
                         

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း :  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ မည္သုိ႕တုိက္ဖ်က္ရမည္ကုိ လက္ေတြ႔က်စြာေဆြးေႏြးမည့္ 

အလုပ္ရံေုဆြးေႏြးပြဲ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊မတ္လ ၁၆ရက္ ၊ဗုဒၶၶၶဟူးေန႔ ။ နံနက္၉:ဝဝ မွ ညေန ၄:၃၀ 

ဆန္းမစ္ပတ္ခ္ဗ်ဴးဟုိတယ္ ၊ရန္ကုန္၊ျမန္မာ။ 

မိတ္ဆက ္

ျပဳျပငေ္ျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒအ္ျဖစ္ ၿပီးခဲသ့ည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး 
တိုးတက္ခိုငမ္ာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ (၂၀၁၆မတလ္၃၁ရက္တြင္ကုန္ဆံုးမည့္) 
၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အာရဖွြံၿဖိဳးေရးဘဏက္ ၈ဒသမ၃ ရာခိုငႏ္ႈန္းအထ ိ တိုးတကလ္ာမည္ဟု 
ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ဤအခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငသံားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားလည္း တိုးတက္ 
လာသည္ကိ ု ေတြ႔ရမညျ္ဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသစ္သညလ္ည္း “ျပည္သူတို႔၏ လြတ္္လပ္မႈႏွင့္ 
လံုၿခံမႈဆိုင္ရာ လူေနမႈဘဝမ်ားကိ ု တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟေုႂကြးေက်ာ္ခဲသ့ည္။” 
 
ျမန္မာႏုိင္င၏ံ စိန္ေခၚမႈကို ေျဖရငွ္းရာတြင္ ေဒသတြင္းႏွင္ ့ ကမၻာတြင္ က်င့္သံုးသကဲသ့ို႔ပင္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္က႑ေပါင္းစံုမ ွ ကတကိဝတ္ျပဳမႈမ်ား ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္  

အကူအညီမ်ား  လိအုပပ္ါသည္။ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိုးတိုးတက္မႈတြင ္ ပုဂၢလိကက႑၏ ပါဝင�ႈလိုအပ�ါသည္။  

မၾကာေသးမကီထတု္ေဝထားေသာ UN Sustainable Development Goals and the 
"ASEAN 2025: Forging Ahead Together" တြင္လည္း ေရရွည္တည္တံေ့သာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင ္ ပုဂၢလိကက႑၏ ပါဝင္ေဆာငရ္ြက္မႈ လိအုပ္ေနသည ္
ဟုလညး္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငအံေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္း ၃၀၀ သညယ္ခ ု UN Global Compact အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာၿပီး ၎ 
၏ အေျခခသံေဘာတရားဆယခ္ု ကိုလက္ခံက်င့္သံုးေနပါၿပီ။ ဤနႈန္းမွာ အာဆယီံႏုိင္ငံမ်ား အနက ္



အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ဤပါဝင္ျခင္းသည ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
စီးပြားေရးဝနး္က်င္ေျပာင္းလဲရန ္ေကာင္းမြန ္ေသာ အခြင့္လမး္ တစ္ခုျဖစပ္ါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ထိုသေဘာတရားမ်ားကိ ု လက္ေတြ႔ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာအေရးအပါဆံုးေသာစနိ္ေခၚမႈျဖစ္ေနပါသည္။ 
 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင ္ ထည့္သြင္းထားေသာ Global Compact ၏ ၁၀ ခုေျမာကေ္သာ အေျခခံ 
သေဘာတရားျဖစ္သည့္"စီးပြားေရးလပု္ငန္းမ်ားသည္ လာဘေ္ပးလာဘယ္ူလပု္ျခင္းႏငွ့္ 
ၿခိမ္းေျခာက၍္ ေငြညႇစ္ျခင္းစေသာ အဂတလိိုက္စားမႈမ်ားကိုအၿမဲပင ္ ဆန္႔က်ငလ္ုပ္ေဆာင္ရမည္" 
ဆိုေသာအခ်က္ သည ္ ယေန႔စီးပြားေရးလုပ္ငနး္မ်ား အဓိကၾကံဳေတြ႔ရေသာ 
အႏၲရာယႏ္ွင့္စိန္ေခၚမႈတစရ္ပ္ ျဖစပ္ါသည္။ 
အဂတလိိကုစ္ားျခင္းႏငွ့္ လာဘေ္ပးလာဘယ္ူျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည ္ လူ႔အခြင့္အေရးကိ ု ခ်ိုးေဖာက္ျခင္း၊ 
သဘာဝပတဝ္န္းက်ငက္ိုဖ်က္ဆီးျခင္းႏငွ့္ အလုပသ္မားအခြင့္အေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ျခင္း 
စသညတ္ို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။ ထို႔အျပင ္ အဂတိလိကု္စားမႈသည ္
က်င့္ဝတ္မညီေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ဘကလ္ိုကက္ာ ေဒသခ ံ လပု္ငန္းမ်ားကိ ု ထိခိကု္ေစမည့္ 
မမွ်တေသာနယ္ပယတ္စခ္ုကိုျဖစထ္ြနး္ေစမည္ျဖစသ္ည။္ 
 
The UN Global Compact သည္ ကုမၸဏမီ်ားကိ ု အဖြဲ႔အစည္းဆိုငရ္ာေျပာင္းလမဲႈ မွတစ္ဆင့္ 
၎တို႔၏ ၁၀ ခေုျမာကျ္ဖစ္ေသာအေျခခသံေဘာတရား ကိလုက္ေတြ႕အေကာင္အထညေ္ဖာ္ရန္ 
အၾကံျပဳထားပါသည္။၎တုိ႔မွာ- 
 
-  အဂတိလိကု္စားမႈ တိကု္ဖ်ကေ္ရးမဝူါဒႏွင့္ လိုကန္ာရမည္ ့က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို  ကုမၸဏီမ်ား၏ 
မဟာဗ်ဴဟာတြင့္ထည့္သြင္းေ၇းဆြဲရံုမကဘ ဲေန႔စဥ ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္လည္း 
လက္ေတြ႕ပူး ေပါင္း အေကာငထ္ည္ေဖာ္သင့္သည။္ 

 
-ကုမၸဏီမ်ားသည ္ အဂတလိိကုစ္ားမႈကိလုံုးဝခြင့္မျပဳျခင္းႏငွ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 
လက္ေဆာင ္ေပးအပ္ျခငး္ ၊ဒါနျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့ခ္ရီးသြားလာစရတိ္က်ခေံပးျခင္းကိ ု လက္မခံျခင္းစသည့္ 
ကိုင္ပိုင ္က်င့္ဝတ္မ်ားကိုဖန္တီးထားသင့္သည္။ 

 
-ကုမၸဏီမ်ားသည ္ အမည္မေဖာ္ဘဲဖုန္းဆကတ္ိုင္ၾကားႏုိင္မည့္စနစ ္



ထားရွိျခငး္၊ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာငမ္ႈကြင္းဆက္ စီမခံန္႔ခြဲျခင္း၊ျဖစႏ္ိုင္ေခ်ရွိေသာ 
အႏၲရာယ္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိနဆ္ံုးျဖတ္ျခငး္ႏွင့္ စညး္ကမး္လိုကန္ာမႈဆိုငရ္ာ စံႏႈန္းသတမ္ွတ္ျခင္းမ်ားတြင ္
မူဝါဒမ်ားခ်မတွ ္ ေဆာင္ရြကသ္င့္သည္။ 
 
ထို႔ေနာက္ႏိုငင္ံအဆင့္စုေပါင္းေဆာငရ္ြက္မႈအေနျဖင့္- 
- ကုမၸဏီမ်ားသည ္ နယ္ပယအ္သးီသီးမွ ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိနႈိင္းျခင္းႏငွ့္ 
လုပ္ငန္းတူမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္လိကု္နာျခင္းဆိငု္ရာ သေဘာတညူီခ်က္ရွိျခငး္ စေသာ 
စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္သင့္သည္။ 
 
