သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္
ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္- ၂ဝ၂ဝ ဇူလင
ို ္လ ၁ဝ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔

COVID-19 ကာလ စီးပြားေရး စိနေ
္ ခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆင
ို ေ
္ ျဖရွငး္ ရာတြင္ အမ်ားပါဝင္
အက်ိဳးခံစားႏိုငသ
္ ည့္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားက အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွပါဝင္
ရန္ကုန္ - ယူေကႏိုင္ငံမွ ပံ့ပိုးထားသည့္ DaNa Facility ႏွင့္ BoP Innovation Centre တို႕ပူးေပါင္းျပီး COVID-19 ကပ္
ေရာဂါ က်ေရာက္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ပို႕ခ်လ်က္ရွိသည့္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားႏိုင္သည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား’ အခမဲ့ အြန္လိုင္းသင္တန္းကို စက္တင္ဘာ ၂ဝရက္ေန႕အထိ ရက္တိုးျပီး ပို႕ခ်သြားပါမည္။
ို ်ခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းသင္တန္းကို အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ
အမ်ားျပည္သူအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ဧျပီလကုန္မွ စတင္ပ႔ခ
တာဝန္ရွိသူေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲၾ့ ကပါသည္။
အြန္လိုင္းသင္တန္းတြင္ COVID-19 အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ ေနာက္ဆုးံ မိုင္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း (Last Mile
Distribution) ကိုသင္ရိုးအသစ္ အပိုင္း ၄ အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားပါသည္။ ‘အလားအလာရွိသည့္ သုံးစြဲသူ အမ်ားစု
တို႔သည္ ‘last mile’ ျဖစ္ၾကၿပီး last mile ဆိုသည္မွာ ဝင္ေငြနမ
ိ ္ပ
့ ါးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္
ေနထိုင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏွစ္ခုစလုံး ျဖစ္ေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ သမား႐ိုးက် ပုဂၢလိကက႑၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလံုအ
ေလာက္ မရရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား ပါဝင္ျခင္း
္ လမ္းမ်ားကို ဖန္တိီးေပးပါသည္။
အားျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မမ
ႈ ်ားမွ ၎တို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့ရ
္ ရွိႏိုင္ရန္ အခြင့အ
အမ်ားပါဝင္အက်ိဳးခံစားႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
မ်ားတြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားကို ၄င္းတိ႕ု ၏ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ ပါဝင္လာေစပါသည္။ Last Mile
Distribution က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံ အသိုင္းအဝိုင္း
မ်ားႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ျဖန္႕ခ်ီျခင္း မွတစ္ဆင့္ မထိေတြ႕ရေသးသည့္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား
အတြင္း အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို လူသိမ်ားလာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ျပီး တန္ဖိုးသစ္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ
ျပဳသည့္ ေဒသခံ အေရာင္းအင္အားစုမ်ားကို တည္ေထာင္ႏိုင္ေစပါသည္။
City Mart Holdings ကုမၸဏီမွ Sustainability Manager ေဒၚတာရာအံံ့ၾကည္က “အမ်ားပါဝင္အက်ိဳးခံစားႏိုင္တဲ့
္ တြအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အြန္လိုင္းသင္တန္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွငေ
ပန္းတိုင္နဲ႕အညီ လုပ္ငန္းရဲ႕ လူမႈေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အားေကာင္းလာဖို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ မွတ္သား
ဖြယ္ရာ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြကို သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရိုးသစ္မွာ ကၽြန္မတိ႕ု လုပ္ငန္းနဲ႔
သက္ဆိုင္တဲ့ လက္လီက႑ ျဖန္႕ခ်ီေရး ပါဝင္မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ဝင္စားဖို႕ ေကာင္းပါတယ္။ သင္တန္းမွာ ပါဝင္ဖို႕
အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါျပီ။” ဟုဆိုပါသည္။
အမ်ားပါဝင္အက်ိဳးခံစားခြင့ရ
္ ွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္းက်ိဳး သက္ေရာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုငရ
္ ာ
ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အြန္လိုင္းသင္တန္းကို သင္ရိုး ၄ ခုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ား
ပါဝင္ အက်ိဳးခံစားႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလားအလာ (၂) အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းပံုစံကို ေရးဆြဲနည္း (၃) အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားႏိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
(၄) ေနာက္ဆုးံ မိုင္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း (Last Mile Distribution) တို႕ပါဝင္ပါသည္။ သင္ရိုးတစ္ခုစီတင
ြ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
ကိုက္ညီမႈရွိမည့္ စံနမူနာမ်ား သာမက ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း

