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အတုိေကာက္ စကားလံုးစာရင္း
ASEAN

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (Association of Southeast Asian Nations)

BOP

ပိရမစ္ေအာက္ေျခပံုစံ (Bottom of Pyramid)

CBO

ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း (Community-Based Organization)

CBT

ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community-Based Tourism)

CSR

ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာ၀န္ (Corporate Social Responsibility)

FGD

ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈ (Focus Group Discussion)

HEIs

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (Higher Education Institutions)

INGO

အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲအစည္း(International Non-governmental Organization)

MSMEs

အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Micro, Small and Medium
Enterprises)

NGO

အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲအစည္း (Non-governmental Organization)

SDGs

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား (Sustainable Development Goals)

SE

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (Social Enterprise)

SMEs

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (Small and Medium Enterprises)

SROI

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအရ လူမႈေရးသေဘာျပန္လည္ေပးအပ္မႈ (Social Return on Investment)

SWOT

အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ား (Strength, Weakness,
Opportunities and Threats)

WP

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (Work Package)
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၁။ အႏွစ္ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔သည္
ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးသည္

၄င္းတို႔၏

တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ

ဖြ႔ၿံ ဖိဳ းတုိး တက္မႈအေျခအေနမ်ား

စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား

(Sustainable

မတူညီၾကေသာ္လည္း၊

Development

Goals)

ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရာတြင္ ရင္ဆင
ုိ ္ေနရဆဲ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားမွာ မညီမွ်မႈ၊ လႈမႈဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားေျပာင္းလဲမႈ၊
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ

လူမႈအလႊာမ်ားေျပာင္းလဲမႈ၊

အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ပညာေရးဆုိင္ရာမညီမွ်မႈႏွင့္

ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔တြင္

အေဆာတလွ်င္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လ်ွ က္ရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စြန္႔ဦးတီထင
ြ ္
စီးပြားေရးကို

အသံုးျပဳၿပီး

လႈမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္

စီးပြားျဖစ္ထန
ြ ္းမႈ

ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖစ္ေပၚေစသည့္

ေျဖရွင္းနည္းအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည္။
ဤအစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုရာတြင္ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ အတူစုေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ မိတဖ
္ က္မ်ားက STEPuP စီမံကိန္း
ကာလတေလွ် ာက္အသံုးျပဳရန္
စကားလံုးအေပၚ

လူမႈအက်ိဳးျပဳ

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကုိ

စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရး

(social

သေဘာတူညီထားခဲ့ၾကသည္။

entrepreneurship)
“လူမႈအက်ိဳးျပဳ

ဆုိသည့္

စြန္႔ဦးတီထြင္

စီးပြားေရးဆိုသည္မွာ အမ်ားသူငါအၾကား၊ လူ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ လူမႈျပႆနာမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ဆန္းသစ္ေသာ စီးပြားေရးပံုစံမ်ားကို အျမတ္အစြန္းရရန္ တစ္ခုတည္းအတြက္သာမက
ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုထားရွိၿပီး
စီးပြားေရးသည္

လက္ေတြ႕အသံုးခ်သည့္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

၄င္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ် က္ရွိေသာ

လူမႈအက်ိဳးျပဳ

ေဂဟစနစ္အတြက္

စြန္႔ဦးတီထြင္

ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္

တန္ဖိုးကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။”
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ လူမႈအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (social enterprise) မ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
တိုင္းတာႏုိင္ေသာ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

ဖြ႔ံၿဖိဳ းတုိးတက္မႈကို

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိင
ု ္ရာ

အမ်ားစုမွာ

အျခားနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ

က႑မ်ားကိုလည္း

ရပ္ရာြ အသုိင္းအဝိုင္း

ပညာေရး၊

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊

အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

ေယဘုယ်

အားျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား (သို႔) ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက တည္ေထာင္ထားေသာ SE
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းထားေသာ

အမ်ားပိုင္အသင္းမ်ား၊

ရပ္ရာြ အေျချပဳ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

(CBOs)

ျဖင့္

တည္ေဆာက္ထားသည္။ အဆုိပါ SE မ်ားသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အရြယ္အစား ေသးငယ္ၿပီး ဝင္ေငြအျမတ္အစြန္း
နည္းပါးေသာ္လည္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ထြက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည့္အေနအထား (သို႔) အနိမ့္ဆုးံ အေနျဖင့္ အရံႈးအျမတ္
ညီမွ်ေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ပံု ေပၚပါသည္။
ႏုိင္ငံႏွစ္ခုစလံုး၏ SE ေဂဟစနစ္ကုိ ပညာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အစုိးရ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စြန္႔ဦးတီထင
ြ ္သူမ်ား၊
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ား၊

ေဒသခံလူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းတုိ႔ျဖင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည္။

ထု႔ိအျပင္

က႑တစ္ခုလံုး၏

ဖြ႔ၿံ ဖိဳ းတုိးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ အေထာက္အကူျပဳသူ (enabling actors) ေပါင္းမ်ားစြာလည္း
ရွိပါသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆုိပါက

ထုိင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏

ေဂဟစနစ္သည္

အေတာ္အသင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလွ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ႏွစ္ႏွစ္ငံစလံုးတြင္ ၄င္းက႑အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အလားအလာ
အတုိင္းျဖစ္လာေစရန္ ဆိုသည္မွာမူ ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာမ်ား ရွိေနေပသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လုပ္သား
အင္အားမရွိမႈ၊ လုပ္ငန္း တည္ေထာင္သမ
ူ ်ားအၾကား ထက္ျမက္ေသာ စီးပြားေရးအျမင္မရွိျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို
လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တုိင္းတာစိစစ္ျခင္းကင္းမဲ့မႈ၊ ေဂဟစနစ္ကို ျမိဳ႕ႀကီးမ်ား (ရန္ကုန္ႏွင့္
ဘန္ေကာက္) တြင္သာ အဓိကျဖစ္ေပၚေစမႈ၊ ျပည္သပ
ူ ုိင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္က႑မ်ားတြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္

၄င္း၏အခန္းက႑အေပၚ

တိက်သည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုခ
ိ ်က္

မထားရွိျခင္းေၾကာင့္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ရႈပ္ေထြးေနမႈတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ဘံုစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္

အစုိးရ၏နည္းဥပေဒ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

သီးျခားမရွိေသးသည့္အျပင္၊ အဆုိပါက႑တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက ပါဝင္ေစ့စပ္
ေဆာင္ရြက္မႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တင္ျပလိုသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အေထာက္အကူျပဳ

ေဂဟစနစ္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ

ေလွ်ာ့ခ်ေရးပါဝင္သည္။

ထုိ႔သ႔ေ
ုိ လွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ SE မ်ားကို လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ထိုက့ဲသ႔ေ
ို သာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖန္တီးရန္
စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ
အခြင့္အလမ္းမ်ား

စြန္႔ဦးတီထင
ြ ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္
ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏

အရည္အေသြးမ်ား

လက္ေတြ႕က်က်လည္ပတ္ႏုိင္ရန္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ေဒသအလိုက္

SE

စင္တာမ်ားကို

အဆုိပါ

ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစေရးႏွင့္

ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္၊

အကူအညီေပးေရးအလို႔ငွာ

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ေဂဟစနစ္အား

ထို႔အျပင္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ကာလရွည္

အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေသာ

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္

ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ႏုိင္သူမွ

အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း (mentoring) အစီအစဥ္၊ သင္တန္းဆရာဆရာမမ်ား ေမြးထုတ္သင္တန္းေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား
ပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ လူအမ်ားစုေပါင္းရံပံုေငြ အေထာက္အပံ့ရယူျခင္း (crowdfunding)

မွတဆင့္ ေငြေၾကးအရ

ပုိမုိတြက္ေျခကိုကၿ္ ပီး တိုက္ရိုက္ အရင္းအႏွီးျမွင့္တင္ရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေသာ SE မ်ားအား မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ၊
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေပးရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။
ေနာက္ဆုးံ အခ်က္မွာ ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတိ႔ရ
ု ွိ အဆင့္ျမင္ပ
့ ညာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြားသက္ဆုိင္သူ
(stakeholders)

ေပါင္းစံုတို႔အၾကား

‘ေပါင္းကူးတံတား’

သဖြယ္

တမူထူးျခားစြာ

တည္ရွိေနသည့္အတြက္

လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လက္ေတြ႔လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားစုစည္းထားရာ
ဆံုရပ္မ်ားကို

ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည့္အျပင္၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑၏

အလားအလာကို

လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားကို

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္

အမ်ားျပည္သူသန
ိ ားလည္ေစရန္

က႑အားလံုးမွ

လူမႈအက်ိဳးျပဳ
အက်ိဳးစီးပြား

သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ညိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
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၂။ အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္
လူမႈအက်ိဳးျပဳ စြန္႔ဦးတည္ထြင္လုပ္ကိင
ု ္မႈသည္ ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံက့ဲသိ႔ု အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ အရွိတရား
တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုကဲ့သ႔ေ
ို သာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ အလားအလာ
အလွ်ဥ္းမရွိဘဲ

ေငြေၾကးရွာေဖြရန္အတြက္သာ

ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရေသာ

လူမႈအက်ိဳးျပဳ

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္

မိမိကုိယ္ကုိ

လုပ္ငန္းငယ္မ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္

ျဖစ္မွန္းမသိ

ျဖစ္ေနတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္
မည္သို႔ခ်ိန္ဆရမွန္းနားမလည္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စြန္႔ဦးတီထင
ြ ္လုပ္ငန္းဆုိသည္က အဆင့္ျမင့္
ပညာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္

ထိုဘာသာရပ္ကို

အထူးျပဳသင္ၾကားေပးသည့္

အတန္းမ်ားရွားပါးသျဖင့္

လူရြယ္မ်ားအတြက္ဆုိလ်ွ င္ လုပ္ခ်င္စဖြယ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု

လူငယ္

မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ဖန္တီးတီထြင္မႈ

အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္သာမက၊

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား

ရရွိႏုိင္သည့္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း

ေက်ာင္း သူ/သားမ်ားကုိလည္း

အခြင့္အလမ္းကုိ

တက္တက္ၾ ကြၾကြ

ေပးပါသည္။

ပါဝင္ေစၿပီး

လုပ္သားေစ်းကြက္အရ

အဆုိပါ

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားက

ကုိယ္ရည္ကိုယေ
္ သြးပုိင္း

လုိအပ္သည့္
၎တုိ႔အား

ျပည့္စံုေကာင္းမြန္မႈကုိပါ

ေအာင္ျမင္ရရွိေစႏုိင္သည္။
ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စြန္႔ဦးတီထင
ြ ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္ရာ ေဂဟစနစ္မ်ား
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အထူးသီးျခား ကိစၥရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ STEPuP စီမံကိန္းသည္ စီမံကိန္း၏
ပထမဆံုးဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၁ (WP.1) ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အဆုိပါ
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္က ရည္ရြယ္သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္
အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ အဓိကအထူးျပဳေသာ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုစလံုးရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မႈ၏
လက္တေလာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ မိတဖ
္ က္ တကၠသိုလ္ ၄ ခုႏွင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

မိတဖ
္ က္

လက္ရွိအေျခအေနအား
အစီရင္ခံစာမ်ားကို

တကၠသုိလ္

၂

စိစစ္ေလ့လာသည့္

ခုတိ႔ုထံမွာ

(status-quo

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးသားမည္

ႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီတင
ြ ္

လူမႈအက်ိဳးျပဳ

နားလည္သိျမင္ေစရန္

လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခု

စုေဆာင္းရရွိသည့္
analysis)

ျဖစ္ပါသည္။

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္း
ျဖစ္လာေစမည။

အဆုိပါ

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို

နည္းလမ္းျဖင့္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ခြဲျခမ္းစိစစ္သံုးသပ္ၿပီး
အစီရင္ခံစာမ်ားက

လည္ပတ္လုပ္ေ ဆာင္ေနသည့္
ထု႔ျိ ပင္

သုေတသနက

ေဂဟစနစ္ကို
ရည္ရြယ္သည္မွာ

ကြာဟခ်က္စိစစ္ေလ့လာမႈ (gap analysis) နည္းလမ္းျဖင့္ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား တည္ရွိေနဆဲ
ျဖစ္သည္ကုိ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီးေနာက္ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း
စီမံခ်က္ ၂ (WP.2) ၏တစိတ္တေဒသအျဖစ္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈသင္တန္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆုးံ တစ္ခ်က္မွာ

ပူးတြေ
ဲ လ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္

အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္

ဥေရာပမိတ္ဖက္အားလံုးဆီမွ

အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို စုစည္းရယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထားသည့္ မိတဖ
္ က္ႏုိင္ငံမ်ားထဲ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းတုိ႔ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸါယ္သတ္မွတခ
္ ်က္မ်ားအျပင္ ၎လုပ္ငန္းတုိ႔ လည္ပတ္လုပ္ေ ဆာင္ရာျဖစ္ေသာ ရႈပ္ေထြးေပြလီ
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ကြဲျပားျခားနားသည့္ ေဂဟစနစ္မ်ားေၾကာင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ က႑အလုိက္ အေျခအေန
အရပ္ရပ္တင
ြ ္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျမင္မ်ားေပးအပ္ရာ အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ
ပါဝင္သမ
ူ ်ားသည္ STEPuP စီမံကိန္းမွတဆင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္းမႈ
ပံုစံမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ အကူအညီေပးရာတြင္ အဓိက အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လပ
ု ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္။
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၃။ ႏုိင္ငံမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္
၃.၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ႀကီးႏွစ္ခုၾကားဆံုရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ လာအုိႏုိင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏုိင္ငံတ႔ႏ
ုိ ွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရွ႕အာရွ၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတ႔မ
ုိ ွ
ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား

စုဆုရ
ံ ာ

အဓိကက်သည့္

ပထဝီဝင္အရ

မဟာဗ်ဴဟာက်

အေနအထားကို

ပုိင္ဆုိင္လ်က္လည္း ရွိပါသည္။ ၆၇၆ ၅၇၈ စတုရန္း ကီလိမ
ု ီတာ အက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္
အေရွ႕ေတာင္ အာရွကုန္းမႀကီးေပၚရွိ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ အႀကီးမားဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စာရင္းအရ
လူဦးေရစုစုေပါင္း ၅၃.၇ သန္းခန္႔ ရွိပါသည္။1
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ကမာၻႏွင့္ဆက္ဆံေရးပါ ၎ကုိယ္တိင
ု ္က႑သစ္
ဖြင့္လွစ္လုိကေ
္ သာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ထိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ရွိခဲ့သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ဒဏ္ခတ္
ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိလည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခံခဲ့ရသည္။ ထုိေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ဥပေဒ စသျဖင့္ စီးပြားေရး
လုပ္သာကုိင္သာရွိသည့္

ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ

ေကာင္းမြန္တုိးတက္ေအာင္

ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ေရႊ၊

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊

ကုန္းေျမေဒသမ်ားႏွင့္

ငယ္ရြယ္သမ
ူ ်ားျပားသည့္

ဓာတ္သတၳဳႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ေရအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊

လူဦးေရအခ်ိဳးအစားတုိ႔

အပါအဝင္

သဘာဝ

ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။
က်ယ္ျပန္႔သည့္
သယံဇာတမ်ား

ၾကြယဝ
္ ေသာ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ဥပေဒႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနမႈသာ
ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမည္ဆုိလွ်င္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေဒသခံ

လူမႈအသုိင္းအဝန္းအတြက္

အခြင့္အလမ္း

အသစ္မ်ားကို မ်ားစြာေပးအပ္ႏုိင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

ပံု ၁ - ျမန္မာအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
1

https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview
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ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စာရင္းဇယားအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ႏုိင္ငံ၏အခန္းက႑သစ္ ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီး ပထမဆံုး ဒီမုိကေရစီ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္ က်င္းပကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လွ်င္ျမန္သည့္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈႏႈန္း
(တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇% အထက္) ရွိခ့ၿဲ ပီး လူမႈဝန္ထမ္းက႑ပုိင္းတြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ား အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ
ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဆင္းရဲမေ
ြဲ တမႈႏႈန္း ထက္ဝက္နီးပါး ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ၄၈% မွ ၂၅%
အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခ့ဲသည္။2
သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေအာက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စဥ္ဆက္မျပတ္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၂၀၂၀ (ပံု - ၂) တြင္ ျမင္ရသကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိင
ု ္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာသည္ ရမွတ္ ၆၄.၆/၁၀၀
ရရွိခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ အသိအမွတ္ျပဳ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏုိင္ငံထဲတြင္ အဆင့္ ၁၀၄ ရွိသည္။

ပံု ၂ - ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရရွည္ဖၿြံ ဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာ ၂၀၂၀(ေယဘုယ်သံုးသပ္ခ်က္)
ရင္းျမစ္ - ကမာၻ႔ဘဏ္(၂၀၂၀)

2
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၃.၂။ ထုိင္းႏုိင္ငံ

ပံု ၃ - ထုိင္းႏုိင္ငံအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း
ထုိင္းဘုရင့္ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္းမႀကီး၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ ဗဟုိေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး ၅၁၃ ၁၁၅
စတုန္းရန္း ကီလိမ
ု ီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။ ေျမာက္မွေတာင္သုိ႔ ၁၆၂၀ ကီလိမ
ု ီတာရွည္လ်ားၿပီး အေရွ႕မွအေနာက္သုိ႔
၇၇၅ ကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ေျမာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ လာအုိႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတိ႔ႏ
ု ွင့္ နယ္နိမိတခ
္ ်င္း
ထိစပ္ေနၿပီး

အေရွ႕ဘက္တြင္

ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၊

ထုိင္းပင္လယ္ေကြ႔၊

ျမန္မာႏုိင္ငံတိ႔ုႏွင့္

ဆက္စပ္ေနသည္။

အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ေတာင္ဘက္ပုိင္းတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနပါသည္။
၂၀၁၉ ခုႏွစ္စာရင္းအရ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၆၉သန္း3 ရွိသည့္အျပင္ (၂၀၂၀ ခုႏွစ္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ) ပ်မ္းမွ်
အသက္မွာ ၃၉ ႏွစ္ရွိၿပီး လူဦးေရတုိးႏႈန္းမွာလည္း (၂၀၂၀ ခုႏွစ္ခန္႔မွန္းခ်က္) ၀.၂၅% ရွိပါသည္။4
ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္နွင့္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း
မၾကာေသးခင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္း ဘက္ေပါင္းစံု အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ အၾကြင္းမဲ့
သက္ဦးဆံပုိင္ ဘုရင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ကတည္းက စစ္တပ္မွာ အာဏာသိမ္းယူမႈ ၁၂ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာရွင္
စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလမ်ားလည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ ခ်န္းအုိခ်ာသည္
၂၀၁၄ ေမလတြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ႏုိင္ငံ့ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားမွတဆင့္ တရားဝင္ ရာထူးေနရာကို ရယူခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။