 
ကုမၸဏီ တစ္ခုခ်ငး္စႏီွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စုေပါင္းေျပာင္းလဲမႈကို အေထာကအ္ကူျပဳႏုိင္ရန ္
ရည္ရြယထ္ားေသာ ဤအလပု္ရံုေဆြးေႏြးပြကဲို Myanmar Centre for Responsible 
Business ႏွင့္ ASEAN CRS Network မွပူးတြ ဲ စီစဥထ္ားျခင္းျဖစပ္ါသည။္ 
ပူးေပါငး္ပါဝငသ္ူမ်ားမာွ ျမန္မာႏုိင္ငံကနု္သည္ႀကီးမ်ားနွင့္ စကမ္ႈလက္မႈလုပင္န္းရွငမ္်ား အသင္းခ်ုဳပ္ 
(UMFCCI) ႏွင့္ Global Compact Network Myanmarတို႔ျဖစ္ပါ သည္။ ကုန္က်စရတ္မ်ားကို  UK's 
Foreign & Commonwealth Office၏ Prosperity Fund မွ ေထာကပ္ံေ့ပးပါသည္။ 

 

 

အခ်န္ိ အစီအစဥ္ 

နံနက္ ၈း၃၀ မ ွနံနက္ 
၉း၀၀ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္း  

နံနက္ ၉း၀၀ မွ နံနက္ 
၁၀း၀၀ 

ႀကီးၾကပ္သူ- Jerry Bernas, ASEAN CSR Network 

ႏွဳတ္ဆကစ္ကား ေျပာၾကားျခင္း 

တာဝန္ခံယူမႈရိွေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိ၍ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရိွၿပီေရရွည္တည္တ့ံေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ  

✓ CSR ကို ASEAN competitiveness and sustainability သို႔ဆကသ္ြယေ္ပးျခင္း 
✓ တာဝန္ယမူႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပင္န္းမ်ားအတြက ္အခြင့္အေရးမ်ား  



နံနက္ ၉း၀၀ မ ွနံနက္ 
၉း၁၀ 

 

နံနက္ ၉း၁၀ မ ွနံနက္ 
၉း၂၅ 

 

နံနက္ ၉:၂၅ မ ွနံနက္ 
၁၀:၀၀ 

 

 

 

 

 

● ေဒၚခိငု္ခိငု္ႏြယ ္, Joint Secretary General, Union of Myanmar Federation of 
Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI), Trustee of ASEAN CSR Network 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား - စစတ္မ္းမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က ္ 

● Vicky Bowman, Director, Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) 
 

Panel Discussion: စီးပြားေရးလုပင္န္းရိုးသားမႈႏွင့္ ပုဂၢလကိ က႑ – ေခါင္းေဆာင္မႈအျမင ္ 

● ဦးဝင္းေအာင္ , President, UMFCCI 
● ပါေမာကၡ ေအာင္ထြန္းသက္, Economic Adviser to the President, Chair of Global 

Compact Network Myanmar 
ႀကီးၾကပ္သူ (Vicky Bowman , MCRB  ) 

အေမးအေျဖက႑ 

 

နံနက္ ၁၀:၀၀ မ ွ
နံနက္ ၁၀:၃၀ 

ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း။ လဖက္ရည္၊မုန္႔မ်ားႏွင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း။  

နံနက္ ၁၀:၃၀ မွ 
ေန႔လည္ ၁၂:၃၀  

က႑ ၁: 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမရိွဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ျခင္း - အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစံမ်ား ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျခအေန 

✓ The UN Convention against Corruption (UNCAC) ႏွင့္ ၎ ၏ စီးပြားေရး 
တြင္ပါဝင္ပတ္သတ္မႈတုိ႔ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း  

