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Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN 

A. Overview of Inclusive Business (IB) and Opportunities to Collaborate in 
Myanmar 

1. In 2018 the government of Myanmar – through the Directorate of Investment and Company 

Administration (DICA) under the Ministry of Planning and Finance (now under the Ministry of 

Investment and Foreign Economic Relations) – engaged with DaNA Facility, a UK Aid funded program, 

to prepare a landscape study on Inclusive Business in Myanmar. Assessing 176 business cases, the 

study shortlisted 56 potential IB companies and identified 21 among them with innovative IB models, 

activities and social enterprise initiatives. These companies are particularly in agrobusiness, energy, 

finance, education and health, as well as housing and municipal services sectors. 

2. The study also assessed the enabling environment for IB promotion and made 8 

recommendations to strategically engage in IB promotion as the Strategic Framework for IB 

promotion. These are: 

1. Establish a steering group for the IB agenda and mobilize support from development partners; 

2. Broaden awareness on IB and related branding of companies; 

3. Provide technical assistance for developing IB cases, and do IB coaching and impact 

monitoring; 

4. Set up IB support desks in various government agencies and business associations; 

5. Set up an IB accreditation and certification system (through DICA); 

6. Prioritize IB in industrial policies (esp. for SME promotion) and incorporate IB in incentive 

structures; 

7. Strengthen demand for IB products and services through public procurement; and 

8. Establish an IB and social enterprise investment fund  

3. The Inclusive Business and Impact Investing Steering Group which was formed on 3 April 2019 

according to the Strategic Framework is actively guiding IB development, and various government 

agencies, including the Department for SME Development (DISI) under the Ministries of Industry, as 

well as the Myanmar Young Entrepreneurs Association (MYEA), development partners, private sector, 

impact investors and other agencies, engage in the IB discussion. The eight strategic recommendations 

were endorsed by the Myanmar Investment Commission (MIC) and the Private Sector Development 

Committee of the government, and DICA as secretariat to MIC is preparing an action plan and 

coordinating implementation of IB promotion in Myanmar. The event of the MYEA Inclusive Business 

Award was held in 2019, presenting IB Innovation Award, Social Impact Award and Entrepreneurship. 

For broadening awareness on IB, awareness raising activities were held mostly in Yangon and 

Mandalay and the online bootcamp was launched with four (4) modules for both public and private 

sectors during 2020. It also involves providing technical assistance to implement IB projects as a proof 

of concept of the approach working with some companies that would be useful champions in this 

inclusive business ecosystem.The 4th module is the additional one on Last Mile Distribution due to the 

COVID-19 context COVID-19 Inclusive Business Bootcamp, implemented from 27 April 2020 to the end 

of 2020 to allow those with time (far more than 1,000 registered to date) during the COVID-19 crisis 

to learn how inclusive business can benefit their business and meet the challenges of COVID-19. 

Myanmar is drafting the Inclusive Business Policy in Myanmar: Point of View on Potential, Best Practice 

and Approaches for the Myanmar Government to Progress Inclusive Business. 
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• The DaNa Facility provided comprehensive technical assistance supporting inclusive business 

(IB) in Myanmar. 

Contact 

1. Ms. Rita Tun Myint, Deputy Director, Directorate of Investment and Company Administration 

under the Ministry of Investment and Foreign Economic Relations, 

2. Mr. Nay Lwin Htut, Deputy Director, Directorate of Industrial Supervision and Inspection, 

Ministry of Industry, Myanmar 

Further information on IB in Myanmar 

• DICA, DISI, DaNa Facility, UK Aid (October 2018): Inclusive Business in Myanmar. An Agenda to 

Catalyze Social Impact. https://www.inclusivebusiness.net/node/4192 

B. Inclusive Business Promotion in ASEAN 

4. IB definition and overview in ASEAN: ASEAN defines Inclusive Businesses as businesses that 

provide goods, services, and livelihoods on a commercially viable basis, either at scale or scalable, to 

people at the Base of the economic Pyramid (BOP), making them part of the value chain of companies’ 

core business as suppliers, distributors, retailers, or customers1. IB is implemented along three 

approaches, namely IB models, IB activities, and Social Enterprise initiatives.2 

5. In 2017, the ASEAN leaders called for greater emphasis on creating an enabling environment 

for Inclusive Businesses and endorsed the ASEAN IB Framework. In 2018, the ASEAN Coordinating 

Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME) took the lead to promote IB in the 

region. Since then, ASEAN and its member states have made significant progress in advancing the 

promotion of IB at both national and regional level through capacity building programmes, publication 

of reports and guidelines and development of national-level IB landscape studies. The regional 

Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN document was endorsed by the ASEAN 

Economic Ministers (AEM) at the 52nd ASEAN AEM Meeting in August 2020, providing a common non-

binding reference document for ASEAN policymakers to further promote the IB agenda in the region. 

It provides an outline on how IB can be supported at the national level, and what institutional setup is 

required to do so, as well as provides recommendations on how to promote IB at the regional level.  

6. The Inclusive Business (IB) agenda is a triple win for governments, businesses and people at 

the base of the economic pyramid, blending economic, commercial and social objectives and benefits. 

IB is a cross-cutting topic – its promotion and integration into national and regional policies require 

close collaboration with all relevant stakeholders from both the public and private sectors. It is thus 

pertinent that all stakeholders have the same understanding on the IB model, its potential avenues for 

applications as well as benefits to achieve a common objective in the promotion and integration of IB 

in national and regional policies. 

 

1 As per definition adopted in the ASEAN Inclusive Business Framework, which referred to the IB definition developed by the 

G20. https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf 

2 IB models integrate the poor into their core business, expect to realize market returns, and rely mainly on commercial 

funding. IB activities, on the other hand, integrate the poor into their value chain but only ancillary, such that the business 

may survive even without the IB activity. CSR activities often fall under this category. Finally, SE initiatives have explicit 

social impact objectives, but are not necessarily structured to maximize profit for investors. 

https://www.inclusivebusiness.net/node/4192
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
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7. IB as part of the post-COVID 19 re-building: IB can support efforts to rebound from the COVID-

19 crisis and to build back better. Companies with IB models are innovative and their social impact is 

local. Many have established last-mile distribution and supplier outreach systems and understand the 

markets of the poor and low-income population. Governments providing financial support to the 

private sector in times of economic crisis are increasingly interested in linking their support to creating 

impact for the economy and building back a better future through encouraging changes towards 

inclusive business practices. Providing detailed information about the state of the IB sector generally 

would help lay the case for investors to re-engage with investments. Governments can also approach 

investors to discuss potential risk reduction strategies that could stimulate post-pandemic investments 

leveraging public sector spending. 

C. 12 Policy Instruments to promote IB in ASEAN  

8. The Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN introduces 11 policy 

instruments to promote IB at the national level3 and one (1) policy instrument on “creating synergies 

to promote IB in the ASEAN region and beyond” to promote IB at the regional level. Description of 

each policy instrument appears in ANNEX 1. 

D. Designing and implementing IB promotion policy instruments 

9. The process of formulating an IB promotion strategy: The development of IB policy 

instruments, which has emerged in ASEAN, follows a three-step process consisting of (i) scoping, 

landscaping and strategy recommendation development in public-private engagement; (ii) 

consultation, awareness-building and promotion through public-private dialogues; and (iii) steering, 

technical assistance and strategy implementation. The aim of the collaborative and participatory multi-

stakeholder approach is to build a convincing case for IB and to create ownership and commitment 

which supports the transformation of the strategy recommendations into official government and 

private sector approved policy instruments according to the country’s specific processes. 

10. Initial insights to implementing IB promotion policy instruments: IB is a private sector activity 

therefore policymakers need to involve private sector representative in the development and 

implementation of IB strategies. Although there is so far only limited experience in the implementation 

of IB policies, coordination mechanisms for public and private sector focal points in form of, for 

example Steering Groups, have been initiated. The level of institutionalization, from establishing a 

government programme to promote IB to adopting specific legislation to promote IB, will be an 

indicator of the future sustainability and impact of the IB strategy. The promotion of IB requires a core 

government budget to support the IB unit and coordination efforts. Government funding can leverage 

private funding from companies and investors. In addition, development partners may be interested 

to fund some elements of the IB strategy. Some promotion activities could be part of existing 

programmes. 

 

3  (i) strategy and action plan on IB enabling environment; (ii) institutionalisation IB promotion; (iii) IB accreditation and 

registration; (iv) IB awareness raising; (v) IB business coaching for companies; (vi) IB investment incentives; (viii) reducing 

impact investing risks; (viii) promoting IB in public procurement; (ix) targeting IB in existing private sector and other 

development programs; (x) linking IB to the social enterprise and corporate social responsibility agenda; (xi) monitoring 

and reporting on IB results 



4 

Important documents 

• Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN (September 2020) 
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-
Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf  

• The ASEAN IB Framework (August 2017)  
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf  

• Advancing Enabling Policy Environment for Inclusive Businesses in Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) (September 2019) https://asean.org/wp-
content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-
Businesses-in-ASEAN-1.pdf    

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-Inclusive-Businesses-in-ASEAN-1.pdf
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Annex 1: Policy Instruments to promote IB in ASEAN 

The Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN introduces eleven policy instruments 

for AMS, followed by one for ASEAN (creating synergies to promote IB in the ASEAN region and 

beyond), to encourage the widespread adoption of IB in the ASEAN region with the details are as 

follows. 

1. Strategy and action plan on IB enabling environment 

Strategy for an IB enabling environment (IBee4). Inclusive Business as a new and cross-cutting topic is 

distinguished from sector or MSME policies. Therefore, a specific strategic framework is required 

which rationalizes policy options, draws in commitment of various stakeholders, and includes an action 

plan with budget and institutional structure for implementing IB promotion. While no ASEAN Member 

State (AMS) has an approved IB strategy so far, six countries have recently prepared either full-fledged 

IB strategy proposals (Cambodia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Viet Nam), sector specific IB 

recommendations (Indonesia), or an IB bill and roadmap (Philippines). IBee strategies typically describe 

directions and cohesive programs to be implemented by government in partnership with other 

organizations to create a better enabling environment for IB. In some countries IB strategies are also 

referenced in broader medium-term socio-economic development plans or industrial or SME 

development strategies.5 

IB strategies aligned with MSME development strategies. The ASEAN SME Policy Index 2018 identified 

that industrial clusters create an environment conducive to productivity gains, which are a factor of 

growth, and so form a structure that helps enterprises meet the challenges of international 

competition. Without SMEs as subcontractors and suppliers of intermediate inputs to multinational 

corporations (MNCs) and domestic large enterprises, industrial growth may not be able to sustain 

increasing domestic value, employment, productivity and industrial linkages. 

The point of convergence between MSME and IB development objectives, and responsible agencies’ 

success indicators, is the linkage. As MSME look for access to market through large companies 

(bottom-up approach), IB companies look to engage with MSMEs throughout their value chain (top-

down approach). To foster alignment of IB and MSME promotion strategies the following steps can be 

undertaken by the IB and the SME focal agencies6: 

a. A review of the current state of MSME development plans and programs relevant to IB 

promotion can reveal concrete opportunities of alignment, such as support programmes for 

SME financing and support services. 

 

4  In Cambodia, the proposed strategy is named IBeeC (Inclusive Business enabling environment in Cambodia). This 

innovative naming refers to an active bee going around (enabling environment) collecting pollen (inputs) from different 

flowers (stakeholders) and transferring this into honey (IB support programs). 

5  For example, in Malaysia IB is a strategy in the National Entrepreneurship Policy 2030 (NEP 2030) and being considered 

as a strategy under the 12thMalaysia Plan; in Cambodia in the National Development Plan 2019-2023; and in the 

Philippines in the National Socio-Economic Development Plan. In all three countries, IB is also a topic in the SME 

development strategies.  

6  The Philippines’ Department of Trade and Industry together with the Board of Investment developed in 2019/20 the 

Inclusive Business Roadmap with representative from the private, public and civil sector, which outlines alignment 

strategies of IB and MSME development. 
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b. Such review can further identify national, provincial and local agencies-and their objectives -

involved in MSME development, which could incorporate and implement IB strategy elements 

connected to MSME development. 

c. The following key strategic objectives have emerged to further promote inclusive business 

through convergence with MSME development programmes: 

i. Encourage more provincial and local businesses to develop inclusive business models 

engaging with MSMEs. 

ii. Coordinate the provision of support to build financial and technical capacities of IBs 

and MSMEs, for example by collaborating on MSME capacity development 

programmes. 

iii. Build viable community partnerships that enable the emergence and growth of IB 

models and that provide access to markets for MSMEs. 

iv. Facilitate the set-up of a central database/repository and a readily-accessible online 

portal for information and knowledge sharing as well as matching of IBs and MSME 

value chain partners. 

v. Develop metrics or standards and a system to measure, monitor, and evaluate 

IB/MSME performance and impact. 

Developing an IB strategy needs a committed champion: Because of the multi-sectoral character of 

IB, endorsing such strategies will require multi-agency support and engagement at high-level, both in 

the government’s cabinet and in business associations. To this end, it is particularly important to find 

a strong and active champion in the government. At government level the development of an IB 

strategy could involve ministries of economy and finance, industry and trade, investment boards, and 

a key sector ministry being responsible for agrobusiness (as most IB models address income poverty 

and are related to agrobusiness and crafts). 

IB strategies aim at encouraging the transformation of mainstream business models into inclusive 

business models: To this end, the recommended incentives focus first on creating a clear 

understanding of IB (information dissemination, awards, accreditation, systemic impact monitoring, 

etc.), enhancing business readiness, and reducing business investment risks. In addition, they may call 

for smart and targeted incentives and for mainstreaming IB promotion through existing SME 

development, sectoral and poverty reduction programs. The strategies also emphasize partnership 

between multiple implementation actors, especially in government (economic and finance as well as 

industry and trade ministries and their investment promotion bodies), business associations and 

impact investors. 

A multi-year IB action plan is developed from the IBee strategy: It describes the activities and inputs 

for implementing the objectives and targeted results of the IB strategy. The action plan includes a 

budget and explains the roles of the various stakeholders involved. It is linked to monitoring IB 

implementation and following up on commitments from government agencies, business associations, 

impact investors, business facilitators, development partners, and others. 

2. Institutionalising IB promotion  

Dedicated IB strategy implementation bodies: Alongside the strategy development and identifying 

the leading champion for IB promotion in the government, it is important to establish the right 

coordinating and initiating bodies for IB promotion. Three important bodies emerged in AMS to 

institutionalize IB: 
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• Most importantly a central IB coordinating unit under the IB champion in a ministry is needed 

to arrange the implementation of the strategy. This IB unit could be located in the respective 

strategy department of the ministry, and comprise 2-3 persons working part-time on IB. The 

IB unit could have a small budget for hosting workshops, establishing and then populating a 

country-wide IB website, conducting IB studies, and preparing and coordinating the 

implementation of the action plan. 

• The IB coordination unit should work with officially nominated IB focal points in selected 

government agencies and business associations. The IB focal points (usually 6 to 12) should 

meet regularly to discuss. IB implementation in their specific constituency. 

• A broader IB steering group could be responsible for monitoring the implementation of the IB 

action plan. It could meet quarterly to guide the direction of IB implementation. Such steering 

group would comprise of the IB focal points plus other key stakeholders active in IB promotion. 

Representatives from impact investors, business facilitators and development partners could 

be selected on a rotating basis. To build wide ownership of IB promotion, the steering group 

would be responsible for endorsing the IB action plan. 

Keeping the momentum: As part of the IB policy formulation process, various AMS have already or are 

in the process of establishing a steering group (e.g. Myanmar), coordination unit (e.g. Cambodia, 

Malaysia, Philippines, Viet Nam) and a focal point (Cambodia, Myanmar). For those countries that are 

finalizing their policies, the next step would be to formerly endorse and communicate the institutional 

structure, and to establish regular meetings and working realities. The IB coordinating unit could serve 

as the secretariat to the steering group. 

3. IB accreditation and registration 

IB accreditation as core policy instrument: IB is a thematic concept that emphasizes impact and not 

company size or sector priorities as in other industry promotion policies. To endorse financial support 

to the private sector, the government needs a good rationale and targeting system. IB accreditation 

allows both by emphasizing that companies need to be viable (and hence government support is 

limited), achieve large scale social impact, and provide systemic and innovative contributions to 

development. IB is a new concept and terminologies of combining economic activities with social 

impact are often confusing, therefore a transparent and independent accreditation system is required 

to clearly identify such companies. Some AMS (like Cambodia, Malaysia, Myanmar, and Viet Nam) are 

currently exploring an IB accreditation scheme. Some (like Malaysia, Thailand, Singapore, Viet Nam) 

also have a social enterprise accreditation or registration system, which could be broadened to include 

also IB or linked to a separate IB accreditation (discussion in Malaysia and Viet Nam). 

Principles of IB accreditation: Eleven basic principles to IB accreditation are outlined below: 

1) Companies can apply voluntarily and IB accreditation shall be different from eventual IB 

registration for incentives. 

2) The IB accreditation system assesses IB business lines (not the whole company) based on 40 

more detailed criteria–see Annex 5 and Annex 6 of the guidelines document-and against sector 

benchmarks for small (offering the opportunity to integrate Social Enterprise (SE), and medium 

and larger companies). 

3) The assessment is based on both past performance and the realistic application of a forward 

looking (3 years) business plan. 

4) Furthermore, the IB accreditation is not given once for all, but needs to be confirmed every 3 

years. 
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5) A composite rating tool7 with a set of transparent criteria, sector benchmarks reflecting 

different company sizes and country realities, and a common weighting8 and scoring9 principle 

is used to assess all business lines on their IB potential. 

6) A company needs to pass some minimum score to be qualified as IB.10 Companies with 

environmental, social and governance (ESG) safeguard and responsible business standards 

below a certain threshold will be disqualified. 

7) Companies with good IB strategic intent and ratings close to the minimum thresholds can be 

classified as potential IB, while others exceeding the minimum scores are classified as IB. 

Potential IB could have access to incentives (e.g. business coaching) but would qualify for 

financial incentives only, if the IB line’s projected impact is achieved. 

8) Small, medium and large companies are rated on the same criteria, but rating benchmarks 

consider the three company sizes. 

9) The accreditation is based on a detailed assessment of the IB line through independent 

advisory firms. To enhance ownership among the business community, the final rating is jointly 

performed by representatives from government and business associations. 

10) The results of IB accreditation are transparently publicized and IB awards being given to 

enhance branding of such companies. 

11) IB rating is linked to receiving IB incentives. Recognition and awards are the minimum 

incentives a government can give. Other financial, technical, market, and input access 

incentives are further outlined below; AMS may decide which of these incentives they wish to 

open for IB. 

Encouraging the transformation of potential IB: To this end, (a) applying a dynamic understanding 

and theory of change for reporting scale, depth and transformative character of the social impact, and 

(b) encouraging companies with potential IB models to make the transition towards IB are important. 

The accreditation system allows for identifying potential IB models, and such companies could receive 

specific support like business coaching. For the government and other actors in the ecosystem, 

transforming potential IB into fully matured IB models is the key for widespread adoption of IB 

IB registration as an enhanced policy instrument: In case a government decides to also provide 

financial incentives, companies with an inclusive business model need to undergo a registration 

process. Such a registration process can be a stand-alone process, or one that is integrated in 

registration processes for other investment promotion incentives (as in the Philippines). 

 

7  The advantage of a composite rating tool against principles of assessment by exclusion, is that companies can be eligible 

for IB even if they are weak in some criteria. Another advantage is that all company sizes can be assessed under the same 

methodology, with different benchmarks used for small, medium or large companies. 

8  Commercial and social ratings have similar weights with social rating slightly higher, while BoP innovation has a much 

smaller weight. While criteria are uniform for all AMS, the weights can be adjusted to the specific country conditions. 

9  The assessment would rate each of the 39 criteria in high-medium-and low results which are transferred into numbers 1-

6. These rates are then multiplied by the weights for each criterion to achieve a specific score.  

10  A company's business line would qualify as IB, if it achieves minimum overall and section scores. An indicative overall 

score for IB could be 3.2, a minimum financial score1.2 (sum of commercial score, business innovation and technology 

innovations), a minimum social score1.5 (sum of social impact and social innovation), an innovation score 0.4, and an IB 

strategic intent score could be a minimum of 3. 
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4. IB awareness raising 

Need to raise awareness of IB: Apart from an increasing number of IB thought leaders and public and 

private sector pioneers, IB is still not well known in most AMS among policy makers, businesses, or the 

public. Therefore, it is important to generate awareness at different levels, mostly among business 

leaders (so that they see the potential of IB markets) and among government agencies (so that they 

understand the role IBs can play in achieving their mandates, and how they may promote IB). 

Knowledge sharing and advocacy is therefore a critical component of IB promotion. 

Business associations are best suited to undertake this towards the private sector. However, some 

government agencies are also well-placed to prepare and disseminate knowledge on IB through 

numerous activities, such as preparation and dissemination of information material–among others –

multimedia, printed information and promotion materials, films and radio features as well as 

newspaper articles. Organisation and participation in workshops and seminars, capacity building 

programs, and international events could also be considered. Having a country-wide IB website, to 

which key stakeholders contribute and is linked to global IB platforms11 could be a simple and highly 

effective way of awareness raising. Finally, recognising the achievement and societal contribution of 

IB companies through national IB Awards may also increase the understanding and awareness among 

the public and private sectors on the IB model. Proposed nomination and selection criteria appear in 

the Annex 7 of the guidelines document. 

5. IB coaching for companies 

Rationale for IB coaching: Impact investors suggest that the lack of investment readiness is the main 

bottleneck for investing in companies with IB models. This readiness is related to both commercial 

viability as well as social impact. At the same time, there are companies without IB models or already 

with potential IB models which would like to transition into IB but have not yet fully develop such 

business lines. A program of IB coaching is a tool to support such companies making the transition to 

IB, while helping to improve investment readiness, commercial viability and enhance social impact. 

The government could set up a business coaching facility, which helps companies through focused and 

practical technical assistance improving the IB model. 

Content of IB coaching: IB coaching would comprise an overall strategic business discussion resulting 

in a general orientation for an IB focused business plan of the company. The target audience would 

typically be high-level decision makers in a company. Other forms of business coaching can comprise 

matchmaking with impact investors. Yet another component of business coaching could be marketing 

to the BoP, managing environmental and social risks through supply chain due diligence12, or business 

processes advice, for which sector experts would be needed. These different coaching activities would 

require between 1 to 30 person-days of intermittent input with longer time support commitment. To 

meet the diverse requirements of expertise, a network of IB trained national and international experts 

could be established. 

Delivering IB coaching and its costs: As one-on-one coaching is expensive, innovative cost-reducing 

approaches are required to make the coaching feasible. IBs coaching can be given to the company on 

a grant basis with a mechanism for the company to cost-share a certain percentage in case of 

successful IB business. That would create a revolving fund for making the IB coaching facility more 

 

11  such as www.inclusivebusiness.net. 

12  Such training could be based on internationally recognized instruments such as the OECD Due Diligence Guidelines for 

Responsible Business Conductor relevant sectoral OECD due diligence instrument. 

http://www.inclusivebusiness.net/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
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sustainable. Given that business associations are very close to company clients, IB coaching could best 

be coordinated by one business association working in cooperation with other stakeholders, notably 

impact investors and development partners. 

6. IB investment incentives 

Include IB as a separate category in the existing investment incentives: Many countries have specific 

investment incentives for industries of high national priority. Such incentives typically include 

favorable tax regimes, import and export incentives, technology and foreign workers incentives, profit 

transfer regulations, benefits through industrial zones etc. Such financial incentives may be an 

important consideration for mainstream companies to begin the development of IB models. Including 

IB as a category in existing incentive packages is therefore a possible policy option if cost benefit or 

social benefit analysis confirms it. Eligibility schemes could be aligned with IB accreditation principles 

and adjusted to the specific incentives scheme in terms of context specific considerations. The 

Philippines’ Board of Investments included the IB model as one of the preferred activities in its 

Investments Priority Plan 2017-2019, in which IB projects may qualify for income tax holiday. From its 

piloted IB assessment criteria, three impact targets and three innovation features were included in the 

registration requirements.13 

IB can be used to rationalize incentives: In most AMS incentives are being given for investing in sectors 

identified by the government as priority for growth. IB is undertaken in many of those sectors but goes 

beyond the sector focus by being a societal priority for growth and development, and for creating 

greater inclusion. Including IB as a cross-cutting topic can so help AMS investment boards to further 

rationalize existing incentives and prioritize those companies that bring high social impact. IB 

accreditation would be a precondition for accessing such incentives. 

7. Reducing impact investment risks 

The rationale for investment support. MSMEs face challenges of obtaining financing due to the 

preference of the banks not to take the risk and the administrative preference to deal with larger 

companies. Most SME financing programmes address this challenge and establish separate credit lines 

for the SMEs. Companies with IB models, however, have potential access to financing for example from 

impact investors, provided they can present a strong business and social impact plan, and the potential 

investors finds ways of reducing its perceived investment risks. While IB support will address 

investment readiness through IB coaching, readiness of investors can be encouraged by establishing a 

risk reduction financing facility. 

Investment risks of IB: There are two reasons, why financial institutions perceive the investment risks 

in IB companies as high: First, it is assumed that working with the BoP (having less capital and hence 

less purchasing power and less repayment capacity) may incline higher risks for doing business with or 

through them. Another reason is that risk mitigation measures IB companies put in place are not fully 

understood due to the unfamiliarity of IB among mainstream financial institutions. Hence, not a 

separate credit line for IB financing is recommended, but a facility that can help in reducing the risks 

of impact investors in IB. Such risk reduction facility would be welcomed by impact investor, 

 

13  The targets encompass relevancy (% value of total cost of goods sold sourced from MSEs), reach (number of BoP engaged, 

of which at least 30% are women) and depth (% increase in average income). The innovation features comprise the 

provision of technical assistance, facilitation or provision of access to finance and provision of inputs and/or technology. 
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development banks and even some commercial banks. Such facility would also reduce the costs for 

the government to stimulate IB financing while at the same time actively encourage investments in IB. 

