ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေျခရာခံစီမံကိန္း

ING ၏ တုုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား
႒ာနခ်ဳပ္အေျခစုိက္

။
။

။ ေငြေၾကးႏွင့္ဘဏ္လုပ္ငန္း
။ နယ္သာလန္

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သင့္ကုမၺဏီအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
(သုိ႔မဟုတ္) ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားေနပါသလား။ အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အတြင္း ထိုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္စဥ္းစားေနသည္ဆုိလွ်င္ အဆုိပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀၊
မည္သည့္ပထ၀ီေနရာေဒသႏွင့္ မည္သည့္လူမႈအ၀န္းအ၀ုိင္းတုိ႔အား အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္
ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးပါ။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးကုိမွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမျပဳရန္ ING မွ
ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္မူ ေျပာင္းလဲလာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏
ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံကုိ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ လက္ရွိပိတ္ဆုိ႕အေရးယူမႈမ်ားအား ေလးစား
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာပံ့ပုိးမႈမ်ားျပဳရာတြင္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္
လုပ္ကုိင္သြားပါမည္။
၂။ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမွ
အကာအကြယ္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္
စီမံခ်က္မ်ား၊
လုပ္ငန္းမူ၀ါဒမ်ားထားရွိပါသလား။
အဆုိပါမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ သင့္ကုမၼဏီအတြက္
မည္သုိ႔အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမည္
ဆုိသည္ကုိ
ေဖာ္ျပေပးပါ။
အကယ္၍သင္က
့ ုမၼဏီတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္ႏွင့္မ၀
ူ ါဒမ်ားထားရွိပါက ၄င္းတုိ႔အား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္
ျဖန္႔ေ၀ထားႏုိင္ပါသလား။
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔တြင္ မူ၀ါဒမ်ားထားရွိေဆာင္ရြက္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏စံတန္ဘုိးမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္ေပးသည့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးစိန္ေခၚမႈအဟန္အ
႔ တားမ်ားဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ (Environmental and
Social Risk policy framework (ESR))ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ေလးစား
တန္ဘုိးထားျခင္း မူ၀ါဒတုိ႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏ အစီရင္ခံစားမ်ားအား အမ်ားျပည္သူ
အလြယ္တကူေလ့လာသိရွိႏုိင္ရန္

http://www.ing.com/ING-in-Society/Sustainability.htm

တြင္ေလ့လာႏုိင္သည္။
၃။ သင့္အဖြဲ႕အစည္း၌ ေမးခြန္းနံပတ္ ၂ တြင္ေျဖၾကားခဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားအား
လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိကုိ မည္သူကတာ၀န္ယူေခါင္းေဆာင္မႈေပးရပါသလဲ။

ESR

မူေဘာင္အား

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏

ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ

ၿမီရွင္ေကာ္မတီႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈဘုတ္အဖြဲ႕တုိ႔မွ

