ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လမ္းညႊန္တြင္ 
OECD Watch အေနျဖင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ 
OECD လမ္းညႊန္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာ၍တုိင္ၾကား 
မႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ တုိင္ၾကားၿပီးေနာက္ ျဖန္ေျဖေပးရန္ 
ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ 
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ OECD Watch လမ္းညႊန္ကုိ ၾကည့္၍ 
ညိႇႏိႈင္းေစလုိပါသည္။ အြန္လုိင္းတြင္  
www.oecdwatch.org ၌ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

ဥေရာပ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔ 
(OECD) သည္ အစိုးရမ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄-ႏိုင္ငံ ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔က လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ် 
မွတ္ၾကပါသည္။ OECD အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္၊ OECD ၏ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို လိုက္နာ သည့္ 
OECD အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံ ၉-ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 
အတြက္ OECD (ဥေရာပ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔) 
လမ္းညႊန္မ်ား လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းညႊန္မ်ားကို လိုက္နာရန္တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအဆင့္ (အမ်ဳိးသား) 
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာဌာန (NCP) မ်ားကို တည္ေထာင္၍ 
ကုမၸဏီတစ္ခုက လြဲမွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္ဟု စြပ္စြဲသည့္ 
‘တိက်သည့္ သီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ား’ ရွိလာလွ်င္၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ၾကရသည္။ ‘တိက်သည့္ သီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ား’ 
တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အေျဖရွာေရးကို ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ၾကရၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာပါတီ အင္အားစုမ်ားကို 
ျဖန္ေျဖေပးသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ 

အကယ္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေစမႈ မေအာင္ျမင္လွ်င္၊ (NCPs) သည္ 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းရွိ-မရွိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 
ျပဳသည္။ လမ္းညႊန္မ်ား အေပၚ ပို၍တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳသည္။ 

OECD ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လိုက္နာသည့္ OECD အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NCP မ်ား ရွိေနရန္ 
လိုအပ္သည္။ NCP အားလံုးသည္ အစိုးရရံုးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ 
သူတို႔အားလံုးသည္ တစ္ပံုစံတည္း ေနရာခ် ထားျခင္းမရွိသကဲ့သို႔၊ 
တစ္ေျပးညီ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိပါ။ အခ်ဳိ႔ေသာ NCPs မ်ားသည္ 
အစိုးရရံုးတစ္ခုတည္းတြင္သာ ရံုး ထိုင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔မွာ ပါတီ-
အင္အားစု အမ်ားအျပား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
သမဂၢမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား) 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ NCP တြင္ ေပါင္းစည္း ပါဝင္ၾကသည္။ 
အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည့္ NCPs မ်ားတြင္ 
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည္၊ 
သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားက 
ႀကီးၾကပ္ပဲ့ကိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ NCPs အားလံုးသည္ ျမင္သာရန္၊ 
လူအမ်ား ထိေတြ႔ႏိုင္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္၊ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ လိုအပ္သည္။ 

တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုအတြက္ စဥ္းစားျခင္း 
• ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိက်ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၍ မည္သည့္ကုမၸဏီက တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရန္။ 
• လမ္းညႊန္အတိုင္း တိုင္ၾကားမႈတစ္ခု၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ယႏၱရား ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေစလိုပါသည္။ အျခားေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုက ပို၍ 
ထိေရာက္ၿပီး ျမန္ဆန္သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကိုလည္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္း မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
• တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သတိျပဳပါ။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အၿပီးေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 
• OECD လမ္းညႊန္တြင္ သင္၏ျပႆနာကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိ 
မရွိ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ မည္သည့္အခန္း၊ မည္သည့္ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 
• ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
ဌာနမ်ား၏ သက္ဆိုင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကို 
ေျမပံုထုတ္ရမည္။ (ဥပမာ-မိခင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္ခြဲမ်ား၊ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသူမ်ား၊ 
ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းရွိ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၊ အျခား 
စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား… စသည္)။ 
• ႏိုင္ငံအဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
ေနရာဌာနမ်ား (NCPs) မ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။ 
တိုင္ၾကားမႈ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
သူတို႔၏သီးသန္႔ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း 
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါ။  

လိုလားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း။ 
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။ (ဥပမာ-မူဝါဒ၊ သီးသန္႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
ေျပာင္းလဲေစရန္၊ အႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေပးရန္၊ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျပန္လည္ကုစား ေပးရန္… စသည္ျဖင့္)။ 
• NCP သို႔ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈကို တိက်ပါေစ။ (ဥပမာ-ျဖန္ေျဖမႈ 
ျဖစ္ေစေရး ၾကားဝင္ေပးရန္၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစံုစမ္းေပးရန္၊ 
လိုက္နာမႈအေပၚ သိရွိႏိုင္ရန္၊ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အၾကံေပးမႈမ်ားျပဳရန္… 
စသည္ျဖင့္)။ 
• သင္က ညိႇႏိႈင္းအေပးအယူ လုပ္လိုသည့္ျပႆနာမ်ား၊ လံုးဝ ညိႇႏိႈင္း-
မေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို သင္က ဆံုးျဖတ္ထားရန္။ 
• တိုင္ၾကားမႈ၏ အျပဳသေဘာ ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး (အႏႈတ္သေဘာ) ရလဒ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္။ (ဥပမာ- အစိုးရ မူဝါဒမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ 
စက္မႈလုပ္ငန္း က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ လူသိမ်ား 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုအမ်ား သိရွိလာၾကျခင္း… စသည္)။  