Design as a pay-for-success blended finance facility: An innovative blended finance facility is different 

from a traditional guarantee instrument as it creates a modality where the public sector can co-invest 

equity or debt in a business of societal value without subsidizing that investment. The government –

through the risk reduction facility -would co-invest with the investor. The financing will be used to 

reduce the investment risk and unleash financing from impact investors in accredited IB companies. In 

case the investment achieves the planned social outcomes but does not meet the agreed financial 

returns, the government investment will be converted into a grant. If the investment is commercially 

and socially successful, it will be paid back. Such risk reducing financing tools based on payment for 

outcome are used for example in Latin America by the Inter-American Development Bank in IB and are 

getting more common in Asia. Development partners and banks could be approached to initially 

finance the facility with long term (15-25 years) government repayment.14 

8. Promoting IB in public procurement 

Promoting procurement from companies with IB models and social enterprise (SE) initiatives: Public 

procurement is internationally an often-used, but controversial, policy instruments to benefit those 

delivering social or environmental benefits and passing minimum quality criteria. Typically, 

procurement rules emphasize cost effectiveness, quality and adequacy of delivery, as well as good 

governance and adhering to social and environmental safeguard standards by the firms. In result, many 

of those goods are imported instead of sourced locally. Alternatively, the government could also 

develop mechanisms giving preference to inclusive business and social enterprises, through targets or 

impact related selection criteria, while ensuring business integrity15 in the procurement process. Since 

procurement is often undertaken in a decentralized way, it would require a committed central agency 

to establish a general rule of IB targeting and then agree it with line agencies. So far, no AMS has such 

specific rules for IB or SE targeting in public procurement. 

Public procurement in COVID-19 recovery program: If implemented, IB targeting in public 

procurement could create a major demand for products produced by the BoP, and hence generate big 

impact on new income generation opportunities for the poor. Especially in post COVID-19 recovery 

times, such IB targeting could create quick effects for the poor most seriously affected by the 

pandemic. 

9. Targeting IB in existing private sector and other development programs 

SME development programs: Many AMS have active and well-funded MSME development programs 

and effective administration to implement. As ACCMSME is the focal point for IB in ASEAN, several 

countries decided to bring the IB agenda under this MSME administration (for example, Cambodia, 

Malaysia, Philippines, Viet Nam). They are conscious that promoting IB is an effective way to reach 

MSMEs indirectly. To fully capitalize on the potential of IB in terms of inclusive growth, IB promotion 

 

14  In preliminary discussions in Cambodia, Myanmar and Viet Nam for example, multilateral development banks like ADB 

and development partners like Agence Française de Développement (AfD), Department for International Development 

(DFID), Japan International Cooperation Agency (JICA), and Korea International Cooperation Agency (KOICA) showed 

initial interest in engaging in such risk reduction facility. However, this would require more active initial involvement by 

the AMS governments. 

15  The Business Integrity Hub at the OECD provides specific guidance on integrity in procurement (see 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm). 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm).
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is a task that needs to go beyond SME promotion objectives and institutional structure. AMS where IB 

promotion is under SME agencies could immediately start with IB promotion if they would target IB in 

their own financed existing SME support programs.16 

Poverty reduction programs: A similar assessment can be done for poverty reduction programs. As 

part of the landscape study for Malaysia, it was found that a 5-10% of the existing funding for SME and 

B40 inclusion programs could meaningfully be targeted for IB companies. Setting specific quota for IB 

in existing SME programs might also be an option, because the same agency would then promote IB 

and SME development. In general, AMS can review, which SME development and poverty reduction 

programs may be best suited to promote IB and how IB could be best targeted in such programs. 

10. Linking IB to the social enterprise and corporate social responsibility agenda 

Linking the social enterprises (SE) and corporate social responsibility (CSR) agendas to IB provides 

opportunities to scale-up impact: Since early 2010s various AMS engaged in discussions on how to 

promote SE, CSR, and more responsible business action, notably the middle-and higher-income 

countries. These developments are reflected in several ASEAN documents such as the ASEAN SME 

Policy Index 201817 and the ASEAN Socio-Cultural, Economic, and Political-Security Community 

Blueprints 202518. Some AMS have established specific SE regulations19, such as Thailand and Malaysia. 

Several AMS have integrated CSR into their national policies, strategies or laws, as well as into 

economic instruments20. Developing a clear linkage between IB, SE and CSR policy instruments can 

guide companies towards higher economic growth and scaled up impact. For example, the IB 

accreditation system could be adjusted for use also for SEs. SE and CSR promotion agencies could be 

made aware of IB and synergies be explored. They could actively engage in providing information on 

IB and guidance on opportunities of transformation from non-profit SE into SE initiatives and from 

traditional CSR into IB activities and subsequently IB models. 

11. Monitoring and reporting on IB results 

What gets measured will be achieved: While IB is a rapidly emerging agenda all over Asia and globally, 

there is very little reporting on systemic results of IB beyond case studies of companies. On the other 

side, the success of IB solutions can be measured, since such results are related to business revenue, 

beneficiary reach, and structural changes such companies make to the quality of life of the poor and 

low-income people. 

Regular reporting on national and ASEAN level: To further monitor the economic and social impact of 

IB and encourage transition to IB, regular reporting can be instrumental. This could be done by the IB 

unit based on inputs from various government agencies and business associations. It can also be linked 

to the reporting on the private sector’s contribution to achieve the Sustainable Development Goals 

(SDGs). The landscape studies could be used as a benchmark against which developments can be 

 

16  For example, Malaysia has discussed such approach, and some initial suggestions were made in the landscape study which 

programs would best suit including IB and how much funding (or companies) could be targeted. 

17 ASEAN SME Policy Index 2018 includes a chapter on Social Enterprises and Inclusive Entrepreneurship, which tracks the 

progress made by all 10 AMS, OECD   

18 All ASEAN Socio-Cultural, Economic, and Political-Security Community Blueprints 2025 include references to CSR.   

19 More on regulation for SE in Compendium of good practices for SE, OECD   

20 For example, Thailand has developed a National Action Plan on Business and Human Rights; Myanmar 2016 Investment 

Law includes explicit objectives to responsible investment; the EU-Vietnam Free Trade Agreement includes a 

sustainability chapter.   

https://www.oecd.org/investment/sme-policy-index-asean-2018-9789264305328-en.htm#:~:text=Boosting%20Competitiveness%20and%20Inclusive%20Growth,-The%20SME%20Policy&text=The%20ASEAN%20SME%20Policy%20Index,and%20Medium%20Enterprises%20(ACCMSME)
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-entrepreneurship-oecd-ec.htm
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compared. Regional exchange at ASEAN level on the results of such studies would further enhance 

learning from each other. 

12. Creating synergies to promote IB in the ASEAN region and beyond 

ASEAN’s role to promoting IB to date: Since 2017, ASEAN and the ASEAN-BAC have been active in 

promoting knowledge exchange and IB examples through supporting ASEAN IB summits (2017 and 

2019), and IB awards (2017). ASEAN has also supported work on the IB policy agenda by endorsing the 

ASEAN IB Framework (2017), conducting a capacity building initiative (2018-2019) and preparing the 

Guidelines for the Promotion of IB in ASEAN (2020). Some AMS actively used their role as chair of 

ASEAN to promote IB. Some countries also introduced the IB topic to the Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC) body when they chaired APEC.21 ASEAN is perhaps the most active regional body 

globally engaging in and promoting the IB agenda. 

Connecting IB promotion to the ASEAN social development agenda: In ASEAN, IB is institutionally 

anchored under ACCMSME, the Coordinating Committee for Micro, Small, and Medium Enterprise, as 

part of the ASEAN Economic Community (AEC). So far, there is no link to the work of the ASEAN Socio-

Cultural Community (ASCC), which is committed to “... lift the quality of life of the ASEAN people, ... 

reduce vulnerability and improve the opportunities and welfare of the socially less favorable and 

excluded...”.The ASCC Blueprint 2025 makes specific reference to the inclusive growth agenda under 

the AEC and the promotion of “... more equitable access to opportunities for all ASEAN people, 

including the vulnerable and marginalized groups...”. In addition to increasing income for the poor 

where most of the IB examples are active, IB also focus on delivering affordable and accessible goods 

and services with high relevance for the poor and low-income people. This second dimension is very 

much linked to the work of ASCC. There are many good examples, where the private sector 

supplements or even provides services for the poor and vulnerable people in an efficient, innovative, 

cost effective, valuable and inclusive ways. Programs implemented by AMS members of the ASCC 

especially for poverty reduction can make use of such innovations of the private sector delivered by IB 

companies. Hence there exists an opportunity to work closer with the various chapters under ASCC 

such as for sector policies (health, education, and social welfare and development) and for cross 

sectoral themes (rural development and poverty reduction, women empowerment, and labor). 

ACCMSME could reach out to ASCC institutions to start such dialog. 

Connecting IB promotion to the SDG agenda: IB is one of the contributions of the private sector to 
achieving the SDGs. Due to its core feature of engagement with the BoP, IB contribute in the first 
instance to SDG 1 – No poverty. In addition and depending on the sector and the business, one or 
several other SDGs are also supported. 

A new phase of ASEAN IB involvement: Going forward, at regional level, the following potential 
activities have been identified through which ASEAN could further support the promotion of IB: 

• identifying a dedicated IB focal point in ACCMSME; 

• continuing to host IB summits and IB awards. The nomination and selection criteria of ASEAN 

IB Award, which may be used to recognize IBs at both the national and regional level, appear 

as Annex 7 of the guidelines document; 

• bringing together national IB focal points beyond the IB summits to exchange more deeply on 

IB policy implementation; 

 

21  For example, a regional IB study on APEC was done in 2016 and discussed during the 2017 APEC meetings. 
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• facilitating the exchange of knowledge and approaches on IB, including on IB accreditation and 

on monitoring IB impact; 

• continuing the collaboration with the private sector through ASEAN-BAC and its Joint Business 

Councils; 

• committing to report on a biannual basis on advances made on the promotion of IB and the 

impact generated;  

• establishing an ASEAN-wide IB website, linked to the national IB websites of AMS and global 

digital platforms; 

• highlighting ASEAN achievements of IB promotion at regional and global level and actively 

participating in international discussions, representing Southeast Asia;  

• engaging with development partners to secure technical and financial commitment for 

supporting AMS to implement IB policy development and promotion; and 

• Furthermore, ASEAN and the AMS could share their good progress in IB promotion and 

achieving socio-economic results for the BoP through private sector solutions, with other 

regions through establishing South-South dialogues.22 

  

 

22  For example, back-to-back to the 2019 IB summit, such south-south dialogue was organized by iBAN together with 

Cambodia, Malaysia, Viet Nam and Nigeria. The government of Nigeria and its business associations very much welcomed 

that learning and are now in the process of doing a similar landscape studies with policy recommendations for IB 

promotion. 



15 

Overview of IB policy instrument and the potential roles of key stakeholders 
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အော  ယံတ င ်အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ော 

စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားမမြှင တ်ငန် ိုငသ် ျားအတွက် 

လမ်ျားညွှနခ် က်မ ောျား 

မမနမ်ောန ိုငင်အံတကွ် ရှငျ်ားလငျ်ားခ ကအ်က ဉျားခ  ပ် 

A. အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ော စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား (IB) 

အသပေါ်ခခံ ငံို ံိုျား ပ်ခ က်နငှ  ်ခမနမ်ောန ိုငင်တံ င ်ပ ျားသပါငျ်ားသ ောင ွ်က်န ိုငမ်ည  ်

အခွင အ်လမ်ျားမ ောျား 

1. ခမနမ်ောန ိုငင်အံစ ိုျား ၊ စ မံက နျ်ားနငှ ဘ်ဏ္ဍောသ ျားဝနက်က ျားဌောန (ယခို  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုနငှ  ်န ိုငင်ခံခောျား စ ျားပ ောျား 

 က်  ယ်သ ျားဝနက်က ျားဌောန) လက်သအောက်ရှ   ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုနငှ  ်ကိုမပဏ မ ောျား ညွှနက်ကောျားမှု ဦျားစ ျားဌောန (DICA)  ည် 

UK Aid  နပံ်ိုသင အစ အစဉ်မြင  ်DaNA Facility နငှ ပ် ျားသပါငျ်ားကော မြန်ြာန ိုငင်တံငွ ်

အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ာ စ ီးပွာီးသ ီးလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား၏ အခ ြေအခေအခ ေါ် ခလေ့လာမှုတစ်ရ ်က ို ၂၀၁၈ 

ြေိုနစ်ှတငွ ်  ြုလို ် ြေ ေ့ ါ ည်။ အ  ိုပါသလ လောမှုစောတမ်ျားအတွက် စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားသပါငျ်ား  ၁၇၆ 

ခိုက ိုအကွဲခ တ်ပပ ျားသနောက် အလောျား အလောရှ သ ော IB ကိုမပဏ  ၅၆ ခိုက ိုသ  ျားခ ယ်ကော ၎ငျ်ားတ ို  အနက် ၂၁ ခိုက ို 

တ ထ င ်နျ်ား စ်သ ော IB စ ျားပေွာျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားပံိုစံမ ောျား၊ IB သ ောင ် က်ခ က်မ ောျားနငှ  ်လ မှုအက   ျားမပ စ ျားပွောျားသ ျား 

လိုပ်ငနျ်ား စတငသ် ောင ွ်ကမ်ှုမ ောျားအမြစ ်  တမ်ှတသ် ေ်ာခပခွဲ  ည်။ ထ ိုကိုမပဏ မ ောျား ည် အထ ျား မြင  ်

စ ိုက်ပ   ျားသ ျား၊ စ မ်ျားအင၊် ဘဏ္ဍောသ ျား၊ ပညောသ ျားနငှ  ်က နျ်ားမောသ ျားအခပင ်အ ိုျားအ မ်နငှ စ်ည်ပင ်ောယောသ ျား 

ဝနသ် ောငမ်ှုကဏ္ဍမ ောျားတငွ ်သ ောင ွ်က်လ က်ရှ  ည ်လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားခ စ် ည်။ 

2. သလ လောမှုစောတမ်ျား ည် IB ခမြှင တ်ငသ် ျားအတ က် အသထောက်အက ခ စ်သစမည ် ပတ်ဝနျ်ားက ငက် ိုလည်ျား 

 နျ်ားစစ်သလ လောခွဲ ပပ ျား IB မြြှင တ်ငသ် ီးအတကွ ်ြဟာဗ ျူဟာသမြာကြူ်သ ာငအ်မြစ ်စနစ်က စွာပါဝငန် ိုင ်န် 

အကကမံပြုခ က ်၈ ခိုက ို ခရေးဆွ ြေျမှတြ်ေ ေ့ ါ ည်။ ၎ငျ်ားတ ို  မှော- 

1. IB အစ အစဉ်အတ က ်ဦျားသ ောငသ် ျားအ  ွဲွဲ့က ို တည်သထောငပ်ပ ျား   ံွဲ့ ပ   ျားသ ျားမ တ် က်မ ောျားထမံှ အသထောက် 

အပံ က ိုစိုသ ောငျ်ား ယ  န၊် 

2. IB ကိုမပဏ မ ောျားနငှ  ်၎ငျ်ားတ ို  နငှ  ် က်စပ်အမှတတ်ံ  ပ်မ ောျား အသကကောငျ်ား အ  ပညော တ ိုျားတက်သစ န၊်  

3. IB က စစ ပ်မ ောျား   ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျားအတ က် နည်ျားပညောအက အည သပျားခခငျ်ား၊ IB နည်ျားခပ  ငတ်နျ်ားနငှ  ်

အက   ျား က်သ ောက်မှု သစောင က်ကည ်စစ်သ ျား န၊် 

4. အစ ိုျား သအဂ္ ငစ် မ ောျားနငှ  ် စ ျားပ ောျားသ ျားအ ငျ်ားအ  ွဲွဲ့မ ောျားတ င ် IB အခ ာကအ်  ေ့  ြုခေရာမျာေးက ို 

ထ သထောင ်န၊် 

5. IB အ  အမှတ်ခပ ခခငျ်ားနငှ  ်အ  အမှတ်ခပ လက်မှတ်သပျား ည ်စနစ် တည်သ ောက် န၊် 



17 

6. စက်မှု  ိုင ်ောမ ဝါဒ(အထ ျား ခ င  ် အသ ျားစောျားနငှ  ် အလတ်စောျား စ ျားပ ောျားသ ျား လိုပ်ငနျ်ားမ ောျား (SME) 

တ ိုျားခမြှင ခ်ခငျ်ားအတ က်) ၌  IB က ို ဦျားစောျားသပျားထည  ်ွငျ်ား နန်ငှ  ်IB   ိုင ်ောခံစောျားခွင ပံ်ိုစံမ ောျားက ိုပါ ထည ်  ငျ်ား န၊် 

7. အစ ိုျား ၏ဝယ်ယ မှုမှတစ် င  ် IB ထိုတ်ကိုနန်ငှ ဝ်နသ် ောငမ်ှုမ ောျားအတ က် ဝယ်လ ိုအောျားက ို ခ ိုငမ်ော သစ န၊် 

နငှ  ်

8. IB နငှ  ် လ မှုအက   ျားမပ စ ျားပေွာျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားအတွက်  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှု  နပံ်ိုသင  တည်သထောင ်န ်

တ ို  ခ စ်ပါ ည်။ 

3. မဟောဗ ျူဟောသမမောက်မ သဘောငန်ငှ အ်ည  ၂၀၁၉ ခိုနစှ်၊ ဧပပ  ၃  ကသ်န  တ င ် ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှုနငှ  ်

ကိုမပဏ မ ောျားညွှနက်ကောျားမှုဦျားစ ျားဌောန၊ စက်မှုဝနက်က ျားဌောနလက်သအောက်ရှ  အသ ျားစောျားနငှ အ်လတ်စောျား စ ျားပ ောျားသ ျား 

  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှု ဦျားစ ျားဌောန (DISI)၊  က်  ိုင ်ောဌောနမ ောျား၊ ခမနမ်ောလ ငယ်စ န  ဦ်ျားစ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားရှင ်အ ငျ်ား 

(MYEA)၊   ံွဲ့ ပ   ျားမှုမ တ် က်မ ောျား၊ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ၊ လမူှုခရေးအကျ ြုေးရည်ခမ ာ်  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျားနငှ  ်

အခခောျားအြွ ွဲ့အစည်ျားမ ောျား   ွဲွဲ့စည်ျားခွဲ  ည ် အမျာေးပါဝငအ်ကျ ြုေးြေ စာေးန ိုငသ် ော စ ျားပ ောျားသ ျားလို ်ငေ်ေးမျာေးနငှ  ်

လမူှုခရေးအကျ ြုေးရည်ခမ ာ ်ရငေ်းနှ ေး မ ြု ်နှ မှုဆ ိုငရ်ာဦေးခဆာငခ်ရေးအဖွ ွဲ့သည် IB   ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျားအတွက် 

တက်ကကစ ော သ ောင ွ်ကလ် က်ရှ ပါ ည်။ မဟောဗ ျူဟောသမမောက်မ သ ောင ် ိုင ်ောအကကခံပ ခ က် ၈ ခ က်က ို 

ခမနမ်ောန ိုငင် ံငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုသကေ်ာမရှင ်(MIC) နငှ  ်အစ ိုျား ၏ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျား သကေ်ာမတ  တ ို  က 

သထောက်ခံခွဲ ကကပပ ျား MIC ၏ အတ ငျ်ားသ ျားမ ျားရံို ျားအမြစ် သ ောင ွ်က်လ က်ရှ  ည D်ICA က ခမနမ်ော န ိုငင်တံ င ်IB 

ခမြှင တ်ငသ် ျား  ိုင ်ောလိုပ်သ ောငခ် က်အစ အစဉနငှ  ်ပ ျားသပါငျ်ားညြှ နှု ငျ်ားအသကောငအ်ထည်သြေ်ာ န ိုငသ် ျားအတကွ် 

မပင ်ငလ် က်ရှ ပါ ည်။ MYEA Inclusive Business Award က ို ၂၀၁၉ ခိုနစ်ှတ ငက် ငျ်ားပခွဲ ပပ ျား IB Innovation 

Award၊ Social Impact Award နငှ  ်Entrepreneurship တ ို  က ိုသပျားအပ်ခွဲ  ည်။ IB နငှ  ်ပတ် က်၍ 

အ  ပညောပ ိုမ ိုက ယ်ခပန  သ်စ နအ်တ က်  နက်ိုနန်ငှ မ်နတသလျားမမ  ွဲ့တ ို  တ င ်အ  ပညောခမြှင တ်ငသ် ျား 

အစ အစဉမ ောျားခပ လိုပ်ခွဲ ကကပပ ျား ၂၀၂၀ ခပည ်နစှအ်တ ငျ်ား အစ ိုျား နငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍနစ်ှခိုလံိုျားအတ က် Online 

Bootcamp က ို  ငရ် ိုျား (၄) ခိုခ င  ်ြွင လှ်စ်  ငက်ကောျားသပျားခွဲ ပါ ည်။ IB 

စ ျားပ ောျားသ ျားဝနျ်ားက ငတ် င ် IB  စ နျ်ားဦျားသ ောင ် က ်ည ် ကိုမပဏ နငှ  ်

အန ျားကပ်လက်တ ွဲသ ောင ် ကန် ိုငမ်ည ် က်သ ခပခ က်တစခ်ိုအခ စ် IB စ မံက နျ်ားမ ောျားက ို အသကောငအ်ထည် 

သ ော် န ်နည်ျားပညော  ိုင ်ော အက အည မ ောျားက ို ပံ ပ ိုျားသပျားန ိုငသ် ျားလည်ျား ပါဝငပ်ါ ည်။ သလျားခိုသခမောက် 

 ငရ် ိုျား ည် Last Mile Distribution due to the COVID-19 context ခ စပ်ပ ျား COVID-19 

အက ပ်အတည်ျားကောလအတ ငျ်ား IB ပံိုစံ ည် ၎ငျ်ားတ ို   စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို မည်  ို   အက   ျားခ စ်ထနွျ်ားသစပပ ျား 

COVID-19 သကကောင  ်သတွွဲ့ ကကံ   ည ် အခက်အခွဲမ ောျားက ို သခ ရှငျ်ားန ိုငမ်ည ်အခ က်မ ောျား က ို 

ထည ် ွငျ်ားထောျားကော  အ  ိုပါ  ငရ် ိုျား (၄) ခိုက ို ၂၀၂၀မပည ်နစှ် ဧပပ  လ ၂၇  က်သန  မှ ၂၀၂၀ မပည ်နစှ် နစှ်ကိုနအ်ထ  

(ယသန  အထ  မှတ်ပံိုတငထ်ောျား   ၁၀၀၀ သက ော)်ြွင လှ်စ် ငက်ကောျားသပျားခ  မခငျ်ားမြစ် ည်။ 

အမျာေးပါဝငအ်ကျ ြုေးြေ စာေးန ိုငသ် ောစ ျားပွောျားသ ျားလို ်ငေ်ေးမျာေး  ိုင ်ောမ ဝါဒ  - အမျာေးပါဝင ်အကျ ြုေးြေ စာေးန ိုင ်သ ော 

စ ျားပွောျားသ ျားလို ်ငေ်ေးမျာေးတ ိုျားတက်မှုအတွက် မမနမ်ော အစ ိုျား က သ ောင ွ်က်န ိုငမ်ည ် နည်ျားလမ်ျားမ ောျား၊ 

အသကောငျ်ား ံိုျား အသလ အက င မ် ောျားနငှ  ်အလောျားအလောအသပေါ် အမမင ်က ို မ ကကမ်ျားသ ျား ွ လ က်ရှ ပါ ည်။ 
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• DaNa Facility  ည် ခမနမ်ောန ိုငင်တံ င ်အမျာေး ါဝငအ်ကျ ြုေးြေ စာေးန ိုငသ် ော စ ျားပွောျားသ ျားလို ်ငေ်ေးမျာေး (IB) 

က ို အသထောက် အက မပ  နအ်တွက် နည်ျားပညော အက အည မ ောျားသပျားအပ်ခွဲ  ည်။ 

 က်  ယ် န ်

• ဦျားသနလ ငထ် ဋ၊် ေိုတ ယညွှနက်ကောျားသ ျားမ ျား၊ စက်မှုညွှနက်ကောျားမှုနငှ  ် စစ်သ ျားမှု  ိုင ်ောဦျားစ ျားဌောန၊ စကမ်ှု 

ဝနက်က ျားဌောန၊ ခမနမ်ော။ 

• သဒေါ်   တောထနွျ်ားမမင ၊် ဒိုတ ယညွှနက်ကောျားသ ျားမ ျား၊  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှုနငှ  ် ကိုမပဏ မ ောျားညွှနက်ကောျားမှုဦျားစ ျားဌောန၊ 

 ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှုနငှ  ်န ိုငင်မံခောျားစ ျားပွောျား က် ယွ်သ ျားဝနက်က ျားဌောန။ 

အသ ျားကက ျားစော  က်စောတမ်ျားမ ောျား 

• DICA၊ DISI၊ DaNa Facility၊ UK Aid (သအောက်တ ိုဘော ၂၀၁၈) - ခမနမ်ောန ိုငင်တံ င ် အမျာေးပါဝင ်

အကျ ြုေးြေ စာေးန ိုငသ် ော စ ျားပ ောျားသ ျားလို ်ငေ်ေး။ လ မှုသ ျား  ိုင ်ော အက   ျား က်သ ောက်မှုက ို ဦျားတည်န ိုငမ်ည  ်

အစ အစဉ်။ https://www.inclusivebusiness.net/node/4192 

B. အော  ယံတ င ်အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ော စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား မမြှင တ်ငသ် ျား 

4. အာဆ ယ၏ံ IB ြွင ဆ် ိုခ ကန်ငှ  ်မခံြုငံို ံိုီး ပ်ခ က ်- အော  ယ ံည် အောျားလံိုျားပါဝငသ် ော စ ျားပ ောျားသ ျား 

လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို စ ျားပွောျားသ ျားအ  အက   ျားအမမတ်ရှ မပ ျားကိုနပ်စစည်ျားမ ောျား၊ ဝနသ် ောငမ်ှုမ ောျားနငှ  ်အ က်သမ ျား 

ဝမ်ျားသက ောငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို ကိုမပဏ မ ောျား၏ အဓ ကလိုပ်ငနျ်ားက ငျ်ား က်၏ အစ တအ်ပ ိုငျ်ား တစ်ခိုအခ စ် 

လက်ကောျားသ ောငျ်ားခ   ၊ ခ န  ခ် ျူျား  မ ောျား၊ လက်လ သ ောငျ်ားခ   မ ောျား   ို  မဟိုတ် သ ောက် ည်မ ောျား ပါဝငသ်စလ က် 

