ဓနအဖြဲ႕အစည္း
ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
း

ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
းသည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႏိုင
္ ္ငံတကာဖြ႕ျဖိ
ံ ဳးေရးဌာန
(DFID)မွ စတာလင္ေပါင္ ၂၅ သန္း ေထာက္ပ့ံထားျပီး ျမန္မာႏိုင
္ ္ငံ
တြင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ျဖိ
ံ ဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကိုိ ဆန္းသစ္ေသာ
စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖင့္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၂၀ အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္
အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
းအေနျဖင့္ ဖြ႕ျဖိ
ံ ဳးတိုးတက္
လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ အစဥ္တ
စိုက္ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းခံရသည့္ အုပ္စုမ်ား ဥပမာ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ား
အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတင္
ီ းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုး ပါဝင္
အက်ဳးခံ
ိ စားခြင္႔ရသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္း
လာေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွပါသည္
ိ
။ DAI ဥေရာပ၏
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင
္ ္ငံတစ္ဝွမ္း ေနရာေဒသ အသီးသီးႏွင့္
က႑မ်ားစြာအား လႊမ္းျခံဳမိေအာင္ အကူအညီေပးရန္ စီစဥ္ေရးဆြ ဲ
ထားပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း
ကိုက္ညီၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္
ရြက္ေပးလ်က္ ရွပါသည္
ိ
။

အဖြ႕အစည္
ဲ
း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကူညီပ႔ပံ ိုးေနေသာ ဓနအစီအစဥ္သည္ ၁) စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေစေရး၊ ၂) ကုန္
သြယ္မႈႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုင
ိ ္စြမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ ၃) ဘ႑ာ
ေရးက႑အေျပာင္းအလဲကို ေထာက္ပံ့ျခင္းအားျဖင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါး
သူမ်ားပါ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီလာေစေရး၊
၄) အားလံုးပါဝင္အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ရ ွ ိ ျပီ း တာ၀န္ယူမႈရသည္
ွိ
့ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္
ထားၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွပါသည္
ိ
။ ထို႕အျပင္ ဓနအဖြ႕ ဲ
အစည္းသည္ စိုက္ပ်ဳးေရးလု
ိ
ပ္ငန္းမ်ား၊ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အဝတ္အထည္
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရယူသံုးစြႏိဲ ုင
္ ္သည့္ ေငြေၾကးဝန္
ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရသည္
ွိ
။
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ား စီးပြားေရးက႑တြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ပဋိပကၡ၊
ထိခိုက္ခံစားလြယ္သည့္အေျခအေန၊ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝ
ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးတို႕ကိုပါ စီမံကိန္းအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရပါသည္
ွိ
။

အဖြ႕အစည္
ဲ
း၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား

အဖြ႕အစည္
ဲ
း၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ နည္းလမ္း (၃)သြယ္
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၁) ပုုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑ႏွင့္အစိုးရမ
ဟုတ္ေသာ အဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမြန္ေသာ
လုုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးႏွင္႔ နည္းပညာအကူအညီမ်ား
ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ၂) ျမန္မာအစိုးရ၊ စီးပြားေရး အသို္င္းအ၀ိုင္း၊ အရပ္
ဘက္အဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ား၊ ဖြ႕ျဖိ
ံ ဳးတိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လက္
တြ ၍
ဲ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား တိုက္ရိုက္ကူညီပပိ
႔ ံ ုးျခင္း၊ ၃)
ပုဂၢလိက က႑ဖြ႕ျဖိ
ံ ဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီးလုပ္
ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈအလိုက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေထာက္
အပံ့မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အလွ်င္အျမန္အားျဖည့္
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ထို႕အျပင္ ဓနအဖြ႕ ဲ

အစည္းသည္ DFID ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ မဟာအစီအစဥ္
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ မွ်ေဝပိုင္ဆိုင္ေသာ သာယာဝေျပာမႈ လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္ (Business for Shared Prosperity) အတြက္လည္း
ရံုးလုုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွပါသည္
ိ
။

ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
း၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
းမွ အျပိဳင္အဆိုင္စနစ္ျဖင့္ ေပးအပ္ေသာ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ႔မႈ အစီအစဥ္ (၂)ရပ္ရပါသည္
ွိ
။ ပထမအစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ
စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးမႈ အခြင့္အလမ္း (Economic
Empowerment Window) ကို ၂၀၁၇ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀တြင္
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခြင့္အလမ္းမွတစ္ဆင့္ အျမတ္
အစြန္း မရွာေသာအဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ား၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းၿပီး
တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈရသည္
ွိ
့ စီမံကိန္း (၄)ခုကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး ထည့္ဝင္မႈႏွင့္အတူ ေငြေၾကး
စိုက္ထူ ေပးခဲ့ပါသည္္။ အဆိုပါ စီမံကိန္း (၄) ခုမွာ-

