တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအဖ
သေဘာထား စာတမ္း။ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္းအေပၚ အားေပးျခင္း

မာတိကာ
ပူးတြဲသဘာပတိမ်ားထံမွ သတင္းစကား
ေက်းဇူးတင္လႊာ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထံသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းထံသုိ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ လတ္တေလာ အေျခအေန
၂။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈတာ၀န္ယူမႈ (Corporate Social Responsibility-CSR)
CSR ေခၚ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈတာ၀န္ယူမႈ ဆိုသည္မွာ
လူမႈေရးလုပ္ငန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈတာ၀န္ယူမႈ

၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ "အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း"(Shared Value) အား
မည္သုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။
၁။ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ျဖစ္စဥ္ရွိ ကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုျခင္း
၂။ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား ျပန္လည္ပုံေဖာ္ၾကည့္ျခင္း
၃။ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းစုံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

၄။ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ CSR ႏွင့္ CSV ကို အားေပးရာတြင္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑
၄.၁။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးမူ၀ါဒရပ္တည္ခ်က္
၄.၂။ အခြင့္အာဏာရ 'CSR'
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ CSR အတြက္ သုံးစြဲႏိုင္ခြင့္

၄.၃။ အခြန္မက္လုံးမ်ား
၄.၄။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အစီရင္ခံျခင္း
ၾသစေၾတးလ်
သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား ထင္သာျမင္သာရွိေရး အစီအမံ
ကုလသမဂၢ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ပဋိဉာဥ္

၄.၅ အစိုးရေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီျခင္း
၄.၆ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား
ၾသစေၾတးလ်အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္

၄.၇ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဆုမ်ားႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ား
ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၀န္းက်င္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔
နက္စတဲ၏ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းဆု (Creating Shared Value)
ျမန္္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန၏ ထိပ္တန္းအခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားစာရင္း

၄.၈ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း
ေဖာ္ကၽြန္း မဂၢဇင္း၏ ကမၻာ့ထိပ္တန္းစာရင္းအေျပာင္းအလဲ
MCRB ၏ ပြင့္သစ္စ/ TiME အစီရင္ခံစာ

နိဂုံးခ်ဳပ္ေကာက္ခ်က္
ေနာက္ဆက္တြဲ ၁- အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ CSR ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း
ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား

Special thanks to the sponsors for making
the publication and launch of the
position paper possible.
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AIA

-
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MPRL E&P - Gold Sponsor

Valentis - Gold Sponsor

Sponsor

ၾသစေၾတးလ်-ျမန္မာ ကုန္သည္မ်ားအသင္း

ဤအသင္းက ႀကံေဆာင္ႀကိဳးစားေနသည္မွာ• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ၾသစေၾတးလ်
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္
• ၾသစေၾတးလ်၏ အေကာင္းဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ား မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ျမွင့္တင္ရန္
• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူ႔က႑မ်ားအား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အသင္းက အဓိကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္မွာ• စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား ဦးေဆာင္စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတုိ႔ရွိ
ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေလ့လာမႈမ်ား အတြက္
ဧည့္ခံစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
• ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေထာင္ျမွင္႔တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေရး အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္း
• ဂ်ီ ၂၀ အစည္းအေ၀းအတြင္း ဘရစၥဘိန္းျမိဳ႔တြင္ ညစာစားပြဲက်င္းပ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတအား
ၾသစေၾတးလ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံဧည့္ခံေပးခဲ့ျခင္း။
• ၾသစေၾတးလ်အစုိးရ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
ဖလွယ္ျခင္း (Skill Swap) အစီအစဥ္အား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
• ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးရွိ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား စုစည္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အစိုးရအား သတၳဳတြင္း ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပေပးခဲ့ျခင္း။
• သီးသန္႔က႑မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း။
• စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈနယ္ပယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
ဂါလာညစာစားပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္း။

ဤအသင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရလ
ွိ ိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ info@a-mcc.com တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို
ဆက္သြယ္ေစလိုပါသည္။
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တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ AMCC မွ ဦးေဆာင္အစျပဳသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏

ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေပၚေပါက္လာေစေရးႏွင့္ ၎က႑အားျမွင့္တင္ေပးရန္ ပုဂၢလိကက႑ အေနျဖင့္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔
လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ကို ေျဖရွင္းကူညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႔အား AMCC ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Verity Lomax
ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ၏ ဒါရိုက္တာ Vicky Bowman တို႔မွ
ပူးတြဲဥကၠဌအျဖစ္

တာ၀န္ယူထားပါသည္။

၎၏

အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ

ထင္ရွားသည့္

ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္

ျမန္မာ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း (shared
value) အစီအစဥ္အား အားေပးစည္းရံုးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္
ကုလသမဂၢကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (UNGC) ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကဲ့သုိ႔ ေခါင္းစဥ္မ်ားအထိ လႊမ္းၿခဳံထားပါသည္။
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ အဓိက ေဖာ္ေဆာင္သြားမည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ •

(က) အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္ (case study) မ်ားအား
ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ရန္

•

(ခ) လက္ေတြ႔က်ၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နည္းမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ရန္

•

(ဂ) စီးပြားေရး ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ NGO အဖြဲအစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးပိုမို
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္

• (ဃ) ျမန္မာႏိင
ု %&အစiu+ရႏွင့္ က/ယ္ျပန္႔သည့္ စ5+6ပ7+ေရ+အသiuကa၀န္းအ=တင္းသiu႔
တ7၀?@မ
A ႈBCiသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆiuငE7 လမ္းညႊ?ႀa ကံျပဳခ/ကH/ား ပ&Jပiu+ေပ+ရန္
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RESPONSIBLE INVESTMENT WORKING GROUP
CORPORATE SECTOR

NGOs

• Coffey

• MPRL

• MCRC (Co-Chair)

• World Vision

• Woodside

• Diamond

• CARE

• Australian

Intellegence

• Roche

• Save The Children

• Cardno

• KBZ Group

• Valentis

• AIA [Insurance]

• Australian Red
Cross

• Montrose

Volunteers
International
(AVI)

GOVERNMENT
• Ex-Officio Australian Embassy rep

ပုံ ၁- တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအလုပ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ား

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန
ရန္ကုန္အေျခစိုက္
တာ၀န္ယူမႈရွိေရး
ေနာ္ေ၀း၊

လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္
အေထာက္အကူျပဳ

ဆြစ္ဇာလန္၊

ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑

ဌာနသည္

နယ္သာလန္ႏွင့္

ေငြေၾကးပံ့ပိုးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး

ယူေက၊

ဒိန္းမတ္၊

အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံတို႔မွ

ဒိန္းမတ္လူ႔အခြင့္အေရးအင္စတီက်ဳႏွင့္

ယူေကအေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအင္စတီက်ဳတို႔
ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ www.mcrb.org.mm
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား

အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု
တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာေစလိုသည့္
ပိုမိုတာ၀န္ယူမႈရွိလာမည့္

ေဒသတြင္းလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို

ဖန္တီးႏိုင္ရန္

ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္
ဥပေဒႏွင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
စီးပြားေရး

ညီညႊတ္ၿပီး

ဤစင္တာကို
ျဖစ္သည္။

ထိေရာက္သည့္
၂၀၁၃

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား

အေျခခံထားျခင္း

အသိပညာ၊
ခုႏွစ္တြင္

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစုိးရတို႔ႏွင့္ အတူလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ဘက္မလိုက္သည့္ အေျခခံတစ္ခု
ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္သည္။
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ပူးတြဲဥကၠဌမ်ားထံမွ သတင္းစကား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ၾသဂုတ္လ

၂၀၁၅

ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းအေနျဖင့္

ခုႏွစ္က

ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ရာတြင္

ျပင္ဆင္မႈမ်ားအတြက္

ၾသစေၾတးလ်-ျမန္မာ

ေရေဘး

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္

မည္သို႔ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးရန္

အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဦးေဆာင္ NGO မ်ား ပါ၀င္သည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုကို ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈေထာက္ပံ့ေရးအျပင္ ေရရွည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏
အခန္းက႑အေၾကာင္းအထိ
ျမန္မာကုန္သည္မ်ား

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အသင္းမွ

ဤေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွရလဒ္အေနျဖင့္

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေသာ

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

ၾသစေၾတးလ်-

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏

ရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္

ဘာကိုဆိုလိုသည္၊

ကုမၸဏီမ်ားက

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျမန္မာအစိုးရအပါအ၀င္

စစ္မွန္သည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

ေဆြးေႏြးရန္

မဟုတ္ပါ။

မိတ္ဖက္ဖြဲ႔စည္းမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္

မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႈေထာင့္တစ္ခုတည္းအတြက္ေတာ့
မ်ားအၾကား

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

၎သည္

အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း

၎တို႔အၾကား

တာ၀န္

ျဖစ္သည္။
စီးပြားေရး

ယူမႈရွိသည့္

သို႔ေသာ္

၎မွာ

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

(shared

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ဆိုသည္မွာ

value)

NGO
အား

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ကမၻာတလႊားရွိ

အစိုးရမ်ားကလည္း

အားေပးလာၾကသည္။
ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

သေဘာထားအျမင္မ်ားကို

ပုဂၢလိကႏွင့္

NGO

က႑မ်ားအၾကား

ဤလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္

အေနျဖင့္

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရအား

က႑တစ္ခုစီတိုင္းသည္

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း

မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ျခင္းကို

ပို၍

ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရျခင္းပင္

မတူညီေသာအသိပညာ၊

ယံုၾကည္ကာ

ပို၍

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္
အျပဳသေဘာ

အက်ိဳးရလာဒ္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏုိင္ၿပီး မိမိတို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားကိုပါ ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။
ဤလုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ ပူးတြဲဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူၾကျခင္းသည္ မိမိတို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔၏ မိတ္ဖက္ဖြဲ႔စည္းမႈ ပံုစံအား
ထင္ဟပ္ေစသည္။

အဖြဲ႕၀င္

အေလ့အက်င့္စံႏႈန္းမ်ား

၁၀၀

ျဖစ္ေပၚရန္

နီးပါးရွိသည့္

ကြန္ယက္အျဖစ္

ကူညီပံ့ပိုးေပးသူအျဖစ္

ဤအသင္းသည္

ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊

အေကာင္းဆုံး

ႏိုင္ငံေကာင္းက်ိဳး

အတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသုိင္းအ၀န္းက ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလိုသည့္ အသိပညာမ်ားကို ထပ္ဆင့္ ျပန႔္ၾကားေပးသူအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ MCRB သည္ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရး က်င္၀
့ တ္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစုံကို ေလးေလးနက္နက္ နားလည္ေစ
ရန္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရိွသည္။

ႏွစ္ဘက္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္

ႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္

အေရးပါသည္႔

ဆံုမွတ္ကာလတစ္ခု၌ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပိုင္းတြင္ တိုးတက္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္အတြက္
အဓိကက်ေၾကာင္း၊

ယုံၾကည္သည္ႏွင့္အမွ်

ဤမိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈသည္

မိမိတို႔

၏ေအာင္ျမင္မႈအတြက္

အေရးပါလွသည္။
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မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ယခုအစျပဳေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား၏ အစျဖစ္ၿပီး အစိုးရႏွင့္သာမဟုတ္၊
စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အဖြဲ႕အစည္းအျပင္

သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး

သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္
ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္
ယခုစာတမ္းသည္
လမ်ားအတြင္း

အသင္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ဦးေဆာင္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈ
ပါ၀င္ေစလိမ့္မည္

ပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အထူးပင္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ

ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈက႑အေပၚတြင္
(AMCC)

မိမိတို႔လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္

ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္

ကုန္သည္မ်ားအသင္း

ျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား

စိတ္ထားေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း

အတြက္

ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ရလဒ္အေနျဖင့္
ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကဲ့သို႔ျဖစ္ေစၿပီးေရွ႔လာမည့္
ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ကာ

၎မွတဆင့္

ဖက္ေပါင္းစံုမွ အေရးပါေသာ အျမင္မ်ားအား ေသခ်ာစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ ေစလိမ့္မည္။
ယခုတင္ျပသည္႔အစီရင္ခံစာ

ရရွိသည့္တိုင္ေအာင္

အသိပညာႏွင့္

အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ

မွ်ေ၀ေဆြးေႏြး

လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ၾကသည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရိွခဲ့သည့္အတြက္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အထူးပင္
ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

စိတ္အားထက္သန္စြာ

မဆုတ္မနစ္

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည့္

အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီအား မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

Verity Lomax

Vicky Bowman

CEO
Australia-Myanmar Chamber of Commerce

Director
MCRB
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တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္
ပံ့ပိုးကူညီမႈကို တစိုက္မတ္မတ္ ျပဳလုပ္ရန္ သႏိၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tom Renny
Chief Representative
AIA Group

Sacha Bootsma
Country Manager
Australian Red Cross

Allen Jennings

Mark Pruden

Country Director
AVI

Country Manager
Cardno

Stav Zotalis
Country Director
CARE Myanmar

Guy Williams
Country Manager
Coffey

Amber Cernovs
First Secretary
Australian Embassy

Thet Aung Min Latt
Managing Director
Diamond Intelligence

Sett Hlaing

Mark Lewis

General Manager – Head of Legal & Compliance
KBZ Group

General Manager
Roche
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Nicholas Ramsden

Regional Director
Montrose

Anastacia Howe
Head of Corporate Social Responsibility

and Communications
MPRL E&P Ltd

Kelland Stevenson

Michael Phin

Country Director
Save the Children

Head of Finance
Valentis

Daniel Clery
Country Manager
Woodside

Suresh Bartlett
Director
World Vision
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
ဤစာတမ္းသည္ “အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း” Shared Value စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အယူအဆကို
စိတ္၀င္တစားရွိခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားစြာတို႔၏ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ကူညမ
ီ ႈတို႔ျဖင့္
ျပဳစုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ်သံအမတ္ၾကီး မစၥတာနိကိုးလတ္စ္ေကာ့ပယ္ထံမွ
ေထာက္ခံ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို လုပ္ငန္းအဖြဲ႕က အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ထို႔အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ UMFCCI
တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ၊္ DICA ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတိ႔၏
ု အားေပးပံ့ပိုးမႈအတြက္လည္း
အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားလိုပါသည္။ အဆုံးသတ္တြင္ ဤစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္
ပ့ံပိုးျခင္း၊ သုေတသနျပဳစုျခင္းႏွင့္ ေရးသားျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ရာတြင္ ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား
ဂ်န္းနီလီ

(AVI

ပံ့ပိုးမႈျဖင့္)၊

ေတလာဟာဗီ၊

ဒြန္နာႏိုင္ႏွင့္

ေထြးေထြးသိန္းတို႔အျပင္

အကူအညီေပးခဲ႔သည္႔

အျခားေသာသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏

အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္

ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၏

ေလ့လာထားသည့္

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

သင္ခန္းစာမ်ားအရ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလပ
ု ္ငန္းအဖြဲ႕

အေနျဖင့္

ၾသစေၾတးလ်-ျမန္မာ
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊

ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အက်ိုဳးစီးပြားမွ်ေဝမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (Creating
Shared Value) အား မည္သို႔ အားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဆိုသည္ကို စိတ္၀င္စားၾကသည့္ သက္ဆိုင္ရာ
အဖြဲအ
႔ စည္းမ်ားသို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပအပ္ပါသည္။

မန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအတြက္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အေရးပါၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ည္းဥပေဒမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္းကိစၥကို အားေကာင္း ေအာင္
လုပ္ေဆာင္သင္ပ
့ ါသည္။
• ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာကုမၸဏီျဖစ္ေစ ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ မည္သို႔ တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည္ကို ဆက္သြယ္ေျပာၾကားရန္
ကုမၸဏီမ်ားကို တက္ၾကြစြာ အားေပးသင့္သည္။
• ကုမၸဏီမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ႏွင့္ အက်ိုဳးစီးပြားမွ်ေဝမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရန္မည္သို႔
အေကာင္းဆုံးအားေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ျမန္္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ကို
အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အခြင့္အလမ္း အျဖစ္ အသုံးခ်ပါ။ ယင္းသို႔ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္တြင္
ပါ၀င္သင္႔သည္အခ်က္တို႔မွာo (အသုံးစရိတ္သုံးစြဲမႈျပည့္မွီေရးတြင္သာ အဓိက ထားခဲ့သည္)့ ယခင္နည္းလမ္းကို
ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္သည္။
o အစုိးရ အဖြဲ႕တြင္း ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား မည္သုိ႔
ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အက်ိုဳးစီးပြားမွ်ေဝမႈႈမည္သို႔ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္အေၾကာင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။
o အခြန္ရရိွမႈပမာဏ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း/ အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊
လူသိရွင္ၾကား အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း၊ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔
မက္လုံးမ်ားတြင္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိႏိုင္သည္ကို သုံးသပ္သင့္သည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ အတည္ျပဳသည့္အခါ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို
အားေပးႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္
မူ၀ါဒႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈ ျပဠာန္းသင့္သည္။
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံ အႀကံျပဳခ်က္
• ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိုဳးစီးပြားမွ်ေဝမႈ ေဖာ္ေဆာင္ရန္o ျပည္ပမွ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ NGO မ်ားအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈႏွင့္
ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အျခားေသာ
ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ရန္
o ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းရန္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္
ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္
o ျမန္မာႏိုင္ငံအေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအား စြမ္ရည္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္
၎အၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္