စ ျားပ ောျားသ ျားပ  မစ်၏ အသမခ(BOP) ရှ  လ မ ောျား   ို  မဟိုတ် သမခခံလ တနျ်ားစောျားမ ောျားအထ  အက   ျား က်သ ောက်မှု 

ရှ သစ ည ်စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်မ ောျားဟို   တ်မှတ် ည်1။ IB က ို  နည်ျားလမ်ျား (၃) ခိုမြင  ်လိုပ်သ ောငန် ိုငပ်ပ ျား ၎ငျ်ားတ ို  မှော 

IB စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားပံိုစမံ ောျား၊ IB သ ောင ွ်က်ခ က်မ ောျားနငှ လ် မှုအက   ျားမပ စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား 

အစပ   ျားလိုပ်သ ောငခ်ခငျ်ား စ ည်တ ို   ခ စ် ည်။2 

 

1 အဓ ပပါယ်ြွင  ် ိုခ က်အ  G20 မှတ ထွငထ်ောျားသ ော IB အဓ ပပောယ်က ို  ည်ညွှနျ်ား ည ် ASEAN အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ော 

စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား မ သ ောငတ်ွငမ်ပဌောနျ်ားထောျား ည်။ https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-

InclusiveBusiness-Framework.pdf 

2 IB စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားပံိုစံမ ောျား ည် အသမခခံလ တနျ်ားစောျားမ ောျားက ို ၎ငျ်ားတ ို  ၏အဓ ကစ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားလည်ပတ်မှုတွငသ်ပါငျ်ားစပ်မပ ျား 

သ ျားကွက်အမမတ်မ ောျားက ို  တ မပ မ  န ် သမ ော်လင က်ော အဓ ကအောျားမြင  ် စ ျားပွောျားသ ျား နပံ်ိုသငကွ ို ော မှ ခ ိုထောျားခ   ည်။ IB 

လှုပ်ရှောျားမှုမ ောျား ည် အမခောျားတစ်ြက်တွင ် အသမခခလံ တနျ်ားစောျားမ ောျားက ို ၎ငျ်ားတ ို  ၏ တနြ် ိုျားကွငျ်ား က်တွင ် သပါငျ်ားစပ်ထည ် ွင ် ထောျား 

သ ော်လည်ျား ထ ို  ို  မြင  ် စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား ည် IB သ ောင ွ်က်ခ က်မပါလ ငပ်င ်  က်လက်ရှင ်နန် ိုငမ်ည်။ CSR 

https://www.inclusivebusiness.net/node/4192
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-InclusiveBusiness-Framework.pdf
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5. ၂၀၁၇ ခိုနစှ်တ င ်အော  ယံသခါငျ်ားသ ောငမ် ောျား ည် အမျာေးပါဝငအ်ကျ ြုေးြေ စာေးန ိုငသ် ော စ ျားပ ောျားသ ျား 

လို ်ငေ်ေးမျာေးအတ က ်အသခခအသနသကောငျ်ားတစ်ခို  နတ် ျား န ်ပ ိုမ ိုအသလျားသပျားလိုပ်သ ောင ်နန်ငှ  ်အော  ယံ IB 

မ သဘောငက် ို သထောက်ခံခွဲ  ည်။ ၂၀၁၈ ခိုနစှ်တ င ်အသ ျားစောျား၊ အငယ်စောျားနငှ  ်အလတ်စောျား စ ျားပ ောျားသ ျား 

လိုပ်ငနျ်ားမ ောျား  ိုင ်ော အော  ယံညြှ နှု ငျ်ားသ ောင ် က်သ ျားသကေ်ာမတ  (ACCMSME)  ည် သေ တ ငျ်ား IB 

က ိုခမြှင တ်င ်န ်ဦျားသ ောငခ်ွဲ  ည်။ ထ ိုအခ  နမ်ှစ၍ အော  ယံအ  ွဲွဲ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအသနခ င  ်စ မ်ျားသ ောင ်ည် 

တည်သ ောက်သ ျား အစ အစဉ်မ ောျား၊ အစ  ငခံ်စောမ ောျားနငှ လ်မ်ျားညွှနခ် က်မ ောျားထိုတ်သဝခခငျ်ားနငှ  ်န ိုငင်သံတေ်ာအ င  ်IB 

ခမငက် ငျ်ားသလ  လောမှုမ ောျား   ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျားတ ို  မှတစ် င  ်န ိုငင်သံတော်အ င န်ငှ သ်ေ တ ငျ်ားအ င န်စ်ှခိုလံိုျားတ င ်

IB က ို တ ိုျားခမြှင ခ်ခငျ်ားတ င ်   ောထငရ်ှောျားသ ောတ ိုျားတက်မှုမ ောျားခ စ်သစခွဲ ပပ ခ စ် ည်။ အော  ယံစောတမ်ျားတ င ်

အမျာေးပါဝငအ်ကျ ြုေးြေ စာေးန ိုငသ် ော စ ျားပ ောျားသ ျားလို ်ငေ်ေးမျာေးက ို ခမြှင တ်ငခ်ခငျ်ားအတ က် သေ တ ငျ်ားလမ်ျားညွှနခ် က ်

မ ောျားက ို အော  ယံစ ျားပ ောျားသ ျားဝနက်က ျားမ ောျား (AEM) က ၂၀၂၀ မပည ်နစှ်၊ က ဂ္ိုတလ်တ င ်က ငျ်ားပသ ော ၅၂ 

ကက မ်သခမောက် အော  ယ ံAEM အစည်ျား အသဝျားတ င ်သေ တ ငျ်ားမှော အော  ယ ံမ ဝါေ နတ် ျား  မ ောျားအတ က် 

က ိုျားကောျား န ်စောခ  ပ်မဟိုတ်သ ော စော  က ်စောတမျ်ားက ို သပျားအပ်ခခငျ်ားခ င  ်အတည်ခပ သပျားခွဲ  ည်။ IB အသနခ င  ်

န ိုငင်သံတော်အ င တ် င ်မည်  ို  ပံ ပ ိုျားက ည န ိုငသ်ကကောငျ်ားနငှ  ်မည် ည ်အ  ွဲွဲ့အစည်ျား  ိုင ်ော တည်သ ောက်မှု လ ိုအပ် 

 ည်က ို သ ော်ခပထောျား ည ်အခပင ်သေ တ ငျ်ားအ င တ် င ်IB က ို မည်  ို  ခမြှင တ်င ်င သ်ကကောငျ်ား အကကံခပ ထောျား 

 ည်။ 

6. အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ော စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား (IB) အစ အစဉ် ည် စ ျားပ ောျားသ ျား၊ 

လိုပ်ငနျ်ား  ိုင ်ော နငှ လ် မှုသ ျား  ည်မှနျ်ားခ က်မ ောျားနငှ  ်အက   ျားသက ျားဇ ျားမ ောျားက ိုသ ောသနေှာပပ ျား စ ျားပ ောျားသ ျားပ  မစ်၏ 

အသခခတ င ်အစ ိုျား မ ောျား၊ စ ျားပ ောျားသ ျား လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားနငှ ခ်ပည်  မ ောျား စ ည ်  ံိုျားဦျားစလံိုျားအတကွ် အက   ျားရှ သစခခငျ်ား 

ခ စ် ည်။ IB  ည် အခပနအ်လှန ်သ  ျားသန ျားသ ော သခါငျ်ားစဉ်တစ်ခိုခ စ် ည်၊ ၎ငျ်ား၏ခမြှင တ်ငသ် ျားနငှ  ်

န ိုငင်သံတေ်ာအ င န်ငှ သ်ေ တ ငျ်ားအ င  ်မ ဝါေမ ောျားနငှ  ်သပါငျ်ားစပ်ခခငျ်ား ည် အစ ိုျား နငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍနစ်ှခိုလံိုျားမှ 

 က်  ိုင ် မ ောျားအောျားလံိုျားနငှ  ်န ျားကပ်စ ော ပ ျားသပါငျ်ားသ ောင ် က် န ်လ ိုအပ် ည်။ ထ ို  သကကောင  ် က်  ိုင ် မ ောျား 

အောျားလံိုျား ည် IB ပံိုစံ၊ လိုပ်သ ောငမ်ှုမ ောျား အတ က ်အလောျားအလောရှ သ ော လမ်ျားသကကောငျ်ား မ ောျားအခပင ်

န ိုငင်သံတေ်ာနငှ သ်ေ   ိုင ်ော မ ဝါေမ ောျားတ င ်IB က ို မမြှင တ်ငမ်ခငျ်ားနငှ  ်သပါငျ်ားစည်ျားခခငျ်ားတ ို  တ င ် ံို ည်မှနျ်ားခ က် 

 ရှ သစန ိုငမ်ည ် အက   ျား သက ျားဇ ျားမ ောျားအတ က်ပါ တ ည သ ောနောျားလည်မှုရှ ကက ည်။ 

7. IB  ည် COVID 19 အလန်ွ မပန်လည်တည်သဆာကသ် ီး၏တစ်စ တတ်စ်ပ ိုငီ်းအသနမြင -် IB  ည် 

COVID-19 အက ပ်အတည်ျားမှခပနလ်ည်န ိုျားထလောသစ နန်ငှ  ်ပ ိုမ ိုသကောငျ်ားမ နသ် ော ခပနလ်ည်တည်သ ောက် န ်

ကက  ျားပမျ်ားအောျားထိုတ်မှုမ ောျားက ို အသထောက်အက မပ န ိုငပ်ါ ည်။IB စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား ပံိုစမံ ောျားရှ သ ောကိုမပဏ မ ောျား 

 

သ ောင ွ်က်ခ က်မ ောျား ည်ဤအမ   ျားအစောျားသအောက်တွငရ်ှ  ည်။ သနောက် ံိုျားအသနမြင  ် လ မှုအက   ျားမပ စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား မ ောျား ည် 

လ မှုသ ျား  ိုင ်ော အက   ျား က်သ ောက်မှုမ ောျားက ို ရှငျ်ားလငျ်ားစွောသြော်မပန ိုငသ် ော်လည်ျား  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှ ံ မ ောျားအတွက် အမမတ်အစွနျ်ား 

မ ောျားမ ောျား  န ်ပံိုစံခ ထောျားမခငျ်ားမရှ ပါ။ 
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 ည်  နျ်ား စ်တ ထ ငမ်ှုရှ ပပ ျား၎ငျ်ားတ ို  ၏လ မှုသ ျား  ိုင ်ော အက   ျား က်သ ောက်မှု ည် န ိုငင်တံွငျ်ားတွင ်

 ရှ ပါ ည်။ မ ောျားစ ောသ ော  တ ို   ည် last-mile distribution 

နငှ က်ိုနပ်စစည်ျားသပျား  ငျ်ား  မ ောျားနငှ ထ် သတ ွဲ့ မှုစနစ်မ ောျားက ို ထ သထောငခ်ွဲ ပပ ျား လက်လိုပ်လက်စောျားနငှ  ်

ဝငသ်င နည်ျားသ ောလ တနျ်ားစောျား သ ျားက က်က ို နောျားလည် သဘောသပါက် ကက ည်။ 

စ ျားပ ောျားသ ျားအက ပ်အတည်ျားကောလတ င ်ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍအောျား သင သကကျားသထောက်ပံ မှု သပျားသနသ ော 

အစ ိုျား မ ောျား ည် ၎ငျ်ားတ ို  ၏ပံ ပ ိုျားမှုမ ောျားက ို စ ျားပ ောျားသ ျားအသပေါ်  က်သ ောက်မှုမ ောျား နတ် ျား နန်ငှ  ်အောျားလံိုျားပါဝင ်ည  ်

စ ျားပ ောျားသ ျားအသလ အက င မ် ောျား    ို   သခပောငျ်ားလွဲမှုမ ောျားက ိုအောျားသပျားခခငျ်ားခ င  ်ပ ိုမ ိုသကောငျ်ားမ နသ် ောအနောဂ္တ်က ို 

တည်သ ောက် န ်ပ ိုမ ိုစ တ်ဝငစ်ောျားလော ကက ည်။ IB ကဏ္ဍ၏ အသခခအသနအသ ျားစ တအ်ခ က်အလက်မ ောျားအောျား 

သယဘိုယ အောျားခ င  ်သပျားအပ်ခခငျ်ား ည်  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျားအောျား  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုမ ောျားနငှ  ်ခပနလ်ည်ခ  တ် က် န ်

က စစက ို က ည  န ်အသထောက်အက ခပ  ည်။ အစ ိုျား မ ောျား ည်  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျားက ို ခ ဉ်ျားကပ်၍ 

ခ စ်န ိုငသ်ခခရှ သ ောအနတ ောယ်သလ ော ခ သ ျား မဟောဗ ျူဟောမ ောျားက ို သ  ျားသန ျားခခငျ်ားခ င  ်ခပည်   ကဏ္ဍအ ံိုျားစ  တ်က ို 

ခမြှင တ်ငန် ိုင ်ည  ်ကပ်သ ောဂ္ါလ နက်ောလ  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုမ ောျားက ို လှုံွဲ့သ ေ်ာန ိုင ်ည်။ 

C. အော  ယံသေ အတ ငျ်ား IB က ိုခမြှင တ်င ်န ်မ ဝါေ  ိုင ်ော က   ယော ၁၂ခို 

8. အာဆ ယတံငွ ်အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ာ စ ီးပွာီးသ ီးလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား မြြှင တ်ငသ် ီးအတကွ ်

လြ်ီးညွှန်ခ က ်ြ ာီး ည် န ိုငင်သံတော် အ င တ် င ်IB က ိုခမြှင တ်င ်နအ်တ က် မ ဝါေ ၁၁ ခို3 နငှ  ်

သေ တ ငျ်ားအ င တ် င ်IB က ို ခမြှင တ်င ်န ်“အော  ယ ံသေ တ ငျ်ားနငှ  ်ခပငပ်ရှ  IB အောျားခမြှင တ်င ်န ်

ညြှ နှု ငျ်ားသ ောင ် က်မှုမ ောျားက ို  နတ် ျားခခငျ်ား” မ ဝါေတစ်ခိုခ စ် ည်။ မ ဝါေပ ိုငျ်ား  ိုင ်ောနည်ျားလမ်ျား 

က   ယောတစ်ခိုခ ငျ်ားစ ၏သ ော်ခပခ က်က ို သနောက် က်တ ွဲ ၁ တ ငသ် ော်ခပထောျား ည်။ 

D. IB ခမြှင တ်ငသ် ျား မ ဝါဒပ ိုငျ်ား  ိုင ်ောနညျ်ားလမ်ျားက   ယောမ ောျားက ို ပံိုသ ေ်ာခခငျ်ားနငှ  ်

အသကောငအ်ထညသ် ော်ခခငျ်ား 

9. IB မြြှင တ်ငသ် ီး ြဟာဗ ျူဟာသ ီးဆွွဲမခငီ်း လိုပ်ငန်ီးစဉ်- အော  ယံတ င ်သပေါ်ထ က်လောသ ော IB 

မ ဝါဒပ ိုငျ်ား  ိုင ်ောေည်ေးလမ်ေးမ ောျား  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှု ည် အ င  ်(၃)  င ပ်ါဝင ်ည ်လိုပ်ငနျ်ားစဉ်က ို လ ိုက်နောပပ ျား 

 

3  (၁) IB လိုပ်န ိုင ်ည ် ပတ်ဝနျ်ားက ငတ်ွင ် မဟောဗ ျူဟောနငှ လ်ိုပ်ငနျ်ားအစ အစဉ၊ (၂) အြွ ွဲ့အစည်ျား  ိုင ်ော IB မမြှင တ်ငသ် ျား၊ (၃) IB 

အ  အမှတ်မပ မခငျ်ားနငှ မှ်တ်ပံိုတငမ်ခငျ်ား၊ (၄) IB အ  အမမငမ်မြှင တ်ငမ်ခငျ်ား၊ (၅) ကိုမပဏ မ ောျားအတွက် IB 

စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား  ိုင ်ောနည်ျားမပမ ောျား၊ (၆) IB  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှု မက်လံိုျားမ ောျား၊ (၇)  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှုအနတ ောယ်မ ောျားက ိုသလ ော ခ မခငျ်ား၊ (၈) 

အစ ိုျား  ဝယ်ယ သ ျားတွင ်IB တ ိုျားမမြှင မ်ခငျ်ား၊ (၉) လက်ရှ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍနငှ  ်အမခောျားြွံွဲ့ မြ  ျားသ ျားအစ အစဉမ ောျားတွင ်IB က ို ပစ်မှတ်ထောျားမခငျ်ား၊ 

(၁၀) IB အောျားလ မှုသ ျားလိုပ်ငနျ်ားနငှ  ်လ မှုသ ျား တောဝနယ် မှု အစ အစဉမ ောျားတွင ်ခ  တ် က်သပါငျ်ားစည်ျားမခငျ်ား၊ (၁၁) IB  လဒမ် ောျားအသပေါ် 

သစောင က်ကည ်မခငျ်ားနငှ အ်စ  ငခ်ံမခငျ်ား 
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(၁)အစ ိုျား  - ပိုဂ္ဂလ ကခ  တ် က်မှုတ င ်သ ော်သ ောငခ်ခငျ်ား၊ ပံိုသ ေ်ာခခငျ်ားနငှ  ်ဗ ျူဟောတ ိုျားတက်မှုမ ောျားအတ က် 

အကကံခပ ခခငျ်ား၊ (၂) အမ ောျားပ ိုငန်ငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကသ  ျားသန ျားပ ွဲမ ောျားမှတ င  ်တ ိုငပ်ငသ်  ျားသန ျားခခငျ်ား၊ အ  ပညောသပျားခခငျ်ား 

နငှ ခ်မြှင တ်ငခ်ခငျ်ား၊ နငှ  ်(၃) ထ နျ်ားခ  ပ်ခခငျ်ား၊ နည်ျားပညောအက အည နငှ  ်မဟောဗ ျူဟော အသကောငအ်ထည်သ ော်ခခငျ်ား 

တ ို  ခ စ် ည်။ ဘက်သပါငျ်ားစံို က်  ိုင ် မ ောျား၏ ပ ျားသပါငျ်ားပါဝငမ်ှုနငှ  ်ပါဝငမ်ှု  ည်  ယ်ခ က် ည် IB အတ က် 

ယံိုကကည်စ တ်ခ  သ ောက စစ ပ်တစ်ခို တည်သ ောက် နန်ငှ  ်မဟောဗ ျူဟော  ိုင ်ောအကကံခပ ခ က်မ ောျားအောျား န ိုငင်၏ံ 

တ က သ ောလိုပ်ငနျ်ားစဉ်မ ောျားနငှ အ်ည  အစ ိုျား နငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမှ အတည်ခပ ထောျားသ ော မ ဝါဒပ ိုငျ်ား  ိုင ်ော 

ေည်ေးလမ်ေးမျာေးအခ စ ်တ ိုျားတက်သမပောငျ်ားလ မခငျ်ားက ို အသထောက်အက မပ န ိုငမ်ည  ် ပ ိုင ် ိုငမ်ှုနငှ  ်

ကတ ကဝတ်မ ောျားက ို  နတ် ျား နခ် စ် ည်။ 

10. IB မြြှင တ်ငသ် ီး ြူဝါဒ  ိုငေ်းဆ ိုင ်ာနည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို အသကာငအ်ထည်သြာ် န် ကနဦီး  မြငြ်ှုြ ာီး - IB 

 ည် ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ၏ သ ောင ွ်က်မှုတစ်ခိုခ စ်သ ောသကကောင  ်မ ဝါေခ မတှ်  မ ောျား ည် IB မဟောဗ ျူဟောမ ောျား 

  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျားနငှ  ်အသကောငအ်ထည်သြော်သ ျားတ င ်ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ က ိုယ်စောျားလှယ်မ ောျားပါဝင ်န ်

လ ိုအပ် ည်။ IB မ ဝါေမ ောျား အသကောငအ်ထည်သ ော ်ောတ င ်အသတ ွဲ့အကကံ အနည်ျားငယ ်ောရှ သ ော်လည်ျား 

အစ ိုျား နငှ  ်ပိုဂ္ဂလ က ကဏ္ဍ အဓ ကသန ောမ ောျားအတ က ်သ ောင ် က်မှု ယနတ ောျားမ ောျားပံိုစံ ဥပမောအောျားခ င  ်

ဦျားသ ောငသ် ျားအ  ွဲွဲ့မ ောျားက ို စတငခ်ွဲ ခခငျ်ားခ စ် ည်။ IB အောျားခမြှင တ်င ်န ်အစ ိုျား အစ အစဉ်တစ်ခို တည်သထောင ်

ခခငျ်ားမ ှည် IB အောျား ခမြှင တ်င ်န ်အတ က ်တ က သ ောဥပသေခပဌောနျ်ားခ က်မ ောျား ခ မတှ်ခခငျ်ားအထ  

ခ ိုငမ်ော ည ်အ  ွဲွဲ့အစည်ျားတစခ်ို၏ အ င  ်ည် အနောဂ္တတ် င ်IB ၏ မဟောဗ ျူဟော သ ရည်ှတည်တံ ခ ိုငပ်မွဲမှုနငှ  ်

အက   ျား က်သ ောက်မှုက ို ညွှနခ်ပလ မ ်မည်။ IB က ိုခမြှင တ်င ်နအ်တ က် အဓ ကအစ ိုျား ဘတ်ဂ္ က်လ ိုအပ်ပပ ျား IB 

ဌောနနငှ ည်ြှ နှု ငျ်ားကော ပ ျားသပါငျ်ားသ ောင ် က်မှုမ ောျားက ိုလ ိုအပ် ည်။ အစ ိုျား  နပံ်ိုသင  ည် ကိုမပဏ မ ောျားနငှ  ် ငျ်ားနှ ျား 

ခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျား၏ ပိုဂ္ဂလ က နပံ်ိုသင မ ောျားအတက်ွ မြည ် ည်ျားသပျားန ိုင ်ည်။ ထ ို  အခပင ်  ံွဲ့ ပ   ျားမှုမ တ် က်မ ောျား ည် 

IB မဟောဗ ျူဟော၏ အခ   ွဲ့သ ော အစ တ်အပ ိုငျ်ားမ ောျားက ို  နပံ်ိုသင သထောက်ပံ  န ်စ တ်ဝငစ်ောျားန ိုင ်ည်။ အခ   ွဲ့သ ော 

ခမြှင တ်ငသ် ျားလှုပ်ရှောျားမှုမ ောျား ည် လက်ရှ အစ အစဉ်မ ောျား၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငျ်ားခ စ်န ိုင ်ည်။ 

အသ ျားကက ျားစော  က်စောတမ်ျားမ ောျား 

• The ASEAN IB Framework (August 2017) https://asean.org/wp-
content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf 

• Guidelines for the Promotion of Inclusive Business in ASEAN (September 2020) 

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-

Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf 

• Advancing Enabling Policy Environment for Inclusive Businesses in Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) (September 2019) 

https://www.unescap.org/sites/default/files/Inclusive%20Business%20in%20ASEAN%20-

%20Progress%20Report_ESCAP_iBAN_ASEAN.pdf 

  

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-Inclusive-Business-Framework.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/6.-ASEAN-IB-Promotion-Guidelines-Endorsed-at-the-52nd-AEM.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Inclusive%20Business%20in%20ASEAN%20-%20Progress%20Report_ESCAP_iBAN_ASEAN.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/Inclusive%20Business%20in%20ASEAN%20-%20Progress%20Report_ESCAP_iBAN_ASEAN.pdf
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သနောက် က်တ ွဲ ၁ - အော  ယံရှ  IB မမြှင တ်င ်နအ်တွက် မ ဝါဒပ ိုငျ်ား  ိုင ်ော နညျ်ားလမ်ျားမ ောျား 

အာဆ ယတံငွ ်အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ာ စ ီးပွာီးသ ီးလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား မြြှင တ်ငသ် ီးအတကွ ်လြ်ီးညွှန်ခ က ်

ြ ာီး ည် AMS အတ က် မ ဝါဒပ ိုငျ်ား  ိုင ်ောေည်ေးလမ်ေးမျာေး ၁၁ ခိုက ို မ တ် က်သပျားခွဲ ပပ ျား၊ သနောက်မ ှအော  ယ ံ

အတ က ်(အော  ယံသေ တ ငျ်ားနငှ  ်ခပငပ်သေ မ ောျားတ င ်IB က ိုခမြှင တ်င ်နည်ြှ နှု ငျ်ားသ ောင ် က်မှုမ ောျားက ို) 

အသ ျားစ တ်အခ က်အလက်မ ောျားနငှ အ်တ  အော  ယံသေ တ ငျ်ား IB က ို က ယ်က ယ်ခပန  ခ်ပန   ်လက်ခံက င  ်ံိုျားမှုက ို 

အောျားသပျား နမ်ှော သအောက်ပါ အတ ိုငျ်ား ခ စ် ည်။ - 

1. IB သ ောင ် က်န ိုငသ် ော ပတ်ဝနျ်ားက ငတ် င ်မဟောဗ ျူဟောနငှ လ်ိုပ်ငနျ်ားအစ အစဉ 

IB သဆာင ွ်ကန် ိုငသ် ာ ပတဝ်န်ီးက ငအ်တကွ ်ြဟာဗ ျူဟာ (IBee4)။ အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုင ်ည  ်

စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား ည် ြံွွဲ့ မြ  ျားတ ိုျားတက်မှုကဏ္ဍမ ောျားအောျားလံိုျား က်  ိုင ်ည ် လိုပ်ငနျ်ားပံိုစအံ စ် မြစ် ည ် 

အတွက ် စ ျားပွောျားသ ျားကဏ္ဍ၏   ို  မဟိုတ် MSME ၏မ ဝါဒမ ောျားနငှ ကွ် မပောျား ည်။ ထ ို  သကကောင  ်တ က သ ော 

မဟောဗ ျူဟောမ သဘောငလ် ိုအပ်ပပ ျား မ ဝါေသ  ျားခ ယ်မှုမ ောျားက ို က   ျားသကကောငျ်ား  သလ ော်မှုရှ ခခငျ်ား၊  က်  ိုင ် မ ောျား၏ 