(၁) ICCO Cooperation ၏ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ပဲတီစိမ္းစိုက္
ပ်ဳးထု
ိ တ္လုပ္မႈျဖင့္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္ဆီသုိ႕(P4)
စီမံကိန္းသည္ တႏိုင္တပိုင္ ရပ္တည္ေနေသာ လယ္သမား
အေယာက္ ၁၀, ၀၀၀၏၀င္ေငြ ပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး
မ်ဳးေစ့
ိ အထြက္တိုးႏႈန္းႏွင့္ျဖန္႕ခ်ေရး၊
ိ
စိုက္ပ်ဳးေရးနည္
ိ
းလမ္းေကာင္း
မ်ား၊ ရာသီဥတုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရေသာ
ွိ
စုိက္ပ်ဳးေရးနည္
ိ
း
စနစ္ႏွင့္ စုေပါင္းေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး နည္းလမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွပါသည္
ိ
။
(၂) Myanmar Institute for Integrated Development(MIID)
၏ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အမ်ဳးိ
သမီးမ်ားဦးစီးသည့္အိမ္ေထာင္စု(၄၀၀)၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္
မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳးေရးထု
ိ
တ္ကုန္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ေရး
ကြင္းဆက္၏ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ
အေသးစားေတာင္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းကြန္ရက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာ
ေစရန္အတြက္ လယ္သမား လက္ေတြ႕သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊
စုိက္ပ်ဳးေမြ
ိ းျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ထုတ္လုပ္သူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ခ်တ္
ိ ဆက္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွပါသည္
ိ
။
(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၀လံ၊ပန္းမန္ႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳးိ
ထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (MFVP)၏ ခ်င္းျပည္နယ္
ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွ စိ
ိ ုက္ပ်ဳးေရးေတာင္
ိ
သူ
အနည္းဆံုး ၂၀၀၀ ခန္႕၏ ၀င္ေငြတိုးပြားလာေစရန္အတြက္ သီးႏွ ံ
သစ္မ်ားတိုးခ်႕ဲ စိုက္ပ်ဳးေစျခင္
ိ
း၊ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္လုပ္ႏုင
ိ ္ေအာင္
ကူညီပံ႔ပိုးျခင္း ႀကိဳးပမ္းမႈ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ အမ်ဳးသားပိ
ိ
ု႕ကုန္
မဟာဗ်ဴဟာႏွင္႔လည္း ကိုက္ညီမႈရေသာ
ွိ
အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္
သီးညွပ္စို္က္ပ်ဳးျခင္
ိ
းနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္

၀န္းက်င္ပ်က္စီးေစသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳးျခင္
ိ
းနည္း
စနစ္ကို ေလ်ာ့ခ်သြားၿပီး တႏိုင္တပိုင္စိုက္ပ်ဳးထု
ိ တ္လုပ္သူမ်ားအ
အတြက္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပိုမိုဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္္
(၄) The Leprosy Mission Myanmar ႏွင့္ BRAC Myanmar တို႕
ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္၊
မႏၱေလးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေနထိုင္ေသာ မသန္စြမ္းသူ
မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ အေသး
စားေခ်းေငြမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား
ဖန္တီးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ႏုင
ိ ္
သည့္အရြယ္ မသန္စြမ္းသူ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႕သည္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား
ျဖစ္ၾကျပီး အမ်ဳးသမီ
ိ
းမသန္စြမ္းသူ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၄င္း
ထက္ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။ ၄င္းစီမံကိန္းသည္ မသန္စြမ္းသူေပါင္း
၁၀၀၀ေက်ာ္ခန္႕ကို တုိက္ရိုက္အက်ဳးျပဳမည္
ိ
ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ ပုုဂၢလိကစီးပြားေရး
ဆန္းသစ္တီထြင္ေပးမႈအခြင့္အလမ္း(BIW)ကို ၂၀၁၇ခုုႏွစ္၊ၾသဂုတ္
လတြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး အားလံုးပါ၀င္အက်ဳးခံ
ိ စားခြင္႔ရမည္
ွိ ့
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုုပ္
ငန္းမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးစိုက္ထူေပးရန္ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၈ တြင္ BIW ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ရရွသည္
ိ
့ စီမံကိန္းမ်ား
ကို ေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဖြ႕အစည္
ဲ
း၏ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ား
စီးပြားေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း။ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
းသည္ရန္ကုန္
ျမိဳ႕ေတာ္၏စီးပြားေရးဖြ႕ျဖိ
ံ ဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစ
မည့္ စက္မႈဇုန္၂၉ ခုအားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။
ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဝန္းက်င္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစ
ေရးအတြက္ တိုက္ရိုက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္(၂)ရပ္ကို
လည္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ပထမအစီအစဥ္တြင္ Asia Foundation
ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာစီးပြားေရးဝန္းက်င္အညႊန္းကိန္း (Myanmar
Business Environment Index - MBEI) ကိုေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွ ိ
သည္။ အဆိုပါအညႊန္းကိန္းသည္ ပုုဂၢလိက စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္း အခက္အခဲမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တစ္၀ွမ္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူကာ
MBEI ကိုျပဳစုျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
ဗ်ဴရိုကေရစီအတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွား၍ ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕
စြာလည္ပတ္ႏုင
ိ ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

