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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.
1

•

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
•

B.

DICA, DISI, DaNa Facility, UK Aid (October 2018): Inclusive Business in Myanmar. An Agenda to
Catalyze Social Impact. https://www.inclusivebusiness.net/node/4192

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 nonbinding 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.

2

7.
IB as part of the post-COVID 19 re-building: IB can support efforts to rebound from the COVID19 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 multistakeholder 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

3

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-GuidelinesEndorsed-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/wpcontent/uploads/2021/09/Advancing-Enabling-Policy-Environments-for-InclusiveBusinesses-in-ASEAN-1.pdf

4

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 (topdown 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.

5

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:

6

•

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.

7

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 16. 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.
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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).
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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.
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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 SocioCultural 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:

21

•

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;

For example, a regional IB study on APEC was done in 2016 and discussed during the 2017 APEC meetings.
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22

•

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

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.
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Overview of IB policy instrument and the potential roles of key stakeholders
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တိုျားခမြှငခ် ခင်ျားအတက်) ၌ IB ကို ဦျားစောျားသပျားထည်
7. အစိုျား ၏ဝယ်ယမှုမှတစ်

ွငျား် န်နင
ှ ် IB

င ် IB ထိုတ်ကိုနန
် င
ှ ဝ
် န်သ

င
ို ် ောခံစောျားခွငပ
် စ
ံို ံမ ောျားကိုပါ ထည်

င်ျား န်၊

ောင်မမ
ှု ောျားအတက် ဝယ်လအ
ို ောျားကို ခိုငမ
် ော သစ န်၊

နှင ်
င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှု

8. IB နှင ် လမှုအက ျားမပ စျားပောွ ျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားအတွက်
တိုခ စ်ပါ

န်ပံိုသင တည်သထောင် န်

ည်။

မဟောဗ ျူဟောသမမောက်မသဘောင်နင
ှ အ
် ည ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်၊ ဧပပ ၃ က်သနတင် င်ျားနှျားမမြှ ပ်နမ
ံှ ှုနင
ှ ်

3.

ကိုမပဏမ ောျားညွှနက် ကောျားမှုဦျားစျားဌောန၊ စက်မှုဝန်ကကျားဌောနလက်သအောက်ရှ အသ
ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှု ဦျားစျားဌောန (DISI)၊

က်

ျားစောျားနှငအ
် လတ်စောျား စျားပောျားသ ျား

ိုင ် ောဌောနမ ောျား၊ ခမန်မောလငယ်စနဦ
် ျားစျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားရှင ် အ

င်ျား

(MYEA)၊ ံွဲ့ ပ ျားမှုမတ် က်မ ောျား၊ ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ၊ လူမှုခရေးအကျြုေးရည်ခမ ာ် င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျားနှင ်
ည် အမျာေးပါဝင်အကျြုေးြေစာေးနင
ို သ
်

အခခောျားအြွွဲ့အစည်ျားမ ောျား ွဲွဲ့စည်ျားခွဲ

ော စျားပောျားသ ျားလို ် ငေ်ေးမျာေးနှင ်

လူမှုခရေးအကျြုေးရည်ခမ ာ် ရင်ေးနှေး မြု ်နမှု
ှ ဆင
ို ရ
် ာဦေးခဆာင်ခရေးအဖွွဲ့သည် IB ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်သ ျားအတွက်
တက်ကကစော သ

ောင် ွ ကလ
် က်ရှပါ

ည်။ မဟောဗ ျူဟောသမမောက်မသ

ောင် င
ို ် ောအကကံခပ ခ က် ၈ ခ က်ကို

ခမန်မောနင
ို င
် ံ င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုသကော်မရှင ် (MIC) နှင ် အစျားို ၏ ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ ံွဲ့ ပ ျားတျားို တက်သ ျား သကော်မတ တိုက
သထောက်ခံခွဲကကပပျား MIC ၏ အတင်ျားသ ျားများရို ျားံ အမြစ် သ
ခမြှငတ
် င်သ ျား
မပင်

ည်။ MYEA Inclusive Business Award ကို ၂၀၁၉ ခိုနစ
ှ ်တင်က င်ျားပခွဲပပျား IB Innovation

Award၊ Social Impact Award နှင ် Entrepreneurship တက
ို ိုသပျားအပ်ခွဲ
အ

ညD
် ICA က ခမန်မော နင
ို င
် တ
ံ င် IB

ောင်ခ က်အစအစဉနှင ် ပျားသပါင်ျားညြှနှုင်ျားအသကောင်အထည်သြော် နင
ို သ
် ျားအတွက်

ိုင ် ောလိုပ်သ

င်လ က်ရှပါ

ောင် ွ က်လ က်ရှ

ပညောပိုမိုက ယ်ခပနသ
် စ န်အတက် န်ကိုနန
် င
ှ မ
် နတသလျားမမ ွဲ့တိုတင် အ

ည်။ IB နှင ် ပတ်

က်၍

ပညောခမြှငတ
် င်သ ျား

အစအစဉမ ောျားခပ လိုပ်ခကကပပ
ွဲ
ျား ၂၀၂၀ ခပည်နစ
ှ အ
် တင်ျား အစိုျား နှငပ
် ိုဂ္ဂလကကဏ္ဍနှစ်ခလ
ို ံိုျားအတက် Online
Bootcamp ကို

င်ရို ျား (၄) ခိုခ င ် ြွငလ
် ှစ်

စျားပောျားသ ျားဝန်ျားက င်တင် IB စန်ျားဦျားသ

င်ကကောျားသပျားခွဲပါ

ောင် က်

ည် ကိုမဏ
ပ နှင ်

အနျားကပ်လက်တွဲသ

ောင် က်နင
ို မ
် ည်

သ ော် န် နည်ျားပညော

င
ို ် ော အကအညမ ောျားကို ပံပျားို သပျားနင
ို သ
် ျားလည်ျား ပါဝင်ပါ

င်ရို ျား

ခပခ က်တစ်ခိုအခ စ် IB စမံကန်ျားမ ောျားကို အသကောင်အထည်
ည်။ သလျားခိုသခမောက်

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

အက ပ်အတည်ျားကောလအတင်ျား IB ပံိုစံ
COVID-19 သကကောင ် သတွွဲ့ ကကံ
ထည်

က်သ

ည်။ IB

ွငျား် ထောျားကော အ

ိုပါ

(ယသနအထ မှတ်ပတ
ံို င်ထောျား
အမျာေးပါဝင်အကျြုေးြေစာေးနင
ို သ
်

ည် ၎င်ျားတို စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို မည်

ည် အခက်အခွဲမ ောျားကို သခ ရှငျား် နင
ို မ
် ည်အခ က်မ ောျား ကို
င်ရို ျား (၄) ခိုကို ၂၀၂၀မပည်နစ
ှ ် ဧပပ လ ၂၇ က်သနမှ ၂၀၂၀ မပည်နစ
ှ ် နှစ်ကိုနအ
် ထ
၁၀၀၀ သက ော်)ြွငလ
် စ
ှ ်

င်ကကောျားသပျားခမခင်ျားမြစ်

ောစျားပွောျားသ ျားလို ် ငေ်ေးမျာေး

ည်။

ိုင ် ောမဝါဒ - အမျာေးပါဝင် အကျြုေးြေစာေးနင
ို ် သ

စျားပွောျားသ ျားလို ် ငေ်ေးမျာေးတျားို တက်မှုအတွက် မမန်မော အစိုျား က သ
အသကောင်ျား

ို အက ျားခ စ်ထန
ွ ျား် သစပပျား

ောင် ွ က်နင
ို မ
် ည် နည်ျားလမ်ျားမ ောျား၊

ိုျားံ အသလအက ငမ
် ောျားနှင ် အလောျားအလောအသပေါ် အမမင် ကို မကကမ်ျားသ ျား
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လ
ွ က်ရှပါ

ည်။

ော

•

ည် ခမန်မောနင
ို င
် တ
ံ င် အမျာေး ါဝင်အကျြုေးြေစာေးနင
ို သ
်

DaNa Facility

ော စျားပွောျားသ ျားလို ်ငေ်ေးမျာေး (IB)

ကို အသထောက် အကမပ န်အတွက် နည်ျားပညော အကအညမ ောျားသပျားအပ်ခွဲ

က်
•

ည်။

ယ် န်
ဦျားသနလင်ထဋ်၊ ေိုတယညွှနက် ကောျားသ ျားများ၊ စက်မှုညွှနက် ကောျားမှုနင
ှ ် စစ်သ