ေထာက္ခံမႈေပးရသည္။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္မူ ESR
မူ၀ါဒတုိ႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Credit Risk Committee ႏွင့္ ပူးတြဲ
လုပ္ေဆာင္ရသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲစြန္႔စားမႈမ်ားဆုိင္ရာအဖြဲ႕မွ
ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္သည္။ ESR အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လူထုဆက္ဆံေရးမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ေၾကြးၿမီေကာ္မတီ
(သုိ႔မဟုတ္) စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာအဆင့္ျမွင့္အဖြဲ႕(Senior Management Team) ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္လြယ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိ အလားအလာရွိေသာ လုပ္ငန္း
ေဖာက္သည္မ်ားအား အၾကံျပဳရသည္။ ESR အႏွတ
ု ္သေဘာေဆာင္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အား ING
၏ အျမင့္ဆုံးေၾကြးၿမီေကာ္မတီ (သုိ႔မဟုတ္) အလုပ္အမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ႕ကသာ ကင္းလြတ္ခြင့္
ေပးႏုိင္သည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ မိမိတုိ႔ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ရွိေသာအရာမ်ားအား ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည့္
ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ခြ်င္းခ်က္အေနျဖင့္သာရွိသည္။
၄။ အကယ္၍ သင္၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းလူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမရွိ
ေသးပါက၊ အဆုိပါလုိအပ္ခ်က္တုိ႔အား ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။ အကယ္၍ရွိလွ်င္
မည္သုိ႔ေသာ အစီအမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။
မလုိအပ္ပါ။ ေမးခြန္းနံပတ္ ၂ ႏွင့္ ၃ မွေျဖၾကားခ်က္မ်ားအားေလ့လာပါ။
၅။ သင္၏အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအပါအ၀င္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အစရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ကာကြယ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေလွ်ာ့နည္းေစရန္
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသလဲ။
အဆုိပါအေျခအေနမ်ဳိးအတြက္ထားရွိသည့္
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒ
မ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းအစဥ္မ်ား၊
လူထုႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံလွ်က္
အက်ဳိးရလဒ္မ်ားခဲြေ၀ျခင္းတုိ႔ႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေဖာ္ျပေပးပါ။
ING မွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမ်ားအဆုိျပဳလႊာအေစာပုိင္းအဆင့္တြင္ ESR မူေဘာင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား
က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ကုမဏ
ၺ ီ တစ္ခုတြင္ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ေျခရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအားေဖာ္ထုတ္သိရွိႏုိင္သည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွစ္သြယ္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
ING ၏ ESR မူေဘာင္အား လုပ္ငန္းေဖာက္သည္ႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းအဆင့္တြင္က်င့္သုံးသည္။ ING
အေနျဖင့္

ေဖာက္သည္ထံမွ

ထုတ္ကုန္

(သုိ႔မဟုတ္)

၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုအတြက္

အမွာစာ

ေရာက္ရွိတုိင္း အဖြဲ႕အစည္း၏ ESR မူေဘာင္ျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္သုံးသပ္ကာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ

ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၿပီး

ကုမၼဏီအားမွတ္တမ္းတင္သည္။

တစ္စုံတစ္ရာေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

မ်ားသုိ႔၀င္ေရာက္ရာတြင္လည္း အဆုိပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာ
သုံးသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၄င္းအား ပုံေဖာ္ရလွ်င္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားတူးေဖာ္ထုပ္ယူသည့္
စီးပြားေရးက႑အတြင္းရွိ မိမိတုိ႔၏ အဓိကစီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေသာအခါ သာမန္စီမံကိန္းတစ္ခုခုတြင္ေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈပုံစံႏွင့္ မတူသည္ကုိ
ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားသည္

လုိက္ေလွ်ာညီေထြမႈ

အေကာင္းဆုံးႏုိင္ငံတကာ

ရွိေကာင္းရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

အမူအက်င့္

တစ္စုံတစ္ရာေသာ

စီမံခ်က္တြင္မူ တုိင္းျပည္ႏွင့္စီမံကိန္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ တစ္မူျခားနားစြာ
ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ေသေသခ်ာခ်ာကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ
တုိ႔လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး

(သုိ႔မဟုတ္)

မိမိတုိ႔အဖြဲ႕အစည္း၏

ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္

အခက္အခဲ

စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္မွတ္ယူသည္။
TRANSACTION
PERFORMANCE

ESR

CLIENT ESR PERFORMANCE
INDUSTRY
BELOW
STANDARDS
INDUSTRY
STANDARDS

ABOVE
INDUSTRY
STANDARDS

Transaction low risk
Transaction
High
risk
Unacceptable

ESR low risk
ESR Medium
risk
Unacceptable

DEFICIENT

ESR low risk
ESR high risk

ESR midium risk
ESR high risk

Unacceptable
Unacceptable

Unacceptable

Unacceptable

Unacceptable

အျခားေသာေငြေၾကးဆုိင္ရာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ကြဲျပားသည့္

ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏ထူးျခားမႈမွာ

ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ESR မူေဘာင္အားက်င့္သုံးရာတြင္ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားအား က်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ
ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။

အလုိအေလွ်ာက္စနစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္

ESR

ေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္သည္ တစ္ကမာၻလုံးရွိ ING အဖြဲ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွန္ကန္မႈ ကုိက္ညီမႈႏွင့္
လြယ္ကူစြာ