ကတ ကဝတ်မ ောျားက ို   ွဲသ ောငခ်ခငျ်ားနငှ  ်IB ခမြှင တ်ငခ်ခငျ်ားက ို အသကောငအ်ထည်သ ော ်နအ်တ က်  တ်ဂ္ က်နငှ  ်

ြွ ွဲ့စည်ျားပံို  ိုင ်ောတ ို  ပါဝင ်ည  ်လိုပ်သ ောငမ်ှုအစ အစဉ်တစခ်ို ပါဝင ်ည်။ အော  ယအံ  ွဲွဲ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား (AMS) 

တ င ်အတည်ခပ န ိုင ်ည ် IB နည်ျားဗ ျူဟောမရှ သ ျားသ ော်လည်ျား မကကောသ ျားမ က န ိုငင် ံ၆ န ိုငင်ကံ မပင ်ငခ်   

 ည်မှော ပပ ျားခပည ်စံိုသ ော IB မဟောဗ ျူဟောအ  ိုခပ ခ က်မ ောျား (ကသမဘောေ ျားယောျား၊ မသလျားရှောျား၊ ခမနမ်ော၊   လစ်ပ ိုင၊် 

ဗ ယက်နမ်)၊ ကဏ္ဍအလ ိုက် IB အကကံခပ ခ က်မ ောျား (အငေ် ိုန ျားရေှာျား)   ို  မဟိုတ် IB ဥပသေကကမ်ျားနငှ လ်မ်ျားခပသခမပံို 

(  လစ်ပ ိုင)် တ ို  ခ စ် ည်။ IBee ၏မဟောဗ ျူဟောမ ောျား ည် ပံိုမှနအ်ောျားခ င  ်အစ ိုျား မှ အခခောျားအ  ွဲွဲ့အစည်ျားမ ောျားနငှ  ်

ပ ျားသပါငျ်ား၍ IB အတ က် ပ ိုမ ိုသကောငျ်ားမ နသ် ောပတ်ဝနျ်ားက င ် နတ် ျား နလ်မ်ျားညွှနခ် က်မ ောျားနငှ  ်သပါငျ်ားစည်ျားထောျား 

သ ော အစ အစဉ်မ ောျားက ို သ ော်ခပ ည်။ အခ   ွဲ့သ ော န ိုငင်မံ ောျားတ င ်IB နည်ျားဗ ျူဟောမ ောျားက ို ပ ိုမ ိုက ယ်ခပန  သ် ော 

အလယ်အလတ်ကောလ လ မှုစ ျားပ ောျား  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှု အစ အစဉ်မ ောျား   ို  မဟိုတ် စက်မှုလိုပ်ငနျ်ား   ို  မဟိုတ် 

အသ ျားစောျားနငှ အ်လတ်စောျားစ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား ြံွွဲ့ မြ  ျားတ ိုျားတက်သ ျားမဟောဗ ျူဟောမ ောျားတွငလ်ည်ျား  ည်ညွှနျ်ား 

ထောျား ည်။5 

 

4ကသမဘောဒ ျားယောျားတွင ် အ  ိုမပ ထောျားသ ောမဟောဗ ျူဟောက ို IBeeC (ကသမဗောဒ ျားယောျားတွင ် အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ော 

စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား လိုပ်သ ောငမ်ည ်ပတ်ဝနျ်ားက င)် ဟိုသခေါ် ည်။ ဤ နျ်ား စ်သ ောအမည်သပျားမခငျ်ား ည် ပနျ်ားပွင အ်မ   ျားမ   ျား 

( က်  ိုင ် မ ောျား) မှ ပ ောျားတစ်သကောငက် တဝ လည်လည်လိုပ်ကော (လိုပ်သ ောငမ်ည ်ပတ်ဝနျ်ားက င)် ဝတ်မှုနမ် ောျား (သပျားအပ်မှုမ ောျား) 

က ိုစိုသ ောငျ်ားမပ ျား ၎ငျ်ားက ိုပ ောျား ည်အမြစ်  ို   လွှ သမပောငျ်ားမခငျ်ား (IB အသထောက်အက မပ အစ အစဉမ ောျား) က ို ည်ညွှနျ်ား ည်။ 

5 ဥပမောအောျားမြင ၊် မသလျားရှောျား IB  ည် ၂၀၃၀ န ိုငင်သံတော် စ ျားပွောျားသ ျားစွမ်ျားသ ောငမ်ှုမ ဝါဒ (NEP 2030) တွင ်မဟောဗ ျူဟောတစ်ခိုမြစ်မပ ျား ၁၂ 

ကက မ်သမမောက် မသလျားရှောျားအစ အစဉသအောက်၊ ကသမဘောဒ ျားယောျား န ိုငင်သံတော ်ြွံွဲ့ မြ  ျားတ ိုျားတက်မှုစ မံက နျ်ား ၂၀၁၉-၂၀၂၃၊ နငှ  ်ြ လစ်ပ ိုငန် ိုငင် ံ
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IB ြဟာဗ ျူဟာြ ာီးနငှ  ်MSME ြံွွံ့ ဖြ ြုီးသ ီးြဟာဗ ျူဟာြ ာီးနငှ က် ိုကည်  ည်။ အော  ယံအသ ျားစောျားနငှ  ်

အလတ်စောျားမ ဝါေအညွှနျ်ားက နျ်ား ၂၀၁၈ တ င ်သ ော်ထိုတ်တငခ်ပထောျား ည်မှော စက်မှုအိုပ်စိုမ ောျား ည် 

ကိုနထ်ိုတ်လိုပ်မှု တ ိုျားတက်မှုအတ က် အသထောက်အက ခ စသ်စမည ် ပတ်ဝနျ်ားက ငတ်စ်ခိုက ို  နတ် ျားသပျားသ ော 

သကကောင  ်စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို အခပည်ခပည်  ိုင ်ောယဉှ်ပပ  ငမ်ှု၏ စ နသ်ခေါ်မှုမ ောျားက ို  င ် ိုငန် ိုင ်န ်

က ည  ည ်  ွဲွဲ့စည်ျားပံိုတစ်ခိုခ စ် ည်။ အသ ျားစောျားနငှ  ်အလတစ်ောျားစ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို န ိုငင်တံကော 

သကော်ပ ိုသ ျားရှငျ်ားမ ောျား (MNCs) နငှ  ်ခပည်တ ငျ်ားစ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား  ို   အလယ်အလတ်အ င  ်သထောက်ပံ  

သပျား ည ်လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားအမြစ် ၊  ကနထ်ရ ိုက်မ ောျားနငှ  ်သပျား  ငျ်ား  မ ောျားအသနခ င  ်လိုပ်က ိုငခွ်င  ်အခွင အ်လမ်ျားမ ောျား 

မ ရှ ပါက စကမ်ှုကဏ္ဍတ ိုျားတက်မှုအတွက ်ခပည်တ ငျ်ားတန ် ိုျား၊ အလိုပ်အက ိုင၊် ကိုနထ်ိုတ်စ မ်ျားအောျားနငှ  ်

စက်မှု  ိုင ်ော က်န ယ်မှုမ ောျားက ိုတ ိုျားခမြှင န် ိုငမ်ည် မဟိုတ်ပါ။ 

MSME နငှ  ်IB   ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှု  ည်မှနျ်ားခ က်မ ောျားနငှ  ်တောဝနရ်ှ  ည ်ဌောနမ ောျား၏ သအောငခ်မငမ်ှုညွှနျ်ားက နျ်ားမ ောျား 

အကကောျား သပါငျ်ားစည်ျားန ိုငမ်ည အ်ခ က် ည် ခ  တ် က်မှုခ စ် ည်။ MSME  ည်ကက ျားမောျားသ ောကိုမပဏ မ ောျားမှ 

တ င သ် ျားက က်  ို   ဝငသ် ောက်မှုက ိုရှောသ   ည အ်ခါ (သအောက်သခခမှခ ဉ်ျားကပ်မှု) IB ကိုမပဏ မ ောျား ည် 

၄ငျ်ားတ ို  ၏တန ် ိုျားက ငျ်ား က် (အထက်မှသအောက်  ို  ) တစ်သလ ောက်လံိုျား MSME မ ောျားနငှ ထ် သတ ွဲ့ က်  ံန ်

သမ ေ်ာလင  ်ည်။ IB နငှ  ်MSME ခမြှင တ်ငသ် ျားမဟောဗ ျူဟောမ ောျားညြှ နှု ငျ်ားမှုက ိုတ ိုျားခမြှင န် ိုင ်နအ်တ က် IB နငှ  ်

အသ ျားစောျားနငှ အ်လတ်စောျားစ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား  ိုင ်ော ဌောနမ ောျားက သအောက်ပါအ င မ် ောျားက ို လိုပ်သ ောင ်

န ိုင ်ည်6 - 

က။ IB ခမြှင တ်ငသ် ျားနငှ  ်က်  ိုငသ် ောလက်ရှ  MSME   ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှုအစ အစဉ်မ ောျားနငှ  ် အစ အစဉ် 

မ ောျားအောျား ခပနလ်ည် ံိုျား ပ်ခခငျ်ား ည် အသ ျားစောျားနငှ  ် အလတ်စောျားစ ျားပ ောျားသ ျား လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားအတ က ်

သင သကကျား သထောက်ပံ မှုနငှ  ် အသထောက်အပံ  ဝနသ် ောငမ်ှုမ ောျားကွဲ   ို  သ ော ညြှ နှု ငျ်ားသ ောင ် က်မှု  ိုင ်ော 

ခ ိုငမ်ော ည ်အခ င အ်လမ်ျားမ ောျားက ို သ ော်ထိုတ်န ိုင ်ည်။ 

ခ။ ထ ိုခပနလ်ည် ံိုျား ပ်မှု ည် MSME   ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှုတ င ် ပါဝင ်ည  ် အမ   ျား ောျားသ ျား၊ 

ခပည်နယ်နငှ သ်ေ   ိုင ်ော အ  ွဲွဲ့အစည်ျားမ ောျားနငှ  ်၎ငျ်ား  တ ို  ၏ ည်မှနျ်ားခ က်မ ောျားက ိုထပ်မံသ ေ်ာထိုတ်န ိုငပ်ပ ျား 

၎ငျ်ား ည် MSME   ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှုနငှ  ်က်န ွှယ်သ ော IB ဗ ျူဟောက ို ထည ်  ငျ်ားအသကောငအ်ထည် 

သ ော်န ိုင ်ည်။ 

 

လ မှုစ ျားပွောျားြွံွဲ့ မြ  ျားတ ိုျားတက်မှုစ မံက နျ်ားတ ို  တွင ် မဟောဗ ျူဟောအသနမြင  ် ထည ် ွငျ်ားစဉျားစောျားမခငျ်ား ခံ  ည်။  န ိုငင် ံံိုျားန ိုငင်လံံိုျားတွင ် IB 

 ည်အသ ျားစောျားနငှ  ်အလတ်စောျားစ ျားပွောျားသ ျားြွံွဲ့ မြ  ျားတ ိုျားတက်မှုမဟော ဗ ျူဟောတွင ်အဓ က အသကကောငျ်ားအ ောတစ်ခိုမြစ် ည်။ 

6 IB နငှ  ် MSME ြွံွဲ့ မြ  ျားတ ိုျားတက်မှု  ိုင ်ောညြှ နှု ငျ်ားမှုမဟောဗ ျူဟောမ ောျားက ိုသြော်မပထောျား ည ်ပိုဂ္ဂလ က၊ အစ ိုျား နငှ  ် ပိုဂ္ဂလ က ကဏ္ဍမှ 

က ိုယ်စောျားလှယ်နငှ အ်တ  ြ လစ်ပ ိုငက်ိုန ွ်ယ်သ ျားနငှ စ်က်မှုဦျားစ ျားဌောန ည်  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှု ိုတ်အြွ ွဲ့ နငှ အ်တ  ၂၀၁၉/၂၀ အောျားလံိုျား 

ပါဝငသ် ော စ ျားပွောျားသ ျား လမ်ျားမပသမမပံိုက ို တ ထွငခ်   ည်။ 
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ဂ္။ MSME   ံွဲ့ ပ   ျားသ ျားအစ အစဉ်မ ောျားနငှ  ် သပါငျ်ားစည်ျားခခငျ်ားအောျားခ င  ် အမျာေးပါဝငအ်ကျ ြုေးြေ စာေးန ိုငသ် ော 

စ ျားပ ောျားသ ျားလို ်ငေ်ေးမျာေး က ို တ ိုျားခမြှင န် ိုင ်နအ်တ က် သအောက်ပါအဓ ကမဟောဗ ျူဟော  ည်မှနျ်ားခ က်မ ောျား 

သပေါ်ထ က်လော ည်။ 

၁။ ခပည်နယ်နငှ သ်ေ   ိုင ်ောစ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို MSME မ ောျားနငှ ခ်  တ် က် ပါဝငန် ိုင ်ည ် 

အမျာေးပါဝငအ်ကျ ြုေးြေ စာေးန ိုငသ် ော စ ျားပ ောျားသ ျားလို ်ငေ်ေးပံိုစမံ ောျားက ို တ ထ င ်နအ်ောျားသပျားပါ။ 

၂။ IB နငှ  ်MSME မ ောျား၏ ဘဏ္ဍောသ ျားနငှ  ်နည်ျားပညောစ မ်ျား ည်မ ောျား တည်သ ောက် န ် ပံ ပ ိုျားမှု သပျားခခငျ်ားက ို 

ညြှ နှု ငျ်ားသ ောင ် က်ပါ၊ ဥပမော MSME စ မ်ျား ည်  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျား အစ အစဉ်မ ောျားတ င ် ပ ျားသပါငျ်ား 

ပါဝငပ်ါ။ 

၃။ IB စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားပံိုစံမ ောျားသပေါ်သပါက်လောခခငျ်ားနငှ တ် ိုျားတက်လောခခငျ်ားနငှ  ် MSME မ ောျားအတ က ်

သ ျားက က်  ို   ဝငသ် ောက်န ိုင ်ည ် အ  ိုကအ်ဝနျ်ား  ိုင ်ော မ တ် က်မ ောျားတည်သ ောက်ခခငျ်ား 

ခပ လိုပ်ပါ။ 

၄။  တငျ်ားအခ က်အလက်နငှ ဗ်ဟို ိုတမ ောျားမ သဝခခငျ်ားအခပင ် IB နငှ  ် MSME တန ် ိုျားက ငျ်ား က် 

မ တ် က်မ ောျားနငှ က် ိုက်ည သစ န ် ဗဟ ိုသေတောသဘ စ် /   ိုသလှောငရ်ံိုနငှ  ်အလ ယ်တက  လက်လှမ်ျားမ  

န ိုငသ် ော အ နလ် ိုငျ်ားသပေါ်တယ် တည်သ ောက်ခခငျ်ားက ို လ ယ်က သခ ောသမ ွဲ့သစပါ။ 

၅။ မက်ထ စ ်   ို  မဟိုတ် စံနှုနျ်ားမ ောျားနငှ  ် IB / MSME ၏ စ မ်ျားသ ောင ်ည်နငှ  ်  က်သ ောက်မှု 

မ ောျားက ိုတ ိုငျ်ားတော၊ သစောင က်ကည ်၊ တ က်ခ က ်န ်နတ် ျားပါ။ 

IB ြဟာဗ ျူဟာတစ်ခို တည်သဆာကမ်ခငီ်း ည် လိုပ်သဆာငန် ိုင ်ာ ခ န်ပ ယလံ ိုအပ် ည်- အဘယ်သကကောင  ်

  ိုသ ော ်IB ၏ကဏ္ဍစံိုပါဝငမ်ှုသကကောင  ်ထ ိုကွဲ   ို  သ ောမဟောဗ ျူဟောမ ောျားက ိုသထောက်ခ ံနမ်ေှာ န ိုငင်၏ံ အစ ိုျား  

အြွ ွဲ့နငှ  ်စ ျားပ ောျားသ ျားအ ငျ်ားအ  ွဲွဲ့မ ောျား၊ နစှ်ြက်လံိုျားတ င ် က်  ိုင ်ောဌောနနငှ  ်

အြွ ွဲ့အစည်ျားမ ောျား၏  သပါငျ်ားစည်ျားပံ ပ ိုျားမှုနငှ  ်အ င ခ်မင သ် ော ခ  တ် က်မှုလ ိုအပ် ည်။ ဤ ည်  ယ်ခ က်အ  

အစ ိုျား တ င ်တက်ကကပပ ျား စ တပ်ါဝငစ်ောျားသ ော ခ နပ် ယကံ ို ရှော န ်အထ ျားအသ ျားကက ျား ည်။ အစ ိုျား အ င တ် င ်IB 

မဟောဗ ျူဟော   ံွဲ့ ပ   ျား တ ိုျားတက်သ ျား ည် စ ျားပ ောျားသ ျားနငှ  ်ဘဏ္ဍောသ ျား၊ စက်မှုနငှ က်ိုန ် ယ်သ ျားဝနက်က ျားဌောနမ ောျား၊ 

 ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှု ဘိုတ်အ  ွဲွဲ့မ ောျားနငှ  ်စ ိုက်ပ   ျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားအတ က် တောဝနရ်ှ သ ော အဓ ကဝနက်က ျားဌောန (IB 

ပံိုစအံမ ောျားစို ည် စ ိုက်ပ   ျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားနငှ  ်လက်မှုပညောတ ို  နငှ  ် က်စပ်သနမပ ျား  ငျ်ား  မှုက ို သလ ော ခ န ိုင ်ည ် 

လိုပ်ငနျ်ားပံိုစံ မြစ် ည်) မှ ပါဝငန် ိုင ်ည်။ 

IB ြဟာဗ ျူဟာြ ာီး ည် သခတြ် စ ီးပွာီးသ ီးပံိုစြံ ာီးက ို အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ာ စ ီးပွာီးသ ီး 

လိုပ်ငနျ်ား ပံိုစြံ ာီးအမြစ်  ို   အ ငွက် ျားသမပာငီ်းန ိုငသ် ျားအတကွ် အာီးသပီး န် ည် ွယ ်ည်- 

ဤ ည်  ယ်ခ က်အ  အကကခံပ ထောျားသ ော ပံ ပ ိုျားသပျား မည  ်ခံစောျားခွင မ် ောျား ည် IB က ို 

ရှငျ်ားလငျ်ားသ ောနောျားလည်မှုက ို နတ် ျား န ်( တငျ်ား အခ က်အလက်ခ န  သ်ဝခခငျ်ား၊  ိုသပျားခခငျ်ား၊ 

အ  အမတှ်ခပ ခခငျ်ား၊ စနစ်က သ ော က်သ ောက်မှုက ို သစောင က်ကည ် ခခငျ်ားစ ည်တ ို  ) ဦျားစောျားသပျားသ ောင ် က်ခခငျ်ား၊ 
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စ ျားပ ောျားသ ျားအ င ်င ခ် စ်မှုက ို တ ိုျားခမြှင ခ်ခငျ်ားနငှ  ်စ ျားပွောျားသ ျားနငှ  ် ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှု  ိုင ်ောအနတ ောယ်မ ောျားက ို 

သလ ော ခ ခခငျ်ားတ ို  ခ စ် ည်။ ထ ို  အခပင ်၎ငျ်ားတ ို   ည် သကောငျ်ားမ နသ် ော ခံစောျားခွင မ် ောျားနငှ  ်သခတ်မ  IB ခမြှင တ်ငသ် ျားက ို 

လက်ရှ  အသ ျားစောျားနငှ အ်လတ်စောျား စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား တ ိုျားတက်မှုမှတ င  ်ခပ လိုပ်န ိုင ်ည်။ 

ဤမဟောဗ ျူဟောမ ောျား ည် အသကောငအ်ထည်သ ော်သ ောင ်  အမ ောျား အခပောျား၏ အထ ျား ခ င အ်စ ိုျား  

(စ ျားပ ောျားသ ျားနငှ  ်ဘဏ္ဍောသ ျား၊ စက်မှုနငှ က်ိုန ် ယ်သ ျားဝနက်က ျားဌောနမ ောျားနငှ  ်၎ငျ်ားတ ို  ၏ 

 ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုခမြှင တ်ငသ် ျားအ  ွဲွဲ့မ ောျား)၊ စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားနငှ  ် က် ောက်မှု ငျ်ားနှ ျားခမ ပ်နှ ံ မ ောျားခ စ ်ည်။  

နစ်ှသပါငီ်းြ ာီးစွာ ကက ြုတငမ်ပငဆ်ငထ်ာီး ည ် IB လိုပ်သဆာငခ် ကအ်စ အစဉ်က ို IBee ြဟာဗ ျူဟာြှ 

သြာထ်ိုတထ်ာီး ည်- ၎ငျ်ား ည် IB မဟောဗ ျူဟော၏  ည်  ယ်ခ က်မ ောျားနငှ  ်ပစ်မှတ်ထောျား လေမ် ောျားက ို အသကောင ်

အထည်သ ော် နအ်တ က ်လိုပ်သ ောငမ်ှုမ ောျားနငှ  ်သပျားအပ်မှုမ ောျားက ိုသ ော်ခပထောျား ည်။ လိုပ်သ ောငခ် က်အစ အစဉ် 

တ င ်ဘတဂ်္ က်ပါဝငပ်ပ ျား ပါဝငပ်တ် က်  မ ောျား၏အခနျ်ားကဏ္ဍက ိုလည်ျား ရငှျ်ားခပထောျား ည်။ ၎ငျ်ား ည် IB 

အသကောငအ်ထည်သ ေ်ာမှုက ိုသစောင က်ကည ်သလ လောခခငျ်ားနငှ  ်က်စပ်ပပ ျား အစ ိုျား သအဂ္ ငစ် မ ောျား၊ စ ျားပ ောျားသ ျား 

အ ငျ်ားအ  ွဲွဲ့မ ောျား၊  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျား၊ စ ျားပ ောျားသ ျားပံ ပ ိုျားက ည   မ ောျား၊   ံွဲ့ ပ   ျားမှု မ တ် က်မ ောျားနငှ  ်အခခောျား  မ ောျားမှ 

ကတ ကဝတ်ခပ မှုမ ောျားက ို သလ လော ည်။ 

2. အ  ွဲွဲ့အစညျ်ားအလ ိုက ်IB ခမြှင တ်ငသ် ျားခပ လိုပ်ခခငျ်ား 

  ီးမခာီး IB ြဟာဗ ျူဟာ အသကာငအ်ထည်သြာ်သ ီးအြွွဲွံ့ြ ာီး- မဟောဗ ျူဟော  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှုနငှ အ်တ  အစ ိုျား  

၏ IB ခမြှင တ်ငသ် ျားအတ က် ဦျားသ ောငခ် နပ် ယံသ ေ်ာထိုတ်ခခငျ်ားနငှ အ်တ  IB ခမြှင တ်ငသ် ျားအတ က် မှနက်နသ် ော 

ညြှ နှု ငျ်ားခခငျ်ားနငှ စ်တငအ်သကောငအ်ထည်သ ေ်ာသ ောင ်န ်အသ ျားကက ျားပါ ည်။ IB က ိုစနစ်တက   ွဲွဲ့စည်ျား နအ်တ က် 

AMS တ ငအ်သ ျားကက ျားသ ော အ  ွဲွဲ့ ၃ ခိုသပေါ်ထ က်လော ည်- 

• အသ ျားအကက ျား ံိုျားမှော ဝနက်က ျားဌောနရှ  IB ခ နပ် ယလံက်သအောက်တ င ်ဗဟ ို IB ညြှ နှု ငျ်ားသ ျားဌောန ည် 

မဟောဗ ျူဟောအသကောငအ်ထည်သ ော်မှုက ိုစ စဉ် နလ် ိုအပ် ည်။ ဤ IB ဌောန ည် ဝနက်က ျားဌောန၏ 

 က်  ိုင ်ောမဟောဗ ျူဟော ဦျားစ ျားဌောနတ ငတ်ည်ရှ ပပ ျား IB တ ငအ်ခ  နပ် ိုငျ်ားအလိုပ်လိုပ်က ိုင ်  ၂-၃ ဦျား 

ပါဝင ်ည်။ IB ဌောန ည် အလိုပ်ရံိုသ  ျားသန ျားပ ွဲမ ောျားစ စဉ်ခခငျ်ား၊ ဝက်ဘ ် ိုကေ်ထ် သထောငခ်ခငျ်ား၊ 

အ  ပညောမြန  သ်ဝမခငျ်ားမြင  ်IB က ို နောျားလည် သ ောသပါက ် တ ိုျားပ ောျားလောခခငျ်ား၊ IB 

သလ လောမှုမ ောျားခပ လိုပ် မခငျ်ားနငှ  ်လိုပ်သ ောငမ်ှုအစ အစဉ်၏ အသကောငအ်ထည်သ ော်မှုအတွက် 

ညြှ နှု ငျ်ားမခငျ်ားတ ို  က ို  တ်ဂ္ က် အနည်ျားငယ်မြင  ်သ ောင ွ်ကမ်ခငျ်ားမြစ် ည်။ 

• IB ညြှ နှု ငျ်ားသ ျားယ နစ် ည် အစ ိုျား မှ သ  ျားခ ယ်ထောျားသ ော အစ ိုျား ဌောနမ ောျားနငှ  ်စ ျားပ ောျားသ ျား 

အ ငျ်ားအ  ွဲွဲ့မ ောျားတ င ်တ ောျားဝငသ်  ျားသကောက်ထောျားသ ော IB ပငမ်သန ောမ ောျားနငှ အ်လိုပ် လိုပ်က ိုင ်

 င  ်ည်။ IB ပငမ်သန ောမ ောျား (ပံိုမှတ ်၆ မှ ၁၂ အထ )  ည်ပံိုမှနသ်တ ွဲ့ ံိုသ  ျားသန ျား င  ်ည်။ ၎ငျ်ားတ ို  ၏ 

တ က သ ောလိုပ်က ိုငမ်ှုနယ်ပယ်အတ ငျ်ားရှ  IB အသကောငအ်ထည်သ ော်မှုမ ောျားမြစ် ည်။ 
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• IB လိုပ်သ ောငမ်ှုအစ အစဉ်၏ အသကောငအ်ထည်သ ေ်ာမှုက ိုသစောင က်ကည ်ကက ျားကကပ် န ်IB က ယ်ခပန  သ် ော 

IB ထ နျ်ားခ  ပ်မှုအ  ွဲွဲ့က တောဝနယ် န ိုင ်ည်။ IB ၏အသကောငအ်ထည်သ ော်မှုက ို လမ်ျားညွှန ်န ် ံိုျားလ 