ျားမှု

ိုင ် ောဦျားစျားဌောန၊ စက်မှု

ဝန်ကကျားဌောန၊ ခမန်မော။
•

သဒေါ်

င်ျားနှျားမမြှ ပ်နမ
ံှ ှုနင
ှ ် ကိုမဏ
ပ မ ောျားညွှနက် ကောျားမှုဦျားစျားဌောန၊

တောထွနျား် မမင၊် ဒိုတယညွှနက် ကောျားသ ျားများ၊

င်ျားနှျားမမြှ ပ်နမ
ံှ ှုနင
ှ ် နင
ို င
် မံ ခောျားစျားပွောျား

က်

ယ
ွ ်သ ျားဝန်ကကျားဌောန။

အသ ျားကကျားစော က်စောတမ်ျားမ ောျား
•

DICA၊ DISI၊ DaNa Facility၊ UK Aid (သအောက်တိုဘော ၂၀၁၈) - ခမန်မောနင
ို င
် တ
ံ င် အမျာေးပါဝင်

အကျြုေးြေစာေးနင
ို သ
်

ော စျားပောျားသ ျားလို ် ငေ်ေး။ လမှုသ ျား

ိုင ် ော အက ျား

က်သ ောက်မှုကို ဦျားတည်နင
ို မ
် ည်

အစအစဉ်။ https://www.inclusivebusiness.net/node/4192

အော

B.

ော စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား မမြှငတ
် င်သ ျား

ယံတင် အမ ောျားပါဝင်အက ျားခံစောျားနင
ို သ
်

အာဆယံ၏ IB ြွငဆ
် ခ
ို က်နင
ှ ် မခံြုငံို ီးိုံ ပ်ခ က် - အော

4.

ယံ

ည် အောျားလံိုျားပါဝင်သ

လိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို စျားပွောျားသ ျားအ အက ျားအမမတ်ရမပ
ှ ျားကိုနပ
် စစည်ျားမ ောျား၊ ဝန်သ

ောင်မှုမ ောျားနှင ် အ

ော စျားပောျားသ ျား
က်သများ

ဝမ်ျားသက ောင်ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို ကိုမပဏမ ောျား၏ အဓကလိုပ်ငန်ျားကင်ျား

က်၏ အစတ်အပိုငျား် တစ်ခအ
ို ခ စ်

လက်ကောျားသ ောင်ျားခ

ိုမဟိုတ် သ ောက်

၊ ခ နခ် ျူျား

မ ောျား၊ လက်လသ ောင်ျားခ

မ ောျား

ည်မ ောျား ပါဝင်သစလ က်

စျားပောျားသ ျားပ မစ်၏ အသမခ(BOP) ရှ လမ ောျား

ိုမဟိုတ် သမခခံလတန်ျားစောျားမ ောျားအထ အက ျား

ရှသစ

ည်1။ IB ကို နည်ျားလမ်ျား (၃) ခိုမြင ် လိုပ်သ

ည်စျားပွောျားသ ျားလိုပ်မ ောျားဟို

တ်မှတ်

IB စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားပံိုစမ
ံ ောျား၊ IB သ
အစပ ျားလိုပ်သ

1

အဓပပါယ်ြွင ်

ောင်ခခင်ျား စ

ိုခ က်အ

ည်တို ခ စ်

မသ

ောင်နင
ို ပ် ပျား ၎င်ျားတိုမှော

ောင် ွ က်ခ က်မ ောျားနှငလ
် မှုအက ျားမပ စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား
ည်။2

G20 မှတထွငထ
် ောျားသ

စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား

က်သ ောက်မှု

ော IB အဓပပောယ်ကို

ောင်တွငမ် ပဌောန်ျားထောျား

ည်။

ည်ညွှနျား်

ည် ASEAN အမ ောျားပါဝင်အက ျားခံစောျားနင
ို သ
်

ော

https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-

InclusiveBusiness-Framework.pdf
2

IB စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားပံိုစံမ ောျား
သ ျားကွက်အမမတ်မ ောျားကို
လှုပ်ရှောျားမှုမ ောျား
သ

ော်လည်ျား

ည် အသမခခံလတန်ျားစောျားမ ောျားကို ၎င်ျားတို၏အဓကစျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားလည်ပတ်မှုတွငသ
် ပါင်ျားစပ်မပျား
တမပ မ န်

သမ ော်လငက
် ော

အဓကအောျားမြင ်

စျားပွောျားသ ျား န်ပံိုသငွကို

ည် အမခောျားတစ်ြက်တွင် အသမခခံလတန်ျားစောျားမ ောျားကို ၎င်ျားတို၏ တန်ြိုျားကွငျား်
ထို

ိုမြင ်

စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား

ည်

IB

သ
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ောင် ွ က်ခ က်မပါလ င်ပင်

ော

မှခိုထောျားခ

က်တွင် သပါင်ျားစပ်ထည်
က်လက်ရှင ်

ည်။

IB

ွင် ထောျား

န်နင
ို မ
် ည်။

CSR

၂၀၁၇ ခိုနစ
ှ ်တင် အော

5.

ယံသခါင်ျားသ

ည် အမျာေးပါဝင်အကျြုေးြေစာေးနင
ို သ
်

ောင်မ ောျား

လို ် ငေ်ေးမျာေးအတက် အသခခအသနသကောင်ျားတစ်ခို န်တျား န် ပိုမိုအသလျားသပျားလိုပ်သ
မသဘောင်ကို သထောက်ခံခွဲ

ည်။ ၂၀၁၈ ခိုနစ
ှ ်တင် အသ

လိုပ်ငန်ျားမ ောျား

ယံညြှနှုင်ျားသ

ိုင ် ော အော

ကိုခမြှငတ
် င် န် ဦျားသ
တည်သ

ောင်ခွဲ

ော စျားပောျားသ ျား

ောင် န်နင
ှ ် အော

ယံ IB

ျားစောျား၊ အငယ်စောျားနှင ် အလတ်စောျား စျားပောျားသ ျား

ောင် က်သ ျားသကော်မတ (ACCMSME)

ည်။ ထအ
ို ခ န်မှစ၍ အော

ည် သေ

တင်ျား IB

ယံအ ွဲွဲ့ဝင်နင
ို င
် မ
ံ ောျားအသနခ င ် စမ်ျားသ

ောင် ည်

ောက်သ ျား အစအစဉ်မ ောျား၊ အစ င်ခံစောမ ောျားနှငလ
် မ်ျားညွှနခ
် က်မ ောျားထိုတ်သဝခခင်ျားနှင ် နင
ို င
် သ
ံ တော်အ

ခမင်ကင်ျားသလ လောမှုမ ောျား ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်သ ျားတိုမှတစ်
IB ကို တိုျားခမြှငခ် ခင်ျားတင်

ောထင်ရှောျားသ

ောတျားို တက်မှုမ ောျားခ စ်သစခွဲပပခ စ်

ယံစျားပောျားသ ျားဝန်ကကျားမ ောျား (AEM) က ၂၀၂၀ မပည်နစ
ှ ်၊ က

ကကမ်သခမောက် အော

ယံ AEM အစည်ျား အသဝျားတင် သေ

ကိုျားကောျား န် စောခ ပ်မဟိုတ်သ
နင
ို င
် သ
ံ တော်အ

ငတ
် င် မည်

ည်ကို သ ော်ခပထောျား

ငန
် င
ှ သ
် ေ

တင်ျားအ

ည်။ အော

ယံ မဝါေ န်တျား

ော စော က် စောတမ်ျားကို သပျားအပ်ခခင်ျားခ င ် အတည်ခပ သပျားခွဲ
ပံ
ို ပိုျားကညနင
ို သ
် ကကောင်ျားနှင ် မည်