3
4
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ကမာၻ႔ဘဏ္ အစီရင္ခံစာအရ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၄ စုေက်ာ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ
ဖြ႔ၿံ ဖိဳ းတုိးတက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဝင္ေငြနိမ့္ပါးေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု
အျဖစ္မွ

ဝင္ေငြျမင့္သည့္

က်န္းမာေရး

အေနအထားဆီသို႔

ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္

ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့သည္္။

လူမႈလံုျခံဳေရးအပါအဝင္

ဆင္းရဲမေ
ြဲ တမႈ

အမ်ားေကာင္းက်ိဳးႏွင့္

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊

ဆက္စပ္သည့္

ပညာေရး၊
ဘက္ပုိင္းစံု

က႑ေပါင္းစံုကို အားေကာင္းေကာင္း ရယူလုပ္ႏုိင္သည့္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုလည္း ရွိခဲ့သည္။5
သုိ႔ရာတြင္ေနာက္ဆုးံ ထုတ္ျပန္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ၂၀၂၀
(ပံု ၄) တြင္ ျမင္ရသည့္အတုိင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ ျပႆရပ္မ်ားစြာကုိ
ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၇၄.၅/၁၀၀ မွတရ
္ ရွိၿပီး ကုလသမဂၢ အသိအမွတ္ျပဳ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၃
ႏုိင္ငံထတ
ဲ င
ြ ္ အဆင့္ ၄၁ ရွိပါသည္။

ပံု ၄ - ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား
ရင္းျမစ္ - ကမာၻ႔ဘဏ္(၂၀၂၀)
အဆုိပါ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြကရ
္ ာတြင္ ထုိင္းအစုိးရသည္
စီးပြားေရးမုိဒယ္သစ္ ထုိင္း ၄.၀ ဆုိသည္ကို မဟာဗ်ဴဟာက် ေရးဆြဲျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္မႈ ႏွစ္ခုစလံုးကုိ ေအာင္ျမင္ထင္ဟပ္ေစမည့္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး ကနဦးေျခလွမ္းေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အျပင္ ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀ တြင္ တီထင
ြ ္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္ နည္းပညာတို႔မွ
ေမာင္းႏွင္တြန္းအားေပးေသာ

တန္ဖုိးစံအေျချပဳ

စီးပြားေရးပံုစံတစ္ခုကို

တုိင္းျပည္အတြင္း

ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္

ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရ မူဝါဒက ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈအတြက္ ျပည့္စံု
လံုေလာက္မႈမရွိသလုိ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိန္ယရ
ူ န္ လိုအပ္ေပသည္။
5
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၄။ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဓိကဦးတည္ရာနယ္ပယ္
ဇယား ၁ - ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ SEs မ်ား၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားပုံစံ

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

ဥပမာ

ေအာက္ေျခဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Koe Koe Tech

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား
အက်ိဳးတူ ပုိင္ဆုိင္မႈလုပ္ငန္း

ဥပမာ
Akha Ama

(Beneficiary-owned)
ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ

Pact Myanmar

လုပ္ငန္းခ်င္း အျပန္အလွန္

Social Giver

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္း
(Cross-subsidy)
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ

YK collection

လူမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ား

Abhaibhubejhr Herbal

Proximity Design

လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

Lila Thai Massage Shop

ပတ္ဝန္းက်င္ ပညာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
ပိရမစ္ေအာက္ေျခပံုစံ (BOP)
ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
၄.၁။ ျမန္မာႏုိင္ငရ
ံ ွိ SE မ်ား၏ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္


အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ SE အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးမႈ
ပညာရပ္စသည္တုိ႔ကို ခ်ိဳ ႕ငဲ့ၿပီး အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးေသာ လူတန္းစားမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဥပမာ - Koe Koe Tech သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကုိယဝ
္ န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ား ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို
ေလ်ာ့က်ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး၊ က်န္းမာေရး ညႊန္းကိန္းတုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ပိုမိုလက္လွမ္းမီစြာ

ရရွိေစေရး

ရြည္ရြယ္သည္။

ထုိမွတဆင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ျပည္သူလူထုအတြက္

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လူမႈေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ျဖစ္သည္။


ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ

SE

မ်ားသည္

အေသးစားေခ်းေငြလပ
ု ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ

ဘ႑ာေရးႏွင္႔ဆက္ႏြယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုက့ဲသို႔ေသာ SE မ်ား၏ တရား၀င္တည္ရွိမႈသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳ းျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားေသာ္လည္း၊
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အေသးစားေခ်းေငြကုသ
ိ ာ အဓိကထားလုပ္ကုင
ိ ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ားပိုင္အသင္းမ်ား
(သို႔) NGO မ်ားအျဖစ္ တည္ရွိၾကသည္။

ဥပမာ - Pact Myanmar (အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္း)


လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာ SE မ်ားသည္ အထူးသိသင့္သည့္ ပညာရပ္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးမွ်ေဝျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ရရွိေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူေျပာင္းလဲမႈ စသျဖင့္တိ႔ုအေပၚ အဓိကထား
လုပ္ေဆာင္ၿပိး လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိင
ု ္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကုိင္တြယေ
္ ျဖရွင္းရာတြင္ လုိအပ္သည့္
သုေတသနႏွင့္ သင္တန္းေပးမႈမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ဥပမာ - YK collection သည္ ျပည္တြင္းရွိ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကုိ အားေပးေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္းႏွင့္
သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊

ေဒသခံမ်ား၏

သိျမင္မႈ၊

ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ကို

ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သာမန္ အစဥ္အလာအတုိင္း အလုပ္အကုိင္မ်ားကို မပ်က္မယြင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သည္။


ပိရမစ္ေအာက္ေျခပံုစံ (BOP) ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အခ်ိဳ႕

SE

လုပ္ငန္းမ်ားက

ထုတ္ကုန္မ်ား၊

လူ႔အသိုက္အ၀န္းအသီးသီးတို႔အတြက္
၄င္းတု႔ိသည္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

ထုတ္လုပ္ၿပီး

အမ်ားအားျဖင့္ ျခင္ေထာင္၊

ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ

အေျခခံလူတန္းစားအား

ေနထိုင္ၾကေသာ

ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္သည္။

ေရစုပ္စက္ႏွင့္ ေရသန္႔စင္စက္ကဲ့သို႔ အမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္ၿပီး

ေစ်းခ်ိဳသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးသူူမ်ားအား ဦးစားေပးကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။

ဥပမာ - Proximity Design သည္ လယ္သမားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြကို ျမွင့္ေပးႏုိင္ေသာ
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ

ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊

ဖန္တီးထုတ္လုပ္ျခင္း၊

ေရာင္းခ်ျခင္းအားျဖင့္

ေက်းလက္ေန

မိသားစုမ်ားအား ပုိမုိၾကြယ္ဝအဆင္ေျပလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
၄.၂။ ထုိင္းႏုိင္ငံ SE လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၎တုိ႔၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္ေပၚ မူတည္၍ အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳ း
ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။


အက်ိဳးတူ ပုိင္ဆုိင္မႈ လုပ္ငန္း (Beneficiary-owned)

ဤလူမႈအက်ိဳးျပဳ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း

သုိ႔မဟုတ္

လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ားမွ

၎တုိ႔

ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း
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ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဖန္တီးတည္ေထာင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းပံုစံမ်ားမွ ရရွိလာသည့္ ဝင္ေငြမ်ားသည္ ထုိလပ
ု ္ငန္းကို စတင္တည္ေထာင္ရာ လူမႈအသုိင္းအဝန္းအေပၚ
တုိက္ရုိက္ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။

ဥပမာ - Akha Ama သည္ ရြာတစ္ရြာက သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ိဳး
ေရာင္းခ်ျခင္းမွ

စတင္တည္ေထာင္ထားသည့္

လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး

အစပုိင္းတြင္

လုပ္ငန္းေသးတစ္ခု

ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီဆုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ အေရအတြက္ ေပၚမ်ားလာခဲ့သည္။


လုပ္ငန္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ (Cross-subsidy)

ဤလူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားသည္ သာမန္ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းမွတဆင့္ လုပ္ငန္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာပံုစံျဖင့္ လည္ပတ္ေသာ
လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၎လုပ္ငန္းမွ ထြကရ
္ ွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္
ထုတ္ကုန္မ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိကူညီရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။

ဥပမာ - Social Giver သည္ လူမႈေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ေငြေၾကးွလွဴဒါန္းရန္ တည္ေထာင္ထားသည့္
၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု

ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ

၀က္ဘ္ဆိုဒ္သည္

ဟုိတယ္မ်ား၊

စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကဲ့သို႔

ဧည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ အဆုိပါ
၀က္(ဘ္)ဆိုဒ္ကုိ

အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္

လူဒါန္းသည့္အတြက္

ပစၥည္းမ်ား

လူမႈေရးအဖြ႕ဲ အစည္း

သုိ႔မဟုတ္

အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

လွဴဒါန္းႏုိင္ၿပီး၊

ျပန္လည္လဲလွယ္ႏုိင္သည့္

ကူပြန္လက္မွတ္မ်ားကို ရယူႏုိင္သည္။


လူမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ား (Social Needs)

ဤလုပ္ငန္းမ်ားကို

ရပ္ရြာအသုိင္းအဝန္း

တစ္ခုအတြင္း

သု႔မ
ိ ဟုတ္

ႏုိင္ငံအဆင့္တစ္ခုတင
ြ ္

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္

သိရွိရသည့္ လူမႈလုိအပ္ခ်က္ သီးျခားတစ္ခုခုကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြကေ
္ ပးရန္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပမာ - The Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital Foundation (CAF) ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တင
ြ ္
အက်ိဳးအျမတ္ မယူသည့္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ေထာင္ခ့ၿဲ ပီး Abhaibhubejhr တုိင္းရင္းေဆးဝါး
ထုတ္လုပ္မႈကုိ

လုပ္ကုိင္လည္ပ တ္သည့္

လူမႈအက်ိဳးျပဳ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္အျဖစ္

ပံုေဖာ္ခ့ဲသည္။

လုပ္ငန္းမွရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ပရာခ်န္ဘူရီခရုိင္ရွိ ႏုိင္ငံပုိင္ Chao Phya Abhaibhubejhr
ေဆးရံုကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီပါသည္။


လုပ္ငန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ (Work-integration)

ဤလူမႈအက်ိဳးျပဳ
လူအမ်ားတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
အလုပ္အကုိင္ျဖစ္ေစ၊

ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းရွိ

သင္တန္းျဖစ္ေစ

တစ္ခုခုကို

ေဘးဖယ္ထုတ္

ခြဲျခားဆက္ဆခ
ံ ံရသည့္

ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈကို

အဓိကထား

ေဆာင္ရြက္သည္။
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ဥပမာ - Lila Thai Massage Shop (အႏွိပ္သည္) လုပ္ငန္းကုိ ခ်င္းမုိင္အမ်ိဳးသမီးေထာင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါရုိက္တာေဟာင္းမွ တည္ေထာင္ခ့ၿဲ ပီး သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ေထာင္မွ
လြတ္လာသည့္ အက်ဥ္းသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့သည္။
၄.၃။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ား
ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း

ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးတြင္

ပန္းတိုင္မ်ားသည္

ေဘးဖယ္ထုတ္

သဘာ၀အားျဖင့္

လူမႈအက်ိဳးျပဳ

ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ား

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္

ရင္းဆုိင္ေနၾကရသည့္

လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိင
ု ္ရာ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယခ
္ ်က္ခ်င္း တူညီၾကသည္။
ေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္

၎တုိ႔၏

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္

ပန္းတိုင္မ်ားကို

ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ

ျမန္မာႏွင့္

ထုိင္းႏုိင္ငံတို႔ရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သည္မွာ 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္
-

စုိကပ
္ ်ိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ အစားအစာကို စိတခ
္ ်လံုျခံဳစြာ စားသံုးႏုိင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာခရီးသြား
လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ လူမႈအသုိင္းအဝန္း၏ဝင္ေငြကို တစတစ ျမင့္မားလာေစျခင္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

(ဥပမာ - ရန္ကုန္အေျခစုိက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ‘လွတယ္’ ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ
ေဒသခံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လက္မႈပညာသည္မ်ား၊ လူမႈေရးအရ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈခံစားေနရသည့္ လူအုပ္စုမ်ား၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အေသးစားမ်ားအား

၎တုိ႔၏

အရည္အေသြးျမင့္

လက္မႈထုတ္ကုန္

ပစၥည္းမ်ားကို

ေရာင္းခ်ရေစရန္ ေစ်းကြက္ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ပင္ ျဖစ္သည္)
-

ေဘးဖယ္ထုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆခ
ံ ံရသည့္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ တုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္
အလုပ္အကုိင္မ်ား တုိးတက္ရရွိေစမည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္

(ဥပမာ -

ပုဂံအေျခစုိက္

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား

ဆႏြင္း

စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္း

ကၽြမ္းက်င္းမႈသင္တန္းမ်ားကို

သင္တန္းေက်ာင္းသည္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္

ဟုိတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္

လူငယ္လူရယ
ြ ္အမ်ားအတြက္

ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး အလုပ္အကုိင္လည္း ကူညီရွာေဖြေပးသည္။ ၂ ႏွစ္ခန္႔ၾကာ အဆုိပါ လူငယ္မ်ားအား
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၍

သက္ဆုိင္ရာ

ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ဟုိတယ္ႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အဆင့္မွီမွီ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ထဲတင
ြ ္

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ပါ
ေအာင္ျမင္သည့္

ကူညီ

အလုပ္အကုိင္မ်ား

ရရွိေစရန္ ရည္ရြယပ
္ ါသည္)


လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္
-

အသက္ႀကီးသည္

ငယ္သည္ျဖစ္ေစ

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

က်န္းမာေရးကို

ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကဲ့သ႔ုိ

ေဒသဆုိင္ရာ လူမႈအသုိင္းအဝန္းမ်ား၏ လူေနမႈဘဝကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
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(ဥပမာ WEAVE သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဘးဖယ္ထုတ္ ဆက္ဆံခံရသည့္ လူနည္းစု အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
၎တုိ႔၏ ကေလးငယ္မ်ားက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးႏုိင္စြမ္း
စသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးသည္)
-

အခြင့္ထူးခံမဟုတ္သည့္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္း စီစဥ္ေပးျခင္း

(ဥပမာ - ခ်င္းမုိင္ရွိ Free Bird Café သည္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္
ဘာသာစကားႏွင့္ အႏုပညာ သင္ယူေလ့လာမႈဌာနတစ္ခုျဖစ္ေသာ Thai Freedom House ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္)


သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္
-

သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ ထိထေ
ိ ရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ေဂဟစနစ္အားထိန္းသိမ္းျခင္း

(ဥပမာ - Elephant Parade သည္ ဆင္မ်ား ကယ္ဆယ္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးအတြက္ ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္မ်ား
ပံုစံတက်

ဆက္လက္တည္ရွိေစရန္

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္

အႏုပညာ၊

စီးပြားေရးႏွင့္

ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔ကို တစ္မူထူးျခားစြာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္)

၄.၄။ အရြယ္အစား
ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ

လူမႈအက်ိဳးျပဳ

စီးပြားလုပင
္ န္း

အေတာ္မ်ားမ်ားကို

ရပ္ရြာအေျချပဳပံုစံ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္

တည္ေထာင္ထားၾကပါသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ပံုစံ သဘာဝသည္ ၎တုိ႔အေထာက္အကူျပဳရာ အဆင့္ေပၚ
မူတည္ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိသည္။ ChangeFusion (၂၀၂၀)မွ သုတသနျပဳထားသည့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
၃၇ ခုထဲမွာ ၇၃%တြင္ ဝန္ထမ္း ၁ ဦးမွ ၅ ဦးအထိ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

SEs

အမ်ားစုသည္

အေသးစား

သုိ႔မဟုတ္

အလတ္စား

ျဖစ္ၾကၿပီး

ထုိ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ဌာနဆုိသည္ကုိ စီးပြားကူးသန္း ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္
ထားရွိသည္။ Impact Hub Yangon (၂၀၁၈)မွ သုေတသနျပဳလုပ္ထားသည့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၇၁
ခုထဲတြင္ တဝက္ေက်ာ္ျဖစ္သည့္ ၅၁% သည္ အလုပ္သမား ၆ ဦးမွ ၂၀ ဦးအတြင္းရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။6

6

ေဒတာအခ်က္အလက္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္၊ အခ်ိန္ပုိင္းအျပင္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ပုတ္ျပတ္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ လုပ္သားမ်ားလည္း ပါ၀င္ေကာင္း

ပါ၀င္ႏုိင္သည္။
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ပံု ၅ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ SE အရြယ္အစားကို လုပ္သားဦးေရႏွင့္ေဖာ္ျပျခင္း

ပံု ၆ - ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ SE အရြယ္အစားကို လုပ္သားဦးေရႏွင့္ေဖာ္ျပျခင္း

ရင္းျမစ္ - ImpactHUB Yangon (၂၀၁၈)

ရင္းျမစ္ - ChangeFusion (၂၀၂၀)

၄.၅။ ဥပေဒအေဆာက္အအံု
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ‘လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အားေပးျမွင့္တင္ေရး အက္ဥပေဒ’ ကို မျပဌာန္းခင္အထိ
ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံ ႏွစ္ခုစလံုးရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ရွိႏွင့္ေနၿပီးေသာ ဥပေဒအေဆာက္အအံု
မ်ားသည္ ဆင္တူၾကသည္။

ဇယား ၂ - SE မ်ာကို တရား၀င္တည္ေထာင္ႏုိင္ေသာ ပံုစံမ်ား
တရား၀င္တည္ေထာင္ႏုိင္ေသာ
ပံုစံမ်ား
လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

×







အသင္းအဖြ႔ဲ





ေဖာင္ေဒးရွင္း





ဖက္စပ္လုပ္ငန္း





ပုဂၢလိကပုိငက
္ ုမၸဏီ





အန္ဂ်ီအုိမ်ား/ရပ္ရြာအေျချပဳ
လုပ္ငန္း
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၄.၅.၁။ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ဥပေဒစနစ္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့လူငယ္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MYEA) က SE ဥပေဒကို တင္သြင္း
အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး၊

တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈဆိင
ု ္ရာျပႆနာမ်ားကို

စီးပြားေရးနည္းျဖင့္အေျဖရွာျခင္းကို

ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းရန္အလို႔ငွာ ‘လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အမ်ားႏွင့္အက်ံဳး၀င္ေသာ စီးပြားေရး
ေကာ္မတီ’ ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ဇူလိင
ု ္လတြင္ ထူးျခားသိသာေသာ တုိးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ
မရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္လုိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စံႏႈန္းမ်ားအရ မွတပ
္ ံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

လူမႈအက်ိဳးျပဳ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦး

သု႔မ
ိ ဟုတ္

တစ္ဦးထက္ပုိသည့္

အစုအဖြဲ႔မွ တစ္ဦးတည္းပုိင္၊ အစုစပ္လပ
ု ္ငန္းမ်ား သုိမ
႔ ဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ႏုိင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
အေသးစားႏွင့္

အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး တက္မႈဥပေဒအရ

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ

အေသးစားႏွင့္

တစ္ဦးတည္းပုိင္ႏွင့္

အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား

အစုစပ္ပုိင္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတုိး တက္မႈ

ဗဟိုဌာနတြင္ မွတပ
္ ံုတင္ရန္ု လုိအပ္သည္။ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ကုမၸဏီမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ (DICA) တြင္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ ၎တုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို
မွတပ
္ ံုတင္သြင္းႏုိင္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ SE ေဂဟစနစ္အရ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမုပ္ႏွံမႈ တုိးတက္လာေစရန္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
မတုိင္ခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္(MIC)တြင္ မွတပ
္ ံုတင္ထားသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္
ျပည္တင
ြ ္းစြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေန ၁၀၀% ပုိင္ဆုိင္ရန္လိုအပ္သည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒကမူ ႏုိင္ငံျခားပုိင္ဆိင
ု ္မႈကို ျပည္တင
ြ ္းကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ၃၅% အထိ ခြင့္ျပဳ
ေပးထားသည္။
လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အသင္းအဖြဲ႔မွတပ
္ ံုတင္ဥပေဒအရ ျပည္ထေ
ဲ ရး
ဝန္ႀကီးဌာနတြင္

ျပည္တြင္း

(သို႔)

အစုိးရမဟုတ္ေသာ

လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္

မွတပ
္ ံုတင္ေရး

ျပည္တင
ြ ္းအဖြဲ႔အစည္း

အမ်ားစုက

အသင္းအဖြဲ႔

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း

၁၉၈၈

ဖက္စပ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို

ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအျဖစ္

လုပ္ငန္းစဥ္သည္
(သို႔)

ရႈပ္ေထြးၿပီးၾကန္႔ၾကာပါသည္။

ပုဂၢလိကပုိင္

ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းဥပေဒအရ
ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီ

ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္

ထုိ႔ေၾကာင့္

မွတ္ပံုတင္ၾကသည္။

မွတ္ပံုတင္ႏုိင္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားက

မူဝါဒတစ္ရပ္အေနျဖင့္

မွတပ
္ ံုတင္သြင္းရန္

အစျပဳေပးခဲ့ၿပီး

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
စစ္အစုိးရမွ
က်င့္သုးံ ခဲ့သည္။

ယေန႔အခါတြင္ ဥပေဒစနစ္ပံုစံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္တင
ြ ္းအေျခစုိက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
၎တုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားကို မွတပ
္ ံုတင္ရန္ နည္းလမ္းအလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈ၊
ဝန္ေဆာင္မႈ၊

ကုန္သြယေ
္ ရး

(သို႔)

အေထြေ ထြ

“အေျခခံ

ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္မႈ

လုပ္ငန္း”

မ်ားကို

၁၉၉၂

ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒအရ အစုရွယ္ယာမ်ားကေနတဆင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံ

ဥပေဒအေနအထားအရ

စံနမူနာပံုစံ

မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္
ေဆာင္ရြက္မႈအရ

လက္ရွိတြင္

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

ထိုလုပ္ငန္းမ်ား၏

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ

တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

တရား၀င္ရပ္တည္မႈပုံစံ

တရားဝင္လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းလည္း
(သို႔)

ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည့္

တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔
မရွိေပ။

လက္ရွိ

ကူးေျပာင္း
က်င့္သံုး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုသည္

တည္ဆဲဥပေဒအရ ၄င္း၏လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုမွ ေနာက္ထပ္ပံုစံတစ္ခုသို႔ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေပ။
၄.၅.၂။ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒစနစ္
သမုိင္းကိုၾကည့္ပါက

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏

အားေပးျမွင့္တင္မႈအက္ဥပေဒ
မွတပ
္ ံုတင္ထားသည္။
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အလွဴေငြလက္ခံျခင္း
ပံုစံေဟာင္းႏွင့္

လူမႈအက်ိဳးျပဳ

(B.E

အျခားနည္းျဖင့္
၂၀၁၉

ခုႏွစ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

2548)

အရ

ရပ္ရြာအေျချပဳ

တရား၀င္ရပ္တည္ႏုိင္ေသာပံုစံမ်ားကို

ရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ားအျဖစ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအက္ဥပေဒသစ္က

အစရွိသည့္ကိစၥမ်ားတြင္

ဥပေဒကသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း

ဇယားထဲတင
ြ ္

အခြန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ရေသာ

လုပ္ငန္းဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္တ႔ိုအၾကား အဓိကကြာဟခ်က္မ်ားရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ပံုစံသစ္ျဖင့္ တရား၀င္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးေပးသည္။

Page 16 of 64
STEPuP: 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ဇယား - ၃ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပံုစံကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ
လူမႈအက်ိဳးျပဳ

၁။

၂။ ပုဂၢလိက

၃။ အမ်ားပုိင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အစုစပ္လုပ္ငန္း

ကုမၸဏီလိမီတတ္

ကုမၸဏီလိမီတတ္

၄။ ေဖာင္ေဒးရွင္း

၅။ အသင္းအဖြ႔ဲ

၆။ သမဝါယမ
လုပ္ငန္း

အက္ဥပေဒ
ပံုစံသစ္
အက်ဥ္း

အက်ိဳးအျမတ္

အစုစပ္ပါဝင္သ ူ

သက္ဆိုင္သူ

သက္ဆိုင္သူ

အမ်ားျပည္သူထံမွ

အက်ိဳးအျမတ္မ

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

ေဖာ္ျ ပ

ရွာေဖြမႈႏွင့္

မ်ား၏

(stakeholders)

(stakeholders)

လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊

ယူပါ။

အတြက္

ခ်က္

လူမႈေရးဆုိင္ရာ

အက်ိဳးအျမတ္

မ်ား၏

မ်ား၏

ဘာသာေရး၊

အေကာင္းဆံုး

အေၾကာင္းတရား

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔

အက်ိဳးအျမတ္

အက်ိဳးအျမတ္

အႏုပညာ၊

အက်ိဳးစီးပြား

ဆုိသည့္

ေစရန္အတြက္

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေ

သိပၸံပညာ၊

ရရွိေစရန္

အစဥ္အ လာအရ

ေစရန္အတြက္

စရန္အ တြက္

ပညာေရး

ေဆာင္ရြက ္သည္

ဦးတည္သည္။

အစဥ္အလာအရ

အစဥ္အလာအရ

သုိ႔မဟုတ္

ဦးတည္သည္။

ဦးတည္သည္။

အမ်ားျပည္သူ

ႏွစ္ခုတ ြဲ

ရည္ရြယ္ခ်က္။

အက်ိဳးေက်းဇူး
ရရွိေစဖုိ႔ရန္
ေဆာင္ရြက္ၿ ပီး
အက်ိဳးမျမတ္
မယူေပ။
လက္ရွိ

သက္ဆိုင္သူ

တျခားေသာ

ပါဝင္သူ

ရွယ ္ယာရွင္မ်ား

ေဖာင္ေဒးရွင္း

အသင္းအဖြဲ႔၏

အမ်ားပိုင္အ သင္း

အုပ္ခ်ဳပ္

(stakeholders)

အစုစပ္ရွယ္ယာ

မိတ္ဖက္မ်ား

ကုိယ္စား

ဒါရုိက္တာအဖြ႔မ
ဲ ွ

ဒါရုိက္တာအဖြဲ႔မွ

ဒါရုိက္တာ

ေရးပံုစံ

မ်ားကုိယ္စား

ပါဝင္သ ူမ်ား

ကုိယ္စား

ဒါရုိက္တာမ်ားမွ

ေဖာင္ေဒးရွင္း၏

အဖြ႔၏
ဲ

အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ

ဒါရုိက္တာမ်ားမွ

ကိုယ္စား

ဒါရုိက္တ ာမ်ားမွ

လုပ္ငန္းကို

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အသင္း၏

လုပ္ငန္းကို

တစ္ဦးဦးမွ

လုပ္ငန္းကို

စီမံခန္႔ခြဲသည္။

ႀကီးၾကပ္သည္။

ႀကီးၾကပ္သည္။

လုပ္ငန္းမ်ားကို

စီမံခန္႔ခြဲၿ ပီး

လုပ္ငန္းကို

စီမံခန္႔ခြဲသည္။

အထူးသျဖင့္

လူမႈေရးဆုိုင္ရာ

စီမံခန္႔ခြဲသည္။

ႀကီးၾကပ္သည္။

Stock Exchange

အေၾကာင္းတရား

တြင္စာရင္း ဝင္လ ွ်င္

မ်ားကုိပါ

တိက်ခုိင္မာေသာ

တၿပိဳင္တည္း

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ကူညီပံ့ပုိးသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ားရွိသည္။

အျမတ္

ခြဲေဝေပးသည္။

ေဝစု

သုိ႔ရာတြင္

ခြဲေဝ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ

ေပးမႈ

မ်ားအား

ေပးအပ္သည္။

ေပးအပ္သည္။

ေပးအပ္သည္။

မေပးပါ။

မေပးပါ။

မေပးပါ။

အကန္႔အ သတ္ျဖင့္
အျမတ္ေဝစု
ခြဲေဝပံုနည္းလမ္းကို
က်င့္သံုးသည္။
တည္ဆဲ

အခြန္ကင္းလြတ္

အသားတင္

အသားတင္

အသားတင္

အခ်ိဳ႕ေသာ

ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္

အခြန္က င္း လြတ္

ဝင္ေငြခြန္

ခြင့္ရ

အျမတ္၏

အျမတ္၏

အျမတ္၏

ဝင္ေငြအမ်ိဳ းအစား

အတူတူပင္ျဖစ္ပါ

ခြင့္ရသည္။

သတ္

(အေျခအေနေပၚ

၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

မ်ားကို

သည္။

မွတ္

မူတည္စဥ္းစား)

ကင္းလြတ္ခြင့္

ႏႈန္းမ်ား

ေပးသည္။

(၂၀၁၆

ဘ႑ာေရးႏွင့္
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ခုႏွစ္)

အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန

က ဝင္ေငြအားလံုး
အခြန္ကင္းလြတ္
ခြင့္မေပးထားလွ်င္
စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏
၂ ရာခုိင္ႏႈန္း
သုိ႔မဟုတ္ ၁၀
ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ
စည္းၾကပ္သည္။
ဥပေဒ

အကန္႔အ သတ္

မွတ္ပံုတင္

အကန္႔အ သတ္

အကန္႔အ သတ္

အကန္႔အသတ္

အကန္႔အသတ္

အကန္႔အသတ္

အရ

ရွိသည္။

မထားေသာ

ရွိသည္။

ရွိသ ည္။

ရွိသည္။

ရွိသ ည္။

ရွိသည္။

ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္

ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္

ရွိသ ည္။

မရွိပါ။

မရွိပါ။

ရွိသည္။

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထ ား။

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားၿပီး

အမ်ားျပည္သူ

အရည္အခ်င္း

ရွယ္ယာမ်ားကို

သိရွိေအာင္

ျပည့္မီသည့္

အမ်ားျပည္သူသိ

ရွယ ္ယာမ်ားကို

အခ်ိဳ ႕ေသာ

ေအာင္ ထုတ္ျပန္

ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ

တာဝန္

နဂိုမူလအစုစပ္

ရွိမႈ

ပါဝင္သ ူမ်ားအား
အကန္႔အသတ္
မရွိေပ။
မွတ္ပံုတင္ထား
သူမ်ားကို
ကန္႔သတ္
ထားသည္။

ရွယ္ယာ

ရွိသည္။

အာမခံ

မရႏုိင္ေ ပ။

အမ်ားျပည္သူ
ၾကားမွရွာေဖြ
ႏိုင္သည္ (ဥပမာ
- ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး
အခက္အခဲ
ၾကံဳေတြ႔ခံစားေန
ရသူမ်ား)

လွဴဒါန္း

ေယဘုယ်

ေယဘုယ်

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ေငြမ်ား

ရွိသည္။

အားျဖင့္ တားျမစ္

အားျဖင့္ တားျမစ္

တားျမစ္

ရွိသည္။

ရွိသ ည္။

အားျဖင့္ တားျမစ္

ေယဘုယ်

လက္ခံမႈ

ထားသည္။

ထားသည္။

ထားသည္။

ထားသည္။

ရင္းျမစ္ - British Council et al. (၂၀၁၈)
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၄.၆။ ဝင္ေငြ
ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံတိ႔ရ
ု ွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝင္ေငြရႏုိင္သည့္ ပံုစံ ၃
မ်ိဳ းထဲမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုအသံုးျပဳကာ လည္ပတ္သည္။

ဇယား - ၄ ဝင္ေငြရရွမ
ိ ႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား

အမ်ိဳးအစား

ဝင္ေငြရရွိသည့္နည္းလမ္း

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့
အျပည့္အ၀ရသည့္ SE

အလွဴေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး (grants) မ်ားျဖင့္ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ဘ႑ာေရး
ေရရွည္တည္တံ့မႈွရွိေစျခင္း
အလွဴေငြ/ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္/ ဝန္ေဆာင္မႈ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား၊
အက်ိဳးခံစားသူ (benefaciaries) တိ႔ုထံမွ ရရွိေသာဝင္ေငြမ်ားကို ေပါင္းစပ္မႈျဖင့္

စပ္ၾကားပံုစံ SE

ဘ႑ာေရးအရ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏသ
ွံ ူမ်ားထံမွျဖစ္ေစ (သိ႔ု) ျပန္ေပးရန္
မလုိအပ္သည့္ အလွဴရွင္မ်ားထံမွျဖစ္ေစ (သုိ႔) ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးထံမွျဖစ္ေစ ရရွိေသာ

SE / လူမႈစီးပြားေရး

ကနဦးရင္းႏွီးေငြမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြကို ထုတ္ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေရာင္းခ်ၿပီးရွာေဖြသည္။

၄.၆.၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ SE လုပ္ငန္းဝင္ေငြ
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ား၏ အရြယ္အစား၊ ပံုစံ၊ သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈတုိ႔ေပၚ မူတည္၍
လက္ရွိရရွိႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မွာ အနည္းသာရွိပါသည္။ လက္ရွိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ SE ေပါင္း
ခန္႔မွန္းေျခ ၅၀၀ ဝန္းက်င္ထဲမွ ၃၀၀ ခန္႔ေလာက္သည္ အက်ိဳးအျမတ္ ရွာေဖြသည့္ ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ား ရွိႏုိင္သည္။
၄င္းတိ႔ုထမ
ဲ ွ အမ်ားဆံုး ၃၀% မွာ ဘ႑ာေရးအရ ေရရွည္တည္တ့ႏ
ံ ုိင္သည္ (ဓနအဖြဲ႔အစည္း ၂၀၁၈)။ ကုိယ္ပုိင္ဝင္ေငြ
ရွာေဖြႏုိင္စြမ္းရွိရန္

SE

မ်ားအတြက္

ခက္ခဲျခင္းမွာ

ဥပေဒအရ

ထိုသု႔ိလုပ္ကိုင္ရန္

အခြင့္အေရးေပးမထားျခင္း၊

အခြန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးကဲ့သို႔ ျပင္ပအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္ခက္ခဲမႈတိ႔ေ
ု ၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။
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၄.၆.၂။ ထုိင္းႏုိင္ငံ SE လုပ္ငန္းဝင္ေငြ
ဂ်ပန္သေ
ု တသန အင္စတီက်ဳ (၂၀၁၆) အဆုိအရ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားသည္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္ထတ
ဲ င
ြ ္ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀,၀၀၀ ေအာက္တြင္ရွိသည္ (ပံ-ု ၇)။ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအရ
ၾကည့္မည္ဆုိလ်ွ င္ SEs အမ်ားစုသည္ အရံႈးအျမတ္ မရွိသည့္အေနအထား (သို႔) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ အက်ိဳးအျမတ္
ရွာေဖြႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးကုိရေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္ (ChangeFusion ၂၀၁၉) (ပံ-ု ၈)။ အရံႈးခံအေနအထားႏွင့္
ဆက္လက္လည္ပတ္ေနဆဲ

လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ

အမ်ားစုသည္

၎တုိ႔သက္ဆုိင္ရာ

လုပ္ငန္းအဆင့္တြင္သာ

တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနသည္ (ဥပမာ ၎တုိ႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ေဆာင္ရြကခ
္ ဲ့ေသာ္လည္း ခုထိ အရံႈးအျမတ္
မထြက္သည့္ အေနအထားကေန မေက်ာ္လြန္ႏုိင္ေသးျခင္းကို ဆုိလုိသည္)။ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြမွာလည္း ထုိင္းဘတ္ေငြ
၅၀၀,၀၀၀ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည္။

ပံု ၇ - ထုိင္း SE မ်ား၏ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ

(အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္)

ရင္းျမစ္ - Japan Research Institute (၂၀၁၆)

ပံု ၈ - SE မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ
ရင္းျမစ္ - ChangeFusion (၂၀၁၉)
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၅။ ေဒသအလိုက္ ေဂဟစနစ္တြင္ အဓိကေဆာင္ရြက္သူမ်ား
၅.၁။ ပညာေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးတြင္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဂဟစနစ္
အတြင္းတြင္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ၄င္းတို႔က စြမ္းရည္ႁမွင့္သင္တန္းမ်ား
ေပးျခင္း၊ စည္းရံုးလႈ႕ံ ေဆာ္ျခင္း၊

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးျခင္း (သိ႔ု)

အရွိနအ
္ ဟုနႁ္ မွင့္တင္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္။

ဇယား ၅၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထိုင္းႏိုင္ငံ

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

စစ္ကိုင္းသမ၀ါယမတကၠသိုလ္၏

Thammasat တကၠသိုလ္၏

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈႏွင့္

(လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ႀကိဳႏွင့္ မဟာဘြ႕ဲ တန္းမ်ား၊

လူမႈစြန္႔ဦးတီထင
ြ ္ျခင္းဆိုင္ရာ ၀ိဇၹာဘြဲ႕

ႏွင့္သာသက္ဆုိင္သည့္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ

(GSSE)

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား)

ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း
သန္လ်င္သမ၀ါယမတကၠသိုလ္၏

Srinakharinwirot တကၠသိုလ္ (SWU)

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ

၏ လူမႈစြန္႔ဦးတီထင
ြ ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ႀကိဳႏွင့္ မဟာဘြ႕ဲ တန္းမ်ား၊

သင္တန္းမ်ား

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း
Chulalongkorn တကၠသိုလ္၏
ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာအင္စတီက်ဳ (CUIP)
တြင္ ဖြင့္လစ
ွ ္ထားသည့္ လူမႈစြန္႔ဦးတီထြင္
အသင္း
Udon Thani Rajabhat တကၠသိုလ္၏
လူမႈစြန္႔ဦးတီထင
ြ ္ျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕
Payap တကၠသိုလ္၏ လူမႈစီးပြား
လုပ္ငန္းမ်ားဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆုင
ိ ္ရာ
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၀ိဇၹာဘြဲ႕
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္က