တစ်ကက မ်သတ ွဲ့ ံိုန ိုင ်ည်။ ထ ို  ို  သ ော ထ နျ်ားခ  ပ်မှုအ  ွဲွဲ့ ည် IB ပငမ်သန ောမ ောျားနငှ  ်IB ခမြှင တ်င ်

သ ျားတ င ်ပါဝငသ် ောအခခောျား အဓ က က်  ိုင ် မ ောျားပါဝင ်ည်။ အက   ျား က်သ ောက်မှုရှ  ည ် 

 ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျား၊ စ ျားပ ောျားသ ျားပံ ပ ိုျားက ည   မ ောျားနငှ  ် ံ ွဲ့ ပ   ျားသ ျားမ တ် က်မ ောျားမှ က ိုယ်စောျားလှယ်မ ောျားက ို 

အလှည ်က သ  ျားခ ယ်န ိုင ်ည်။ IB ခမြှင တ်ငခ်ခငျ်ားက ို က ယ်က ယ်ခပန  ခ်ပန  ပ် ိုင ် ိုငခ် င  ်တည်သ ောက် န ်

ဦျားသ ောငအ်  ွဲွဲ့ ည် IB လိုပ်သ ောငခ် က်အစ အစဉ်က ို အတည်ခပ  နတ်ောဝနရ်ှ  ည်။ 

အရှ န်အဟိုန်မြင  ်သ ောင ွ်ကမ်ခငီ်း- IB မ ဝါေသ ျား  ွဲခခငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစဉ်၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငျ်ားအသနခ င  ်အမ   ျားမ   ျား 

သ ော AMS မ ောျား ည် ဦျားသ ောငသ် ျားအ  ွဲွဲ့ (ဥပမော - ခမနမ်ော)၊ ညြှ နှု ငျ်ားသ ျားယ နစ် (ဥပမော - ကသမဘောေ ျားယောျား၊ 

မသလျားရှောျား၊   လစ်ပ ိုင၊် ဗ ယက်နမ်) နငှ အ်ဓ က က်  ယ်သ ျားဌောန (ကသမဘောေ ျားယောျား၊ ခမနမ်ော) 

က ိုထ သထောငထ်ောျားပပ ျား   ို  မဟိုတ် ထ သထောငလ် က်ရှ  ည်။ ၎ငျ်ားတ ို  ၏ မ ဝါဒမ ောျားက ို 

အပပ ျား တ်သ ျား  ွဲသ ောန ိုငင်မံ ောျားအတ က် သနောက်သခခလှမျ်ားမှော IB က ို သ ောင ် ကမ်ည ် 

အ  ွဲွဲ့အစည်ျား  ိုင ်ော  ွဲွဲ့စည်ျားတည်သ ောက်မှုပံိုစံက ို ခ  တ် က်၍ အတည်ခပ န ိုင ်နန်ငှ  ်ပံိုမှနအ်စည်ျားအသဝျားမ ောျား 

မပ လိုပ်မခငျ်ားနငှ  ်လက်သတ ွဲ့လိုပ်ငနျ်ားစဉက ို သ ောင ွ်က်မခငျ်ား တ ို  ခ စ် ည်။ IB ညြှ နှု ငျ်ားသ ျားယ နစ် ည် 

ဦျားသ ောငသ် ျားအ  ွဲွဲ့က ို၏ အတ ငျ်ားသ ျားမ ျားအခ စ် သ ောင ် က်န ိုင ်ည်။ 

3. IB အ  အမှတ်ခပ ခခငျ်ားနငှ မှ်တ်ပံိုတငခ်ခငျ်ား 

အဓ ကြူဝါဒယနတ ာီးအမြစ ်IB အ  အြှတမ်ပြုမခငီ်း- IB  ည် အခခောျားစက်မှုလိုပ်ငနျ်ား ခမြှင တ်ငသ် ျား 

မ ဝါေမ ောျားကွဲ   ို   ကိုမပဏ ၏အ  ယ်အစောျား  ို  မဟိုတ် ကဏ္ဍမ ောျားအတ က ်ဦျားစောျားသပျားမှုမ ောျား မဟိုတ်ဘွဲ 

အက   ျား က်သ ောက်မှုက ို အသလျားအနက်ထောျားသ ော အသကကောငျ်ားအ ောက ို အသမခမပ  ည အ်ယ အ ခ စ ်ည်။ 

ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍအတ က ်သင သကကျားအသထောက်အပံ က ို  ရှ န ိုင ်နအ်တွက ် အစ ိုျား  ည် 

သကောငျ်ားမွနသ် ောက   ျားသကကောငျ်ား ငခ်ခငမ်ှုနငှ  ်ဦျားစောျားသပျား  လ ိုအပ် ည်။ IB အ  အမှတ်ခပ ခခငျ်ားတငွ ်

ကိုမပဏ မ ောျား ည်စ ျားပွောျားသ ျားအ   ပ်တည်န ိုင ်န ်အစ ိုျား ၏ အသထောက်အပံ  ည် 

အကန  အ် တ်ခ င  ်ောရှ  ည ်အတွက်)၊ ကက ျားမောျားသ ော လ မှုသ ျား  ိုင ်ော အက   ျား  က်သ ောက်မှုမ ောျား ရှ  နန်ငှ  ်

  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှုအတ က် စနစ်တက သ ော နျ်ား စ်တ ထငွမ်ှု  ိုင ်ော အသထောက် အပံ  မ ောျားပံ ပ ိုျားသပျား န ်

စ ည်တ ို   လ ိုအပ်ပါ ည်။ IB  ည် စ ျားပ ောျားသ ျားသ ောင ွ်ကခ် က်မ ောျားတွင ်လ မှုသ ျား  ိုင ်ော 

 က်သ ောက်မှုမ ောျားက ို သပါငျ်ားစပ်ခခငျ်ားနငှ  ်က်  ိုငသ် ောစကောျား ပ်အ ံိုျားအနှုနျ်ားမ ောျားပါဝင ်ည ် အယ အ  စ် 

တစ်ခိုခ စပ်ါ ည်။ ထ ို  သကကောင  ်၎ငျ်ားကိုမပဏ မ ောျားက ို ရငှျ်ားလငျ်ားစ ော  တ်မှတ်သ ော်ထိုတ်န ိုင ်နအ်တ က ်ပ င လ်ငျ်ားပပ ျား 

လ တ်လပ်သ ော အ  အမှတ်ခပ စနစ် လ ိုအပ်ပါ ည်။ အခ   ွဲ့သ ော AMS (ကသမဘောေ ျားယောျား၊ မသလျားရှောျား၊ 

ခမနမ်ောနငှ ဗ် ယက်နမ်စ ည )် မ ောျား ည် IB အ  အမှတ်ခပ ခခငျ်ားအစ အစဉ်က ို သလ လောသနကက ည်။ အခ   ွဲ့သ ော 

န ိုငင်မံ ောျား (မသလျားရှောျား၊ ထ ိုငျ်ား၊ စကကောပ ၊ ဗ ယက်နမ်ကွဲ   ို  ) တ င ်လ မှုအက   ျားမပ စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို 
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အ  အမတှ်ခပ ခခငျ်ား   ို  မဟိုတ် မှတ်ပံိုတငခ်ခငျ်ား စနစရ်ှ ကက ည်။ ၎ငျ်ားတ င ်IB အ  အမတှ်ခပ ခခငျ်ားစနစ်က ို 

ထည ်  ငျ်ားခခငျ်ား   ို  မဟိုတ်   ျားခခောျား IB အ  အမတှ်ခပ ခခငျ်ားစနစ ်က ို ခ  တ် ကမ်ခငျ်ား တ ို  က ို မပ လိုပ်န ိုင ်ည် 

(မသလျားရှောျားနငှ ဗ် ယက်နမ်တ ငသ်  ျားသန ျားမှု) ။ 

IB အ  အြှတမ်ပြုြှု၏အသမခခံစည်ီးြ ဉ်ီးြ ာီး- IB အ  အမှတ်ခပ မှုအတ က်အသခခခံစည်ျားမ ဉ်ျား (၁၁) ခိုက ို 

သအောက်တ ငသ် ော်ခပထောျား ည်။ - 

၁) ကိုမပဏ မ ောျား ည်  နဒအသလ ောက်သလ ောက်ထောျားန ိုငပ်ပ ျား IB အ  အမှတခ်ပ ခခငျ်ား ည် ခံစောျားခွင မ် ောျား 

 ရှ န ိုင ်နအ်တွက် သနောက် ံိုျားမှတ်ပံိုတငမ်ခငျ်ားနငှ မ်ခောျားနောျားမှုရှ  မည်။ 

၂) IB အ  အမှတ်ခပ စနစ ်ည် IB စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားလ ိုငျ်ားမ ောျား (ကိုမပဏ တစ်ခိုလံိုျားမဟိုတ်) က ို 

အသ ျားစ တစ်ံ တမ်ှတ်ခ က ်၄၀ သက ော ်(လမ်ျားညွှနခ် ကမ် ောျား၏သနောက် က်တ ွဲ ၅ နငှ သ်နောက် က်တ ွဲ ၆ 

က ိုကကည ်ပါ) )  (လ မှုအက   ျားမပ စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားနငှ  ် နငှ အ်သ ျားစောျားစ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား 

ခ  တ် က်န ိုငမ်ည ်အခွင အ်လမ်ျားမ ောျား  ရှ န ိုငသ် ျား)နငှ  ်အလတ်စောျားနငှ  ်အကက ျားစောျားစ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား 

အတွက ်ကဏ္ဍအလ ိုက် စံ တ်မှတ်ခ က်မ ောျားအသပေါ် အသခခခံ၍ အကွဲခ တမ်ခငျ်ားမြစ် ည်။ 

၃) အကွဲခ တ်မှု ည် အတ တ်ကစ မ်ျားသ ောင ်ည်နငှ က်က  တငသ်မ ေ်ာမှနျ်ားထောျားသ ော (၃ နစှ်) စ ျားပ ောျားသ ျား 

အစ အစဉ်၏လက်သတ ွဲ့က မှုနစှ်ခိုလံိုျားအသပေါ်အသခခခံ ည်။ 

၄) ထ ို  အခပင ် IB အ  အမှတ်ခပ မှုက ို တစ်ကက မတ်ည်ျားမဟိုတ်ဘွဲ  ံိုျားနစှ်တစက်က မ ် အတည်ခပ  န ်

လ ိုအပ် ည်။ 

၅) ပ င လ်ငျ်ားခမင ်ောသ ောစံနှုနျ်ားမ ောျား၊ ကိုမပဏ ၏အ  ယ်အစောျားနငှ  ် န ိုငင်၏ံအသမခအသန မ ောျားက ို ထငဟ်ပ် 

သစသ ော စံနှုနျ်ားမ ောျားပါဝင ်ည ် စိုစိုသပါငျ်ားအ င  ်တ်မှတ် ည ်နည်ျားလမ်ျားတစ်ခို၊7 ၎ငျ်ားတ ို  ၏ IB အလောျား 

 

7 ြယ်ထိုတ်မခငျ်ားမြင အ်က မြတ်မခငျ်ား  ိုင ်ော စည်ျားမ ဉျားစည်ျားကမ်ျားမ ောျားက ို  န  က် ငမ်ပ ျား စိုစည်ျားထောျားသ ော အ င  ်တ်မှတ်ခ က် တစ်ခို၏ 

အောျား ောခ က်မှောကိုမပဏ အခ   ွဲ့ ည်အောျားနည်ျားသ ော်လည်ျား ၎ငျ်ား ည် IB အတွက်အ ည်အခ ငျ်ားမပည ်မှ န ိုင ်ည်။ သနောက်ထပ် 

အောျား ောခ က်တစ်ခိုမှော ကိုမပဏ အ ွယ်အစောျားမ ောျားအောျားလံိုျားက ို တ ည သ ောနည်ျားစနစ်မြင  ် အက မြတ်န ိုငမ်ပ ျား၊ အသ ျားစောျား၊ 

အလတ်စောျားနငှ အ်ကက ျားစောျားကိုမပဏ မ ောျားအတွက် ကွ မပောျားသ ောအသမခခံစံနှုနျ်ားမ ောျားမြင မ်ြစ် ည်။ 
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အလောရှ  စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားလ ိုငျ်ားအောျားလံိုျားက ို အကွဲခ တန် ိုငမ်ည ် ဘံိုခ  နည်ြှ မခငျ်ားနငှ  ် 8အမှတ်သပျားမခငျ်ား 

  ိုင ်ောအသမခခံစည်ျားမ ဉျား9က ို အ ံိုျားခပ  ည်။ 

၆) ကိုမမဏ  ည် IB အခ စအ် ည်အခ ငျ်ားခပည ်မှ  န ် အနည်ျား ံိုျား မှတ်က ိုသအောင ်မည်။10 ပတ်၀နျ်ားက င၊် 

လ မှုသ ျားနငှ အ်ိုပ်ခ  ပ်မှုစနစ် (ESG)   ိုင ်ောအခ က်မ ောျားက ို လ ိုက်နောသ ောင ွ်က်မခငျ်ားနငှ  ် တောဝနယ် မှု 

ရှ သ ောစ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား  ိုင ်ောစံ တ်မှတ်ခ က်မ ောျားအောျား  တ်မှတ်ထောျား ည အ် င သ်အောက် 

တွင ်ရှ သန ည ်ကိုမပဏ မ ောျား ည် အ ည်အခ ငျ်ားမခပည ်မ ပါ။ 

၇) IB ၏သကောငျ်ားမ နသ် ော IB မဟောဗ ျူဟော ည်မှနျ်ားခ က်နငှ  ်အန မ ် ံိုျားစံ တ်မှတ်ခ က်မ ောျားနငှ  ်န ျားစပ်သ ော 

အ င  ်တ်မှတ်ခ က်ရှ သ ောကိုမပဏ မ ောျားက ိုခ စ်န ိုငသ်ခခရှ သ ော IB အခ စ ်  တ်မတှ် န ိုင ်ည်။ 

ခ စ်န ိုငသ်ခခ IB (ဥပမော စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားနည်ျားခပ) ည် ခံစောျားခွင မ် ောျား ယ ခ င ရ်ှ န ိုင ်ည်၊   ို  သ ေ်ာ IB 

လ ိုငျ်ားအ  လ ောထောျား တမ်တှ် ည ်  အက   ျား က်သ ောက်မှုက ို စွမျ်ားသ ောငန် ိုငပ်ါက ဘဏ္ဍောသ ျား 

  ိုင ်ောခံစောျားခွင မ် ောျားက ို ော  ခံစောျားန ိုငခွ်င ရ်ှ မည်မြစ် ည်။ 

(၈) အသ ျားစောျား၊ အလတ်စောျားနငှ အ်ကက ျားစောျားကိုမပဏ မ ောျား ည် တ ည သ ော စံ တ်မှတ်ခ က်မ ောျားနငှ  ်

က ိုက်ည မှုရှ သ ော်လည်ျား စံ တ်မှတ်ခ ကမ် ောျားက ို  တ်မှတ် ောတွင ် အ  ိုပါကိုမပဏ အ  ယ်အစောျား 

 ံိုျားခိုက ိုစဉ်ျားစောျားမခငျ်ားမြစ် ည်။ 

၉) အ  အမှတ်ခပ ခခငျ်ားက ို လ တ်လပ်သ ောအကကံသပျားကိုမပဏ မ ောျားမှတစ် င  ် IB လ ိုငျ်ား၏ အသ ျားစ တ ်

အကွဲခ တ်မှုအသပေါ်အသခခခံ ည်။ စ ျားပ ောျားသ ျားအ  ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ားအကကောျား အက   ျားအမမတ်ပ ိုင ် ိုငမ်ှုက ို 

ခမြှင တ်င ်နအ်တွက် သနောက် ံိုျား အ င  ်တ်မှတ်ခ က်က ို အစ ိုျား နငှ စ် ျားပ ောျားသ ျားအ ငျ်ားအ  ွဲွဲ့မ ောျားမှ 

က ိုယ်စောျားလှယ်မ ောျားမ ှပ ျားတ ွဲ ခပ လိုပ် ည်။ 

၁၀) IB အ  အမတှ်ခပ မှု၏ လေမ် ောျားက ို ပ င လ်ငျ်ားခမင ်ောစ ော တ ောျားဝငထ်ိုတ်ခပန၍် ထ ို  ို  သ ော 

ကိုမပဏ မ ောျား၏ကိုနအ်မှတ်တံ  ပ်တ ိုျားခမြှင မ်ှုအတ က် IB  ိုမ ောျားက ိုသပျားအပ်န ိုင ်ည်။ 

 

8 စ ျားပွောျားမြစ်နငှ လ် မှုအ င  ်တ်မှတ်ခ က်မ ောျား ည် လ မှုအ င  ်တ်မှတ်ခ က်နငှ အ်တ တ ပငအ်သလျားခ  နအ်နည်ျားငယ်မမင မ်ောျားမပ ျား BoP 

တ ထွငမ်ှု ည်အသလျားခ  နသ် ျားငယ် ည် AMS အောျားလံိုျားအတွက် စံ တ်မှတ်ခ က်မ ောျား ည် ည ညွတ်သ ော်လည ်

းျားတ ိုငျ်ားတောမှုမ ောျားက ို တ ိုငျ်ားမပည်အသမခအသနနငှ ခ်  နည်ြှ န ိုင ်ည်။ 

9 အက မြတ်ခ က် ည်စံ တ်မှတ်ခ က် ၃၉ ခိုမှတစ်ခိုခ ငျ်ားစ က ိုအ င အ်လတ်စောျားနငှ န် မ ်သ ော လဒမ် ောျားမြင န်ပံါတ် ၁ မှ ၆   ို   

 တ်မှတ်ထောျား ည်။ ထ ိုနှုနျ်ားထောျားမ ောျား ည်  တ်မှတ်ထောျားသ ော မှတ်တစ်ခို ရှ  နအ်တွက်  တ်မှတ်ထောျားသ ော စံနှုနျ်ားတစ်ခိုစ  

အတွက ်အသလျားမ ောျားမြင သ်မမြှောက် ည်။ 

10 အကယ်၍ ၎ငျ်ား ည် စိုစိုသပါငျ်ားအန မ ် ံိုျားနငှ အ်ပ ိုငျ်ား မှတ်မ ောျား ရှ ပါက ကိုမပဏ ၏စ ျားပွောျားသ ျားလ ိုငျ်ား ည် IB အမြစ်  တ်မှတ်န ိုင ်ည်။ 

IB မှော ၃.၂၊ အန မ ် ံိုျား ဏ္ဍောသ ျား မှတ် ၁.၂ (စ ျားပွောျားသ ျား မှတ်၊ စ ျားပွောျားသ ျား နျ်ား စ်တ ထွငမ်ှုနငှ  ် နည်ျားပညော 

 နျ်ား စ်တ ထွငမ်ှုစိုစိုသပါငျ်ား)၊ အန မ ် ံိုျားလ မှုသ ျား မှတ် ၁.၅၊ (လ မှုသ ျားအက   ျား က်သ ောက်မှုနငှ လ် မှု နျ်ား စ်တ ထွငမ်ှု)၊ 

 နျ်ား စ်တ ထွငမ်ှုအမှတ် ဝ.၄၊ နငှ  ်IB မဟောဗ ျူဟောသမမောက် ည် ွယ်ခ က်  မှတ်အန မ ် ံိုျား ၃ မြစ်န ိုငပ်ါ ည်။ 
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၁၁) IB အ င  ်တ်မှတ်ခ က် ည် IB   ိုင ်ောခံစောျားခွင မ် ောျားက ို လက်ခံ ရှ ခခငျ်ားနငှ  ်  က်စပ်သန ည်။ 

အ  အမတှ ် ခပ ခခငျ်ားနငှ  ်ိုခ  ျားမမြှင မ်ခငျ်ား ည် အစ ိုျား မှသပျားသ ောအနည်ျား ံိုျားခံစောျားခွင ခ် စ ်ည်။ အခခောျား 

ဘဏ္ဍောသ ျား၊ နည်ျားပညော၊ သ ျားက က်နငှ  ် ငျ်ားအောျားစို ရှ န ိုငသ် ောခံစောျားခွင မ် ောျားက ို သအောက်တ င ် သ ော်ခပ 

ထောျား ည်။ AMS  ည် IB အတ က ် မည်  ို  သ ောခံစောျားခွင မ် ောျားက ို ပံ ပ ိုျားသပျားန ိုငမ်ည်  ို ည်က ို 

 ံိုျားမြတ်န ိုင ်ည်။ 

အလောျားအလောရှ သ ော IB   ို  တ ိုျားတက်သမပာငီ်းလ မှုက ို အာီးသပီး ြေငေ်း- ဤ ည်  ယ်ခ က်အ  (က) လ မှုသ ျား 

အက   ျား က်သ ောက်မှု၏ အစ  ငခ်ံမှုအတ ိုငျ်ားအတော၊ အတ မ်အနက်နငှ အ်  ငသ်ခပောငျ်ားစရ ိုက်လကခဏောမ ောျားက ို 

နောျားလည် သ ောသပါက်မခငျ်ားနငှ  ် ၎ငျ်ားမှတစ် င သ်ခပောငျ်ားလ မှု  အ ို  က ို အ ံိုျားခ မခငျ်ား  (ခ) IB ပံိုစ ံ  ို   

က ျားသမပောငျ်ားန ိုငသ် ျားအတွက ်အလောျားအလောရှ သ ော IB ပံိုစမံ ောျားရှ  ည ်ကိုမပဏ မ ောျားက ို အောျားသပျားခခငျ်ား ည် 

အသ ျားကက ျား ည်။ IB အ  အမှတ်ခပ စနစ် ည် ခ စ်န ိုငသ်ခ ရှ သ ော IB ပံိုစ ံ

မ ောျားက ို တမ်ှတ်န ိုငသ် ျားအတွက်  အသထောက်အက မြစ်သစမပ ျား ထ ိုကွဲ   ို  သ ော IB ကိုမပဏ မ ောျား ည် 

စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား နည်ျားခပမ ောျားကွဲ   ို   တ က သ ောအသထောက်အပံ က ိုလက်ခ ံရှ န ိုငပ်ါ ည်။ 

သဂ္ဟစနစ်တ ငပ်ါ၀ငသ် ောအစ ိုျား နငှ  ်အခခောျားပတ် က ်သ ောင ွ်က ် မ ောျားအသနခ င  ်အလောျားအလောရှ သ ော  IB 

ပံိုစကံ ို IB က ို က ယ်ခပန  စ် ောလက်ခံခခငျ်ားအတ က် သ ော ခ က်ခ စ် ည်။ 

တ ိုီးမြြှင သ် ောင ွ်က ်မည ်မ ဝါဒအမြစ ်IB ြှတပံ်ိုတငမ်ခငီ်း- အစ ိုျား အသနခ င  ်ဘဏ္ဍောသ ျား  ိုင ်ောခံစောျားခွင  ်သပျား န ်

 ံိုျားခ တ်ပါက အမ ောျားပါဝငအ်က   ျားခံစောျားန ိုငသ် ော စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားပံိုစံရှ  ကိုမပဏ မ ောျား ည် မှတ်ပံိုတငခ်ခငျ်ား 

လိုပ်ငနျ်ားစဉ်က ို ခပ လိုပ် နလ် ိုအပ် ည်။ ထ ိုကွဲ   ို  သ ောမှတ်ပံိုတငခ်ခငျ်ားလိုပ်ငနျ်ားစဉ် ည်   မခောျားလိုပ်ငနျ်ားစဉ 

တစ်ခို   ို  မဟိုတ် (  လစ်ပ ိုငက်ွဲ   ို  ) အခခောျား  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုခမြှင တ်ငသ် ျားခံစောျားခွင မ် ောျား  ရှ သ ျားအတွက် 

မှတ်ပံိုတင ်  ည ်လိုပ်ငနျ်ားစဉ်နငှ  ်သပါငျ်ားစပ်ထောျား ည ် လိုပ်ငနျ်ားစဉလည်ျားခ စ်န ိုင ်ည်။ 

4. IB နငှ ပ်တ် က် ည အ်  ပညောသပျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားခမြှင တ်ငခ်ခငျ်ား 

IB နငှ ပ်တ ်က ်ည ်အ  အမြငက် ိုမြြှင တ်င ်န်လ ိုအပ် ည်- IB အသကကောငျ်ားသကောငျ်ားစ ော  ရှ နောျားလည်သ ော 

သခါငျ်ားသ ောငမ် ောျား၊ အစ ိုျား နငှ  ်ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ သရှွဲ့သ ောငမ် ောျားတ ိုျားပ ောျားလောခခငျ်ားအခပင ်အ  ိုပါ IB 

အသကကောငျ်ားအ ောမ ောျားက ို   ရှ  နအ်တ က်မ  AMS န ိုငင်အံမ ောျားစိုရှ  မ ဝါေခ မတှ်  မ ောျား၊ စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား 

(  ို  မဟိုတ်) ပိုဂ္ဂလ က ကဏ္ဍတ ို  အကကောျား လ ိုအပ်သန ွဲခ စ ်ည်။ ထ ို  သကကောင  ်စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား ရှငမ် ောျားအကကောျား 

(အလောျားအလောရှ သ ော IB သ ျားက က်က ို  ခမငလ်ောမည်) နငှ အ်စ ိုျား ဌောနမ ောျားအကကောျား မတ ည သ ော အလွှောတ ိုငျ်ား 

တ င ်အ  ပညောသပျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား စတင ်နမ်ှော အသ ျားကက ျားလ ကရ်ှ ပါ ည် (  ို  မှ ော ယငျ်ားတ ို  အသနခ င  ်IB 

ကဏ္ဍက ို မည်ကွဲ   ို  ခမြှင တ်ငမ်ည်က ို   ရှ လောန ိုငပ်ပ ျား ယငျ်ားတ ို  ၏  ည်မှနျ်ားခ က်မ ောျားသအောငခ်မငသ်စသ ျားတ င ်IB ၏ 

အခနျ်ားကဏ္ဍမှ သ ောင ် က်န ိုင ်ည်မ ောျားက ို နောျားလည် ဘောသပါက်လောသစမည်)။ ထ ို  သကကောင  ်ဗဟို ိုတ 