စပ္လ်ဥ္းေသာအသိပညာႏွင့္ လုုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္စြမ္းတိုးတက္
လာေစမည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္္။
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုင
ိ ္စြမ္းရွမႈိ ။ ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
းအေနျဖင့္
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွးျမွ
ီ ဳပ္ႏမႈ
ွ ံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
အဓိက ဦးေဆာင္ေနျပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္
အဆင့္ ပို႕ကုန္ျမွင့္တင္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမ်ား
ဲ က်င္းပျပဳလုပ္
ျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွးျမွ
ီ ဳပ္ႏမႈ
ွ ံ ျမွင့္တင္ေရး ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွ ျခင္
ိ းႏွင့္ ရင္းႏွးျမွ
ီ ဳပ္ႏမႈ
ွ ံ ျမွင့္တင္ေရး
ဝက္ဆိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေထာက္ပံ့လ်က္ ရွပါသည္
ိ
။
ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
းသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားေနရသည့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၏ ၂၀၁၇-၂၁ ဖြ႕ျဖိ
ံ ဳးေရးအစီအစဥ္ကိုျပန္လည္
ျပင္ဆင္ေရးဆြရာတြ
ဲ
င္ MIID ႏွင့္ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွပါသည္
ိ
။ မူလေရးဆြထားေသာ
ဲ
အစီအစဥ္ကို အေျခခံျပီး ပိုမို
ျပည့္စံုေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြသြ
ဲ ားမည္ျဖစ္သလို EEW ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ MIID ကေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရသည္
ွိ
့
တႏိုင္တပိုင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္
၀င္၍ ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားႏိုင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုမ်ား
ျပားလာေအာင္လည္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရပါသည္
ွိ
။
ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
းသည္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ႏွင့္ ျပန္လည္ဖြ႕စည္
ဲ
းျခင္းအတြက္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနကို မဟာဗ်ဳ
ဟာလမ္းစဥ္မ်ား ေရးဆြျခင္
ဲ းႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား
လည္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား သို႕မဟုတ္ ပုဂၢလိက
ေကာ္ပိုရိတ္အသြင္ကူးျပာင္းႏိုင္သည့္ အလားအလာႏွင့္ ပိုမိုျမင့္မား
သည့္ စီးပြားေရးေရရွည္ တည္တံ့ေရးတို႕ ပါဝင္ပါသည္။
အားလံုးပါ၀င္အက်ဳးခံ
ိ စားခြင္႔ရွ ျပီ
ိ းတာ၀န္ယူမႈရေသာ
ွိ
စီးပြားေရး
က႑ကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာေကာင္စီ (ICSB)ကို MCRBႏွင့္အတူ ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
း
က ေငြေၾကးစိုက္ထူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာင္စီခြတစ္
ဲ ရပ္ကိုစတင္
ဖြ႕စည္
ဲ
းႏိုင္ခဲ့သည္။အဆိုပါျမန္မာေကာင္စီခမွ
ြ ဲ တစ္ဆင့္ အေသးစား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ထုုတ္ျပန္ရာ
လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္္ၿပီး စီးပြားေရးအေလ့အထ
ေကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရာ ေနရာတစ္ခုအေနျဖင့္လည္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဓနအဖြ႕အစည္
ဲ
းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရေရး
ွိ
အေထာက္အကူျပဳဌာန (Myanmar Centre for Responsible
Business)ကိုလည္းတိုက္ရုိက္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ၿပီး စီးပြားေရး၀န္း
က်င္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚအားျဖည့္ေထာက္ကူလ်က္ရသည္
ွိ
။
အဆိုပါေငြေၾကးစိုက္ထူမႈသည္ MCRB က အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္္ေနေသာ တာ၀န္ယူမႈရသည္
ွိ
့ စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ စီမံ
ကိန္းကို ေနာက္ထပ္၂ႏွစ္ဆက္၍ ေဖာ္ေဆာင္ႏုင
ိ ္ေစမည္ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌တာဝန္သိတတ္မႈရသည္
ွိ
့ စီးပြားေရး
အသိုက္အ၀န္းေပၚထြန္းလာေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္
ဓနအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက danafacility.com တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ယူေကႏိုင္ငံ ႏို္င္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာန (DFID)မွ ေထာက္ပံ
လ်က္ရွိျပီး DAI ဥေရာပ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ရွိသည့္ ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ မဟာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ မွ်ေဝပိုင္ဆိုင္ေသာ
သာယာဝေျပာမႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ပါသည္။