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေရးသားျခင္း။ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) မ်ားက 
အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ရွင္းလင္းေသာ၊ ျပည့္စံုေသာ၊ 
တိုေတာင္းေသာ၊ တိုက္ တြန္း နားခ်မႈပါေသာ 
တိုင္ၾကားမႈပံုစံတစ္ခုကို OECD Watch 
အဖြဲ႔က ျပဳစုထားပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ 
တိုင္ၾကားစာ တြင္- တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ စြပ္စြဲေဖာ္ျပလိုသည့္ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ (မ်ား)၊ ကုမၸဏီ (မ်ား)၊ ျပႆနာ တြင္ 
သူတို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ႏွင့္ အားျဖည့္ေပးမႈ၊ 
ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပလိုေသာ OECD ၏ 
လမ္းညႊန္ ေဖာ္ျပခ်က္ (မ်ား)၊ စြပ္စြဲေဖာ္ျပေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ (မ်ား) သို႔ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ား၊ NCP သို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား 
… ပါဝင္သင့္သည္။ 

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္း ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
တိုင္ၾကားသူသည္ သင့္ေတာ္သည့္ NCP သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာပို႔၍ 
ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ တင္ျပႏိုင္သည္။ NCP လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အဆင့္မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး၊ 
ေအာက္တြင္ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
• ကနဦး အကဲျဖတ္မႈ။ NCP ရံုးက တိုင္ၾကားစာသည္ 
ေနာက္ထပ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳရန္သင့္-မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္မည္။ NCP 
ထံသို႔ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားရမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သည္။ 
ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား 
ေပးရလိမ့္မည္။
• ျဖန္ေျဖေပးျခင္း။ NCP ရံုးက သတ္ဆိုင္ပတ္သက္သည့္ ပါတီ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျဖန္ေျဖေပးရန္ အတူ တကြ ဖိတ္ေခၚမည္။ 
ႏွစ္ဖက္ေက်လည္ေသာ အေျဖရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
NCP ရံုးတြင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ျဖန္ေျဖမႈတြင္ အျခားတစ္ဖက္မွ 
ကုမၸဏီတက္ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ သည္။ 
• ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ မေအာင္ျမင္ပါက၊ NCPs မ်ားသည္ 
စြပ္စြဲထားသည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိး ေဖာက္မႈအတြက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္။ 

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ NCP ရံုးက လူသိရွင္ၾကား  
ေနာက္ဆံုး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ 
• အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ယင္းထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စဥ္၊ 
ပူးတြဲရရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါဝင္ေဖာ္ျပရမည္။ 
• အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ မေအာင္ျမင္ပါက ယင္းထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ 
ဖက္အသီးသီး ပါတီမ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ေဖာ္ျပရမည္။

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ NCP ရံုးက စြပ္စြဲထားသည့္
ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ ပါဝင္ေဖာ္ျပမည္ဟု၊  
OECD Watch ကြန္ရက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 
• ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးရမည္။ ေၾကညာခ်က္ 
မူၾကမ္းမ်ားစြာႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူ သည့္ စာသားမ်ားျဖင့္ 
မွတ္ခ်က္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ OECD အဖြဲ႔ပါ အစိုးရမ်ားႏွင့္ လိုက္နာသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစုိးရမ်ားက OECD လမ္းညႊန္မ်ားအေပၚ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ စည္းၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၱရား ကင္းမဲ့ေနျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ လမ္းညႊန္သည္ အေရးပါသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို စတင္ျဖည့္ဆည္းခဲ့ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္- ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္အတြက္ တာဝန္ရွိမႈ ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ NCPs မ်ားက တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ 

ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား (Due Diligence)။ 
ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား ဆိုသည္ 
မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ 
ႏွင့္ တာဝန္ယူရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ 
တိက် စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ၿပီး၊ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေပါင္းစည္း၍ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း ျပဳႏိုင္ေစသည္။ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ 
ေျခရာခံေကာက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ 
မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးသည္ကိုလည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ 
သည္။ OECD လမ္းညႊန္မ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ဤလမ္းညႊန္တြင္ လႊမ္းျခံဳပါရွိေသာ ဥပေဒအရ တိက်စြာ 
လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈမ်ား 
ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ ပါဝင္သည္။

ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္အတြက္ တာဝန္ရွိမႈ 
(Supply Chain Responsibility)။ ယခုလမ္းညႊန္သည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ က႑၊ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး၊ 
(လက္ခြဲဌာနမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားနံမည္ခံသူမ်ား (franchaisees) 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈအားလံုး- ဥပမာ၊ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၊ 
လက္ခြဲ ကန္ထရိုက္တာမ်ား အားလံုး) အက်ံဳးဝင္သည္။ ယင္း 
တို႔အားလံုးသည္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို မျဖစ္ေပၚရန္၊ မပံ့ပိုးမိၾကေစေရး 

ေရွာင္ရွားၾကရန္ သာမက၊ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ထုတ္ကုန္ မ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ 
စီးပြားေရးအရ ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္မႈ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ အား လံုးကို လူသိရွင္ၾကား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ား 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ။ ဤလမ္းညႊန္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးအေပၚ ေလးစားလိုက္နာရန္ 
ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းထားၿပီး၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္သည္မဆို လိုက္နာၾကရမည္။ သူတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေအာင္ သို႔မဟုတ္ တြန္းအားျဖစ္ေစမႈမ်ား 
ေရွာင္ရွားၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ 
ထိခိုက္သက္ေရာက္ခံၾကရ ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၾကရမည္။ 

NCP စြမ္းေဆာင္မႈ။ NCPs မ်ားသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ဘက္မလိုက္ဘဲ၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ 
ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္။ သူတို႔က 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာ 
ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကို ျမင္သာေစျခင္း၊ 
သက္ဆိုင္ပတ္သက္သည့္ အင္အားစုအားလံုးက ထိေတြ႔ႏိုင္ျခင္းမ်ား 
ရွိေစရမည္။ 