ည်အခပင် သေ

တင်ျားအ

တင်ျားလမ်ျားညွှနခ
် က်

ဂ္ိုတလ
် တင် က င်ျားပသ

တင်ျားမှော အော

ည်အ ွဲွဲ့အစည်ျား

ငန
် စ
ှ ်ခိုလံိုျားတင်

ယံစောတမ်ျားတင်

ော စျားပောျားသ ျားလို ် ငေ်ေးမျာေးကို ခမြှငတ
် င်ခခင်ျားအတက် သေ

အမျာေးပါဝင်အကျြုေးြေစာေးနင
ို သ
်
မ ောျားကို အော

င ် နင
ို င
် သ
ံ တော်အ

င ် IB

ော ၅၂

မ ောျားအတက်
ည်။ IB အသနခ င ်

ိုင ် ော တည်သ

ောက်မှု လိုအပ်

ိုခမြှငတ
် င် ငသ
် ကကောင်ျား အကကံခပ ထောျား

ငတ
် င် IB ကို မည်

ည်။
အမ ောျားပါဝင်အက ျားခံစောျားနင
ို သ
်

6.
လိုပ်ငန်ျား

ော စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား (IB) အစအစဉ်

င
ို ် ော နှငလ
် မှုသ ျား ည်မှနျား် ခ က်မ ောျားနှင ် အက ျားသက ျားဇျားမ ောျားကိုသ ောသနှောပပျား စျားပောျားသ ျားပ မစ်၏

အသခခတင် အစျားို မ ောျား၊ စျားပောျားသ ျား လိုပ်ငန်ျားမ ောျားနှငခ် ပည်
ခ စ်

ည်။ IB

နင
ို င
် သ
ံ တော်အ
က်

ည် အခပန်အလှန် သ
ငန
် င
ှ သ
် ေ

တင်ျားအ

ျားသနျားသ

ည် IB ပံိုစံ၊ လိုပ်သ

နင
ို င
် သ
ံ တော်နင
ှ သ
် ေ

ည်

င ် မဝါေမ ောျားနှင ် သပါင်ျားစပ်ခခင်ျား

ျားိုံ ဦျားစလံျားို အတွက် အက ျားရှသစခခင်ျား
ည်၊ ၎င်ျား၏ခမြှငတ
် င်သ ျားနှင ်

ည် အစိုျား နှငပ
် ဂ္
ို လ
ဂ ကကဏ္ဍနှစ်ခိုလျားံို မှ

ောင် က် န် လအ
ို ပ်

ောင်မှုမ ောျား အတက် အလောျားအလောရှသ

ည်။ ထသကကောင
ို
်

ောနောျားလည်မှုရကက
ှ

င
ို ် မ ောျား

ိုံ ည်မှနျား် ခ က်

ည်။

ည် COVID 19 အလွန် မပန်လည်တည်သဆာက်သ ီး၏တစ်စတ်တစ်ပိုငီး် အသနမြင-် IB

COVID-19 အက ပ်အတည်ျားမှခပန်လည်နျားို ထလောသစ န်နင
ှ ် ပိုမိုသကောင်ျားမန်သ
ကက ျားပမ်ျားအောျားထိုတ်မှုမ ောျားကို အသထောက်အကမပ နင
ို ပ
် ါ

သ

က်

ော လမ်ျားသကကောင်ျား မ ောျားအခပင်

ိုင ် ော မဝါေမ ောျားတင် IB ကို မမြှငတ
် င်မခင်ျားနှင ် သပါင်ျားစည်ျားခခင်ျားတိုတင်

ရှသစနင
ို မ
် ည် အက ျား သက ျားဇျားမ ောျားအတက်ပါ တညသ
IB

မ ောျား စ

ော သခါင်ျားစဉ်တစ်ခိုခ စ်

ိုင ် မ ောျားအောျားလံျားို နှင ် နျားကပ်စော ပျားသပါင်ျားသ

အောျားလံျားို

7.

ည် စျားပောျားသ ျား၊

ောင် ွ က်ခ က်မ ောျား

ည်ဤအမ ျားအစောျားသအောက်တွငရ
် ှ

လမှုသ ျား

ိုင ် ော အက ျား

မ ောျားမ ောျား

န် ပံိုစံခ ထောျားမခင်ျားမရှပါ။

ော ခပန်လည်တည်သ

ည်။IB စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား ပံိုစမ
ံ ောျားရှသ

ည်။ သနောက်

က်သ ောက်မှုမ ောျားကို ရှငျား် လင်ျားစွောသြော်မပနင
ို သ
်

19

ည်
ောက် န်

ောကိုမဏ
ပ မ ောျား

ံိုျားအသနမြင ် လမှုအက ျားမပ စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား မ ောျား
ော်လည်ျား

င်ျားနျားှ မမြှ ပ်နံှ

ည်

မ ောျားအတွက် အမမတ်အစွနျား်

ည်

န်ျား

ရှပါ

စ်တထင်မရ
ှု ှပပျား၎င်ျားတို၏လမှုသ ျား

ည်။ မ ောျားစောသ

နှငက
် ိုနပ
် စစည်ျားသပျား
ဝင်သငနည်ျားသ

ော

င်ျား

တို

ိုင ် ော အက ျား

က်သ ောက်မှု

ည် နင
ို င
် တ
ံ ွငျား် တွင ်

ည် last-mile distribution

မ ောျားနှငထ
် သတွဲ့ မှုစနစ်မ ောျားကို ထသထောင်ခွဲပပျား လက်လိုပ်လက်စောျားနှင ်

ောလတန်ျားစောျား သ ျားကက်ကို နောျားလည်

သဘောသပါက် ကက

ည်။

စျားပောျားသ ျားအက ပ်အတည်ျားကောလတင် ပိုဂ္လ
ဂ ကကဏ္ဍအောျား သငသကကျားသထောက်ပံမှု သပျားသနသ
အစိုျား မ ောျား

ည် ၎င်ျားတ၏ပံ
ို
ပိုျားမှုမ ောျားကို စျားပောျားသ ျားအသပေါ်

စျားပောျားသ ျားအသလအက ငမ
် ောျား
တည်သ

သယဘိုယ အောျားခ င ် သပျားအပ်ခခင်ျား

ခမြှငတ
် င်နင
ို ်

ည်။ အစျားို မ ောျား

ောအနတ ောယ်သလ ောခ သ ျား မဟောဗ ျူဟောမ ောျားကို သ

ယံသေ

ျားစတ်အခ က်အလက်မ ောျားအောျား
က် န်

ည် င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျားကို ခ ဉ်ျားကပ်၍
ျားသနျားခခင်ျားခ င ် ခပည်

ည် ကပ်သ ောဂ္ါလန်ကောလ င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုမ ောျားကို လှုံွဲ့သ

အော

C.

ည်။ IB ကဏ္ဍ၏ အသခခအသနအသ

ောအနောဂ္တ်ကို

ည် င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျားအောျား င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုမ ောျားနှင ် ခပန်လည်ခ တ်

ကစစကို ကည န် အသထောက်အကခပ
ခ စ်နင
ို သ
် ခခရှသ

က်သ ောက်မမ
ှု ောျား န်တျား န်နင
ှ ် အောျားလံိုျားပါဝင် ည်

ို သခပောင်ျားလွဲမမ
ှု ောျားကအ
ို ောျားသပျားခခင်ျားခ င ် ပိုမိုသကောင်ျားမန်သ

ောက် န် ပမ
ို ိုစတ်ဝင်စောျားလော ကက

ော

အတင်ျား IB ကိုခမြှငတ
် င် န် မဝါေ

ကဏ္ဍအ

ိုျားံ စ တ်ကို

ော်နင
ို ် ည်။

ိုင် ော က ယော ၁၂ခို

အာဆယံတင
ွ ် အမ ောျားပါဝင်အက ျားခံစောျားနင
ို သ
်
ာ စီးပွာီးသ ီးလိုပ်ငန်ျားမ ောျား မြြှငတ
် င်သ ီးအတွက်

8.

လြ်ီးညွှန်ခ က် ြ ာီး
သေ

တင်ျားအ

ညြှနှုင်ျားသ

ငတ
် င် IB ကိုခမြှငတ
် င် န်အတက် မဝါေ ၁၁ ခို3 နှင ်

ည် နင
ို င
် သ
ံ တော် အ

ငတ
် င် IB ကို ခမြှငတ
် င် န် “အော

ယံ သေ

ောင် က်မှုမ ောျားကို န်တျားခခင်ျား” မဝါေတစ်ခိုခ စ်

က ယောတစ်ခိုခ င်ျားစ၏သ ော်ခပခ က်ကို သနောက်

IB ခမြှငတ
် င်သ ျား မဝါဒပိုငျား်

D.