NGO မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
• ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းသင့္သည္။ အက်ိုဳးစီးပြားမွ်ေဝမႈ လုပ္ေဆာင္မႈအား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိသည့္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။ ၎အစီအစဥ္အား အျခားေသာ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိၿပီး ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား
အတြက္လည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။
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၁။ လတ္တေလာ အခင္းအက်င္း
“ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားလိုက္သည့္အခါ ျဖစ္ထြန္းလာမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ တာ၀န္ ယူမႈ ရွိသင့္ၿပီး
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူ ျပဳသင့္သည္”
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္
၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ပထမႏွစ္၀က္တြင္

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏

အဓိက

လုပ္ငန္းစဥ္မွာ

အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္းကို အားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ႏွင့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ကာလရွည္
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္အထိ ရင္းႏွီးဆက္သြယ္မႈဖြံၿဖိဳးေစရန္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္
ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ သက္ဆိုင္ရာ ျအဆိုပါကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈ (case studies)
မ်ားအား

ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္

စိတ္အားတက္ေစမႈကို

ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း

ဤအစီရင္ခံစာတြင္

၎သည္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပီး

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၎အျပင္

အခ်ိဳ႕ေသာ
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ က်င္၀
့ တ္သိကၡာ/အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံ
မ်ားကိုလည္း မွ်ေ၀ေပးခဲ့ကာ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေရွ႔ဆက္ျပဳလုပ္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အဓိကထားေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။
အစုိးရသစ္သည္

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို

အားေပးရန္

ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္႔

အစိုးရျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္
ပုဂၢလိကက႑၏

ပါ၀င္ကူညီမႈ

ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္
ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္’

လိုလားမည္

(MIC)

ျဖစ္သည္။

အသစ္တို႔က

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ထို႔ေၾကာင့္

တာ၀န္ယူမႈရွိစြာ

အသိုက္အ၀န္း

ယခုအခ်ိန္သည္
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံၿပီး

က်ယ္ျပန္႔စြာ

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္

‘အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း

ျဖစ္ထြန္းေစရန္

မည္သုိ႔

မက္လုံးေပးစြဲေဆာင္ႏိုင္သည္ကို သုံးသပ္္ခြင့္ ရေနၿပီျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္သည္ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ထြန္းေရးကို အထူးအသားေပး
ေရးဆြဲစီစဥ္ထားပါသည္။ အခန္း ၂ အခန္းခြဲ ၃1 တြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျပထားသည္(က) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမွင့္တင္ရန္
(ခ)

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္

(ဂ)

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစေရး ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးရန္
(င)

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္

(စ)

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းစုႏွင့္ နည္းပညာက႑မ်ား တိုးတက္ေရး ျမွင့္တင္ရန္

(ဆ) အေျခခံ အေဆာက္အဦ တိုးတက္ေရးအပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္
ျမွင့္တင္ရန္
(ဇ)

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေပၚထြန္းလာေရး အားေပးရန္

ထို႔ျပင္ အခန္း ၆ ပုဒ္မ ၂၀ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ‘တာ၀န္ယူမႈ ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မ်ား

လက္ေတြ႕ျဖစ္ေျမာက္ေစသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတို႔

အားေပးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္

မူ၀ါဒပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား အႀကံေပးရန္ ’ ၊
‘ေကာ္မရွင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ

မူ၀ါဒလမ္းညႊန္ခ်က္

သို႔မဟုတ္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေပးရန္’

တာ၀န္ရွိေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုငင
္ ံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ၾသစေၾတးလ်-ျမန္မာ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အသစ္၏
တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား

ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္

ဤစာတမ္းကို ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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၂။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈတာ၀န္ယူမႈ (CSR)
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈတာဝန္ယူမႈ (CSR) ဆိုသည္မွာ
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈတာ၀န္ယူမႈ (CSR) ၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ သေဘာတရားမွာ ကမၻာတလႊား အဆင့္ဆင့္
ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ CSR ဆိုသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အေၾကာင္း တက္ၾကြစြာ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈ ရွိသည့္အျပင္၊
နာမည္ေကာင္းျမွင့္တင္ျခင္း၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင္႔ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္ေတြ႕ႏိုင္ေခ် ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္

လူထုသေဘာတူၾကည္ျဖဴခြင္႔ျ႔ပဳမႈရရွိေရး

(A

Social

Licence

to

Operate)

လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ၎၏ ပါ၀င္မႈက႑ကိုလည္း တက္ၾကြစြာ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးၾကသည္။ အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္
အျခားဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ CSR က တန္ဖိုးမ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ မည္သုိ႔ဖန္တီး ႏိုင္သည္ကိုလည္း
ေဆြးေႏြးမႈရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ား (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အပါအ၀င္ အာရွတိုက္ရွိ ကုမၸဏီမ်ား) မွာ
ပင္မစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

မပတ္သက္ဟု

မၾကာခဏဆိုသလို

ထင္ျမင္ေနတတ္ၿပီး

CSR ကို

စုေပါင္းကုသိုလ္ျဖစ္

ပရတိတအျဖစ္သာ ခ်ဥ္းကပ္တတ္သည္။ ၎သည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ မႈ ေပးသည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကေစတနာ့၀န္ထမ္း အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ၎ကို “CSR 1.0” အျဖစ္
ယခုအခါ ပံုေဖာ္သတ္မွတ္ေနၾကသည္။ CSR 1.0 ဆိုသည္မွာ “ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ရန္၊ ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား လမ္းေၾကာင္းရန္ႏွင့္ ၎တို႔ပုံရိပ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ စနစ္တစ္ခု”
အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္။2
CSR အယူအဆသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ရံဖန္ရံခါ “CSR 2.0”အျဖစ္ ရည္ညႊန္းသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အျဖစ္သုိ႔
အဆင့္ဆင့္

ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။

“လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ

၂၀၁၁

ခုႏွစ္တြင္

မိမိတို႔သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္

ဥေရာပသမဂၢက
လုပ္ငန္းမ်ား၏

စုေပါင္း

တာ၀န္ယူမႈ”

လူမႈတာ၀န္ယူမႈကို
ဟု

ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

ဤအခ်က္က CSR ကို ကုမၸဏီႏွင့္ လူ႔မႈ၀န္းက်င္ ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ တန္ဖိုးဖန္တီးႏိုင္ၿပီး ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္
ကုမၸဏီတစ္ခု၏

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

အားလုံး

အျဖစ္

စုစည္းထားသည့္

မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ္

ရပ္တည္ေစခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ CSR အား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုျခင္းျဖင္႔ CSR ကို တာဝန္ယူမႈရိွသည္႔
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းက်င္႔ဝတ္မ်ားအျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါက်င္႔ဝတ္မ်ား၌ လုုပ္ငန္းတြင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊
ဥပေဒေၾကာင္းအရလုုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊

ဥပေဒထက္သာလြန္ေသာ

က်င္႔ဝတ္မ်ားပါသည္။

၎တြင္

ကုမၸဏီအက်ိဳးအျမတ္ကို ရရိွယံုသာမက လူမႈဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္သည္႔ (အက်ိဳးစီးပြားေဝမွ်ျခင္း
creating shared value - ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလည္း ပါဝင္သည္။3
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CSR ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ ေရာေထြးမႈေၾကာင့္ အဓိကကုမၸဏီႀကီးမ်ားစြာသည္ ယခုအခါ CSRအသံုးအႏႈန္း ကို
ေရွာင္ရွားေနၾကသည္။ ယင္းအစား သူတို႔က ‘တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္’၊ ‘လူမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္’၊
‘လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ’၊ ‘စုေပါင္းေနထိုင္လုပ္ကိုင္မႈ’၊ ‘ေရရွည္ တည္တံ့မႈ’၊ သို႔မဟုတ္ ‘အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း’
ကဲ့သုိ႔

အေခၚအေ၀ၚမ်ားသာ

သုံးစြဲေနၾကသည္။

ASEAN-CSR

အဖြဲ႕

စီအီးအို

ေသာမတ္စ္

ေသာမတ္စ္က

မၾကာေသးမီက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္က “CSR ဆိုတဲ့ စကားလုံးအေပၚ အားေပ်ာ့ေစတဲ့အခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိလာပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ

‘တာ၀န္ယူမႈရွိတဲ့

စီးပြားေရးက်င့္၀တ္’

လို႔

သုံးစြဲဖို႔

ႀကိဳးစားလာရတယ္္။

တာ၀န္ယူမႈရွိတယ္လို႔ အေျပာမခံရတာကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက စိတ္မဆိုးၾကေေပမယ့္ တာ၀န္မဲ့တယ္လို႔ေတာ့
အေျပာခံရမွာကိုေတာ့ သူတုိ႔အားလုံးက မလိုလားပါဘူး။”4

အဖြဲ႕အတြင္း

စီးပြားေရးသက္သက္

လူမႈေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

လုပ္ငန္းမ်ား

က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီသည့္
အေလ့အက်င့္မ်ား

ကုမၸဏီ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ

ေကာင္းမြန္သည္႔ လူမႈေရးတန္ဖိုးမ်ားကို

လူမႈတန္ဖုိးမ်ား

သက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕တြင္း

ဖန္တီးေပးသည္႔ ေကာ္ပေရးရွင္းမ်ား၏

ဖန္တီးေရးတြင္ တိတိပပ

အဓိကထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

က်ယ္ျပန္႔သည္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

သုိ႔မဟုတ္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ

(ဥပမာ- မတူကြဲျပားစုံလင္မႈ၊

သို႔ရာတြင္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင္႔

အဓိကထားျခင္း

က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး

ေမွ်ာ္လင္႔သည္႔ရလာဒ္မ်ားတြင္ကြဲျပားမႈရိွသည္

မရွိသည့္ အျမတ္ရ

လႈပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အခြင့္အေရး

လုပ္ငန္းမ်ား (Milton

တန္းတူရရွိမႈ၊

friedman

၏

ခ်ည္းကပ္ပံု)
အစဥ္အလာ

အက်ိဳးတူ

လူထုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း

အက်ိဳး

ပရဟိတလုပ္ငန္း

ပရဟိတလုပ္င

သက္ေရာက္မႈ

န္း

ရွိသည့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ပါ၀င္မႈ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ

ေရရွည္တြင္

လူမႈအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္

လူမႈအက်ိဳး

မရွိ သို႔မဟုတ္

ပါ၀င္မႈ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအား

တိုက္ရိုက္

သက္ေရာက္မႈ

နည္းပါးသည့္

ျမင့္မားသည့္

သြယ္၀ိုက္၍ အက်ဳိး

စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြာ

အတြက္ ပင္မ

ကုသိုလ္ျဖစ္ ပရဟိတ

ပရဟိတ

ခံစားခြင့္ရွိေစသည့္ လူမႈေရး

း ရရန္

ယႏၱရား အျဖစ္

ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံျခင္း

အက်ိဳးစီးပြားကြင္းဆ

ေငြေၾကး

တ္ အကူအညီ ေပးျခင္း

က္ သို႔မဟုတ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခ

လုပ္ငန္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

င္း

လုပ္ငန္းသီးသန္႔သို႔မဟု

ေဆာင္ရြက္မႈ
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ေႏြးေထြးေသာ ႏွလုံးသား ေဖာင္ေဒးရွင္း (Warm Heart Foundation) ဒါရိုက္တာ မိုက္ကယ္ရွာဖာကလည္း CSR ကို
ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာၿပီး ပင္မက်သည့္ စကားရပ္အျဖစ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည့္ နည္းကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္“CSR

သည္

ကုမၸဏီ၏

စုေပါင္းကုသိုလ္ျဖစ္ပရဟိတအလုပ္၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ကုမၸဏီ၏ေလွ်ာ႔လ်ဲေသာ

အဓိကမက်ေသာ အပိုင္းအျဖစ္မွ ကုမၸဏီ၏ ဗဟိုခ်က္မလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအျဖစ္သို႔
ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။
အနာဂတ္စီမံကိန္းခ်မွတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ဘာကို အဓိကထားသနည္း။ ပ့ံပိုးမႈ (မည္မွ် ပမာဏ၊ ရရွိႏိုင္သည့္
စြမ္းရည္၊

အနာဂတ္ဖူလုံေရး)၊

လူ႔စြမ္းအားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊

စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

(ထုတ္လုပ္ေရး၊

ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီးေသာ

ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊

လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္

အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္စနစ္၊
ရရွိႏိုင္ျခင္း)၊

လိုအင္

(ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း)ႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား (ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္၊ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ ေစတနာ)။ ထို႔ေနာက္
အနာဂတ္အတြက္ ရည္မွန္း စီစဥ္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။
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ကုမၸဏီမ်ားသည္ CSR ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္ျဖစ္ရာ CSR သည္ ၎ကုမၸဏီမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အနာဂတ္
အက်ိဳးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အနာဂတ္အက်ိဳးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္သည္။5
အလားတူပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဟားဗဒ္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ မာ့ခ္ခရာမာႏွင့္ မစ္ေခး ေပၚတာတို႔ကလည္း
“အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း” (Creating Share Value) ဟု သူတို႔ေခၚဆိုသည့္ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခု
အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။ 6 ၎သည္ ကုမၸဏီႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ တန္ဖိုး ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ လူမႈႏွင့္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အဓိက ထားသည္။ ဤစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏
စီးပြားေရိႏွင္႔

စပ္ယွက္သည္႔

လူမႈေရး

ျပႆနာမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ယူနီလီဗာေလ့လာမႈတြင္ ျပဆိုသည့္ အတိုင္း ယင္းသို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီအတြက္ တန္ဖိုးဖန္တီးေပးၿပီး
လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးထပ္ျဖည့္ေနရသည့္ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းသည့္အခါ ျဖတ္ေတာက္ခံရ ႏိုင္သည့္ သီးျခား
ပရဟိတရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္လည္း အျမင္မခံရသည္ျဖစ္ရာ ယင္းက ေဒသတြင္းအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
လူထုႏွင့္ ေစတနာေကာင္း ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား၊ တိုင္းတာ၍ရသည့္ စီးပြားေရးတန္ဖိုးမ်ား ကို ဖန္တီးေပးသည္။
ကုမၸဏီမ်ားကလည္း လူမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့သည့္ နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခြင့္ရသည္။

ယူနီလီဗာ၏ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ လူေနမႈအစီအစဥ္- လူတစ္ကိုယ္
ဆပ္ျပာတစ္တုံး
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္အိႏိၵယေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္ ယူနီလီဗာသည္ တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ခန္႔
ရက္သတၱပတ္ ၁၀ ပတ္ၾကာ လက္မ်ား ေဆးေၾကာရန္ လူတစ္ေယာက္လွ်င္ ၁၈ ဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိ Lifebuoy
ဆပ္ျပာတုံးတစ္ခုကို ၂ ရူပီတန္ေၾကးျဖင့္ (USD ၀.၀၃ ခန္)႔ ေပးမည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။
ဤသို႔ အလြယ္တကူ တတ္ႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းကို ၀မ္းေရာဂါ ႏွင္႔ဆက္စပ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အျမင့္ဆုံးႏွင့္ ဆပ္ျပာ
ေရာင္းအား အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ေနသည့္ အိႏိၵယျပည္နယ္ ၈ ခုတြင္ အဓိကရည္ရြယ္သည့္ ျပည္သူ လူထု
အသိပညာေပး အစီအစဥ္ႏွင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လႈပ္ရွားမႈတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ခဲ့သည္။
စီမံခ်က္စတင္ၿပီး ၂ ႏွစ္မွ်သာၾကာသည့္အခ်ိန္တြင္ Lifebuoy ဆပ္ျပာေရာင္းအားသည္ အိႏၵိယတြင္ ၂၀
ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၁၀ ႏွစ္ၾကာေသာ္ ယူနီလီဗာသည္ (Lifebuoy + တကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ)
လႈပ္ရွားမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္ အေမရိက တလႊားရွိ ႏိုငင
္ ံေပါင္း ၁၆
ႏိုင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ၎က လက္မ်ားကို ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ စားသုံးသူ တစ္ဘီလီယံခန္႔ တကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့သလုိ ယူနီလီဗာအတြက္
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေရာင္းအား ဂဏန္း ၂ လုံးခန္႔ ရရွိေစခဲ့သည္။
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လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
လူမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို “အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း” (Creating Share Value)
အစီအစဥ္၏ လြန္ကဲေသာ ဥပမာအျဖစ္ ယူဆႏိုင္သည္။ လူမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ လူမႈလိုအပ္ခ်က္
ေျဖရွင္းရန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု

တည္ေထာင္ၿပီး

အျမတ္ေငြမ်ားကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္

ျပန္လည္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည္ (ေအာက္တြင္ေရးသားထားသည္႔ Proximity Design ၏ Case အား ဖတ္ရ႔ႈပါ)
ယင္းသို႔ေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

‘အက်ိဳးတူပရဟိတလုပ္ငန္းအဖြဲ႕’

သို႔မဟုတ္

လူမႈအက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မ်ားက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အရိွန္ေကာင္းေကာင္းျဖင္႔ လည္ပတ္ေစရန္
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ယင္းသုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွတဆင့္ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝၿခင္း
ဖန္တီးလိုသည့္ ပံုမွန္လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကူညီ ပံ့ပိုးႏိုင္သည္။
အာရွအက်ိဳးတူပရဟိတကြန္ယက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ယင္းသုိ႔ေသာ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မ်ားစြာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္း ျပသေနၾကသည္။

7

“လူမႈအက်ိဳးျပဳျမန္မာ” (Social Impact Myanmar) 8 ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်