Burapha တကၠသုိလ္ (BUU) ၏

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

ဖြင့္လွစ္သည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္း ဆိုင္ရာ

ဉာဏပစၥည္းႏွင့္နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေရး

(လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

ေအာင္လက္မွတ္၊ ဒီပလိုမာ၊ ဘြဲ႕ႀကိဳႏွင့္

ရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သုေတသန

ႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္

ဘြ႕ဲ လြန္ဒီဂရီတန္းမ်ား

စင္တာႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ

မႏၱေလးတကၠသိုလ္၏

Mahsarakhan တကၠသုိလ္ (MSU) ၏

စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္းဆိုင္ရာ

တကၠသိုလ္-လုပ္ငန္းခြင္

ဘြ႕ဲ လြန္ဒီဂရီတန္းမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစင္တာ၊ UIC (UIC-

ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား

MSU)

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား)

Prince of Songkla တကၠသုိလ္ (PSU)
၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေမြးထုတ္ေရးစင္တာ
(PSU၊ သိပၸံအထူးဇုန္)
ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္

အာရွနည္းပညာအင္စတီက်ဳ (AIT) တြင္

အေထာက္အကူျပဳစင္တာမ်ား

သန္လ်င္သမ၀ါယမတကၠသိုလ္တုိ႔ရွိ

အေျခစိုက္သည့္ ယူႏြတ္စင္တာ

တီထင
ြ ္မႈအေထာက္အကူျပဳဌာန
(SISU)
ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္လက္

Kasetsart စီးပြားေရးေက်ာင္းရွိ ယူနပ္

နည္းပညာ အဖြဲ႕အစည္း (MITT)၊

လူမႈစီးပြားေရး စင္တာ

မႏၱေလး
Payap တကၠသိုလ္ရွိ လူမႈ
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ စင္တာ
အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

Strategy First Institute ႏွင့္ PS

မဟုတ္ေသာ

Business School တို႔က ဖြင့္လွစ္သည့္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သင္တန္းႏွင့္ စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္သည့္ လူမႈစီးပြား
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လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား
ျမင့္မိုရ္ ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (MEF)
၏ လူမႈအက်ဳိးျပဳ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္၊ အာရွ
စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ကြန္ရက္ (ENDA ျမန္မာ)၊ ျမန္မာ
အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး
စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း

၅.၁.၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ေဂဟစနစ္ကို

ျမန္မာနိုင္ငံပညာေရးစနစ္တင
ြ ္

ယခုတိုင္

အျပည့္အဝထည့္သြင္းေပါင္းစပ္

နိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ အသစ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NESP) ၂၀၁၆-၂၀၂၁
တြင္ပင္ ရွင္းလင္းသည့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ သတ္မွတခ
္ ်က္မ်ားကို စီစဥ္တင္ျပထားျခင္း မရွိေသးေပ။
ထိုသို႔မရွိေသးေသာ္လည္း သမဝါယမတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု (စစ္ကိုင္းႏွင့္ သန္လ်င္) တြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပရိုဂရမ္မ်ား ရွိၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္၊ တကၠသုိလ္အဆင့္၌ စြန႔္ဦးတီထြင္ ပညာေရးအား ျမႇင့္တင္ရန္
နိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့မ်ား လက္ခံရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္
အျခားအဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ဖြင့္လစ
ွ ္ျခင္း၊

ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္

အရည္အေသြး

တည္ေဆာက္မႈဆုင
ိ ္ရာ

ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခင
ြ ့္

ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ရန္အတြက္ ဆန္းသစ္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စိတ္ကူးအိုင္ဒီယာအသစ္မ်ားအား လက္ခံႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊
အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအသိုက္အဝန္းတို႔အၾကားတြင္ ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
တို႔ျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံလူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးေရးအသင္း (SEDAM) ႏွင့္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ား

ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRCCI) တိ႔ုကဲ့သု႔ိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တင
ြ ္
လူမႈဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အ က်င့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္း
မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို စီစဥ္ေပးနိုင္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (HEIs) ႏွင့္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္။
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး

စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း

စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား

(MWEA)

ပိုမိုအထူးျပဳေဆာင္ရြကန
္ ိုင္ရန္အတြက္

ကလည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊

အရည္အေသြးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စည္း႐ုံးေဆာ္ဩျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။
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၅.၁.၂။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ၊

ထိုင္းတကၠသိုလ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အထက္ပါဇယားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။
စီမံကိန္းမိတဖ
္ က္အဆင့္၌ ထိုင္းနိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းရွိ ဘူရာဖာတကၠသိုလ္၊ ဉာဏပစၥည္းႏွင့္နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေရး
႐ုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အင္စီက်ဴ႕ဌာနမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ BUU သုေတသနစင္တာႏွင့္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
ႏွစ္ခုစလုံးက

ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား

ရက္တိုသင္တန္းမ်ား၊

ထရိန္နင္မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲ

မ်ားမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ ေမြးထုတ္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ ရွိသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ မဟာစရခန္တကၠသိုလ္သည္ တကၠသိုလ္-စက္မႈလပ
ု ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စင္တာ
UIC (UIC-MSU) ကိုတည္ေထာင္ထားၿပီး၊ တကၠသိုလရ
္ ွိေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဒသခံ အုပ္စုမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္

ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္

“အသိုက္အဝန္းတစ္ခု

အစီအစဥ္တစ္ခု”

သင္တန္းကို

ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ေဆာင္ခလာမင္းသားတကၠသိုလ္ကလည္း အသိပညာေပးျခင္း၊ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရး
အေထာက္အကူေပးျခင္းတို႔ျဖင့္
ေပးမႈမ်ားသည္

အဓိကအားျဖင့္

အရည္အေသြး
သင္တန္းမ်ား၊

တည္ေဆာက္မႈကုိ

ပံ့ပိုးေပးေနသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္

အေထာက္အကူ

ရက္တိုသင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးစင္တာ
(PSU၊ သိပၸံအထူးဇုန္) သည္ စြန႔္ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေ သာ သုေတသန၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္
နည္းပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံေျမာက္ပိုငး္ ရွိ Payap တကၠသုိလ္က လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ဆန္းသစ္တီထင
ြ ္မႈဆိုင္ရာ ၀ိဇၹာဘြ႕ဲ သင္တန္း ကို
ဖြင့္လွစ္ေပးအပ္ေနၿပီး၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ဆန္းသစ္တီထြင္လုပ္ငန္းစင္တာကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
၅.၂။ အစိုးရ
ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေရးပါေသာ ကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက၊ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ
အစိုးရတိ႔၏
ု လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားက႑သို႔ ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ တူညီမႈမ်ား ရွိပါသည္။
၅.၂.၁။ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လက္ရွိဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒေရးရာနယ္ပယ္သည္ ႏွိုင္းယွဥ္ခ်က္
အားျဖင့္ အားနည္းေနၿပီး လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့လၽွင္ပင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ (သို႔) သတ္သတ္မွတ္မွတ္

Page 24 of 64
STEPuP: 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ ရလဒ္အေနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္

မွတ္ပုံတင္ခံထားရၿပီး

အစိုးရမူဝါဒႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္

ေအာက္ပါတို႔ကို

အက်ိဳးခံစားရသည္။


၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဥပေဒ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္တင
ြ ္ အသက္ဝင္) က ဦးစားေပး က႑ခြမ
ဲ ်ားႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ရည္ရြယေ
္ သာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳထားသည္။



စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoC) က ပို႔ကန
ု ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေပးေရးကို
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲ
မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြကေ
္ ပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသားပိ႔ုကုန္မဟာဗ်ဴဟာကို တိုးတက္
ေစခဲ့သည္။



စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာက အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပံ့ပိုးရန္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ့အျပားရွိ
ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား

အပါအဝင္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအားေပးမႈမ်ားကို

စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

စင္တာသည္

အရည္အေသြးတည္ေဆာက္မႈ သင္တန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ Canadian
Service Organization (CESO) ကဲ့သို႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ နိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကရ
္ ာတြင္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား
ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒတို႔တင
ြ ္၊
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားရွိ

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား

ဦးစားေပးေဆာင္ရြကရ
္ မည္မ်ားကို

စီးပြားေရး

ျပဌာန္း ထားသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

လုပ္ငန္းက႑တိုင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံတိုင္းအတြက္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။


ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တြင္၊ ေဒၚလာငါးသန္းႏွင့္အထက္ရွိေသာ ေဒသတြင္း
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေလၽွာက္လာႊ မ်ားအားလုံးအား ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား
အတည္ျပဳေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။



ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕က ျပည္တင
ြ ္းႏွင့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား
မွတပ
္ ုံတင္ျခင္းကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။



ထို႔အျပင္ ၂၀၂၀ အတြင္း အစိုးရက အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္း
မ်ားအား COVID-19 စီးပြားေရးကုစားမႈ အစီအစဥ္အရ ေခ်းေငြမ်ား ထုတေ
္ ပးခဲ့ပါသည္။

၅.၂.၂။ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရ
လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ကပင္ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ားအတြက္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို
အရည္အေသြးမ်ား

ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္၊

တိုးတက္ေစခဲ့သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္

အလုံးစုံေသာ

အစိုးရႏွင့္

လူေနမႈဘဝ

ပုဂၢလိကအခန္းက႑

ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရာ၌ ထိေရာက္၍ အက်ိဳးရွိေသာနည္းလမ္းအျဖစ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။
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ပံု ၉ - ထိုင္းႏိုင္ငံ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား မူ၀ါဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမူေဘာင္
ရင္းျမစ္ - Agapitova et al. ၂၀၁၇
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေကာ္မတီက လုပ္ငန္းက႑မ်ား၏ အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ
လက္လွမ္းမီနိုင္ရန္အတြက္

ပံ့ပိုးကူညီေပးမႈ

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀-၂၀၁၄

အတြက္

အစိုးရက

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ဘက္စုံစီမံကိန္းဥပေဒ ၂၅၅၅ တြင္၊ နိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမႈစီးပြား
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားသည္။
ယင္းတို႔တင
ြ ္ လုပ္ငန္းသစ္ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၊ လူမႈစီးပြား စြန႔္ဦးတီထင
ြ ္သူမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲေနဆဲ ပညာေရးဆိုင္ရာ
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ား စီစဥ္ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ
လက္လွမ္းမီမႈကို ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၇ အတြင္း ထိုင္းအစိုးရသည္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္

ျမႇင့္တင္ေရးမူဝါဒ

တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာင္စီ (NRC) သည္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ လူမႈစီးပြား
လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တာဝန္ဝတၱရားျဖင့္ ခန႔္အပ္ထားသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းျဖစ္ၿပီး၊
ဥပေဒျပဳေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ေလ့လာအႀကံေပးျခင္းႏွင့္

ေနာင္ႏွစ္ ၂၀ အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ အနာဂတ္

ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္အား ခ်မွတ္ေရးဆြဲရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသည္။
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အမ်ိဳးသားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာင္စီ

(NRC)

ရပ္တည္နိုင္ေရးႏွင့္

သို႔မဟုတ္

တို႔အတြက၊္

အစိုးရေထာက္ပံ့မႈ

ေကာင္းမြန္ဖြံ့ၿဖိဳးသည့္

က

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ပုဂၢလိကလႉဒါန္းမႈမ်ားအေပၚ

လူမႈစီးပြားေဂဟစနစ္တစ္ခု

အမွီအခိုကင္းစြာ
အလြန္အမင္း

ဖန္တီးေဖာ္ထုတန
္ ိုင္ေရး

ကိုယ္ပိုင္

မွီခိုမႈမရွိေစေရး
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ ၾကားနာျခင္းမ်ား၊ သုေတသနစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ စာတမ္းမ်ားကို
စီမံေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။
အထက္ပါဇယား (ပုံ ၇) တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း အဓိက မူဝါဒနယ္ပယ္တင
ြ ္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ
•

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတစ
္ နစ္ႏွင့္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ

ဥပေဒျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရးတိ႔ု ပါဝင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
•

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္

လူမႈဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ

သုေတသန

စနစ္မ်ား ပါဝင္သည့္ အရည္အေသြးတိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ လူသားအရင္းအႏွီး
•

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားပ်ိဳးေထာင္မႈ

ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္၊

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားရန္ပုံေငြ၊

စဥ္ဆက္

မျပတ္ ကုန္စည္ဝယ္ယူေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြန္
သက္သာခြင့္တို႔ ပါဝင္သည့္ ေခ်းေငြထုတေ
္ ပးျခင္း
•

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

၅.၃။ လူမႈစီးပြား စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား
၅.၃.၁။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြား စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူမႈစီးပြား စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားသည္ ျခားနားသည့္ အေတြ႕အၾကဳံအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ မတူညီသည့္ ေနာက္ခံ
အေျခအေနမ်ားမွ
ကြဲျပားၾကသည္။

ထြကေ
္ ပၚလာၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ

လူမႈအက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ

မ်ားစြာေသာ

လိင္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္

လူမႈစီးပြား

အသက္အရြယ္

စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားသည္

ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတို႔တြင္

ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ထားသည့္

ျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒသတြင္း၌ လက္ရွိ မၾကဳံေတြ႕ရေသးသည့္

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ျဖည့္စြမ္းေပးနိုင္မည့္ စီးပြားေရးစိတ္ကူးစိတသ
္ န္းတစ္ခုကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစျခင္းအားျဖင့္
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ စတင္ခ့ၾဲ ကသည္။ ၄င္းတို႔ အမ်ားစုမွာ စိတက
္ ူးယဥ္သူမ်ားသာျဖစ္ေနၿပီး စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ
စြန႔္ဦးတီထြင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိအျမင္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မရွိေသးပါ။
၅.၃.၂။ ထိုင္းနိုငင
္ ံ၏ လူမႈစီးပြားစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား
ထိုင္းနိုင္ငံရွိ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေယဘုယ်အားျဖင့္

မတူညီသည့္အုပ္စုမ်ား

သို႔မဟုတ္

က်ယ္ျပန႔္သည့္

အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးအထိ ခြဲျခား၍ရနိုင္ေသာ ပုဂၢလိကစြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ားက ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။
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လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက လူမႈစီးပြားစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားက ၄င္းတိ႔ု လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ လူမႈစီးပြား
ကိစၥရပ္မ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္း လူမႈစီးပြား စြမ္းေဆာင္ရွင္ အမ်ားအျပားသည္ X မ်ိဳးဆက္
သို႔မဟုတ္

Y

မ်ိဳးဆက္မွ

ထြကေ
္ ပၚလာၾကသူမ်ား

ျဖစ္ၾကၿပီး၊

၄င္းတို႔မိသားစု

သိ႔မ
ု ဟုတ္

အသိုက္အဝန္းတြင္

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ စတင္ရန္
တြန္းအားေပးမႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ဥပမာ။ ။ OpenDream.com (ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ
နယ္ပယ္မ်ားသို႔ ရည္ရြယ၍
္ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း) ႏွင့္
LocalAlike.com

(ရပ္ရြာအေျချပဳ

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမွ

တစ္ဆင့္

ေဒသခံ

အိမ္ရွင္အသိုက္အဝန္း

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း)


ရပ္ရြာအေျချပဳလူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၊ သမဝါယမ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႀကီးထြားတိုးထြက္လာၾကၿပီး ရပ္ရြာလူထု သိ႔မ
ု ဟုတ္
အုပ္စုႀကီးမ်ားက
အုပ္စုမ်ားမွ

ထူေထာင္ခ့ၾဲ ကသည္။

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ထူေထာင္ၾကသူမ်ားမွာ

ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္း

ေဒသခံလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္
ေယဘုယ်အားျဖင့္

အမ်ားစုမွာ

မွတပ
္ ုံတင္ထားၾကသည္။

မ်ိဳ းဆက္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

လယ္သမား

ယင္းလူမႈစီးပြား
ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္

စိုကပ
္ ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား၊ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတို႔တင
ြ ္ ကၽြမ္းက်င္သမ
ူ ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဥပမာ။ ။

Klong

Pia

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား
ရန္ပုံေငြမ်ားကဲ့သု႔ိ

Savings

Group

တည္တံ့ေရးႏွင့္

က်န္းမာေရး၊

ပညာေရး၊

(ေဒသဆိုင္ရာ

ယဥ္ေက်းမႈ

ကာကြယ္ထန
ိ ္းသိမ္းေရး၊

တစ္သက္တာသင္ယူေရးအစီအစဥ္မ်ားအား
လူငယ္ေရးရာ

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊

ေထာက္ပံ့သည့္
အလုပ္အကိုင္မ်ား၊

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ လူမႈဘဝဖူလုံေရး၊ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ ခ်ိဳ႕ငဲ့သူမ်ားအား ေငြေၾကးဖူလုံေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္
အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း)


အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္၊

ဝင္ေငြျမႇင့္တင္ေရး

အဖြဲ႕အစည္း၏ဝန္ထမ္းမ်ား

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအရ
သို႔မဟုတ္

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္

လာခဲ့သည့္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ရွယ္ယာ

ပါဝင္ထားသည့္ အစိုးရမဟုတေ
္ သာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပမာ။ ။ Doi Tung Royal Project (ေတာင္ေပၚေန လူမ်ိဳးစုအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑
ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္

အျမတ္ေငြမ်ားမွ

ျပန္လည္ရင္းႏွီးေပးျခင္းျဖင့္

အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္း) ႏွင့္ Cabbage & Condoms (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ HIV/AIDS, ေက်းလက္ေဒသ
ဖြံ့ၿဖိဳးေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္စသည့္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား)
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•

အစိုးရႏွင့္ နိုင္ငံပိုင္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာပါရွိသည့္
အစိုးရ/နိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပမာ။ ။ အဖိုင္ဘူဖက္ေဆး႐ုံ ေဖာင္ေဒးရွင္း (ေဆးဖက္ဝင္ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ၊
သုေတသနႏွင့္

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊

ရပ္ရြာလူထု

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊

ေဆးဖက္ဝင္ ထုတ္ကုန္

လူမႈကြာဟခ်က္

ေလၽွာ့ခ်ေရးႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး)


ေကာ္ပိုရိတ္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

ဤလူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း ၄င္းတို႔၏ လူမႈတာဝန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးကို ရွာေဖြရန္
သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူမႈကစ
ိ ၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ စူးစိုကခ
္ ်ိန္ရြယ္နိုင္ေစရန္

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ေကာ္ပိုေရးရွင္း

မ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ၾကသည္။

ဥပမာ။ ။ Singha Park (စီမံကန
ိ ္းဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရာြ လူုထုထံသို႔ ဝင္ေငြ

ျပန္လည္ စီးဆင္းစဥ္အတြင္း

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေရးတို႔ အတြက္ Singha Crop
က တာဝန္ယရ
ူ မည့္ ခ်င္းရိုင္နယ္တြင္ ခရီးသြားမ်ားအား ဆြေ
ဲ ဆာင္ေရး)
၅.၄။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အမ်ားျပည္သူႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ

ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းျမစ္မ်ား ႏွစ္ခုစလုံးမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိၾကသည္။

ဇယား ၆ - ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား
ေငြေၾကးေထာက္ပမ
ံ့ ႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထိုင္းႏိုင္ငံ

အစိုးရ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေရးရန္ပံုေငြ
အမ်ဳိးသား ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ေအဂ်င္စီ