တင်ျားနှင ် ခပင်ပရှ IB အောျားခမြှငတ
် င် န်
ည်။ မဝါေပိုငျား်

က်တွဲ ၁ တင်သ ော်ခပထောျား

င
ို ် ောနည်ျားလမ်ျား
ည်။

ိုင် ောနည်ျားလမ်ျားက ယောမ ောျားကို ပံိုသ ော်ခခင်ျားနှင်

အသကောင်အထည်သ ော်ခခင်ျား
IB မြြှငတ
် င်သ ီး ြဟာဗ ျူဟာသ ီးဆွမွဲ ခင်ီး လိုပ်ငန်ီးစဉ်- အော

9.

မဝါဒပိုငျား်

3

ိုင ် ောေည်ေးလမ်ေးမ ောျား ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှု

(၁) IB လိုပ်နင
ို ်
အ

င ် (၃)

(၄)

ိုင ် ောနည်ျားမပမ ောျား၊ (၆) IB

IB

အ

ော IB

ငပ
် ါဝင် ည်လိုပ်ငန်ျားစဉ်ကို လိုက်နောပပျား

ည် ပတ်ဝန်ျားက င်တွင် မဟောဗ ျူဟောနှငလ
် ိုပ်ငန်ျားအစအစဉ၊ (၂) အြွွဲ့အစည်ျား

အမှတ်မပ မခင်ျားနင
ှ မ
် ှတ်ပံိုတင်မခင်ျား၊

စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား

ည် အ

ယံတင် သပေါ်ထက်လောသ

အမမင်မမြှငတ
် င်မခင်ျား၊

င်ျားနျားှ မမြှ ပ်နမ
ံှ ှု မက်လံိုျားမ ောျား၊ (၇)

(၅)

ိုင် ော IB မမြှငတ
် င်သ ျား၊ (၃) IB
ကိုမပဏမ ောျားအတွက်

IB

င်ျားနျားှ မမြှ ပ်နမ
ံှ ှုအနတ ောယ်မ ောျားကိုသလ ောခ မခင်ျား၊ (၈)

အစိုျား ဝယ်ယသ ျားတွင် IB တိုျားမမြှငမ် ခင်ျား၊ (၉) လက်ရှပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍနှင ် အမခောျားြံွဲ့ွ မြ ျားသ ျားအစအစဉမ ောျားတွင် IB ကို ပစ်မှတ်ထောျားမခင်ျား၊
(၁၀) IB အောျားလမှုသ ျားလိုပ်ငန်ျားနင
ှ ် လမှုသ ျား တောဝန်ယမှု အစအစဉမ ောျားတွင် ခ တ်
သစောငက် ကည်မခင်ျားနင
ှ အ
် စ င်ခံမခင်ျား
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က်သပါင်ျားစည်ျားမခင်ျား၊ (၁၁) IB လဒ်မ ောျားအသပေါ်

(၁)အစျားို - ပိုဂ္ဂလကခ တ်

က်မှုတင် သ ော်သ

အကကံခပ ခခင်ျား၊ (၂) အမ ောျားပိုငန
် င
ှ ပ
် ိုဂ္ဂလကသ

ောင်ခခင်ျား၊ ပံသ
ို ော်ခခင်ျားနှင ် ဗ ျူဟောတျားို တက်မှုမ ောျားအတက်

ျားသနျားပွဲမ ောျားမှတ

င ် တင
ို ပ
် င်သ

ျားသနျားခခင်ျား၊ အ

ပညောသပျားခခင်ျား

နှငခ် မြှငတ
် င်ခခင်ျား၊ နှင ် (၃) ထန်ျားခ ပ်ခခင်ျား၊ နည်ျားပညောအကအညနှင ် မဟောဗ ျူဟော အသကောင်အထည်သ ော်ခခင်ျား
တိုခ စ်

ည်။ ဘက်သပါင်ျားစံို

ယံိုကကည်စတ်ခ သ
တက သ

က်

ိုင ် မ ောျား၏ ပျားသပါင်ျားပါဝင်မှုနင
ှ ် ပါဝင်မှု ည် ယ်ခ က်

ောကစစ ပ်တစ်ခို တည်သ

ောက် န်နင
ှ ် မဟောဗ ျူဟော

ည် IB အတက်

ိုင ် ောအကကံခပ ခ က်မ ောျားအောျား နင
ို င
် ၏
ံ

ောလိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားနှငအ
် ည အစိုျား နှငပ
် ိုဂ္လ
ဂ ကကဏ္ဍမှ အတည်ခပ ထောျားသ

ော မဝါဒပိုငျား်

ိုင ် ော

ေည်ေးလမ်ေးမျာေးအခ စ် တိုျားတက်သမပောင်ျားလမခင်ျားကို အသထောက်အကမပ နင
ို မ
် ည် ပိုင ် ိုငမ
် န
ှု င
ှ ်
ကတကဝတ်မ ောျားကို န်တျား န်ခ စ်

ည်။

IB မြြှငတ
် င်သ ီး ြူဝါဒ ိုငေး် ဆင
ို ် ာနည်ျားလမ်ျားမ ောျားကို အသကာင်အထည်သြာ် န် ကနဦီး မြင်ြှုြ ာီး - IB

10.

ည် ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ၏ သ

ောင် ွ က်မှုတစ်ခိုခ စ်သ

ောသကကောင ် မဝါေခ မှတ်

မ ောျား

ည် IB မဟောဗ ျူဟောမ ောျား

ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်သ ျားနှင ် အသကောင်အထည်သြော်သ ျားတင် ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ ကိုယ်စောျားလှယမ
် ောျားပါဝင် န်
လိုအပ်

ည်။ IB မဝါေမ ောျား အသကောင်အထည်သ ော် ောတင် အသတအ
ွဲ့ ကကံ အနည်ျားငယ်

အစိုျား နှင ် ပိုဂ္ဂလက ကဏ္ဍ အဓကသန ောမ ောျားအတက် သ
ဦျားသ

ောင်သ ျားအ ွဲွဲ့မ ောျားကို စတင်ခွဲခခင်ျားခ စ်

ည် IB အောျား ခမြှငတ
် င် န် အတက် တက သ

ခိုငမ
် ော

ည်အ ွဲွဲ့အစည်ျားတစ်ခို၏ အ

အက ျား

ော်လည်ျား

ောင် က်မှု ယနတ ောျားမ ောျားပံိုစံ ဥပမောအောျားခ င ်

ည်။ IB အောျားခမြှငတ
် င် န် အစိုျား အစအစဉ်တစ်ခို တည်သထောင်

ခခင်ျားမှ

င်

ောရှသ

ောဥပသေခပဌောန်ျားခ က်မ ောျား ခ မှတ်ခခင်ျားအထ

ည် အနောဂ္တ်တင် IB ၏ မဟောဗ ျူဟော သ ရှည်တည်တံခိုငပ် မွဲမှုနင
ှ ်

က်သ ောက်မှုကို ညွှနခ် ပလမ်မည်။ IB ကိုခမြှငတ
် င် န်အတက် အဓကအစျားို ဘတ်ဂ္ က်လိုအပ်ပပျား IB

ဌောနနှငည
် ြှနှုင်ျားကော ပျားသပါင်ျားသ

ောင် က်မမ
ှု ောျားကိုလအ
ို ပ်

ခမြှ ပ်န ံှ မ ောျား၏ ပိုဂ္လ
ဂ က န်ပံိုသငမ ောျားအတွက် မြည်

ည်။ အစိုျား

ည်ျားသပျားနင
ို ်

န်ပံိုသင

ည် ကိုမပဏမ ောျားနှင ် င်ျားနှျား

ည်။ ထအခပင်
ို
ံွဲ့ ပ ျားမှုမတ် က်မ ောျား

IB မဟောဗ ျူဟော၏ အခ ွဲ့သ

ော အစတ်အပိုငျား် မ ောျားကို န်ပသ
ံို ငသထောက်ပံ န် စတ်ဝင်စောျားနင
ို ် ည်။ အခ ွဲ့သ

ခမြှငတ
် င်သ ျားလှုပ်ရှောျားမှုမ ောျား

ည် လက်ရှအစအစဉ်မ ောျား၏ တစ်စတ်တစ်ပင
ို ျား် ခ စ်နင
ို ် ည်။

ည်
ော

အသ ျားကကျားစော က်စောတမ်ျားမ ောျား
•

The
ASEAN
IB
Framework
(August
2017)
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-GuidelinesEndorsed-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
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https://asean.org/wp-

