မာတိကာ
စဉ်

အ ကကာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။

နိဒါန်း

၂။

Corporate Social Responsibility (CSR) ဆိုသည်မှာ

၃

၃။

CSR အမျိုးအစားများ (The four types of CSR)

၄

၄။

CSR အဆင့်များ (The four levels of CSR)

၇

၅။

CSR အတွက် စဉ်းစားရမည့် အ ခြေြေံအြေျက်များ

၁၀

၆။

CSR ၏ အားသာြေျက်နှင့် အားနည်းြေျက်များ

၁၁

၇။

ခမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် CSR လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ြေျက်များ

၁၄

၈။

CSR စနစ် ကာင်းတစ်ြေုအတွက်နှိုင်းယှဉ် လ့လာခြေင်း

၁၉

၉။

ခမန်မာနိုင်ငံ၏ CSR လုပ်ငန်းအတွက်စိန် ြေါ်မှုများ

၂၁

၁၀။

CSR လုပ်ငန်းစဉ်အ ပါ်ရှုခမင်သုံးသပ်ြေျက်

၂၃

၁၁။

နိဂုံး

၂၅

Corporate Social Responsibility (CSR) နှင့် မြန်ြာနိုင်ငံ
နိဒါန်း
၁။

စီး ပွ ာ းရေးလုပ ်င န် းြျား၏ လူြ ှုရ ေးတာဝန် ယူ သ ိတ တ် မြင် း (Corporate Social

Responsibility –CSR) ဆိုသည်မှာ စီးပွာ းရေးလု ပ် ငန်းတစ်ခ ု ၊ စီ မံ ကိ န်းတစ်ခ ု အရနဖြင့်
ရနာက်ဆက်တွဲရဆာင်ေွက်ေမည့် မဟာဗျူဟာစီမံချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀ ဖပည့်လွန်နှစ်
များမှစတင်ကာ CSR လုပ်ငန်းစဉ်အား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများ၊ ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်
သည့် အသိုင်းအဝိုငး် များကကားတွင် ဂရုဖပုရဆာင်ေွက်ေမည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ်အဖြစ် စတင်
လာခဲ့သည်။ CSR လုပ်ငန်းစဉ်အား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုြျားအရနဖြင့် ၎င်းတို့၏စီးပွားရေး
မဟာဗျူဟာတစ်ေပ်အရနဖြင့်လည်းရကာင်း၊

အစိုးေြဟုတ်ရသာတက်ကကလှုပ်ေှားသည့်အဖွဲ့

အစည်းြျားအရနဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူ့ အြွဲ့ အစည်းတို ့န ှင ့် သဟဇာတဖြစ် မှု ဟူ ၍
လည်းရကာင်း၊ အစိုးေအဖွဲ့အစည်းြျားအရနဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများ၏ ရနာက်ဆက်တွဲ
ပေဟိတလုပ်ငန်းစဉ်များဟူ၍လည်းရကာင်း အသီးသီးရှုဖမင်ခဲ့ကကပါသည်။
၂။

၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအြွဲ့ကကီးသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူ့အခွင့်

အရေးဆိုင်ော လမ်းညွှန်စည်းမျဉ်း (UN Guiding Principles on Business and Human Rights)
အား ချမှတ်ခဲ့သည်။ အဆိပ
ု ါလမ်းညွှန်၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများအရနဖြင့် လုပ်ငန်းများ
ရဆာင်ေွက်ောတွင် ဖြစ်ရပါ်လာသည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ောထိခိုက်နစ်နာမှုများအား တားဆီး
ကာကွယ်နိုင်ေန် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အရနဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ဖခင်းလည်းဖြစ်သည်။
၃။

အဆိပ
ု ါလမ်းညွှန်တွင် ကဏ္ဍကကီး(၃)ေပ်ပါဝင်ပပီး အဆိပ
ု ါကဏ္ဍကကီး (၃)ေပ်မာှ လူ့အခွင့်

အရေးကိုကာကွယ်ရေး အစိုးေ၏တာဝန်၊ လူ့အခွင်အ
့ ရေးကိုရလးစားရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု

Waldman,D, Siegel,D & Javidan,M, 2004, “CEO Transformational Leadership and Corporate Social
Responsibility”, Working Paper, Resselaer Polytechnic Institute
https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles ( Accessed Date 5.4.2019)

များ၏ တာဝန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို တာဝန်ယဖူ ပန်လည်ကုစားေန်တာဝန်တို့ဖြစ်သည်။
အဆိပ
ု ါကဏ္ဍ(၃)ေပ်အား Protect, Respect and Remedy ဟုမှတ်သားနိုင်သည်။
၄။

အထက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များအေ CSR လုပ်ငန်းစဉ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအရနဖြင့်

အစိုးေမှချမှတ်ထားသည့်

ဥပရေလုပ်ထးံု လုပ်နည်းစည်းမျဉ်းများကို

လိက
ု ်နာရုံမျှမကဘဲ

၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလု ပ် ငန် းစီ မံ ကိ န်း များရကကာင့်ဖ ြစ် ရပါ်လာသည့် လူမှုရေးနှင့် သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အကျိုးဆက်များအရပါ်တွင်ပါတာဝန်ေှိရကကာင်း သိေှိနားလည်နိုင်ပါသည်။
၅။

CSR ၏ အဓိကဉီးတည်ချက်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အကျိုးအဖမတ်နှင့် လူမှုရေး

ဆိုင်ော အရပါင်းလက္ခဏာရဆာင်သည့်ေလေ်များ အကျိုးတူေေှိရစရေးဖြစ်သည်။ ြွံ့ပြိုးဆဲ
နိုငင
် မ
ံ ျားတွင် CSR လုပ်ငန်းစဉ်အား ကာကွယ်တားဆီးဖခင်း(Defensive) နှင့် ြန်တီးရပးဖခင်း
(Proactive) ဟူရ သာ နည်း ဗျူဟာ(၂)ေပ်ဖ ြင့် ရဆာင် ေွ က် လျက် ေ ှိ သ ည်။ Defensive
နည်းဗျူဟာသည် လူ့အြွဲ့အစည်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ရေးကွက်အရဖခအရနများအရပါ်
သက်ရောက်လာနိုင်သည့် CSR လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရဖပာင်းဖပန်အကျ ိူးသက်ရောက်မှုများအား
ကာကွယ်တားဆီးေန်နှင့် Proactive နည်းဗျူဟာသည် လူ့အြွဲ့အစည်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
ရေးကွက်အကျ ိုးအဖမတ်များေေှိနိုင်ေန် ြန်တီးေယူဖခင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ ြွံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်
စဉ်ဆက်မဖပတ်ရေေှည်တိုးတက်ရေးအတွက် ဖပည်ပေင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုများ၊ ဖပည်တွငး် စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအား အစဉ်တစိုက်အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်ရလ့ေှိော CSR လုပ်ငန်း
စဉ်သည်

အရလးထားရဆာင်ေ ွက ် ေမည့်

လု ပ် ငန် းစဉ် လ ည်း ဖြစ်ပါသည်။

ဖမန်မာနိုငင
် ံ

သည်လည်း ြွံ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့်အားရလျာ်စွာ အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်လျက်
ေှိသည့် ဖပည်တွင်း/ ဖပည်ပစီးပွားရေးေင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုများတွင် CSR လုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါမှုနှင့်

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf (Accessed Date
5.4.2019)
Waldman,D, Sieပ်gel,D & Javidan,M, 2004, “CEO Transformational Leadership and Corporate Social
Responsibility”, Working Paper, Resselaer Polytechnic Institute

CSR ဆိုင်ောအရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဤစာတမ်းတို
တွင် ဖပုစုရြာ်ဖပထားေှပ
ိ ါသည်။
Corporate Social Responsibility (CSR) ဆိုသည်ြှာ
၆။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား၏ လူြှုရေးတာဝန်ယူသိတတ်မြင်း(CSR) သည် ပိုမိုတွင်ကျယ်လာပပီး

နိုင်ငံတကာမှ Customer များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ရဆာင်ောတွင် မေှိမဖြစ်လိုက်နာ
ကျင့်သုံးေမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရသာ် CSR နှငပ
့် တ်သက်၍ မရေောမှုများနှင့်
နားလည်မှုလွဲမှားဖခင်းများ ေှိရနပါရသးသည်။ CSR သည် ရငွရကကးရထာက်ပဖံ့ ခင်းမျှသာ
မဟုတ်ပါ။ ရငွရကကးရထာက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းသည် CSR လုပ်ငန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာ
အကျုံးဝင်သည်။ CSR ဆိုသည်မှာ ဥပရေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရလးစားလိုက်နာဖခင်း
ဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ရသာ်ဖငားလည်း တစ်ဦးတစ်ရယာက်၏ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
ရဆာင်ေွက်ချက်များသည် လူထုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အားအကျိုးသက်ရောက်မှုေှိသည့် ဖြစ်စဉ်ဟူ၍
လည်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ပု(ံ ၁)။ CSR ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ြျား

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/no1.pdf (Accessed Date 5.4.2019)
Connecting The Dots, Corporate Social Responsibility (CSR) in Myanmar: A Win – Win Solution for Business
and Society, Smart Myanmar.