ေကာင္စ ီ9 ကဲ့သုိ႔ လုုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ရန္ပုံေငြမ်ား ရရွိရန္
လူမႈစြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေနၾကသည္။
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Proximity Designs - စားသုံးသူလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ နီးစပ္သည့္
အမွန္တကယ္ ထိေရာက္မႈ
Proximity Design သည္ ျမန္မာ ေက်းလက္ေနမိသားစုမ်ား အတြက္ ၎တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား
ရရွိေစသည့္

အေထာက္အကူျပဳ

ထုတ္ကုန္ႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ျမန္မာ႔လူမႈေရးဆိုင္ရာစိးပြားေရးလုုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၎၏

ေပးေနေသာ

ဆုုရရိွသည္႔

အဓိကထုတ္ကုန္မ်ားအနက္

တစ္ခုမွာ

ေရျဖန္းပုံးမ်ားျဖင့္ ေရတြင္းမွ ယာခင္းသို႔ ေရမ်ား သယ္ယူရသည့္ ခြန္အားစိုက္ထုတ္မႈႏွင့္ အခ်ိန္ ကုန္ဆုံးမႈတို႔ကို
အစားထုိးပစ္သည့္

ရိုးရိုးရွင္းရွင္း

ေျခနင္းေရစုပ္စက္ကဲ့သုိ႔

သယ္ရလြယ္ၿပီး

ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္

သည့္

ေရသယ္ကိရိယာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
Proximity Designs ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ယာခင္းတြင္ ျဖစ္ၿပီး

ပုံစံ ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ဦးတည္သည့္ လူထုႏွင့္

နီးစပ္မႈရွိရန္ ျဖစ္သည္။ “လိုအပ္ခ်က္ မျပည့္မွီသည့္ ေဒသမ်ား” သတ္မွတ္ရာတြင္ လူမ်ိဳးႏွင္႔ယဥ္ေက်းမႈ
အသီးသီးကို သိပန
ၸံ ည္းက် ေလ႔လာမႈပညာရပ္ကို အသုံးျပဳရန္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ထုတ္ကုန္စမ္းသပ္မႈမွတဆင့္
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တုိးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ရြာသားမ်ားႏွင့္
တစ္ဦးခ်င္းခ်ိတ္ဆက္
ကြန္ယက္အျဖစ္

လုပ္ကိုင္ေနသည့္

က်ယ္ျပန္႔စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္

ရွိသည္။

လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္း

၀န္ထမ္းမ်ားသည္

၎၀န္ထမ္းမ်ားက

လယ္သမားမ်ားအား

ကူညီရန္၊

ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး

ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း
ထုတ္ကုန္မ်ားကို

ျပန္လည္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို

ရန္ကုန္ရွိ

မိခင္ရုံးသုိ႔ အဆက္မျပတ္ ေပးပိ႔ရန္ ျဖစ္သည္။ Proximity Designs သည္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ မတိုင္မီႏွင့္
ေနာက္ပိုင္း ရွိသည့္ ၀င္ေငြကဲ့သုိ႔ ရလဒ္မ်ား တိုင္းတာျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္ကို တိုင္းတာသည္။
လွဴလိုက္သည့္ တစ္ေဒၚလာ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ ေရရရွိရန္ ပ်မ္းမွ် ၾကာခ်ိန္ စသည့္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။
2004 ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွ စ၍ Proximity Designs ေရာင္းအားသည္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအပိုင္း
ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ ႏွစ္စဥ္ေရာင္းအားတိုးတက္မႈ ရရွိသည္။ နီးစပ္မႈစီမံခ်က္သည္ လူဦးေရ ၄၈၆၅၀၀ ၏ မိသားစု
၀င္ေငြမ်ား တိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ဘ၀အရည္အေသြး တုိးတက္ေစခဲ့သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ CSR
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

အဓိကဗုဒၶဘာသာတြင္

သက္၀င္ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္

အနည္းဆုံးေတာ့

ခိုင္မာသည့္

ပရဟိတအစဥ္အလာတစ္ခုရွိပါသည္။ ၎ေၾကာင့္ ပရဟိတ အကူအညီေပးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Charities Aid
Foundation)

က

ရက္ေရာမႈတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံကို

ကမၻာေပၚတြင္

ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားပရဟိတလည္း ပါ၀င္သည္။
‘CSR’

အရက္ေရာဆုံး

သို႔မဟုတ္

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ၊

အေထြေထြတာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

10

ႏိုင္ငံအျဖစ္

အဆက္ဆက္

သတ္မွတ္ေစခဲ့သည္။

လုပ္ေဆာင္သည့္

ဤသို႔

ထင္ရွားေသာ

၎မွာ “CSR 1.0” ျဖစ္သည္။

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

စီးပြားေရးက်င့္၀တဆိုင္ရာ
ရွင္းလင္းသည့္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္

ဥပေဒဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား

သုိ႔မဟုတ္ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရွိေခ်။ ၿပီးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕က
ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေပၚ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမဟာဗ်ဴဟာ၏

အထူး

ရည္ညႊန္း၍

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္

MIC
‘CSR

ခြင့္ျပဳမိန္႔
2.0’

ရယူလိုသူမ်ားအတြက္

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၎ကို

မက္လုံးေပးစြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္္ ယခင္ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းသည္ အခြန္မေဆာင္မီ အျမတ္ေငြမွ ၁ %မွ ၅% အထိ CSR
လုုပ္ငန္းမႈမ်ား၌ ရည္မွန္းခ်က္ထား သုံးစြဲဖို႔ ကုမၸဏီမ်ားအား အဓိကထားအားေပးခဲ႔သည္။ 11 ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း
ကုလသမဂၢကမၻာလုံးဆိုင္ရာ (UNGC) သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ အားေပးခဲ့သည္။
ဤသုိ႔

သုံးစြဲမႈအားျပဳသည့္

သီးသန္႔ျငင္းခုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္နည္းအေၾကာင္း
လက္ေတြ႕တြင္မူ

ေကာ္မရွင္အတြင္းႏွင့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုေနၾကသည္။

UNGC

ျပင္ပတြင္
ကဲ့သုိ႔

ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏွင့္ၿပီး ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ လာေရာက္သည့္
ႏိုင္ငံျခားသား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ

ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္နည္းမ်ားကို

မ်ားက

သူတို႔သည္

က်င့္သုံးပါမည္ဟု

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေယဘူယ်အားျဖင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာတြင္

အေၾကာင္းၾကားၾကသည္။

အထက္ပါ
သို႔ေသာ္

အမ်ားစုုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သီးျခားသုံးစြဲမႈလ်ာထားခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္
MIC က ကုမၸဏီငယ္မ်ားကို ဖိအားေပးသည့္အခါ ကတိျပဳခ်က္မ်ား ေပးေသာ္လည္း အမ်ားစုမွ လက္ေတြ႕တြင္
ယင္းကတိမ်ားကို မေဖာ္ေဆာင္ၾကေခ်။ အျမတ္ရရိွေနသည္႔ အဆင္႔တစ္ခုသို႔ ေရာက္ေနသည႔္ ကုမၸဏီမွာလည္း
အနည္းစုုသာျဖစ္သည္။
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၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝၿခင္းအစီအစဥ္
မည္သို႔ ဖန္တီးႏိုင္သနည္း
“ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ

လူမႈဘဝဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို

အေရးမၾကီးသည္႔

အဆင္႔တြင္သာယူဆထားသည္႔

‘လူမႈတာ၀န္ယူမႈ’ အေတြးအေခၚ၌ပင္ ပိတ္မိေနၾကသည္။ အက်ိဳးစီးပြား မွ်ေ၀ျခင္းသည္ လူမႈတာ၀န္ယူမႈ၊ ပရဟိတ
သို႔မဟုတ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈပင္ မဟုတ္ေပ။ ၎မွာ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈရေစသည့္ နည္းလမ္းအသစ္တစ္ခု
ျဖစ္သည္။” – ပါေမာကၡမစ္ေခးေပၚတာႏွင့္ မာ့ခ္ခရာမာ
အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း လုပ္ငန္းမူေဘာင္သည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုုိက္နာ က်င္႔သံုးျခင္းထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး CSR
၏ အစဥ္အလာ ပရဟိတႏွင့္ အသုံးစရိတ္အေျချပဳပုံစံမ်ားထက္လည္း ပိုမိုသည္။ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း (CSV) သည္
ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားထံမွ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လူထုသေဘာတူၾကည္ျဖဴခြင္႔ျပဳမႈ (Social License
to Operate) ရရိွေရး ႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ မၾကာေသးမီက McKinsey &
Company ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ကုမၸဏီတိုင္း၏ တန္ဖိုး ၃၀ %အထိမွာ ယင္းကုမၸဏီက အစိုးရ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္
ပတ္သက္၍ထားရိွသည္႔ ေစတနာတရားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆိုခဲ့သလိုပင္ ၎မွာ အေရးပါသည္။12

ပုံ ၃- CSR ႏွင့္ CSV ႏိႈင္းယွဥ္ျပပုံ (အရင္းအျမစ္- ဟားဗဒ္စီးပြားေရးေက်ာင္း
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CSR

CSV

န္ဖိုးမ်ား- ေကာင္းက်ိဳးျပဳ

တန္ဖိုး- ကုန္က်မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ပရဟိတ၊ ေရရွည္

အစုစပ္ကုမၸဏီႏွင့္ လူထုအတြက္

တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ

အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း

စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း (သို႔)

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအတြက္ အေရးပါျခင္း

ျပင္ပဖိအား သို႔တုန္႔ျပန္မႈ
အျမတ္အစြန္း ျမင့္မားေရးႏွင့္ သီးျခားျဖစ္

အျမတ္အစြန္း အတြက္ အေရးပါျခင္း

ျပင္ပ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္၏

လုပ္ငန္းသည္ ကုမၸဏီႏွင္႔သာ သက္ဆိုင္ၿပီး အဖြဲ႕တြင္း

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈက လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ဆုံးျဖတ္ျခင္း
Corporate footprint ႏွင့္ CSR အတြက္

ကုမၸဏီ အတြက္ သံုးစဲြေငြ ဘတ္ဂ်တ္ ြတစ္ခုလုံးကို

သံုးစဲြေငြ ဘတ္ဂ်တ္ က ကန္႔သတ္သည့္

ျပန္လည္ ညွိႏႈိင္းျခင္း

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ဥပမာ- မွ်တသည့္ ကုန္သြယ္ေရး၀ယ္ယူမႈ

ဥပမာ- အရည္အေသြးႏွင့္ အထြက္တိုးေစရန္
လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ႔ပစၥည္း
၀ယ္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္

တည္ဆဲကုမၸဏီလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအတြင္း

ထိခိုက္နစ္နာမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္သာ

အဓိက

ထားရုံမွ်ထက္

“အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္း” မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္• ကုမၸဏီမ်ား၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္
• လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတ
လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ အစုိးရတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကို အားေပးသည္။
ကုမၸဏီမ်ားသည္
၎အား

လူမႈဘ၀တန္ဖိုးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းၿဖင္႔

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို

နည္းလမ္း

အနည္းဆုံး

ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုျခင္း၊

ေဒသတြင္းအစုလိုက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိ႔

အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္းကို

ျဖစ္ၾကသည္။

၃

ခုရွိပါသည္။

ထုတ္ကုန္ႏွင့္
ယင္းတို႔ကို

အကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္။

၎တို႔မွာ

ေစ်းကြက္မ်ားကို

တန္ဖိုး

ျပန္လည္

ေအာက္ပါအတိုင္း

ကြင္းဆက္တြင္
သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

ပို၍အေသးစိတ္က်စြာ

ရွာေဖြစူးစမ္းႏိုင္သည္။
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၁။ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ပါ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုျခင္း
တန္ဖိုးကြင္းဆက္ျဖစ္စဥ္၌ လူမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း အဟန္႔အတားမ်ား ေျဖရွင္းေနစဥ္
ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ၎၏ ပစၥည္းပံ့ပိုးသူမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း တုိးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္
အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္းကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေရးအႀကီးဆုံးနည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ေဒသတြင္း
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ကို ပစၥည္းပ့ံပိုးသူမ်ား
အျဖစ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္း

ေခၚေ၀ၚတတ္သည္။

ျဖစ္သည္။
၎က

13

‘စီးပြားေရးအခ်ိတ္အဆက္မ်ား

အလုပ္အကိုင္မ်ား၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း’ဟုလည္း
လုပ္ငန္းပတ္သက္

တခါတရံ

ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို

ဆိုင္ရာေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားေပးၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ အထူးသျဖင့္
သယံဇာတတူးေဖာ္မႈက႑၌ ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ခံစားေနမည္႔သူမ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) လုပ္ငန္းမ်ားက စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၀ % နီးပါး ပါ၀င္သည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုသည္ထက္ ပိုသည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ ခန္႔မွန္းစုစုေပါင္း လုပ္သားအင္အားစု၏ ၇၀
% မွာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) လုပ္ငန္းမ်ားက အလုပ္ခန္႔အပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
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လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္- ေစ်းကြက္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (Building Markets)
သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) မ်ားကို Heinekenႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း။
တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျမွင့္တင္႔ရန္ရည္ရြယ္၍ Heineken သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းငွားရမ္းလုပ္ကိုင္သူ (အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs)
မ်ားထံမွ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ ၂၀၁၅ ဇြန္မွ စတင္၍ Building Markets ႏွင့္ လုပ္ငန္း မိတ္ဖက္ ျပဳခဲ့သည္။
၎မွာ ေဒသတြင္ပါဝင္ပတ္သက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္
ယမကာစက္ရုံအနီးေနထိုင္သူ

လူထုမ်ားအတြက္

ေကာင္းက်ိဳးရလာဒ္မ်ားျမွင္႔တင္ေပးရန္

Heineken

၏

ကတိကဝတ္ျပဳလုုပ္ကိုင္မႈမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည္။
ေဒသခံ လုပ္ငန္းရရွိသူမ်ားကို ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရး စံႏႈန္းအျမင့္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေစျခင္း၊ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) အား လူမႈေရးကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာအေရးၾကီးသည္႔
လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကိုေဖာ္ျပေသာ

ညႊန္းကိန္းမ်ား

(KPI)

ကိုအျပည္႔အဝ

ထည္႔သြားစဥ္းစားထားသည္႔ ေလလံၿပိဳင္ဆုိင္ ေလ်ာက္ထားမႈမ်ား လုပ္လာႏိုင္ေစရန္ကူညီသည္။
ေဒသတြင္းလုုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းရည္ျမွင္႔တင္ရန္ႏွင္႔

ဤသို႔ၿဖင္႔

ေစ်းကြက္ေနရာအတြင္း အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ား

တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ေစ်းကြက္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ (Building Markets) သည္္ အေရြးခ်ယ္ခံရသည္႔ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ကန္ထရိုက္မ်ား (Contractors) သည္ လုုပ္ငန္း သေဘာတူညီခ်က္
ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း

ျဖည္႔ဆည္း

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္

၎တို႔ႏွင္႔

နီးကပ္စြာလုုပ္ကိုင္သည္။

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္အညီ

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

လုပ္သားေခၚယူေရးႏွင့္

အလုပ္ေပးရာတြင္

ေဒသအေျချပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရး (Occupational Health and Safety; OHS)
မူ၀ါဒမ်ား ေလးစားျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ Heineken ၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အဖြဲ႕က လုပ္ငန္း ရရွိသူမ်ားအား
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ၏ နည္းပညာႏွင့္
စီမံခန္႔ခြဲမႈကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

တိုးတက္ေစသည္။

ဤသို႔ျဖင္႔

ပိုမိုခိုင္မာသည့္

လုပ္သား

အင္အားစုမွတဆင့္

Heineken ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေစၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရေစသည္။

Australia-Myanmar Chamber of Commerce Responsible Investment Working Group

Page 27

၂။ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
မၿဖည္႔ဆည္းႏုိင္ေသာ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

လူမႈျပႆနာမ်ားကိုခ်ိန္ထိုး၍

သုိ႔မဟုတ္

ေစ်းကြက္မ်ား

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအေျခအေနတို႔ကို ကုစားႏိုင္သည့္ အျမတ္ရႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္းကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။

လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္- KBZ ဘဏ္၏ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား
(SMEs) ေခ်းေငြ- ေစ်းကြက္သစ္တစ္ခု ရရွိျခင္း
OECD ႏွင့္ UNESCAP တိ႔ု ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုင္းတာခ်က္အရ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြ/ေငြေၾကးလက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား
(SMEs) လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) က႑ (စုစုေပါင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၀ % အထိ
ရွိသည္ဟု သိရ) ကိုကူညီရန္ KBZ ဘဏ္သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ေစ်းကြက္ႏွင့္
အံ၀င္မည့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ပိုမိုေပးထားသည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ေခ်းေငြမ်ား
ဖန္တီးခဲ့သည္။
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ေဖာက္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Coffee Genius သည္
၀န္ထမ္းအဖြဲ႕၀င္

၃၀

မွ်ရွိသည့္

ေကာ္ဖီ

အထူးျပဳထုတ္လုပ္သူျဖစ္ၿပီး

ေဒသတြင္း

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည့္ လူမႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလည္း
ျဖစ္သည္။ ယခင္ ေခ်းေနက် တစ္ႏွစ္အစား ၃ ႏွစ္အထိ ေခ်းေငြေပးထားျခင္း၊ အတိုးႏႈန္းမွာ ၁၃ % ျဖစ္၍
နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေခ်းေငြကို လက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Coffee Genius က ဆိုသည္။
KBZ

