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တတိယမ မြောက်မ ေ့မှ ကကိြိုဆိိုပါသည်် 



သင့်တန့်ူးအြှတ့်စဉ်(၃)                                     တတ ယပန  အစ အစဉ်

တတ ယပန  : လ ြှုပရူးရာ သက့်ပရာက့်ြှု

၁၀ ြ နစ့် ၈:၀၀ - ၈:၁၀
Liliya နငှေ့်

Stifani
ပါဏြောမ ဒိသ ််း

*အမ ွေမ ွေကဏ္ဍ*
တကမ် ြောကလ်ြောညမူ ြော်းအြော်း  ပါ လ််က်ကြိိုဆိိုနှုတခ်ွေ ််းဆက ်ခင််းနငှေ့် တတယိမ ေ့ အစီအစဉ်မ ြော်း တင ်ပါ ခင််း 

၁၅ ြ နစ့် ၈:၁၀ - ၈:၂၅
Liliya နငှေ့်

Stifani
စိတခ်ွေ အ်ြော်း ြ်ေ့ ်ခင််း ညငတ် ််းညြော်းမ ြော်း၏ စိတခ်ွေ အ်ြော်းကိို  ကည် လ်ြောမစည်ေ့် လှုပ်ါရှြော်းမဆြောင ်ွေကမ်ှုမ ြော်း လိုပ်ါမဆြောင ်ခင််း 

၃၀ + ၂၀
ြ နစ့်

၈:၂၅ - ၉:၁၅

Mrs. Ploychatc

hanok

Viriyatho

nphan

မဒညတွေင််းမ ်း ြော
*အမ ွေမ ွေကဏ္ဍ*
 ိိုင််းနိိုငင်မံှ အမ ကြောင််းအ ခင််းအ ြော ဇြောတလ်မ််းတစ် ပ်ါ၊ TOM CASAVA Co., Ltd.

အာူးလပ့်ြ  န့် (၁၅ ြ နစ့်)

၉၀ ြ နစ့် ၉:၃၀ -၁၁:၀၀
Prof. Nicholas 

Ind - ဧ်ေ့ပိ်ါို ေ့ခ ညူ

လမူှုမ ်း ြော

အက ိြို်းညကမ် ြောကမ်ှု

*အမ ွေမ ွေကဏ္ဍ*
အ ပါ အ်လ ှ် မဆွေ်းမနွေ်း မမ်း မ ််း မ ပါြောဆိို ခင််းကဏ္ဍ

အာူးလပ့်ြ  န့် (၁၅ ြ နစ့်)

၃၀ ြ နစ့်
၁၁:၁၅ -
၁၁:၄၅

Liliya နငှေ့်

Stifani

လမူှုမ ်း ြော

အက ိြို်းညကမ် ြောကမ်ှု

တိိုင််းတြော ခင််း / 
အက ဲြတ ်ခင််း

*အမ ွေမ ွေကဏ္ဍ*
အမ ွေမ ွေ ခြံိုငံိုညံို်းညပ်ါ ခင််းနငှေ့် အညံို်း ပါြိုမ်ေ့် Tool အြော်း စမ််းညပ်ါ ခင််း

၂၅ + ၃၀ ၁၁:၄၅ -
၁၂:၄၀

Liliya နငှေ့်

Stifani
မလေ့က ငေ့ ်ခင််း

*ဗဟိိုခ ််းမကက်ီးနငှေ့် ည်ီး ခြော်းအခ ််းငယမ် ြော်းတွေင် ခွေပဲပီါ်း တကမ် ြောက ် *်
ည်ီးည ေ့အ်ြွေဲွဲ့မ ြော်း ခွေပဲပီါ်း အညံို်းခ မ်ေ့် Tool  ြစ်မညြော “Mural” အြော်း စမ််းညပ်ါအညံို်း ပါြို ခင််း

၁၂:၄၀ -
၁၃:၀၀

အြွေဲွဲ့၊ BUas နငှေ့်

Birgit

 ဂံိို်းခ ြိုပ်ါနငှေ့် အခမ််းအ ြော်း

ပိါတည်မိ််း ခင််း

*အမ ွေမ ွေကဏ္ဍ*
အြွေဲွဲ့မ ြော်းအြော်းလံို်း ဗဟိိုခ ််းမကက်ီး၌  ပါ လ််စ်ိုမ ်း   ် ညငတ် ််းပိါို ေ့ခ ညမူ ြော်းမှ တတယိမ ေ့တွေင်

 ပါြိုလိုပ်ါမဆြောင ်ွေကခ်ဲေ့ည်မ် ြော်း အက ဉ််းခ ံြို်းတင ်ပါပပီါ်း ညငတ် ််းအခမ််းအ ြော်းပိါတည်မိ််း ခင််း၊ အခမ််းအ ြော်း

မကြောကန်ှုတခ် ကမ် ြော်း



ကျွန်ိုပ်ါတိို ေ့

မ််ည်ေ့်အခ က်ကိို

အဓိက

 ြော်း ကမ်် ်််း 

လမူှုမ ်း ြော အက ိြို်းညကမ် ြောကမ်ှု

အက ိြို်းညက််မ ြောကမ်ှုအမပါေါ် အမတှတ်ဆံပ်ိါ

ခပ်ါနှပ်ိါ ခင််း

လမူှုမ ်း ြော အက ိြို်းညကမ် ြောကမ်ှုကိို

အက ဲြတ ်ခင််း

အမ ကြောင််းအ ခင််းအ ြောမ ြော်းနငှေ့်

“ဇြောတလ်မ််းမ ြော်း”အမပါေါ် အမ ခ ပါြို ခင််း
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လ ြှုစ ူးပွာူးဆ ိုင့်ရာ ကင့်ူးဗတ့်စာြ က့်နာှ

လမူှုမ ်း ြော
စ ိမ်ခေါ်မှုမ ြော်း

အက ိြို်းခစံြော်းခွေငေ့ရ်ှိညမူ ြော်း အက ိြို်းခစံြော်းခွေငေ့ရ်ှိညမူ ြော်း

အလြော်းအလြောရှိမညြော
 ်ေ့ည်ွေင််းမှုမ ြော်း

✓

စ်ီးပါွေြော်းြကမ် ြော်း

✓

အဓကိလှုပ်ါရြှော်းမဆြောင ်ွေကမ်ှုမ ြော်း

✓

 င််း မစမ် ြော်း

✓

ဆနဒရှိမညြော အ ြောဂတ် အမ ခအမ / 
 ိုတလ်ိုပ်ါမှုမ ြော်း

✓✓
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လ ြှုစ ူးပွာူးဆ ိုင့်ရာ ကင့်ူးဗတ့်စာြ က့်နာှ

လ ြှုပရူးရာ စ န့်ပြေါ်ြှုြ ာူး

• လက်ရိှအမ ခအမ မှြော
မ််ညိို ေ့ ်််း (ကိ ််းဂဏ ််းမ ြော်း၊
 ပါဿ ြော၏ အတိမ်အ က်၊
ပါ  ီ ငဧ် ိယြော စည််..)