၇။

CSR လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အရဖခခံအချက်မှာ တာဝန်ယမ
ူ ှုေှိရသာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း

များပင်ဖြစ်သည်။ တာဝန်ယမ
ူ ှုေှိရသာ စီး ပွ ားရေးလု ပ် ငန်း ဆို သ ည် မှ ာ လူ့ အခွ င့် အရေးကိ ု
ရလးစားလိုက်နာဖခင်း၊ ဥပရေကိုရလးစားလိက
ု ်နာဖခင်း၊ လာဘ်ရပးလာဘ်ယူရေှာင်ကကဉ်ဖခင်း၊
အခွန်ရဆာင်ဖခင်း၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအား အရလးထားဖခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို
အရလးထားဖခင်း၊ အဖခားစီးပွားရေးများကို တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှုဖြင့် ဆက်စပ်ရဆာင်ေွက်
ဖခင်း၊ ပွင့်လင်းဖမင်သာမှုေှိဖခင်း၊ Stakeholder များနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ဖခင်းတို့ဖြစ်သည်။
CSR အြျ ိုးအစားြျား (The four types of CSR)
၈။

စီးပွာ းရေးလု ပ် ငန်းများ၏ လူ မှုရ ေးတာဝန် ယ ူ သ ိတ တ် ဖခင်း (CSR) ကို ပေဟိ တ

လုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်ဖခင်း (Philanthropic Efforts)၊ သဘာဝပတ်ဝ န်းကျင် ထိ န်း သိမ ်း
ရစာင့်ရေှာက်ဖခင်း (Environmental Conservation) ၊ မတူကွဲဖပားဖခင်းနှင့် အလုပ်သမားရေးော
(Company Diversity and Labour Practices) နှင့် ရစတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများဖြင့်
အရထာက်အပံ့ရပးဖခင်း (Supporting Volunteer Efforts) စသည့် အမျိုးအစားများ (၄) မျိုးဖြင့်
ရအာက်ပါအတိုငး် ခွဲဖခားသတ်မှတ်ထားပါသည်(က) ပေဟိတလုပ်ငန်းြျားရဆာင်ေွက်မြင်း (Philanthropic Efforts) ။ ကမ္ဘာရပါ်ေှိ
ကုမ္ပဏီကကီးများသည် ပေဟိတလုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်မှုများနှင့် ၎င်းတို့၏အကျ ိူး
အဖမတ်အား ထိန်းညှိရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ Bill & Melinda Gates တို့
တည်ရထာင်ထားသည့် Microsoft ကုမ္ပဏီသည် နည်းပညာများဖြင့် ကမ္ဘာ
တစ်ဝှမ်းေှိ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဆီသို့ ဖြန့်ရဝရဆာင်ေွက်ရပးလျက်ေှိသည်။ အဆိုပါ
ကုမ္ပဏီအရနဖြင့် ၎င်း၏ရအာင်ဖမင်မှုအတွက် နည် းပညာသစ်မ ျား တီထွ င် ရုံ
သာမက ရနာင်လာမည့်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် နည်းပညာများ ပိုမိုတိုးတက်

Responsible Business, Creating Shared Value (CSV) and Corporate Social Responsibility (CSR), Myanamr
Center for Responsible Business, IHRB
https://smallbusiness.chron.com/four-types-corporate-social-responsibility-54662.html (Accessed Date
5.4.2019)

ြွံ့ပြိုးလာပပီး အသုံးဖပုနိုင်ေန်နှင့် နားလည်နိုင်ရစေန်အတွက်ကိုလည်း ဆက်လက်
ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။ ပေဟိတလုပ်ငန်းနှင့် ထိန်းညှိရဆာင်ေွက်ရနသည့်
ကုမ္ပဏီငယ်ရလးများပင် အကျိုးအဖမတ်များေေှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖပည်တွင်း
ကားရေရဆးလုပ ်င န်း ပိ ု င် ေှ င ်အရနဖြင့် ရေသခံများအတွက် အားကစားအြွဲ့
အစည်းများဆိုင်ော ေန်ပုံရငွပွဲများဖပုလုပ်ရပးဖခင်း၊ စားရသာက်ဆိုင်များအရနဖြင့်
ရေသခံရကျာင်းများနှင့် ပေဟိတအြွဲ့အစည်းများအား ေန်ပုံရငွပွဲများဖပုလုပ်
ရပးဖခင်းကဲ့သို့ရသာ လု ပ် ငန် းများကိ ုရ ဆာင် ေ ွ က် လျက် ေ ှိက ကသည်။ ထိက
ု ဲ့သို့
ဖပုလုပ်ဖခင်းဖြင့် မိမိတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရကာင်းမွန်ရသာရေးကွက်
စီးပွားရေးကို ြန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(ခ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းရေး (Environmental Conservation)။ သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ောောသီဥတု ရဖပာင်းလဲ

ဖခင်းကဲ့သို့ရသာ ကာလေှည်ဖပဿနာများနှင့် အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ္စည်းယိုစိမ့်မှု စသည့်
ဖပည်တွင်းကိစ္စေပ်များလည်းပါဝင်သည်။

ကုမ္ပဏီများအရနဖြင့်

ကာဗွန်ေိုင်

ရအာက်ဆိုေ်ထုတ်လွှင့်မှုအားရလျှာ့ချပပီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော ဖပဿနာ
များအားကာကွယ်ေန် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား
ဖပန်လည်ဖပုဖပင်အသုံးဖပုဖခင်း၊

ရနရောင်ဖခည်နှင့်ရလကဲ့သို့ရသာ

ဖပန်လည်

ဖပည့်ပြိုးပမဲစွမ်းအင်များကိုအသုံးဖပုဖခင်း၊ ဓာတုအဆိပ်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
ထည့်သွငး် ရဆာင်ေွက်ဖခင်း စသည့်အဆင့်များအားလုံးသည် ရိုးေှင်းရသာ်လည်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရကာင်းဖြစ်ရပါ်လာရစေန်

ရကာင်းမွန်ရသာအရထာက်

အပံ့ရကာင်းများဖြစ်သည်။
(ဂ)

ြတူကွဲမပားမြင်းနှင့် အလုပ်သြားရေးော (Company Diversity and Labour
Practices)။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်များအရနဖြင့် အလုပ်သမားတစ်ဦးနှင့တ
် စ်ဦး
အသင်းအြွဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လုပ်ရဆာင်လျှင်

မတူကွဲဖပားသည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်

များတွင်ပင် အကျိုးအဖမတ်များေေှိနိုငရ
် ကကာင်းလက်ခံကကသည်။ ကုမ ္ပ ဏီ ၏

အဖမင့်ဆုံးအဆင့်ေှိသူများအပါအဝင်အလုပ်သမားအားလုးံ သည် အလုပ်သမား
ဥပရေများကို ရလးစားလိုက်နာကကေမည်ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ောရနှာင့်ယှက်
မှုကဲ့သို့ရသာမရကာင်းသတင်းများကို မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှ မြုံးကွယ်နိုင်ရကကာင်း
ကို Harvey Weinstein နှင့် Steve Wynn တို့၏ အရှုပရ
် တာ်ပုံကုိ ကကည့်ဖခင်း
ဖြင့် သ ိန ို င် ပါသည်။

ဤအဖြစ်အ ပျက်တ ွ င်

အရမေိက န်န ို င် ငံ မှ

ရုပ ်ေ ှ င်

ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏပ
ီ ိုင်ေှင်ဖြစ်သည့် Harvey Weinstein သည် သူ၏ကုမ္ပဏီ
နှငပ
့် တ်သက်သည့် ရုပ်ေှငသ
် ရုပ်ရဆာင်မင်းသမီးများ၊ အဆိရ
ု တာ်များ၊ ကုမ္ပဏီ
ဝန်ထမ်းများ စသည့်အမျိုးသမီးများအရပါ်

လိင်ပိုင်းဆိုင်ောရနှာင့်ယှက်မှုများ

ကျူးလွန်ခဲ့ရကကာင်း စွပ်စွဲမှုများထွက်ရပါ်လာခဲ့ပပီး ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ရအာက်တိုဘာလ
တွင် နယူးရယာက်ေဲဌာနမှ တေားစွဲဆိခ
ု ျက်တင်၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ေက်ရန့
တွင်

အပပီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်ဖြစ်ရကကာင်းသိေှိေသည်။

ကာစီနိုကုမ္ပဏီ

ပိုင်ေှင်ဖြစ်သည့် Steve Wynn သည်လည်း သူ၏ကုမ္ပဏီမှ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်း
များအား

လိင်ပိုင်းဆိုင်ောရနှာင့်ယှက်မှုများကျူးလွန်ခဲ့သဖြင့်

အြွဲ့မှ ထုတ်ပယ်ဖခင်းခံခဲ့ေရကကာင်းသိေှိေသည်။

ကုမ္ပဏီဘုတ်

ဤအဖြစ်အပျက်များအေ

သမာသမတ်ကျရသာလုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ရစေန် သတိဖပုရဆာင်ေွက်ေမည်ဖြစ်ပပီး
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မတူကွဲဖပားမှုများကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ရဖြေှငး် ရဆာင်ေွက်သွား
နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ရယာက်အရနဖြင့်

မည်သည့်

တိုင်ကကားချက်များနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ချိုးရြာက်မှုမျိုးကိုမဆို မလုပ်ရဆာင်မိရစေန်
အတွက် မိမတ
ိ ို့ချမှတ်ထားရသာလုပ်ငန်းမူဝါေများနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို ဖပန်လည်
သုံးသပ်ေန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအချက်များသည် မိမိကုမ္ပဏီ၏ပုံေိပ်ကို ရကာင်းရစ
ရုံသ ာမက ကု မ္ပ ဏီ ၏ ထုတ ် ကုန ်စ ွမ် း အားကိ ုဖ မင့် မားရစေန် နှ င့ ် လူ အ များ၏
ယုံကကည်ချက်ကိုေေှိရစေန်အတွက်ကိုပါ တည်ရဆာက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvey_Weinstein_sexual_abuse_allegations (Accessed Date- 23.4.2019)
https://www.nytimes.com/2018/02/06/business/steve-wynn-resigns.html (Accessed Date- 23.4.2019)

(ဃ) ရစတနာ့ဝန်ထြ်းလုပ်ငန်းြျားမဖင့်အရထာက်အပံရ
့ ပးမြင်း (Supporting Volunteer
Efforts)။

ရေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်

အရထာက်အပံ့ေေှိေန်လိုအပ်ပါသည်။

ပေဟိတအြွဲ့အစည်းများသည်

ထူးချွန်ရသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်များ

အရနဖြင့် မိမိကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးေှိရသာနည်းလမ်းများဖြင့် လူမှုအသိုင်း
အဝိုင်းဆီသို့

မည်ကဲ့သို့ထိုးရြာက်ဝင်ရောက်ေမည်ကိုသိေှိကကသည်။

အိမ်ောမဲ့

ရေသများတွင် ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ောတာဝန်ေိှသူများနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်
ေွက်ရပးဖခင်း၊ သို့မဟုတ် ရေသခံရကျာင်းများတွင် အပင်များစိုက်ပျိုးရပးဖခင်းဖြင့်
အလုပ်သမားများအားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရပး၍

အရထာက်အပံ့

ရပးဖခင်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိ ကကသည်။ ကုမ္ပဏီနှင့် ရစတနာေှင်များ၏
အရထာက်အပံ့နှင့်ပူးရပါင်း၍ ရေသခံနယ်ရဖမများအား အရကာင်းဆုံးကူညီရပးနိုင်
ေန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်များတွင်ရေွးချယ်ေန် အခွင့်အရေးများေှိသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကကီးရသာအောမှာ အချ ိန်ကိုအကျိုးေှိစွာ
ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်ဖြစ်သည်။
CSR အဆင့်ြျား (The four levels of CSR)
၉။

CSR တွင် စီးပွားရေးဆိုင်ောတာဝန်ယူမှု (Economic Responsibilities) ၊ ဥပရေရေးော

အေတာဝန်ယူမှု (Legal Responsibilities) ၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ောတာဝန်ယူမှု (Ethical Responsibilities)
နှင့် ပေဟိတရဆာင်ေွက်မှုများဖြင့်တာဝန်ယူမှု (Philanthropic Responsibilities) စသည့်
ပိေမစ်ကဲ့သို့အဆင့် (၄) ဆင့ဖ် ြင့် ရအာက်ပါအတိုငး် ခွဲဖခား သတ်မှတ်ထားပါသည်(က) စီး ပွ ာ းရေးဆိ ု င် ောတာဝန် ယူ ြှု (Economic Responsibilities)။

ပိေမစ်၏

ရအာက်ဆုံးအဆင့်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အကျိုးအဖမတ်များေေှိေန်ဆိုသည့်
အရဖခခံအဆင့်ကိုဆိုလိုသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရနဖြင့် အတ္တနှင့်ပေကို
မျှတရစေန်ေည်ေွယ်ဖခင်းဖြစ်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်များအရနဖြင့်

CSR

http://research-methodology.net/carolls-csr-pyramid-and-its-applications-to-small-and-medium-sizedbusiness/ (Accessed Date 5.4.2019)

အသုံးစေိတ်များကို

သီးဖခားစီမံထားေှိသင့်ပပီး

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရငွများနှင့်

မရောရထွးသင့်ပါ။ ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံသူများအရနဖြင့်လည်း ထိုကဲ့သို့ကျင့်သုံးသင့်
ပါသည်။ ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံသူများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ အဖမတ်အစွန်းကို
ရမျှာ်လင့်လုပ်ကိုင်သင့်ရသာ်လည်း ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့အတွက်
အလုံးစုံအကျိုးအဖမတ်ေေှိမည့်လုပ်ငန်းများဟုမယူဆသင့်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
များတွင် ပါဝင်ရနသည့်ဝန်ထမ်းများ၊ ရန့စားအလုပ်သမားများနှင့် ကန်ထရိုက်တာ
များအား အကျိုးအဖမတ်များေေှိရစေန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ မေေှိပါက
လုပ်ငန်းမှာပျက်စီးထိခိုက်လာမည်ဖြစ်သည်။

ဥပမာ-

သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးသည်

သူတို့တွင် စုထားရသာရငွနှင့် ရဆွမျ ိုးများထံမှ ရချးယူထားရသာရငွများကို
အသုံးဖပု၍ ရပါင်မုန့်ဆိုငြ
် ွင့်ကကသည်။ ယင်းတိ ု့ ၏ လု ပ် ငန်းတွင ် အကူအညီ
ရပးေန်နှင့် စားသုံးသူများအားဝန်ရဆာင်မှုရပးေန်အတွက် အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမား
(၂)ဦးငှားခဲ့ကကသည်။ ပထမတွင် ရပါင်မုန့်ဆိုင်မှရောင်းေရငွမှာ အချ န
ိ ်ပ ိ ု င် း
အလု ပ် သ မားများရပးေန်နှ င ့် ဆိုင်ခန်းငှားခအတွက် သာရပးနိုင်ခ ဲ့ကကသည်။
ယင်းတို့သည် စားသုံးသူများပို၍များဖပားလာရစေန်ရကကာ်ဖငာပပီး ပို၍အကျ ိုး
အဖမတ်များေေှိရအာင်ရဆာင်ေွက်ကကရသာအခါ စားသုံးသူများတိုးတက်များဖပား
လာသည်နှင့်အမျှ

ဆိုင်ြွင့်ချိန်တိုးဖမှင့်ခဲ့သဖြင့်

အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားများမှာ

တာဝန် ထမ်း ရဆာင်ခ ျ န
ိ ်ပို၍များလာခဲ့သည်။ သို့ောတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ရအာင်ဖမင်လာသည်နှင့်အမျှ အကျိုးအဖမတ်များပို၍ေလာခဲ့ပပီး ယင်းတို့ရချးယူ
ထားရသာရငွအား ဖပန်လည်ရပးဆပ်နိုငခ
် ဲ့သည်။ ရနာက်ဆုံးတွင် သူတို့၏
အလုပ်သမားများအား အချ ိန်ပိုငး် မဟုတ်ဘဲ တေားဝင်လစာရပး၍ ယင်းတို့၏
အလုပ်တွင် ပမဲရစေန်လုပ်ရဆာင်နိုငခ
် ဲ့သည်။ ဤသည်မှာလုပ်ငန်းခွင်မှ အကျိုး
အဖမတ်ေေှိဖခင်းရကကာင့်ဖြစ်သည်။
လုပ်နိုငမ
် ည်မဟုတ်ရပ။

အဖမတ်အစွန်းမေှိပါက

မည်သည့်အောမှ

(ခ)

ဥပရဒရေးောအေတာဝန်ယူြှု (Legal Responsibilities)။ ပိေမစ်၏ ေုတိယ
အဆင့်သည် ဥပရေကိုရလးစားလိက
ု ်နာပပီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော တာဝန်
ဝတ္တ ေ ားများကိ ု လို က် နာရဆာင် ေ ွက ် ေန်ဖ ြစ် သ ည်။ သက် ဆိ ု င် သ ည့ ် ဥပရေ
အနည်း ငယ် ကို သ ာမဟု တ ်ဘ ဲ ဥပရေအားလုံ း ကို အချ န
ိ ်တ ိ ုင ်း လိ ုက ်န ာေန်
လိအ
ု ပ်သည်။

(ဂ)

ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ောတာဝန်ယူြှု ( Ethical Responsibilities ) ။ ပိေမစ်၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ော
တာဝန် ယ ူ မ ှု အ ပိ ု င ် း မှ ာ လု ပ ် င န် း ခွ င ် အ န္တ ေ ာယ် ေ ှ ိ ဖ ခင် း အား ရေှာင်ေှားဖခင်းနှင့်
အလုပ်သမားများအရပါ် တေားမျှတမှုေှိရစေန် မှန်ကန်သည့်လုပ်ေပ်အား လုပ်
ရဆာင်ဖခင်းများဖြစ်သည်။

ဤအောမှာ

သမားရိုးကျလုပ်ငန်းစဉ်သာဖြစ်ပပီး

ဤကျင့်ဝတ်များသည် Stakeholder များ၊ ေင်းနှှီးဖမှုပ်နှံသူများ၊ အလုပ်သမား
ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်

စားသုံးသူများအားလုံး

လိုက်နာေန်လိုအပ်ပါသည်။

ပပိုင်ဘက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းေှင်များအားလုံးသည်လည်း ဤကျင့်ဝတ်များအား
အချ ိန်ဖပည့လ
် ိုက်နာေန်လအ
ို ပ်ပါသည်။
(ဃ)

ပေဟိတရဆာင်ေွက်ြှုြျားမဖင့်တာဝန်ယူြှု (Philanthropic Responsibilities) ။
ပိ ေ မစ် ၏ ထိပ ်ဆ ုံး အဆင့် ၊ အရသးငယ် ဆု ံးပမာဏမှာ ပေဟိတရဆာင်ေွက်
မှုများဖြင့်တ ာဝန် ယ ူ မှုဖ ြစ် သ ည်။ စီးပွားရေးလု ပ် ငန် းများအရနဖြင့် သဘာဝ
အေင်းအဖမစ်များကို ပိမ
ု ိုအသုံးဖပု၍ ရလထုညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ရစသည့် ကာဗွန်ေိုင်
ရအာက်ဆိုေ်များ

ထုတ်လင
ွှ ့်ဖခင်းကိုရလျှာ့ချေန်

လုပ်ရဆာင်လျက်ေှိသည်။

ထိုသို့ရဆာင်ေွက်ချက်များအား ဖပည်သူလူထုထံ ထုတ်ဖပန်အသိရပးေန်လိုအပ်
သည်။

ပု(ံ ၂)။

CSR အဆင့်ြျား (The four levels of CSR)