ေခ်းေငြမွ

အလုပ္ေငြရင္းထပ္ပိုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္

Coffee

Genius

အတြက္

လုပ္ငန္း

လည္ပတ္မႈအက်ိဳးရွိေစခဲ့သည္။ မိမိတို႔ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ စက္ပစၥည္း အသစ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး
ေကာ္ဖီရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ယာသမားအသစ္မ်ားသို႔ိခ်ဥ္းကပ္ရ္ေစႏိုင္မည္႔ ေငြေၾကးမ်ားလည္း တိုးျမွင္႔ရရိွခဲ႔သည္။
Coffee Genius သည္္ ခိုင္မာေသာ ေရာင္းအားမွ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ႏိုင္သည့္ ဝင္ေငြရွိခဲ့သည္။
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လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္- AIA အားျဖည့္အစီအစဥ္- လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
ပိုမိုက်န္းမာေစေရး
AIA

ေခၚ

အသက္အာမခံလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္

လူ၏

အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းေစသည့္

နာတာရွည္

ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အသက္အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းမႈ မ်ားျပားလာကာ ေငြေၾကး ၾကပ္တည္းမႈႏွင့္ ဘ၀
အရည္အေသြးက်ဆင္းေစသည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္မားလာသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ဤျပႆနာကို
ေျဖရွင္းရန္ AIA သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး အစီအစဥ္ စတင္ခဲ့သည္။ လူထုကို
က်န္းမာသည့္ ဘ၀ ေနထိုင္နည္း အတိုင္း ေနထိုင္ေရး အားေပး တိုက္တြန္းရန္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အစီအစဥ္ ေရးဆြဲသည့္ အားျဖည့္အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။
AIA ၏ အသက္အာမခံမူ၀ါဒ ၀ယ္ယူသူတိုင္းသည္ AIA အားျဖည့္ အစီအစဥ္ကို ၀င္ေရာက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။
အစီအစဥ္အရ

သူတ႔ိုသည္

က်န္းမာေရးႏွင့္

ကာယႀကံ့ခိုင္ေရး

အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား

အားကစားရုံသြားျခင္းကဲ့သုိ႔ က်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမ်ားလုုပ္ေဆာင္ပါက အမွတ္ရၾကသည္။
အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္

သူတို႔

အသက္အာမခံတြင္

ခရီးသြားျခင္းတြင္

အထူးေလွ်ာ့ေစ်းရျခင္းကဲ့သုိ႔

အပိုေၾကးေပးရမႈ

နည္းပါးလာၿပီး

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ျဖည့္ရၿပီး

အက်ဳိးအားျဖင့္
ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း၊

ေပးသည့္

ခံစားခြင့္ဆုမ်ား

ရရွိလာၾကသည္။
ေတာင္အာဖရိက၊ ယူေက၊ အေမရိကား၊ တရုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူစသည့္ ႏိုင္ငံ ၅ ခုရွိ လူဦးေရ ၅ သန္းေက်ာ္မွာ
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အားျဖည့္အစီအစဥ္မွတဆင့္ ပိုမိုက်န္းမာသည့္ ဘ၀မ်ား ရရွိဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္။
၎ေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈရလဒ္မ်ား တိုးတက္ေစၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္မ်ား က်ဆင္းေစသည္။
ေဆးရုံတက္ေရာက္မႈမ်ား

က်ဆင္းေစျခင္း၊

အလုပ္ခြင္

ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း

တိုးတက္ျခင္း၊

ေသဆုံးႏႈန္း

က်ဆင္းျခင္းတို႔ ရွိလာသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းမႈ က်ဆင္းလာၿပီး အျမတ္ထပ္ေဆာင္းေငြ တိုးတက္လာျခင္း၊
ေဖာက္သည္မ်ားဆက္လက္အားေပးမႈႏႈန္း တိုးတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ AIA ကို အက်ိဳးရွိေစသည္။ ထို႔ျပင္
ကုန္ထုတ္စမ
ြ ္းအား

ျမင့္သည့္

က်န္းမာေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း

အေနျဖင့္

ေအာင္ျမင္ၿပီး

အစိုးရတြင္လည္း

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မ၀
ႈ န္ထုပ္ နည္းသြားသည္။
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္

မိမိတို႔အေနျဖင့္

ထိေရာက္မႈႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္

ပမာဏာတိုးတက္ေစရန္ ဤအစီအစဥ္ကို လတ္တေလာတြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပဳျပင္ေနေၾကာင္း AIA က
အတည္ျပဳေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။
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၃။ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းစုံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း
လုပ္ငန္းစုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာကုန္စည္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အစုံလိုက္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္
ပါ၀င္သည့္

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္

အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ရွဴးဖိနပ္ပုံစံထုတ္လုပ္ေရးဆြဲျခင္း၊
စက္ယႏၱရား

ရာဘာေျခဖ၀ါးခံအျပားမ်ား

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းစသည့္

လုပ္ငန္း

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
လုပ္ငန္းစုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

စုေပါင္း

အသီးသီးႏွင့္

ေပါင္းစုျခင္းသည္

ဖြဲ႕စည္းၾကသည့္

ပါ၀င္သည့္

ထုတ္လုပ္ျခင္း၊

အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

ရွဴးဖိနပ္တပ္ဆင္ရန္လိုသည့္

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား

ေလ့က်င့္ေပးသည့္

လုပ္ငန္းစုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ဥပမာ

ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

စုုေပါင္းလုုပ္ေဆာင္မႈ အသြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး သူတို႔တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ကိုင္ရသည္ထက္ ပို၍ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မႈ
စြမ္းရည္ျမွင္႔မားလာၾကသည္။ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊
မိမိတို႔အရင္းအျမစ္မ်ား မွ်ေ၀ႏိုင္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ အလြန္ အရြယ္ငယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပင္
ကမၻာ့အဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ရွိလာႏိုင္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကသာ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သည့္ ‘ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း’ ျပန္လည္ ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ ‘ထုတ္ကုန္ႏွင့္
ေစ်းကြက္မ်ား ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း’တို႔ႏွင့္ မတူသည္မွာ လုပ္ငန္း စုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အစိုးရ၏
တက္ၾကြစြာ အားေပးျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားမွ အက်ိဳး အျမတ္ ရႏိုင္သည္။
ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းစုသည္

ေဒသတြင္း

လုပ္ငန္းစုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္

အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္။ ျမန္မာအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းစု၏ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္အရ
ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) သည္ ျမန္မာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းစုယွဥ္ၿပိဳင္မႈစြမ္းရည္၊
အက်ိဳးေက်းဇူးတိုးပြားေစရန္

ေဒသတြင္းပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသည္႔ကြင္းဆက္ကို

ေဖာ္ထုတ္သင္႔သည္ဟုအႀကံျပဳထားပါသည္။
အဆိုပါေဒသတြင္းပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားသည္လုပ္ငန္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔
ဒီဇိုင္းမ်ားေရးဆြဲၾကရန္အားေပးထားသည္။

ကိုက္ညီေစမည္႔

ထုုတ္ကုန္မ်ား၊

14
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လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္- ထိုင၀
္ မ္ႏွင့္ အိႏိၵယ- ICT လုပ္ငန္းစုံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ေအာင္ျမင္မႈ ဖန္တီးျခင္း
၁၉၈၀

ႏွစ္မ်ားအတြင္း

အေမရိကန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက

ပထမအႀကိမ္

မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို

ျပည္ပမွ

မွာယူလုပ္ကိုင္ေစမႈေၾကာင္႔ ထိုင၀
္ မ္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (Information and
Communications Technologies; ICT) အီလက္ထေရာနစ္ ထုတ္လုပ္ေရး အဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာရသည္။ ထို႔ျပင္
၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဆီလီကြန္ဗယ္လီလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား (Silicon Valley Firms) က မိမိတို႔ လုပ္ငန္းစရိတ္မ်ား
ေလွ်ာ့ခ်သည့္အေနျဖင့္

ပရုိဂရမ္

ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္အခါတြင္

အိႏိၵယ

(Program)
ICT

ေရးျခင္းႏွင့္

အဖြဲ႕လည္း

အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေပၚထြန္းလာသည္။

ျပည္ပသုိ႔

အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုလုံးေၾကာင့္

ေငြရင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား စြဲေဆာင္ရန္၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈပံ့ပုိးရန္၊ စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစုံအဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္လာေစခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား သက္သာေစႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ရိွ ICT လုပ္ငန္းကိုလႊမ္းမိုးထားသည္႔ ကမၻာ့လုံးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျဖစ္ထြန္းဆဲေစ်းကြက္ရွိ
လုပ္ငန္းစုံအဖြဲ႕မ်ားမွ အစျပဳလာၾကသည္။ ဥပမာ အက္ပဲ (Apple) အိုင္ဖုန္း (Iphone) ႏွင့္ အိုင္ပက္ (Ipad) ႏွင့္
အလားတူသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ထိုင္၀မ္ေဖာက္ကြန္းလုပ္ငန္းႀကီး (Taiwanese firm
Foxconn)

သည္

ဤလုပ္ငန္း

ကိုအလုပ္အကုိင္ေပးထားႏိုင္သည့္

က႑၌

၂၀၁၀

တြင္

လူေပါင္း

အႀကီးမားဆုံးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအနက္

ခန္႔မွန္းေခ်

၈၀၀၀၀၀

တစ္ခုျဖစ္သည္။

ခန္႔

အိႏိၵယ၏

တာတာအတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္းမ်ား (Tata Consulting Services)၊ ၀ိုက္ပရိုႏွင့္ အင္ဖိုစစ္တို႔သည္လည္း ကမၻာတြင္
ျပည္ပသုိ႔ သတင္းနည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည့္ ထိပ္သီးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

Figure 1: Creating Shared Value Across Industries (Source: Shared Value Project)
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ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို

တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း

ေဒသတြင္း

ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း

ျပန္လည္ ဖြင့္ဆုိျခင္း

လုပ္ငန္းစုံအဖြဲ႕မ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

မျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ေသးသည့္

ေစ်းကြက္သစ္မ်ားတြင္ ေဒသအလိုက္ လက္ခံသည့္

က်န္းမာေရးစနစ္မ်ား

က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ျဖန္႔ျဖဴးေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား

အားေကာင္းေစျခင္း

စားသံုးသူမ်ားသို႔ ေနာက္ဆံုး

ေဒသတြင္းလုပ္သားအင္အားစု သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း

အေျခခံအေဆာက္အဦ

မေရာင္းခ်မွီ

ေပးသြင္းသူမ်ား အားေကာင္းေစျခင္း

မွ်ေ၀ေရးႏွင့္ ပစၥည္း

အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ား

ထပ္ဆင္႔ထုတ္လုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ
အလယ္အလတ္

သုိေလွာင္ေရး

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ကြန္ယက္မ်ားတြင္

ေရရွည္ တည္တံ့မႈနည္းျဖင့္ စီမံ ခန္႔ခြဲျခင္း

ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း

(intermediate products)
ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္မ်ား
တည္ေဆာက္ျခင္း
က်န္းမာေရး အေပၚဆိုးက်ိဳး

ေဒသတြင္း

ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္

သက္ေရာက္မႈမ်ား

ပစၥည္းထုုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔ဆင္႔ႏွင္႔

လယ္ယာလုပ္သားထုမ်ား

ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ သို႔မဟုတ္

ထုတ္လုပ္ေရး တိုးျမွင့္ျခင္း

တုိးတက္ေစျခင္း

ေငြေၾကးေတာင့္တင္းမႈ

အေရးႀကီးသည့္ လူမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္

တိုးတက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္

လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို

ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း

တစ္ဦးခ်င္း ေငြေၾကးရရွိမႈ

ေျဖရွင္းရန္ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ျခင္း

အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္ေရး
တိုးတက္ေစသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား

တိုးတက္ေစျခင္း

အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ျခင္းကို
အဓိပၸါယ္

တက္ၾကြစြာ

ရိွမည္မဟုုတ္ပါ။

ေဖာ္ေဆာင္မည့္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင္႔

ကုမၸဏီတိုင္းအတြက္အၿမဲတမ္း

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

ႏိုင္ငံေရး

သို႔မဟုတ္

အခက္အခဲေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

အကိ်ဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္းအား ေဖာ္ဆာင္ရန္ အျခား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရး ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈကို
အေထာက္အပံ႔ၿဖစ္ေစႏိုင္သည္႔

သင္႔ေလ်ာ္ေသာ

ဥပေဒမူေဘာင္၊

ဒီမိုကရက္တစ္

အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင္႔

တက္ၾကြသည္႔အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း/ NGO က႑၊ လြတ္လပ္သည္႔ မီဒီယာတို႔ မရိွျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
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ရပ္ရြာလူထုႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေသာ
ဌာနမ်ား

မရွိသည့္

အရြယ္အစားေသးငယ္ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ

အေလ႔အထမ်ားကို သင္႔ေသာ္သလို ထိန္းညိွရန္ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အရင္းအျမစ္ႏွင္႔ နည္းပညာမရိွျခင္းမ်ိုဳး
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သူတို႔အဖို႔မွာ အလုပ္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးအျဖစ္ ‘ကုသိုလ္ျဖစ္အဖြဲ႕ထံ ခ်က္လက္မွတ္တစ္ေစာင္
ေရးေပးရုံသာ’ အလြယ္ တတ္ႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ားက မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္း လူ႔အရင္းအျမစ္ ရွိသည္
ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ NGO မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းသည္ စိတ္ကူးသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္မည့္

ထပ္ေဆာင္းအရင္းအျမစ္မ်ား

ရရိွရန္အခြင္႔အလမ္းရိွသည္။

အျခားစိန္ေခၚမႈ

တစ္ခုမွာ

အက်ိဳးစီးပြားမ်ွေဝျခင္း ကို မည္သူအတြက္ မည္သို႔ ေဖာ္ေဆာင္မည္ကို သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားတြင္
လူမႈညႊန္းကိန္းမ်ား တိုးတက္မႈ သိရွိတိုင္းတာႏိုင္ရန္ အရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအက်ိဳးစီးပြား မရွိႏိုင္ေခ်။
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအတြက္ လူမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တိုးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးတန္ဖိုးတိုးတက္မႈတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္း
ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။ ကုမၸဏီ တစ္ခုအတြက္ လူမႈအက်ိဳး သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားကို သိရွိတိုင္းတာဖို႔ ကာလရွည္ ျဖစ္ေကာင္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဥပမာ

သၾကားႏွင္႔

က်န္းမာေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား

အဆီ

ျဖစ္သည္။

ေလ်ာ႔သည့္
သို႔ေသာ္

FSG

အစားအေသာက္
15

ကဲ့သုိ႔

အတိုင္ပင္ခံ

ထုတ္ကုန္တစ္ခု၏
ကုမၸဏီမ်ား

သည္

“အက်ိဳးစီးပြားမ်ွေဝျခင္း”ႏွင့္ သီးျခားစပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုင္းတာေရး နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။
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၄။ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ CSR ႏွင့္ CSV
အားေပးရာတြင္ အစုိးရ၏ အခန္းက႑
အစိုးရ၏ အဓိကက႑မွာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ရန္၊
ထုတ္ျပန္ၿပီး ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သုံးရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ႏိုင္သည့္
ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဤအခ်က္က ထိပ္တန္းဦးစားေပးအဆင့္တြင္
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

နမူနာျဖစ္ရပ္- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒျပဳ ရပ္၀န္းျဖစ္ေပၚေရး ပံ့ပိုးျခင္း
ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕

ILO

၏

အဆိုအရ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္

တစ္လအနိမ့္ဆုံးလုပ္ခမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄.၅ ေဒၚလာ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာသည္ အာရွေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ကမၻာတြင္ လုပ္အားကို
ေစ်းအေပါဆံုးျဖင့္ရရွိႏိုင္သည္။ ယင္းအခ်က္ ၂ ခုလုံးက ထုတ္လုပ္စရိတ္က်ဥ္း၊ အသင့္ခ်ဳပ္ၿပီး အထည္မ်ား
ျပည္ပတင္ပို႔ဖို႔ ေနရာရွာေဖြေနသူ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း Gap၊ H&M၊ Marks and Spencer Group PL ႏွင့္ Primark Stores Ltd ကဲ့သုိ႔
ထိပ္တန္း အေနာက္တိုင္းအ၀တ္အထည္လက္လီလုပ္ငန္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၎တုိ႔၏ အဝတ္အထည္မ်ား
ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားစာရငးတြင္

စတင္ထည့္သြင္း

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔သည္

လာသည္။

သုိ႔ေသာ္

အေနာက္ရွိ

လူသိမ်ားသည့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္

မိမိတို႔၏

နာမည္ဂုဏ္သိကၡာေကာင္းအားထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို အထူးပင္ သိရွိသတိျပဳခဲ႕ၾကသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က
အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ တင္သြင္းသည့္ ၄င္းတို႕၏အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အကန္႕အသတ္ရွိေနေသးသည့္တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ ၊
ဥပေဒျပဳႏိုင္မ”ႈ

မ်ားကို

ေဖာ္ျပခဲ႕ၿပီး

အျပည့္အဝအေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးသည့္

ယင္းအခ်က္မ်ားသည္

“ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ား” ဖန္တီးႏိုင္သည္ဟု Gap က ေဖာ္ျပထားသည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္