•  ပါဿ ြော၏ ဇစ် မစ်မှြော
အဘယ် ်််း 

•  ပါဿ ြော ြစ်မစမညြော
အမ ကြောင််းမ ြော်းမှြော
အဘယ်တိို ေ့ ်််း 

• မဒညတွေင််း၌
 ပါဿ ြောမ ြရှင််းမပါ်းမ်ေ့်
 ်််းလမ််းမ ြော်း ရိှပါသညလြော်း 

• ……

အက   ူးြံစာူးြွင ့်ရှ သ ြ ာူး
• မ််ညတူိို ေ့ည််

ညင ််် ွေ ယ် ြော်းည်ေ့်
အက ိြို်းခံစြော်းခွေငေ့ရိှ်ညမူ ြော်း
 ြစ်ည ်််း (အညက်၊ လိင၊်
မ  ြောမဒည၊ ပါ်ြောအဆငေ့၊်
အလိုပ်ါအမတွေွဲ့အ ကံြို၊
အမ်ိမ ြောငရိှ်မရိှ၊
အ ခြော်းမြြောငမ်ဒ်းရှင် / လူမှုမ ်း
အြွေဲ ွဲ့အစ်််းမ ြော်းတွေင်
မှတ်တမ််းတင ်ြော်း ခင််း ရိှ/မရိှ) 

•  ိိုညတူိို ေ့၏ လိိုအပ်ါခ က်မ ြော်းမှြော
အဘယ် ်််း 

• ….

အက   ူးြံစာူးြွင ့်ရှ သ ြ ာူး
အလာူးအလာရှ ပသာ ထည ့်သငွ့်ူးြှု
• ညင၏် အဓိက

လှုပ်ါရှြော်းမဆြောင ်ွေ က်မှုမ ြော်းမှြော
အဘယ်တိို ေ့ ်််း 

• ၄င််းတိို ေ့အ က်မှ
မ််ည််တိို ေ့ည်် ညင၏်
အက ိြို်းခံစြော်းခွေငေ့ရိှ်ညမူ ြော်း အတွေက်
 ြစ်ပါသည ်််း 

• …..

စ ူးပွာူးေက့်ြ ာူး
• မ််ညိို ေ့မညြော

လူမှုစီ်းပါွေြော်းြက်မ ြော်းနငှေ့်
ညငပ်ါူ်းမပါသင််းမဆြောင ်ွေ က်
လိိုပါသည ်််း 

• မ််ညိို ေ့မညြော
စီ်းပါွေြော်းမ ်းမိတ်ြက်မ ြော်းကိို
ညငလ်ိိုအပ်ါည ်််း 

• မ််ညိို ေ့မညြော
အညင််းအြွေဲ ွဲ့မ ြော်းတွေင် ညင်
ပါသ ငမ််် ်််း 

• မ််ညိို ေ့မညြော
 ်််းပါ်ြောမ ိြိုကိို  ိိုညတူိို ေ့က
မပါ်းမ်် ်််း 

• ညငေ့မိ်တ်ြက်မ ြော်းနငှေ့်
ဆက်ဆမံ ်းကိို
ညငမ်််ကဲေ့ညိို ေ့
တ််မဆြောက်မ်် ်််း 

• …. 

အဓ ကလှုပ့်ရှာူးပဆာင့်ရွက့်ြှုြ ာူး

• ညင၏်အဓိက လှုပ်ါရှြော်းမဆြောင ်ွေ က်မှုမ ြော်းမှြော အဘယ်တိို ေ့ ်််း 
• ညင်ေ့အဓိက လှုပ်ါရှြော်းမဆြောင ်ွေ က်မှုမ ြော်းအ က်မှ အဘယ်တိို ေ့ည်် ညင၏်

အက ိြို်းခံစြော်းခွေငေ့ရိှ်ညမူ ြော်းအတွေက်  ြစ်ည ်််း 

• …

အရင့်ူးအမြစ့်ြ ာူး
• မ််ည်ေ့်လူ ေ့စွေမ််းအြော်းအ င််းအ မစ်မ ိြို်းကိို ညငလ်ိိုအပ်ါမ်် ်််း 
• မ််ည်ေ့်ပါစစ်််းအ င််းအ မစ်မ ိြို်းကိို ညငလ်ိိုအပ်ါမ်် ်််း 
• မ််ည်ေ့်ဘဏ္ဍြောမ ်းအ င််းအ မစ်မ ိြို်းကိို ညငလ်ိိုအပ်ါမ်် ်််း 
• မ််ည်ေ့် ်််းပါ်ြောအ င််းအ မစ်မ ိြို်းကိို ညငလ်ိိုအပ်ါမ်် ်််း 

• ….

ဆနဒရှ ပသာ အနာဂတ့်အပမြအပန / ထိုတ့်လိုပ့်ြှုြ ာူး

• ညငဥ်ီ်းတ််ကြော အက ိြို်းခံစြော်းခွေငေ့ ်မစလိိုမညြောညတူိို ေ့၏
မ််ညိို ေ့မညြော လိိုအပ်ါခ က်ကိို ညင ်ြ်ေ့်ဆ်််းမ်် ်််း 

• ညငအ်က ိြို်းခံစြော်းခွေငေ့ ်မစလိိုမညြောညမူ ြော်း၏ မ််ည်ေ့်
 ပါဿ ြော/မ ြော်းကိို ညငမ် ြရှင််းမပါ်းမ်် ်််း 

• မ််ညိို ေ့မညြော  က် ပ်ါခ ိတ်ဆက်မှု (ညိို ေ့) မဂဟစ စ်ကိို
ြ တ်ီ်းမ်် ်််း 

• …



မျှမ  ကပါသစိို ေ့
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TOM CASAVA CASE
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၁၅ မိ စ်