NCPs ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ NCP တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
ကြာျခားမႈ ရွိသည္။ တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခု မူၾကမ္းမေရးမီႏွင့္ တုိင္ၾကားစာ မေပးပို႔မီတြင္၊ NCP တစ္ခုက ခ်မွတ္ထား သည့္ သီးျခားဥပေဒမ်ားကို 
ၾကည့္ရႈရန္ လိုအပ္သည္။ NCP အားလံုးတြင္ ေယဘုယ်တူညီသည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင္႔ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ဘယ္သူက။ ‘စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ မည္သူမဆို’ တိုင္ၾကားမႈ 
ျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အစိုး 
ရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား) ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား… စသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရသူမ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

ဘယ္ကိစၥ။ OECD အတြင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
လိုက္နာရမည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ရွိေနသည့္ ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ သူတို႔၏ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္း ေၾကာင္း 
တေလ်ာက္၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္၊ 
လမ္းညႊန္မူမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစသည္ဆိုလွ်င္ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္အခ်ိန္။ ယခင္အတိတ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ကုမၸဏီက 
ယင္းတို႔ကို လံုေလာက္စြာေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ 
မႈမ်ားကို တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီက စီစဥ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
ဥပေဒအရ တိက်စြာလိုက္နာရန္ရွိေသာ အဆင့္မ်ား (due diligence) 
မ်ားအေပၚ သင့္ေတာ္စြာ လိုက္နာမႈ မရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္ေနရာ။ စြပ္စြဲထားသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
NCP ရံုးမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္သည္။ အကယ္ ၍ 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံတြင္ NCP ရံုး မရွိပါက၊ မိခင္ႏိုင္ငံရွိ NCP ရံုးသို႔ 
တိုင္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ သည့္ 
ကုမၸဏီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိရာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ား (မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရာႏိုင္ငံ) ရွိ 
NCP ရံုးအမ်ားသို႔လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္။ OECD က ယခုလမ္းညႊန္မူမ်ားေၾကာင့္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲေစ ရန္၊ (သို႔ေသာ္ 
ဤသို႔ျဖစ္ေစမည္ဟု အာမခံမႈ မရွိပါ) လူအမ်ား သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ 
နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ား ေပးသည့္ စနစ္ယႏၱရား 
ရွိေစရန္ လမ္းညႊန္ထားသည္။ 

OECD Watch ကြန္ရက္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားက သူတို႔၏ကမၻာတစ္ဝွမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္သက္ ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားပါသည္။  

OECD Watch ကြန္ရက္သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ခုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း 
၈၀ ဖြဲ႔ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားမွေန၍ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚလာေစေရး၊ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေရးအတြက္ ေသခ်ာ 
ျဖစ္ေစရန္ သံႏၷိဌာန္ရွိထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ခံ 
တာဝန္ယူမႈ ရွိရမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေပါင္းစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ တာဝန္ 
ယူ တာဝန္ခံမႈအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ 
အေျခခံမူေဘာင္မ်ား ရွိမေနသည့္ အေျခအေန၌ OECD 
လမ္းညႊန္မူမ်ားသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို သူတို႔၏ႏိုင္ငံတကာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱယား တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

နားခ်တိုက္တြန္းမႈ ႏွင့္ စည္းရံုးေျပာဆိုမႈ (Lobbying & 
advocacy)။ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားက အသိအမွတ္ 
ျပဳထားသည့္အတိုင္း OECD Watch ကြန္ရက္က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ 
ထိခိုက္နစ္နာရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ 
အက်ဳိးစီးပြား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို၊ စုစည္းေဖာ္ထုတ္ေပးရာ 
ေနရာအျဖစ္၊ ယင္းျပႆနာမ်ားကို OECD အဖြဲ႔၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္တြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ NCP ရံုးမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္မူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိစၥမ်ားအေပၚ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ လာေစရန္ 
နားခ်တိုက္တြန္းမႈမ်ားအျပင္၊ OECD Watch ကြန္ရက္က လူမႈေရး၊ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
စသည္ျဖင့္ အက်ယ္အျပန္႔အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးမႈမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝပါသည္။ ကြန္ရက္က 
ယခုမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားႏွင့္လည္း 

အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳပါသည္။ 

အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေရး။ OECD 
Watch ကြန္ရက္က အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးေရး ဆယ္မီနာမ်ား 
က်င္းပျခင္းျဖင့္၊ လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေပၚ 
ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားရန္ စဥ္းစားေနၾကသူမ်ားအတြက္ 
အေသးစိတ္ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္မူမ်ားကို 
မည္သို႔ဘာသာျပန္ဆိုရမည္ကို ေရးသား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖင့္၊ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီ အို) မ်ားသို႔ အငယ္စား 
ဂရန္႔ေငြမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့ ကြန္ရက္၏ တစ္စံုလံုးေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  

သုေတသနႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ။ OECD Watch ကြန္ရက္က 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ OECD လမ္းညႊန္ 
မူမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဖက္ေပါင္းစံုကို သုေတသန ႏွင့္ 
အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ OECD Watch ကြန္ရက္က 
ယံုၾကည္သည္မွာ OECD လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္၊ ယင္းနည္းနာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 
ေထာက္ျပေပးျခင္းျဖင့္ NCP ရံုးတစ္ခုခ်င္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို 
ျမင့္မားလာေစႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ရက္ က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက 
လမ္းညႊန္မူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားလာသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းေဒတာေဘ့စ္ တစ္ခု ထူေထာင္ထားၿပီး၊ 
ေလးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ပံုႏွိပ္ေပးပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
အမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
ျဖစ္သည္။  