သနောက်

ယံရှ IB မမြှငတ
် င် န်အတွက် မဝါဒပိုငျား်

က်တွဲ ၁ - အော

ိုင် ော နည်ျားလမ်ျားမ ောျား

အာဆယံတင
ွ ် အမ ောျားပါဝင်အက ျားခံစောျားနင
ို သ
်
ာ စီးပွာီးသ ီးလိုပ်ငန်ျားမ ောျား မြြှငတ
် င်သ ီးအတွက် လြ်ီးညွှန်ခ က်
ြ ာီး

ည် AMS အတက် မဝါဒပိုငျား်

အတက် (အော
အသ

ယံသေ

င
ို ် ောေည်ေးလမ်ေးမျာေး ၁၁ ခိုကို မတ်

တင်ျားနှင ် ခပင်ပသေ

မ ောျားတင် IB ကိုခမြှငတ
် င် န်ညြှနှုင်ျားသ

ျားစတ်အခ က်အလက်မ ောျားနှငအ
် တ အော

အောျားသပျား န်မှော သအောက်ပါ အတိုငျား် ခ စ်

IB သ

1.

ောင် က်နင
ို သ
်

က်သပျားခွဲပပျား၊ သနောက်မှ အော

ယံသေ

ယံ

ောင် က်မှုမ ောျားကို)

တင်ျား IB ကို က ယ်က ယ်ခပနခ် ပန ် လက်ခံက င ် ိုျားံ မှုကို

ည်။ -

ော ပတ်ဝန်ျားက င်တင် မဟောဗ ျူဟောနှငလ
် ိုပ်ငန်ျားအစအစဉ

IB သဆာင် ွ က်နင
ို သ
်
ာ ပတ်ဝန်ီးက င်အတွက် ြဟာဗ ျူဟာ (IBee4)။ အမ ောျားပါဝင်အက ျားခံစောျားနင
ို ် ည်
စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား

ည် ြွံွဲ့ မြ ျားတိုျားတက်မှုကဏ္ဍမ ောျားအောျားလံျားို

အတွက် စျားပွောျားသ ျားကဏ္ဍ၏

က်

င
ို ် ည် လိုပ်ငန်ျားပံိုစအ
ံ

ိုမဟိုတ် MSME ၏မဝါဒမ ောျားနှငက
် ွမပောျား

မဟောဗ ျူဟောမသဘောင်လိုအပ်ပပျား မဝါေသ ျားခ ယ်မှုမ ောျားကို က ျားသကကောင်ျား
ကတကဝတ်မ ောျားကို
ြွွဲ့စည်ျားပံို

သ
ွဲ

ိုင ် ောတိုပါဝင်

ည် လိုပ်သ

ော IB မဟောဗ ျူဟောအ

ျားသ

က်

ော်လည်ျား မကကောသ

ော အစအစဉ်မ ောျားကို သ ော်ခပ

ည်

ော
ိုင ် မ ောျား၏

တ်ဂ္ က်နင
ှ ်

ယံအ ဝ
ွဲွဲ့ င်နင
ို င
် မ
ံ ောျား (AMS)

ျားမက နင
ို င
် ံ ၆ နင
ို င
် က
ံ မပင် င်ခ

ိုခပ ခ က်မ ောျား (ကသမဘောေျားယောျား၊ မသလျားရှောျား၊ ခမန်မော၊ လစ်ပိုင၊်

ည်။ IBee ၏မဟောဗ ျူဟောမ ောျား

ပျားသပါင်ျား၍ IB အတက် ပိုမိုသကောင်ျားမန်သ
သ

သလ ော်မရ
ှု ှခခင်ျား၊

ောင်မအ
ှု စအစဉ်တစ်ခို ပါဝင် ည်။ အော

ဗယက်နမ်)၊ ကဏ္ဍအလိုက် IB အကကံခပ ခ က်မ ောျား (အင်ေန
ို ျားရောှ ျား)
( လစ်ပိုင)် တခို စ်

ည်။ ထသကကောင
ို
် တက သ

ောင်ခခင်ျားနှင ် IB ခမြှငတ
် င်ခခင်ျားကို အသကောင်အထည်သ ော် န်အတက်

တင် အတည်ခပ နင
ို ် ည် IB နည်ျားဗ ျူဟောမရှသ
ည်မှော ပပျားခပည်စံိုသ

စ် မြစ်

မဟို
ို
တ် IB ဥပသေကကမ်ျားနင
ှ လ
် မ်ျားခပသခမပံို

ည် ပံမ
ို ှနအ
် ောျားခ င ် အစျားို မှ အခခောျားအ ွဲွဲ့အစည်ျားမ ောျားနှင ်

ောပတ်ဝန်ျားက င် န်တျား န်လမ်ျားညွှနခ
် က်မ ောျားနင
ှ ် သပါင်ျားစည်ျားထောျား

ည်။ အခ ွဲ့သ

ော နင
ို င
် မ
ံ ောျားတင် IB နည်ျားဗ ျူဟောမ ောျားကို ပမ
ို ိုက ယ်ခပနသ
်

အလယ်အလတ်ကောလ လမှုစျားပောျား ံွဲ့ ပ ျားတျားို တက်မှု အစအစဉ်မ ောျား

ိုမဟိုတ် စက်မလ
ှု ိုပ်ငန်ျား

ော

ိုမဟိုတ်

အသ

ျားစောျားနှငအ
် လတ်စောျားစျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား ြွံွဲ့ မြ ျားတျားို တက်သ ျားမဟောဗ ျူဟောမ ောျားတွငလ
် ည်ျား ည်ညွှနျား်

ထောျား

ည်။5

4ကသမဘောဒျားယောျားတွင ်

စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား
(

က်

ကိုစိုသ
5

ိုင်

အ

ိုမပ ထောျားသ

လိုပ်သ

ောမဟောဗ ျူဟောကို

ောင်မည်ပတ်ဝန်ျားက င်)

IBeeC

ဟိုသခေါ်

ည်။

(ကသမဗောဒျားယောျားတွင်
ဤ

မ ောျား) မှ ပ ောျားတစ်သကောင်က တဝလည်လည်လိုပ်ကော (လိုပ်သ

ောင်ျားမပျား ၎င်ျားကိုပ ောျား ည်အမြစ်

ဥပမောအောျားမြင၊် မသလျားရှောျား IB

န်ျား

စ်သ

အမ ောျားပါဝင်အက ျားခံစောျားနင
ို သ
်

ောအမည်သပျားမခင်ျား

ပန်ျားပွငအ
် မ ျားမ ျား

ောင်မည်ပတ်ဝန်ျားက င်) ဝတ်မှုနမ
် ောျား (သပျားအပ်မှုမ ောျား)

ို လွှသမပောင်ျားမခင်ျား (IB အသထောက်အကမပ အစအစဉမ ောျား) ကို ည်ညွှနျား်

ည် ၂၀၃၀ နင
ို င
် သ
ံ တော် စျားပွောျားသ ျားစွမ်ျားသ

ည်

ော

ည်။

ောင်မှုမဝါဒ (NEP 2030) တွင် မဟောဗ ျူဟောတစ်ခိုမြစ်မပျား ၁၂

ကကမ်သမမောက် မသလျားရှောျားအစအစဉသအောက်၊ ကသမဘောဒျားယောျား နင
ို င
် သ
ံ တော် ြွံွဲ့ မြ ျားတိုျားတက်မှုစမံကန်ျား ၂၀၁၉-၂၀၂၃၊ နှင ် ြလစ်ပိုငန
် င
ို င
် ံ
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IB ြဟာဗ ျူဟာြ ာီးနှင် MSME ြွံွံ့ ဖြြုီးသ ီးြဟာဗ ျူဟာြ ာီးနှငက
် က
ို ည
်
ည်။ အော
အလတ်စောျားမဝါေအညွှနျား် ကန်ျား ၂၀၁၈ တင် သ ော်ထတ
ို ်တင်ခပထောျား