PROF. NICHOLAS IND
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၁၅ မိ စ်



လူမှုမ ်း ြော ညက်မ ြောက်မှု

ကင််းဗတ်စြောမ က်နြှော

ကြဘာပပေါ်တငွ့် သင့်ပဆာင့်ရွက့်လ ိုသည ့် ပမပာင့်ူးလဲြှုြ ာူးက ို -

အြ ာူးသ ပအာင့် ရှင့်ူးမပတင့်မပန ိုင့်ရန့်၊ အစ အစဉ်ြ ာူး ြ ြှတ့်ပရူးဆွနဲ ိုင့်ရန့်၊

ပပ ူးစ ူးြှုြ ာူး မပန့်လည့်တ ိုင့်ူးတာန ိုင့်ရန့်တ ို  အတကွ့် အက အည ပပူးန ိုင့်ပသာအရာ

မေစ့်ပေါသည့်။



ဤ TOOL ည်် ညငေ့်အြော်း ကူ်ီမှု ပါြိုနိိုင်ည််မ ြော်းမှြော -

✓ ညငအ်မကြောငအ် ််မြြော်မဆြောငလ်ိိုမညြော လူမှုမ ပါြောင််းလဲမှုမ ြော်း “social changes” ကိို
အမ ြော်း ြော်းလ််လက်ခံမှုရှိမအြောင် တ််မဆြောက်မပါ်းနိိုငပ်ါသည်် 

✓ ညငေ့လ်ိုပ်ါင ််းမအြောင ်မငမ်ှုအတွေက် လမ််းညွှ မ်ပါ်းနိိုငမ််ေ့် အစီအစဉ်အမည်းစိတ် “Blueprint” 

ကိို မ ်းဆွေဲလြောမစနိိုငပ်ါသည်် 

✓ ညငလ်မ််းမ ကြောင််းမှ မ်ပါေါ်  ပ်ါတ််မ နိိုငမ် ်းအတွေက် တိိုင််းတြောနိိုငမ်ညြော အညွှ ််းကိ ််းမ ြော်း
“measurable indicators” ကိို ညတ်မှတ်နိိုငမ်စပါသမ်် 

✓ ညင၏် လူမှုမ ်းညက်မ ြောက်မှုမ ြော်းကိို ဆပါွေြော်းမပါ်းနိိုင ် အ်တွေက် လိိုအပ်ါည်ေ့်
မ ခလှမ််းအဆငေ့မ် ြော်း “Steps“ ကိို လက်ခံအတ်် ပါြိုမပါ်းနိိုငပ်ါသမ်် 

✓ ညင၏် လိုပ်ါင ််းအမကြောငအ် ််မြြော်မဆြောငန်ိိုငမ်ှုမ ြော်းည်် ပါွေငေ့လ်င််း မငည်ြောမှု ရှိမစပပီါ်း
အဆိိုပါသ မြြော်မဆြောငမ်ှုမ ြော်းကိို အမ ြော်းလက်ခံညမဘြောတူမစည်ေ့်  ်််းလမ််းမ ြော်းနငှေ့်
ခ ိတ်ဆက်မပါ်းနိိုငပ်ါသည်် 



မ ြောက်တစ်လှမ််းဆိုတ် ကပါသစိို ေ့!

လူမှုစီ်းပါွေြော်းမ ်း၏ ညက်မ ြောက်မှုကိိုတိိုင််းတြော  ် အဘယ်မ ကြောငေ့် လိိုအပ်ါပါသည ်််း 

လူမှုစီ်းပါွေြော်းမ ်းနငှေ့် ညက်ဆိိုငည််ေ့် ဥပါမြောမ ြော်းနငှေ့် ၄င််းတိို ေ့၏ ညက်မ ြောက်မှုမ ြော်းကိို  က်ေ့် ကပါသစိို ေ့

၁။ TOMS ဘတွ့်ေ နပ့်ြ ာူး - တစ့်ရံဝယ့် တစ့်ရံလှု

တိို်းတက်ဆဲနိိုငင်မံ ြော်း၌ ကမလ်းအမ ြော်းစိုတွေင် စီ်းစ ြောဘွေတ်ြိ ပ်ါမ ြော်း မရှိ ကဘဲ ရှိပါသကလ်််း ဆိိုဒမ်မတြော် ခင််း (ညိို ေ့) 
က  ််းမြောမ ်းနငှေ့် လံို ခံြိုမဘ်းကင််းမ ်းကိို အြောမခံ်မပါ်းနိိုငမ်ညြော စံအဆငေ့အ်တ ််းရှိည်ေ့် ဘွေတ်ြိ ပ်ါမ ြော်း မရှိ ခင််းတိို ေ့မ ကြောငေ့် TOMS
မှ Shoes for Shoes အစီအစဉ်ကိို စတငခ်ဲေ့ပပီါ်း  ပါ််ညူအမ ြော်း၏ အြောရံို စိိုက် မလ်းစြော်းခ စ်ခငမ်ှုကိို  ရှိခဲေ့ပါသည်် TOMS မှ
ဘွေတ်ြိ ပ်ါတစ် ံ  ယ်ယူပါသက လိိုအပ်ါည်ေ့်ကမလ်းငယ် ံ တစ် ံလှုဒသ ််းမ်ေ့် အစီအစဉ် ြစ်ပါသည်် လက်ခံ ရှိည်ေ့်ြိ ပ်ါ ြငေ့်
ကမလ်းငယ်ည်် မက ြောင််းညိို ေ့ မဘ်းကင််းစွေြော ညွေြော်းလြောနိိုငပ်ပီါ်း မ ပါ်းလွှြော်းမဆြောေ့ကစြော်းနိိုငမ်််  ြစ်ည်ေ့်အ ပါင် က  ််းမြောမ ်းလ်််း
တိို်းတက်မကြောင််းမွေ ပ်ပီါ်း ပါ်ြော ငန်ိို ေ့မညြောက်စိို ေ့  ် မ ခလှမ််းနိိုငက်ြော ယံို က််မှုကိိုလ်််း တ််မဆြောက်နိိုငမ်််  ြစ်မပါည်် 
TOMS အမ  ြငေ့် ြိ ပ်ါညစ်အ ံမပါသင််း ၉၅ ည ််း်မက ြော်ကိို လိိုအပ်ါည်ေ့်ကမလ်းငယ်မ ြော်းအြော်း လှုဒသ ််းပပီါ်း  ြစ်ပါသည်် 