ထိေရာက္ေသာ

Delta Capital, Anthem Asia,

B-KIND Mutual Fund, Stock Exchange

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

Emerging and Market

of Thailand, True Incube

Entrepreneurs

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ

ဓနအဖြဲ႕ (UK), ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏

ကုလသမဂၢဖ႕ြံ ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ

ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

Responsible Business Fund ႏွင့္

ChangeVentures

ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံ၏ Business

Page 29 of 64
STEPuP: 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Support Fund, ဂ်ပန္ အျပည္ျ ပည္
ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး
ေအဂ်င္စီ, ဖြ႕ံ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအား
ေထာက္ပံ့သည့္ Danish
Investment Fund, German
Investment Cooperation, Insitor,
Base of Pyramid Asia ႏွင့္ Asia
Impact Investment Fund
ႏိုင္ငံတကာ

စာဆာကာ၀ါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Ashoka Thailand, UnLtd Thailand

ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား

ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေရာ့ကဖဲလား
ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ USAID
ႏွင့္ ရိုးမမဟာဗ်ဴဟာ
ဦးပိုင္ေဖာင္ေဒးရွင္း

ေဒသႏၱရ

KBZ Brighter Future Myanmar

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆု၊

ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား

Foundation, KT Care Foundation

MaD Esan

and HTOO Foundation
KBZ အနာဂတ္အလင္းတန္း
ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ KT Care Foundation
ႏွင့္ ထူး ေဖာင္ေဒးရွင္း
စုေပါင္းအားျဖင့္

taejai.com

အြန္လိုင္းမွ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
ေတာင္းခံျခင္း
(Crowdfunding)
၅.၄.၁။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ျမန္မာနိင
ု ္ငံရွိ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၄င္းတိ႔၏
ု
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္

ေထာက္ပံ့ေၾကးပုံစံမ်ားတြင္

လုပ္ငန္း၏ မတည္အရင္းအႏွီး အစိတ္အပိုင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပရဟိတႏွင့္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈစသည့္
အဓိက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ရင္းျမစ္ သုံးခုအေပၚတြင္ အမွီျပဳေနရသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထိေရာက္ေသာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္း မတည္ရင္းႏွီးမႈရန္ပုံေငြမ်ား၌ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနၾက
သူမ်ားတြင္ Delta Capital, Anthem Asia, Emerging and Market Entrepreneurs တိ႔ု ပါဝင္ၾကသည္။ Dana
Facility (UK)၊ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ၏ Responsible Business Fund ႏွင့္ ၾသစေတးလ်နိုင္ငံ၏ Business Support Fund ၊
ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

ေအဂ်င္စီ၊ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားအား ေထာက္ပံ့သည့္

Danish
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Investment Fund ၊ German Investment Cooperation, Insitor ၊ Base of Pyramid Asia ႏွင့္ Asia Impact
Investment Fund တိ႔ုက့ဲသို႔ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွငး္ ၊

ေရာ့ကဖဲလား

ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ စာဆာကာဝါ

ေဖာင္ေဒးရွင္း၊

ကမၻာ့ဘဏ္၊

USAID

ႏွင့္

ရိုးမ

မဟာဗ်ဴဟာ

ဦးပိုင္ေဖာင္ေဒးရွင္းကဲ့သုိ႔ နိုင္ငံတကာေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ KBZ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၊ KT
Care

Foundation

ႏွင့္

ထူး

ေဖာင္ေဒးရွင္း

ကဲ့သို႔

ေဒသဆိုင္ရာ

ေကာ္ပိုရိတ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားက

ပိုမို၍

မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ လူမႈရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ဆီသု႔ိ ဆက္လက္ေနၾကသည္။
ႏွိုင္းယွဥ္မႈအရ
လုပ္ငန္းမ်ားသည္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား

အေရအတြက္

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

အစိုးရေခ်းေငြမွ

ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည္။

တိုးျမင့္လာေသာ္လည္း
ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
ဒုတိယအေနျဖင့္

၂၀၀၇

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ
ျဖစ္သည္။

ရရွိရန္
မွ

၂၀၁၇

လူမႈစီးပြား

ပထမအေနျဖင့္

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား
အၾကား

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံး ပမာဏျဖစ္သည့္ ထိေရာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆုင
ိ ္ရာ သေဘာတူညီခ်က္
၁၅ ခုကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း မတည္အရင္းအႏွီး၏ ဒုတိယအနည္းဆုံး ပမာဏျဖစ္သည့္ အလြန္ေသးငယ္သည့္
ပမာဏကို ညႊန္ျပေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆ သန္းကိုသာ ရရွိခဲ့သည္ (AVPN, ၂၀၁၈)။ ေနာက္ဆံးု အေနျဖင့္
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ထိေရာက္ေသာ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ

ေလၽွာက္ထားရန္

အမ်ားအျပားျဖင့္

လိုအပ္သည့္

စီးပြားေရးအသိအျမင္

နည္းပါးၾကၿပီး

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုင
ိ ္းတာျခင္း

တို႔တြင္

ခ်ိဳ ႕တဲ့ၾကသည္။
၅.၄.၂။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ထိုင္းနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး လူမႈတာဝန္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ရန္ပုံေငြ (B-KIND) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္
စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး BBL Asset Management (BBLAM) ႏွင့္ Khon Thai Foundation တိ႔ျု ဖင့္ ပူးေပါင္း၍
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အဂတိလိုကစ
္ ားမႈ တိုကဖ
္ ်က္ေရးဆိုင္ရာ

အေျခခံဥ့ေဒသတို႔ကို လိုကန
္ ာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ (ESGC)။ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ရန္ပုံေငြဆုင
ိ ္ရာ ဝန္ေဆာင္ခ၏
၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ရန္ပုံေငြဆုင
ိ ္ရာ တန္ဖိုး၏ ၀ ဒသမ

၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအား

ေရရွည္တည္တံ့မႈ စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ အတိုင္းအတာ ပမာဏ၌
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားေစမည့္ အလားအလာရွိေသာ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔
ခြဲေဝေထာက္ပံ့ရန္ သတ္မွတေ
္ ပးထားသည္။
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

ျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒ

BE

၂၅၆၂

တြင္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

ျမႇင့္တင္ေရး

ရန္ပုံေငြ

ထူေထာင္ျခင္းကို ျပဌာန္းထားသည္။ ရန္ပုံေငြသည္ ေဖာ္ျပပါ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ တည္မွီေနသည္။ ၁)
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား (၂၀၂၀ ဇြန္ မွစ၍ ယခုအထိ တိက်ေသာပမာဏအား
ေၾကညာရမည္)။

၂)

စီမံခန႔္ခြဲေရးဒဏ္ေငြမ်ား။

၃)

လႈဒါန္းသည့္

ရန္ပုံေငြရပိုင္ခြင့္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြ။

ေငြေၾကးႏွင့္

တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ား။

၄)

၅) နိုင္ငံျခားအစိုးရ သိ႔မ
ု ဟုတ္ နိုင္ငံတကာ
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏွစ္ခုစလုံး၏ ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ လက္ခံရရွိသည့္ အျခားရန္ပုံေငြ သိ႔မ
ု ဟုတ္
တန္ဖိုးရွိပစၥည္းမ်ား။
ထိုင္းနိုင္ငံရွိ လက္ရွိ အြန္လိုင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေတာင္းခံျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို
လက္မွတမ
္ ်ား လဲလွယေ
္ ရးဥပေဒ B.E. ၂၃၂၅ ေအာက္တြင္ အြန္လိုင္းမွ

ေငြေခ်းသက္ေသခံ

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေတာင္းခံ၍

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္းမွ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကာကြယရ
္ န္ ရည္ရြယ၍
္ ၊ ေငြေခ်း
သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရး

ေကာ္မရွင္

လဲလွယ္ေရးေကာ္မရွင္သည္

(SEC)

၏

ေႂကြးၿမီႏွင့္

ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္

ထုတျ္ ပန္ခ့ဲသည္။

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ၏

ေငြေခ်း

ရွယ္ယာတန္ဖိုးအေျခခံ

အမ်ိဳးအစားမ်ား အေပၚတြင္ အထူးစူးစိုက္၍ အြန္လိုင္းမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတာင္းခံျခင္း နယ္ပယ္ကို စည္းမ်ဥ္း
သတ္မွတ္

ေရးဆြဲခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း

လူမႈစီးပြား

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားက

ဆုေၾကးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ လႈဒါန္းမႈအေျခခံသည့္ပုံစံအေနျဖင့္ ေငြေၾကး

လူမႈစီးပြား

လုပ္ငန္းမ်ားအား

ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို

ရရွိနိုင္ေသာ ChangeFusion ၏ taejai.com ကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းရွိ အြန္လိုင္းေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတာင္းဆိုျခင္း
ေစ်းကြက္ႏွင့္ kiva.org ကဲ့သု႔ိ နိုင္ငံတကာ အြန္လိုင္းေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေတာင္းဆိုျခင္းေစ်းကြက္တို႔ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး
ရွိေနၾကသည္။
ရန္ပုံေငြေကာက္ခံမႈလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရန္

ႀကိဳးစားေနၾကသည့္

ရန္ပုံေငြေကာက္ခံမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ

ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္

ရန္ပုံေငြေကာက္ခံမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ B.E. ၂၄၇၈ (၁၉၄၄) ႏွင့္ အညီ ေသခ်ာေစရမည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းစတင္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းသစ္ေမြးထုတ္ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား (UnLtd Thailand)
ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား (Banpu Champions for Change) တို႔မွတစ္ဆင့္ ရရွိနိုင္သည့္
ကနဦးမတည္ေငြ

ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

ရွိေနၾကသည္။

Doherty

&

Chirapaisarnkul

(၂၀၁၆)

အရ

ဤေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈသည္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အင္မတန္တိုေတာင္းသည့္ ကာလအတြက္သာျဖစ္ၿပီး
၄င္းတိ႔ု၏

လုပ္ငန္းစတင္မႈႏွင့္

အတိုင္းအတာအဆင့္မ်ားအားျဖင့္

ကာလရွည္

မတည္ေငြရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ

အေထာက္အပံ့ကို လိုအပ္ၾကသည္။ Change Ventures ႏွင့္ LGT Venture Philanthropy Accelerator Programs
တို႔က့ဲသု႔ိ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

ကန႔္သတ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး

ေဂဟစနစ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား

အႀကိဳျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္

ရွိၾကေသာ္လည္း

ႀကီးထြားမႈအဆင့္အလိုက္

ေငြေၾကး

ေထာက္ပံ့မႈအား

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းက

အဓိကအခ်က္အခ်ာက်ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံးု အေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (SET) က ၄င္း၏ စာရင္းသြင္းထားသည့္

ကုမၸဏီမ်ားကို

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖင့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ
ထားသည့္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားအား

ေပးအပ္သည့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆုကုိ စတင္တည္ေထာင္

ခဲ့သည္။
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၅.၅။ ေဒသႏၲရ အသိုက္အဝန္း
သမိုင္းေၾကာင္းအရ ထိုင္းနို္င္ငံ၏ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ပဏာမ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္
ခရီးေရာက္ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ကနဦးေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ “One Tambon (ခရိုင္ခဲ၏
ြ အဓိပၸာယ္) One Product”
(OTOP) သည္ ထိုင္းနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ခရိုင္ခြဲမ်ား၏ ထူးျခားေသာ ေဒသျဖစ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား
ေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဒသႏၲရစြန႔္ဦးတီထြင္ လႈ႔ေ
ံ ဆာ္မႈအစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲ

ေနၾကသည္တု႔မ
ိ ွာ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏

ေက်းလက္ေဒသ

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

မ်က္ေမွာက္ျမင္ကင
ြ ္းအား
ျမင့္မားျခင္းႏွင့္

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္

လူငယ္မ်ားအၾကား

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈနည္းပါးျခင္း တို႔ကဲ့သ႔ို စိန္ေခၚမႈမ်က္ႏွာစာမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ
လိုအပ္ေသာ
ယင္းသည္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား၊

ေလာင္စာဆီ၊

ရိုကခ
္ တ္

အရည္အေသြးႏွင့္

အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး

ပညာေရး

အစရွိသည္တို႔က့ဲသို႔

ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ားသို႔ အကန႔္အသတ္ျဖင္သာ လက္လမ
ွ ္းမီနိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ၾကသည္။
ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူငယ္တို႔၏ သိသာထင္ရွားေသာ လူဦးေရေရႊ႕ေျပာင္းမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ပညာသင္ၾ ကားရန္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သြားေရာက္ခဲ့ ၾကျခင္းတို႔မွ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၾကသည္။
ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအရ

ႏွစ္နိုင္ငံလံးု ရွိ

ေက်းလက္အသိုက္အဝန္းမ်ားသည္

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္

ကုန္သြယ္ျခင္း၏ ရႈပ္ေထြး သည့္ ပကတိအေျခအေနမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း ေပးပိ႔ရ
ု မည့္အခ်ိန္၊ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈ၊
ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး၊

ဒီဇိုင္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းကဲ့သို႔

ေပၚေပါက္လာသည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ထို႔ျပင္ ေဒသခံအသိုက္အဝန္းက ယင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္ ျဖစ္ေစ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
လတ္တေလာ အပိုေဆာင္းဝင္ေငြျဖစ္ေစ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေန
အမ်ားစုသည္

ကုန္စည္မ်ားကို

၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္

အသုံးျပဳရန္

အတြက္ျဖစ္ေစ၊

ေဒသတြင္းေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္ေစ

ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ယင္းအေျခခံလူတန္းစား ထုတက
္ ုန္မ်ားသည္ စိုကပ
္ ်ိဳးေမြးျမဴေရး သို႔မဟုတ္ အိမ္မႈကိစၥမ်ား
ၿပီးစီး သည့္အခါ
ထုတ္ကုန္ပမာဏ

အားလပ္ခ်ိန္မ်ား

အတြင္း

ျဖည့္ဆည္းနိုင္စြမ္းသည္

ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငန္းတစ္ခုအား

ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးႏွင့္

ရလဒ္တစ္ခု

ထြက္လာေစရန္

လိုအပ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ သာဓကမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ (၄) ရြာတြင္ Action Aid
Myanmar ၏ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္
လာသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီသြားလုပ္ငန္း (CBT) စီမံကန
ိ ္းပင္ ျဖစ္သည္။
၅.၆။ အေထာက္အကူျပဳေနသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတု႔၏
ိ
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ေဂဟစနစ္ ႏွစ္ခုစလုံးအတြင္းတြင္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏
ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိၾကသည္။
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ဇယား ၇ - ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေထာက္အကူျပဳေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထိုင္းႏိုင္ငံ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု

အာေသာက ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အက်ဳိးမျမတ္

ျဖစ္ၿပီး လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို သုေတသန၊

မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူမႈစီးပြား

အသိအျမင္၊ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္

စြန္႔ဦးတီထြင္မႈက႑တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကနဦး

ပညာေရးဆိုင္ရာတို႔အား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနသည္။

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း

အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္သူမ်ား ေက်ာင္းေတာ္ (SoC) သည္

(SEDAM) သည္ သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္း၊

လူမႈစီးပြား စီမံကန
ိ ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြန္ယက္

အစပ်ဳိးျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စား၍ စိတ္အား

အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးမႈမ်ားသို႔ အထူး

ထက္သန္ေနသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ

ရည္ရြယ၍
္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

လမ္းညႊန္ေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေနသည္။

ဓနအဖြဲ႕သည္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔

ေပါင္းစပ္ေျပာင္းလဲျခင္း အစုအဖြဲ႕သည္ စီးပြားေရး၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရန္ပံုေငြ

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သဘာ၀တရားတို႔ကို ျပန္လည္

ေထာက္ပံ့ေပးေနသလို နည္းပညာအေထာက္အကူ

ထိန္းညွိရန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းသစ္

မ်ားလည္း ေပးအပ္ေနသည္။

ေျပာင္းလဲျခင္း တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကို
ခြဲေ၀ယူထားၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။

AVPN သည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကန
ြ ္ရက္ ျဖစ္ၿပီး

ထိုင္းႏုိင္ငံ လူမႈဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း ပလက္ေဖာင္း

လူမႈစီးပြားက႑မ်ားဆီသို႔ မတည္ရင္းႏွီးေငြ စီးဆင္းမႈ

(TSIP) သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ

တိုးျမွင့္ေရး ရည္ရြယခ
္ ်က္ျဖင့္ ေဂဟစနစ္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP) ၏

တည္ေဆာက္သူမ်ားအား ဦးေဆာင္ေနကာ

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး စြန႔ဥ
္ ီးတီထင္သူမ်ား၊

လူမႈအရင္းအႏွီး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လူမႈစီးပြား

ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသစ္ အစပ်ဳိးသူမ်ားႏွင့္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား

တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊

ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။

အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အစရွိသည္တို႔၏ တစ္မူထးူ ျခားသည့္
ေဂဟစနစ္ကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးသည္။

CESO အစီအစဥ္သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား

ထိုင္းႏုိင္ငံ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား အသင္း (SE

စီပာြ းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား

Thailand) က ထိုင္း လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို

တိုးတက္ေစရန္ အရည္အေသြး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေျပာင္းလဲမႈေပၚတြင္

လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ျပႆနာမ်ားအား

ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္သည္။

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနစဥ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Page 34 of 64
STEPuP: 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
YK Collection က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေ

ဘုရင့္လက္ေအာက္ခံ မဲ့ဖာလြမ္ေဖာင္ေဒးရွင္း (MFLF)

ဒသမ်ားတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား အရည္အေသြး

သည္ ပုဂၢလိက အက်ဳိးအျမတ္ မယူသည့္

တည္ေဆာက္ျခင္း သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ရပ္ရြာေဒသ

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အပယ္ခံအသိုက္အ၀န္း၏

ေရြ႕လ်ားစင္တာမ်ား စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဘ၀အရည္အေသြး တိုးတက္ေစရန္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

Project Hub Yangon စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေရးရံုး သည္

ေမြးထုတ္ေပးသူႏွင့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ

အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

အသင္းတိုက္ ျဖစ္ၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္

ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးတည္ေဆာက္မႈအျပင္

သင္ယူေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႕

လူမႈဆိုင္ရာ ျမွင့္တင္မႈရန္ပံုေငြ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိုလည္း

အခမ္းအနားမ်ားအျပင္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း

အေထာက္အကူေပးေနသည္။

ေဆာင္ရြက္ျခင္းနယ္ပယ္ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
Hamsa Hub သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဆြးေႏြး

SET လူမႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ပလက္ေဖာင္း က

တိုင္ပင္မႈ ရရွိႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တာ၀န္သိ

အလားအလာရွိေသာ လူမႈစီးပြား စြန္႔ဦးတီထင
ြ ္သူမ်ားကို

စီးပြားေရးအတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း ျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကက႑၊

ေထာက္ပံ့ေပးေနစဥ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ထားသည့္

အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတေ
္ သာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးထြားမႈဆီသို႔

ပံ့ပိုးေပးသည္။

အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအား
ဆက္သြယ္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္စန
ြ ္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