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ 
အျခားေသာနည္းနာမ်ား။ OECD လမ္းညႊန္မ်ားအျပင္၊ OECD 
Watch ကြန္ရက္က ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား 
တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ ရွိလာေစေရး အေျခခံမူေဘာင္ မ်ား 
အားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ နားခ်တိုက္တြန္းမႈမ်ားလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။   

OECD လမ္းညႊန္းမူမ်ားအေပၚ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား၏ အဓိကအခ်က္မ်ား 

OECD ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ (အမ်ဳိးသား) 
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာဌာန

တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခု၏ (ဘ) ၆-လံုး
ဘယ္သူက၊ ဘယ္ကိစၥ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ 
ႏွင့္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ 

OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ OECD လမ္းညႊန္မူမ်ား 

မည္သုိ႔တုိင္ၾကားၾကရမည္နည္း။ 

၄ ၅ ၆၃၂၁



ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပမည့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ လမ္းညႊန္တြင္ 
OECD Watch အေနျဖင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)၊ 
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ 
OECD လမ္းညႊန္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာ၍တုိင္ၾကား 
မႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ တုိင္ၾကားၿပီးေနာက္ ျဖန္ေျဖေပးရန္ 
ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ 
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ OECD Watch လမ္းညႊန္ကုိ ၾကည့္၍ 
ညိႇႏိႈင္းေစလုိပါသည္။ အြန္လုိင္းတြင္  
www.oecdwatch.org ၌ ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

ဥေရာပ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔ 
(OECD) သည္ အစိုးရမ်ားအၾကား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄-ႏိုင္ငံ ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔က လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ် 
မွတ္ၾကပါသည္။ OECD အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္၊ OECD ၏ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို လိုက္နာ သည့္ 
OECD အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံ ၉-ခုလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 
ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 
အတြက္ OECD (ဥေရာပ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔) 
လမ္းညႊန္မ်ား လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

ဤလမ္းညႊန္မ်ားကို လိုက္နာရန္တာဝန္ရွိသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအဆင့္ (အမ်ဳိးသား) 
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာဌာန (NCP) မ်ားကို တည္ေထာင္၍ 
ကုမၸဏီတစ္ခုက လြဲမွားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသည္ဟု စြပ္စြဲသည့္ 
‘တိက်သည့္ သီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ား’ ရွိလာလွ်င္၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ၾကရသည္။ ‘တိက်သည့္ သီးသန္႔ျဖစ္ရပ္မ်ား’ 
တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အေျဖရွာေရးကို ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ၾကရၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာပါတီ အင္အားစုမ်ားကို 
ျဖန္ေျဖေပးသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ 

အကယ္၍ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေစမႈ မေအာင္ျမင္လွ်င္၊ (NCPs) သည္ 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းရွိ-မရွိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 
ျပဳသည္။ လမ္းညႊန္မ်ား အေပၚ ပို၍တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳသည္။ 

OECD ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လိုက္နာသည့္ OECD အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ NCP မ်ား ရွိေနရန္ 
လိုအပ္သည္။ NCP အားလံုးသည္ အစိုးရရံုးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ 
သူတို႔အားလံုးသည္ တစ္ပံုစံတည္း ေနရာခ် ထားျခင္းမရွိသကဲ့သို႔၊ 
တစ္ေျပးညီ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိပါ။ အခ်ဳိ႔ေသာ NCPs မ်ားသည္ 
အစိုးရရံုးတစ္ခုတည္းတြင္သာ ရံုး ထိုင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔မွာ ပါတီ-
အင္အားစု အမ်ားအျပား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
သမဂၢမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား) 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ NCP တြင္ ေပါင္းစည္း ပါဝင္ၾကသည္။ 
အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည့္ NCPs မ်ားတြင္ 
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည္၊ 
သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားက 
ႀကီးၾကပ္ပဲ့ကိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ NCPs အားလံုးသည္ ျမင္သာရန္၊ 
လူအမ်ား ထိေတြ႔ႏိုင္ရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္၊ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ လိုအပ္သည္။ 

တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုအတြက္ စဥ္းစားျခင္း 
• ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိက်ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္၍ မည္သည့္ကုမၸဏီက တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ရန္။ 
• လမ္းညႊန္အတိုင္း တိုင္ၾကားမႈတစ္ခု၏ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔၊ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ယႏၱရား ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ေစလိုပါသည္။ အျခားေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုက ပို၍ 
ထိေရာက္ၿပီး ျမန္ဆန္သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကိုလည္း 
စဥ္းစားသင့္သည္။ တၿပိဳင္နက္တည္း မဟာဗ်ဴဟာ မ်ား 
အသံုးျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
• တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သတိျပဳပါ။ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အၿပီးေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 
• OECD လမ္းညႊန္တြင္ သင္၏ျပႆနာကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိ 
မရွိ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ မည္သည့္အခန္း၊ မည္သည့္ျပဌာန္း 
ခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ 
• ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
ဌာနမ်ား၏ သက္ဆိုင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကို 
ေျမပံုထုတ္ရမည္။ (ဥပမာ-မိခင္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္ခြဲမ်ား၊ 
ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသူမ်ား၊ 
ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းရွိ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ား၊ အျခား 
စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား… စသည္)။ 
• ႏိုင္ငံအဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
ေနရာဌာနမ်ား (NCPs) မ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။ 
တိုင္ၾကားမႈ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
သူတို႔၏သီးသန္႔ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း 
ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါ။  

လိုလားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္း။ 
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သင္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။ (ဥပမာ-မူဝါဒ၊ သီးသန္႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို 
ေျပာင္းလဲေစရန္၊ အႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေပးရန္၊ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျပန္လည္ကုစား ေပးရန္… စသည္ျဖင့္)။ 
• NCP သို႔ သင္၏ေတာင္းဆိုမႈကို တိက်ပါေစ။ (ဥပမာ-ျဖန္ေျဖမႈ 
ျဖစ္ေစေရး ၾကားဝင္ေပးရန္၊ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြစံုစမ္းေပးရန္၊ 
လိုက္နာမႈအေပၚ သိရွိႏိုင္ရန္၊ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အၾကံေပးမႈမ်ားျပဳရန္… 
စသည္ျဖင့္)။ 
• သင္က ညိႇႏိႈင္းအေပးအယူ လုပ္လိုသည့္ျပႆနာမ်ား၊ လံုးဝ ညိႇႏိႈင္း-
မေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို သင္က ဆံုးျဖတ္ထားရန္။ 
• တိုင္ၾကားမႈ၏ အျပဳသေဘာ ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး (အႏႈတ္သေဘာ) ရလဒ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္။ (ဥပမာ- အစိုးရ မူဝါဒမ်ား တိုးတက္လာျခင္း၊ 
စက္မႈလုပ္ငန္း က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ လူသိမ်ား 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုအမ်ား သိရွိလာၾကျခင္း… စသည္)။  

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေရးသားျခင္း။ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs) မ်ားက 
အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ရွင္းလင္းေသာ၊ ျပည့္စံုေသာ၊ 
တိုေတာင္းေသာ၊ တိုက္ တြန္း နားခ်မႈပါေသာ 
တိုင္ၾကားမႈပံုစံတစ္ခုကို OECD Watch 
အဖြဲ႔က ျပဳစုထားပါသည္။ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ 
တိုင္ၾကားစာ တြင္- တိုင္ၾကားသူမ်ား၏ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ စြပ္စြဲေဖာ္ျပလိုသည့္ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ (မ်ား)၊ ကုမၸဏီ (မ်ား)၊ ျပႆနာ တြင္ 
သူတို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ႏွင့္ အားျဖည့္ေပးမႈ၊ 
ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပလိုေသာ OECD ၏ 
လမ္းညႊန္ ေဖာ္ျပခ်က္ (မ်ား)၊ စြပ္စြဲေဖာ္ျပေသာ 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ (မ်ား) သို႔ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ား၊ NCP သို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ား 
… ပါဝင္သင့္သည္။ 

တိုင္ၾကားခ်က္ကို ေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္း ထိေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
တိုင္ၾကားသူသည္ သင့္ေတာ္သည့္ NCP သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ စာပို႔၍ 
ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ တင္ျပႏိုင္သည္။ NCP လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အဆင့္မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး၊ 
ေအာက္တြင္ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 
• ကနဦး အကဲျဖတ္မႈ။ NCP ရံုးက တိုင္ၾကားစာသည္ 
ေနာက္ထပ္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳရန္သင့္-မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္မည္။ NCP 
ထံသို႔ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားရမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သည္။ 
ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ား 
ေပးရလိမ့္မည္။
• ျဖန္ေျဖေပးျခင္း။ NCP ရံုးက သတ္ဆိုင္ပတ္သက္သည့္ ပါတီ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျဖန္ေျဖေပးရန္ အတူ တကြ ဖိတ္ေခၚမည္။ 
ႏွစ္ဖက္ေက်လည္ေသာ အေျဖရရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
NCP ရံုးတြင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ျဖန္ေျဖမႈတြင္ အျခားတစ္ဖက္မွ 
ကုမၸဏီတက္ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္ သည္။ 
• ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ မေအာင္ျမင္ပါက၊ NCPs မ်ားသည္ 
စြပ္စြဲထားသည့္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိး ေဖာက္မႈအတြက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္။ 

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ NCP ရံုးက လူသိရွင္ၾကား  
ေနာက္ဆံုး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။ 
• အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ယင္းထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စဥ္၊ 
ပူးတြဲရရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ပါဝင္ေဖာ္ျပရမည္။ 
• အကယ္၍ ျဖန္ေျဖေပးမႈ မေအာင္ျမင္ပါက ယင္းထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပႆနာ၏အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ 
ဖက္အသီးသီး ပါတီမ်ားသို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါဝင္ေဖာ္ျပရမည္။

ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ NCP ရံုးက စြပ္စြဲထားသည့္
ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္သံုးသပ္မႈ ပါဝင္ေဖာ္ျပမည္ဟု၊  
OECD Watch ကြန္ရက္က ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ 
• ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ 
သို႔မဟုတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပေပးရမည္။ ေၾကညာခ်က္ 
မူၾကမ္းမ်ားစြာႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူ သည့္ စာသားမ်ားျဖင့္ 
မွတ္ခ်က္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။  

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ OECD အဖြဲ႔ပါ အစိုးရမ်ားႏွင့္ လိုက္နာသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစုိးရမ်ားက OECD လမ္းညႊန္မ်ားအေပၚ 
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားကို ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ စည္းၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၱရား ကင္းမဲ့ေနျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ရွိေနေသးေသာ္လည္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ လမ္းညႊန္သည္ အေရးပါသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို စတင္ျဖည့္ဆည္းခဲ့ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္- ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္အတြက္ တာဝန္ရွိမႈ ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ NCPs မ်ားက တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့ပါသည္။ 

ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား (Due Diligence)။ 
ဥပေဒအရ တိက်စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား ဆိုသည္ 
မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ကာကြယ္တားဆီးရန္၊ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ 
ႏွင့္ တာဝန္ယူရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ 
တိက် စြာ လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ႏွင့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ၿပီး၊ 
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေပါင္းစည္း၍ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္း ျပဳႏိုင္ေစသည္။ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအေပၚ 
ေျခရာခံေကာက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ 
မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးသည္ကိုလည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ 
သည္။ OECD လမ္းညႊန္မ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ဤလမ္းညႊန္တြင္ လႊမ္းျခံဳပါရွိေသာ ဥပေဒအရ တိက်စြာ 
လိုက္နာရန္အဆင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းတို႔တြင္ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈမ်ား 
ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားတို႔ ပါဝင္သည္။

ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္အတြက္ တာဝန္ရွိမႈ 
(Supply Chain Responsibility)။ ယခုလမ္းညႊန္သည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ က႑၊ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး၊ 
(လက္ခြဲဌာနမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားနံမည္ခံသူမ်ား (franchaisees) 
ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈအားလံုး- ဥပမာ၊ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၊ 
လက္ခြဲ ကန္ထရိုက္တာမ်ား အားလံုး) အက်ံဳးဝင္သည္။ ယင္း 
တို႔အားလံုးသည္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို မျဖစ္ေပၚရန္၊ မပံ့ပိုးမိၾကေစေရး 

ေရွာင္ရွားၾကရန္ သာမက၊ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ ထုတ္ကုန္ မ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ 
ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ 
စီးပြားေရးအရ ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္မႈ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၏ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ အား လံုးကို လူသိရွင္ၾကား 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ား 
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ။ ဤလမ္းညႊန္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေန 
ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးအေပၚ ေလးစားလိုက္နာရန္ 
ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းထားၿပီး၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ငန္း 
လုပ္ကိုင္သည္မဆို လိုက္နာၾကရမည္။ သူတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစေအာင္ သို႔မဟုတ္ တြန္းအားျဖစ္ေစမႈမ်ား 
ေရွာင္ရွားၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ 
ထိခိုက္သက္ေရာက္ခံၾကရ ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၾကရမည္။ 

NCP စြမ္းေဆာင္မႈ။ NCPs မ်ားသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
ဘက္မလိုက္ဘဲ၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာ 
ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္။ သူတို႔က 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာ 
ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကို ျမင္သာေစျခင္း၊ 
သက္ဆိုင္ပတ္သက္သည့္ အင္အားစုအားလံုးက ထိေတြ႔ႏိုင္ျခင္းမ်ား 
ရွိေစရမည္။ 

NCPs ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ NCP တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား 
ကြာျခားမႈ ရွိသည္။ တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခု မူၾကမ္းမေရးမီႏွင့္ တုိင္ၾကားစာ မေပးပို႔မီတြင္၊ NCP တစ္ခုက ခ်မွတ္ထား သည့္ သီးျခားဥပေဒမ်ားကို 
ၾကည့္ရႈရန္ လိုအပ္သည္။ NCP အားလံုးတြင္ ေယဘုယ်တူညီသည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင္႔ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။ 

ဘယ္သူက။ ‘စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ မည္သူမဆို’ တိုင္ၾကားမႈ 
ျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အစိုး 
ရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား) ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား… စသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာရသူမ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 

ဘယ္ကိစၥ။ OECD အတြင္း သို႔မဟုတ္ ယင္း၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 
လိုက္နာရမည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ရွိေနသည့္ ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ သူတို႔၏ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္း ေၾကာင္း 
တေလ်ာက္၊ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္၊ 
လမ္းညႊန္မူမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစသည္ဆိုလွ်င္ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္အခ်ိန္။ ယခင္အတိတ္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ကုမၸဏီက 
ယင္းတို႔ကို လံုေလာက္စြာေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ 
မႈမ်ားကို တုိင္ၾကားႏိုင္သည္။ လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီက စီစဥ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
ဥပေဒအရ တိက်စြာလိုက္နာရန္ရွိေသာ အဆင့္မ်ား (due diligence) 
မ်ားအေပၚ သင့္ေတာ္စြာ လိုက္နာမႈ မရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္ေနရာ။ စြပ္စြဲထားသည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
NCP ရံုးမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္သည္။ အကယ္ ၍ 
အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံတြင္ NCP ရံုး မရွိပါက၊ မိခင္ႏိုင္ငံရွိ NCP ရံုးသို႔ 
တိုင္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ သည့္ 
ကုမၸဏီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိရာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ 
အျခားႏိုင္ငံမ်ား (မိခင္ႏိုင္ငံႏွင့္ သြားေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရာႏိုင္ငံ) ရွိ 
NCP ရံုးအမ်ားသို႔လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ 

ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္။ OECD က ယခုလမ္းညႊန္မူမ်ားေၾကာင့္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲေစ ရန္၊ (သို႔ေသာ္ 
ဤသို႔ျဖစ္ေစမည္ဟု အာမခံမႈ မရွိပါ) လူအမ်ား သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ 
နစ္နာမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ား ေပးသည့္ စနစ္ယႏၱရား 
ရွိေစရန္ လမ္းညႊန္ထားသည္။ 

OECD Watch ကြန္ရက္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားက သူတို႔၏ကမၻာတစ္ဝွမ္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္သက္ ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူ 
တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားပါသည္။  