ယူရိိုမငွေ ၃ ယူရိိုညံို်းစွေဲတိိုင််း ၁ယူမငွေကိို ကမဘြောတစ် ှမ််းရှိ လိိုအပ်ါ ြောမ  ြောညိို ေ့ လှုဒသ ််းလျှက်ရှိမ ည်် 

https://www.toms.com/nl/impact-report-emea.html



အ ခြော်းဥပါမြော

One World Football ပပရာ ဂ က့်: ကစာူးမြင့်ူးမေင ့် ဘက့်စံိုပထာင ့်စံိုြှ ပမပာင့်ူးလဲလာပစြှု

One World Football ပါမ ြောေ့ဂ က်အမ  ြငေ့် ြွေံ ွဲ့ ပြိြို်းဆဲမဒညမ ြော်းမှ ကမလ်းမ ြော်းကစြော်းနိိုင ် ် အမ ခအမ ြ တ််ီးမပါ်းပပီါ်း လိိုအပ်ါည်ေ့်ပါစစ်််းမ ြော်း
မ ြောက်ပံါေ့မှုမ ကြောငေ့် လူအမ ြော်းမလ်းစြော်းခဲေ့ ည်် ပါမ ြောေ့ဂ က်အမ  ြငေ့် ပံါေ့ပိါို်းမပါ်းည််မြှော ကမဘြောမပါေါ် ရှိ မ််ည်ေ့်မ  ြော၌မဆိို အညံို်း ပါြို၍ မညြော
 ကြောရှ််ခံမဘြောလံို်း ြစ်ည်် အဆိိုပါသမဘြောလံို်းည်် အ ကမ််းတမ််းဆံို်း မ မမ က်နြှော ပါငအ်မ အ ြော်းမပါေါ်တွေင်ပါင် အညံို်း ပါြိုနိိုငပ်ပီါ်း နစှ်မပါသင််းမ ြော်းစွေြော
 ကြောရှ််ခံည်် 

ညငမ်ဘြောလံို်းတစ်လံို်း ယ်ယူပါသက မ ြောက်မဘြောလံို်းတစ်လံို်းအြော်း ကမဘြောတစ် ှမ််းရှိ ခ ိြို ွဲ့တဲေ့မညြော လူမှုအညိိုက်အ  ််းတွေငရ်ှိည်ေ့် ကမလ်းမ ြော်းအတွေက်
မဆြောင ်ွေ က်မ မညြော အြွေဲွဲ့အစ်််းမ ြော်းညိို ေ့ လှုဒသ ််းမ််  ြစ်ည်် 

မဘြောလံို်းကစြော်းမစ ခင််း ြငေ့် အမှ ်တကယ်ခ ိြို ွဲ့တဲေ့မှုရှိမ မညြော ကမလ်းငယ်မ ြော်းဘ ကိို ဘက်မပါသင််းစံိုမှ မ ပါြောင််းလဲည်ေ့်စွေမ််းအြော်းကိို
 ြစ် ွေ ််းမစခဲေ့ပပီါ်း ယခိုအခသ ည ််း ၆၀ မက ြ်ောမညြော ကမလ်းငယ်မ ြော်း၏ ဘ ကိို မ ပါြောင််းလဲမပါ်းခဲေ့ပပီါ်း  ြစ်ည်် 

( က်ဘ်ဆိိုက်မှ) “One World Futbol က အ မတ် ရှိမငွေ၏ ၅  ြောခိိုငန်ှု ််းကိို ခ ိြို ွဲ့တဲေ့ကမလ်းမ ြော်း အြော်းကစြော်းလိုပ်ါမဆြောငန်ိိုင ် ်အတွေက်
ကူ်ီမ ည်ေ့်အြွေဲွဲ့အစ်််းမ ြော်းက လိိုအပ်ါမ မညြောအ ြောမ ြော်းအတွေက် အညံို်း ပါြို  ် လှုဒသ ််းခဲေ့ည်် 

https://www.oneworldplayproject.com/impact/



ဘယ်အ ြောကိို တိိုင််းတြောညငေ့ည်လဲ? 

TOMS

ခ ိြို ွဲ့တဲေ့မညြောကမလ်းငယ်မ ြော်းအတွေက်
ဘွေတ်ြိ ပ်ါ အ ံမပါသင််း ၉၅ ည ််းမက ြော်ကိို
လှုဒသ န်ိိုငခ်ဲေ့ည်ေ့်အ ပါင်  ရှိည်ေ့်အ မတ်၏
တစ်စိတ်တစ်ပိါိုင််းကိို လှုဒသ ််းခဲေ့

ONE WORLD FUTBALL

ည ််း ၆၀ မက ြော်၏ ဘ မ ြော်းကိို
မ ပါြောင််းလဲမပါ်းနိိုငခ်ဲေ့ည်် 

မဘြောလံို်းမ ြော်းနငှေ့် လိိုအပ်ါည်ေ့်အ ြောမ ြော်းကိို
မ ြောက်ဆက်တွေဲလှုဒသ ််းခဲေ့

ဤက န့်ူးဂဏန့်ူးြ ာူးအမပင့် အမြာူးရည့်ရွယ့်ြ က့်ြှာ
အဘယ့်နည့်ူး။

“က  ််းမြောမ ်း တိို်းတက်မကြောင််းမွေ လ်ြော ခင််း, 
ပါ်ြော ငန်ိို ေ့မညြောက်စိို ေ့နိိုင ်ခင််းနငှေ့်

ယံို က််မှုတ််မဆြောက် ခင််း”

“ခ ိြိုွဲ့တဲေ့ည်ေ့် ကမလ်းငယ်မ ြော်းအြော်း
ကစြော်း ခင််း ြငေ့် ဘက်စံိုမ ြောငေ့စ်ံိုမှ
မ ပါြောင််းလဲမှုမ ြော်းကိို ြ တ််ီးမပါ်းနိိုငခ်ဲေ့”

ဤည််တိို ေ့ကိို ညငမ်််ကဲေ့ညိို ေ့တိိုင််းတြောမ်် ်််း 



အတိိုခ ြိုပ်ါမ ပါြော  င်-
လူမှုစီ်းပါွေြော်းစွေမ််းမဆြောင်ရှင်တစ်ဦ်းအမ  ြငေ့် …

အ မတ်မ ြော်းမ ြော်း လြောမလ အမပါသင််းလကခဏြောမ ြော်း
ပိါိုမိိုမဆြောင ်ကဉ််းမပါ်းနိိုငမ်လ