မ သဝခခငျ်ားနငှ  ်စည်ျားရံိုျားလှုံွဲ့သ ော်ခခငျ်ား ည် IB ကဏ္ဍခမြှင တ်ငသ် ျားတ င ်အဓ ကအစ တ်အပ ိုငျ်ားခ စ် ည်။ 
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ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍက ို ဦျားတည်၍ အ  ိုပါ IB ကဏ္ဍက ို အသကောငအ်ထည်သ ော် နမ်ှော  စ ီးပွာီးသ ီး 

အ ငီ်းအြွွဲွံ့ြ ာီး ည် အ င သ်တေ်ာ ံိုျားပငခ် စ် ည်။ ခပည ် လိုထိုအကကောျား   တငျ်ားသ ောငျ်ားပါမ ောျား၊ ရိုပ်ရှငန်ငှ  ်

သ ေ ယ ိုမ ောျား၊ ပံိုနှ ပ်ထိုတ်သဝ ည ်  တငျ်ားအခ က်အလက်မ ောျားနငှ  ်အသ ောငျ်ားခမြှင တ်င ်ည ် အစ အစဉ်မ ောျား၊ 

မောတ  တငျ်ားမ ေ ယောမ ောျား ကွဲ   ို  သ ော မ ောျားစ ောသ ောလှုပ်ရှောျားသ ောင ် က်မှုမ ောျားမှတစ် င  ်IB နငှ ပ်တ် က် ည ် 

ဗဟို ိုတမ ောျားက ို ခ န  သ်ဝန ိုငသ် ျား ခပင ်ငမ်ှုက ို အစ ိုျား ဌောနအခ   ွဲ့တ င ်သကောငျ်ားစ ော 

 တ်မှတ်သ ောင ် က်န ိုင ်ည်။ အလိုပ်ရံိုသ  ျားသန ျားပ ွဲမ ောျားနငှ သ်  ျားသန ျားပ ွဲမ ောျား၊ 

စ မ်ျား ည်ခမြှင တ်ငသ် ျားအစ အစဉ်မ ောျားနငှ  ်အခပည်ခပည်  ိုင ်ော အခမ်ျားအနောျားမ ောျားတ င ်

ပါ၀ငသ် ောင ် က်န ိုငသ် ျားက ိုလည်ျား ထည ်  ငျ်ားစဉ်ျားစောျားန ိုင ်ည်။ ကမဘောလံိုျား  ိုင ်ော IB 

ပလက်သ ောငျ်ားမ ောျား11နငှ ခ်  တ် က်၍ အဓ က က်  ိုင ် မ ောျားက က ည  ပံ ပ ိုျားသပျားသ ော န ိုငင်တံစ်ဝနျ်ားရှ  IB 

ဝဘ ် ိုေထ်ောျားရှ ခခငျ်ား ည် ရ ိုျားရှငျ်ားပပ ျား ထ သ ောက်မှုခမင မ်ောျား ည ် အ  ပညောသပျားမှု နည်ျားလမ်ျားခ စ်န ိုင ်ည်။ 

သနောက် ံိုျားအသနခ င  ်National IB Awards မှတစ် င  ်IB ကိုမပဏ မ ောျား၏ သအောငခ်မငမ်ှုနငှ  ်လ မှုသ ျား 

  ိုင ်ောပံ ပ ိုျားမှုမ ောျားက ိုအ  အမှတ်ခပ ခခငျ်ားခ င  ်IB ပံိုစအံောျား အစ ိုျား နငှ ပ်ိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမ ောျားအကကောျား အ  ပညောနငှ  ်

  ရှ နောျားလည်မှုက ိုလည်ျား ခမင တ်က်သစန ိုင ်ည်။ အ  ိုခပ ထောျားသ ော အမည်စော ငျ်ားတင ် ငျ်ားခခငျ်ားနငှ  ်

သ  ျားခ ယ်သ ျား စံညွှနျ်ားမ ောျားက ို လမ်ျားညွှနစ်ော  က်စောတမျ်ားမ ောျားခ င  ်သနာကဆ်ကတ်ွွဲ ၇ တ ငသ် ော်ခပထောျား ည်။ 

5. ကိုမပဏ မ ောျားအတ က ်IB ကက ျားကကပ်နညျ်ားခပခခငျ်ား 

IB ကက ီးကကပ်နည်ီးမပမခငီ်းအတကွ ်အသမခခအံသကကာငီ်းတ ာီး။  လ မှုသ ျားအက   ျား ည်သမ ေ်ာ ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျားက 

 ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုမပ လိုပ် န ်အ င ်င အ်သနအထောျားတွင ်မရှ ခခငျ်ား ည် IB ပံိုစံခ င လ်ိုပ်က ိုငသ်န ည ် ကိုမပဏ မ ောျား 

တ င ် ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုမပ လိုပ် နအ်တွက် အဓ ကအဟန  အ်တောျားခ စ် ည်။ ဤအ င ်င ခ် စ်ခခငျ်ား ည် 

စ ျားပ ောျားခ စ ်ရှင ်နန် ိုငမ်ှုအခပင ်လ မှုသ ျား  ိုင ်ော က်သ ောက်မှုမ ောျားနငှ လ်ည်ျား  က်  ိုင ်ည်။ 

တစ်ခ  နတ်ည်ျားမှောပင ်IB မဟိုတ်သ ောကိုမပဏ မ ောျား (  ို  ) အလောျားအလောရှ သ ော IB ပံိုစံမ ောျားနငှ  ်

အတ ရှ ပပ ျား ောျားကိုမပဏ မ ောျား ည် IB   ို   က ျားသခပောငျ်ားလ ိုသ ောလ်ည်ျား ဤကွဲ   ို  သ ောစ ျားပ ောျားသ ျားလ ိုငျ်ားမ ောျားက ို 

အခပည ်အဝမသ ောင ် က်န ိုငသ် ျားပါ။ IB နည်ျားခပ ငတ်နျ်ားအစ အစဉ် ည်  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုအ င ်င ခ် စ်သစ န၊် 

စ ျားပ ောျားခ စ်ရငှ ်နန် ိုငသ်စ နန်ငှ  ်လ မှုသ ျား   ိုင ်ောအက   ျား က်သ ောက်မှုမ ောျားက ိုတ ိုျားတက်သစ နအ်တ က ်IB ပံိုစံ  ို   

သခပောငျ်ားလွဲလိုပ်က ိုင ်ည ်ကိုမပဏ မ ောျားက ို သထောက်ပံ န ိုငမ်ည ်နည်ျားလမ်ျားတစ်ခိုခ စ် ည်။ IBပံိုစံမ ောျား 

တ ိုျားတက်သစသ ျားက ို ဉ ျားတည်လ က် လက်သတ ွဲ့က သ ော နည်ျားပညောအသထောက်အပံ မ ောျားမှတစ် င  ်

ကိုမပဏ မ ောျားက ို က ည သပျားမည  ်စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားကက ျားကကပ်နည်ျားခပ န ိုငမ်ည ်အစ အစဉ်က ို န ိုငင်သံတော်အစ ိုျား မှ 

တည်သထောငန် ိုင ်ည်။ 

 

11 www.inclusivebusiness.net. 

http://www.inclusivebusiness.net/
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IB နည်ီးမပြ ာီး၏ပါဝငြ်ှုကဏ္ဍ - IB နည်ျားခပသ ောင ် က်ခခငျ်ား ည် IB က ို အသခခခပ  ည ် ကိုမပဏ ၏ 

စ ျားပ ောျားသ ျားအစ အမံတစ်ခိုအတ က် သယဘ ယ အောျားခ င  ် ရှ လောသ ော မဟောဗ ျူဟောက  ည ် စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား 

  ိုင ်ော ခခံ ငံိုသ  ျားသန ျားမှုတစ် ပ်ပင ်ခ စ်လောန ိုင ်ည်။ ဉ ျားတည်သ ော ပိုဂ္ဂ  လ်မ ောျားမှော ပံိုမှနအ်ောျားခ င  ်ကိုမပဏ  

တစ်ခိုတ င ်အ င ခ်မင  ်ံိုျားခ တ်ခ က်ခ န ိုင ် မ ောျားခ စ် ည်။ အခခောျားစ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား နည်ျားခပပံိုစံမ ောျား တ င ်

လ မှုသ ျားအက   ျား ည်သမ ော ်ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျားနငှ မ် တ်  ွဲွဲ့ ခခငျ်ားပါဝင ်ည်။ စ ျားပ ောျားသ ျားနည်ျားခပ၏ အခခောျားသ ော 

အစ တ်အပ ိုငျ်ားတစ်ခိုမှော သထောက်ပံ သ ျားက ငျ်ား က်အတငွျ်ား တောဝနယ် မှုရှ သ ောအသလ အက င မ် ောျားက ို လက်သတွွဲ့ 

အသကောငအ်ထည်သြော်သ ောင ွ်က်မခငျ်ား12တ ို  မှတစ် င  ်BoP     ို   သ ျားက က်ရှောသ  ခခငျ်ား၊ ပတ်ဝနျ်ားက ငန်ငှ  ်

လ မှုသ ျား ံိုျားရှု ံျားမှုအနတ ောယ်မ ောျားက ိုစ မံခန  ခ် ွဲခခငျ်ား   ို  မဟိုတ် ကဏ္ဍအလ ိုကက်ျွမ်ျားက င ် မ ောျား လ ိုအပ်မှုအတ က ်

စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား  ိုင ်ောအကကံဉောဏမ် ောျားသပျားခခငျ်ားတ ို   ခ စန် ိုင ်ည်။ ဤက ွဲခပောျားခခောျားနောျားသ ော နည်ျားခပလိုပ်ငနျ်ား 

မ ောျား သ ောင ် က်မှု ည် တစ ်က်လ င ်လ ဉ ျားသ  ၁ ဉ ျားမ ှ၃၀ ဉ ျား အထ  သပျား နျ်ားလ ိုအပ်မပ ျား အခ  နက်ောလ 

ကကောရှည်စွော သထောက်ပံ သပျား န ် လ ိုအပ်ပါ ည်။ မတ ည သ ော ကျွမျ်ားက ငမ်ှုလ ိုအပ်ခ ကမ် ောျားက ို ခ ည ် ည်ျား န ်

IB နငှ  ်ပတ ်က်၍ သလ က င  ်ငက်ကောျားသပျားထောျားသ ော န ိုငင်တံကောကျွမ်ျားက င ် မ ောျားမြင  ်က နယ်က်တစ်ခို 

တည်သထောငန် ိုင ်ည်။ 

IB နည်ီးမပြ ာီး ပံ ပ ိုျားသပျားမခငျ်ားအတွက်ကိုန်က စ  တြ် ာီး- တစ်ဦျားခ ငျ်ား နည်ျားခပခပ လိုပ်ခခငျ်ား ည် ကိုနက် စ  တ် 

ကက ျားခမင ခ်ခငျ်ားသကကောင  ်နည်ျားခပခပ လိုပ် နအ်တ က ်တ ထ င ်နျ်ား စ်ထောျားသ ော ကိုနက် စ  တ် သလ ော ခ ခခငျ်ား 

နည်ျားလမ်ျားက ို လ ိုအပ် ည်။ သအောငခ်မငသ် ော IB စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားခ စ်စဉ်အ    တ်မှတ်ထောျားသ ော 

 ောခ ိုငန်ှုနျ်ားက ိုကိုနက် စ  တ်ခ ွဲသဝက ခံ န ်ကိုမပဏ အတ က ်လိုပ်ငနျ်ားစဉ်တစ်ခိုနငှ အ်တ  သထောက်ပံ သင အသပေါ် 

အသခခခံ၍  IBs နည်ျားခပခပ လိုပ်ခခငျ်ားက ို ကိုမပဏ   ို   သပျားအပ်န ိုင ်ည်။ ၎ငျ်ား ည် IB နည်ျားခပခပ လိုပ်ခခငျ်ားက ို 

သ ရှည်တည်တံ သစ နအ်တ က် လည်ပတ် နပံ်ိုသင တစ ်ပ်က ို  နတ် ျားသပျားလ မ ်မည်။ စ ျားပ ောျားသ ျားအ ငျ်ားအ  ွဲွဲ့ မ ောျား 

 ည် ကိုမပဏ သ ောက် ည်မ ောျားနငှ အ်လ နန် ျားစပ်စွော  က်  ံ ည်က ို ကကည ်မခငျ်ားအောျားမြင  ်စ ျားပ ောျားသ ျားအ ငျ်ား 

အ  ွဲွဲ့တစ်ခို ည် အခခောျားသ ော က်  ိုင ် မ ောျား၊ အထ ျား မြင  ်လ မှုသ ျားအက   ျား ည်သမ ော်  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျားနငှ  ်

  ံွဲ့ ပ   ျားမှုမ တ် က်မ ောျားနငှ  ်ပ ျားသပါငျ်ား၍ IB နည်ျားခပခပ လိုပ်ခခငျ်ားက ို သ ောင ် က်န ိုင ်ည်။ 

6. IB  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှု  ိုင ်ောခံစောျားခွင မ် ောျား 

လကရှ်  ငီ်းနှ ီးမြြှြုပ်နှြံှုဆ ိုင ်ာအခွင အ်လြ်ီးြ ာီးတငွ ်IB က ို  ီးမခာီးကဏ္ဍတစ် ပ်အမြစ် ထည ် ငွီ်းပါ- န ိုငင် ံ

အမ ောျားစိုတ င ်န ိုငင်သံတေ်ာအ င ဦ်ျားစောျားသပျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားအတ က်  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှု  ိုင ်ောခံစောျားခွင မ် ောျားက ို ခံစောျားခွင  ်

သပျားထောျားပါ ည်။ ထ ိုကွဲ   ို  သ ော ခံစောျားခ င မ် ောျားသပျားခခငျ်ားတ င ်ပံိုမှနအ်ောျားခ င  ်အခွနအ်သကောက် က် ောခွင န်ငှ  ်

 

12 ထ ို  ို  သ ောသလ က င မ်ှု ည ် OECD Due Diligence Guidelines for Responsible Business Conductor စ ည်  

န ိုငင်တံကောအ  အမှတ်မပ သ ောလက်သတွွဲ့လိုပ်က ိုငသ် ောင ွ်က်မှုနည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို   က်  ိုင ်ောကဏ္ဍအလ ိုက် က င  ်ံိုျား 

သ ောင ွ်က ်မည်မြစ် ည်။ 

https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
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ကငျ်ားလွတ်ခွင မ် ောျား၊   ငျ်ားကိုနန်ငှ ပ် ို  ကိုန ် ိုင ်ောခံစောျားခွင မ် ောျား၊ နည်ျားပညောနငှ  ်န ိုငင်ခံခောျား ောျား အလိုပ် မောျား  ိုင ်ော 

ခံစောျားခွင မ် ောျား၊ အခမတအ်စ နျ်ား လွှွဲသခပောငျ်ားမှု  ိုင ်ောစည်ျားမ ဉ်ျားမ ောျား၊ အက   ျားအခမတ်မ ောျား စ ည်တ ို  ပါဝင ်ည်။ 

အ  ိုပါ ဘဏ္ဍောသ ျား  ိုင ်ောခံစောျားခွင မ် ောျား ည် IB ပံိုစ ံ  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျားအတ က် အဓ ကသ ောင ် က်သန ည ် 

ကိုမပဏ မ ောျားအတ က ်အသ ျားတကက ျားထည ်  ငျ်ားစဉ်ျားစောျား မည ် အခ က်တစ်ခ က်ပငခ် စ ်ည်။ အ  ိုပါထည  ် ငျ်ား 

စဉ်ျားစောျားမှုတ င ်ကိုနက် စ  တအ်က   ျား လေ(် cost benefit)နငှ  ်လ မှုသ ျားအက   ျား လေ ်( Social benefit) 

 နျ်ားစစ်မှု သ ခ ောစ ောသ ောင ် က်ပါက လက်ရှ သပျားအပ်သနသ ော ခံစောျားခ ငမ် ောျား  ိုင ်ောမ ဝါေတ င ်ကဏ္ဍတစ ်ပ် 

အခ စ် IB လည်ျား ပါဝငလ်ောမည် ခ စ် ည်။ အ ည်အခ ငျ်ားခပည ်မ  မည ်  တ်မှတ်ခ ကမ် ောျားက ို IB 

အ  အမှတ်ခပ အသခခခံမ မ ောျားနငှ  ်  ျားခခောျားထည  ် ငျ်ားစဉ်ျားစောျား မည ် အခ က်မ ောျားနငှ အ်ည  ခ  နည်ြှ န ိုင ်ည်။ 

  လစ်ပ ိုငန် ိုငင် ံငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုဘိုတ်အ  ွဲွဲ့ ည် IB  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုဦျားစောျားသပျားအစ အစဉ် ၂၀၁၇-၂၀၁၉ တ င ်

ဦျားစောျားသပျားလိုပ်သ ောငမ်ှုမ ောျားအနက်မှ တစ်ခိုအမြစ် IB ပံိုစကံ ို ဦျားစောျားသပျားကဏ္ဍတစ ်ပ်အမြစ် ထည ်  ငျ်ား 

ထောျား ည်။ ၎ငျ်ား၌ IB စ မံက နျ်ားမ ောျားက ို ဝငသ်င ခ နက်ငျ်ားလွတ်ခ င အ်တ က် ထည  ်ွငျ်ားစဉျားစောျားမခငျ်ားမြစ် ည်။ IB 

၏အကွဲခ တ်စ ံတ်မှတ်ခ က်အ  အက   ျား က်သ ောကမ်ှုရှ  ည ်  ည်မှနျ်ားခ က် ခိုနငှ  ် နျ်ား စ်တ ထ ငမ်ှု 

လကခဏော ၃ ပ်က ို မတှ်ပံိုတင ်နလ် ိုအပ် ည ်အခခ က်မ ောျားတ င ်ထည ်  ငျ်ားထောျား ည်။13 

IB အတွက ်ခံစာီးခွင ြ် ာီးက ို ဦီးစာီးသပီးအသနမြင  ်အ ံိုီးမပ န ိုင ်ည်- AMS အမ ောျားစိုတ င ်အစ ိုျား မှ စ ျားပ ောျားသ ျား 

  ံွဲ့ ပ    တ ိုျားတက်မှုအတ က် ဦျားစောျားသပျားကဏ္ဍအခ စ်  တမ်ှတထ်ောျား ည ် ကဏ္ဍမ ောျားတ င ် ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှနံ ိုင ်န ်

ခံစာီးခွင ြ် ာီး ပံ ပ ိုျားသပျားထောျား ည်။ IB က ို အ  ိုပါကဏ္ဍအသတေ်ာမ ောျားမ ောျားတ င ်လိုပ်သ ောငန် ိုင ်ည ်အမပင ်

လ မှုအက   ျားမပ က စစ ပ်မ ောျားက ို ဦျားစောျားသပျားလိုပ်က ိုင ်ည  ်ကဏ္ဍမ ောျားထကက် ို သက ော်လွန၍်  တ ိုျားတက်မှုနငှ  ်

  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှုတ ို  က ို ဦျားတည် ည ်ကဏ္ဍမ ောျားတွငI်B က ို ဦျားစောျားသပျားအမြစ် လိုပ်က ိုငန် ိုငပ်ါ ည်။ IB က ို 

ြံွွဲ့ မြ  ျားတ ိုျားတက်မှုနငှ  ်က်စပ်သ ောအ ောအခ စ် ထည ်  ငျ်ားခခငျ်ား ည် လက်ရှ ခံစောျားခွင် မ ောျားက ို ပံ ပ ိုျားသပျားန ိုင ်နန်ငှ  ်

လ မှုအက   ျားက ို အမမင  ်ံိုျား မြည ် ည်ျားသပျားန ိုငမ်ည ် ကိုမပဏ မ ောျားက ို ဦျားစောျားသပျားန ိုငသ် ျားတ ို  က ို သ ောင ် က်မည ် 

AMS ၏ ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုဘိုတ်အ  ွဲွဲ့မ ောျားက ို ပံ ပ ိုျားသပျား ောသ ောက် ည်။ IB စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားအခ စ် 

အ  အမတှ်ခပ  ခခငျ်ား ည် အ  ိုပါခံစောျားခ င မ် ောျားက ို  နျ်ားစစန် ိုင ်နအ်တ က် ကက  တငသ် ောင ် က ်ည ် 

အသခခအသနတစ်ခိုပင ်ခ စ ်ည်။ 

 

13  ည်မှနျ်ားခ က်မ ောျား ည် က်  ိုငမ်ှု (MSEs မှ ရှ သ ောသ ောငျ်ားခ  ည ်ကိုနပ်စစည်ျားမ ောျား၏စိုစိုသပါငျ်ားကိုနက် စ  တ်၏% တနြ် ိုျား)၊ 

သ ောက်ရှ  န ် (အနည်ျား ံိုျား ၃၀% သ ော အမ   ျား မ ျားမ ောျားပါ၀င ်ည ် BoP အသ အတွက်) နငှ န်က်ရှု  ငျ်ားမှု (ပ မ်ျားမ ၀ငသ်ငတွ ိုျားမှု %) 

မြစ် ည်။  နျ်ား စ်တ ထွငမ်ှု အဂ္ဂ ါ ပ်မ ောျားတွင ် နည်ျားပညောအက အည သပျားမခငျ်ား၊ ပံ ပ ိုျားက ည မခငျ်ား  ို  မဟိုတ်  ဏ္ဍောသ ျားက ို 

လက်လှမ်ျားမ မခငျ်ားနငှ  ်သပျားအပ်မှုမ ောျားနငှ  ်/   ို  မဟိုတ်နည်ျားပညောပံ ပ ိုျားမခငျ်ားတ ို  ပါဝင ်ည်။ 
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7. လ မှုသ ျားအက   ျား ညသ်မ ော်  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှု  ိုင ်ောစွန  စ်ောျား မှုမ ောျားက ိုသလ ော ခ ခခငျ်ား 

 ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုအသထောက်အပံ အတ က် က   ျားသကကောငျ်ား ငခ်ခငမ်ှု။ ဘဏမ် ောျားအသနခ င  ်အကက ျားစောျားကိုမပဏ မ ောျား 

နငှ ပ်တ် က် ည  ်စ မံခန  ခ် ွဲသ ျားက စစ ပ်မ ောျားနငှ  ်စ န  စ်ောျား မှုမ ောျား မရှ သစသ ျားက ို ဦျားစောျားသပျားလိုပ်က ိုငက်က ည ် 

အတွက ်MSME မ ောျားအသနခ င  ်ဘဏ္ဍောသင   ရှ  န ်စ နသ်ခေါ်မှုမ ောျားနငှ  ်င ် ိုငသ်န  ည်။ SME လိုပ်ငနျ်ားမ ောျား 

အတ က ်သင သကကျားသထောက်ပံ  ည ်အစ အစဉ်အမ ောျားစို ည် အ  ိုပါစ နသ်ခေါ်မှုက ို က ိုငတ် ယ်ပပ ျား အသ ျားစောျားနငှ  ်

အလတ်စောျား စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားအတ က်   ျားခခောျားသခ ျားသင လ ိုငျ်ားမ ောျားက ို စတငထ် သထောငက်က ည်။   ို  သ ေ်ာ 

IB ပံိုစံမ ောျားရှ သ ောကိုမပဏ မ ောျား ည် ဥပမောအောျားခ င  ်လ မှုသ ျားအက   ျား ည်သမ ော ်ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျားထမှံ 

 ဏ္ဍောသင   ယ န ိုငမ်ည ် အလောျားအလောရှ ပပ ျား ခ ိုငမ်ော ည ် စ ျားပ ောျားသ ျားအစ အမံနငှ  ်လ မှုသ ျား  ိုင ်ောအက   ျား 

 က်သ ောက်မှု အစ အမံမ ောျားက ို တငခ်ပန ိုငပ်ါက  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ အသနခ င  ်

လ မှုသ ျားအက   ျား ည်သမ ော ်ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျားထမှံ ဘဏ္ဍောသင  ရှ န ိုငပ်ပ ျား  ယငျ်ားတ ို   ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံောတ င ်လည်ျား 

စ န  စ်ောျားမှုမ ောျားက ို သလ ော ခ  နန်ည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို ရှောသ  ကက ည်။ IB ခ စ်သခမောက်သ ျား သထောက်ပံ သပျားမခငျ်ား ည် IB 

နည်ျားခပလိုပ်ငနျ်ားသ ောင ် က် ောမှတစ် င  ် ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံောတ င ်အ င ်င ခ် စ်မှုက ို သခ ရှငျ်ားသပျားန ိုင ်ကွဲ   ို   

ကကံ သတွွဲ့ မည ် စွန  စ်ောျား မှုမ ောျားက ို သလ ော ခ သပျားန ိုငမ်ည ်  ဏ္ဍောသငပံွ ပ ိုျားသပျားမှုအစ အစဉက ို တည်သထောငမ်ခငျ်ားမြင  ်

 ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှ ံ မ ောျား အ င  ်င မ်ြစ်မှုက ို အောျားသပျားန ိုငမ်ည်မြစ် ည်။ 

IB ၏ ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှု စ န  စ်ောျားမှုအနတ ောယ်မ ောျား- IB ကိုမပဏ မ ောျားတ င ် ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုစ န  စ်ောျားမှုအနတ ောယ်မ ောျား 

ခမင မ်ောျားစ ောရှ သန ည်ဟို ဘဏ္ဍောသ ျား အ  ွဲွဲ့အစည်ျားမ ောျားမှ မတှ်ယ   ည  ်အသကကောငျ်ား ငျ်ားနစှ် ပ်ရှ  ည်။ ပထမ 

ဦျားစ ော BoP နငှ အ်တ တက အလိုပ်လိုပ်ခခငျ်ား ည် (သင သကကျားအ ငျ်ားအနှ ျားနည်ျားပါျားခခငျ်ား၊ ဝယ်ယ န ိုင ်ည ် 

အငအ်ောျားနည်ျားပါျားခခငျ်ားနငှ  ်ခပနလ်ည်သပျား ပ်န ိုငမ်ည ် စ မျ်ားသ ောင ်ည်နည်ျားပါျားခခငျ်ား) ယငျ်ားတ ို  နငှ အ်တ    ို  မဟိုတ် 

၎ငျ်ားမှတစ် င  ်စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်သ ောင ်ောတ င ်ပ ိုမ ို ခမင မ်ောျားသ ောအနတ ောယ်မ ောျားက ို ခ စ်သပေါ်သစန ိုင ်ည်ဟို 