✓ ျမန္မာႏုိငံ၏ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ UNAC Review ၏ ရလာဒ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ 
ၾကည့္ရႈျခင္း  

✓ The UK Bribery Act and US FCPA – အဘယ္ေၾကာင့္ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက 
ဂ႐ုစုိက္သင့္သနည္း  

✓ ျမန္မာကုမၸဏီ တစ္ခု၏ အျမင္ 
 

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ 

● Akharakit (Ryan) Keeratithanchaiyos, UNODC Anti-Corruption Specialist 
● ေဒါက္တာေသာင္းဟန္ , COO, Max Myanmar Group 

 



Keypoint ျဖင့္မဲေပးျခင္း 

● မည္သည္မွာအဂတိလုိက္စားမႈ၏ ဥပမာျဖစ္သနည္း။ 
● ျမန္မာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ အဂတိလုိက္စားျခင္း စိန္ေခၚမႈကုိ 

မည္သည့္ေနရာတြင္ရင္ဆုိင္ရသနည္း။  
အဖြဲ႕ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးျခင္း 

● ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ မည္သုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရ သနည္း။ 
● ၎ တုိ႔၏ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ကုိရွာေဖြျခင္း။ 

အႀကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း ( ႀကီးၾကပ္သူ Richard Holloway, Development Practitioner) 
ေန႔လည္ ၁၂:၃၀ မ ွ
ေန႔လည္ ၁:၃၀ 

ေန႔လည္စာ စားသုံးခ်ိန္။  

ေန႔လည္ ၁:၃၀ မွ 
ေန႔လည္ ၃:၀၀ 

က႑ ၂: 

အဂတိလုိက္စားမႈကုိတုိက္ဖ်က္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား – အေကာင္းဆုံးေသာ 
အေလ့အက်င္မ်ား ႏွင့္ အေရးပါေသာ ကိရိယာမ်ား။ 

✓ ေကာင္းမြန္ေသာ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္၏ အလြန္အေရးပါေသာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။  

✓ မည္သုိ႔စတင္၍ မည္သုိ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ လက္ေတြ႕က်ေသာ ဥပမာမ်ား 
ျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္း။  

✓ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အစီအရင္ခံတင္ျပျခင္း။  
✓ The Institute of Business Ethics ၏ ‘Say No Toolkit’ ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။  

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား 

● Dr Muhammad Mohan, Secretary General, Transparency International Malaysia 
● Sandy Chapman, Head of Public Affairs & Communications, Coca Cola Myanmar 
● Vicky Bowman, MCRB 

ေဆြးေႏြးျခင္း  

ေန႔လည္ ၃:၀၀ 
နာရမီွ ေန႔လည ္
၃:၃၀ နာရ ီ

လဖက္ရည္၊မနု္႔မ်ားႏွင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း 

ေန႔လည္ ၃:၃၀ မွ 
၄:၃၀ 

က႑ ၃: 

အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ စုေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း 

● အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္း။  



● အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သတ္သူမ်ားအတြက္ 
အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား - စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ရႈေထာင္.မ်ား။  

● အျခားသူမ်ားကမည္သုိ႔ကူညီေထာက္ပ့ံႏုိင္သနည္း။ ဥပမာ - ႏုိင္ငံစုံ ကုမၸဏီမ်ား ၊ ေဒသဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ား။  

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား -  

● Tina Singhsacha, Country Head/Chief Representative, Standard Chartered 
Bank 

● ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လိွဳင္, Chairman, SMART Group of Companies 
● David Allan, Spectrum  

ႀကီးၾကပ္သူ Jerry Bernas  

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား , 

 ပေဟဠိ (Quiz) မ်ား  

အစီအစဥ္အတြက္ တုံ႔ျပန္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား။  

ညေန ၄:၃၀ အစီအစည္အၿပီးသတ္ျခင္း။  

● Thomas Thomas, CEO, ASEAN CSR Network 
● Vicky Bowman, Director, MCRB  

 

 