ညိို ေ့မညြော် အခ ိြို ွဲ့ညက်မ ြောက်မှု အမ ိြို်းအစြော်းမ ြော်းည်် တိိုင််းတြော  ်
ခက်ခဲလှမပါည်် (ဥပါမြော က  ််းမြောမ ်းတိို်းတက်မကြောင််းမွေ မ်ှု (ညိို ေ့) 
ယံို က််မှုအဆငေ့၊် လူမှုအမ ခအမ မ ပါြောင််းလဲမှု) မ ရှ််တွေင်
 ိိုကဲေ့ညိို ေ့တိိုင််းတြောနိိုင ် ် ပိါိုမိိုအြော်းစိိုက် ိုတ်မှုနငှေ့်  င််း မစ်မ ြော်း
လိိုအပ်ါည်် 

 ိို ေ့မ ကြောင်ေ့ ညငဟ်ြော လူမှုစီ်းပါွေြော်းမ ်းကိို စတငလ်ိုပ်ါမဆြောငခ်ဲေ့မယ်ဆိို င်
ညက်မ ြောက်မှုအကဲ ြတ် ခင််း “impact evaluation” ကိို
လိုပ်ါမဆြောငြိ်ို ေ့အတွေက် မငွေ၊ အခ ိ ၊် လူ စတဲေ့  င််း မစ်မ ြော်းကိိုပါသ
 ်ေ့်ညွေင််း စီစဉ် ြော်းပါသ 



ညိို ေ့ ြောတွေင် တိိုင််းတြော ခင််း “MEASUREMENT” ည်် အဘယ်မ ကြောငေ့်
အမ ်းကကီ်းည ်််း ?

လိုပ်ါင ််းအတွေက် အြက်ြက်မှ ပါသ ငလ်ိုပ်ါမဆြောငမ် ညူမ ြော်းနငှေ့်
“TRUST” ယံို က််မှုကိို တ််မဆြောက်မပါ်းည်် 

စြော်းညံို်းညူမ ြော်းအမပါေါ် ညစစြောရှိမှု “LOYALTY” ကိို  မြှငေ့တ်ငမ်ပါ်းည်် 

မငွေမ က်း င််းနှ်ီး ်ေ့် ငမ်ငွေပိါိုမိို ရှိလြော ခင််း၊ မိတ်ြက်မ ြော်းနငှေ့် အဆက်အဆံ
မ ပါတ်ရှိ ခင််း၊  ငမ်ငွေတိို်းပါွေြော်းလြော ခင််း အက ိြို်းမ ြော်း ခံစြော်း ည်် 

 ိို ေ့မ ကြောငေ့…်
အ မတ်မ ြော်းမ ြော်း လြောမလ အမပါသင််းလကခဏြောမ ြော်း ပိါိုမိိုမဆြောင ်ကဉ််းမပါ်းနိိုငမ်လ
 ြစ်ည ြငေ့် ဤည််မြှော လ််ပါတ်မ မညြော  ြစ်စဉ်တစ် ပ်ါပါင်  ြစ်မပါည်် 



ညက်မ ြောက်မှုကိို အကဲ ြတ် ခင််း

According to 

B-Corp လက့်စွဲစာအိုပ့်:

စ ူးပွာူးပရူးက ို ပကာင့်ူးြှုြ ာူးလိုပ့်ပဆာင့်ရန့်

တနွ့်ူးအာူးတစ့်ရပ့်အပနမေင ့် သင့်ြည့်ကဲ သ ို  
အသံိုူးမပ ြည့်နည့်ူး။

ကိုမပဏီမ ြော်းအမ  ြငေ့် ၄င််းတိို ေ့လိုပ်ါင ််း၏

ညက်မ ြောက်မှုကိို အကဲ ြတ်တိိုင််းတြောနိိုငမ်ညြော

မ  ြော ၅ ခို ရှိည်် 

အလိုပ်ါညမြော်းမ ြော်း

အညိိုက်အ  ််း(ညိို ေ့)အက ိြို်းခံစြော်းခွေငေ့ ်ရှိညူမ ြော်း

ညဘြော ပါတ်  ််းက င်

အိုပ်ါခ ြိုပ်ါမှု

စြော်းညံို်းညူမြြောက်ည််



ဘြောမတွေကိို တိိုင််းတြောနိိုင်မလဲ?
ဥပါမြောအခ ိြိုွဲ့ -

အလိုပ့်သြာူးြ ာူးအပပေါ်
သက့်ပရာက့်ြှု

✓ လိုပ်ါင ််းပိါိုင်ဆိိုင်မှုကိို

အလိုပ်ါညမြော်းမ ြော်းအြော်း ခွေဲမ မပါ်း

✓ အညက်မမွေ်း မ််းဆိိုင် ြော

ြွေံွဲ့ ပြိြို်းတိို်းတက်  ်နငှေ့်

ညင်တ ််းမ ြော်းတက်မ ြောက်နိိုင်  ်

မ ြောက်ပံါေ့မပါ်း

✓ က  ််းမြောမ ်းနငှေ့်

ြူလံိုမ ်းအစီအစဉ်မ ြော်းရိှ

✓ မ််ညူမ်် သ မြြော် ပါ ခင််းမရိှဘဲ

အလိုပ်ါညမြော်းမ ြော်း၏

မဆြောင် ွေ က်မှုကိို

နစှ်ညက်ညမဘြောက ည်ေ့်

စစ်တမ််းမ ြော်း မကြောက်ယူမပါ်း

လူမှုအညိိုက်အ  ််းအမပါေါ်
ညက်မ ြောက်မှု

✓ မတူကွေဲ ပါြော်းမညြော
လိုပ်ါင ််းပိါိုင်ရှင်မ ြော်းနှငေ့်
အလိုပ်ါညမြော်းမ ြော်းရိှ -
ကြောလရှ််
အလိုပ်ါလက်မဲေ့ ြစ်မ မညြော
လူ ိုအပါသအ င်