CSR အတွက်စဉ်းစားေြည့်အရမြြံအြျက်ြျား
၁၀။

CSR လုပ ် ငန်း စဉ်တ စ် ေ ပ်ရ ြာ်ရ ဆာင် ေ ာတွ င် စဉ်းစားေမည့် အရဖခခံ အချက်များမှာ

ရအာက်ပါအတိုငး် ဖြစ်ပါသည်(က) လူထုအားအကျိုးသက်ရောက်ြှု(People)။ မိမတ
ိ ို့၏လူထုအကျိုးလုပ်ရဆာင်
ချက်များသည် ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထမ်းများကိုသာမက ဖပင်ပလူ့အြွဲ့အစည်းအတွက်
အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပါ အရလးထားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
(ခ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားအကျ ိုးသက်ရောက်ြှု (Planet)။ မိမတ
ိ ို့၏လုပ်ငန်း
ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ရစေန် လု ပ်ရ ဆာင်ခ ျက် များသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
အရပါ် မည်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုေှိသည်ကို အရလးထားထည့်သွင်းစဉ်းစား
သင့်ရပသည်။ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ောရဘးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှ
ရလျှာ့ချသင့်သည်။

(ဂ)

လုပ်ငန်းအကျိုးအမြတ်(Profit)။

လုပ်ငန်းတိုငး် ၏အဓိကေည်ေွယ်ချက်မှာ

အဖမတ်အစွန်းပိုမုိေေှိနိုင်ရစေန်ဖြစ်ပါသည်။ ေေှိလာရသာရငွရကကးအဖမတ်များ
မှေင်းနှီးမှုများဖပန်လည်ဖပုလုပ်နိုငပ် ပီး လုပ်ငန်းအတွက်သုံးစွဲေန် ရငွရကကးများ

Connecting The Dots, Corporate Social Responsibility (CSR) in Myanmar: A Win – Win Solution for Business
and Society, Smart Myanmar

ေေှ ိနိ ု င် သ ည် ။ အခွ န် အ ခများအား မပျက် မ ကွ က်ရ ပးရဆာင် ဖခင်း အားဖြင့်
အကျိုးရကျးဇူးေေှိပပီး ဝန်ထမ်းများမှလည်း ပုံမှန်လစာေေှိမည်ဖြစ်သည်။

ပု(ံ ၃)။

CSR အတွက်စဉ်းစားေြည့်အရမြြံအြျက်ြျား

CSR ၏ အားသာြျက်နှင့် အားနည်းြျက်ြျား
၁၁။

CSRကို အသုံးဖပုဖခင် း အားဖြင့် စီးပွာ းရေးလု ပ် ငန် းနယ် ပ ယ် တ ွ င် လု ပ် ငန် းအကျ ုိ း

အဖမတ်များပိုမုိေေှိနိုင်ရစေန်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ဖခင်းဖြင့် Stakeholder
များအပါအဝင် အြွဲ့ အစည်းများ၏လု ပ်ရ ဆာင် မှု သ ည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအရပါ် ပို၍
တာဝန်ယန
ူ ိုငမ
် ည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခအ
ု ရနဖြင့် CSR မူဝါေများကို လက်ခံ
ကျင့်သုံးောတွင်

ပတ်ဝန်းကျင်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနှင့်

လူသားချင်းစာနာ

ရထာက်ထားသည့်ကျင့်ဝတ်ကို လက်ကိုငထ
် ားပပီးရဆာင်ေွက်ေန်ဖြစ်သည်။
CSR ၏ အားသာြျက်ြျား
၁၂။

CSR ကို ကျင့်သုံးဖခင်းအားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိုးအဖမတ်များေေှိ

လာဖခင်းနှင့် Customer များအကကား ရကာင်းမွန်ရသာဆက်ဆံရေးများေေှိလာဖခင်းစသည့်

https://smallbusiness.chron.com/pros-cons-corporate-social-responsibility-56247.html (Accessed Date
5.4.2019)

အားသာချက်များကို ရအာက်ပါအတိုငး် ရတွ့ေသည်(က)

စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ြျားေေှြ
ိ ှု။ CSRလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီအား
အကျိုးအဖမတ်များေေှိရစပပီး တန်ြိုးတက်ရစေန်ဖြစ်သည်။ သဘာဝအေင်းအဖမစ်
စွမ်းအင်များကို အကျိုးေှိစွာအသုံးဖပုဖခင်းနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖပန်လည်
အသုံးဖပုဖခင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရကာင်းအား ဆက်လက်တည်ေှိနိုငရ
် စပပီး
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားရကာင်းလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အဖပင် ရေသခံဖပည်သူများ၊
Stakeholder များနှင့် သတင်းမီေီယာများအကကား ပွင့်လင်းဖမင်သာမှုေှိရစပပီး
ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ယူမှုအပိုင်းအားလည်း ပို၍ဖမှင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။ စရတာ့ခ်
ေှယ်ယာရေးကွက်တွင် ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံသူများအကကား မိမိကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သတင်း
ရကျာ်ရဇာလာပပီး နှစ်ဦးနှစ်ြက်အဖပန်အလှန်ရလးစားမှုများ ေေှိလာမည်ဖြစ်
သည်။ ေလာေ်အရနဖြင့် ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံမှုများပိုမိုအားရကာင်းလာပပီး ကုမ္ပဏီ၏
ရေးကွက်တန်ြးို မှာ ပိုမိုဖမင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။

(ခ)

Customer ြျားအကကား ရကာင်းြွန်ရသာဆက်ဆံရေးေေှိလာမြင်း ။ Pennsylvania’s
Wharton School တက္ကသိုလ်၏ လန်ေါကုမ္ပဏီအြွဲ့အစည်းအရပါ် စစ်တမ်း
ရကာက်ယူချက်အေ ၇၇ ောခိုငန
် ှုန်းရသာ Customer အများစုသည် ကုမ္ပဏီ
များအရနဖြင့် လူမှုရေးတာဝန်ယမ
ူ ှုများကို လုပ်ရဆာင်သင့်သည်ဟု ထင်ဖမင်
ကကသည်။ သို့မှသာ Customer များအရနဖြင့်လည်း ကုမ္ပဏီများအား ဖပည်သူ
များအကကား ဂု ဏ် သ တင် းရကျာ် ရဇာနိ ု င်ရ အာင် ကူ ညီ နို င ်မ ည်ဖြစ် သ ည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ Tilburg တက္ကသိုလ်၏သုရတသနဖပုချက်အေ လူမှုရေး
တာဝန် ယ ူမ ှုလ ု ပ်ရ ဆာင် သ ည့် ကု မ္ပ ဏ ီမ ျားအား Customer များအရနဖြင့်
ယင်းကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ကို ၁၀ ောခိုငန
် ှုန်းထိဖမင့်တက်နိုငရ
် အာင် ဝိုင်းဝန်း
တိုးဖမှင်အ
့ ားရပးနိုင်ရကကာင်းရတွ့ေသည်။

CSR ၏ အားနည်းြျက်ြျား
၁၃။

အားနည်းချက်များအရနဖြင့်လည်း ရအာက်ပါအတိုင်းရတွ့ေသည်(က) လုပ်ငန်းအရကာင်အထည်ရဖာ်ေန် CSR အတွက်ကုန်ကျြှု။

CSR ၏ အဓိက

အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ အရသးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရနဖြင့် အရကာင်
အထည်ရြာ်ေန်ခက်ခဲဖခင်းဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကကီးများအရနဖြင့် CSR
လုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်ောတွင် ကုန်ကျနိုင်မည့်ဘတ်ဂျက်အား ခွင့်ဖပုသုံးစွဲနိုင်
ရသာ်လည်း အလုပ်သမားဝန်ထမ်းအင်အား ၁၀ မှ ၂၀၀ ကကားေှိ အရသးစား
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရနဖြင့် ရဆာင်ေွက်နိုငမ
် ည်မဟုတ်ရပ။ အရသးစား
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရနဖြင့် ရေသခံဖပည်သူများနှင့် စားသုံးသူများအကကား
CSRမူဝါေဖြင့် မီေီယာမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်နိုင်မည်ဖြစ်ရသာ်လည်း
အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရစာင့်ကကည့်သုံးသပ်ေန် အချိန်ယူေမည်ဖြစ်ပပီး ကုမ္ပဏီ
အရနဖြင့်

ထို ကဲ ့ သိ ု့ ရ ဆာင် ေ ွက် နိ ုင ် ေန် အ တွ က်

သီး သန့်ပ ုဂ္ဂ ို လ် တ စ်ဦး၊

သို့တည်းမဟုတ် အြွဲ့အစည်းတစ်ခုအား ငှားေမ်းေန်တတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
(ခ)

အကျိုးအမြတ်ေေှိြှုနှင့် အမငင်းပွားြှုြျား။

CSR သည် ကကီးမားရသာကုမ္ပဏီ

များအတွက်ကိုပင် သုံးစွဲကုန်ကျေမှုအတွက် သိသိသာသာ အဟန့်အတားဖြစ်ရစ
သည်။ အချ ို့ရဝြန်ရေးသမားများအရနဖြင့် CSR လုပ်ငန်းသည် အဓိပွါယ်မေှိ
ရသာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကကည်ကကသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအား စီမံခန့်ခွဲနိုင်ေန်
ခန့်အပ်ထားသည့် တာဝန်ေိပ
ှ ုဂိ္ဂုလ်တစ်ဦးသည် ယင်းကုမ္ပဏီ၏ေှယ်ယာေှင်
များနှင့် CSR အား ဆန့်ကျင်သူများအတွက် ကုမ္ပဏီမှအဖမတ်အစွန်းများေေှိေန်
ဦးစားရပးလုပ်ရဆာင်ေမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုအရဖခအရနတွင် လူမှုရေးလုပ်ငန်း
ကိုသာ ဉီးစားရပးရဆာင်ေွက်ရနသည့် မန်ရနဂျာတစ်ဉီးအရနဖြင့် အလုပ်မှ
ြယ်ေှားခံနိ ု င်ေရဖခေှ ိပပီး ၎င်း ၏ရနောတွင ် အကျ ုိ းအဖမတ် က ို သ ာဉီး စားရပး
သည့် သူ တစ်ဉီးဖြင့်အစားထိုးခံေနိုင်ြွယ်ေှိသည်။