OECD Watch ကြန္ရက္သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ 
ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၅ ခုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း 
၈၀ ဖြဲ႔ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားမွေန၍ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚလာေစေရး၊ 
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေရးအတြက္ ေသခ်ာ 
ျဖစ္ေစရန္ သံႏၷိဌာန္ရွိထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ 
ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ သူတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ တာဝန္ခံ 
တာဝန္ယူမႈ ရွိရမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ေပါင္းစုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ တာဝန္ 
ယူ တာဝန္ခံမႈအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည့္ 
အေျခခံမူေဘာင္မ်ား ရွိမေနသည့္ အေျခအေန၌ OECD 
လမ္းညႊန္မူမ်ားသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို သူတို႔၏ႏိုင္ငံတကာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၱယား တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

နားခ်တိုက္တြန္းမႈ ႏွင့္ စည္းရံုးေျပာဆိုမႈ (Lobbying & 
advocacy)။ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားက အသိအမွတ္ 
ျပဳထားသည့္အတိုင္း OECD Watch ကြန္ရက္က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ 
ထိခိုက္နစ္နာရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ 
အက်ဳိးစီးပြား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို၊ စုစည္းေဖာ္ထုတ္ေပးရာ 
ေနရာအျဖစ္၊ ယင္းျပႆနာမ်ားကို OECD အဖြဲ႔၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ေကာ္မရွင္တြင္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ NCP ရံုးမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္မူမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိစၥမ်ားအေပၚ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ လာေစရန္ 
နားခ်တိုက္တြန္းမႈမ်ားအျပင္၊ OECD Watch ကြန္ရက္က လူမႈေရး၊ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ား 
စသည္ျဖင့္ အက်ယ္အျပန္႔အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
အၾကံေပးမႈမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝပါသည္။ ကြန္ရက္က 
ယခုမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားႏွင့္လည္း 

အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳပါသည္။ 

အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီေရး။ OECD 
Watch ကြန္ရက္က အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးေရး ဆယ္မီနာမ်ား 
က်င္းပျခင္းျဖင့္၊ လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေပၚ 
ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားရန္ စဥ္းစားေနၾကသူမ်ားအတြက္ 
အေသးစိတ္ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္မူမ်ားကို 
မည္သို႔ဘာသာျပန္ဆိုရမည္ကို ေရးသား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖင့္၊ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အဲန္ဂ်ီ အို) မ်ားသို႔ အငယ္စား 
ဂရန္႔ေငြမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖင့ ကြန္ရက္၏ တစ္စံုလံုးေသာ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  

သုေတသနႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ။ OECD Watch ကြန္ရက္က 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ OECD လမ္းညႊန္ 
မူမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဖက္ေပါင္းစံုကို သုေတသန ႏွင့္ 
အကဲျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ OECD Watch ကြန္ရက္က 
ယံုၾကည္သည္မွာ OECD လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ ထိေရာက္မႈအေပၚ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္၊ ယင္းနည္းနာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို 
ေထာက္ျပေပးျခင္းျဖင့္ NCP ရံုးတစ္ခုခ်င္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို 
ျမင့္မားလာေစႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ရက္ က အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားက 
လမ္းညႊန္မူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားလာသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းေဒတာေဘ့စ္ တစ္ခု ထူေထာင္ထားၿပီး၊ 
ေလးလတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ပံုႏွိပ္ေပးပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ 
အမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ား အပါအဝင္ 
ျဖစ္သည္။  

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ရွိေစရန္ 
အျခားေသာနည္းနာမ်ား။ OECD လမ္းညႊန္မ်ားအျပင္၊ OECD 
Watch ကြန္ရက္က ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား 
တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈ ရွိလာေစေရး အေျခခံမူေဘာင္ မ်ား 
အားေကာင္းခိုင္မာလာေစရန္ နားခ်တိုက္တြန္းမႈမ်ားလည္း 
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။   

OECD လမ္းညႊန္းမူမ်ားအေပၚ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား၏ အဓိကအခ်က္မ်ား 

OECD ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ (အမ်ဳိးသား) 
ဆက္သြယ္ရန္ ေနရာဌာန

တိုင္ၾကားမႈ တစ္ခု၏ (ဘ) ၆-လံုး
ဘယ္သူက၊ ဘယ္ကိစၥ၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာ၊ 
ႏွင့္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ 

OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ OECD လမ္းညႊန္မူမ်ား 

မည္သုိ႔တုိင္ၾကားၾကရမည္နည္း။ 
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ဤလမ္းညႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကက်သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအက်ဥ္း 

စကားဦး 
ယခုလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုိက္နာရန္ျဖစ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ယခု လမ္းညႊန္မူမ်ားကုိ လုိက္နာရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္၊ ယင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
စည္းေႏွာင္မႈရိွသည့္ သံႏၷဌိာန္ ျပဳခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။   

အခန္း (၁)။ သေဘာတရားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ား
ယခုလမ္းညႊန္မူမ်ားသည္ စီးပြားေရး၏ က႑ေပါင္းစုံႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ၿပီး OECD အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ OECD 
အဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ လုိက္နာၾကရမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအတြက္လည္း အက်ံဳး ဝင္ပါသည္။  

အခန္း (၂)။ အေထြေထြ မူဝါဒမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစ မည့္ ပုံစံမ်ားကုိ လုိက္နာ၍ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ေထာက္ပ့ံေရးကြင္းဆက္မ်ား တေလွ်ာက္၊ အျခား 
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ ထိခုိက္သက္ ေရာက္မႈမ်ား အားလုံးကုိ သိရိွေစျခင္း၊ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင္႔ ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစျခင္း (ဥပမာ- ေလ်ာ္ကန္သည့္ ကရု စုိက္မႈ၊ တစုိက္မတ္မတ္ 
လုိက္နာမႈ က်င့္ထုံးမ်ားျဖင့္) မ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ 
ပတ္သက္ေနသည့္ အေရးပါေသာအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရိွစြာ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံသင့္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ 
ေကာ္ပုိေရး ရွင္းမ်ား၏ အေျခခံမူမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္လုိက္နာသင့္သည္၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မေလ်ာ္ကန္သည့္ 
ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈ မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းသင့္သည္။   