✓ မဒညတွေင််း ကို ်ပါစစ်််း
မပါ်းညွေင််းညူမ ြော်း ံမှ  ယ်ယူ
(ညိို ေ့)
မ််ည်ေ့်အြွေဲ ွဲ့အစ်််းကိိုမှ
ကိိုယ်စြော်း ပါြိုမ ြော်းမညြော
လူ ို ံမှ  ယ်ယူ

✓ ညငေ့် ံ ပါစစ်််း
မပါ်းညွေင််းညူမ ြော်း၏
အမ််မ ြော်းကိို လှုိွဲ့  ှက်မ ြော်း

✓  င်မငွေ၏
 ြောခိိုင်နှု ််းမ််မျှကိို
လှုဒသ ််းမ််ဟို ကတိ ပါြို ြော်း

ညဘြော ပါတ်  ််းက င်အမပါေါ်
ညက်မ ြောက်မှု

✓  ိခိိုက်မှု ်််းပါသ်းည်ေ့်
 ပါ ်လ်် ပါ်ေ့်ပြိြို်းနိိုင်မညြော

စွေမ််းအင်နငှေ့် မ အညံို်းခ မှု
ညက်ညြောမစည်ေ့်
စ စ်မ ြော်း

✓ အလိုပ်ါညမြော်းမ ြော်းကိို
မက်လံို်းမ ြော်းမပါ်းကြော
မလြောင်စြောဆီညက်ညြောမစမ

်ေ့် ညွေြော်းလြောမှု ပံါိုစံမ ိြို်း
အညံို်း ပါြို  ် စ်််းရံို်း

✓  ပ်ါခသ ပ်ါခသ
အညံို်း ပါြိုနိိုင်မညြော
ပါစစ်််းမ ြော်း အညံို်း ပါြို

✓ ြ ်လံိုအိမ်အြော ိညင်
ဓသတ်မငွေွဲ့မ ြော်း  ိုတ်လွှတ်မှု
ကိို ကက်ီး ကပ်ါ၊
မှတ်တမ််းတင်၊ မလ ြောေ့ခ ၊

အိုပ်ါခ ြိုပ်ါမှုအမပါေါ် ညက်မ ြောက်မှု

✓ လူမှုအြွေဲ ွဲ့အစ်််းအမပါေါ် / ညဘြော 
ပါတ်  ််းက င် အမပါေါ် တြော  ်ရိှမှုကိို
အလိုပ်ါညမြော်းမ ြော်းအြော်း
မလေ့က ငေ့်မပါ်း

✓ အမ ခခံဘဏ္ဍြောမ ်းအခ က်အလက်

မ ြော်းကိို အလိုပ်ါညမြော်းမ ြော်းအြော်း
ညိရိှ ြော်းမစ

✓ ညငေ့်ကိုမပဏီ၏ လူမှုနှငေ့်
ညဘြော   ််းက င်ဆိိုင် ြော
လှုပ်ါရှြော်းမှုမ ြော်းနှငေ့် စပ်ါလ ဉ််း၍
 ပါင်ပါမှ ပါသ င်ပါတ်ညက်ညူမ ြော်း၏
တံို ေ့ ပါ ်ခ က်ကိို မတြောင််းခံ

✓ ညင်၏တြော  ်နှငေ့် ပါတ်ညက်မညြော
မဆြောင် ွေ က်မှုမ ြော်းနှငေ့်
စပ်ါလ ဉ််းည်ေ့်  ပါင်ပါနှစ်ပါတ်လ််
အစီ င်ခံစြောကိို  ိုတ် ပါ ်

စြော်းညံို်းညူမ ြော်းအမပါေါ် ညက်မ ြောက်မှု

✓ ညငေ့် ိုတ်ကို ်မ ြော်း
အြော်းလံို်းည်် စြော်းညံို်းညူ
အြောမခံရိှ

✓ စြော်းညံို်းညူမ ြော်းည််
ညင်၏ ိုတ်ကို ် / 
  ်မဆြောင်မှုအမပါေါ်
တံို ေ့ ပါ ်ခ က်မ ြော်း မပါ်းပိါို ေ့နိိုင်  ်၊
မမ်းခွေ ််းမ ြော်း မမ်း မ ််း  ်၊
မမက  ပ်ါမှုမ ြော်း တိိုင် ကြော်း  ်
တိို ေ့အတွေက် အမ ြော်း ပါ််ညူ
ညိရိှမညြော ဆက်ညွေယ်မှု
ယနတ ြော်းရိှမ 

✓ စြော်းညံို်းညူ မက  ပ်ါမှုအတွေက်
အ ်ူးအစီအစဉ်မ ြော်း ြ ်တီ်း



လူမှုမ ်း ြောညက်မ ြောက်မှု ကိ ိယြော (TOOL) အမ ကြောင််း

 ပါ ်လ််မဆွေ်းမနွေ်း ခင််း

လူမှုမ ်းလိုပ်ါင ််းတိိုင််းည်် လူမှုမ ်း ြောအက ိြို်းညက်မ ြောက်မှုအတွေက်
 ပ်ါတ််မ  က ခင််း  ြစ်ပါသည်် ဤအခ က်မြှော လူမှုမ ်းလိုပ်ါင ််းတိိုင််း၏
 ််မှ ််းခ က်တြော  ် ြစ်ကြော ၄င််းတိို ေ့ြ ်တ်ီးည်ေ့်တ ်ြိို်းတစ် ပ်ါလ်််း ြစ်ပပီါ်း
လူ ေ့အြွေဲွဲ့အစ်််းအတွေက် ၄င််းတိို ေ့မဆြောင ်ကဉ််းလိိုည်ေ့် မ ပါြောင််းလဲမှုလ်််း
 ြစ်ပါသည်် 

လူမှုမ ်း ြောညက်မ ြောက်မှုကိို  လဒမ် ြော်း ြငေ့် မြြ်ော ပါ ကည််  လဒဟ်ူည််
 ပါ််ညူတိို ေ့၏ ဘ ၊ မိညြော်းစိုမ ြော်း၊ လူမှုအညိိုက်အ  ််း (ညိို ေ့) 
ညဘြော ပါတ်  ််းက င်အတွေက် ၄င််းတိို ေ့မဆြောင ်ွေ က်မပါ်းခဲေ့မညြော မ ပါြောင််းလဲမှုမ ြော်းပါင်
 ြစ်ပါသည်် 