(ဂ)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် သဟဇာတမဖစ်ြှုအား စားသုံး
သူြျားအရနမဖင့် နားလည်ြှုအားနည်းမြင်း။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (Environment)၊
လူအြွဲ့အစည်း(Society)နှင့် သဟဇာတဖြစ် တ ည် မ ှုဆ ို သ ည်မ ှာ ကုမ္ပဏီ၏
ထုတ်ကုန်အရဖပာင်းအလဲအရပါ်မူတည်ဖခင်းမေှိဘဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော
ကိစ္စေပ်များကိုတာဝန်ယူဖခင်းအားဖြင့်

လူ့အြွဲ့အစည်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်ရစေန်

ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ကျင့်သုံးဖခင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ- ထုတ်ကုန်တစ်ခုအရပါ်တွင်
“သဘာဝစစ်စစ်(All Natural)”ဟု စာတန်းထိးု ထားဖခင်း၊ အချ ို့စာတန်းများ
မှာ သူတို့၏ လုပ်ငန်းသရဘာအေ “ရအာ်ဂန
ဲ စ်(Organic)၊”သို့မဟုတ် “ရအာ်ဂဲနစ်
အစားအစာ(Organic

Food)”ဟုရေးသားထားဖခင်းမျိုးဖြစ်သည်။

အချို့

customer များအရနဖြင့် အဖပုသရဘာဖြင့်တ ုံ့ဖပန်ရသာ်လည်း အချ ုိ ့မှာ မူ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူအြွဲ့အစည်းနှင့် သဟဇာတဖြစ်တည်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အား
ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေန် စိုးေွံ့ရနကကဆဲဖြစ်သည်။
မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် CSR လုပ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြျက်ြျား
၁၄။

ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအြွဲ့ကကီး၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော လမ်း

ညွှနစ
် ည်းမျဉ်းတွင်ပါေှိသည့် ကဏ္ဍကကီး (၃) ေပ်အနက် အစိုးေ၏လုပ်ရဆာင်ေန်တာဝန်ဖြစ်
သည့် လူ့အခွင်အ
့ ရေးကိုကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ေန်ဆိုသည့်အချက်မှာ CSR ၏ အရဖခခံအကျ
ဆု ံ း ရသာအချက် ဖ ြစ် သ ည် ။

ထိလ
ု ုပ်ငန်းတာဝန်ကိုရအာင်ဖမင်စွာရဆာင်ေွက်နိုငေ
် န်အတွက်

ဥပရေများ၊ နည်းဥပရေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖပဌာန်းအရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်ေန်
မှာအရေးအကကီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ ဖမန်မာနိုင်ငအ
ံ ရနဖြင့်လည်း အဆိုပါ CSR လုပ်ငန်း
များတွင် အစိုးေ၏အရဖခခံအကျဆုံးတာဝန်ဖြစ်သည့် လူ့ အခွင ့် အရေးကို က ာကွ ယ်ရ စာင့ ်
ရေှာက်ေန် (Protect) အတွက် သင့်တင့်ရလျာက်ပတ်ရသာ ဥပရေမူဝါေများချမှတ် ရဆာင်ေွက်

လျက်ေှိော ရအာက်ပါဥပရေများအား ဆက်စပ်ဥပရေများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုငပ
် ါသည်(က) မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ င်းနှီးမြုပ်နှံြှုဥပရဒ(၂၀၁၆)၊ အြန်း(၂)၊ ပုဒ်ြ ၃ ပုဒြ
် ြွဲ(က) ။

နိုင်ငရ
ံ တာ်နှင့် နိုငင
် ံသားတို့၏ အကျိုးစီးပွားအလို့ငာှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်
လူြှုပတ်ဝန်း ကျင်ကို ထိြိုက်ြှု ြေှိရစသည့် တာဝန်ယြ
ူ ှုေရ
ှိ သာ ေင်နှီးမြုပ်နှံြှု
လုပ်ငန်းြျား ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရစေန်၊
(ခ)

မြန်ြာနိုင်ငေ
ံ င်းနှီးမြုပ်နှံြှုနည်းဥပရဒြျား(၂၀၁၇)၊ အြန်း(၆)၊ပုဒ်ြ(၆၄)ပုဒြ
် ြွဲ
(ဃ) နှင့် (ဆ) ။ ေင်းနှီးမြုပ်နှံသူသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူြှုပတ်ဝန်းကျင်

အရပါ်ဆိုးကျိုး

သက်ရောက်ြှုအားရလျှော့ြျရစမြင်းနှင့် ရေှာင်ကကဉ်မြင်းအားမဖင့်

တာဝန်ယူြှုေှိရသာ၊ ရေေှည်ြိုင်ြာရသာအမပုအြူမဖင့် ေင်းနှီးမြုပ်နှံြှုလုပ်ငန်းအား
ရဆာင်ေွက်ေန် ကတိကဝတ်မပုရဖာ်မပမြင်း၊ ယင်းကတိကဝတ်မပုရဖာ်မပြျက်တွင်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်းရေးဆိုင်ော ရဆာင်ေွက်ြဲ့ြှုြျား၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိြ်း
မြင်းဆိုင်ောြူဝါဒြျား၊ လူ့အြွင့်အရေးဆိုင်ောရလးစားလိုက်နာြှုနှင့်

သဘာဝ

အေင်းအမြစ်ြျားအား ထိရောက်ရသာနည်းပညာနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံြန့်ြွဲြှု
ြဟာဗျူဟာတို့မဖင့်ကျင့်သုံးရဆာင်ေွက်ြှုြျားအား ကန့သ
် တ်မြင်းြေှိဘဲ ပါဝင်
မြင်း” နှင့် “ေင်းနှီးမြုပ်နှံသူ၊ တွဲဖက်လုပ်ကင
ို ်သူနှင့် အစုြျားပိုငဆ
် ိုင်သည့်
ကုြွဏီတို့သည် ကိုယ်ကျင့်တေားရကာင်းြွန်မြင်းနှင့် စီးပွားရေးရလာကတွွင်
ဂုဏ်သတင်းရကာင်းြွန်မြင်း၊”
(ဂ)

၂၀၁၄ြုနှစ်၊ မြန်ြာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပရဒ၊ အြန်း(၄)၊ ပုဒ်ြ(၁၁)၊ ပုဒ်ြြွဲ (တ)
နှင့် အြန်း(၈)၊ ပုဒ်ြ(၃၅)။ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိန်းသိြ်းကာကွယ်ရေးအတွက် တည်ဆဲဥပရဒြျားနှင့်အညီ ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲ
မြင်း၊ စက်ရုံြစ
ှ ွန့်ထတ
ု ်ပစ္စည်း စွန့်ပစ်ရေးစနစ်ကိုစိစစ်မြင်း၊ သတ် ြှတ ် ြျက်
ြျားနှ င့် ကိ ုက ် ညီ ရစေန် ေင်းနှီးတည်ရဆာက်သူ သို့ြဟုတ် ေင်းနှီးမြုပ်နှံသူ
http://www.amyotha.hluttaw.mm/law (Accessed Date 8.4.2019)
https://www.dica.gov.mm/en/topic/laws-rules-notification (Accessed Date 8.4.2019)

အားရဆာင်ေွက်ရစမြင်း၊” နှင့် “ေင်းနှီးမြုပ်နှံသူသည် မြန်ြာနိုင်ငပ
ံ တ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိြ်းရေး ဥပရဒပါ စံြျိန်စံညန
ွှ ်းြျားနှင့် နိုငင
် တ
ံ ကာစံြျိန်စံညန
ွှ ်းြျားကို
လိုက်နာေြည့်အမပင် လူြှုရေးနှင့်ကျန်းြာရေးဆိုငေ
် ာ ထိြိုက်ြှုြျားြေှရ
ိ စေန်
တည်ဆဲဥပရဒြျားနှင့် အညီလက
ို ်နာရဆာင်ေွက်ေြည်၊”
(ဃ) CSR လုပ ်င န်း စဉ်န ှ င့် ဆက်စပ်ရနသည့် အဖခားဥပရေ၊နည်းဥပရေများမှာ
ရအာက်ပါအတိုငး် ဖြစ်ပါသည်-

၁၅။

(၁)

အလုပ်သမားအြွဲ့အစည်းဥပရေ (၂၀၁၁)၊

(၂)

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊လူမှုြူလုံရေးဥပရေ၊

(၃)

အလုပ်သမားရေးောအဖငင်းပွားမှုရဖြေှင်းရေးဥပရေ(၂၀၁၂ ခုနှစ်)၊

(၄)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပရေ(၂၀၁၂ ခုနှစ်)။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်

မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ရအာင်ဖမင်မှုအား စီးပွားရေး
လုပ်ရဆာင်မှု (သို့မဟုတ်) ရငွရကကးအကျိုးအဖမတ်ဖြင့်
သာ တိ ု င ် း တာရလ့ ေ ှ ိ သ ည် ။ လက် ေ ှ ိ အရဖခအရနတွ င ်
စီးပွာ းရေးလု ပ် ငန်းစု မ ျားသည် ၎င်းတိ ု့ ၏ စီး ပွ ားရေး
လုပ်ငန်းများ မည်သို့လည်ပတ်သင့်သည်ကို ပိုမိုသရဘာ
ရပါက်နားလည်လာကကသည်။ Customer များအရနဖြင့်လည်း အေည်အရသွးသာမက မိမိ
ဝယ်ယူသည့်ကုန်ပစ္စည်း
ဖခင်းေှိ/မေှိနှင့်

ထုတ်လုပ်မှုအဆင့ဆ
် င့်၏ရနာက်ကွယ်တွင်

အလုပ်သမားများအားရကာင်းမွန်စွာ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်

ဆက်ဆံဖခင်းေှိ/မေှိ

စသည့်အချက်

အလက်များကိုပါ စိတ်ဝင်တစားရလ့လာလာကကပါသည်။ နိုင်ငတ
ံ ကာမှ Customer များနှင့်
စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လျှင်
ပတ်ဝန်းကျင်နှင်လ
့ ူထုအား