အခန္း (၃)။ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ  
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သူတုိ႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးမဟုတ္သည့္ကိစၥမ်ား 
(ဥပမာ- လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ)၊ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥမ်ား အားလုံးကုိ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိသင့္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
သူတုိ႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သူ တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ 
သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ဖြင့္ဟေျပာဆုိသင့္သည္။   

အခန္း (၄)။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။ က်င့္သုံးမႈမ်ား ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
မူဝါဒအရလည္း သံႏၷဌိာန္ခ်မွတ္ထားရမည္။ သူတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အမွန္တကယ္ ႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ သိရိွခြင့္ 
ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးမႈမ်ား လုပ္ ေဆာင္ၾကရမည္။ ျပန္လည္ကုစားေပးမႈမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရိွေစရမည္။  

အခန္း (၅)။ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေျခခံလုပ္သားအခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္၊ ေလ်ာ္ကန္သည့္ 
လုပ္ငန္း ခြင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ခမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔မိသားစုမ်ား၏ 
အေျခခံလုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေစရမည္။ 

အခန္း (၆)။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည့္ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
လူ အမ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းေရးတုိ႔အေပၚ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားရမည္၊ ကာကြယ္တားဆီးရမည္၊ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ သူတုိ႔သည္ 
ဖန္လုံအိမ္ အာနိသင္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ထုတ္လႊတ္မႈအပါအဝင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြမဲႈစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ 
ထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အစဥ္သျဖင့္ တိုးတက္ေနေစရမည္။ 

အခန္း (၇)။ လာဘ္ေပးျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ   
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လာဘ္ေပးျခင္း၊ လာဘ္ယူျခင္းကုိ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝုိက္၍ ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရ။ 
သူတုိ႔ တြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္က်င့္ဝတ္မ်ား ႏွင့္ လုိက္နာရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား 
ရိွထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တုိက္ရုိက္ လာဘ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးရမည္။ သူတုိ႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
တုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာ ရိွေစရမည္။ 

အခန္း (၈)။ စားသုံးသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွ်တေသာ ေစ်းကြက္တင္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ား အသုံးျပဳၾကရမည္။ 
သူတုိ႔ ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အားထားယုံၾကည္ရမႈကုိ ေသခ်ာ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ တိက်သည့္၊ ျပန္လည္စိစစ္ႏုိင္သည့္၊ ရွင္းလင္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္း သိရိွ၍ ခ်မွတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳႏုိင္ရန္ သတင္းမ်ားေပးရမည္။ 

အခန္း (၉)။ သိပၸႏွံင့္ နည္းပညာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏုိင္ငံတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားတီထြင္ဖန္တီးမႈ စြမ္းရည္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ နည္းပညာသစ္မ်ား လက္လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း၊ အသိဉာဏ္မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကုိ လုပ္သား ေနရာခ်ထားေပးျခင္း.. စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္။ 

အခန္း (၁၀)။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အမူအက်င့္မ်ားကုိ သုံးစြျဲခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းေရွာင္က်ဥ္ရမည္။ 

အခန္း (၁၁)။ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစုိးရေငြေၾကးက႑မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ 
အခြန္ေပးေဆာင္မႈမ်ားမွ တဆင့္၊ အခြန္ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စာသားမ်ား၊ အႏွစ္သာရ စသည္တုိ႔ႏွင့္ 
အညီ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။ သူတုိ႔၏ အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး သက္သာေလ်ာ့နည္းေစရန္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကုိ 
ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရႈးံမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ် ျပျခင္းတုိ႔ကုိ ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။ 

ယခုလမ္းညႊန္အေၾကာင္း 
ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ 
လမ္းညႊန္ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အက်ဥ္းသေဘာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လုပ္သားမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားသည္ တာဝန္မသိသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိလာပါက၊ ယခု လမ္းညႊန္မူမ်ားကို သံုး၍ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို သူတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူခိုင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာတြင္ 
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို အက်ဥ္းသေဘာ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD Watch ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ လမ္းညႊန္မ်ား အေသးစိတ္ကို 
ယင္း အဖြဲ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.oecdwatch.org တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

OECD ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ (OECD Watch) အေၾကာင္း 
ယင္းကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲၿပီး၊ OECD Watch သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၅ ခုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၈၀ 
ဖြဲ႔ေက်ာ္ရိွေသာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ အက်ယ္အျပန္႔ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ၾကၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွေန၍ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွင္႔ 
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ႏုိင္ငံေပါင္းစုံ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ OECD (စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ဖြ႔ၿံဖိဳးေရးအဖဲြ ့) လမ္းညႊန္မ်ာ 
(လမ္းညႊန္ မ်ား) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သူတုိ႔၏ ကမၻာတဝွမ္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 
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ျပဳေပးထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းညႊန္တြင္ ေခါင္းစဥ္အေထြေထြ ပါရိွၿပီး 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဖြင့္ဟေျပာဆုိမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ 
ႏွင့္ အခြန္ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္ သက္မႈရိွသည့္ 
အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ လြမွဲားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ေျဖ 
ရွင္းကုိင္တြယ္ရန္ အထူးသက္ဆုိင္သည့္နည္းနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ကမ္းလႊာသည္ လမ္းညႊန္မူမ်ား၏ 
အေထြေထြ ျခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္ေသာ တုိင္ၾကားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း 
ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 
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