ယ  ထောျားကက ည်။ အခခောျားအသကကောငျ်ားခပခ က်တစ်ခိုမှော အဓ ကဘဏ္ဍောသ ျား အ  ွဲွဲ့အစည်ျားမ ောျားအကကောျား IB 

စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားပံိုစံနငှ  ်IB ကိုမပဏ မ ောျားနငှ  ်စ န  စ်ောျားမှုအနတ ောယ်သလ ော ခ သ ျားအစ အမံမ ောျားက ို အကျွမျ်ားတဝင ်

မရှ ခခငျ်ားသကကောင ပ်ငခ် စ် ည်။ ထ ို  သကကောင  ်IB  နပံ်ိုသင  အတ က်  ျားခခောျားသခ ျားသင အစ အစဉမ ောျားက ို 

အသကောငအ်ထည်သြောရ်ံို ောမက အ  ိုပါအစ အစဉမ ောျား ည်  IB ကိုမပဏ မ ောျား တ င ် ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှ ံည ် 

 ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျား၏ စ န  စ်ောျားမှု အနတ ောယ်မ ောျားက ို သလ ော ခ  ောတ င ်အသထောက်အက မြစ်သစပါ ည်။ 

 ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှ ံ မ ောျား၊   ံွဲ့ ပ   ျားသ ျားဘဏမ် ောျားနငှ  ်အခ   ွဲ့သ ောစ ျားပ ောျားခ စ်ဘဏမ် ောျားမှ အ  ိုပါ 

စ နျ်ားစောျားမှုအနတ ောယ်သလ ော  ခ သ ျားအစ အစဉ်မ ောျားက ို သ ောင ွ်က်န ိုငမ်ည်မြစ် ည်။ အ  ိုပါအစ အစဉမ ောျား ည် 

IB  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှု နပံ်ိုသင က ို အစ ိုျား က တည်သထောငန် ိုငသ် ျား ောတ င ်ကကံ သတ ွဲ့ မည ် စ န  စ်ောျား မှုက ို 

သလ ော က သစပပ ျား တခ  နတ်ည်ျားမှောပင ်IB လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားတ င ် ငျ်ားနှ ျားခမြှပ်နှမံှုမ ောျား ဝငသ် ောကလ်ောသ ျားက ို 

အောျားသပျားန ိုငမ်ည်ခ စ ်ည်။ 

သအောငမ်မငမ်ှု ရှ ပါကသငသွပျားသခ သ ျားနငှ  ်  ဏ္ဍောသငသွထောက်ပံ မခငျ်ားက ို သပါငျ်ားစပ် ည အ်စ အစဉက ို 

သ ျား ွ သြော်သ ောငမ်ခငျ်ား- တ ထငွ ်နျ်ား စ်မှု ရှ သ ော အ  ိုပါအစ အစဉ ည်  မရ ိုျားက အောမခံသပျား ည ် 
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နည်ျားလမ်ျားမ ောျားနငှ မ်တ     ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှုက ို သငသွကကျားသထောက်ပံ မခငျ်ားမပါ   လ  အြွ ွဲ့အစည်ျားက ို အက   ျားမပ  ည  ်

စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားတွင ်ော အစ ိုျား  ကဏ္ဍမှ ရှယ်ယော   ို  မဟိုတ် သကကျားပမ မ ောျားက ို ပ ျားတွ  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှနံ ိုင ်ည ်ပံိုစံ 

မြင  ်သ ောင ွ်က်သပျားမခငျ်ားမြစ ်ည်။ စွနျ်ားစောျားမှုအနတ ောယ်မ ောျားသလ ော ခ မှုအစ အစဉမှတစ် င  ်

အစ ိုျား အသနခ င  ်  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှု  ငျ်ားနးှးှ းျားမမြှပ်နှ ံ မ ောျားနငှ  ်ပ ျားတွ  ငျ်ားနှ ျားမမြှပ်နှမံှုမ   ျားမြစ် ည်။ 

အ  ိုပါအစ အစဉ ည် အ  အမှတ်မပ မပ ျား IB ကိုမပဏ မ ောျားတွင ် ငျ်ားနှ ျားမမြှပ်နှ ံ မ ောျားမှ  ဏ္ဍောသငကွ ို 

လွတ်လပ်စွောလည်ပတ် ံိုျားစွ န ိုငမ်ပ ျား  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှ ံောတွင ်စွန  စ်ောျားမှုအနတ ောယ်မ ောျားက ိုလည်ျား 

သလ ော ခ သပျားန ိုငမ်ည်မြစ် ည်။ အကယ၍်  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှု  ည် သမ ော်မှနျ်ားထောျား ည ် 

လ မှုသ ျား  ိုင ်ောအက   ျား လဒမ် ောျားက ို  ရှ န ိုငသ် ော်လည်ျား  သဘောတ ည ထောျား ည ် 

ဘဏ္ဍောသ ျားအက   ျားအခမတ်နငှ  ်မက ိုက်ည ပါက အစ ိုျား မ ှ ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှထံောျားမှုက ို သထောက်ပံ သင ွ(Grant) အမြစ ်

သမပောငျ်ားလ သပျားလ မ မ်ည်။ အကယ်၍  ငျ်ားနှ ျားခမြှ ပ်နှမံှု ည် စ ျားပွောျားသ ျားအ သ ော လ မှုသ ျားအ ပါ သအောငမ်မငခ်  လ င ်

၎ငျ်ား ည် မပနလ်ည်သပျား ပ် လ မ ်မည်။ လဒမှ် တစ် င  ် သင သပျားသခ မှုအသပေါ် အသမခခံထောျား ည ် 

ထ ိုကွဲ   ို  သ ော စ န  စ်ောျား မှုသလ ော ခ သ ျား  နပံ်ိုသငပံွ ပ ိုျားမှုနည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို ဥပမောအောျားခ င လ်က်တငအ်သမ  ကတ င ်

IB နငှ စ်ပ်လ ဉျား၍ Inter-American Development Bank ကအ  ိုပါအစ အစဉက ို အ ံိုျားမပ လ က်ရှ မပ ျား 

အောရှတငွပ် ိုမ ိုအ ံိုျားမ ောျား ည်က ိုသတွွဲ့  ည်။ ြံွွဲ့ မြ  ျားသ ျားမ တ်ြက်အြွ ွဲ့အစည်ျားမ ောျားနငှ  ် ဏမ် ောျားက ို အစ ိုျား ၏ 

ကောလရှည ်နစှ်သပါငျ်ား ၁၅ နစှမ် ှ၂၅ နစှအ်ထ မပနလ်ည်သပျား ပ် မည်  အစ အစဉတွင ် ဏ္ဍောသငကွ ို 

ကနဦျားထည ်ဝငမ်ခငျ်ားမြင  ်သ ောင ွ်က်န ိုင ်ည်။14 

8. အစ ိုျား ၏ဝယ်ယ သ ျားအစ အစဉမှတစ် င  ်IB က ို ခမြှင တ်ငခ်ခငျ်ား 

IB ပံိုစံြ ာီးနငှ လ်ြူှုအက  ြုီးမပြုလိုပ်ငန်ီး (SE)ပံိုစံမြင သ်ဆာင ွ်က ်ည ် ကိုြပဏ ြ ာီးထြှံ အစ ိုေးရ၏ 

ဝယယ်မူခငီ်းက ိုမြြှင တ်ငမ်ခငီ်း။ အစ ိုျား ၏ဝယ်ယ သ ျားအစ အစဉ ည် န ိုငင်တံကောတ င ်

အ ံိုျားခပ သလ ရှ သ ော်လည်ျား လ မှုသ ျားနငှ  ် ဘောဝပတ်ဝနျ်ားက င ်အက   ျားခံစောျားခ င မ် ောျား နငှ  ်

အနည်ျား ံိုျားအ ည်အသ ျွားစ ံတ်မှတ်ခ က်က ို  ရှ သနသ ော်လည်ျား မ ဝါဒပ ိုငျ်ား  ိုင ်ောတွင ်

အခငငျ်ားပ ောျား ွဲခ စ် ည်။ စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားမှ လ မှုသ ျား သစောင သ်ရှောက်မှုနငှ  ်

ပတ်ဝနျ်ားက ငထ် နျ်ား  မျ်ားသ ျား  ိုင ်ော လ ိုက်နော မည  ်စံနှုနျ်ားမ ောျားက ို တ ွဲ က်လ က် 

သကောငျ်ားမ နသ် ောအိုပ်ခ  ပ်မှုနငှ အ်တ  ကိုနက် စ  တ ်က ်ောခခငျ်ား၊ အ ည်အသ  ျားသကောငျ်ားပပ ျား 

 

14 ကသမဘောဒ ျားယောျား၊ မမနမ်ောနငှ ဗ် ယက်နမ်တ ို  တွင ် ပဏောမသ ွျားသနျွားမှုမ ောျားအသနမြင  ် ADB က    ို  သ ော  က်စံိုြွံွဲ့ မြ  ျား တ ိုျားတက်သ ျား 

 ဏမ် ောျားနငှ  ် ြွံွဲ့ မြ  ျားတ ိုျားတက်သ ျား မ တ်ြက်မ ောျားမြစ် ည ် Agence Française de Développement (AfD)၊ 

အမပည်မပည်  ိုင ်ောြွံွဲ့ မြ  ျားတ ိုျားတက်မှုဌောန (DFID)၊ ဂ္ ပန ် န ိုင်ံငတံကော ပ ျားသပါငျ်ားသ ောင ွ်က်သ ျား သအဂ္ ငစ်  (JICA) နငှ  ် က ို  ျားယောျား 

န ိုင်ံငတံကော ပ ျားသပါငျ်ားသ ောင ွ်ကသ် ျား သအဂ္ ငစ်  (KOICA) တ ို   ည် ထ ိုက    ို   အနတ ောယ်သလ ော ခ သ ျား သန ောက ို 

ခ  တ် က်လိုပ်သ ောင ်န ် စ တ်ဝငစ်ောျားမှုမပကက ည်။   ို  သ ော် ၎ငျ်ား ည် AMS အစ ိုျား မ ောျား၏ ပ ိုမ ိုတက်ကကစွော 

ကနဦျားပါဝငမ်ှုလ ိုအပ်လ မ ်မည်။ 
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စ တ်ခ   ည ခ် န  ခ် ျူျားခခငျ်ား စ ည်တ ို  က ို ဝယ်ယ သ ျားလိုပ်ငနျ်ားစည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမ ောျားမှ အသလျားထောျား ည်။ 

 လေအ်သနနငှ  ်ထ ိုကိုနပ်စစည်ျားအမ ောျားစိုက ို ခပည်တ ငျ်ားမမှဟိုတ်ဘွဲ တင ် ငျ်ား ည်။ တစ်နည်ျားအောျားခ င  ်

အစ ိုျား အသနခ င  ်ဝယ်ယ သ ျားလိုပ်ငနျ်ားစဉ်တ င ်စ ျားပ ောျားသ ျား  ိုင ်ော မောဓ ရှ မှု15က ို စ တ်ခ သ ခ ောသစပပ ျား 

 တ်မှတ်ထောျား ည ် စံနှုနျ်ားမ ောျားနငှ  ် က်စပ် ည ် ဉ ျားတည်ခ က်မ ောျား   ို  မဟိုတ်  က်သ ောက်မှုမ ောျားမှတစ် င  ်

အောျားလံိုျားအက   ျားခံစောျားန ိုင ်ည  ်စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားနငှ လ် မှုသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို ဦျားစောျားသပျား ည ် 

လိုပ်ငနျ်ားစဉ်အ င  ်င က် ိုလည်ျား န ိုငင်သံတေ်ာအစ ိုျား မှ သ ောထ်ိုတ်န ိုင ်ည်။ ၀ယယ် ခခငျ်ားက ို ဗဟ ိုဦျားစ ျားစနစ်ခ င  ်

မကကောခဏခပ လိုပ်သ ောသကကောင  ်၎ငျ်ား ည် IB က ို ဉ ျားတည် ည ် အသထ သထ စည်ျားမ ဉ်ျားက ို 

စတင ်တ်မတှ် နအ်တ က ်တောဝနယ် မည ် ဗဟ ိုဌောနတစခ်ို လ ိုအပ်မည် ခ စ်ပပ ျား  က ် ိုင ်ောဌောနမ ောျားမှလည်ျား 

 သဘောတ ည  နလ် ိုအပ်လ မ  ်ည်။ အစ ိုျား ၏ ဝယယ် သ ျားအစ အစဉတ င ်IB လိုပ်ငနျ်ားမ ောျား   ို  မဟိုတ် SE 

လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို အဓ ကထောျား ည ် စည်ျားမ ဉ်ျား၊ စည်ျားကမျ်ားမ ောျား AMS န ိုငင်မံ ောျားတ င ်တ က စ ောမရှ သ ျားပါ။ 

COVID-19 မပန်လည်ထသူထာငသ် ီးအစ အစဉ်တငွ ်အစ ိုျား ၏ ဝယ်ယ မှုအစ အစဉ - အကယ်၍ 

အသကောငအ်ထည် သ ော်ပါက IB က ို ဦျားတည် ည ်အစ ိုျား ၏ BoP မ ောျားမှ ထိုတ်လိုပ်သ ော ထိုတ်ကိုနမ် ောျားအတ က် 

အဓ ကဝယ်လ ိုအောျားက ို  နတ် ျားန ိုငပ်ပ ျား အက   ျား က်အသနခ င  ်အသခခခံလ တနျ်ားစောျားမ ောျားအတ က် ဝငသ်င တ ိုျားပ ောျား 

လောသ ျား အခ င အ်လမ်ျားမ ောျားအသပေါ် ကက ျားမောျားသ ောအက   ျား က်သ ောက်မှုက ို ခ စ်သပေါ်လောသစ ည်။ အထ ျား ခ င  ်

COVID-19 ခပနလ်ည်ထ သထောငသ် ျားကောလမ ောျားတ င ်ထ ိုကွဲ   ို  သ ော IB လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို အဓ ကထောျား၍ 

ဝယ်ယ သပျားခခငျ်ား ည် ကမဘော ကပ်သ ောဂ္ါေဏ ်အခပငျ်ားထန ်ံိုျားခံခွဲ   ည ် အသခခခံလ တနျ်ားစောျားမ ောျားအတ က် 

လ ငခ်မနသ် ောအက   ျား က်သ ောက်မှုမ ောျား  နတ် ျားန ိုင ်ည်။ 

9. ရှ ပပ ျား ောျား ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ နငှ အ်ခခောျား  ံွဲ့ ပ   ျားသ ျားအစ အစဉ်မ ောျားတ င ်IB က ိုပစ်မှတ်ထောျားခခငျ်ား 

အသ ီးစာီးနငှ  ်အလတစ်ာီးစ ီးပွာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး ြံွွံ့ ဖြ ြုီးတ ိုီးတကသ် ီးအစ အစဉ်ြ ာီး။ သကောငျ်ားစ ောသင သကကျား 

သထောက်ပံ ထောျားသ ော MSME   ံွဲ့ ပ   ျားသ ျားအစ အစဉ်မ ောျားမြင  ်ထ သ ောက်သ ောစ မံအိုပ်ခ  ပ်မှုက ို AMS န ိုငင်အံမ ောျား 

အခပောျားတ င ်သ ောင ် က်လ က်ရှ  ည်။ ACCMSME (အသ ျားစောျား၊ 

အငယ်စောျားနငှ အ်လတ်စောျားစ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား အော  ယံပ ျားသပါငျ်ားသ ောင ် က်သ ျား သကေ်ာမတ )  ည် 

အော  ယံတ င ်IB က ိုယ်စောျားလယှ်မ ောျား (Focal Points) ခ စ်ခခငျ်ားသကကောင  ် IB အစ အစဉ်က ို ဤ MSME 

အိုပ်ခ  ပ်မှုသအောက်တ ငထ်ောျားရှ  န ်န ိုငင်အံမ ောျားစိုမှ တငခ်ပ န ်ံိုျားခ တ်ခွဲ ကက ည် (ဥပမော - ကသမဘောေ ျားယောျား၊ 

မသလျားရှောျား၊   လစ်ပ ိုင၊် ဗ ယက်နမ်)။ IB က ို ခမြှင တ်ငခ်ခငျ်ား ည် MSME မ ောျားက ို   ယ်ဝ ိုက၍်ထ သ ောက်သစသ ော 

နည်ျားလမ်ျားတစ်ခိုခ စ်သကကောငျ်ားက ို  အော  ယရံှ  IB က ိုယ်စောျားလှယ်မ ောျား (Focal Points) မှ  တ ခပ မ ကက ည်။ 

အောျားလံိုျားပါ၀င ်ည ် တ ိုျားတက်မှုအ  အလောျားအလောရှ  ည ် IBလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားက ို အခပည အ်ဝသင သကကျား ငန်ှ ျား နမ်ှော 

 

15 OECD ရှ  Business Integrity Hub  ည် ဝယ်ယ မှုတွင ် မောဓ ရှ မခငျ်ားနငှ  ်ပတ် က် ည ်တ က သ ောလမ်ျားညွှနခ် က်မ ောျားက ို သပျား ည် 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm) က ိုကကည ်ပါ။ 

https://www.oecd.org/corruption-integrity/Explore/Topics/business-integrity.htm).
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IB ခမြှင တ်ငသ် ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား ည် အသ ျားစောျားနငှ အ်လတ်စောျားစ ျားပ ောျားသ ျား လိုပ်ငနျ်ားမ ောျား ခမြှင တ်ငသ် ျား 

 ည်မှနျ်ားခ က်မ ောျားနငှ  ်အ  ွဲွဲ့အစည်ျား  ိုင ်ော   ွဲွဲ့စည်ျားပံိုတ ို  ထက် ပ ိုမ ိုလိုပ်သ ောင ်မည  ်အလိုပ်တစ်ခိုပငခ် စ ်ည်။ 

အသ ျားစောျားနငှ အ်လတ်စောျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား   ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျား သအဂ္ ငစ် မ ောျား သအောကရ်ှ  IB 

ခမြှင တ်ငသ် ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားရှ သ ော AMSန ိုငင်မံ ောျား ည်   က ိုယ်ပ ိုငသ်င သကကျားသထောက်ပံ ထောျားသ ော 

ရှ ပပ ျား ောျားအသ ျားစောျားနငှ  ်အလတ်စောျား  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျားအစ အစဉ်မ ောျားတ င ် IB က ို ပစမ်ှတ်ထောျား၍ 

ခမြှင တ်ငခ်ခငျ်ားခ င  ်လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားခ က်ခ ငျ်ားစတငန် ိုင ်ည်။16 

ဆငီ်း ွဲနြ်ွီးပါီးြှုသလ ာ ခ သ ီးအစ အစဉ်ြ ာီး။   ငျ်ား ွဲန မျ်ားပါျားမှု သလ ော ခ သ ျားအစ အစဉ်တ ငလ်ည်ျား အလောျားတ  

အကွဲခ တ်ခခငျ်ားမ   ျား သ ောင ် က်န ိုင ်ည်။ မသလျားရှောျားန ိုငင် ံနငှ စ်ပ်လ ဉျား ည ်သလ လောမှု တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငျ်ား 

အသနခ င  ်အသ ျားစောျားနငှ  ်အလတစ်ာီးစ ီးပွာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီးအတကွ် လက်ရှ ရှ ပပ ျား ောျား  နပံ်ိုသင ၏ ၅-

၁၀%  နငှ  ်B40 အမ ောျားပါဝငန် ိုင ်ည ် အစ အစဉ်မ ောျားက ို IB ကိုမပဏ မ ောျားအတ က် အဓ ပပောယ်ရှ ရှ  

ဦျားတည်သ ောင ် က် န ိုငခ်ွဲ  ည်က ို သတ ွဲ့ ရှ   ည်။ အသ ျားစောျားနငှ  ်အလတ်စောျားစ ျားပ ောျားသ ျား လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားအတ က် 

လက်ရှ အစ အစဉ် မ ောျားထွဲမှ IB က ို  တ ်တ်မှတ်မှတ ်ခ ွဲတမ်ျားခ သပျားခခငျ်ား ည် သ ောင ် က်န ိုငမ်ည ် 

နည်ျားလမ်ျားတစ်ခို ခ စ်လောန ိုင ်ည်။ အဘယ်သကကောင  ် ိုသ ေ်ာ IB နငှ  ်SME 

  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှုက ို  ဌောနတစခ်ိုတည်ျားမှ ခမြှင တ်ငသ်ပျားန ိုငသ် ောသကကောင ခ် စ် ည်။ 

သယဘိုယ အောျားခ င အ်သ ျားစောျားနငှ အ်လတ်စောျား စ ျားပ ောျားသ ျား  ံွဲ့ ပ   ျား တ ိုျားတက်မှုနငှ  ် ငျ်ား ွဲ 

န မ်ျားပါျားမှုသလ ော ခ သ ျားအတ က် မည် ည ်အစ အစဉ်မ ောျားမှ အက   ျား က်သ ောက်န ိုင ်ည် နငှ  ်

အ  ိုပါအစ အစဉ်မ ောျား ည် IB ခမြှင တ်ငသ် ျားအတ က် မည်ကွဲ   ို   ဉ ျားတည်၍ သကောငျ်ား ံိုျားသ ောင ် က ်မည်က ို 

AMS န ိုငင်မံ ောျားမ ှ ခပနလ်ည် ံိုျား ပ်န ိုင ်ည်။ 

10. လ မှုသ ျားအက   ျားခပ လိုပ်ငနျ်ားနငှ  ်စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား၏ လ မှုသ ျား  ိုင ်ောတောဝနယ် မှု 

အစ အစဉ်တ ို  နငှ  ်IB တ ို   ခ  တ် က်မှု 

လ မှုအက   ျားမပ စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား (SE) နငှ  ်စ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား၏ လ မှုသ ျား  ိုင ်ောတောဝနယ် မှု (CSR) 

အစ အစဉ်မ ောျားက ို IB နငှ ခ်  တ် က်မခငျ်ား ည် အက   ျား ကသ် ောက်မှု မမြှင တ်င ်န ်အခွင အ်လမ်ျားမ ောျား 

သပျားန ိုင ်ည်။  ၂၀၁၀ ခပည ်နစှ ်အသစောပ ိုငျ်ားမှ စတင၍် AMS န ိုငင်မံ ောျား  ည် လ မှုသ ျားအက   ျားမပ လိုပ်ငနျ်ား၊ CSR 

နငှ  ်ပ ိုမ ိုတောဝနယ် မှုရှ သ ော စ ျားပ ောျားသ ျား လိုပ်ငနျ်ားမ ောျားသပေါ်ထနွျ်ားလောသ ျားအတကွ် မမြှင တ်င ်မည ်နည်ျားလမ်ျားမ ောျားနငှ  ်

စပ်လ ဉျား၍ ဝငသ်င အလယ်အလတ်နငှ  ်ဝငသ်င ခမင မ်ောျားသ ော န ိုငင်မံ ောျားနငှ  ်ညြှ နှု ငျ်ားသ ောင ွ်က်န ိုငသ် ျားသ ွျားသနျွားခ   

ကက ည်။ အ  ိုပါတ ိုျားတက်မှု လဒမ် ောျားက ို အော  ယ ံအသ ျားစောျားနငှ  ်အလတ်စောျား စ ျားပ ောျားသ ျား မ ဝါေညွှနျ်ားက နျ်ား 

 

16 ဥပမောအောျားမြင ၊် မသလျားရှောျား ည် ထ ိုက    ို  သ ောခ ဉျားကပ်မှုက ို သ ွျားသနျွားခ  မပ ျား အခ   ွဲ့သ ော ကနဦျား အကကံသပျားခ က်မ ောျားက ို 

မမငက်ွငျ်ားသလ လောမှုတွင ်မည် ည ်အစ အစဉ ည် IB နငှ မ်ည် ည ် နပံ်ိုသင ွ(  ို  မဟိုတ်ကိုမပဏ မ ောျား) က ိုမည်မ  ပစ်မှတ်ထောျား ည်နငှ  ်

အ င သ်တော် ံိုျားမြစ် ည်က ို သြော်မပထောျား ည်။ 
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(၂၀၁၈)17 နငှ အ်ော  ယံလ မှု - ယဉ်သက ျားမှု၊ စ ျားပ ောျားသ ျားနငှ န် ိုငင်သံ ျားလံိုခခံ သ ျား အ  ိုငျ်ားအဝနျ်ား အစ အစဉ (၂၀၂၅) 18 

တ ငထ်ငဟ်ပ်ခပ ခွဲ  ည်။ ထ ိုငျ်ားနငှ မ်သလျားရှောျားက    ို  သ ော AMS န ိုငင်မံ ောျား ည် လ မှုအက   ျားမပ လိုပ်ငနျ်ား (SE) 

စည်ျားမ ဉ်ျားမ ောျား19 ခ မှတ်ထောျားမပ ျားမြစ် ည်။ AMS န ိုငင်အံမ ောျားစို ည် ယငျ်ားတ ို  န ိုငင်၏ံ အမ   ျား ောျားသ ျားမ ဝါေမ ောျား၊ 

မဟောဗ ျူဟောမ ောျား   ို  မဟိုတ် ဥပသဒမ ောျားနငှ စ် ျားပွောျားသ ျား  ိုင ်ောနည်ျားလမ်ျားမ ောျားတွင ်CSR က ို 

ထည်ျား ွငျ်ားသြော်သ ောင ်ထောျားမပ ျားမြစ် ည်20။ IB, SE နငှ  ်CSR တ ို  ၏ မ ဝါဒ  ိုင ်ော နည်ျားလမျ်ားမ ောျားအကကောျား 

ရှငျ်ားလငျ်ား ည ် က်နယွမ်ှုက ို သြေ်ာထိုတ်ထောျားမခငျ်ားအောျားမြင  ် စ ျားပွောျားသ ျားတ ိုျားတက်မမင မ်ောျားလောမှု နငှ  ်

အက   ျား က်သ ောက်မှုမမြှင တ်ငမ်ခငျ်ား    ို   ဉ ျားတည်န ိုငသ် ျားအတွက် ကိုမပဏ မ ောျားက ို လမ်ျားညွှနမ်ှုသပျားန ိုင ်ည်။ 