ယင္းသို႔

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အထူးသျဖင့္

Gap

ႏွင့္

H&M

တုိ႔သည္

လုပ္ငန္းခြင္

အေျခအေနတိုးတက္ေရး ၄င္းတို႕၏ ေထာက္ခံမႈကို ေဖာ္ျပခဲ႕ၾကၿပီး အတင္းအဓၶမအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၊ မမွ်တသည့္
အခ်ိန
ပို

ခိုင္းေစမႈ

မ်ားႏွင့္

အေလးထားပူပန္ေၾကာင္း

ခြင့္မျပဳသည့္

ထပ္ဆင့္လုပ္ငန္းငွားရမ္းလုပ္ကိုငမ
္ ႈ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ထားရွိေပးသည့္

အခ်က္ကို

ကဲ့သုိ႔ေသာ

တစ္ဖက္တြင္လည္း
ေထာက္ခံခဲ႕သည္။

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္
အမ်ိဳးသားအဆင့္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ရက္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ အတြက္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ ၃၆၀၀ က်ပ္ဟု သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
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ဥပေဒစဥ္းမ်ဥ္းမ်ားကို

လုိက္နာမႈမွ

ေက်ာ္လြန္၍

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

စီးပြားေရက်င့္ဝတ္

ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေဝျခင္းကို အားေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္
အခန္းက႑ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ႏိုင္ငံတကာကလက္ခံထားသည့္

သေဘာတူသတ္မွတ္ခ်က္

မရွိေပ။

ဤသို႔ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈသည္ ယင္းသုိ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥ
သို႔မဟုတ္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ လုပ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနသည္။
ဥပေဒအရ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ေကာင္းမြန္စြာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားသည္
မိမိတို႔

သေဘာ

ဆႏၵအေလ်ာက္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

အဆိုပါ

မူဝါဒမ်ားသည္

အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ေပးထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားျဖစ္ပါက က်င့္ဝတ္ပိုင္းအားျဖင့္ပါ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္
အခ်က္မ်ားျဖစ္လာသည္။
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကဲ့သုိ႔ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အစိုးရကို အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းသည္
လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္

မလုပ္မေနရ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္

ျဖစ္သည္ဟု

ကုမၸဏီမ်ားသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ျငင္းခုံေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။
ဥပေဒထုတ္ျပန္ျခင္း၊

လမ္းညႊန္ခ်က္သို႔မဟုတ္

အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္
စဥ္းစားႏိုင္သည္။

ကုမၸဏီမ်ားအား
ဤအခန္းသည္

အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္

အထက္ပါအခ်က္ထက္ပို၍
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

သက္သာခြင့္မ်ား

အသံုးျပဳ၍

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္လာေစရန္
ဥပေဒစ်ဥ္းမ်ဥ္းမ်ားက

ယခုအခါ

သတ္မွတ္ထားသည့္

အခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ
ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး အားေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း စဥ္းစားသုံးသပ္ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရကို ထင္ဟပ္ႏိုင္သည့္
အာရွေဒသအတြင္း မတူကြဲျပားသည့္ အစုိးရတု႔ိ၏ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အေလ့အက်င့္တို႔ကို ဆန္းစစ္ပါမည္။

၄.၁။ ၾသစေၾတးလ်၏ အကူအညီ ေပးေရး မူ၀ါဒရပ္တည္ခ်က္
တက္ၾကြသည့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ျဖစ္သည့္

အစိုးရမ်ားသည္

၎တို႔၏

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကူညီမႈ

ရရွိသည့္

ရံပံုေငြမ်ားအသံုးျပဳ၍ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို အားေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိသည္။
ပထမအႀကိမ္အျဖစ္

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ၏

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္

ပုဂၢလိကက႑ကို

ေရရွည္

တည္တ့ံသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ား ရေစႏိုင္သည့္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္အျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းက

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရး

၀န္ႀကီး

ဂ်ဴလီဘစ္ေရွာ့က

၄င္း၏

အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပုဂၢလိကအခန္း က႑ ပါ၀င္လာေရး ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္”
တြင္ မၾကာခဏ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ႕သည္႕ “့္ ပုဂၢလိက က႑ပုိမိုပါ၀င္လာျခင္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေရရွည္တည္တံ့သည့္

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

မရွိမျဖစ္အေရးပါသည္ဆိုသည့္

ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္

အခ်က္သည္

အမ်ားက

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
တိုး၍

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

လက္ခံလာသည့္

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အခ်က္ျဖစ္သည္။

16

“အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ျခင္း” အယူအဆမွာလည္း ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ေထာက္ပံ့သည္။
ပုဂၢလိကက႑သည္ ၄င္းတို႕၏ ပင္မစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရလဒ္မ်ားကို ပံ႕ပိုးႏိုင္ရန္္
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္မ်ာရွိေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္က
အသိအမွတ္ျပဳသည္။

အလားတူစြာ

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရကလည္း

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငမ
ံ ်ားအေနအထားႏွင့္
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ထြက္ေပၚလာသည့္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားအပၚ

၄င္းတို႕ နက္ရွိဳင္းစြာနားလည္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို အေျခခံကာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား
လူမႈအက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို

တက္ၾကြစြာ

ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား

အားလုံးအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ေစေၾကာင္း နားလည္ သိရွိေစရန္ပံ႕ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရသည္

လက္ရွိတြင္

ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္

NGO

မ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းကာ

စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္
အကူအညီေပးေရး နည္းလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ၾသစေၾတးလ်အစိုးရသည္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပႆနာကို

ေရရွည္တည္တံ့မည့္

နည္းလမ္းမ်ား

ကာလရွည္ၾကြယ၀
္ မႈ

ဖန္တီးရာတြင္

ေျဖရွင္းရာတြင္

ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္
မရွိမျဖစ္

စီးပြားေရးအရအက်ိဳးရွိေစၿပီး

ရည္ရြယ္ေနသည္။

အေရးပါသည္။

၎က

ၾသစေၾတးလ်

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

အစိုးရ၏

အေထာက္အပံ႕

အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလိုပါက အခန္း ၄.၆ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

၄.၂ ‘CSR’ အသံုးစရိတ္ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း
ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ကဲ့သုိ႔ အခ်ိဳ႕ေသာအစုိးရမ်ားသည္ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
အေသးစိတ္မဟုတ္သည့္

ဥပေဒျပဌာန္းက်င့္သံုးသည္။

ဥပမာ

ၾသစေၾတးႏိုင္ငံသည္

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

အစုရွယ္ရာဝင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားသာမက လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း
အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊

ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့သည္။

တန္းတူအခြင့္အလမ္း၊

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမရွိေရး၊

ယင္းျပဌာန္းခ်က္တြင္

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ၊

ေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္

လွည့္ဖ်ားျခင္းတို႔ႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕ေသာအာရွတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ

လိုအပ္သည္ဆိုသည့္

ေယဘုယ်ဆန္သည့္

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

ဥပေဒမွ်သာ

ခ်မွတ္ျခင္း

‘CSR’

အေကာင္အထည္

သို႔မဟုတ္

ေဖာ္ရန္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္

သယံဇာတအရင္းအျမစ္အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္

CSR

အသုံးစရိတ္အတြက္

သီးသန္႔လ်ာထားရမည္ဟု ဥပေဒျပဌာန္းသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈတာ၀န္ယူမႈဥပေဒၾကမ္းကလည္း “ႏိုင္ငံတြင္း
စီးပြားေရး

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

(ဥပေဒၾကမ္းသာျဖစ္၍

ဥပေဒအျဖစ္

CSR

ကို

သတိျပဳေလ့လာရန္”

အတည္မျပဳရေသး)။

17

CSRဥပေဒကို

ကုမၸဏီမ်ားအား

တိုက္တြန္းသည္

ေယဘုက်သေဘာသာ

ျပဌာန္း

က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဥပေဒအရ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိ၍
ရွင္းလင္းစြာထုတ္ျပန္ရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ CSR အသုံးစရိတ္ လ်ာထားျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ျဖစ္သည္။18
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အိႏၵိယ၏ မျဖစ္မေနသံုးစြဲရမည့္ CSR အသုံးစရိတ္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း
ႏွစ္ကာလမ်ားစြာ လူသိရွင္ၾကား ျငင္းခုံၾကၿပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ မျဖစ္မေနသံုးစြဲရမည့္ CSR အသုံးစရိတ္
ဥပေဒကို မၾကာေသးမီက ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယ၏ ၂၀၁၃ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ သည္
တခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားအား အျဖစ္မေနထည့္ဝင္သံုးစြဲရမည့္ CSR အသံုးစရိတ္ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ ဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထားသည့္ ‘CSR လုပ္ငန္းမ်ား’အတြက္ ၿပီးခဲ႕သည့္ ၃ ႏွစ္၏ ပ်မ္းမွ်အသားတင္ အျမတ္ေငြ၏ ၂ %
ထည့္ဝင္သုံးစြဲရန္ လိုသည္။ ဤဥပေဒအရ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး အနည္းဆုံး အိႏၵိယရူပီး သန္း ၅၀၀၀
တန္ဖိုးရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ အနည္းဆုံး အိႏိၵယရူပီး ၁၀ ဘီလီယံ ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးအသားတင္အျမတ္ေငြ အိႏၵိယရူပီ သန္း ၅၀ ျဖစ္ပါက အိႏၵိယႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ေစ
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ရုံးခြဲဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ေစ အႀကဳံး၀င္သည္။
အိႏိၵယစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္သည္ အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Accenture ႏွင့္ပူးေပါင္း၍
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ သည္ CSR အတြက္ မျဖစ္မေနထည့္ဝင္ သံုးစြဲရမည့္အသံုးစရိတ္ ဥပေဒထားရွိျခင္းျဖင့္
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ့ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း လက္ခံလာမည္ဟု ေဟာကိန္းအစီရင္ခံစာ
တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတြင္ လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရသည့္ ေဒသမ်ားရွိ
လူမႈျပႆနာအရင္းအျမစ္မ်ား ေျဖရွင္းရန္ လုံေလာက္သည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းစုႏွင့္
ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သည့္

လူေတာ္မ်ား

စုေဆာင္းေရးႏွင့္

အေျခအေနကို

ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိသည့္

Australia-Myanmar Chamber of Commerce Responsible Investment Working Group

Page 37

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအားေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာျပႆနာမ်ားကိုလည္း ဦးတည္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္• ‘CSR’ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ားကိုသာ
အက်ိဳးရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားဟု မယူဆေၾကာင္း သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ဥပေဒသည္
ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆန္းသစ္ တီထြင္သည့္ “အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ျခင္း” စီမံကိန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္
အခက္ ေတြ႕ေစသည္။ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ “အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး” လုပ္ငန္းမ်ားသည္
ပင္မစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏႊယ္ေနသည္ျဖစ္ရာ
သီးသန္႕အသုံးစရိတ္တစ္ခုအေနျဖင့္အလြယ္တကူ သတ္မွတ္၍ မရပါ။
•

‘CSR လုပ္ငန္းမ်ား’ ဟု ဆိုရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေကာင္းေသာ
သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ ဆိုးေသာသက္ေရာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးထက္ ျပႆနာရပ္မ်ား
(ဥပမာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ HIV တိုက္ဖ်က္ေရးစသည္)အတြက္ လုပ္ေဆာင္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ ဖြင့္ဆိုထားသည္။

• CSR အတြက္ သုံးစြဲသည့္ ပမာဏေပၚတြင္သာအဓိက ထားျခင္းသည္ ‘ဟန္ျပပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး’၊
ဟန္ျပ အက်ိဳးျပဳလုပ္ေဆာင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို အားေပးရာေရာက္ေစၿပီး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
ဆိုးေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ဖန္တီးေနေသာ္လည္း လူအထင္ႀကီးစရာ စုစုေပါင္း
အသုံးစရိတ္မ်ားကို လူသိေအာင္ ျပသေနမည္။ အသုံးစရိတ္ဆိုသည္ကလည္း ေကာင္းမြန္စြာ
ေရးဆြဲထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေငြအသုံးျပရုံသက္သက္ ေရးဆြဲထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္သာ
ေငြမ်ားအလဟႆ ကုန္ဆုံးႏိုင္သည္။
• CSR အသုံးစရိတ္တြင္ အဓိကထားျခင္းေၾကာင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားကို
ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပ့ံရန္ ဦးတည္ႏိုင္သည့္ အဂတိ လိုက္စားမႈျဖစ္ႏိုင္ေျခအပါအ၀င္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ အသုံးစရိတ္လ်ာထားခ်က္ ျပည့္မွီေစရန္
ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား မရုိးသားစြာေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။
မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရမည့္ CSR အသုံးစရိတ္ျပဌာန္းျခင္းကို အျမတ္အစြန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းေၾကာင့္ အျမတ္မေပၚ
ႏိုင္ေသးသည့္

အေစာပိုင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အဆင့္တြင္

ကုမၸဏီမ်ားက

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးထည့္၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္

အားေလ်ာ့ေစႏိုင္သည္။

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစုကဲ့သုိ႔ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

အျမတ္ရႏိုင္သည့္စီမံကိန္းမ်ားအေနအထားသို႕ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာျဖင့္ မေရာက္ႏိုင္ေပ။
ေနာက္ဆက္တြဲ Appendix I တြင္ သမ၀ါယမလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ အဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီက အႀကံျပဳသည့္
ဥပေဒအတိုင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

တိုးတက္ျခင္း

တိုင္းတာသည့္

နည္းလမ္းမ်ား

အပါအ၀င္

အိႏိၵယ၏

အေတြ႕အႀကဳံကို ပိုမိုျပည့္စုံစြာ ထည့္သြင္းထားသည္။
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၄.၃ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား
စကၠဴေပၚတြင္ ေဖာ္ျပပါတန္ဖိုးအရ အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားသည္ ပါ၀င္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအားျဖင့္
စြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္ရန္ဆိုသည့္

“အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး”

အေျခခံဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္

ဆန္႔က်င္ေနဟန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဤဥပမာမ်ားမွာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ညင္သာသိမ္ေမြ႕သည့္
နည္းလမ္းျဖင့္

တိုက္တြန္းသည့္အေနျဖင့္

စြမ္းအင္အသံုးခ်မႈထိေရာက္မႈရွိေရးအတြက္
ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိသည့္

ကိရိယာမ်ားႏွင့္

ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားကို

အခြန္မူ၀ါဒကို
ဥပမာအားျဖင့္

နည္းပညာ

အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္ကိရိယာအေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္

အစားထိုးသကဲ့သုိ႔

အခြန္သက္သာခြင့္မ်ား/

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမႈအက်င့္မ်ားလုပ္ကိုင္လာေစေရးအတြက္

အခြန္

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္

နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။
အခြန္သက္သာခြင့္မ်ားသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏

တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္သည္။

ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေဒသအသစ္မ်ား

ျမင့္မားသည့္

၎က

စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သည့္
“တာ၀န္ယူမႈ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
သုိ႔မဟုတ္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္

ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ျပဳမူမႈမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ
တည္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္

အခြန္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားထပ္ပိေစျခင္း

ယဥ္ေက်းမႈ”

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
ကနဦး

မရွိဘဲ
ရည္ရြယ္ၿပီး

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစြန္႔စားရျခင္းမ်ား

အထူးအေရးပါသည္။

ဤသက္သာမႈမ်ားက

ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုစီ၏

အေနအထားႏွင့္

အမွန္တကယ္ရွိသည့္

ေငြေၾကးအားျဖင့္

သက္သာခြင့္၏ တန္ဖိုးအရႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ အယူအဆ တစ္ခုစီသည္ အခြန္သက္သာခြင့္က
မည့္သည့္

ေစ်းကြက္

ပုံပ်က္ျခင္း

မမွန္မကန္အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳးမရွိေစရန္

ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို
မူ၀ါဒဂရုစိုက္

ဂရုျပဳစဥ္းစားရန္
ခ်မွတ္ရန္လည္း

လိုသည္။
လုိသည္။

အခြန္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို
ဥပမာ

အမွန္တကယ္

ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနသည့္ ‘ကုသိုလ္ျဖစ္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွ’ အခြန္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ာသည္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ စြမ္းအင္ေခၽြတာထိေရာက္သည့္ ကိရိယာမ်ား၏
ကုန္က်မႈ ၇% ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္ ရႏိုင္သည္။
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ပါပူအာနယူးဂီနီ
အခြန္မွတ္တမ္းရမွတ္မ်ားႏွင့္
အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္မ်ားကိုလည္း

ပါပူအာနယူးဂီနီတြင္

ကုမၸဏီအခြန္ေဆာင္သည့္

ပမာဏ၏

၃၅

၂၀၀၂
%

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း

ခုႏွစ္မွစတင္၍

အထိ

တန္သည့္

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
ေဒသတြင္း

ေထာက္ပံ့ရန္

ေဒသ

အေျခခံ

အစိုးရတို႔က

အေဆာက္အဦႏွင့္

အရင္းအႏွီးစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိသည့္ အခြန္အမွတ္ေပး မူ၀ါဒ တစ္ခုကို အစိုးရက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ဦးစားေပးစီမံကိန္းမ်ား

သတ္မွတ္ျခင္း၊

ေဒသတြင္း

ေထာက္ပ့ံေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား

19

ခ်မွတ္ျခင္းအပါအ၀င္

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသအစိုးရက သတ္မွတ္ေပးသည္။

ၾသစေၾတးလ်
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အက်ိဳးမခံစားရသည့္ ေဒသခံအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြသူအမ်ားစုအတြက္ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္
အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရး

လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိသည့္

ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလႊတ္ခြင့္အဆင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းရန္ the Forrest Review
(မူလေနထုိင္သူၾသစေၾတးလ်မ်ားႏွင့္ မူလေနထိုင္သူမဟုတ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔အၾကား မညီမွ်မႈအဆုံးသတ္ေရး
အေထာက္အကူျပဳရန္
ဤအႀကံျပဳခ်က္သည္

ရည္ရြယ္သည့္

ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ႔)

အခြန္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားက

ကာလရွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားႏွင့္

က

ေထာက္ခံ

စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သည့္
စြန္႔စားလုပ္ကိုင္

ႏိုင္စြမ္းကို

အႀကံျပဳထားသည္။
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
အေထာက္အကူ

ျပဳေစႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံသည္။
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၄.၄ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အစီရင္ခံရန္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ကုမၸဏီဥပေဒ၊

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းသြင္းျခင္း

လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္

ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္လည္း မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပံုစံျဖစ္ႏိုင္သည္။
ကုမၸဏီအက္ဥပေဒမ်ားစြာတို႔တြင္
ကိစၥရပ္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား

ဆံုးရွံဳးႏိုင္သည့္

အႏၱရာယ္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း

ပါ၀င္ရန္လိုအပ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း

သုိ႔မဟုတ္

ေရရွည္တည္တံ့မႈ

ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိေနေသးသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ မူလစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ ကုမၸဏီ၏
တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း ဆန္းစစ္ခ်က္၊ ကုမၸဏီက ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စြန္႔စားမႈအခက္အခဲမ်ားႏွင့္
မေသခ်ာမႈမ်ား၊

အျခားေသာ

ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္

အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအပါအ၀င္

ကုမၸဏီ၏

လုပ္ငန္းအေၾကာင္း

သင့္တင့္သည့္ သုံးသပ္ခ်က္ ပါ၀င္ရမည့္ ႏွစ္စဥ္ ဒါရိုက္တာမ်ားအစီရင္ခံစာ (အခန္းခြဲ ၂၆၁) လိုအပ္ပါမည္။ ၎က
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမို ဖြင့္ခ်ႏိုင္ရန္
ကုမၸဏီမ်ားကို အားေပးရာေရာက္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ကမ္းလွမ္းေနသည္။
တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားအား တာ၀န္ယူမႈ ရွိသည့္
အေလ့အထမ်ား

ရွိလာရန္

ေအာက္ပါအတိုင္း

နည္းလမ္းမ်ားမွ

ညႊန္ၾကားရာတြင္

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက

ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္လ်က္ ရွိသည္• CSR လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မိမိ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း
• ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ အစီရင္ခံျခင္း
• ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ CSR Institute ကဲ့သုိ႔ CSR အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း
မၾကာေသးမီက စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အလားတူလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ပါ၀င္ျခင္း
မရွိေသးပါ။

ၾသစေၾတးလ်
၂၀၀၁

ခုႏွစ္

ေကာ္ပိုးေရးရွင္းမ်ား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

မည္မွ်အထိ

အက္ဥပေဒအရ

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ၊
ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း

လူမႈ၊

အပါအ၀င္

ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက

လုပ္သားအင္အားႏွင့္
ေရရွည္

သူတို႔၏

က်င္၀
့ တ္္ပိုင္းဆိုင္ရာ

တည္တံ့မႈအစီရင္ခံရန္

လိုအပ္ၿပီး

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံရန္လည္း လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ် လႊတ္ေတာ္၏ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ
ပူးတြဲေကာ္မတီက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရ အစုိးရမ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာထက္ ပုံသ႑ာန္ကိုသာ အားေပးဖြယ္
ရွိသျဖင့္ ကုမၸဏီဒါရိုက္တာ၏ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈအစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ အမိန္႔ ဥပေဒသည္ ဆီေလ်ာ္ျခင္း
မရွိေၾကာင္း အသားေပးေဖာ္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
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ဤဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

‘းဥေပေဒအျဖစ္

မတည္ႏိုင္ေသးသည့္ဥပေဒ’

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္

(ဆိုလိုသည္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုက္နာေစျခင္း မက်င့္သံုးႏိုင္ေသးသည့္ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ား) အားျဖည့္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (Australian Stock Exchange (ASX)) က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး
၂၀၁၄

တြင္

ေနာက္ဆုံးျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္

အႀကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ
ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္
အမ်ားသိေအာင္

အေျခခံမူမ်ားကဲ့သုိ႔

ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

လမ္းညႊန္ရန္

လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ရာ

ASX

ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္

ရည္ရြယ္သည္။

၎တို႕သည္

အေကာင္းဆုံး
စာရင္း၀င္ၿပီး

၎ကုမၸဏီမ်ားသည္

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

အေလ့အက်င့္မ်ား
ျဖစ္သည္။

20

ကုမၸဏီမ်ားအား

မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္

မလိုက္နာလိုပါက

မလိုက္နာလုိေၾကာင္းႏွင့္

အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ASX ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ‘လိုက္နာလိုက လိုက္နာ
သို႔မဟုတ္ပါက

ရွင္းလင္းခ်က္ေပး’

ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္နည္းကို

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း

ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။

သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ
သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ာ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (EITI) သည္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္

တာ၀န္ခံမႈရွိေရး

ကမၻာလုံး

ဆိုင္ရာစံႏႈန္းျဖစ္သည္။

EITI

စံႏႈန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္းမွ ရရွိသည့္
၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပသည့္ EITI အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္သည္။ ၎မွာ
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွရသည့္ ၀င္ေငြမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ

ခ်ျပေရးႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး

တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိမွရသည့္ ၀င္ေငြမ်ားမွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ ေရး
ေရွးရႈမည္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ EITI စံႏႈန္းသည္ ယခင္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ စံႏႈန္းေဟာင္းေနရာတြင္ အစားထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး
၀င္ေငြပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈသာမက

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

EITI

ကို

အေျခခံအဆင့္

တစ္ခု

အျဖစ္

ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ EITI စံႏႈန္းပါ လုိအပ္ခ်က္ ၄.၁ (င) အရ သယံဇာတ ဥပေဒ သုိ႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ တူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ လူမႈက႑ ပစၥည္းအသုံးစရိတ္ ေဖာ္ျပသည့္ EITI
အစီခံစာ တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္။
လူမႈက႑အသုံးစရိတ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ေဒသလူထုအေပၚ ကုမၸဏီက ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈတြင္ အက်ိဳးျပဳထားမႈကို သိရွိေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္သည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ပထမဆုံး

EITI

အစီရင္ခံစာတြင္

ပါရွိသည္မွာ

“ျမန္မာ

ႏိုင္ငံတြင္

ဥပေဒအရ

သုိ႔မဟုတ္

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ားအရ မျဖစ္မေန ေပးေဆာင္ရသည့္
လူမႈေရးေငြေပးေခ်မႈမ်ား မရွိပါ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ လူမႈက႑ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ
လုပ္ေဆာင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ သုံးစြဲသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။
ကုမၸဏီမူ၀ါဒမ်ားတြင္ EITI စံႏႈန္းမ်ားအရ လူမႈအသုံးစရိတ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ လိုအပ္ခ်က္ မပါရွိေခ်။ 21 EITI
စံႏႈန္း

ဆိုသည္မွာ

မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္

လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္

အစီရင္ခံ

လုပ္ငန္းစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အားေပးတိုက္တြန္းျခင္းသာျဖစ္သည္။22
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ကုလသမဂၢ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ပဋိဉာဥ္ (UN Global Compact: UNGC)
ကုလသမဂၢကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ပဋိဉာဥ္ (UN Global Compact: UNGC) ဆိုသည္မွာ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ကုမၸဏီမ်ား၏
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားသည္

လူ႔အခြင့္အေရး၊

လုပ္သား၊

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္

အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ ၁၀ ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္
ကုလသမဂၢ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းအသင္းမ်ား၊

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အားလုံးကို လမ္းဖြင့္ထားသည္။ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ရန္ အဖြဲ႕အစည္း၏
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်င့္၀တ္ပါ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟု
ကတိျပဳရမည္

ျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုပံ့ပိုးရန္

ထို႔ျပင္
မိမိတုိ႔

UNGCတြင္

ပါ၀င္သူအားလုံးသည္

အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေၾကာင္း

တာ၀န္ယူမႈရွိရွိ

လူသိရွင္ၾကား

လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္

ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈအေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္ဆက္သြယ္ အသိေပးရပါမည္။
UNGC

ဆိုသည္မွာ

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကို

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ကမၻာ

အႀကီးမားဆုံး

စုေပါင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ UNGC အဖြဲ႕၀င္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး
အာဆီယံတြင္ အျမင့္ဆုံးအေရအတြက္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ပိုမို ပါ၀င္လာဖို႔ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိတ္ဖက္ျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ားႏွင့္
က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း၊ အေကာင္းဆုံးအေလ့အထ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ အျခားနည္းစနစ္မ်ား၊
အရင္းအျမစ္မ်ား

ရရွိႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္

UNGC

သည္

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္

အမ်ားစုေပါင္းလွဳပ္ရွားမႈအတြက္

အေျခခံအေဆာက္အဦတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ UNGC အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရန္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို သိႏိုင္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ https://www.unglobalcompact.org ကို
ၾကည့္ရႈေစလိုပါသည္။
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နမူနာ ျဖစ္ရပ္- ေရႊေတာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုု- အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရးႏွင့္
ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဦးေဆာင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားအနက္

တစ္ခုျဖစ္သည့္

ေရႊေတာင္အုပ္စုသည္

၂၀၁၃

ေမလမွစတင္ကာ UNGC အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံခဲ့ သည္။ UNGC မူ
၁၀

ခ်က္ကို

မိမိတုိ႔ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးေနေၾကာင္း

ထပ္မံအတည္ျပဳသည့္

အေနျဖင့္

လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈဆက္သြယ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ (Communications on Progress; CoP) ၂ ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
CoP

မ်ားတြင္

ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပင္မေက်ာရိုးအျဖစ္

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္
ဆက္လက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတို႔သည္

တည္ရွိေနဆဲ

ေရႊေတာင္အုပ္စု

ျဖစ္ေၾကာင္း၊

မိမိတို႔၏

ကာလရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လမ္းညႊန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ေရႊေတာင္အုပ္စုက

ေဖာ္ေဆာင္သည့္

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ

နမူနာမ်ားကို

CoP

မ်ားတြင္

ထင္ရွားစြာ

ေဖာ္ျပထားၿပီး အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရးဟု ယူဆႏိုင္သည္။ ယင္းနမူနာလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ-

• က်န္းမာေရးမူ၀ါဒ- ေရႊေတာင္အုပ္စုသည္ မိမိတို႔ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး က်န္းမာသည့္
အေျခအေနမ်ားတြင္
လုပက
္ ိုင္ေနေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္
က်န္း မာေရး၀န္ထ မ္းမ်ားကလည္း
အလုပ္ပ်က္က ြက္မႈ

ေဆာင္ရြက္ထားရွိသည္။
က်ဆင္းေစျခင္း၊

၀န္ထမ္းၿမဲမႈႏႈန္းျမင့္မားေစျခင္း နည္းျဖင့္ လုပ္ငန္းကို အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္း ေစသည္။ မိမိတို႔
လုပ္ငန္း ခြင္မ်ားအားလုံးတြင္ ေဆး၀ါးကုသ စစ္ေဆးမႈ အခမဲ့စနစ္ အဆုိျပဳထားပါသည္။
စမတ္ဖုန္းပိုင္သ ည့္

၀န္ထ မ္းမ်ားအားလုံးအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ

ေရွး ဦးသူနာျပဳ

မိုဘုိင္း အက္ပလီေကးရွင္း (mobile apps) တပ္ဆ င္ေပးထားသည္။
• ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေလးထားမႈ- ေရႊေတာင္၏ လက္ရွိတည္ေဆာက္ဆဲ အသစ္လြင္ဆုံး
ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ Junction City သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး
လူမႈတာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သဘာ၀အပူေပး ဆိုလာေရပူစနစ္၊ အပူခ်ိန္ျမင့္ေစသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ LED
အလင္းစနစ္၊ ေရဆိုသန္႔စင္မႈစနစ္ကဲ့သုိ႔ ေရရွည္တည္တံ့မႈပုံစံ နည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္
ပါ၀င္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကိုသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္ မဟုတ္ Junction City အတြက္
အနာဂတ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

စရိတ္မ်ား

ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္

ျဖစ္ရာ

အျမတ္ပိုမရ
ို ရွိေစမည္

ျဖစ္သည္။
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၄.၅။ အစိုးရ၏ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ကန္ထရိုက္ေပးျခင္း
အစိုးရက ကန္ထရိုက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က်င္၀
့ တ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး

ဖန္တီးျခင္း

အားေပးႏိုင္သည့္

ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္

အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္

အယူအဆမ်ားကို

အစိုးရမ်ားသည္

အႀကီးစား

၀န္ေဆာင္မ၀
ႈ ယ္ယူသူမ်ား ျဖစ္ၾကရာ အဆိုပါ တာဝန္ယူမႈရွိစြာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ နားလည္မႈမ်ိဳးကို အစိုးရ၏ ပစၥည္းႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ စံနမူနာ ဦးေဆာင္ျပသျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆိုပါ နည္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္လာေစရန္ အားေပးႏိုင္သည္။
မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံတယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး
ကို

ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာေစရန္

စြဲေဆာင္ရာတြင္

လုပ္ငန္းေလလံ

ေခၚယျခင္းႏွင့္

ကန္ထရိုက္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ေစျခင္းတို႕သည့္ ေကာင္းမြန္သည္႔ နမူနာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း၏ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ “အားလံုးအႀကံဳးဝင္သည့္ တိုးတက္ဖြဲ႕ၿဖိဳးမႈကို
အေထာက္အပံ႕ျဖစ္ေရး

ေရးႏွင့္

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးး”

ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာစြာ ႏွင့္ တိုးျမွင့္ရယူသံုးစြဲႏိုင္ေရး
အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

တို႕ႏွင့္

ပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္

ကတိျပဳခ်က္မ်ား

အပါအ၀င္

အတူ

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

CSRသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ

တယ္လီဖုန္း

ဆက္သြယ္ေရး

ေအာ္ပေရတာ တင္ဒါ အကဲျဖတ္ေရးႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကသည့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ နည္းစနစ္ပိုင္း
တင္သြင္းလႊာမ်ားအား အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္ ၈ ခ်က္တြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

၄.၆။ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား
အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္ “အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး” အားေပးႏိုင္ၿပီး/သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ရရွိေစႏိုင္သည္။

၎ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္

ခိုင္မာသည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရာတြင္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အစုိးရက႑ တိ႔၏
ု ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား၊ တီထြင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို

အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သလို

ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အျမတ္တိုးပြားေအာင္ကိုလည္း

23

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္
ပုဒ္မ

၄.၁

တြင္

ျပဆိုသည့္အတိုင္း

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရသည္

မၾကာေသးမီက

ပုဂၢလိကက႑

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ လူ႔အရင္းအျမစ္ အားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၎တို႔၏ အကူအညီ ေပးေရး အစီအစဥ္ကို
ျပန္လည္ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္၏

အဂၤါရပ္တစ္ခုမွာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ၎က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို “အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး” မူမ်ားအရ လူမႈေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအျမတ္မ်ားေပးသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားတြင္

ၾသစေၾတးလ်

အစိုးရႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

အားေပးသည္။
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ဤအစီအစဥ္သည္ AUD ၁၀၀၀၀၀ မွ AUD ၅၀၀၀၀ အထိ ပုဂၢလိကက႑မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏
ထည့္ဝင္သည့္ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာအလိုက္ ညီမွ်သည့္ ေထာက္ပံ႕ျခင္းႏွင့္ ျခီး အတြက္ AUD ၂၀၀၀၀၀ မွ AUD ၁ သန္း
ပူးတြဲရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအထိ

ျဖစ္လာနိုင္သည့္

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္

လုပ္ငန္းထူးခၽြန္မႈ

အစီအစဥ္

ရရွိေစသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မူ ၃ ခ်က္ အေျခခံသည့္ “ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအေျခအေနမ်ား
တိုးတက္ေစသည့္

တိုင္းတာလြယ္သည့္

အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား”

ေပၚထြက္လာေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ဦးတည္သည္။
၁)

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိေအာင္ျမင္ေစျခင္း

၂)

ေထာက္ပံ႕မႈအကူအညီျဖင့္ မိတ္ဖက္ျပဳသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေရအတြက္ တိုးပြားလာျခင္း

၃)

ပုဂၢလိကက႑မိတ္ဖက္မ်ား၏

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္

လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ျမွင့္တင္ျခင္း

၄.၇။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဆုမ်ားႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ား
အစိုးရ၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

ေပးသည့္

CSR၊

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတာဝန္ယူမႈ ႈဆု စသည္ျဖင့္ ဆုမ်ားစြာမေရတြက္ႏိုင္ေအာင္
ရွိပါသည္။

အဆိုပါဆုမ်ားမွာ

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားမွ်ေ၀ႏိုင္ၿပီး

ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း

ယင္းအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား လက္ခံရန္ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေစရန္ စြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ မႈအ
၁၉၉၈

ခုႏွစ္တြင္

ၾသစေၾတးလ်အစိုးရသည္

စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ကို

တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဥကၠဌအျဖစ္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းေရးရာ ၀န္ႀကီးက ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္
တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က႑မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္ၿပီး၊
ၾသစေၾတးလ်တြင္ လူထုအေျချပဳ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚေရး၊ ပရဟိတဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
အႀကံေပးအဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထည့္ဝင္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
ျမွင့္တင္ျခင္းတို႕ကို