ယူႏြတ္ထိုင္း သည္ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

(MYEA) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန္႔ဦးတီထင
ြ ္မႈဆိုင္ရာ

လူသားျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ အျမတ္ေ၀စုမရွိသည့္

ေဂဟစနစ္ကို တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဦးေဆာင္

ကုမၸဏီခဲြမ်ား ဖန္တးီ ရန္အတြက္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္သည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း

Nisecorp SE Company Limited (NISE) သည္

(MWEA) သည္ သည္ ပညာတတ္ အမ်ဳိးသမီးစီးပြားေရး

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားက႑အား တြန္းအားေပးရန္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕

အမ်ားပိုင္၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ လူမႈအခန္းက႑တို႔တြင္

ျဖစ္ၿပီး ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ကြန္ရက္မိတ္ဖက္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။

အား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳ းတိုး တက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္
ခိုင္မာေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ကမာၻ႕ဘက္မလိုက္ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ အာရွ
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(WFTO Asia) သည္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွ ပိ႔က
ု န
ု ္
တင္ပို႔သူမ်ား၊ လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္
အေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ တရားမွ်တေသာ ကုန္သြယ္ေရး
ထုတ္လုပ္သုးံ စြဲမႈကြင္းဆက္အား ကိုယ္စားျပဳသည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဒသတြင္းကြန္ရက္ ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔မွာ ၄င္းတို႔၏ ေဒသခံ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား
ေဂဟစနစ္အား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ သာဓကအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဇယား ၈ - ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေဒသတြင္း အေထာက္အကူျပဳေဆာင္ရြက္သမ
ူ ်ား
ေဒသ
ထိုင္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း

အဖြ႕ဲ အစည္း
BUU

သုေတသနစင္တာ၊

ဥာဏပစၥည္းႏွင့္

နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေရးရံုး၏

ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံ

တကၠသိုလ္-လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစင္တာ UIC (UIC-MSU)

အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း

၀ါနိတစီးပြားေရးလုပ္ပို္င္ခင
ြ ့္အကယ္ဒမီ
PSU သိပၸံအထူးဇုန္

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း

လူမႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ စင္တာ - Payap တကၠသုိလ္
လူမႈစီးပြား စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားကြန္ရက္ - ခ်င္းမိုင္
ခ်င္းမိုင္ လူမႈစီးပြားကုမၸဏီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း

လူမႈဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ယူနစ္ (SISU) - သန္လ်င္ သမ၀ါယမတကၠသိုလ္
လူမႈဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ယူနစ္ (SISU) - ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊

ကုန္သည္စက္မႈ

ေျမာက္ပိုင္းဗဟို

လုပ္ငန္းမ်ားကြန္ရက္ - မႏၱေလးတကၠသိုလ္

အသင္းခ်ဳပ္၊

အစပ်ဳိး

လူမႈစီးပြား
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၆။ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းနယ္ပယ္
စည္းမ်ဥ္းနယ္ပယ္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

ထိုင္းနိုင္ငံအၾကား

အဓိကကြာျခားခ်က္မွာ

တိက်သည့္စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္

ရွိေသာ္လည္း

ထိုင္းနိုင္ငံတြင္
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္

မရွိျခင္းျဖစ္သည္။
၆.၁။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းနယ္ပယ္
၂၀၁၉ ေမ ၂၂ ရက္တြင္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒ ၂၅၂၆ (၂၀၁၉) ကို ထိုင္းနိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားတြင္
ျပဌာန္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒသစ္က ထိုင္းနိုင္ငံရွိ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ျမႇင့္တင္မႈ၊
ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္
လုပ္ငန္းမ်ား

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို
က႑ေအာက္ရွိ

စည္းမ်ဥ္းပိုင္းအရ

အဓိကနယ္ပယ္မ်ားကို

ထိန္းညႇိထားၿပီး

လႊမ္းျခဳံ၍

အစိုးရယႏၲရားႏွင့္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

လူမႈစီးပြား

အခန္းေျခာက္ခန္း

ခြဲျခားထားသည္။ (ပုံ ၁၀)

ပံု ၁၀ - လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၉ အႏွစ္ခ်ဳပ္
ရင္းျမစ္ - Rojphongkasem (၂၀၁၉)
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

မွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္

မွတ္ပုံတင္ရန္

ရည္ရြယ္ထားေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ (ပုံ ၁၁)
၁။ တရားဝင္ရပ္တည္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ရမည္။ (ထိုင္းနိုင္ငံ ဥပေဒအရ ဥပေဒပညာရွင္ပုဂၢိဳလ္)
၂။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထူေထာင္ျခင္းတြင္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ရည္ရြယခ
္ ်က္တစ္ခု ရွိရမည္။
၃။ ဝင္ေငြ၏ အနည္းဆုံး ၅၀% သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈလပ
ု ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိျခင္း
ျဖစ္ရမည္။
၄။ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အျမတ္ေငြ ၇၀% ထက္ မနည္းေစဘဲ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရမည္။
၅။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ။
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၆။ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း စီးပြာေရးလုပ္ငန္း မွတပ
္ ုံတင္ေလၽွာက္လႊာ ႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရျခင္း
မရွိေစရ။
၇။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ကုင
ိ ္ခြင့္

႐ုပ္သိမ္းခံထားရသည့္

လုပ္ငန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း၏

၂၅%

ေက်ာ္ႏွင့္

ဖြ႕ဲ စည္းထားျခင္း မျဖစ္ေစရ။

ပံု ၁၁ - လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆိုခ်က္၊ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၉
ရင္းျမစ္ - Rojphongkasem (၂၀၁၉)
၆.၂။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းနယ္ပယ္
လက္ရွိကာလ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ တိက်ရွင္း လင္း
ျပတ္သားေသာ

သီးသန႔္

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား

စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္

မရွိေသးပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏
မူဝါဒကဲ့သို႔

စည္းမ်ဥ္းနယ္ပယ္သည္

ျမန္မာနိုင္ငံ

စဥ္ဆက္မျပတ္

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကန
ိ ္း (MSDP) ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကုိ အမ်ားအျပား ခံခ့ရ
ဲ သည္။ စီမံကိန္းအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိ
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အပါအဝင္ လူမႈစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္

ေအာက္ပါ

ျမန္မာနိုင္ငံ၏

စဥ္ဆက္မျပတ္

ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။
ရည္မွန္းခ်က္ ၁၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ရည္မွန္းခ်က္ ၂၊ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အားေကာင္းခိုင္မာသည့္ မာခရိုစီးပြားေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈ
ရည္မွန္းခ်က္ ၃၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္မႈမွ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ
ရည္မွန္းခ်က္ ၄၊ ၂၁ ရာစုအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ရည္မွန္းခ်က္ ၅၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေနာင္လာေနာင္သားတို႔အတြက္ သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္။
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒကို
ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး
သင္တန္းမ်ား၊

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္

ဦးစားေပးေခ်းေငြမ်ား၊
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္

အခြန္သက္သာခြင့္၊

လူသား

အရင္းအျမစ္ႏွင့္

နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကဲ့သို႔

ယင္းဥေပဒ၌

ျပဌာန္းထားသည့္ အားေပးဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို အက်ိဳးခံစားရနိုင္သည္။
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၇။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တိုင္းတာျခင္း
၇.၁။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တိုင္းတာျခင္း
ကုလသမဂၢဖြံ့ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္က ေထာက္ပံ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ “ထိုင္းနိုင္ငံရွိ လူမႈစီးပြား
လုပ္ငန္းမ်ား

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏

၅၄

ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲလာသည့္
ရာခိုင္ႏႈုန္းသည္

၄င္းတို႔၏

ဘ႑ာေရးျမင္ကြင္း”

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို

တြင္၊

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ

တိုင္းတာရန္

ေနရာတက်

သတ္မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္ မရွိၾကပါ (ေအာက္ပါ ပုံ ၁၂ ကိုရႈ)။ ယင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရာတြင္
၄င္းတိ႔ု၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အသိအျမင္ကင္းမဲ့မႈ (၄၇
ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ (၆၉ ရာခိုင္ႏႈုန္း) တိ႔ု ပါဝင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းအစီရင္ခံစာ
အမ်ိဳးအစားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ၾကားခံဝန္ေဆာင္မႈေပးသူတု႔၏
ိ
လိုအပ္ခ်က္ ကင္းမဲ့မႈက မ်ားစြာေသာ
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းသည္ တိက်ခိုင္မာေသာ တိုင္းတာမႈမူေဘာင္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈ
မရွိခဲ့ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ (Change Fusion ၂၀၁၉)။

ပံု ၁၂ - အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတိုင္းတာျခင္း
ရင္းျမစ္ - ChangeFusion (၂၀၁၉)
ထို႔ျပင္ မ်ားစြာေသာ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဝင္ေငြ၊ က်န္းမာမႈ၊ ပညာေရး စသျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ႏွင့္
ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာၾကသည္။ ယင္းတိုင္းတာမႈမ်ားသည္ စီမံကိန္း/စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအား
နားလည္မႈရရွိနိုင္ရန္

အသုံးဝင္ေသာ္လည္း

ရည္ရြယ္ထားသည့္

အက်ိဳးခံစားသူႏွင့္

၄င္းတို႔၏

အသိုက္အဝန္း

အေပၚတြင္ ကာလရွည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေ သာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ျပသရန္မလိုအပ္ပါ။
ထိုင္းနိုင္ငံရွိ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားက

အသုံးျပဳေနသည့္

ကိရိယာမ်ားတြင္၊

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

(ထိုင္းနိုင္ငံ

လူမႈတုံ႔ျပန္မႈစံ

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းသည္

အခ်ိဳ႕ေသာလူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
(SROI)

အညႊန္းကိန္းမ်ား

သီးသန႔္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

တိုင္းတာေရး

သာမက

ထိုင္းနိုင္ငံ

အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား ၂၂ ခု၏ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို
တိုင္းတာရန္

ရည္ရြယ္သည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ပဲ့တင္သံ

ဟု

အမည္ရသည့္

အစီအစဥ္)

၏

အညႊန္းကိန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
ထို႔ျပင္ ထိုင္းနိုင္ငံ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသား ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ေအဂ်င္စီ (NIA) က Sal Forest လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းကို
သမာဆက္တကၠသိုလ္

သုေတသနႏွင့္

အႀကံေပးအဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္

OpenDream

တို႔ျဖင့္

အြန္လိုင္း

လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း ကိရိယာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လႊင့္တင္နိုင္ခဲ့သည့္ လူမႈအက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာစူးစမ္းမႈ (SIE) တိ႔ုအား အတူတကြ ဖန္တီးရန္ ခန႔္အပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ယင္းကိရိယာမ်ားက အစိုးရႏွင့္
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုင
ိ ္ေသာ အခန္းက႑သာမက ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏
လူမႈအက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္
ဆန္းစစ္ျခင္း (SIA) ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ လူမႈတုံ႔ျပန္မႈ တို႔ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။
၇.၂။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တိုင္းတာျခင္း
ျမန္မာနိုင္ငံရွိ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား၏

လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ယခုအခ်ိန္တြင္

အလြန္နည္းပါးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသာ ရရွိနိုင္ေသးသည္။ Impact Hub Yangon ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ၊္
အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္ကုိ
လုပ္ငန္းမ်ားသည္

တန္းတူညီမၽွမရွိမႈ

၆၂

ရာခိုင္ႏႈန္း၊၊

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူမႈစီးပြား

ဆင္းရဲမြေ
ဲ တမႈေလၽွာ့ခ်ေရး

၃၈

ရာခိုင္ႏႈန္း၊

ယုံၾကည္

စိတခ
္ ်ရေသာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
စက္မႈလုပ္ငန္း ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ လိုကန
္ ာမႈ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အရည္အေသြးျမင့္
ပညာေရး ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ား ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ား/မ
ေရးရာညီမၽွမႈ

၂၁

ရာခိုင္ႏႈန္း၊

က်န္းမာေရးႏွင့္

ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈ

၉

ရာခိုင္ႏႈန္း၊

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

အျခားေသးငယ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
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၈။ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးက႑ကို SWOT နည္းျဖင့္သံုးသပ္ျခင္း
၈.၁။ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္း
ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတင
ြ ္းရွိ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းေဂဟစနစ္၏

ရွိရင္းစြအ
ဲ ေျခအေနကို

ခြဲျခမ္းစိတျ္ ဖာသံုးသပ္ရန္

ဆိုသည္မွာ ဤစနစ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သူအေျမာက္အမ်ား၏အသံကို ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးရွိ

လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစမႈတင
ြ ္

အမ်ားဆံုးပါ၀င္ပတ္သက္လွ်က္ရွိသူအမ်ိဳးမ်ိဳးက

ပါ၀င္ေျဖၾကားႏုိင္မည့္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈနည္းလမ္း (FGD) အားအသံုးျပဳထားပါသည္။ FGD ျပဳလုပ္ရျခင္းတြင္
ရည္ရြယ္ခ်က္

(၂)

ရပ္ရွိသည္။

၄င္းတို႔မွာ

ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ရွိ

လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

လက္ရွိအေနအထားကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္၊ ထိုလပ
ု ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခြင့္အလမ္း
မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။
ေဖာ္ျပပါဦးတည္ခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္

ဤေလ့လာမႈတင
ြ ္

အရည္အေသြးစံထား

သုေတသနႏွင့္ အရည္အတြက္စံထားသုေတသနနည္းလမ္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုအသံုးျပဳကာ သုေတသနျပဳထားပါသည္။
မိမိတ႔၏
ို မိတ္ဖက္တကၠသိုလမ
္ ်ားျဖစ္ၾကေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ Payap တကၠသိုလ၊္ Prince of Songkla တကၠသုိလ္၊
Burapha

တကၠသိုလ္ႏွင့္

Mahasarakham

တကၠသုိလ္စသည့္

တကၠသိုလ္ေလးခုႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္တို႔တင
ြ ္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္
ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုကရ
္ ိုက္ေကာက္ယူပါသည္။ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္
ျပင္ပအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူစုစုေပါင္း

၄၂

ဦးရွိသည္။

၄င္းတို႔သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ

တကၠသိုလ္ျပင္ပ မတူညီေသာလူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ကိင
ု ္ေနေသာအဖြဲ႕ေပါင္း ၃၈ ခုမွလာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၾကၿပီး
အစိုးရအဖြဲ႕မွကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊

အေထာက္အကူျပဳ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊

တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည္။ (ေအာက္ပါ ဇယားအမွတ္ ၉ ကိုၾကည့္ပါ။)
ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအား အသံုးျပဳၿပီး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ
မ်ားထံမွ

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ

လူႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

ထားရွိသည့္

သေဘာထားမ်ား၊

ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ားကို အရည္အေသြးစံထားသုေတသန ေဒတာအခ်က္အလက္ ေကာက္ယပ
ူ ါသည္။
ထို႔ျပင္

ႏွစ္ႏုိင္ငံရွိ

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

တက္ေရာက္

ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုလည္း ၄င္းတို႔အား အြန္လိုင္းစစ္တမ္းတစ္ခုေျဖေစကာ အရည္အတြက္
စံထားသုေတသန

ေဒတာအခ်က္အလက္ေကာက္ယူပါသည္။

ထိုစစ္တမ္းသည္

မၾကာခင္ေသးခင္အခ်ိန္က

ျပဳလုပ္ထားေသာ Thomsom Reuters Foundation ၏ေလ့လာမႈတစ္ခုမွ ေမးခြန္းမ်ားကိုအေျခခံထားပါသည္။
Thomsom Reuters Foundation ၏ေလ့လာမႈတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားက လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္
အေကာင္းဆံုးပတ္၀န္းက်င္ကိုဖန္တီးေပးသနည္းဆိုသည္ကို

ရွာေဖြရန္အတြက္

ကမာၻ႕ဘဏ္က

အစဥ္လိုက္

အဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းစီးပြားေရးစနစ္ ၄၅ ခုကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူေလ့လာထားသည္။
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ဇယားအမွတ္ ၉ - ထိုင္းႏုိင္ငံရွိစီမံကိန္း၏မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေသာ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္အမည္

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ

Burapha (BUU)

၇ ဦး

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
စက္မႈလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဌာန ဒိစႀတိတ္ ၉၊
စက္မ၀
ႈ န္ႀကီးဌာန
Agarwood လယ္သမားအဖြဲ႕ (SE)
Takhiantia လူမႈအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
Thai Beverage, Learm Singha Local Smile
Community
Chantaburarak ကုမၸဏီလီမိတက္ (SE)

Mahasarakham (MSU)

၉ ဦး

Mahasarakham ေဒသဆိုင္ရာစိုကပ
္ ်ိဳးေရးေအဂ်င္စီ
တကၠသိုလ္-စက္မႈလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစုစင္တာ
(UIC-MSU)
Mahasarakham ေဒသဆိုင္ရာစိုကပ
္ ်ိဳးေရးတြဖ
ဲ က္႐ံုး
Khoeila Banana Flour
Evergreenfood ကုမၸဏီလီမိတက္

Payap (PYU)

၆ ဦး

Buddy HomeCare သက္ႀကီးေစာင့္ေရွာက္ေရး (SE)
Ban Dek ေဖာင္ေဒးရွင္း (SE)
ခ်င္းမုိင္တကၠသိုလ္၏ STEP အစီအစဥ္

Prince of Songkla
(PSU)

၆ ဦး

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာတြဲဖက္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး႐ံုး၊ ဆြန္းခလာခ႐ိုင္
အမွတ္ (၅)
ဆြန္းခလာခ႐ိုင္ စိုကပ
္ ်ိဳးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစု႐ံုး
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စိုကပ
္ ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ
ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစုဘဏ္
ေက်ာင္းသားစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကယ္ဒမီ
(P-SEDA), PSU သိပၸံပန္းျခံ
Business Incubation Center (PSUBIC), PSU
သိပၸံပန္းျခံ
Farmer Market Manager (Certified by Ministry of
Natural Resources)
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ဇယားအမွတ္ ၁၀ - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိစီမံကိန္း၏မိတဖ
္ က္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေသာ
ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္အမည္

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ

၇ ဦး

ဒီဂရီေကာလိပ္

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
Micro, Small and Medium Enterprises Development
Department, Yangon
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
Social

Enterprise

Development

Association

Myanmar (SeDAM)
အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဒီဂရီေကာလိပ္
ဓနအဖြဲ႕အစည္း
YK Collection
Myanmar Youth Empowerment Opportunities
မႏၱေလးတကၠသိုလ္

၇ ဦး

Mandalay

Region

Chamber

of

Commerce

&

Industry (MRCCI)
Myanmar Coffee Group Co. Ltd.
Ministry of Investment and Foreign Economic
Relations, Mandalay Region
Nature Myanmar (Palm Leaf Tableware)
Cooperative University, Sagain
Proximity Designs Social Business
United

Nations

Conference

on

Trade

and

Development (UNCTAD)