လူမှုမ ်း ြောညက်မ ြောက်မှု ကင််းဗတ်စြောမ က် ြောည်် အြွေဲွဲ့အစ်််းမ ြော်းက
လိိုအပ်ါမညြောအဓိက လဒမ် ြော်းနငှေ့် ညက်မ ြောက်မှုမ ြော်းကိို  မ ်ဆ ်စွေြော
မြြ်ော ိုတ်  ်နငှေ့် ၄င််းတိို ေ့၏ ပံါေ့ပိါို်းကူ်ီမှုမ ြော်းအြော်း မ််ညိို ေ့မ််ပံါို
တိိုင််းတြောမဆြောင ်ွေ က် မ််ကိို ဆံို်း ြတ်  ်အတွေက် အညံို်း ပါြိုနိိုငမ်ညြော
အစွေမ််း က်ကိ ိယြောမ ိြို်းပါင်  ြစ်ပါသည်် 



မ််ညိို ေ့အညံို်းခ မ််
အဆငေ့် (၁)

အက   ူးသက့်ပရာက့်ြှု တ ်််းအြော်း ြငေ့် ညငေ့အ်ြွေဲ ွဲ့အစ်််းမဆြောင ်ွေ က်မညြော လိုပ်ါင ််း၏ အနတမိ လဒက်ိို မြြ်ော ပါ ခင််း ြငေ့် စတငပ်ါသ 

ဤကဲေ့ညိို ေ့မညြော  ြစ် ပ်ါမ ိြို်းတွေင်
ညက်မ ြောက်မှုည််လူမှုအြွေဲွဲ့အစ်််း
(အက ိြို်းခံစြော်းခွေငေ့ ်ရှိညူမ ြော်း) အမပါေါ်တွေင်
 ြစ်ပါသည်် 



မ််ညိို ေ့အညံို်းခ မ််
အဆငေ့် ( ၂ )

ညင ််် ွေ ယ် ြော်းည်ေ့် အက ိြို်းညက်မ ြောက်မှုမ ြော်း “Impact” ကိို အဓိက လဒ် “Outcomes” မ ြော်းစွေြောအ ြစ်
ခွေဲ ခမ််းလိိုက်ပါသ ညငေ့ ်လဒမ် ြော်း “Outcomes”ည်် ညင ််် ွေ ယ် ြော်းမညြော အက ိြို်းညက်မ ြောက်မှုမ ြော်း “Impact”ကိို

 ရှိ  ် အလွေ အ်မ ်းကက်ီးည်ေ့် မ ပါြောင််းလဲမှုမ ြော်း (ညိို ေ့) အက ိြို်းဆက်ပါင ်ြစ်ည်် 



မ််ညိို ေ့အညံို်းခ မ််
အဆငေ့် (၃)

ညငည်တ်မှတ် ြော်းမညြော  လဒမ် ြော်းကိို  ရှိ  အ်တွေက် ညငေ့လ်ိုပ်ါင ််းတိို်းတက်မှုမ ြော်းအမပါေါ် မ ခ ြောခံနိိုငည််ေ့်အ ပါင်
လိုပ်ါင ််းပပီါ်းမ မြောက်မှုပါမြောဏကိို ကိ ််းဂဏ ််းမ ြော်း ြငေ့ည်ိမအြောင် ကူ်ီမပါ်းမ်ေ့် လိုပ်ါမဆြောငမ်ှုအတိိုင််းအတြောမ ြော်း
“performance measures” (ညိို ေ့မဟိုတ် အညွှ ််းကိ ််းမ ြော်း) ကိို ညတ်မှတ်ပါသ ၄င််းအတိိုင််းအတြောမ ြော်းည််
ညငတ်ိိုင််းတြောပပီါ်း မရှ ွဲ့ဆက်လိုပ်ါကိိုင ်မ်ေ့်  လဒမ် ြော်းပါင်  ြစ်ည်် 



မ််ညိို ေ့အညံို်းခ မ််
အဆငေ့် (၄)

ညငအ်ညံို်းခ မ်ေ့်  ်််းဗ ြိုဟြောမ ြော်း“strategies” ကိို စြော င််း ပါြိုစိုပါသ အဆိိုပါသ ်််းဗ ြိုဟြောမ ြော်းည််
ညငမ်မျှြော်မှ ််း ြော်းည်ေ့်  လဒမ် ြော်းကိို ရှီ  ် လိိုအပ်ါည်ေ့် မပါသင််းစပ်ါမဆြောင ်ွေ က်မှုမ ြော်းပါင်  ြစ်ည်် 

 ်််းဗ ြိုဟြောမ ြော်းည််
လိုပ်ါကိိုငမ်ဆြောင ်ွေ က်မှုမ ြော်း
“activities ”နငှေ့် ယခင်
ကင််းဗတ်စြောမ က်နြှောတွေင်
မြြ်ော ပါခဲေ့ပပီါ်း ြစ်မညြော
ညငေ့လ်ူမှုမ ်းလိုပ်ါင ််း၏
 င််း မစ်မ ြော်း“resources”နငှေ့်
ခ ိတ်ဆက်နိိုင ်မ်် 



မမ်းခွေ ််းမ ြော်း

မမ်း မ ််းလိိုပါသညလြော်း 



မလေ့က ငေ့ ်ကပါသစိို ေ့
ညက််မ ြောက်မှုမ ြော်းကိို မြြော် ိုတ် ခင််း

ပါ မဦ်းစွေြော ညက်မ ြောက်မှု “IMPACT” ကိို  ြ်ေ့်ညွေင််းပါသ 

Pro TIP: impact,ညင် ်် ွေ ယ်ည်ေ့် ညက်မ ြောက်မှုကိို တ််မ ြောင်နိိုင်  ်အတွေက်
ညငေ့်အြွေဲအံစ်််း၏ လိုပ်ါင ််းတြော  ်နှငေ့် ညင်လိုပ်ါမဆြောင်မ်ေ့် အကက်ီးမြော်း အက ယ် ပါ ေ့်ဆံို်း
မ ပါြောင််းလဲမှုကိို စဉ််းစြော်းပါသ 