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္။

ထူးခၽြန္ဆုလည္း

ေပးအပ့္သည္။

၄င္းတို႔လုပ္ကိုင္ေနရာ ေဒသတြင္

၎အဖြဲ႕မွ

လူထုအေျချပဳ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ျပဳမႈ

ယင္းသို႔ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက

လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ႔အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို

ပိုမိုသိရွိနားလည္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ယင္းဆုမ်ားသည္ ေဒသတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ
အသိအမွတ္ ျပဳသည္။
ယခင္ဆုရရွိသူမ်ားတြင္ “HarbourKeepers” အစီအစဥ္အတြက္ 2007 NSW Small Business Award ရရွိခဲ့သူ
Plunhr Diving with National Parks Association of New South Wales (NSW) ပါ၀င္သည္။ ဤအစီအစဥ္သည္
Sydney

Harbour၊

ယင္း၏

ကမ္းစပ္မ်ားႏွင့္

ကၽြန္းမ်ားကို

ကာကြယ္ရန္၊

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္

ရွာေဖြေလ့လာရန္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆက္လက္ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။
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Nestle ၏ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရးဖန္တီးမႈဆု
ကမၻာတြင္ အာဟာရ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးနာမည္ႀကီးကုမၸဏတစ္ခုျဖစ္သည့္ Nestle သည္ တီထြင္ ဆန္းသစ္ၿပီး
စီးပြားေရးအရ လည္း တြက္ေျခကိုက္သည့္၊ အာဟာရ၊ ေရ သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈျမင့္မားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ဆုခ်ီးျမွင့္သည့္ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရးဖန္တီးမႈ Nestle Prize ကို
တီထြင္ခဲ့သည္။

ဆုမွာ

အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ခ်ီျမွင့္ေပးအပ္သည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၊

အက်ဳိးအျမတ္

ပုဂၢလိကလူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
Nestle

သည္

ဆုရသည့္

ႏွင့္

အဓိက

မထားသည့္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕မ်ားကို

ေရရွည္တည္တ့ံသည့္

ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ
အရင္းအျမစ္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည္။ ဆုရသူမ်ားမွာ ဆုရေငြစုစုေပါင္း CHF ၅၀၀၀၀၀ (USD 54000 နီးပါး) မွ်ေ၀သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရးဖန္တီးမႈဆုကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားကို မွ်တသည့္ ေစ်းႏွဳန္းေပးသည့္
ပ်ားရည္ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Honey Care Africa အား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္မႈမွတဆင့္ သိသာသည့္ ထပ္ေဆာင္း ၀င္ေငြဖန္တီးရန္ ေက်းလက္ေန တႏိုင္တပိုင္လုပ္ကိုင္သူ
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အေရွ႕အာဖရိကမွ ဒုတိယလိုက္ခဲ႕သည့္
အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု

ရွိခဲသ
့ ည္။

၎တို႔မွာ

တန္ဇန္နီးယားတြင္

ေက်းလက္

ေသာက္သုံးေရ၊

ေရဆိုးစနစ္ႏွင့္

တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ MSABI အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံ
အေသးစား စြန္႔ဦးလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို အေသးစားအရည္အေသြးျမွင့္ ေရဆိုးစနစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ယူ
ေရာင္း၀ယ္ေပးျခင္း၊ လူ႔အညစ္အေၾကးမ်ား စုေဆာင္းဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ေျမၾသဇာႏွင့္ စြမ္းအင္က့ဲသို႔ တန္ဖိုးျမွင့္
ေဘးထြက္ထုတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ Sanergy ေခၚ လူမႈေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၏ ထိပတ
္ န္းအခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားစာရင္း
လူထုက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ မီဒီယာတြင္ သတင္းအျဖစ္ ပါရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ လူထု
အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းသည္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈတာဝန္သိတတ္မွဳအေၾကာင္း

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕သည့္

အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိေအာင္ အသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္
KBZ ဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုးေပးေဆာင္မႈဆု ကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံသား ေကာင္းဆုတံဆိပ္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ KBZ ဘဏ္သည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္ကို (အၾကမ္းဖ်ဥ္း အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၄သန္း) ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ေပးခဲ့သည္။

စင္ကာပူ

အိတ္ခ်ိန္း၊

စာရင္းအင္းႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႀကီးၾကပ္သည့္ အဖြဲ႕ ၏ အေကာင္းဆုံး စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဆု
အေကာင္းဆုံးစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ဆု (The Best Managed Board Award - BAMB) သည္ စင္ကာပူအိတ္ခ်ိန္း၊
စာရင္းအင္းႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ ဥပေဒအာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွ ပံ့ပိုးသည့္ ႏွစ္စဥ္ ေပးအပ္သည့္ ဆုတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၎က
စင္ကာပူတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေလ့အက်င့္မ်ားကို ၿခံဳငံုၿပီး
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ Yoma Strategic Holdings Ltd
BMBA ေငြတံဆိပ္ဆုကို ရရွိခဲ႕သည္။

သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္
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အာရွ CSRဆိုင္ရာ ဆုမ်ား
အာရွ

CSRဆိုင္ရာဆုမ်ားအစီအစဥ္သည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္

လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ား၏ လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈ မူမ်ားထားရွိျခင္းအတြက္ ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကို
အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ အပူတျပင္းျဖစ္ေပၚလာေနသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္
ဆန္းသစ္ၿပီး

ေရရွည္တည္တံ့သည့္

အေျဖရွာနည္းမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားထံ

၀န္ေဆာင္မႈေပးမ်ား

အေနအထားကို ၾကည္ၿ့ ပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆုရရွိသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ရိုးသားမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွိသင့္သည့္ က်င္၀
့ တ္တန္ဖိုးမ်ား
အစဥ္တစ္စိုက္ ကတိကဝတ္ျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ္၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ္၊
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းအေပၚ

ေလးစားမႈထားရွိခ်င္း၊

၄င္းတို႕

စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါဝင္ႏိုင္မႈတို႕ကို ျပသႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဆုအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္• သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္မႈ
• ပညာေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ
• ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
• က်န္းမာေရးျမွင့္တင္မႈ
၂၀၁၅ ခုႏွစ ဆုရရွိသူမ်ားထဲတြင္ အိႏိၵယရွိ Buksh Foundation က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Lighting a Million Lives
စီမံကိန္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ စြမ္းအင္အျပည့္အဝမရရွိေသးသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းၿပီး
အားထားေလာက္သည့္

အလင္းေရာင္အရင္အျမစ္မ်ားကို

ေနေရာက္ျခည္သံုး

နည္းပညာမ်ားမွ

ရရွိေစျခင္းျဖင့္

သူတို႔ဘ၀အရည္အေသြးကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးေကာ္မတီသည္ CSR သက္ေရာက္မႈဆု အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္သည္။
CSR သက္ေရာက္မႈဆုသည့္ သိသာသည့္ ေရရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္တစ္စိုက္
လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွတ္တမ္းေကာင္းရွိၿပီး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္မႈ ရွိသည့္
အစီအစဥ္ကိုဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ CSR အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆုရသူမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ
Sealed

Air

Soap

for

Hope

ျဖစ္သည္။

၎သည္

ႏိုင္ငံ

၁၀

ခုတြင္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး

အခက္အခဲေတြ႕ႀကဳံေနသည့္ လူထုမ်ားကို ဆပ္ျပာအပိင
ု ္းအစမ်ား ေခၽြတာစုေဆာင္းထားၿပီး ၎တို႔ကို ဆပ္ျပာေတာင့္
အသစ္မ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ဖို႔ သင္ၾကားေပးသည္။
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Intel-AIM ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း
Intel-Asian Institute of Management Corporate Responsibility Award (IACRA) သည္ CSR ကို
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး CSR ကို ၄င္းတို႕ လုပ္ငန္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္
ကုမၸဏီမ်ားကို

္အသိအမွတ္ျပဳလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါဆုရရွိရန္

ကုမၸဏီမ်ားသည္

၄င္းတို႔

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္သာမက ့ ျပင္ပတြင္ ၄င္းတို႕ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကိုပါ CSR လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ တက္ၾကြစြာတိုက္တြန္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကာင္းကို ျပသရမည္ျဖစ္သည္။
အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္မွာ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္

ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုရွိၿပီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးရန္
အတုယူစရာ

CSR

ဳသင့္ၿပီး

ကို

မိမိတို႔ႏွင့္

ထုိ႔ျပင္

CSR

နယ္ပယ္တိုင္းတြင္

စီမံကိန္း

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားသည္

ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိသည့္
ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔

သို႔မဟုတ္

နည္းလမ္း၏
ထင္ရွားသည့္
အစီအစဥ္မ်ား

အမ်ားစံနမူနာယူစရာျဖစ္သင့္ၿပီး

လုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္

လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊

ေကာင္းမြန္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား

ေရာက္ရွိေအာင္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သင့္သည္။
၂၀၁၅

ခုႏွစ္တြင္

ဆုရရွိသူမွာ

ေရရွည္တည္တံ့မႈေရး

Chiva-Som

ခုိင္မာသည့္

International

Health

Resort

ကတိကဝတ္ျပဳေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏

အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္

အဆိုပါဆုကို ခ်ီးျမွင့္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎၏ တာ၀န္ယူမႈအစီအစဥ္ (Chiva-Som Responsibility program) သည္ ု
တာ၀န္ယူမႈ ရွိၿပီး က်င္၀
့ တ္ျပည့္စုံသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ားေကာင္းမ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ
ဝင္ေငြတိုးပြားေစခဲ႕ၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စည္းႏိုင္ခဲ႕သည္။

၄.၈။ အဆင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္း
ခိုင္မာၿပီး

ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္

လိုအပ္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ားကို

အကဲျဖတ္သူမ်ားကႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္သည့္

ထိေရာက္မႈရွိသည့္

အေျခခံၿပီး
အဆင့္

အရည္အေသြး
သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ပံ႕ပိုး၊ စြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ
အစြမ္းထက္သည့္
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

နည္းလမ္းမ်ား
လုပ္ငန္းမ်ား

ျဖစ္သည္။

အဆင့္သတ္မွတ္ေပးျခင္းတြင္

ျဖစ္လာေစရန္၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

သို႕မဟုတ္

ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လုိသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ရွိလာေစရန္ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စားသုံးျခင္း၊ ၀ယ္ယူအားေပးျခင္း ျပဳလိုသူမ်ား ရွိလာေစရန္
အားေပးသျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရွိေစရန္
မက္လုံးေပး စြဲေဆာင္ႏိုငရ
္ ာတြင္ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။
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Fortune မဂၢဇင္း၏ Change the World စာရင္း
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ Fortune မဂၢဇင္း၏ “Change the World ” စာရင္းသည္ အဓိကလူမႈေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ၄င္းတုိ႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္
ေျဖရွင္းနိုင္သည့္

ထိပ္တန္းကုမၸဏီ

ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည့္

၅၀

ကို

အသားေပးေဖာ္ျပသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ပထမဆုံးထြက္ေပၚလာသည့္စာရင္းလည္း

အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး

အဆင့္သတ္မွတ္သည့္

ျဖစ္သည္။

၎မွာ

ေအာင္ျမင္စြာ
လုပ္ရပ္မ်ားတြင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

၄င္းတို႕၏

လူမႈႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျပဳသေဘာအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆန္းသစ္မႈအရ
ယွဥ္ၿပိဳင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရွိေစရန္

Fortune

မဂၢဇင္းသည္

စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင္႔

စာရင္းအတြက္

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပါေမာကၡ မာ့ခ္ ခရာမာက ဦးေဆာင္ၿပီး ပါေမာကၡ မစ္ေခးေပၚတာက
လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္

အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ

အႀကံေပး

္အဖြဲ႕တစ္ခု

ျဖစ္သည့္

အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္
စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္သည့္ ကုမၸဏီ ၃ ခုမွာ Vodafone and Safaricom၊
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဤ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕သည္

သေဘာထားစာတမ္း
၂၀၁၆

ခုႏွစ္

အၾကမ္းျပဳစုခ်ိန္တြင္

Change

the

World

Google ႏွင့္ Toyota
အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး

List

2016

အတြက္

ကုမၸဏီအားအဆိုျပဳအမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။

MCRB ၏ ပြင့္သစ္စ/ TiMEအစီရင္ခံစာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ MCRB ၏ ပြင့္သစ္စ အစီရင္ခံစာ/ TiME အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အႀကီးဆုံးျမန္မာ ကုမၸဏီ ၁၀၀ ၏ ၀က္ဆိုက္မ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး
၎ကုမၸဏီမ်ား၏

စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည့္

အခ်က္မ်ားအရ

စီးပြားေရး
အမွတ္

လုပ္ငန္း

ေပးရန္

ေမးခြန္း

အေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္း
၃၅

ေမးျမန္းသည္။

၎တို႔

အထူးသျဖင့္

အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ အဖြဲ႕လိုက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယေျမာက္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရာ
ဦးေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ သိသာစြာ တုိးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆုံး ျမန္မာကုမၸဏီမွာ (၂၀၁၄ တြင္ အဆင့္ ၉ ရသည့္) Serge Pun and Associates (SPA)
ျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၄ တြင္ အဆင့္ ၃ ရသည့္) မက္စ္ျမန္မာက ၎ေနာက္မွ ရမွတ္အလြန္နီးကပ္စြာ လိုက္ေနသည္။ (၂၀၁၄
တြင္ အဆင့္ ၁ ရသည့္) KBZ က တတိယေနရာတြင္ ရွိသည္။

Australia-Myanmar Chamber of Commerce Responsible Investment Working Group

Page 50

နိဂုံးခ်ဳပ္ ေကာက္ခ်က္
ဤစာတမ္းသည္ ၾသစေၾတးလ်-ျမန္မာ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား သုေတသန၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၏ ရလဒ္ ျဖစ္သည္။
‘အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရးေဖာ္ေဆာင္မ’ႈ

အယူအဆသစ္က

ေရရွည္တည္တ့ံသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္

မည္သို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ကို

မည္သုိ႔ရည္ရြယ္ႏိုင္သည္ႏွင့္

စူးစမ္းေလ့လာရန္

ဤအဖြဲ႕က

နည္းလမ္းရွာခဲ့ၾကသည္။
အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရးအယူအဆကို ေ၀ဖန္သူမ်ား မရွိမဟုတ္ ရွိပါသည္။ စီးပြားေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္တြင္
ျပႆနာအလုံးစုံကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အဓိပၸါယ္ျပည္၀
့ ေနသည္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ
စီးပြားေရး

ကို

အေျခခံတစ္ရပ္ေပၚတြင္

အဓိပၸါယ္ရွိလာေစႏိုင္သည့္
လူမႈေရးဆိုင္တိုးတက္မႈ

အလားအလာရွသည္။
ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ေစရန္

၎က

အရွည္တည္တံ့ေသာ

ကုမၸဏီမ်ား၏

အရြယ္အစားႏွင့္

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ဤအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအစုိးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္
အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး ဖန္တီးမႈ ရွိေစရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

မည္သို႔

မက္လုံးေပးစြဲေဆာင္မည္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ဤစာတမ္းပါ

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေလးထား သုံးသပ္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ (အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၁၂ တြင္
ၾကည့္ရႈပါ)
အဖြဲ႕သည္

အျခားသူမ်ားအျပင္

ဤစာတမ္းကို

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀ရျခင္းလည္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၀န္းက်င္မွ

ျဖစ္သည္။

လူထုပါ၀င္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေဆြးေႏြးမႈသည္

ရရွိရန္

တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးသည့္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားထြက္ေပၚလာေရးသို႕ ဦးတည္လိမ့္မည့္ဟု ဤလုပ္ငန္းအဖြဲ႕က
ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အေနျဖင့္

တာဝန္ယူမႈရွိသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို

ေကာင္းစြာအသံုးခ်ၿပီး

ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ရရွိေစၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အတုယူစရာ နမူနာေကာင္းတစ္ခု
ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ျပသရန္ ္ ဤလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ အျခာစိတ္ဝင္စားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ
လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁- အိႏိၵယ၏ CSR ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း
အိႏိၵယ၏ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရသည့္ CSR ဥပေဒဆိုသည္မွာ ာ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အိႏိၵယကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ ၂၀၁၃ (အက္ဥပေဒ) ၏ သက္ဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ား
ဥပေဒသက္ေရာက္သည္ျဖစ္ရာ ဥေပေဒအရကုမၸဏီမ်ားသည္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၿပီးခဲ႕သည့္ ၃ ႏွစ္စာ
ပ်မ္းမွ်အျမတ္၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သုံးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒအရ ကုမၸဏီသည္ အသားတင္တန္ဖိုး အနည္းဆုံး INR
၅၀၀၀ သန္း (USD ၇၃.၂ သန္း) ရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး အနည္းဆုံး INR ၁၀၀၀၀ သန္း (USD
146.5 သန္း) ရွိလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အသားတင္ အျမတ္ အနည္းဆုံး INR ၅၀ သန္းရွိပါက (USD ၇.၃
သန္း) အိႏၵိယႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ (အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ရုံးခြဲရွိသည့္) ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကိုပါ
အႀကံဳးဝင္သည္။ အိႏိၵယ Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ခုႏွစ္အတြင္း INR ၂၀၀ ဘီလီယံ (USD ၂.၉၇ ဘီလီယံ) ခန္႔မွာ CSR အသုံးစရိတ္အတြက္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၆၀၀၀
၀န္းက်င္ခန္႔ထံမွ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါဥပေဒအရ CSR ဆိုသည္မွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ ျမွင့္တင္ေရး၊ HIV
တိုက္ဖ်က္ေရး၊

