ဓနအဖြဲ႕အစည္း
ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ DAI ဥေရာပႏွင့္ KPMG တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲ
မႈျဖင့္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ
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အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္မ်ားကို ရန္ပံုေငြႏွင့္
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ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္႐ွိပါသည္။

အဓိကရလဒ္မ်ား

အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားခြင႐
့္ ေ
ိွ သာ စီးပြားေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္
မႈသည္ လူမႈစီးပြား အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိသည့္
ဝင္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား
ႏွင့္ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိင
ု ၾ္ က
သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္ းမ်ားကိ ု
ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈမ်ားက လူတိုင္းအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရ႐ွိေစ
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါသည္။

ဓနအဖြဲ႕အစည္း၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ဓနအဖြဲ႕အစည္းက

ပဋိပကၡသက္ေရာက္သည့္
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ
လူဦးေရ ၅၉ ၅၉၃ ဦးအပါအဝင္

၁၂၁ ၄၁၄ ဦးခန္႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္

စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊

ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဟူေသာ

အထည္အလိပ္ႏွင့္

အဓိကအခန္းက႑

သံုးရပ္တြင္

အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေဖာ္ေဆာင္
ရန္အတြက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အျမတ္အစြန္းမရွာေသာအဖြဲ႕

အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈ (၁၇)ခု ေပးအပ္ထားပါသည္။ အဆိုပါ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ စီမံကိန္းမ်ားမွာ-

The Leprosy Mission Myanmar သည္ ရန္ကန
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ခံစားခြင့္ ရ႐ွိရန္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။
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The Myanmar Institute for Integrated Development
သည္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အမ်ိဳးသမီး ၁၇ဝ ၃၈၅ အပါအဝင္

႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ား

(GAP) ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူငယ္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္
အခြင့္အလမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ GAP
လက္မွတ္ရ ထုတ္ကုန္မ်ားက ေစ်းေကာင္းပိုရသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား၏
ဝင္ေငြကို ပိုတိုး ေစပါသည္။

လူဦးေရ ၂၁၂ ၃၆၈ ဦးခန္႕

Myanmar Artisans သည္ ‘႐ိုးရာခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္မ်ား

ပိုမိုလက္လွမ္းမီ ရရွိေနသည္။

အတြက္ က႑တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း’ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္
အထည္အလိပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္
ဒီဇိုင္းႏွင့္
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ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ လူဦးေရ

၃၈ ၉၈၅ခန္႕အတြက္ သင္တန္းမ်ား
ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။
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ဘီလီယံရွိေသာ

႐ိုးရာအထည္ထုတ္ကုန္မ်ားကို

ဝင္ေရာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

Snacks Mandalay ကုမၸဏီသည္ အာမခံပရီမီယံ ေဈးကြက္ႏႈန္းထား
ျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားထံမွ င႐ုတ္စိုမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူသည့္
အမ်ား ပါဝင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎က
ေတာင္သူမ်ားအား သီးႏွံအရည္အေသြး၊ ပိုးမႊားေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
သီးႏွံ ရိတ္သိမ္းနည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ားအ

ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံ့ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ

ေၾကာင္း သင္တန္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားလည္း ပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

စီမံကိန္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အစည္း၏

ပိုမိုလက္လွမ္းမီလာျခင္း- ဓနအဖြဲ႕

နည္းပညာပံ့ပိုးမႈတို႔ႏွင့္အတူ

ICCO ၊

ေပါင္းစုလုပ္အား

အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ (NAG) တို႔ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ ဧရာဝတီ
ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (A Bank) က ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္
အေစာပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္သူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕
(RFDA) ေအာက္႐ွိ ႐ြာေပါင္း ၆ဝ မွ ေတာင္သူေပါင္း ၃၄၁၅ ဦးအတြက္
ပထမဆံုး

ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ

အစီအစဥ္ကို

စတင္ခဲ့ပါသည္။

ေတာင္သူမ်ားကို အာမခံ မလိုသည့္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္း ၉၇၆ ၉၄၇ ၆၇၂

ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ႏွင့္လက္တြဲ
ေဆာင္႐ြက္၍ ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္အလမ္း
မ်ားကို

ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။

Invest

Myanmar

Summit

ႏွင့္

Euromoney Global Investment ဖိုရမ္ အပါအဝင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခမ္းအနားႀကီးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္
ေရးမႈဗဟိုဌာန (ITC) ႏွင့္အတူ ဓနအဖြဲ႕အစည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္

ပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း

ေပးအပ္

က်ပ္ (၄၉၁ ၈၈၂ စတာလင္ေပါင္) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ခဲ့ပါသည္။

အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (IB)ကို
ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း- ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ IB/ လူမႈေရးေကာင္းက်ိဳး

စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္္ေရးတြင္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း-

သက္ေရာက္ေသာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ

ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို

စတင္

တည္ေထာင္ျခင္း အပါအဝင္ အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစား ခြင့္႐ွိေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

နည္းပညာအကူအညီမ်ားကို

ပံ့ပိုးေပး

လ်က္ ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ဓနအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(MYEA) တို႕ ပူးေပါင္းျပီး
အမ်ား ပါဝင္အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပိဳင္ပြဲကို A
Bank မွ ဆုေၾကးေငြပံ႔ပုိးမႈျဖင္႔ စီစဥ္က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါျပိဳင္ပြဲက
အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလား
အလာကို

ျမွင့္တင္ေပးျပီး

သိသာထင္႐ွားစြာ

လူမႈေရး

ဖန္တီးေပးေနသည့္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏

ပံုရိ္ပ္ကို

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္

ကုန္သြယ္မႈ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ၫႊန္းကိန္း (MBEI) ၂ဝ၁၉ အစီရင္ခံစာကို
ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအထိ
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ပါသည္။
ရင္ဆိုင္ေနရသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး

အခက္အခဲမ်ားကို

ေကာက္ယူထားသည့္

ပထမဆံုးစစ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

MBEI

က

စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈက႑ တိုးတက္ေစရန္ ေဒသႏၲရႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေကာက္ခြန္ကုန္ေလွာင္ရံု
အေကာင္အထည္ေဖာ္
ယင္းအစီအစဥ္က

အစီအစဥ္ကို

ေဆာင္ရြက္လွ်က္

ရွိပါသည္။

အေကာက္ခြန္ကုန္ေလွာင္ရံုဆိုင္ရာ

မူဝါဒႏွင့္

နည္းဥပေဒဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက
က႑၏

ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း- ၂ဝ၁၉

ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း႐ွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္

ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္

၄င္းတို႕အခ်င္းခ်င္း

ပိုမိုခိုင္မာေသာ

ခ်ိတ္ဆက္

ေဆာင္႐ြက္မႈရရွိေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မ႐ွင္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

သုေတသနေလ့လာမႈမ်ား
ဓနအဖြဲ႕အစည္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္႐ွိေသာ စီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ သုေတသနေလ့လာမႈမ်ား
ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ အဓိက ျပဳစုထားသည့္ သုေတသနစာတမ္းမ်ားမွာ
ကခ်င္ျပည္နယ္႐ွိ အေသးစားႏွင့္

ျမန္မာ့အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္း-

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ားႏွင့္

အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

တန္ဖိုးကြင္းဆက္ေျပာင္းလဲမႈကို

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး

အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အသိုက္အဝန္း - ပုဂၢလိကက႑

ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္

လက္စြဲစာအုပ္

မ်ား-လူမႈေရးဆိုင္ရာေကာင္းက်ိဳး

အေျခအေန ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရး
ေထာက္ကူမည့္ အစီအစဥ္

ဓနအဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက danafacility.com