ယံအသ

ည်မှော စက်မှုအိုပ်စိုမ ောျား

ျားစောျားနှင ်

ည်

ကိုနထ
် တ
ို ်လိုပ်မှု တျားို တက်မအ
ှု တက် အသထောက်အကခ စ်သစမည် ပတ်ဝန်ျားက င်တစ်ခက
ို ို န်တျားသပျားသ
သကကောင ် စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို အခပည်ခပည်
ကည

ည် ွဲွဲ့စည်ျားပံိုတစ်ခခို စ်

ည်။ အသ

င
ို ် ောယှဉ်ပပ င်မှု၏ စန်သခေါ်မှုမ ောျားကို င် ိုငန
် င
ို ် န်

ျားစောျားနှင ် အလတ်စောျားစျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို နင
ို င
် တ
ံ ကော

သကော်ပိုသ ျားရှငျား် မ ောျား (MNCs) နှင ် ခပည်တင်ျားစျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား
သပျား

ော

ည်လိုပ်ငန်ျားမ ောျားအမြစ် ၊ ကန်ထရို က်မ ောျားနှင ် သပျား

င်ျား

ို အလယ်အလတ်အ

င ် သထောက်ပံ

မ ောျားအသနခ င ် လိုပ်ကင
ို ခ
် ွင ် အခွငအ
် လမ်ျားမ ောျား

မ ရှပါက စက်မက
ှု ဏ္ဍတိုျားတက်မှုအတွက် ခပည်တင်ျားတန် ျားို ၊ အလိုပ်အကင
ို ၊် ကိုနထ
် တ
ို ်စမ်ျားအောျားနှင ်
စက်မှု

က်နယ်မှုမ ောျားကိုတိုျားခမြှငန
် င
ို မ
် ည် မဟိုတ်ပါ။

ိုင ် ော

MSME နှင ် IB ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှု ည်မှနျား် ခ က်မ ောျားနှင ် တောဝန်ရှ
အကကောျား သပါင်ျားစည်ျားနင
ို မ
် ညအ
် ခ က်
တ

ငသ
် ျားကက်

ို ဝင်သ ောက်မှုကိုရှောသ

၄င်ျားတို၏တန် ိုျားကင်ျား

က်မှုခ စ်

ည်။ MSME

ည်ကကျားမောျားသ

ောကိုမဏ
ပ မ ောျားမှ

ညအ
် ခါ (သအောက်သခခမှခ ဉ်ျားကပ်မှု) IB ကိုမဏ
ပ မ ောျား

က် (အထက်မှသအောက်

ို) တစ်သလ ောက်လံိုျား MSME မ ောျားနှငထ
် သတွဲ့

က်

ည်
ံ န်

ည်။ IB နှင ် MSME ခမြှငတ
် င်သ ျားမဟောဗ ျူဟောမ ောျားညြှနှုင်ျားမှုကိုတိုျားခမြှငန
် င
ို ် န်အတက် IB နှင ်

သမ ော်လင ်
အသ

ည် ခ တ်

ည်ဌောနမ ောျား၏ သအောင်ခမင်မှုညွှနျား် ကန်ျားမ ောျား

ျားစောျားနှငအ
် လတ်စောျားစျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား

ိုင ် ော ဌောနမ ောျားက သအောက်ပါအ

ငမ
် ောျားကို လိုပ်သ

ောင်

နင
ို ် ည်6 က။ IB ခမြှငတ
် င်သ ျားနှင ် က်
မ ောျားအောျား ခပန်လည်

ိုျားံ

ိုငသ
်

ောလက်ရှ MSME

ပ်ခခင်ျား

ည် အသ

ျားစောျားနှင ် အလတ်စောျားစျားပောျားသ ျား လိုပ်ငန်ျားမ ောျားအတက်

သငသကကျား သထောက်ပံမှုနင
ှ ် အသထောက်အပံ ဝန်သ
ခိုငမ
် ော
ခ။

ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မအ
ှု စအစဉ်မ ောျားနှင ် အစအစဉ်

ောင်မမ
ှု ောျားကွဲ

ိုသ

ော ညြှနှုင်ျားသ

ောင် က်မှု

ပါဝင် ည်

အမ ျား

င
ို ် ော

ည်အခငအ
် လမ်ျားမ ောျားကို သ ော်ထတ
ို ်နင
ို ် ည်။

ထခို ပန်လည်

ျားိုံ

ပ်မှု

ည်

MSME

ံွဲ့ ပ ျားတျားို တက်မှုတင်

ခပည်နယ်နင
ှ သ
် ေ

ိုင ် ော အ ွဲွဲ့အစည်ျားမ ောျားနှင ် ၎င်ျား

၎င်ျား

ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှုနင
ှ ် က်န ွှယ်သ

ည် MSME

ောျားသ ျား၊

တို၏ ည်မှနျား် ခ က်မ ောျားကိုထပ်မံသ ော်ထတ
ို ်နင
ို ပ် ပျား
ော IB ဗ ျူဟောကို ထည်

င်ျားအသကောင်အထည်

သ ော်နင
ို ် ည်။

လမှုစျားပွောျားြံွဲ့ွ မြ ျားတိုျားတက်မှုစမံကန်ျားတိုတွင ် မဟောဗ ျူဟောအသနမြင ် ထည်
ည်အသ
6

ည်။

နင
ို င
် ံ ိုျားံ နင
ို င
် လ
ံ ံိုျားတွင် IB

ျားစောျားနင
ှ ် အလတ်စောျားစျားပွောျားသ ျားြံွဲ့ွ မြ ျားတိုျားတက်မှုမဟော ဗ ျူဟောတွင် အဓက အသကကောင်ျားအ ောတစ်ခိုမြစ်

IB နှင ် MSME ြွံွဲ့ မြ ျားတိုျားတက်မှု

ိုင ် ောညြှနှုင်ျားမှုမဟောဗ ျူဟောမ ောျားကိုသြော်မပထောျား

ကိုယ်စောျားလှယ်နင
ှ အ
် တ ြလစ်ပိုငက
် ိုန်
ပါဝင်သ

ွငျား် စဉျားစောျားမခင်ျား ခံ

ွယ်သ ျားနင
ှ စ
် က်မှုဦျားစျားဌောန

ော စျားပွောျားသ ျား လမ်ျားမပသမမပံိုကို တထွငခ
်

ည်။
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ည်

ည်။

ည်ပိုဂ္ဂလက၊ အစိုျား နှင ် ပိုဂ္ဂလက ကဏ္ဍမှ

င်ျားနျားှ မမြှ ပ်နမ
ံှ ှု

ိုတ်အြွွဲ့ နှငအ
် တ ၂၀၁၉/၂၀ အောျားလံိုျား

ဂ္။ MSME

ံွဲ့ ပ ျားသ ျားအစအစဉ်မ ောျားနှင ် သပါင်ျားစည်ျားခခင်ျားအောျားခ င ် အမျာေးပါဝင်အကျြုေးြေစာေးနင
ို သ
်

စျားပောျားသ ျားလို ် ငေ်ေးမျာေး ကို တိုျားခမြှငန
် င
ို ် န်အတက် သအောက်ပါအဓကမဟောဗ ျူဟော
သပေါ်ထက်လော

ည်မှနျား် ခ က်မ ောျား

ည်။

၁။ ခပည်နယ်နင
ှ သ
် ေ

ိုင ် ောစျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို MSME မ ောျားနှငခ
် တ်

အမျာေးပါဝင်အကျြုေးြေစာေးနင
ို သ
်

က် ပါဝင်နင
ို ် ည်

ော စျားပောျားသ ျားလို ် ငေ်ေးပံိုစမ
ံ ောျားကို တထင် န်အောျားသပျားပါ။

၂။ IB နှင ် MSME မ ောျား၏ ဘဏ္ဍောသ ျားနှင ် နည်ျားပညောစမ်ျား ည်မ ောျား တည်သ
ညြှနှုင်ျားသ

ော

ောက် န် ပံပျားို မှု သပျားခခင်ျားကို

ောင် က်ပါ၊ ဥပမော MSME စမ်ျား ည် ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်သ ျား အစအစဉ်မ ောျားတင် ပျားသပါင်ျား

ပါဝင်ပါ။
၃။ IB စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားပံစ
ို ံမ ောျားသပေါ်သပါက်လောခခင်ျားနှငတ
် ိုျားတက်လောခခင်ျားနှင ် MSME မ ောျားအတက်
သ ျားကက်