သဘာ၀

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ

သက္ေမြးပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္မႈတိုးတက္ေရးႏွင့္
ထည္၀
့ င္ျခင္းမ်ားကဲသို႕ေသာ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏

ေခါင္းစဥ္မ်ားအပါအဝင္

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈေသခ်ာေစေရး၊
အမ်ိဳးသားအဆင့္

ကယ္ဆယ္ေရးရန္ပုံေငြသို႕

သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည့္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္ ့ စီမံကိန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေခၚသည္။ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား (၎တို႔ မိသားစုမ်ား)
ကိုသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးသည္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ယူဆ၍ မရပါ။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သလို၊ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တဆင့္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံး ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၃ ႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ၿပီး
မွတ္ပံုတင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ NGO မ်ားမွတဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ CSR လုပ္ငန္းမ်ားကို
အိႏၵိယတြင္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ CSR လုပ္ငန္းမ်ားကို အႀကံေပးရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ ႏိုင္ရန္
ကုမၸဏီသည္ CSR ေကာ္မတီတစ္ခု (လြတ္လပ္သည့္ ဒါရိုက္တာမ်ားပါဝင္သည္)့ တည္ေထာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည့္

အျခားအရာမ်ားအျပင္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပပါ၀င္သည့္

ႏွစ္စဥ္

ကုမၸဏီ၏
CSR

CSR

အစီရင္ခံစာျပဳစုရန္

မူ၀ါဒ
လိုအပ္သည္။

ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုမၸဏီ၏ ၀က္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီက ဥပေဒအရ
CSR

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

၀င္ေငြ

၂

%

သုံးစြဲရန္

ပ်က္ကြက္ပါက

ဒါရိုက္တာမ်ားအဖြဲ႕သည္

ထိုသို႔

မသုံးစြဲရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား ေဖာ္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။
CSR အစီရင္ခံစာတြင္ ကုမၸဏီ၏ CSR မူ၀ါဒဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္
ကုမၸဏီသည္

(အၾကမ္းဖ်ဥ္း

USD

၇၃၂

ႏွင့္ညီမွ်သည့္

INR

50000

ေအာက္

မနည္းသည့္)

ဒဏ္ေငြ

သတ္မွတ္ခံရႏိုင္သည္။ ပ်က္ကြက္သည့္ ကုမၸဏီအရာရွိတိုင္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ /သို႔မဟုတ္ INR ၅၀၀၀၀
ေအာက္မနည္းသည့္ ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ က်ခံရႏိုင္သည္။ ‘မသုံးစြဲမႈ’အတြက္ သီးျခားျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိပါ။
သို႔ေသာ္ အက္ဥပေဒတြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ သီးျခားျပစ္ဒဏ္ မသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီႏွင့္/
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သို႔မဟုတ္

ပ်က္ကြက္သည့္

အရာရွိမ်ားသည္

INR

၁၀၀၀၀

(USD

၁၄၇)

အထိ

ရွိႏိုင္သည့္

ဒဏ္ေငြ

အျပစ္ေပးခံရႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေ၀ဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ား
အဆိုပါဥပေဒအတည္ျပဳျခင္းသည္ NGO ႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူပန္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။
အဓိကေ၀ဖန္မႈမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္• Global Reporting Initiative (GRI) အဖြဲ႕က CSR အသုံးစရိတ္ဥပေဒျပဌာန္းျခင္းသည္
ဖိအားေပးပရဟိတလုုပ္ငန္း၊ ၿပီးၿပီးေရာ အျပဳအမူ၊ ဟန္ျပကရုဏာလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္
အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ ဥပေဒ မလိုက္နာလိုသျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား အတုလုပ္ျခင္းသို႔

ဦးတည္ေစႏုိင္သည္ကို ေဖာ္ျပသည္။25 ထို႔ျပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ မ်ားစြာေသာ ဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ
အေရးယူမႈအားနည္းကာ ဥပေဒေလးစားလုိက္နာမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါဥပေဒသည္
ရွိႏွင့္ၿပီး အေျခအေနဆိုးအား ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးေရး မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာျဖစ္သည္။
• ဥပေဒၾကမ္းအေပၚတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ National Foundation for India က အက္ဥပေဒပါ CSR
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကန္႕သတ္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္မွာ လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားထက္
ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းမ်ားအေပၚတြင္သာ အဓိကထားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 26
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကလည္း CSR လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဥပမာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏
အမ်ိဳးသားကယ္ဆယ္ေရးရန္ပုံေငြကို ထည္၀
့ င္ျခင္းမ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္ ပရဟိတသာ ျဖစ္ၿပီး
ေကာက္ခံရရွိေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားသည္ တာ၀န္ခံႏိုင္မႈ မရွိပါ။ အလားတူ ္ဥပေဒသည္ ဟန္ျပလုပ္ကိုျခင္းကို
အတည္ျပဳရာ ေရာက္သည္။ ဥပမာ စီးကရက္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေဆးရြက္ႀကီး ကုမၸဏီတစ္ခုသည္
တဖက္တြင္လည္း စီးကရက္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ကာ ရရွိသည့္ အျမတ္ ၂ % ကို
‘ပညာေရး’အတြက္ လြယ္လင့္တကူ ခြဲေ၀ေပးႏိုင္သည္႕ အခ်က္။
• CSR အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ Value CSR အဖြဲ႕၏ စီအီးအိုက ေဖာ္ျပထားသည့္ CSR
လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ “အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး” စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္

အခက္ေတြ႕ေစသည္။27 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တန္ဖိုးဖန္တီးေရး တစ္နည္းနည္းျဖင့္ တိုင္းတာရန္၊
“အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေ၀ေရး” လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုံမွန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာ၏
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု မဟုတ္ပါဟု ေဖာ္ျပရန္ လုိလိမ့္မည္။
• ရလာသည့္ အျမတ္မ်ားကို မျဖစ္မေန သုံးစြဲရမည္ဟု ဆိုျခင္းသည္ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္း
အစပ်ိဳးကာလတြင္ လူထုအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေစရန္ အားမေပးပါ။ လုပ္ငန္းအစပ်ိဳး ကာလတြင္
အျမတ္အစြန္း မျပဳႏိုင္ေသး၍ ျဖစ္သည္ (သုိ႔ဆိုပါကသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားသည္
အျမတ္ရႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား မည္ေသာအခါမွ် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်)။
• CSR အသုံးစရိတ္ျပဌာန္းျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကဲ့သုိ႔
အခန္းက႑မ်ားသုိ႔ ကုမၸဏီမ်ား ေရာက္ရွိေစသည္။ ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အစိုးရ က႑သာ ျဖစ္သည္။
လူထုတို႔ကသာ ယင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မွီခိုလာပါက နက္ရိႈင္းသည့္
အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီသည္ အျမတ္ မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းပိတ္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္သည္။
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အခြင့္အလမ္းမ်ား
၂၀၁၄

ခုႏွစ္တြင္

အိႏိၵယစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ

ေရတိုတြင္

CSR

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္အားမ်ား

အဓိကထားၾကေၾကာင္း အသိေပးသည့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
CSR

အသုံးစရိတ္ျပဌာန္းျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္လာမည့္

Accenture

28

တို႔သည္

အိႏိၵယ

တည္ေဆာက္ေရးတြင္သာ

သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာသည္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

တျဖည္းျဖည္း

လက္ခံလာမည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္သည္မွာ• စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းစုႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား တည္ေထာင္ရန္ CSR လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အသုံးျပဳျခင္း- CSR အသုံးစရိတ္ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလုပ္ ခန္႔ႏိုင္သည့္ လုပ္သားမ်ား
ေမြးထုတ္ေပးမည့္ သက္ေမြးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အားေကာင္းေရး ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ CSR
ရန္ပုံေငြမ်ား ထည္၀
့ င္ေစႏိုင္သည္။ အိႏိၵယ အမ်ိဳးသားကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိရန္
ထပ္တိုးလုပ္သား သန္း ၂၉၀ ခန္႔ကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့က်င့္ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္
ဤအခြင့္အလမ္းကို အမ်ားဆုံး အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္
အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ား ေမြးထုတ္သည့္ ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။
• CSR ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး တစ္ဖက္တြင္အေျခအေနကို
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း- ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏
စိတ္ကူးမ်ားေပါင္းစု အေျချပဳတည္ေဆာက္ကာ ႏိုင္ငံကို ျမွင့္တင္ႏိုင္သကဲ႕သို႕
“ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ရရွိသည့္ ့္” တီထြင္ဆန္းသစ္မႈသည္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား
ျမွင့္တင္ႏိုင္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အျမတ္ ရေစႏိုင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဥပမာ ဗဟုိအစိုးရက ခြင့္ျပဳသည့္ ပညာရပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ နည္းပညာ
က႑မ်ားတြင္ မိမိတို႔ CSR ရန္ပုံေငြမ်ား အဓိကထည့္၀င္ျခင္းျဖင့္ ဤအခြင့္အလမ္းကုိ အသုံးခ်ႏိုင္သည္။
• CSR လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ပြင္းလင္းစြာေတြးေခၚႀကံဆႏို္င္သည့္
ေလ့လာေရး ဌာနမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း- CSR လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဗဟုယဥ္ေက်းမႈ
ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား စမ္းသပ္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္
ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မ်ား အတြက္ ျပည့္စုံသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
• CSR ကို ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားနယ္ပယ္တြင္ လ်စ္လ်ဴရွဳ႕ခံထားရသည္႕ က႑မ်ားတြင္ သံုးစြဲစရာ
ေငြေၾကးရရွိေစသည့္ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေစျခင္း - CSR အသုံးစရိတ္ျပဌာန္းျခင္းသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစရာ
ႏိုင္ငံတြင္ မိခင္က်န္းမာေရးျမွင့္တင္ျခင္း၊ HIV ၊ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား တိုက္ဖ်က္ျခင္းကဲ့သုိ႔
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ရရွိေစေရး အေထာက္ကူျပဳသည္။

အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနသည္မွာ
၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည့္ ဤ္ဥပေဒစတင္သက္ေရာက္သည့္ ပထမႏွစ္ျဖစ္သည္။ စေတာ့ေစ်းကြက္သည္ CSR
ဥပေဒကို

အပ်က္သေဘာမတုန္႔ျပန္ပါဟု

ျပသသည့္

ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ

လြဲ၍

အမ်ားျပည္သူ၏

အျမင္မွာ

29

အမွန္တကယ္ ရလဒ္အစစ္မ်ား ျမင္ေတြ႕ရန္ ႏွစ္အနည္းငယ္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅

ဒီဇင္ဘာတြင္

KPMG

က

(ေစ်းကြက္အရင္းတြင္

အေျချပဳသည္)့

ထိပ္တန္း

ကုမၸဏီ

၎တို႔၏ ္ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္မႈကို ဆန္းစစ္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
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၁၀၀

ႏွင့္

ကုမၸဏီ ၁၀၀
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လုံးသည္

ဥပေဒအရ အႀကဳံး၀င္ေနၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ကုမၸဏီ ၈၇ ခုမွာ CSR အသုံးစရိတ္ ၂ % သုံးစြဲရန္

ဥပေဒအခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေနသည္။

ေအာက္ပါဇယားသည္ အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္-

KPMG ေတြ႕ရွိခ်က္

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္

အမ်ားျပည္သူသိ ထုတ္ျပန္သည့္ CSR မူ၀ါဒႏွင့္ ႏွစ္စဥ္

ကုမၸဏီ ၉၅ ခု

CSR အစီရင္ခံစာရွိရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္

သတ္မွတ္ CSR အသုံးစရိတ္ ၂ % ေအာက္

(ကုမၸဏီ ၈၇ ခုအနက္) ကုမၸဏီ ၅၂ ခု

သုံးစြဲသည္
မသုံးစြဲရျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ေပးရန္

ကုမၸဏီ ၁ ခု

ပ်က္ကြက္
မသုံးစြဲျဖစ္သည့္ CSR အသုံးစရိတ္ပမာဏကို

ကုမၸဏီ ၁၃ ခု

လာမည့္ႏွစ္သို႔ သယ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳသည္
(၎မွာ ဥပေဒအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ေက်ာ္လြန္သည္)
က်န္းမာေရး၊

ေရဆိုးစနစ္ႏွင့္

ပညာေရးဆိုင္ရာ

အသုံးစရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း

CSR

၅၀% ထက္ပိုမို
မွတ္ရန္

ကုမၸဏီ

၁။

အမ်ားစုမွာ

မသက္ေရာက္မီကပင္

အက္ဥပေဒ

ဤက႑မ်ားတြင္

လုပ္ကိုင္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။
မွတ္ရန္

၂။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏

ကယ္ဆယ္ေရးရန္ပုံေငြတြင္

အမ်ိဳးသား

ထည္၀
့ င္ျခင္း

အစုိးရဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ကဲ့သုိ႔

ကုမၸဏီမ်ားစြာက

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္မဟုတ္။

ေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ CSR
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီ ရာခိုင္ႏႈန္း-

ကိယ
ု ္ထူကိုယ္ထ

၁၄%
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-

ကုမၸဏီ ေဖာင္ေဒးရွင္း

၇%

-

ျပင္ပအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕ ( ဥပမာ

၁၅%

NGO)
-

အထက္ပါနည္းမ်ား ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳ

CSR အတြက္ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ သုံးစြဲသည့္

၆၄%
၃%

ကုမၸဏီရာခိုင္ႏႈန္း (ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဥပေဒအရ
တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္း မရွိ)
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ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္လား
၂၀၁၅ စက္တင္ဘာတြင္ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ေကာ္မတီက ္ဥပေဒအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား အႀကံျပဳသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။31 အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ• ကုမၸဏီမ်ားစြာတို႔မွာ အျခားဥပေဒမ်ားအရ လိုက္နာရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ဤအက္ဥပေဒအရ
ရႈပ္ေထြးသည့္ အစီရင္ခံစာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ရာတြင္ လြယ္ကူမႈနည္းေစသည္ဟု
ခံစားေနၾကရသည္။ ဥပေဒ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း
သုိ႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဥပေဒသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ CSR
လုပ္ငန္းမ်ား ပံ့ပိုကူညီရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မတီက ထပ္မံဆိုထားသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္တြင္
ကုမၸဏီငယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရင္း ကုမၸဏီမ်ားကို ဥပေဒလိုက္နာသည့္
ယဥ္ေက်းမႈေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ ေပးသင့္သည္ဟု ေကာ္မတီက အႀကံျပဳထားသည္။
ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားစြာတို႔က (လ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္း ဆန္႕က်င္ဖက္) CSR မသုံးစြဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို
ျပစ္ဒဏ္ေပးေရးကို အေလးေပးေနၾကေသာ္လည္း ေကာ္မတီကမူ ၎အခ်က္ကို ျငင္းဆိုထားၿပီး
“လိုက္နာလိုကလိုက္နာ သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပး” ဟူသည့္ အေထြေထြမူမ်ားသည္
လုံေလာက္မႈရွိသည္ဟု ဆိုထားသည္။
• ္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ CSR လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းသည္ အလြန္ကန္႔သတ္မႈရွိသည္ဟု ေကာ္မတီက
ယူဆသည္။ ေဖာ္ျပပါရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအက်ဳိးရွိေစၿပီး/ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ
ရည္ရြယ္အက်ိဳးျပဳသည္/့ လူထုေကာင္းစားေရးျမွင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လႊမ္းၿခဳံပါ၀င္မည့္
အပိုဒ္ခြဲတစ္ခု ထည့္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏
အမ်ိဳးသားအဆင့္ကယ္ဆယ္ေရးရန္ပုံေငြသည္ ဥပေဒ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ဟု ေကာ္မတီက
ထင္ျမင္ထားသည္။
• အစိုးရအေနျဖင့္ မတူညီသည့္ CSR လုပ္ငန္းတို႔ကို ပုံစံကြဲျပားစြာ အခြန္ ေကာက္ခံေနျခင္းကိုလည္း
ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ေကာ္မတီက အႀကံျပဳထားသည္။ ဥပမာ CSR လုပ္ငန္းမ်ားဟု ယူဆသည္ျဖစ္ေစ၊
မယူဆသည္ျဖစ္ေစ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၊ သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ကုမၸဏီသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားထံမွ အခြန္ ျပန္အမ္းေငြ ရရွိႏိုင္သည္။
• ဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ားအေပၚ မသက္ေရာက္သင့္ အထူးသျဖင့္
ဆိုင္ရာႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ား၏ မိခင္ႏိုင္ငံဥပေဒအရ CSR ဥပေဒမျပဌာန္းထားျခင္း မရွိဘဲ
ဒါရိုက္တာမ်ားအဖြဲ႕သည္လည္း အိႏိၵယတြင္ မတည္ရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္သည္ (ထို႔ေၾကာင့္
ယင္းကုမၸဏီမ်ားက CSR လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပင္းထန္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
ေတြ႕ႀကဳံရႏိုင္သည္)။ ဤျပႆနာကို ေနာင္တြင္ ထပ္မံ သုံးသပ္ပါမည္ဟု ေကာ္မတီက ဆိုထားသည္။
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