ဥပမောအောျားခ င  ်IB အမြစ် အ  အမှတ်မပ သ ျား စနစ်က ို လ မှုအက   ျားမပ လိုပ်ငနျ်ားမ ောျား (SE) မ ောျားအတ က ်လည်ျား 

အ ံိုျားမပ န ိုငသ် ျား ခ  နည်ြှ သ ောင ွ်က်န ိုင ်ည်။ SE နငှ  ်CSR ခမြှင တ်ငသ် ျား ဌောနမ ောျားက ို  IB နငှ ပ်တ် က် ည ် 

အ  ပညောမ ောျားက ို တ ိုျားပွောျားလောသစ န ်သ ောင ွ်က ်မည်မြစ် ည်။ ယငျ်ားတ ို   ည် အခမတ်အစ နျ်ားမယ သ ော SE 

မ ောျားမှ SE လိုပ်ငနျ်ားစဉ်မ ောျား၊ မ ရ ို ျားြလော CSR မ ောျား မှ IB လှုပ်ရေှာျားမှုမ ောျားနငှ  ်က်လက်မပ ျား IB ပံိုစံမ ောျား  ို   

သမပောငျ်ားလ န ိုငမ်ည ် အခွင အ်လမ်ျား မ ောျားနငှ  ် က်စပ် ည  ်လမ်ျားညွှနခ် က်မ ောျားနငှ  ်IB နငှ ပ်တ် က် ည ် 

 တငျ်ားအခ က်အလက်မ ောျား ပံ ပ ိုျားသပျား ောတွင ်တက်ကကစွောပါဝင ်ခ  တ် က်လောန ိုင ်ည်။ 

11. IB  လေမ် ောျားအသပေါ် သစောင က်ကည ခ်ခငျ်ားနငှ အ်စ  ငခ်ံခခငျ်ားမ ောျား 

တ ိုငေ်းတာသညေ့အ်ရာမျာေးက ခအာင ်မငမ်ှုရှ  လာလ မေ့်မည်။ IB  ည်အောရှတစ်ဝှမ်ျားလံိုျားနငှ  ်ကမဘောအနှံ  တ င ်

အလ ငအ်ခမန ်သပေါ်ထ က်လော ည ် လိုပ်ငနျ်ားစဉ်ခ စ်သ ေ်ာလည်ျား ကိုမပဏ မ ောျား၏ 

မြစ် ပ်သလ လောမှုမ ောျားထက်သက ော်လွန၍် IB ၏စနစ်တက   လေမ် ောျားနငှ  ်

ပတ် က်၍မ   တငမ်ပမှုအနည်ျားငယ်မ  ော ရှ  ည်။ အခခောျားတစ် က်တ င ်IB  လေမ် ောျား၏ 

သအောငခ်မငမ်ှုက ိုတ ိုငျ်ားတောန ိုင ်ည်။ ဤ လေ ်ည် စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမှ  ရှ သ ောဝငသ်င ၊ အက   ျားခံစောျားခ င  ်

ရှ   မ ောျားနငှ  ်အ  ိုပါစ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ား၏   ွဲွဲ့စည်ျားတည်သ ောက်ပံို  ိုင ်ော သမပောငျ်ားလ မှုမ ောျား၊ 

 ငျ်ား  နမ်ွျားပါျား  မ ောျားနငှ  ်ဝငသ်င နည်ျားပါျား  မ ောျား၏  ဝအ ည်အသ ွျားတ ိုျားတက်မှုအသမခအသနမ ောျားနငှ  ်

 က်စပ်သန ည်။  

 

17 ASEAN SME Policy Index 2018 တွင ် 10 AMS၊ OECD မှမပ လိုပ်သ ော 

လ မှုစ ျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားနငှ  ်အောျားလံိုျားပါဝင ်ည ် စ ျားပွောျားသ ျားစွမ်ျားသ ောငမ်ှု  ိုင ်ော အခနျ်ားပါဝင ်ည်။ 

18 အော  ယံလ မှု - ယဉသက ျားမှု၊ စ ျားပွောျားသ ျားနငှ  ် န ိုငင်သံ ျား-လံိုမခံ သ ျားအ  ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား၏ အသ ျားစ တ်ပံိုစံမ ောျား ၂၀၂၅  ည် CSR က ို 

က ိုျားကောျားခ က်မ ောျားပါဝင ်ည်။ 

19 SE အတွက်စည်ျားမ ဉျားမ ောျားနငှ  ်ပတ် က်၍ ပ ိုမ ို  ရှ  န ်Compendium of good practices for SE၊ OECD 

20 ဥပမောအောျားမြင ၊် ထ ိုငျ်ားန ိုငင် ံည် စ ျားပွောျားသ ျားနငှ  ်လ  အခွင အ်သ ျား  ိုင ်ော အမ   ျား ောျားလှုပ်ရှောျားမှုအစ အစဉက ို သ ျား ွ ခ   ည်။ Myanmar 

2016 Investment Law တွင ် တောဝနယ် မှုရှ သ ော  ငျ်ားနှ ျားမမြှ ပ်နှမံှုနငှ  ် ပတ် က်၍ ရှငျ်ားလငျ်ားမပတ် ောျားသ ော  ည် ွယ်ခ က်မ ောျား 

ပါဝင ်ည်။ EU - ဗ ယက်နမ် လွတ်လပ်သ ောကိုန ွ်ယ်မှု  သ ောတ ည ခ က်တွင ်သ ရှည်တည်တံ ခ ိုငမ်မ  ည ်အခနျ်ား ပါဝင ်ည်။ 

https://www.oecd.org/investment/sme-policy-index-asean-2018-9789264305328-en.htm#:~:text=Boosting%20Competitiveness%20and%20Inclusive%20Growth,-The%20SME%20Policy&text=The%20ASEAN%20SME%20Policy%20Index,and%20Medium%20Enterprises%20(ACCMSME)
https://www.oecd.org/cfe/leed/social-entrepreneurship-oecd-ec.htm
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န ိုငင်အံဆင န်ငှ  ်အာဆ ယ အဆငေ့ ်  ိုမှေ်အစ ရငြ်ေ  ြေငေ်း။  IB၏ စ ျားပ ါျားသ ျားနငှ လ် မှုသ ျား  ိုင ်ော  က်သ ောက်မှုမ ောျားက ို 

ထပ်မံ၍ သစောင က်ကည ်စစ်သ ျားခခငျ်ားနငှ  ်IB  ို  က ျားသခပောငျ်ားခခငျ်ားက ို အောျားသပျား ည အ်သနခ င  ်ပံိုမှန ်အစ  ငခ်ံ 

တငမ်ပမခငျ်ား ည် အဓ ကအသ ျားကက ျား ည ်အခ က်မြစ ်ည်။ ၎ငျ်ားက ို အစ ိုျား ဌောနမ ောျားနငှ  ်စ ျားပွောျားသ ျားအ ငျ်ားအြွ ွဲ့ 

မ ောျား၏ ပံ ပ ိုျားမှုမ ောျားအသပေါ် အသခခခံ၍ IB ဌောနက သ ောင ွ်က်န ိုငမ်ည်မြစ် ည်။ ၎ငျ်ား ည် 

သ ရှည်တည်တံ ခ ိုငပ်မွဲသ ော   ံွဲ့ ပ   ျားသ ျား ည်မှနျ်ားခ က်မ ောျား (SDGs) သအောငခ်မင ်န ်ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ၏ ပံ ပ ိုျားမှုမ ောျားက ို 

အစ  ငခံ်ခခငျ်ားနငှ လ်ည်ျား  က်စပ်မှုရှ  ည်။   ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတကမ်ှုမ ောျားက ို နှု ငျ်ားယှဉန ိုင ်ည ် အသမခခံ စံနှုနျ်ားအမြစ် 

အက ယ်တဝင သ်လ လောမှုက ို အ ံိုျားခပ န ိုင ်ည်။ အော  ယံအ င တ် င ်ဤသလ လောမှု၏  လဒမ် ောျား 

နငှ စ်ပ်လ ဉျား၍ သေ တ ငျ်ားအခပနအ်လှန ်လှယ်ခခငျ်ား ည် အခ ငျ်ားခ ငျ်ား  ငယ် သလ လောမှုက ို ပ ိုမ ိုတ ိုျားတက် 

သစလ မ ်မည်။ 

12. အော  ယံသေ နငှ  ်အခခောျားသေ မ ောျားတ င ်IB က ိုခမြှင တ်င ်နအ်တ က် ညြှ နှု ငျ်ား သ ောင ် က်ခခငျ်ား 

IB က ိုမြြှင တ်င ်န် အာဆ ယ၏ံအခန်ီးကဏ္ဍြှာ - ၂၀၁၇ ခိုနစှ်မှစ၍ အော  ယံနငှ  ်ASEAN-BAC တ ို   ည် အော  ယ ံ

IB ထ ပ်  ျားအစည်ျားအသဝျား (၂၀၁၇ နငှ  ်၂၀၁၉) နငှ  ်IB  ိုမ ောျား (၂၀၁၇) 

က ိုပံ ပ ိုျားသပျားခခငျ်ားခ င အ်  ပညော လှယ်ခခငျ်ားနငှ  ်IB ဥပမောမ ောျားက ို မမြှင တ်င ်နတ်က်ကကစွောပါဝငခ်  ကက ည်။ 

အော  ယံ ည် IB   ိုင ်ောမ ဝါဒ အစ အစဉက ို သထောက်ခံမခငျ်ား ည် အော  ယ ံIB မ သဘောင ်(၂၀၁၇) က ို 

သထောက်ခံခခငျ်ား၊ စ မ်ျားသ ောင ်ည်ခမြှင တ်ငခ်ခငျ်ား  ိုင ်ော အစပ   ျားခခငျ်ား (၂၀၁၈-၂၀၁၉) က ိုလိုပ်သ ောငခ်ခငျ်ားနငှ  ်

အော  ယံအတ ငျ်ား IB ခမြှင တ်ငသ် ျားအတ က် လမ်ျားညွှနခ် က်မ ောျား (၂၀၂၀) က ိုမပင ်ငမ်ခငျ်ားတ ို  က ို သ ောင ွ်က် 

ခ   ည်။ IB က ိုမမြှင တ်င ်နအ်တွက် အခ   ွဲ့ AMS န ိုငင်မံ ောျား ည် အော  ယံအလှည က် ဥကက ဌအမြစ် 

သ ောင ွ်က်ခ   ည်။ အခ   ွဲ့သ ောန ိုငင်မံ ောျား ည် APEC အလှည ်က  ဥကက ဌအမြစ်တောဝနယ် စဉတွင ်အောရှပစ   တ ်

စ ျားပ ောျားသ ျားပ ျားသပါငျ်ား သ ောင ် က်မှုအ  ွဲွဲ့ (APEC)   ို   IB သခါငျ်ားစဉ်က ို မ တ် က်ခွဲ  ည်။21 အော  ယံ ည် IB 

၏အစ အစဉ်တ င ်ပါ၀ငပ်တ် က်သနမှုနငှ  ်မမြှင တ်ငသ် ျားတ ို  တွငတ်က်ကကလှုပ်ရှောျားသနသ ော 

သဒ တွငျ်ားအြွ ွဲ့အစည်ျားတစ်ခို မြစ်လောန ိုင ်ည်။ 

IB မြြှင တ်ငြ်ှုက ို အာဆ ယလံြူှုြံွွံ့ ဖြ ြုီးသ ီးအစ အစဉ်နငှ  ်ခ  တဆ်ကသ်ပီးမခငီ်း- အော  ယတံ င ်IB  ည် 

အော  ယံစ ျားပ ောျားသ ျားအ  ိုကအ်ဝနျ်ား (AEC) ၏ တစ်စ တ်တစ်ပ ိုငျ်ားအသနခ င  ်အသ ျားစောျား၊ အငယ်စောျားနငှ  ်

အလတ်စောျားစ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျား  ိုင ်ော ညြှ နှု ငျ်ားသ ောင ် က်သ ျားသကေ်ာမတ ၏ ACCMSME သအောက်တ င ်

ခ ိုငခ် ိုငမ်ောမောတည်သ ောက်ထောျား ည်။ ယခိုအခ  နအ်ထ  အော  ယံလ မှု - ယဉ်သက ျားမှု အ  ိုက်အဝနျ်ား (ASCC) 

၏လိုပ်သ ောငမ်ှုနငှ  ် က်စပ်မှုမရှ ပါ - “အော  ယံခပည်  မ ောျား၏ ဘဝအ ည်အသ  ျား ခမြှင တ်င ်န၊် 

အောျားနည်ျားခ က်မ ောျားက ိုသလ ော ခ  နန်ငှ  ်အခ င အ်လမ်ျားမ ောျားခမြှင တ်င ်နန်ငှ  ်လ မှုအ  ိုက်အဝနျ်ား အသနခ င  ်

 

21 ဥပမော APEC နငှ  ် ပတ် က်၍ သဒ   ိုင ်ော IB သလ လောမှုက ို ၂၀၁၆ ခိုနစ်ှတွငမ်ပ လိုပ်ခ  မပ ျား ၂၀၁၇ APEC အစည်ျားအသဝျားမ ောျားတွင ်

သ ွျားသနျွားခ   ည်။ 
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အခ င အ်လမ်ျားနည်ျားပါျားပပ ျား ယ်ထိုတ်ထောျား ည ်အခ က်မ ောျားက ိုသလ ော ခ  န.်..”။ ASCC Blueprint (၂၀၂၅)  ည် 

AEC သအောက်တ င ်အောျားလံိုျားပါ၀ငသ် ော တ ိုျားတက်မှုအစ အစဉ်နငှ  ်“...အောျားနည်ျားသ ော နငှ  ်လ နည်ျားစိုအိုပ်စိုမ ောျား 

အပါအဝင ်အော  ယံမပည်  မ ောျား အောျားလံိုျားအတွက ်အခွင အ်လမ်ျားမ ောျားက ိုပ ိုမ ိုမ တစွောလက်လှမ်ျားမ န ိုငမ်ှု...” ။ IB 

ဥပမောအမ ောျားစို ည် တက်ကကသ ော န မ်ျားပါျား  မ ောျားအတ က ်ဝငသ်င တ ိုျားလောခခငျ်ားအခပင ်IB ည် 

 ငျ်ား ွဲန မ်ျားပါျား  မ ောျားနငှ  ်ဝငသ်င နည်ျားပါျား  မ ောျားအတ က ်အက   ျားမ ောျားစွော ရှ န ိုငမ်ပ ျား၊ ၎ငျ်ားတ ို  အသနမြင  ်

ကိုနပ်စစည်ျားမ ောျားနငှ  ်ဝနသ် ောငမ်ှုမ ောျားက ို လက်လှမ်ျားမ  ဝယယ် အ ံိုျားမပ လောန ိုငမ်ည်မြစ် ည်။ ဤ 

ဒိုတ ယအခ က်အသန ည် ASCC ၏လိုပ်ငနျ်ားသ ောင ွ်က်ခ က်မ ောျားနငှ  ်က်စပ်သန ည်။ ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ ည် 

 ငျ်ား ွဲန မ်ျားပါျားပပ ျား ထ ခ ိုက်လ ယ်  မ ောျားအတ က် ထ သ ောက်သ ော၊  နျ်ား စ်တ ထငွမ်ှုရှ သ ော၊ ကိုနက် စ  တ် 

 က် ောသ ော၊ တန ် ိုျားရှ သ ောနငှ  ်အောျားလံိုျားပါဝငသ် ောနည်ျားလမ်ျားမ ောျားခ င  ်ဝနသ် ောငမ်ှုမ ောျားက ို မြည ် ည်ျားသပျား 

 ည ် သန ောတ ငပ်င ် ောဓကသကောငျ်ားမ ောျားစွောရှ  ည်။ အထ ျား ခ င  ် ငျ်ား  နမ်ွျားပါျားမှုသလ ော ခ သ ျား အတွက် ASCC 

မှ AMS အ  ွဲွဲ့ဝငမ် ောျားက အသကောငအ်ထည်သ ော်သ ော အစ အစဉ်မ ောျား ည် IB ကိုမပဏ မ ောျားမှလ ိုအပ်သ ော 

 နျ်ား စ်တ ထငွမ်ှုမ ောျားအတကွ် အ ံိုျားမပ န ိုင ်ည်။ ထ ို  သကကောင  ်ကဏ္ဍအလ ိုက်မ ဝါဒမ ောျား (က နျ်ားမောသ ျား၊ 

ပညောသ ျား၊ လ မှု  လံိုသ ျားနငှ  ် ံ ွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်မှု) နငှ  ်ကဏ္ဍအလ ိုက် ဦျားတည်ခ က်မ ောျား (သက ျားလက်  ံွဲ့ ပ   ျားသ ျားနငှ  ်

 ငျ်ား ွဲန မ်ျားပါျားမှုသလ ော ခ သ ျား၊ အမ   ျား မ ျားစ မ်ျား ည်ခမြှင တ်ငသ် ျားနငှ  ်အလိုပ် မောျားမ ောျား) ကွဲ   ို  သ ော ASCC 

သအောက်ရှ  အခနျ်ားကဏ္ဍအမ   ျားမ   ျားနငှ  ်ပ ိုမ ိုန ျားကပ်စ ောလိုပ်က ိုင ်န ်အခွင အ်လမ်ျားရှ သနပါ ည်။ ACCMSME 

 ည်ထ ိုကွဲ   ို  သ ော သ  ျားသန ျားမှုစတင ်န ်ASCC အ  ွဲွဲ့အစည်ျားမ ောျားနငှ  ် က်  ယ်န ိုင ်ည်။ 

IB မြြှင တ်ငမ်ခငီ်းက ို SDG အစ အစဉ်နငှ ခ်  တဆ်ကမ်ခငီ်း- IB  ည် ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ၏ SDGs သအောငခ်မင ်န ်

ပံ ပ ိုျားမှုမ ောျားအနက်မှ တစ်ခိုခ စ ်ည်။ IB  ည် BoP နငှ ထ် သတ ွဲ့ က် မံှုန ိုငမ်ည ် အဓ ကအခ က် 

ခ စ်သ ောသကကောင  ်IB  ည် SDG 1-  ငျ်ား ွဲန မျ်ားပါျားမှုမရှ သစသ ျား   ို ည ်အခ က်က ို  တစ် က်တစ်လမ်ျားမ ှ

ခ ည ် ည်ျားသပျားန ိုငပ်ါ ည်။ ထ ို  ခပင ်ကဏ္ဍအလ ိုက်နငှ  ်IB စ ျားပ ောျားသ ျားလိုပ်ငနျ်ားမ ောျားသပေါ် မ တည်၍ IB  ည် SDG 

တစ်ခို   ို  မဟိုတ် တစ်ခိုထကပ် ို၍  အသထောက်အက ခပ န ိုငပ်ါ ည်။ 

အာဆ ယ ံIB ပါဝငြ်ှု လိုပ်ငနျ်ားအ င  ်အသစ်တစ်ြေို။ သရှွဲ့ က်  ောျားလ င ်သဒ တွငျ်ားအ င တွ်င ်အော  ယံက IB 

က ို မမြှင တ်ငမ်ခငျ်ားမှတစ် င  ်သအောက်သ ော်ခပပါ အလောျားအလောရှ သ ောသ ောင ွ်က်ခ က်မ ောျားက ို 

 တ်မှတ်သ ောင ွ်က်န ိုငမ်ည်မြစ် ည် ။ 

• ACCMSME အတ က ်IB Focal Point က ို   တ်မှတ်မခငျ်ား- 

• IB ထ ပ်  ျားအစည်ျားအသဝျားနငှ  ်IB  ိုခ  ျားမမြှင မ်ခငျ်ားက ို  က်လက်သ ောင ွ်ကမ်ခငျ်ား၊ န ိုငင်အံ င န်ငှ  ်

သဒ တွငျ်ားအ င  ်နစှ်ခိုလံိုျားတ င ်IB မ ောျားက ို အ  အမှတ်ခပ  န ်အ ံိုျားခပ န ိုင ်ည ် ASEAN IB Award ၏ 

သ ွျားခ ယမ်ခငျ်ားစံနှုနျ်ားမ ောျားက ို လမ်ျားညွှနခ် က်စောတမျ်ား၏ သနောက် က်တ ွဲ ၇ အသနတငွ ်သြော်မပထောျား ည်၊ 

• IB မ ဝါေမ ောျား အသကောငအ်ထည်သ ေ်ာမှုနငှ  ်ပတ် က်၍ နှ ျားသနေှာြလှယ်န ိုငမ်ည ် IB ထ ပ်  ျား 

သ ွျားသနျွားပွ မ ောျား မပ လိုပ်မခငျ်ားအမပငန် ိုငင်အံလ ိုက် IB Focal Point မ ောျားက ို စိုစည်ျားသတ ွဲ့ ံိုသစခခငျ်ား၊ 
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• IB အ  အမှတ်ခပ ခခငျ်ားနငှ  ်IB၏ အက   ျား က်သ ောက်မှုက ို သစောင က်ကည ်ခခငျ်ားအပါအဝင ်IB 

မမြှင တ်ငသ် ျား  ိုင ်ော နည်ျားလမ်ျားမ ောျားနငှ  ်ဗဟို ိုတမ ောျားြလယှ်မခငျ်ား၊ 

• အော  ယ ံ- BAC နငှ ၎်ငျ်ား၏ ပ ျားတွ စ ျားပွောျားသ ျားသကောငစ် မ ောျားမှတစ် င  ်ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ နငှ ပ် ျားသပါငျ်ားမှုက ို 

 က်လက်ခပ လိုပ်ခခငျ်ား၊ 

• IB ခမြှင တ်ငခ်ခငျ်ားနငှ  ်၎ငျ်ားမှ ခ စသ်ပေါ်လောသ ော အက   ျား က်သ ောက်မှုမ ောျားနငှ ပ်တ် က်၍ 

နစှ်နစှ်တစ်ကက မ ်အစ  ငခ် ံန ်ကတ ကဝတ်ခပ ခခငျ်ား၊ 

• AMS န ိုငင်မံ ောျား၏ န ိုငင်အံ င ဝ်က်  ် ိုက်မ ောျားနငှ  ်ကမဘောလံိုျား  ိုင ်ော 

ေစ်ဂ္ စ်တယ်ပလက်သ ောငျ်ားမ ောျားနငှ  ်ခ  တ် က်၍ အော  ယံအ င  ်IB က န ်ကက် ိုတည်သထောငခ်ခငျ်ား၊ 

• သေ တ ငျ်ားနငှ  ်ကမဘောလံိုျား  ိုင ်ောအ င  ်IB ခမြှင တ်ငမ်ှုတ င ်အော  ယံ၏သအောငခ်မငမ်ှုမ ောျားက ို 

မ ျားသမောငျ်ားထ ိုျားခပခခငျ်ားနငှ  ်အသရှွဲ့သတောငအ်ောရှက ို က ိုယ်စောျားခပ သ ောန ိုငင်တံကော သ  ျားသန ျားမှုမ ောျားတ င ်

တက်ကကစ ောပါဝငခ်ခငျ်ား၊ 

• IB မ ဝါေ  ံွဲ့ ပ   ျားတ ိုျားတက်သ ျားနငှ  ်ခမြှင တ်ငသ် ျားက ို အသကောငအ်ထည်သြော် နအ်တွက ်AMS န ိုငင်မံ ောျား 

က ိုအသထောက်အပံ မပ န ိုငမ်ည ် နည်ျားပညောနငှ ဘ်ဏ္ဍောသ ျား  ိုင ်ော ကတ ကဝတ်မ ောျား  ရှ သစ န ်

ြံွွဲ့ မြ  ျားမှုမ တ်ြက်မ ောျားနငှ  ်ခ  တ ်က်မခငျ်ား၊ 

• ထ ို  မပင ်အော  ယံနငှ  ်AMS တ ို   ည် ၎ငျ်ားတ ို  ၏IB မမြှင တ်ငသ် ျားလိုပ်ငနျ်ားစဉတွင ်

တ ိုျားတက်မှုအသမခအသနမ ောျားနငှ  ်ကမဘော သတောင ်က်ပ ိုငျ်ားန ိုငင်မံ ောျားအခ ငျ်ားခ ငျ်ား သတွွဲ့ ံိုသ ွျားသနျွားမှုမ ောျား 

(South-South Dialogues) 22 မှတစ် င  ်အောစ ယံမပငပ် အမခောျားသဒ တွငျ်ားန ိုငင်မံ ောျားပါဝငလ် က် 

ပိုဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ ၏IB  ိုင ်ောသ ောင ွ်က်ခ က်မှတစ် င  ်အသမခခံလ တနျ်ားစောျားမ ောျားအတွက ်

လ မှုစ ျားပွောျားတ ိုျားတက်မှုမ ောျားက ို  မ သဝမခငျ်ား။ 

 

 

22 ဥပမောအောျားမြင  ် ၂၀၁၉ IB ထ ပ်  ျားအစည်ျားအသဝျား  ို   အမပနအ်လှနအ်ောျားမြင  ် ကမဘော သတောင ်က်ပ ိုငျ်ားန ိုငင်မံ ောျားအခ ငျ်ားခ ငျ်ား 

သတွွဲ့ ံိုသ ွျားသနျွားမှုမ ောျားက ို ကသမဘောဒ ျားယောျား၊ မသလျားရှောျား၊ ဗ ယက်နမ်နငှ န် ိုငဂ်္  ျား  ျားယောျားတ ို  နငှ အ်တ  iBAN ကစ စဉခ   ည်။ 

န ိုငဂ်္  ျား  ျားယောျားအစ ိုျား နငှ  ်၎ငျ်ား၏စ ျားပွောျားသ ျားအ ငျ်ားအြွ ွဲ့ မ ောျား ည် ဤ ငက်ကောျားမှုက ိုအလွနက်က    ိုခ  မပ ျား IB အောျား မမြှင တ်ငသ် ျားအတွက် 

မ ဝါဒ  ိုင ်ော အကကံမပ ခ က်မ ောျားနငှ အ်တ  အလောျားတ သလ လောမှုမ ောျားမပ လိုပ်သန ည်။ 
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မ ဝါေပ ိုငျ်ား  ိုင ်ောအသကောငအ်ထညသ်ြောန် ိုငမ်ည န်ညျ်ားလမ်ျားမ ောျားနငှ  ်အဓ က က ် ိုင ် မ ောျား၏ မြစ်န ိုငသ်ခ ရှ သ ောအခနျ်ားကဏ္ဍမ ောျား 
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