ေရးဆြဲထားပါသည္။ သင္တန္းကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္သင္ယူႏိုင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ဝင္ေငြနည္းပါးျပည္သူမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း ရရွိမႈ နည္းပါးသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား
ဖန္တီးေပးႏိုင္ျပီး ဝင္ေငြပိုမို တိုးပြားလာေစရန္အတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မတ
ွ ္ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။
စက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္က “DaNa Facility ရဲ႕ အမ်ား
ိ ဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ
ပါဝင္အက်ိဳးခံစားႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အြန္လိုင္းသင္တန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာရွတ
နဲ႕ပုဂၢလိကက႑က တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ Inclusive Business နည္းစနစ္ေတြအသုံးျပဳၿပီး အေသးစား၊ အငယ္စားနဲ႕
အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းကို ေထာက္ပံ့ဖို႕အတြက္ အသိပညာဗဟုသုတေတြ ရရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း စီးပြားေရး စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုငေ
္ ျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ားပါဝင္ အက်ိဳးခံစားႏိုင္တဲ့
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အထူးသျဖင့္ Last Mile Distribution ကအေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိလာရ
ပါတယ္။” ဟုဆိုပါသည္။
အြန္လိုင္းသင္တန္းကို စက္တင္ဘာလ

၂ဝ

ရက္ေန႔အထိ ဖြင္လ
့ ွစ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အေနႏွင့္

Myanmar Inclusive Business Online Course တြင္ အခမဲစ
့ ာရင္းသြင္းျပီး သင္ယူႏိုင္ပါသည္။
သင္တန္းအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ထပ္မံ သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္လိပ္စာ louw@bopinc.org (သိ)ု႔
soewaiwai@bopinc.org.
***
အယ္ဒတ
ီ ာမ်ားအတြက္ မွတစ
္ တ
ု -ို
DaNa Facility ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အေၾကာင္း သိ႐ွိလိုပါက DaNa Facility ျပန္ၾကားဆက္သယ
ြ ္ေရးဌာန၊ ဖုန္း +၉၅
၉၇၈၂၅ဝဝ၇၅၂ (သို႔) အီးေမးလ္ danapress@danafacility.com ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
DaNa Facility အေၾကာင္း
DaNa Facility သည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႏိုငင
္ ံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) က ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္
သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္တစ္ချု ဖစ္ၿပီး DAI ဥေရာပႏွင့္ KPMG တို႔က စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ အစီအစဥ္ကို ေမ
၂ဝ၁၆က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး တာဝန္ခံယမ
ူ ႈရွိျပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္
ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတုိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖ့ အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိက႑
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ DaNa Facility အေၾကာင္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.danafacility.com တြင္ ဝင္ၾကည့္ပါ။ DaNa Facility ကို Twitter | Facebook| LinkedIn မ်ားတြင္
ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
BoP Innovation Center အေၾကာင္း
BoP Innovation Center (“BoP Inc”) သည္ နယ္သာလန္အေျခစိုက္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငေ
ံ ပါင္း
၂၄ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရပ
ွိ ါသည္။ အေျခခံ စားသံုးသူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအတြက္
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီးပြားေရးအရ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ အမ်ားပါဝင္အက်ိဳးခံစားႏို္င္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံကို ေဖာ္
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပံ့ပးို လ်က္ ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ကတည္းက စီးပြားေရး
စြမ္းေဆာင္ရွင္ႏွင့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ကို အေျခခံလူတန္း စားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ၄င္းတို႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိရန္
ကူညီပံ့ပိုးလ်က္ ရွိပါသည္။ BoP Inc အေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက www.bopinc.org တြင္ ဝင္ၾကည့္ပါ။ BoP Inc
ကို Twitter | Facebook | LinkedIn မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