ို

ဝင်သ ောက်နင
ို ် ည်

အ

ိုကအ
် ဝန်ျား

င
ို ် ော

မတ် က်မ ောျားတည်သ

ောက်ခခင်ျား

ခပ လိုပ်ပါ။
၄။

တင်ျားအခ က်အလက်နင
ှ ဗ
် ဟို

ိုတမ ောျားမ သဝခခင်ျားအခပင် IB နှင ် MSME တန် ိုျားကင်ျား

မတ် က်မ ောျားနှငက
် က
ို ်ညသစ န် ဗဟိုသေတောသဘစ် /
နင
ို သ
်

ော အန်လင
ို ျား် သပေါ်တယ် တည်သ

၅။ မက်ထ စ်

က်

ိုသလှောင်ရို န
ံ င
ှ ် အလယ်တက လက်လှမ်ျားမ

ောက်ခခင်ျားကို လယ်ကသခ ောသမွဲ့သစပါ။

ိုမဟိုတ် စံနန
ှု ျား် မ ောျားနှင ် IB / MSME ၏ စမ်ျားသ

ောင် ည်နင
ှ ်

က်သ ောက်မှု

မ ောျားကိုတိုငျား် တော၊ သစောငက် ကည်၊ တက်ခ က် န် န်တျားပါ။
IB ြဟာဗ ျူဟာတစ်ခို တည်သဆာက်မခင်ီး ည် လိုပ်သဆာင်နင
ို ် ာ ခ န်ပယံလအ
ို ပ်
ိုသ

ော် IB ၏ကဏ္ဍစံပ
ို ါဝင်မသ
ှု ကကောင ် ထက
ို ွဲ

အြွွဲ့နင
ှ ် စျားပောျားသ ျားအ

ိုသ

ောမဟောဗ ျူဟောမ ောျားကိုသထောက်ခံ န်မောှ နင
ို င
် ၏
ံ အစျားို

င်ျားအ ွဲွဲ့မ ောျား၊ နှစ်ြက်လျားံို တင်

အြွွဲ့အစည်ျားမ ောျား၏ သပါင်ျားစည်ျားပံပိုျားမှုနင
ှ ်အ
အစိုျား တင် တက်ကကပပျား စတ်ပါဝင်စောျားသ
မဟောဗ ျူဟော ံွဲ့ ပ ျား တျားို တက်သ ျား

က်

ငခ် မငသ
်

ိုင ် ောဌောနနှင ်

ော ခ တ်

က်မှုလိုအပ်

ည်။ အစိုျား အ

ငတ
် င် IB

ည် စျားပောျားသ ျားနှင ် ဘဏ္ဍောသ ျား၊ စက်မှုနင
ှ က
် ိုန ် ယ်သ ျားဝန်ကကျားဌောနမ ောျား၊

ည် စက
ို ်ပ ျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားနှင ် လက်မှုပညောတနှ
ို င ်

လိုပ်ငန်ျားပံစ
ို ံ မြစ်

ည်။ ဤ ည် ယ်ခ က်အ

ော ခ န်ပယံကို ရှော န် အထျားအသ ျားကကျား

င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှု ဘိုတအ
်
ွဲွဲ့မ ောျားနင
ှ ် စိုက်ပ ျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားအတက် တောဝန်ရှသ
ပံိုစအ
ံ မ ောျားစို

ည်- အဘယ်သကကောင ်

ော အဓကဝန်ကကျားဌောန (IB

က်စပ်သနမပျား

င်ျား မှုကို သလ ောခ နင
ို ် ည်

ည်) မှ ပါဝင်နင
ို ် ည်။

IB ြဟာဗ ျူဟာြ ာီး ည် သခတ်ြစီးပွာီးသ ီးပံိုစြ
ံ ာီးကို အမ ောျားပါဝင်အက ျားခံစောျားနင
ို သ
်
ာ စီးပွာီးသ ီး
လိုပ်ငန်ျား ပံိုစြ
ံ ာီးအမြစ်

ို အ င
ွ က
် ျားသမပာင်ီးနင
ို သ
် ျားအတွက် အာီးသပီး န် ည် ွ ယ် ည်-

ဤ ည် ယ်ခ က်အ အကကံခပ ထောျားသ
ရှငျား် လင်ျားသ
အ

ော ပံပျားို သပျား မည် ခံစောျားခွငမ
် ောျား

ောနောျားလည်မှုကို န်တျား န် (

အမှတ်ခပ ခခင်ျား၊ စနစ်က သ

ော

ည် IB ကို

တင်ျား အခ က်အလက်ခ နသ
် ဝခခင်ျား၊

က်သ ောက်မှုကို သစောငက် ကည် ခခင်ျားစ
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ိုသပျားခခင်ျား၊

ည်တ)ို ဦျားစောျားသပျားသ

ောင် က်ခခင်ျား၊

စျားပောျားသ ျားအ

ငခ် စ်မက
ှု ို တိုျားခမြှငခ် ခင်ျားနှင ် စျားပွောျားသ ျားနင
ှ ် င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှု

င်

သလ ောခ ခခင်ျားတခို စ်
လက်ရှ အသ

ည်။ ထအခပင်
ို
၎င်ျားတို

ော ခံစောျားခွငမ
် ောျားနှင ် သခတ်မ IB ခမြှငတ
် င်သ ျားကို

ည် သကောင်ျားမန်သ

ျားစောျားနှငအ
် လတ်စောျား စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား တျားို တက်မှုမှတ

ဤမဟောဗ ျူဟောမ ောျား

ည် အသကောင်အထည်သ ော်သ

(စျားပောျားသ ျားနှင ် ဘဏ္ဍောသ ျား၊ စက်မှုနင
ှ က
် ိုန ်

ောင်

င
ို ် ောအနတ ောယ်မ ောျားကို

င ် ခပ လိုပ်နင
ို ် ည်။

အမ ောျား အခပောျား၏ အထျား

ခ ငအ
် စျားို

ယ်သ ျားဝန်ကကျားဌောနမ ောျားနှင ် ၎င်ျားတ၏
ို

င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုခမြှငတ
် င်သ ျားအ ွဲွဲ့မ ောျား)၊ စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားနှင ်

က် ောက်မှု င်ျားနှျားခမ ပ်နံှ မ ောျားခ စ်

ည်။

နှစ်သပါင်ီးြ ာီးစွာ ကကြုတင်မပင်ဆင်ထာီး ည် IB လိုပ်သဆာင်ခ က်အစအစဉ်ကို IBee ြဟာဗ ျူဟာြှ
သြာ်ထတ
ို ထ
် ာီး ည်- ၎င်ျား

ည် IB မဟောဗ ျူဟော၏ ည် ယ်ခ က်မ ောျားနှင ် ပစ်မှတ်ထောျား လေ်မ ောျားကို အသကောင်

အထည်သ ော် န်အတက် လိုပ်သ

ောင်မှုမ ောျားနှင ် သပျားအပ်မမ
ှု ောျားကိုသ ော်ခပထောျား

တင် ဘတ်ဂ္ က်ပါဝင်ပပျား ပါဝင်ပတ်

က်

ည်။ လိုပ်သ

မ ောျား၏အခန်ျားကဏ္ဍကိုလည်ျား ရှငျား် ခပထောျား

ောင်ခ က်အစအစဉ်

ည်။ ၎င်ျား

ည် IB

အသကောင်အထည်သ ော်မှုကိုသစောငက် ကည်သလလောခခင်ျားနှင ် က်စပ်ပပျား အစျားို သအဂ္ င်စမ ောျား၊ စျားပောျားသ ျား
အ

င်ျားအ ွဲွဲ့မ ောျား၊ င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျား၊ စျားပောျားသ ျားပံပျားို ကည

ကတကဝတ်ခပ မှုမ ောျားကို သလလော

မ ောျား၊ ံွဲ့ ပ ျားမှု မတ် က်မ ောျားနင
ှ ် အခခောျား

မ ောျားမှ

ည်။

အ ွဲွဲ့အစည်ျားအလိုက် IB ခမြှငတ
် င်သ ျားခပ လိုပ်ခခင်ျား

2.