ရငွရကကးအကျိုးအဖမတ်တစ်ခုတည်းကိုသာ

ကကည့်၍မေရတာ့ဘဲ

အကျ ုိ းသက် ရ ောက် မ ှု ေ ှ ိရ သာအချက် မ ျားကိ ု ပ ါ

http://www.amyotha.hluttaw.mm/law (Accessed Date 8.4.2019)
http://www.amyotha.hluttaw.mm/law (Accessed Date 8.4.2019)

ထည့်သွင်း

စဉ်းစားေမည်ဖြစ်သည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံ၏အချို့ရသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် လက်ေှိရဆာင်ေွက်
လျက်ေှိသည့် CSR လုပ်ငန်းစဉ်အချို့တိုန
့ ှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းမီေီယာများတွင် ရြာ်ဖပထားမှု
များအား ရအာက်ပါအတိုင်းစုစည်းတင်ဖပထားပါသည်(က) ဖမန်မာနိုင်ငလ
ံ ုပ်ငန်းေှင်များစုစည်းတည်ရထာင်ထားသည့်

The

Myanmar

Business Coalition On Aid ( MBA) သည် ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ
နှ င့် စပ် လ ျဉ်း ၍

ကျန် း မာရေးနှ င့ ် အားကစားဝန်က ကီးဌာနနှ င့ ်

သက်ဆိုငေ
် ာလု ပ် ငန် းများမှ လု ပ် သ ားများအား
လုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။

ပူးရပါင်းကာ

ကျန်းမာရေးအသိပညာရပး

လက်ေှိအချ ိန်အထိ

ဝန်ထမ်းရပါင်း

(၁၅၀၀၀၀)ရကျာ်အား ပညာရပးသင်တန်းပို့ချခဲ့ပပီးဖြစ်ပါသည်။
(ခ)

ဖမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင် အသင့်စားရခါက်ဆွဲရဖခာက်ထုပ်များ ထုတ်လုပ်လျက်ေှိရသာ
ေသာချ ိုလုပ်ငန်းသည် စပါးခွံသုံးရေရနွးရငွ့စက်( Husk-Spoil Boiler) ကို
အသုံးဖပု၍ ရလထုတွငး် ြုန်မှုန့်များထုတ်လွှင့်မှုကိုရလျှာ့ချရပးဖခင်း၊ အစား
အရသာက်လံခု ခုံစိတ်ချေမှုေှိရစေန် အဏုဇီဝဓာတ်ခွဲခန်းထားေှဖိ ခင်း၊ ရလထုအ
တွင်းဆီရညာ်နံ့များအားြယ်ေှားရပးသည့် Clean Odor Management System
အားအသုံ းဖပုဖခင်း ၊

ရေဆိုး ဖပန် လ ည် သ န့်စ င် စနစ် များအသုံးဖပုဖခင် း တို ့က ို

ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။
(ဂ)

ဖမန်မာ့အထည်ချုပ်စက်ရုံဖြစ်သည့် Best သည် လူကန
ု ်ကူးမှုဆိုင်ောသိရကာင်း
စောများအား ပုံမှန်ရဆွးရနွးပွဲများဖပုလုပ်ရပးဖခင်း၊ စက်ရုံတွင်လာရောက်အလုပ်လုပ်
ကိုင်လိုသူများအား အရဖခခံစက်ချုပ်သင်တန်းရပးဖခင်းနှင့် နယ်ရဝးမှလာရောက်
လုပ်ကိုင်သူများအား ရနောထိုင်ခ င်း စီစဉ်ရပးဖခင်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပပီး
စက်ရုံအလုပ်သမား ၄၀၀ရကျာ်မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကကကာ မသန်စွမ်းသူ
များကိုလည်းအလုပ်ခန့်အပ်လျက်ေှိပါသည်။

www.mbconaid.org (Accessed Date 8.4.2019)
http://yumyummyanmar.com/CSR.html (Accessed Date 8.4.2019)

(ဃ) ဖမန်မာနိုင်ငံ စစ်ကိုင်းတိုင်းရေသကကီး၊ လက်ပံရတာင်းရေသတွင် ရကကးနီတူးရြာ်
ရေးလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည့် ဖမန်မာဝမ်ရပါင် ရကကးနီတူးရြာ်ရေး
လုပ်ငန်းသည် CSR လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် နှစ်စဉ်အဖမတ်ရငွ၏ ၂ ောခိုငန
် ှုန်း
အား အသုံးဖပုေန်ကတိကဝတ်ဖပုထားပပီးဖြစ်ပါသည်။ ထို CSR လုပ်ငန်းစဉ်
များအနက် ရကျးေွာမီးလင်းရေးအရနဖြင့် ကျပ် (၅၉၀) သန်း ေင်းနှီးဖမုပ်နှံခဲ့ပပီး
ရကျးေွာရပါင်း (၁၉)ေွာေှိ ဖပည်သူ (၁၂၀၀၀)အား လျှပ်စစ်မီးေေှိေန် ရဆာင်ေွက်
ရပခဲဖ့ ခင်း၊ ကျပ်(၄၂၅) သန်း ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံပပီး (၁၆)ခုတင်ဆံ့ရဆးရုံရဆာက်ဖခင်း၊
ကျပ် (၁၀၄) သန်း ေင်း နှီး ဖမုပ် နှံ ၍ ေွ ာရပါင် း (၁၂)ေွ ာ အတွက် လမ်း များ
အဆင့်ဖမှင့်တင်ရပးဖခင်း၊ ကျပ်သန်း( ၁၆၀ )ေင်းနှီးဖမှုပ်နှံ၍ ေွာရပါင်း (၁၀)ေွာေှိ
ဖပည်သူ(၅၀၀၀)ခန့်အား ရသာက်သုံးရေေေှိရေးရဆာင်ေွက်ရပးဖခင်း၊ ချင်းတွင်း
ဖမစ်ရေ တင်စီမံကိန်းအတွက် တိုင်းရေသကကီးအစိုးေအြွဲ့အား ကျပ်သန်း (၁၇၀)
လှ ူ ေါန်းဖခင်း၊ အရဖခခံ ပ ညာရကျာင်း များနှင ့် စာကကည့် တ ိ ုက ်မ ျားအတွက်
ကျပ် (၂၇၄) သန်းေင်းနှီးဖမှုပ်နှံဖခင်းများရဆာင်ေွက်ခဲ့ရကကာင်းသိေှိေပါသည်။
၁၆။

ဖမန်မာနိုင်င၌
ံ

CSR

လုပ်ငန်းစဉ်အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်မှုတွင်

ရအာက်ပါ

လုပ်ငန်းစု(၄)ခုတို့၏ ရဆာင်ေွက်ရနမှုများအား သတင်းမီေီယာများ၏ ရြာ်ဖပမှုများအေ သိေှိ
ေပါသည်(က) Max Myanmar Group ။

Max Myanmar Group သည် ၂၀၁၀ ဖပည့်နှစ်မှ

စတင်က ာ Ayeyarwady Foundation ကို ထူ ရထာင်ခ ဲ့ပ ပီ း ပညာရေးနှ င့်
ကျန်းမာရေး၊ အထူးသဖြင့် လူငယ်ထရ
ူ ထာင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကာလေှည်
ေင်းနှီးဖမုပ်နှံလျက်ေှိသည်။
(ခ)

KBZ Group ။

KBZ Group သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Brighter Future

Myanmar Foundation (BFMF) ကိုထူရထာင်ခဲ့ပပီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း

http://www.myanmarwanbao.com.mm/mm/our-csr/our-csr-activities.html (Accessed Date 8.4.2019)

ပညာရေးနှင့် သဘာဝရဘးဖပန်လည်ထူရထာင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အရမေိကန်
ရေါ်လာ ၁၁၅ သန်းေင်းနှီးဖမှုပ်နှံခဲ့သည်။
(ဂ)

Shwe Taung Group ။ Shwe Taung Group သည် ရကျာင်းများ၊
ရကျးလက်ရဆးရပးခန်းများရဆာက်လုပ်ဖခင်း၊ ဖပင်ဆင်ဖခင်းလုပ်ငန်းများအတွက်
အရမေိကန်ရေါ်လာ ၂၃ သန်းသုံးစွဲခဲ့ပပီး ၎င်းလုပ်ငန်းစုစီမံကိန်းတိုင်းေှိ ေင်းနှီး
ဖမှုပ်နှရ
ံ ငွ၏ ၁ ောခိုင်နှုန်းအား CSR လုပ်ငန်းစဉ်ေန်ပုံရငွအဖြစ်သုံးစွဲရလ့ေှိသည်။

(ဃ) Asia World ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Asia World Foundation ကိုထူရထာင်ခဲ့ပပီး
ပညာရေးနှ င့ ် ကျန်း မာရေးရစာင့်ရေှ ာက်ရ ေးလု ပ် ငန်းများတွ င် ရထာက် ပံ ့
ကူညီမှုများရဆာင်ေွက်လျက်ေှိသည်။
CSR စနစ်ရကာင်းတစ်ြုအတွက်နှိုင်းယှဉ်ရလ့လာမြင်း
၁၇။