သတင္းအခ်က္အလက္

ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အေနျဖင့္

မိမိတုိ႔၏

ရယူႏုိင္မႈစနစ္တို႔ကုိ

စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ား၏

တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေစရန္ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏ ေလ့လာမႈစနစ္ႏွင့္ ESR
ေဆြးေႏြးမႈအား အေလးေပးေဆာင္ရြက္သည္။
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔ထံမွ ေငြေၾကးပ့့ံပုိးမႈေတာင္းခံထားသည့္စီးပြားေရး နယ္ပယ္ေပၚမူတည္လွ်က္ အေျခအေန
အမ်ဳိးမ်ဳိး၊
အစားမ်ား

ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္။
မူ၀ါဒတြင္

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
မွတ္ယူေစလုိသည္။

ေလ့လာၿပီး
ESR

ESR

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

မူေဘာင္၏

မူေဘာင္ရွိ

လုပ္ငန္းက႑အမ်ဳိး

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ

အဓိကက်ေသာ

အေျခခံမ်ားျဖစ္သည္ဟု

၆။

သင္၏စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အေနျဖင့္လည္းေကာင္း

(သို႔မဟုတ္)

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္စပ္္လ်ဥ္း၍

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း

ေမးျမန္းသိရွိလုိသည္မ်ားရွိလွ်င္မည္ကဲ့သုိ႔ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသလဲ။
လုပ္ငန္းမ်ားေရရွည္တည္တံ့ရပ္တည္ေရး႒ာနအား
၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည္။

ခ်ဥ္းကပ္ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး

ဤ၀က္ဘ္ဆုိက္သုိ႔

https://www.ing.com/Contact-form-Sustainability-

department.htm
၇။ သင့့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ၿပီးဖိတ္ေခၚလုိပါသည္။
ေအာက္ပါက႑အသီးသီးအားေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင့္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္ မူ၀ါဒႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ရွိပါသလား။ ရွိလွ်င္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးပါ။
က။
က်ား-မ၊
လူမ်ဳိးေရး၊
ဘာသာေရး၊
ဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒရွိပါသလား။

ႏုိင္ငံသား၊

အစရွိသည္တုိ႔အေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ရွိပါသည္။
ဤ၀က္ဘ္ဆုိက္သုိ႔
၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည္။
http://www.ing.com/ING-inSociety/Sustainability/What-matters/Engaging-our-employees.htm
ခ။ သင့္ ကုမဏ
ၺ ီတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား
ထားရွိပါသလား။ ၄င္းတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါသလား။
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးပါ။
ဟုတ္ကဲ့၊ ရွိပါသည္။ အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္တြင္ေလ့လာပါ။ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္မူ
ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္

အေသးစိတ္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။	
  

http://www.ing.com/ING-in-

Society/Sustainability/What-matters/Promoting-responsible-lending-and-investmentpractices.htm 	
  
ထုိ႔အျပင္
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ
မူ၀ါဒအား
http://www.ing.com/web/file?uuid=c5554af3-96cd-4ca9-afbcb5e18d608f1d&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=29197
တြင္ေလ့လာပါ။

ထုိအျပင္ ING အေနျဖင့္ Thun ဘဏ္မ်ားအဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္လွ်က္ရွိၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း
နယ္ပယ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္ေရးဆုိင္ရာလမ္းညႊန္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ OECD ၏ ႏုိင္ငံစုံ

စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ
ၾကပါသည္။

လမ္းညႊန္တုိ႔အား

မည္သုိ႔အသုံုးခ်ႏုိင္မည္ကုိ

သုံးသပ္ေဆြးေႏြး

ေအာက္ပါေၾကျငာခ်က္မ်ား၊သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတုိ႔အေပၚ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေထာက္ခံမွုရွိပါသည္။
•

ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း၊ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂၢ၏ ဗဟုိသေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာက်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား။

ထုိ႔အျပင္ ကြ်ႏုိပ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သည္။ UNEP
Finance Initiative Work Stream Social Issues, United Nations Global Compact, Thun
Group of Banks အစရွိသည့္။
ကြ်ႏုိပ္တုိ႔၏ေထာက္ခံသေဘာတူညီမႈရွိမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္မႈမ်ားအားအေသးစိတ္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္
အစီရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ တြင္အေသးစိတ္ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ၿပီး ေအာက္ပါ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္လည္း
ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://www.ing.com/ING-in-Society/Sustainability.htm