၈.၂။ SWOT နည္းျဖင့္သံုးသပ္ျခင္း
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈေပါင္း ၇ ခုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးက႑အား ေအာက္ပါ SWOT
နည္းျဖင့္ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုထြက္ေပၚလာပါသည္။
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ဇယားအမွတ္ ၁၁ - SWOT နည္းျဖင့္သံုးသပ္ျခင္း
ဘံုအားေကာင္းခ်က္မ်ား





လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမႈ

ဘံုအားနည္းခ်က္မ်ား



အက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို

အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လ်ွ က္ရွိေနျခင္း။

နားမလည္ျခင္း (ဥပမာ - CSR vs. SE)။

တမူထးူ ျခားသည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္



သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားထြကျ္ ခင္း။




SE ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေဂဟစနစ္၏ အျပင္ဘက္တင
ြ ္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအၾကား

ရပ္ရြာအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္၊ ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာအဆင့္
တိ႔တ
ု ြင္ SE ၏အဓိပၸါယ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုၾကသည္။



လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအ၀ုိင္း၊ အထူးသျဖင့္ NGO

ဆန္းသစ္မႈမ်ား၊ တီထင
ြ ္ဖန္တီးမႈမ်ားရွိျခင္း။

မ်ား (သိ႔)ု ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးဆိုင္ရာ

အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ စီးပြားေရးဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း။

ပညာေပးေရးက႑ကိုဖံြ႕ၿဖိဳးေစျခင္း။



ထုတက
္ ုန္တစ္ခုကုိ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မည္ကဲ့သု႔ိ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုသည့္ အသိနည္းပါးျခင္း။


ထိုင္း၏အားေကာင္းခ်က္မ်ား






NGO/ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားက လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလပ
ု ္ကုင
ိ ္သည့္အခါ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ရွိျခင္း

“ရည္မွန္းခ်က္ စီးေမ်ာျခင္း” ႏွင့္ ဆက္စပ္ပဋိပကၡမ်ား

(ရပ္ရြာအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အားေပးျမွင့္တင္မႈ

ျဖစ္ေပၚျခင္း။

အက္ဥပေဒ, B.E. 2548 ႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး



ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈတင
ြ ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း။

လုပ္ငန္း အက္ဥပေဒ, B.E. 2562)



ရရွိႏုိင္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကုိ လက္လွမ္းမီရန္

အစိုးရ/ခရိုင္အလိုက္ထားရွိေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားက

လုပ္ႏုိင္စြမ္းနည္းပါးမႈ။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျမင့္မားလာျခင္း။ (Thailand 4.0)

(ေငြေ ၾကးကုန္က်မႈ/အရည္အခ်င္း/ဗဟုသတ
ု )

အားေကာင္းေသာလူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းစုမ်ားက ၄င္းတို႔၏



SE မ်ားမွထတ
ု ္လပ
ု ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္

လုပ္ငန္းကို ႀကီးထြားေစၿပီး ႏုိငင
္ ံတကာသို႔ထိုးေဖာက္ရ န္

အမ်ားအားျဖင့္ အရည္အေသြးတသမတ္တည္း

အလားအလာရွိျခင္း။

ျဖစ္မေနျခင္း (နီးစပ္၍သာအားေပး၀ယ္ယူျခင္းမ်ိဳး)။


လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကုိ တိုင္းတာမႈ
နည္းပါးျခင္း။



ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးသူမ်ားသည္
အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာ စိမ့္၀င္ေနျခင္း
(ဘန္ေကာက္/ရန္ကုန္)။
ျမန္မာ၏အားနည္းခ်က္မ်ား



ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ SE မ်ားကိုစာရင္းျပဳစုထားျခင္း
မရွိသေလာက္နည္းပါးျခင္း။



လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ
သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအေပၚ
သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကို
စဥ္းစားေပးမႈမရွိသေလာက္နည္းပါးျခင္း။



SE မ်ားကိုဥပေဒျဖင့္အသိအမွတ္ျပဳထားမႈမရွိျခင္း။
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ဘံုအခြင့္အလမ္းမ်ား





Covid-19 ေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ ၀ယ္ယူမႈ



(အြန္လိုင္းမွပိုမို၀ယ္ယူလာၾကျခင္း စသျဖင့္)။

ထုတျ္ ပန္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ႏုိင္ငံတကာမွ လူမႈစီးပြားစီမံကိန္းမ်ား/မိတ္ဖက္ မ်ားႏွင့္

မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ)


ရသည့္အဆင့္မ်ားျပားလြန္းၿပီး ရႈပ္ေထြးျခင္း။ (သတ္မွတ္

ရွင္းလင္းတင္ဆက္ကာ တန္ဖိုးႁမွင့္တင္ျခင္း။

ထားသည့္ စည္းကမ္းျပည့္မီရန္ လိုအပ္ခ်က္/ အာမခံ

SDG ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ေပးရသည့္စနစ္/ စြန္႔စားမႈအေပၚတာ၀န္ယမ
ူ ႈ)


အမ်ားျပည္သူအတြက္လုပ္ကိုင္ရေသာ ေအဂ်င္စီမ်ား

အခန္းက႑ ႀကီးထြားလာႏုိင္ေျခရွိျခင္း။

(အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား) အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

‘လုပ္ငန္းႀကီး’ မ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္

မရွိျခင္း။


Covid-19 ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ၄င္း၏အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ SE

ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးသည့္စနစ္ (stakeholder capitalism)

မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြဆံုးရႈံးမႈ (အထူးသျဖင့္ ကမာၻလည
ွ ့္

ကိုနားလည္သိရွိမႈ ျမင့္မားလာျခင္း။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား)။


ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအခြင့္အလမ္းမ်ား

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုကည
္ ီေသာ အလုပ္သမား
အင္အားမရွိျခင္း။

တက္သစ္စရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးရန္
အစိုးရကအြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္စနစ္ထားရွိျခင္း။



ေခ်းေငြထတ
ု ္ယူခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျဖတ္သန္း

ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ၏ ထူးျခားခ်က္ကို

အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစရန္



အစိုးရအေထာက္အပံ့ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္ကုရ
ိ ရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း (SE မ်ားအတြက္

အစိုးရ၏မူ၀ါဒထုတျ္ ပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ SE မ်ား၏




အေလ့အထမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္း

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း/ဖလွယျ္ ခင္း။


ဘံုစိန္ေခၚမႈမ်ား

အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးျပဳလိုအား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိစိန္ေခၚမႈမ်ား


ျမင့္မားျခင္း။

အစိုးရအေထာက္အပံ့မရွိျခင္း (ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း/
အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆြဲေဆာင္မႈ/ SE ဥပေဒ)။



မိသားစု၀င္ေငြႏွင့္ ၀ယ္ႏုိင္စြမ္းအား ျမင့္လာျခင္း။



အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ



ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ SE မ်ားအတြက္ အရည္အေသြး
အာမခံခ်က္ေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္မ ရွိျခင္း။

SE မ်ားမွထုတ္လပ
ု ္ေသာ ထုတ္ကန
ု ္ အခ်ိဳ႕ကို
စိတ၀
္ င္တစားရွိျခင္း။
ထိုင္းႏုိင္ငံရွိစိန္ေခၚမႈမ်ား
ထိုင္းႏုိင္ငံရွိအခြင့္အလမ္းမ်ား


လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ႁမွင့္တင္ေပးၿပီး



SE လုပ္ငန္းမ်ားႁမွင့္တင္ေရးအက္ဥပေဒသစ္သည္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္း။

ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ လက္ရွိအစိုးရ၏မူ၀ါဒ (အထူးသျဖင့္
Covid-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားေနေသာကာလတြင္)။


လိုအပ္ေသာလူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းအရြယအ
္ စားကို
လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစရန္အလုိ႔ငွာ အစိုးရ-ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္
ပူးေပါင္းျခင္း (PPP)။



ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ ျမင့္တက္ေန
ျခင္းသည္ SE မ်ားအား ထိုျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္
လက္ေတြ႕က်ေသာ tool တစ္ခုျဖစ္ေစသည္။
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၈.၃။ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း
Thomsom Reuters Foundation ၏ေလ့လာမႈမွ ေမးခြန္းမ်ားကိုအေျခခံထားေသာ မိမိတု႔ိ၏အြန္လိုင္းစစ္တမ္းတြင္
စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအား

ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္

၁၂

ခ်က္ကို

လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႀကံဳေတြ႕ရေသာ

ဘံုစိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚမူတည္ကာ အမွတ္ေပးေစပါသည္။


ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး

လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းမ်ားစတင္လပ
ု ္ကိုင္ရန္

အေျခအေန ေပးသည္။


ျမန္မာ/ထုိင္းအစိုးရ၏မူ၀ါဒသည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည္။



ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္

ဂရန္႔ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရွိရန္

လြယ္ကူသည္။


ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

အေထာက္အပံ့ံ

(ေငြေခ်းယူျခင္းႏွင္႔ /သိ႔မ
ု ဟုတ္ သက္ၫွာခြင့္) မ်ားရရွိရန္ လြယ္လြယ္ကူကပ
ူ င္ လက္လွမ္းမီသည္။


ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္
မဟုတ္သည့္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး

အျခားအေထာက္အပံ့မ်ား

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္

(ဥပမာ

-

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၊

၄င္းတို႔လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ
ဥပေဒဆုိင္ရာ၊

ေငြေၾကး

ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

အၾကံဉာဏ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားကိုလက္လွမ္းမီမႈ၊ သင္တန္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား၊ လုပ္ကိုင္ပံု
နည္းလမ္းျပသမႈမ်ား) ကိုရရွိရန္ လြယ္ကူသည္။


ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အစိုးရထံ ေရာင္းခ်ရန္ လြယ္ကူသည္။



ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံ

ေရာင္းခ်ရန္

လြယ္ကူသည္။


ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုထံ ေရာင္း ခ်ရန္ လြယ္ကူသည္။



ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ

ျပည္သူလူထုသည္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

မည္ကဲ့သ႔ေ
ို သာအလုပ္မ်ိဳး

လုပ္ကုိင္သည္ကုိ နားလည္သည္။


ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမွ ရေသာ၀င္ေငြျဖင့္
စား၀တ္ေနေရးရပ္တည္ႏုိင္သည္။



ျမန္မာ/ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းအရွိန္ရလွ်က္ရွိသည္။
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ေအာက္ပါတို႔သည္ စစ္တမ္းေကာက္ယရ
ူ ာမွရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ပံုအမွတ္ ၁၃ - အေျခအေနေပးမႈ
ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ား၏

မည္ကဲ့သို႔ဆင္တူေနသနည္းဆိုေသာ္

ယူဆခ်က္မ်ားသည္

ေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ

အမ်ားစုသည္

ဤေနရာတြင္

ဆင္တူၾကပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားကိုစတင္ဖြံ႕ၿဖိဳးစကာလတြင္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႀကံဳေတြ႕ရေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေကာင္းသည္ဟုယူဆၾကပါသည္။

ပံုအမွတ္ ၁၄ - အစိုးရေပၚလစီ
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို

အစိုးရကအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ဆုိသည့္

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားသည္

ထိုင္းႏုိင္ငံမွပါ၀င္ေျဖဆိုသူမ်ားႏွင့္

မ်ားထဲမွ

၇၉%

သည္

သေဘာတူညီျခင္းမရွိပါ။

အထက္ပါအဆိုျပဳခ်က္ကို
သို႔ေသာ္

ထိုင္းမွေျဖဆိုသူ

အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ

သေဘာထားကြျဲ ပားပါသည္။

လံုး၀ေသာ္လည္းေကာင္း
၇၂%

သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

ျမန္မာႏုိင္ငံေျဖဆိုသူ

တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း

လံုး၀ေသာ္လည္းေကာင္း

တစိတ္တပိုင္း

ေသာ္လည္းေကာင္း အထက္ပါအဆိုျပဳခ်က္အေပၚသေဘာတူၾကပါသည္။
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ပံုအမွတ္ ၁၅ - ဂရန္႔ေငြေၾကးရရွိမႈ
ထိုင္းလူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တည္ရွိေနေသာ SE ေဂဟစနစ္သည္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္ သေဘာသဘာ၀
ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုင္းမွေျဖဆိုသူ ၄၃%သည္ ဂရန္႔ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိရန္ လြယ္ကူသည္ဟု ယူဆၾကမည္
ျဖစ္ရာ၊ ျမန္မာႏွင့္ယွဥ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံမွေျဖဆိုသူ ၁၄% ကသာ လြယ္ကူသည္ဟုယူဆေလသည္။

ပံုအမွတ္ ၁၆ - ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္

ဂရန္႔ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိမႈႏွင့္

အေထာက္အပံ့ရရွိရန္

အလားတူပင္၊

ထုိင္းႏုိင္ငံမွေျဖဆိုသူမ်ားသည္

လြယ္လြယ္ကူကူပင္လက္လွမ္းမီသည္ဟု

၄၅%

ကဆိုၾကသည္။

ျမန္မာတြင္မူ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ၁၄% ကသာ လြယ္ကူသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။
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ပံုအမွတ္ ၁၇ - ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား
ျခံဳ ငံုရလွ်င္

ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးမွ

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ

၅၁%

သည္

၄င္းတို႔လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးမဟုတသ
္ ည့္အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားကို လက္လွမ္းမီပါသည္ဆိုသည့္ အဆိုျပဳခ်က္အေပၚတြင္
ၾကားေနသေဘာထားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းမွေျဖဆိုသူ ၄၅% သည္ ထိုအဆိုျပဳခ်က္ကို လံုး၀ေသာ္လည္းေကာင္း
တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း အေကာင္းဘက္ကသေဘာတူလွ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာတြင္မူ ၂၁% သာသေဘာတူ
ေလသည္။

ပံုအမွတ္ ၁၈ - B2G
လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ B2G စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ အစိုးရထံေရာင္းခ်ရန္ လြယ္ကူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍
ျမန္မာမွမည္သူမွ်လြယ္ကူသည္ဟု မေျဖဆိုၾကပါ။ အမ်ားစု (၇၈%) မွာ လံုး၀ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တပိုင္း
ေသာ္လည္းေကာင္း မလြယ္ကူေၾကာင္းသာဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းမွေျဖဆိုသမ
ူ ်ားကား မတူညီေသာအေျဖကို
ေပးပါသည္။

၃၄%

သည္

လံုး၀ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း

အစိုးရထံေရာင္းခ်ရန္

လြယ္ကူေၾကာင္းဆိုထားၿပီး၊ ၅၃% မွာ ၾကားေနျဖစ္သည္။
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ပံုအမွတ္ ၁၉ - B2B
ဤအဆိုအေပၚတြင္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးမႈ ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားသည္ ၾကားေနအေျဖကိုသာ ေရြးခ်ယ္ထား
ေသာေၾကာင့္ ကြာဟခ်က္အမ်ားႀကီးမရွိလွပါ။ သို႔ေသာ္ ဤအဆိုကုိ သေဘာတူသူ ထိုင္းမွ ၄၅% ရွိၿပီး ျမန္မာႏွင့္
ယွဥ္ပါက ျမန္မာတြင္ ၂၈% သာရွိသည္။

ပံုအမွတ္ ၂၀ - B2C
ထုိင္းႏွင့္ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးမွ ၃ပံု၁ပံု၀န္းက်င္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ဤအဆိုအေပၚတြင္ ၾကားေနသေဘာထားရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္

ထိုင္းမွ

၄၇%

ေသာေျဖဆိုသမ
ူ ်ားသည္

လံုး၀ေသာ္လည္းေကာင္း

တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း

ဤအဆိုႏွင့္ သေဘာတူညီလွ် က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာမွ ၂၈% သာလွ်င္ သေဘာတူၾကပါသည္။
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ပံုအမွတ္ ၂၁ - ကၽြမ္းက်င္အဆင့္၀န္ထမ္း
ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားသည္

၄င္းတို႔ႏုိင္ငံတြင္

အရည္အခ်င္းရွိေသာ၀န္ထမ္းမ်ားကို

ရႏုိင္ပါသည္ဟူေသာ အဆိုအေပၚ အေပါင္းလကၡဏာေျဖဆိုျခင္း နည္းပါးသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ျမန္မာမွ ၇၉%
ႏွင့္ ထိုင္းမွ ၆၀% သည္ ထိုအဆိုအေပၚ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ သေဘာမတူဟေ
ု သာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကားေန
ေသာ္လည္းေကာင္း ေျဖဆိုထားပါသည္။

ပံုအမွတ္ ၂၂ - အမ်ားျပည္သူ
ျပည္သူလူထုသည္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

မည္ကဲ့သု႔ေ
ိ သာ

အလုပ္မ်ိဳးလုပ္ကုိင္သည္ကို

နားလည္သည္ဆိုေသာ အဆိုအေပၚတြင္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စစ္တမ္းေျဖဆိုသစ
ူ ုစုေပါင္း၏ ၅၇% သည္
လံုး၀ေသာ္လည္းေကာင္း၊

တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း

သေဘာမတူေၾကာင္းဆိုထားေသာေၾကာင့္

ပိုမိုထိေရာက္ေသာ လူထုႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး လိုအပ္ပံုရပါသည္။
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ပံုအမွတ္ ၂၃ - စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရပ္တည္ႏုိင္မႈ
ေယဘုယ်အားျဖင့္ဆုရ
ိ လွ်င္
ရေသာ၀င္ေငြျဖင့္

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္

စား၀တ္ေနေရးရပ္တည္ႏုိင္သည္ဆိုသည့္

အျပဳသေဘာေဆာင္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေျဖဆိုသူမ်ားအနက္

၄င္းတို႔၏လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမွ

အဆိုအေပၚ
၆၄%

ႏွင့္

ေျဖသည့္အေျဖမ်ားသည္
ထိုင္းႏုိင္ငံမွ

၅၂%

သည္

လံုး၀ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း ၄င္းအဆိုႏွင့္သေဘာတူညီၾကသည္။ စုစုေပါင္း၏ ၁၁%
ကသာ တစိတ္တပိုင္း သေဘာမတူညီပါဟု ဆိုထားၿပီး လံုး၀သေဘာမတူပါဟု မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ်
ေျဖဆိုထားျခင္းမရွိေပ။

ပံုအမွတ္ ၂၄ - အရွိန္ရရွိမႈ
ျခံဳ ငံု၍ဆိုရလွ်င္
ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးတြင္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏

လုပ္ငန္းအရွိန္ရမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အင္မတန္ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနရွိသည္ဟု

ဆိုၾကပါသည္။

စစ္တမ္းအေျဖမ်ားက
ထုိင္းမွ

၇၀%

က

ေဖာ္ျပပါအဆိုႏွင့္ သေဘာတူလ်ွ က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာတြင္ေတာ့ ၄၃% သာသေဘာတူပါသည္။ ျမန္မာတြင္ ၅၀% က
ၾကားေနျဖစ္ၿပီး ၇% က ၄င္းအဆိုအေပၚ သေဘာတူညီျခင္းမရွိပါ။

Page 53 of 64
STEPuP: 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

၉။ ဘံုတန
ြ ္းအားမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ား
လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးစစ္တမ္းေကာက္ယမ
ူ ႈ၊ SWOT အကဲျဖတ္မႈ၊ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ သုေတသနစာေပ
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွရရွိေသာ ရလာဒ္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ထိုင္းႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ SE မ်ား၏ေဂဟစနစ္သည္ ေအာက္ပါ
အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။