CSR စနစ်တစ်ခုရဆာင်ေွက်ောတွင် ဥပရေစည်းမျဉ်း/စည်းကမ်း/ကျင့်ဝတ်များအား

လိက
ု ်နာဖခင်းမှအရဖခခံကာ လူမှုရေးဆိုင်ောရထာက်ပံ့ရပးမှုများရဆာင်ေွက်ဖခင်း၊ ရေေှည်ြ့ွံ
ပြို းမှုအ တွ က်ရ ဆာင်ေ ွ က်ဖခင် း၊ အကျ ုိ းအဖမတ်ခ ွ ဲရ ဝအသုံး ချဖခင်း၊ ပေဟိ တ လု ပ် ငန် းများ
ရဆာင်ေ ွက ်ဖခင်း ၊ ရငွရကကးရထာက်ပ ံ့ရ ပးဖခင် း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအကျုံးဝင်ပါသည်။
သို့ ရ သာ် လ ည်း အထက် ပါလု ပ် ငန်းစဉ်မ ျားရဆာင် ေ ွက် ေ ာတွင ် ထိရောက်ရအာင်ဖမင်သည့်
ဥပမာများေှိသကဲ့သို့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအားနည်းသည့်သာဓကများအားလည်း ရတွ့ေှိေပါသည်။
ထိ ု့ရကကာင့်ရ အာင်ဖ မင်ရ သာ CSR လု ပ် ငန်းစဉ် တ စ်ခ ု အတွ က် ဥပမာများအား ရအာက်ပ ါ
အတိုငး် နှိုငး် ယှဉ်ရြာ်ဖပသွားပါမည်(က) ရအာင်မြင်ရသာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ြု၏ဥပြာြျား
(၁)

ရကျာက်မီးရသွးတူးရြာ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်

ရေသခံဖပည်သူများ

အသက်ရှုလမ်းရကကာင်းဆိုင်ောဖပဿနာဖြစ်ပွားဖခင်းနှင့် ရလထုညစ်ညမ်း
https://www.prospectsasean.com/myanmar-top-4-companies-for-sustainability-csr/ (Accessed Date
8.4.2019)
Responsible Business, Creating Shared Value(CSV) and Corporate Social Responsibility(CSR) , IHRB

ဖခင်းတို့ကုရ
ိ လျှာ့ချေန် ရကျာက်မီးရသွးသယ်ရဆာင်သည့် ယာဉ်များ
တွင် လုရ
ံ လာက်ရသာအြုံးအအုပ်များအသုံးဖပုရစဖခင်း၊
(၂)

ဟို တ ယ်တ စ်ခ ု သ ည် ရေသခံ လ ယ် သမားများအား ကျန်းမာရေးအေ
စိတ ် ခ ျေသည့ ် ဟင်း သီး ဟင်း ေွ က် များစိ ု က်ပ ျ ုိ းေန် ရငွရကကးနှငန
့် ည်း
ပညာအရထာက်အပံ့ရပးပပီး ထိုလယ်သမားများထံမှထွက်ေှိရသာ ဟင်းသီး
ဟင်းေွက်များအား ဖပန်လည်ဝယ်ယူအသုံးဖပုဖခင်း၊

(၃)

စက်ရုံတစ်ခုသည်

၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်အညီ

၎င်းစက်ရုံ၏ ရေ ၈၀ ောခိုင်နှုန်းအား ဖပန်လည်သန့်စင်အသုံးဖပုဖခင်း၊
(၄)

စက်ရုံတစ်ခုလမ်းချဲ့ထွင်ောတွင် ရဖပာင်းရေွှေ့ခဲ့ေရသာေွာသူေွာသားများ
အတွက် ရနအိမ်အသစ်များရဆာက်လုပ်ရပးဖခင်း၊

(၅)

ဝန် ထ မ်း များအလု ပ် လု ပ် ကို င ်ေ ာတွင ် အသု ံးဖပုသည့် တစ် ကို ယ ် ေ ည်
ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများအားစက်ရုံမှအခမဲ့ထုတ်ရပးဖခင်း၊

(၆)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခုသည် ၎င်းလုပ်ငန်းစုစီမံကိန်းရဆာင်ေွက်ော
ရေသြွံ့ပြိုးရေးအတွက် ေန်ပုံရငွထူရထာင်ရပးဖခင်း၊

(၇)
(ြ)

ရေသခံဖပည်သူများအား စီမံကိန်းများတွင်အလုပ်ခန့်အပ်ဖခင်း။

ထိရောက်ြှုနည်းသည့် CSR လုပ်ငန်းစဉ်ဥပြာြျား
(၁)

ရေသြွံ့ပြိုးရေးအတွက်ရဆးခန်းရဆာက်လုပ်ောတွင် ရေသခံများ၏ အကကံ
ရပးချက်ကို ေယူ ဖခင်း မေှိ ဘ ဲရ ဆာက်လ ုပ ် ော

သခချုင်းနှင့်ကပ်လျက်

ရဆာက်လုပ်မဖိ ခင်း၊
(၂)

ခန့်အပ်ေန်ဆော/ဆောမအင်အားမေှိဘဲ ရကျာင်းအရဆာက်အဉီကိုသာ
ရဆာက်လုပ်ရပးဖခင်း၊

(၃)

အချ ို့လုပ်ငန်းစုများသည် စီမံကိန်းရေသများတွင် မိဘမဲ့ရဂဟာများ
ြွင့်လှစ်ရသာ်လည်း စီမံကိန်းကာလကုန်ဆုံးချိန်တွင် ရေေှည်ရထာက်ပံ့
မည့်အကူအညီမေှိဖခင်း၊

(၄)

အချ ို့ရသာလုပ်ငန်းစုများသည် ၎င်းတို့ ၏ CSR လုပ်ငန်းရြာ်ရဆာင်မှု
ရကာ်မတီများတွင် ရေသကိုယ်စားဖပုလွှတ်ရတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအား
ထည့်သွင်းြွဲ့စည်းရလ့ေှိော ရေသခံဖပည်သူများအရနဖြင့် အထင်အဖမင်
လွဲမှားမှုများဖြစ်ရပါ်နိုငဖ် ခင်း၊

(၅)

ရကျာင်း /ရဆးခန်း ရဆာက် လု ပ် ေ ာတွ င ် ရေသအာဏာပို င ်မ ျားနှ င့ ်
ဆက်နွယ်ရနသည့် ရဆာက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစုများအား အလုပ်အပ်နှဖံ ခင်း၊

(၆)

ရေသခံရကျးလက်အုပ်ချုပ်ရေးမှှူး/ ရခါင်းရဆာင်များထံမှ ရထာက်ခံ
ချက်ေေှိေန်အတွက် ပုံမှန်ရထာက်ပံ့ရကကးရငွကဲ့သို့ရပးအပ်ဖခင်း တစ်နည်း
အားဖြင့်ဆိုရသာ် တစ်ြက်လှည့်ဖြင့် လာဘ်ရငွရပးအပ်ဖခင်း၊

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ CSR လုပ်ငန်းအတွက်စိန်ရြါ်ြှုြျား
၁၈။

ဖမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင်အစဉ်အလာဓရလ့ ထ ုံးစံမ ျားအားဖြင့်

ပေဟိတရဆာင်ေွက်ဖခင်းနှင့်

အလှုေါနဖပုဖခင်းတို့သည် အသားကျပပီးဖြစ် ပ ါသည်။ သို့ရသာ်လည်း ဖမန်မာနိုင်ငေ
ံ ှစ
ိ ီးပွားရေး
လုပ်ငန်းစုများအရနဖြင့် ယခင်ကဖပုလုပ်ခဲ့ရသာအလှူအတန်းနှင့် ပေဟိတလုပ်ငန်းစဉ်များ
သည် လုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်စပ်ရနသည့် CSR လုပ်ငန်းများနှင့် ဖခားနားမှုေှိပါသည်။
၁၉။

ယရန့ကာလတွင် CSR လုပ်ငန်းစဉ်အရပါ်အာရုံစိုက်မှု ပိုမိုများဖပားလာသည့်အဖပင်

CSR လုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျအရကာင်အထည်ရြာ်မှုအား လုပ်ငန်းစုများ၏ရေေှည်
အကျိုးအဖြစ်မှတ်ယူကာ ရဆာင် ေွ က် လာကကပါသည်။ ြွံ့ပြိုးဆဲနိုငင
် တ
ံ စ်ခုဖြစ်ရသာဖမန်မာ
နိုငင
် ံအရနဖြင့် CSR လုပ်ငန်းအရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ောတွင်ကကုံရတွ့ေနိုင်သည့် စိန်ရခါ်
မှုများမှာ ရအာက်ပါအတိုငး် ဖြစ်ပါသည်(က) အစိုးေ၊ နိုင်ငရ
ံ ေး၊ ဥပရဒနှင့်လုပ်ထးုံ လုပ်နည်းြျား
(၁)

စိတ်ချယုံကကည်ေမှုအားနည်းသည့်လုပ်ထးုံ လုပ်နည်းများ၊

(၂)

ရှုပ်ရထွးသည့်ဗျူရိုကရေစီလုပ်ထးုံ လုပ်နည်းများ(ကကိုးနီစနစ်)၊

https://www.mmtimes.com/opinion/2607-why-csr-matters-in-new-myanmar.html (Accessed Date
8.4.2019)

(ြ)

(ဂ)

(၃)

အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၊

(၄)

ပဋိပက္ခများနှင်ပ
့ ဋိပက္ခအလွန်အရဖခအရနများ၊

(၅)

လာဘ်ရပးလာဘ်ယူမှု၊

(၆)

အလုပ်သမားစံချ ိန်စံညန
ွှ ်းေပိင
ု ခ
် ွင်မ
့ ျား၊

(၇)

ရဖမယာပိုင်ဆိုငမ
် ှုဖပသနာများ။

မပည်သူ့ဝန်ရဆာင်ြှုလုပ်ငန်းြျားနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း
(၁)

ပညာရေးြွံ့ပြိုးမှု၊

(၂)

ကျန်းမာရေးဆိုငေ
် ာြွ့ံ ပြိုးမှု၊

(၃)

အရဖခခံအရဆာက်အဉီြ့ွံ ပြိုးမှု၊

(၄)

မညီမျှမမ
ှု ျား၊

(၅)

တိုင်းေင်းသားလူနည်းစုဖပဿနာများ၊

(၆)

ဆင်းေဲမွဲရတမှု။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းြျား
(၁)

လူ့စွမ်းအားအေင်းအဖမစ်ကွာဟမှု၊

(၂)