ညငေ့လ်ိုပ်ါင ််းမ ကြောငေ့် မကြောင််းက ိြို်း ရှိမ်ဟ်ို ညငမ်မျှြ်ောလငေ့ ်ြော်းညမူ ြော်း၊  ိိုညတူိို ေ့ကိို
  မ်ဆြောငမ်ှုမပါ်းမ်ေ့် အြွေဲွဲ့ ငမ် ြော်းနငှေ့် ညငတ်ြော  ယ် ူမ်ေ့လ်မူ ြော်း/အြွေဲွဲ့မ ြော်း (ဥပါမြော-
မငွေမ က်း ်ေ့ ်ငမ်ပါ်း ြော်းညမူ ြော်း) ပါသ ငလ်ျှက် လမူှုမ ်း ြော ညကမ် ြောကမ်ှု
ကင််းဗတစ်ြောမ ကန်ြှော “Social Impact Canvas ကိို အြော်းလံို်းအတတူကွေ ပါူ်းမပါသင််း ပါငဆ်င ် ်
အပမဲစဥ််းစြော်းပါသ မတူ် မီညြော အမတွေ်းအ မငရ်ှုမ ြောငေ့မ် ြော်းက ညငမ် ပါြောင််းလလဲိိုည်ေ့အ် ြော၊
မ ပါြောင််းလမဲှုကိို ညငမ််က်ဲေ့ညိို ေ့ ယမူဆြောငလ်ြောမ်န်ငှေ့် ညငမ််က်ဲေ့ညိို ေ့ တိိုင််းတြောမ်် Action 

1 တိို ေ့ကိို လတူိိုင််းရှင််းလင််း ြော်းလ်မ်စ  ် ကူ် မီပါ်းနိိုငပ်ါသည် ်



မလေ့က ငေ့ ်ကပါသစိို ေ့

 လဒမ် ြော်းကိို မြြော် ပါ ခင််း

ပါ မဦ်းစွေြော  လဒမ် ြော်း “OUTCOMES” ကိို  ြ်ေ့်ညွေင််းပါသ 

Pro TIP:  လဒမ် ြော်းကိို ခွေဲ ခြော်းညတ်မှတ်နိိုင ် အ်တွေက်
ညငေ့အ်နတမိ ပါ ််းတိိုင် (ညက်မ ြောက်မှု) ကိို
အမကြောငအ် ််မြြ်ော  ် လိိုအပ်ါည်ေ့် ခ က်ခ င််း
လိုပ်ါမဆြောင ်မ်ေ့် မ ပါြောင််းလဲမှုမ ြော်းကိို စဥ််းစြော်းပါသ 
 ိိုအ ြောမ ြော်း မပါသင််းစပ်ါ ခင််း ြငေ့် ညင၏်
မအြောင ်မငမ်ှုကိို ညတ်မှတ်မပါ်းပါသလိမေ့်မ်် 



၁၅ မိ စ်

“Mural” တွေင် အဆငေ့် ၁ နငှေ့် ၂ ကိို
မဆြောင ်ွေ က်  ်

မမ်းခွေ ််းနငှေ့အ်မ ြမ ြော်း



မလေ့က ငေ့် ကပါသစိို ေ့
စွေမ််းမဆြောင် ််တိိုင််းတြောနိိုင်  ်အတွေက် ညတ်မှတ် ခင််းမ ြော်း

ပါ မဦ်းစွေြော -
စွေမ််းမဆြောင် ်် တိိုင််းတြော ခင််းမ ြော်း “PERFORMANCE MEASURES “ ကိို
 ြ်ေ့်ညွေင််းပါသ 

Pro TIP: စွေမ််းမဆြောင် ်် တိိုင််းတြော ခင််း ြငေ့် - ညင်အလိိုရိှည်ေ့်
 လဒမ် ြော်းကိို ရိှ  ် ညင်တိို်းတက်လိုပ်ါမဆြောင်မ ည််ကိို
ညိညြော င်ရှြော်းည်ေ့် လကခဏြောမ ြော်း (အညွှ ််းကိ ််းမ ြော်း) မှတဆငေ့်
ညိရိှနိိုင်ပါသည်် 

တိိုင််းတြောမှုမ ြော်းည်် ကိ ််းဂဏ ််းနငှေ့် ညက်ဆိိုင်မညြော အခ က်အလက်မ ြော်း
 ြစ်  ်လိိုအပ်ါပပီါ်း လိုပ်ါမဆြောင်မှု လဒမ် ြော်းနငှေ့် စပ်ါဆိိုင်ည်ေ့်
မမ်းခွေ ််းမ ြော်းမ ြ ကြော်း ြောတွေင် ကိ ််းအမ အတွေက်မ ြော်း  ြစ်  ်လိိုည်် 
ဥပါမြော - ဘယ်မလြောက်မ ြော်းမ ြော်း၊ ဘယ်နစှ်ကကိမ်မလြောက်

တိိုင််းတြောမှုမ ြော်းည်် မ ပါြောင််းလဲမှုအဆငေ့်အတ ််း၊  ြောခိိုင်နှု ််း၊ မယဘိုယ ၊
အခ ိြို်း (ညိို ေ့) မငွေမ က်းတ ်ြိို်းမ ြော်း  ြစ်မကြောင််း ြစ်နိိုင်ပါသည်် 



မ ွေ ်းခ ယ် ြော်းမညြော  ်််းဗ ြိုဟြောမ ြော်းကိို မလေ့က ငေ့် ကပါသစိို ေ့

ပါ မဦ်းစွေြော -

 ်််းဗ ြိုဟြောမ ြော်း “ STRATEGIES “ 
ကိို  ြ်ေ့်ညွေင််းပါသ 

Pro TIP:  ်််းဗ ြိုဟြောမ ြော်းကိို
အညံို်း ပါြို  ် ကကြိို်းပါမ််းမညြောအခသ
 င်ညြော မင်ညြောည်ေ့် မ ပါြောင််းလဲမှုကိို
 ြစ်မစည်ေ့် လိုပ်ါမဆြောင်မှု
နစှ်ခို/ညံို်းခိုခ ေ့်ကိို စဉ််းစြော်း ြော်းပါသ 

မိမိကိိုယ်ကိို မမ်း မ ််းပါသ :

ဘယ်အ ြောက မအြောင် မင်မှုကိို
မပါ်းစွေမ််းနိိုင်မစမလဲ 



၁၅မိ စ် : “MURAL” တွေင် အဆငေ့် ၃ နငှေ့် ၄ ကိို
မဆြောင် ွေ က်  ်

ဆက်လက်၍ -

အြွေဲွဲ့ နစ်ှြွေဲ ွဲ့ကိို

တင ်ပါ  ် ြိတ်မခေါ်ပါသမ်် 
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