ဇယားအမွတ္ ၁၂ - အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ား

ေခ်းေငြထတ
ု ္ယူခြင့္ျပဳသည့္

SE ေဂဟစနစ္အား စာရင္းျပဳစု

ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ လူမႈစီးပြား

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျဖတ္သန္းရသည့္

ထားျခင္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္

အဆင့္ မ်ားျပားလြန္းၿပီး ရႈပ္ေထြး

SE မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္

လိုအပ္ေ သာအရည္အခ်င္းႏွင့္

ျခင္း (သတ္မွတ္ထားသည့္

အသိအမွတ္ျပဳထားမႈ မရွိျခင္း။

ကိုက္ညီေသာ အလုပ္သမား

စည္းကမ္းျပည့္မီရန္ လိုအပ္ခ်က္/

တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏

အင္အားကို လက္လွမ္းမီမႈရရွိရန္

အာမခံေပးရသည့္စနစ္/ စြန္႔စားမႈ

မူ၀ါဒမ်ားသည္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္

ခက္ခဲသည္။

အေပၚတာ၀န္ယမ
ူ ႈ) ေၾကာင့္

မ်ားကို အေထာက္အကူမျပဳေပ။

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္

(ဥပမာ - ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ/

ဂရန္႔ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈရရွိရန္

အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆြဲေဆာင္မႈ/

သိပ္မလြယ္ကူလပ
ွ ါ။

SE ဥပေဒ တို႔မရွိျခင္း)

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္

လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

SE လုပ္ငန္းမ်ားႁမွင့္တင္ေရး

အစိုးရအေထာက္အပံ့ႏွင့္

အေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ား၊

အက္ဥပေဒသစ္သည္

ပတ္သက္သည့္ သတင္း

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

အခ်က္အလက္ကိုရရွိရန္

သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ားကို

ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္

ခက္ခဲသည့္အျပင္ (ဥပမာ - SE

စဥ္းစားေပးမႈမရွိသေလာက္

၄င္းဥပေဒသည္ လူမႈစီးပြား

မ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ထားေသာ

နည္းပါးသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လုပ္ငန္းကို SE

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

အျဖစ္ေလွ် ာက္ထားၿပီး

မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ)၊

အကူအညီရယူရာတြင္

အမ်ားျပည္သူအတြက္လပ
ု ္ကိုင္ရေ

အဟန္႕အတားတစ္ခု

သာ ေအဂ်င္စီမ်ား (အစိုးရ

ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ေအဂ်င္စီမ်ား) အခ်င္းခ်င္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေပ။
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SE ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္

ေဂဟစနစ္၏ အျပင္ဘက္တြင္

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏

ေမြးထုတေ
္ ပးျခင္းႏွင့္ SE

အခန္းက႑ကို နားလည္ျခင္း

ေဂဟစနစ္ကုိ အေထာက္အကူ

မရွိေပ (ဥပမာ - CSR vs. SE)။

ျပဳရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ

ထို႔ျပင္ SE ၏ အဓိပၸါယ္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏

သတ္မွတခ
္ ်က္ကို

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈနည္းပါးသည္။

အမ်ားသေဘာတူ
ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိပါ
(ရပ္ရြာအဆင့္၊ ေဒသတြင္းအဆင့္၊
ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာအဆင့္တို႔တင
ြ ္ SE
၏အဓိပၸါယ္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ဖြင့္ဆိုၾကသည္)။
Covid-19 ကပ္ေရာဂါသည္ SE
မ်ားအတြက္ ၀င္ေငြဆံုးရႈံးမႈ
ျဖစ္ေပၚေစသည္ (အထူးသျဖင့္
ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ့သို႔
ေသာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား)။
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၁၀။ ကြာဟခ်က္ စိစစ္ေလ့လာမႈ
ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ SE ေဂဟစနစ္က ရင္ဆုိင္ရလွ်က္ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံကာ ေအာက္ပါ
GAP စိစစ္ေလ့လာမႈကုိ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Desired)



အရည္အခ်င္းျပည့္၀ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ လူမႈအက်ိဳ းျပဳ စြန္႔ဦးတီးထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔တင
ြ ္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ လုပ္အားအင္အားစုကို လက္တကမ္းတြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ လူမႈစီးပြား
ေဂဟစနစ္၊ ထိ႔ျု ပင္ ဆန္းသစ္တီထင
ြ ္ခ်ိန္ဆႏုိင္ၿပီး အက်ိဳးရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖန္တီးရန္အလားအလာရွိသည့္
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာဗဟုသတ
ု မ်ားရွိေသာ လူမႈစီးပြားေဂဟစနစ္ရွိျခင္း။

လက္ရွိအေျခအေန
(Current)



အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမရွိျခင္း

တိုကရ
္ ိုကႏ
္ ွင့္တဆင့္ခံသုေတသနရလာဒ္

ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအရ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္၊

လုပ္ငန္းတည္ေထာင္သႏ
ူ ွင့္

လုပ္သားမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မရွိၾကျခင္းသည္ အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ ထိုလမ
ူ ႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္
အမ်ားစုသည္

အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ

လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး

ဘ႑ာေရးကိစၥ၊

မားကက္တင္း

ဆင္းျခင္း၊ ထုတက
္ ုန္ဖ ြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခ န္႔ခြဲမႈတ ႔တ
ို င
ြ ္ အျမဲတေစက်င္လည္ဖူးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳ
ရွိခ်င္မွရွိေပမည္။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ
(Action)



ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ေရး

လက္ေတြ႕က်သည္လ
့ ုပ္ငန္းတစ္ရပ္

ျဖစ္ႏုိင္-မျဖစ္ႏုိင္ေလ့လာရန္

အေသးစိတ္မူေဘာင္မွတဆင့္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္း

ရွင္သန္ႏုိင္ေရး အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရန္တ႔က
ို ို ရည္ရယ
ြ ္ကာ
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းနမူနာပံုစံငယ္ (social business model canvas)
ေရးဆြဲျခင္း၊ တန္ဖိုးသတ္မွတ္အာမခံသည္ပ
့ ံုစံငယ္ (value proposion canvas) ေရးဆြဲျခင္းစသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားကို
အသံုးျပဳႏုိင္သည့္အစီအစဥ္မ်ားစြာပါ၀င္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ထားရွိပါ။။ ထိ႔ျု ပင္ SE မ်ားကို
ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္
ထိုလပ
ု ္ငန္းမ်ားတြင္

အဆိုပါ

ကၽြမ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားကို

ကၽြမ္းက်င္သူကဦးေဆာင္လမ္းညြန္မႈေပးျခင္း

ေရရွည္အားျဖင့္

(mentoring)

အျမဲမျပတ္

ေဆာင္ရြက္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး၊

ဦးေဆာင္ျပသေပးျခင္း

အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း

(coaching)

ထည့္သြင္းရန္

ႏွင့္

လိုအပ္သည္။

ထိ႔အ
ု ျပင္ ပညာဆင့္ပာြ းႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သင္တန္းတက္ေရာက္သူ အေရအတြက္
မ်ားသထက္မ်ားမ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္ သင္တန္းဆရာမ်ားေမြးထုတ္ျခင္း အစီအစဥ္ကုလ
ိ ည္း ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။
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ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Desired)



စုေပါင္းအားျဖင့္ အေထာက္အပံ့ယူသည့္ ေဂဟစနစ္ (Crowdfunding Ecosystem) ကို လက္လွမ္းမီမႈ

ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စုေပါင္းအားျဖင့္ (အြန္လိုင္းမွ) အေထာက္အပံ့
ယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား (crowdfunding opportunities) ကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (သို)႔ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရယူမႈ
ပံုစံသစ္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ လက္လမ
ွ ္းမီေစရမည္။
လက္ရွိအေျခအေန

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ (Funding) ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္း/လက္လွမ္းမီမႈ အကန္႔အသတ္ရွိျခင္း

(Current)



SE

မ်ားကို

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈသည္

အကန္႔အသတ္ႏွင့္ျဖစ္သည္။

သိ႔မ
ု ဟုတ္

လက္လွမ္းမီရန္

ခဲယဥ္းသည္။

အေထာက္အပံ့ ေလွ်ာက္ထားရန္ ရင္းျမစ္မ်ားစြာလိုအပ္ၿပီး၊ စတည္တည္ေထာင္သူ လုပ္ငန္းရွင္၏ လုပ္ငန္းအေပၚ
ထားသည့္ အေတြးအေခၚႏွင့္အေျမာ္အျမင္အေပၚ ထင္ဟပ္မႈအျမဲရွိေနလိမ့္မည္မဟုတ္သည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကလည္း
ရွိေသးသည္။
ေနရာေဒသရွိ

စုေပါင္းအားျဖင့္

အြန္လိုင္းမွ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ရွာႏုိင္ေသာေၾကာင့္

အေထာက္အပံ့ယူျခင္းသည္
ပိုမိုဆန္းသစ္ၿပီး

တန္ဖိုးရွိေသာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု

အထူးသျဖင့္

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေ၀းကြာေသာ

ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းနည္းျဖင့္

ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

အြန္လိုင္းမွ

အရင္းအႏွီးကို

လူအမ်ားထံအလွဴခံကာ

ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရွာသည့္ portal မ်ားစြာ (ထိုင္းႏုိင္ငံတင
ြ ္ taejai.com ကမာၻတ၀ွမ္းတြင္ kiva.org စသျဖင္)့
ရွိေသာ္လည္း၊ SE အမ်ားစုမွာ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို သတိမမူမိေပ။ သို႔မဟုတ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသံုးျပဳသည့္
အေပၚ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိဟု ခံစားရျခင္း၊ ၄င္းကိုသံုးရန္ ဗဟုသုတမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ
(Action)



SE

အေထာက္အကူျပဳ

တိုကရ
္ ိုကျ္ မွင့္တင္ရန္

စုေပါင္းအားျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ အေထာက္အပံ့ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း

ေဒသဆိုင္ရာစင္တာမ်ားသည္
စိတ္ကူးရွိေသာ

ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းနည္းျဖင့္

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုိ

မိမိကိုယ္ကုယ
ိ ံုၾကည္မႈ၊

ပိုမိုၿပီး

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္

အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္အလို႔ငွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အရည္အေသြးတည္ေဆာက္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ကမ္းလွမ္း
ရမည္။
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ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Desired)



တက္ၾကြၿပီး အေထာက္အကူျပဳေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (HEIs)

ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (HEIs) သည္
မ်ိးဆက္သစ္မ်ားကို
အသိပညာ၊

ေမြးထုတမ
္ ည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္

ထိုမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္

လုပ္ကုင
ိ ္လိုစိတ္တ႔ျို ဖင့္

‘အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္သူ’

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ရာ

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးသားျဖစ္ေနၿပီး၊

တိုးတက္ေၾကာင္း

၄င္းတို႔ႏွင့္သက္ဆုင
ိ ္ေသာ

ႏုိင္ငံမ်ားက ကတိက၀တ္ထားရွိေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္မည္။

လက္ရွိအေျခအေန

SE ေဂဟစနစ္ႏွင့္ HEI ၏ခ်ိတ္ဆက္မႈ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္း

(Current)



ထိုင္းႏုိင္ငံရွိတကၠသိုလ္အမ်ားအျပားတြင္
အေထာက္အကူေပးသည့္

ဆံုရပ္မ်ားကို

SE

ဘာသာရပ္ကို

ဘြ႔ဒ
ဲ ီဂရီတန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး၊

တည္ေထာင္ထားေသာ္လည္း

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းအား

အေရအတြကအ
္ င္မတန္နည္းပါးေသးသည္။

ျမန္မာတြင္မူ အခင္းအက်င္းက မတူေပ။ ျမန္မာတြင္ SE ဘာသာရပ္ကို ဘြ႕ဲ ဒီဂရီေပးသည့္ အစီအစဥ္ (သိ႔မ
ု ဟုတ)္
အေထာက္အကူျပဳစင္တာ မရွိေသးပါ။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဗဟုသုတဆံုရပ္

(Action)



လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းကို
ဆံုရပ္မ်ားကို

လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ေနသူ

(practitioners)

မိတဖ
္ က္တကၠသုလ
ိ ္မ်ားတြင္ထားရွိပါ။

အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္

ခ်ိတဆ
္ က္ေဆာင္ရြက္ပါ။

မ်ားအတြက္

လူမႈျပႆနာမ်ားကို
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊

အရင္းအျမစ္မ်ားကိုရယူႏိုင္သည့္

ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္

က႑အားလံုးမွ

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းထဲတြင္

ရွိေနသူမ်ား၊

ပညာရွင္မ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သမ
ူ ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သစ
ူ သည့္ က႑မ်ိဳးစံုမွသူမ်ားက လူမႈစီးပြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ

လူမႈအက်ိဳးျပဳစြန္႔ဦးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ပံ့ပိုးလာေစရန္

၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား

အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ေအာင္ ဦးရြကဥ
္ ီးေဆာင္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ အထက္ပါကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏုိင္ပါမည္။

တကၠသိုလမ
္ ်ားသည္

ေက်ာင္းသားမ်ားအား

SE

က႑မွသူမ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္

အလုပ္သင္အစီအစဥ္မ်ား၊ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အလုပ္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း (work-placement) မ်ား၊ အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္း
ထူေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာပညာေရးစသည့္ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာအစီအစဥ္သစ္မ်ား၊ အတန္းမ်ား၊ ဘြ႕ဲ ဒီဂရီသင္တန္းမ်ားကို
ဖြင့္လွစ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ တကၠသိုလမ
္ ်ားသည္ ျပည္သူလထ
ူ ု၊ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေလာကသားမ်ားကို
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရင္ဆိုင္လွ်က္ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္
လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက

ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ေခ်ရွိသည့္အေျဖမ်ားအေၾကာင္း

အသိပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

လူမႈစီးပြားက႑တြင္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္သမ
ူ ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။
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ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Desired)



ေဒသတြင္း SE ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေဂဟစနစ္

ေဒသတြင္း (သို႔) မိမိ၏ရပ္ရြာ/ၿမိဳ႕တြင္း ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကို ရည္ရြယခ
္ ်က္ႀကီးမား၍
အေျခက်လ်က္ရွိသည့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီေစၿပီး၊ အစိုးရ၊ ျပည္သႏ
ူ ွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ကဲ့သို႔ ေဂဟစနစ္တြင္ပါ၀င္ေနသည့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သအ
ူ မ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား “ေပါင္းကူးတံတား” သဖြယ္ ေဆာင္ရြက္
ေပးသည့္ SE အေထာက္အကူျပဳေဂဟစနစ္ရွိျခင္း။

လက္ရွိအေျခအေန

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအားေကာင္းေသာ SE အေထာက္အကူျပဳစနစ္

(Current)



SE ေဂဟစနစ္တြင္ အဓိကလႈပ္ရွားသူအမ်ားအျပားသည္ ဘန္ေကာက္ (ထိုင္းႏုိင္ငံ) ႏွင့္ ရန္ကန
ု ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၏
ျမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္သာ ရွိၾကသည္။ ဤအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားက ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သင္တန္းမ်ား၊ ပ်ိဳးေထာင္ေရး
အစီအစဥ္မ်ား၊ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္အမ်ားစုသည္ အျခားေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ
SE လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမမီျဖစ္ေနသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေဘးဖယ္ထုတခ
္ ြဲချခားခံရေသာ
လူ႔အသိုင္းအ၀န္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ SE မ်ားသည္ ၄င္းတို႔လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားကို
လံုေလာက္စြာမရရွိေပ။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ
(Action)



ေဒသဆိုင္ရာ SE ကြန္ယက္မ်ား

ရွိႏွင့္ေနၿပီးေသာ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းထူေထာင္ရန္ျပင္ဆင္လ်ွ က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ SE
ေဂဟစနစ္ကို

ပိုမလ
ို က္လမ
ွ ္းမီေစရန္၊

အခြင့္အလမ္းရရွိေစရန္

ေဒသတြင္း

(သိ႔)ု

ရပ္ရြာ/ၿမိဳ႕တြင္း

SE

ေဂဟစနစ္တြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ ်ားကို ကြန္ယက္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ကာ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ထိုကန
ြ ္ယက္မ်ားက
အစိုးရ၊

ျပည္သူႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ကဲ့သို႔

ေဂဟစနစ္တြင္ပါ၀င္ေနသည့္

အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား

“ေပါင္းကူးတံတား” သဖြယ္ ေဆာင္ရြကေ
္ ပးႏုိင္လမ
ိ ့္မည္။
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ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Desired)



အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တိုင္းတာျခင္း

ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္

၄င္းတို႔လုပ္ငန္း၏အက်ိဳးဆက္ကို

ခံစားရသူမ်ားအေပၚ

ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ-မရွိကိုတုိင္းတာၿပီး၊ ရလာဒ္ကို ၄င္းတို႔၏စီးပြားေရးပံုစံမ်ား (business models)၊
သက္ေရာက္မႈအစီအစဥ္မ်ား

(impact

programs)။

လုပ္ငန္းအေၾကာင္းသရုပ္ေဖာ္ျခင္း

(story-telling)

ႏွင့္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈရရွိရန္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရာ (investment applications) တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

လက္ရွိအေျခအေန

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တုိင္းတာရာတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနျခင္း

(Current)



လက္ရွိအေနအထားအရ

ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္း

အမ်ားအျပားတြင္

၄င္းတို႔လုပ္ငန္း၏

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို တိုင္းတာႏုိင္သည့္မူေဘာင္စနစ္ တိတိက်က်မရွိေပ။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အခ်ိန္မရွိျခင္း၊
ရင္းျမစ္မရွိျခင္းႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတုင
ိ ္းတာရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ
(Action)



အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တုိင္းတာနည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ျခင္း

လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ SROI (သို႔) အျခားေသာ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္
အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ SE မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ေရတို-ေရရွည္
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ
ကမ္ပိန္းမ်ားမွတဆင့္

တုိင္းတာတတ္လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊
၄င္းတို႔အတြက္

ေစ်းကြက္ကုိ

လုပ္ငန္းအေၾကာင္းသရုပ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

ထိထေ
ိ ရာက္ေရာက္ရွာေဖြရန္

တန္ဖိုးရွိေသာ

အသိပညာေပး
ကိရိယာတစ္ခု

ျဖစ္ေပသည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစီမံကန
ိ ္းမ်ား၏ ျပိဳင္ဆုိင္မႈျမင့္မားလာေသာ သေဘာသဘာ၀အရ၊
လုပ္ငန္းအေၾကာင္းသရုပ္ေဖာ္ျပျခင္းနည္းလမ္း (story-telling) သည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအဖို႔မူ မိမိ၏
ကပ္စတန္မာမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားသူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားအား မိမိတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမစ္ရွင္ (impact
mission) ၏ ေအာင္ျမင္မႈအတုိင္းအတာကို ျပသရန္ ‘မရွိမျဖစ္လုအ
ိ ပ္ေသာ’ ကိရိယာျဖစ္သည္။
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