CSR လုပ်ငန်းစဉ်နှင်ပ
့ တ်သက်၍ အသိအဖမင်ဗဟုသုတနည်းပါးဖခင်း၊

(၃)

ရေသတွငး် ယုံကကည်စိတ်ချေသည့်စီးပွားြက်များ ေှာရြွေန်ခက်ခဲဖခင်း၊

(၄)

ြွံ့ပြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရပါင်းလက္ခဏာရဆာင်သည့် ေလေ်လိုအပ်
ဖခင်း။

(ဃ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

၂၀။

(၁)

ောသီဉတုရြာက်ဖပန်မှုနှင့် သဘာဝရဘးများ၊

(၂)

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု၊

(၃)

ရဂဟစနစ်ရြာက်ဖပန်မှု။

အထက်ပါအချက်များအဖပင် ပို့ရဆာင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းရကကာင်းများ ချို့တဲ့မှု၊ လျှပ်စစ်

စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်၊ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ော အရဖခခံအရဆာက်အဉီများအားနည်းမှု၊

ရေသဆိုင်ောအာဏာပိုင်အြွဲ့အစည်းများ၏ ပါဝင်စွက်ြက်မှု၊ စီးပွားဆိုင်ောမူဝါေ/ လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းအားနည်းမှုများသည်လည်း ဖမန်မာနိုင်င၏
ံ
CSR လုပ်ငန်းများအရကာင်အထည်
ရြာ်ရဆာင်မှုတွင် စိန်ရခါ်မှုများအရနဖြင့်ေှိရနဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။
CSR လုပ်ငန်းစဉ်အပပါ်ရှုြမင်သးုံ သပ်ချက်

၂၁။

CSR အယူအဆသည် ၁၉၆၀ဖပည့် လ ွန် ကာလများတွ င ် စတင် ရပါ်ရပါက် လာခဲ့ ဖခင်း

ဖြစ်ပပီး လုပ်ငန်းစုတစ်ခု၏ ေှယ်ယာေှင်များအတွက် အကျိုးအဖမတ်သာမက လူမှုအြွဲ့အစည်းနှင့်
ရေသခံအသိုက်အဝန်း၏အကျိုးေှိမှုကိုပါ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားအရကာင်အထည်ရြာ်သည့်စနစ်

တစ် ေပ်ဖ ြစ် သ ည်။ စီးပွ ားရေးလု ပ် ငန်းစုကကီး များအရနဖြင့် ဖပည် သ ူ လူ ထ ုနှ င့ ် ထိရတွ့ ေန်
နည်းလမ်းရပါင်းများစွာေှိပါသည်။ CSR လုပ်ငန်းစဉ်ရြာ်ရဆာင်ောတွင်လည်း နည်းလမ်း
အသွယ်သွယ်ဖြင့် ရဆာင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ ကာလတိုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ကာလေှည်စဉ်ဆက်
မဖပတ်ြ့ွံ ပြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်များ ချမှတ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ လက်ေှိအချ ိန်တွင် နိုငင
် ံ
ရပါင်း (၁၅၀) မှစီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုရပါင်း(၈၀၀၀) ခန့်သည် ကုလသမဂ္ဂအြွဲ့ကကီး၏ CSR
ညွှန်းကိန်းများနှင်အ
့ ညီ အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ ထိုညွှန်းကိန်းများ
သည် လူ့အြွငအ
့် ရေး၊ အလုပ်သြားအြွင့်အရေး နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စသည့်အချက်
ကကီး (၃) ချက်အရပါ် အရဖခခံကာ ချမှတ်ထားဖခင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
၂၂။

အထက်ပါအချက်(၃) ချက်အရပါ်အရဖခခံ၍ CSR လုပ်ငန်းစဉ်အား အသိစိတ်ဓာတ်ေမ
ှိ ှု၊

နိုငင
် ံသားများ၏အခွင့်အရေးေေှိမှု၊ ရေေှည်တာဝန်ယမ
ူ ှုေှိဖခင်း၊ တာဝန်ယူမှုေှိရသာစီးပွားရေး၊
ရေေှည်ြ့ွံ ပြိုးတိုးတက်ရေးစသည့်အချက်များကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကကပါသည်။ ထိရောက်
ရသာ CSR လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရကာင်အထည်ရြာ်နိုင်ဖခင်းအားဖြင့် အကျိုးအဖမတ်ပိုမိုတိုးပွား
ဖခင်း၊ လူ့အြွဲ့အစည်းများအကကား ဆက်ဆံရေးပိုမိုတိုးတက်ရကာင်းမွန်လာဖခင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာ

http://www.csr-asia.com/report/CSRA2013_Responsible_and_Inclusive_Business_in_Myanmar.pdf
(Accessed Date 8.4.2019)
https://aom.org/uploadedFiles/Publications/AMJ/April_2016_FTE_2.pdf (Accessed Date 8.4.2019)

ပိုမိုဖမင့်မားဖခင်း၊ လူစွမး် အားအေင်းအဖမစ်များပိုမိုတိုးတက်လာဖခင်း၊ မိမိထုတ်ကုန် သို့မဟုတ်
စီမံကိန်း၏ ဂုဏ်သတင်းဖမင့်တက်လာဖခင်းစသည့်အကျိုးရကျးဇူးများေေှိနိုငပ
် ါသည်။
၂၃။

သို့ရသာ်လည်း CSR လုပ်ငန်းစဉ်အရကာင်အထည်ရြာ်ောတွင် အားနည်းချက်များနှင့်

စိန်ရခါ်မှုများေှိရနဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်များမှာ မိမစ
ိ ီးပွားရေးအရပါ် အာရုံထားမှု
မှ CSR လုပ်ငန်းစဉ်များအရပါ်ပိုမိုအရလးရပးလာေဖခင်း၊ ရေသဆိုငေ
် ာအစိုးေများ၏ ပူးရပါင်း
ပါဝင်မှုများလိုအပ်ဖခင်း၊ လုပ်ငန်းစုနှင့်ေှယ်ယာေှင်များ၏အကျိုးအဖမတ်အား CSR အတွက်မျှရဝ
သုံးစွဲမှုအရပါ် အဖငင်းပွားမှုများရပါ်ရပါက်လာနိုငဖ် ခင်း စသည့ ်စိ န်ရခါ်မှု များနှ င ့် ေင်ဆိုင်ေနိုင်
ပါသည်။
၂၄။

CSR ဆို သ ည်မ ှာ အလု ပ် သ မားသာတူ ည ီမ ျှမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရပါ်အကျ ိုး

သက်ရောက်မှု၊ ရေသခံ လူ့ အြွ ဲ့ အစည်း တွ င် ဝ င် ဆံ့ မှု ၊ ထုတ်ကုန်အရပါ်ယုံကကည်စိတ်ချေမှု၊
လုပ်ငန်းစု၏အရလ့အထ၊ အမှတ်တံဆိပ်၏ပုံေိပ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာစသည့်အချက်များ အကျုံးဝင်
ရနသည့် လုပ်ငန်းစုတစ်ခု၏ စွမ်းရဆာင်ေည်ကိုတိုင်းတာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်
လည်း သတ်မှတ်နိုငပ
် ါသည်။
၂၅။

CSR လုပ်ငန်းစဉ်သည် အရဖခခံအားဖြင့် ရြာက်သည်များ၏စိတ်ရကျနပ်မှု၊ ကျင့်ဝတ်

နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ လုပ်ငန်းေှင်များ၏တာဝန်ယူမှု စသည့်အချက် (၃) ချက်အရပါ်အရဖခခံကာ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူ့အြွဲ့အစည်းအားအကျ ိုးဖပုရေးဆိုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်(၂)ေပ်အား
အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဟုမှတ်ယူသုံးသပ်နိုငပ
် ါသည်။

http://thesociablescientists.ca/2013/08/30/overview-of-csr-what-is-csr-its-benefits-and-critiques/
(Accessed Date 8.4.2019)
https://ideas.repec.org/a/jct/journl/v9y2014i1p5-17.html (Accessed Date 8.4.2019)
https://www.societegenerale.com/en/measuring-our-performance/csr/csr-overview (Accessed Date
8.4.2019)

နိဂုံး
၂၆။

၁၉၆၀ ဖပည့်လွန်နှစ်များမှစတင်ခဲ့သည့် CSR အရတွးအရခါ်အား လက်ေှိအချ ိန်တွင်

ကမ္ဘာတစ်ဝှမး် ေှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကကီးများမှ မေှိမဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအရနဖြင့် တွင်တွင်
ကျယ်ကျယ်အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ CSR လုပ်ငန်းစဉ်အား အကျ ိုး
စီးပွားနှငအ
့် များအကျ ိုးကိုချ ိန်ညှိရဆာင်ေွက်သည့်
ကမ္ဘာ့ ကု လ သမဂ္ဂ အြွဲ့ ကကီး ၏

လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ်အဖြစ်မှတ်ယူနိုငပ် ပီး

ရထာင်စ ုနှ စ် ြွံ့ ပြို းတိ ုးတက် မှု ေ ည် မှ န်း ချက်မ ျားကိ ု လ ည်း

တစ်နည်းတစ်ြုံအရထာက်အကူဖပုလျက်ေှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ်လည်းဖြစ်သည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံ
အရနဖြင့် ြွံ့ပြိုးဆဲနိုငင
် ံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားရလျာ်စွာ ဖပည်ပေင်းနှီးဖမှုပ်နှံမမ
ှု ျား၊ ဖပည်တွငး်
စီးပွားရေးြွံ့ပြိုးမှုအရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ရေးစီမံကန
ိ ်းများသည်လည်း အရေးကကီးရသာ
လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်ောတွင် CSR လုပ်ငန်းစဉ်အား
ထိရောက်စွာအရကာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွက်နိုင်ပါက ဖပည်သူလူထုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ရေေှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ်ဖြစ်ရကကာင်း
CSR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များအား ရလ့လာစုစည်းတင်ဖပအပ်ပါသည်။