ီးမခာီး IB ြဟာဗ ျူဟာ အသကာင်အထည်သြာ်သ ီးအြွွဲွံ့ြ ာီး- မဟောဗ ျူဟော ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှုနင
ှ အ
် တ အစျားို
၏ IB ခမြှငတ
် င်သ ျားအတက် ဦျားသ

ောင်ခ န်ပယံသ ော်ထတ
ို ်ခခင်ျားနှငအ
် တ IB ခမြှငတ
် င်သ ျားအတက် မှနက
် န်သ

ညြှနှုင်ျားခခင်ျားနှငစ
် တင်အသကောင်အထည်သ ော်သ
AMS တင်အသ ျားကကျားသ
•

အသ ျားအကကျား

ောင် န် အသ ျားကကျားပါ

ော အ ွဲွဲ့ ၃ ခိုသပေါ်ထက်လော

ျားိုံ မှော ဝန်ကကျားဌောနရှ IB ခ န်ပယံလက်သအောက်တင် ဗဟို IB ညြှနှုင်ျားသ ျားဌောန

ည် အလိုပ်ရို သ
ံ

ျားသနျားပွဲမ ောျားစစဉ်ခခင်ျား၊ ဝက်ဘ်

ပညောမြနသ
် ဝမခင်ျားမြင ် IB ကို နောျားလည်

သလလောမှုမ ောျားခပ လိုပ် မခင်ျားနှင ် လိုပ်သ
ညြှနှုင်ျားမခင်ျားတိုကို
•

IB ညြှနှုင်ျားသ ျားယနစ်
အ

သ

ောသပါက်

တ်ဂ္ က် အနည်ျားငယ်မြင ် သ

ည် ဝန်ကကျားဌောန၏
၂-၃ ဦျား

ိုကေ
် ထ
် သထောင်ခခင်ျား၊

တိုျားပောျားလောခခင်ျား၊ IB

ောင် ွ ကမ် ခင်ျားမြစ်

ည် အစိုျား မှ သ ျားခ ယ်ထောျားသ

ည်။ IB ပင်မသန ောမ ောျား (ပံိုမှတ် ၆ မှ ၁၂ အထ)

တက သ

ည်

ောင်မှုအစအစဉ်၏ အသကောင်အထည်သ ော်မအ
ှု တွက်

င်ျားအ ွဲွဲ့မ ောျားတင် တ ောျားဝင်သ ျားသကောက်ထောျားသ
င်

ည်။ ဤ IB ဌောန

ိုင ် ောမဟောဗ ျူဟော ဦျားစျားဌောနတင်တည်ရှပပျား IB တင်အခ န်ပိုငျား် အလိုပ်လိုပ်ကိုင ်

ပါဝင် ည်။ IB ဌောန
အ

ည်။ IB ကိုစနစ်တက ွဲွဲ့စည်ျား န်အတက်

ည်-

မဟောဗ ျူဟောအသကောင်အထည်သ ော်မှုကိုစစဉ် န်လိုအပ်
က်

ော

ည်။

ော အစိုျား ဌောနမ ောျားနှင ် စျားပောျားသ ျား
ော IB ပင်မသန ောမ ောျားနှငအ
် လိုပ် လိုပ်ကိုင ်
ည်ပံိုမှနသ
် တွဲ့

ိုသ
ံ

ျားသနျား

ောလိုပ်ကိုငမ
် ှုနယ်ပယ်အတင်ျားရှ IB အသကောင်အထည်သ ော်မှုမ ောျားမြစ်
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င ် ည်။ ၎င်ျားတ၏
ို
ည်။

IB လိုပ်သ

•

ောင်မအ
ှု စအစဉ်၏ အသကောင်အထည်သ ော်မှုကိုသစောငက် ကည်ကကျားကကပ် န် IB က ယ်ခပနသ
်

IB ထန်ျားခ ပ်မှုအ ွဲွဲ့က တောဝန်ယနင
ို ် ည်။ IB ၏အသကောင်အထည်သ ော်မှုကို လမ်ျားညွှန် န်
တစ်ကကမ်သတွဲ့

ိုန
ံ င
ို ် ည်။ ထို

သ ျားတင် ပါဝင်သ

ိုသ

ောအခခောျား အဓက

င
ို ် မ ောျားပါဝင် ည်။ အက ျား

င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျား၊ စျားပောျားသ ျားပံပိုျားကည

က်သ ောက်မရ
ှု ှ

ောင်အ ွဲွဲ့

အရှန်အဟိုနမ် ြင ် သ
သ

ော AMS မ ောျား

ည် IB လိုပ်သ

အပပျား

တ်သ ျား

အ ွဲွဲ့အစည်ျား

က်

ယ်သ ျားဌောန (ကသမဘောေျားယောျား၊ ခမန်မော)
ည်။ ၎င်ျားတို၏ မဝါဒမ ောျားကို

ောနင
ို င
် မ
ံ ောျားအတက် သနောက်သခခလှများ် မှော IB ကို သ

င
ို ် ော ွဲွဲ့စည်ျားတည်သ

ောက်မှုပံိုစံကို ခ တ်

မပ လိုပ်မခင်ျားနှင ် လက်သတလ
ွဲ့ ပ
ို ်ငန်ျားစဉကို သ

ောင်သ ျားအ ွဲွဲ့က၏
ို အတင်ျားသ ျားများအခ စ် သ

3.

IB အ

ည်။ IB ညြှနှုင်ျားသ ျားယနစ်

အမှတ်ခပ ခခင်ျားနှငမ
် ှတ်ပံိုတင်ခခင်ျား

ို ကိုမဏ
ပ ၏အ ယ်အစောျား

ည် အခခောျားစက်မှုလိုပ်ငန်ျား ခမြှငတ
် င်သ ျား

မဟို
ို
တ် ကဏ္ဍမ ောျားအတက် ဦျားစောျားသပျားမှုမ ောျား မဟိုတ်ဘွဲ

က်သ ောက်မှုကို အသလျားအနက်ထောျားသ

ော အသကကောင်ျားအ ောကို အသမခမပ

ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍအတက် သငသကကျားအသထောက်အပံကို ရှနင
ို ် န်အတွက် အစျားို
သကောင်ျားမွနသ
်

ောက ျားသကကောင်ျား

ကိုမပဏမ ောျား

ည်စျားပွောျားသ ျားအ

အကနအ
်

တ်ခ င ်

ောရှ

င်ခခင်မှုနင
ှ ် ဦျားစောျားသပျား လအ
ို ပ်

ည်တို လိုအပ်ပါ

ည်အတွက်)၊ ကကျားမောျားသ

ည်။ IB

ော

န်ျား

က်

ော လမှုသ ျား

စ်တထွငမ
် ှု

ည် စျားပောျားသ ျားသ

က်သ ောက်မမ
ှု ောျားကို သပါင်ျားစပ်ခခင်ျားနှင ်

ိုငသ
်

လတ်လပ်သ

ော အ

ည)် မ ောျား

ည် IB အ

ည်။ အခ သ
ွဲ့

ည်
က်သ ောက်မှုမ ောျား ရှ န်နင
ှ ်

ိုင ် ော အသထောက် အပံ မ ောျားပံပိုျားသပျား န်
င
ို ် ော

ျားိုံ အနှုနျား် မ ောျားပါဝင် ည် အယအ

စ်

တ်မှတ်သ ော်ထတ
ို ်နင
ို ် န်အတက် ပငလ
် င်ျားပပျား
ော AMS (ကသမဘောေျားယောျား၊ မသလျားရှောျား၊
ည်။ အခ ွဲ့သ

ို) တင် လမှုအက ျားမပ စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို
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ည်။

အမှတ်ခပ ခခင်ျားတွင ်

အမှတ်ခပ ခခင်ျားအစအစဉ်ကို သလလောသနကက

နင
ို င
် မ
ံ ောျား (မသလျားရှောျား၊ ထင
ို ျား် ၊ စကကောပ၊ ဗယက်နမ်ကွဲ

ခ စ်

ည်

ိုင ် ော အက ျား

ောစကောျား ပ်အ

ည်။ ထသကကောင
ို
် ၎င်ျားကိုမဏ
ပ မ ောျားကို ရှငျား် လင်ျားစော
အမှတ်ခပ စနစ် လိုအပ်ပါ

ညအ
် ယအ

ောင် ွ ကခ
် က်မ ောျားတွင ် လမှုသ ျား

တစ်ခိုခ စ်ပါ

ခမန်မောနှငဗ
် ယက်နမ်စ

ည်။ IB အ

ပ်တည်နင
ို ် န် အစျားို ၏ အသထောက်အပံ

ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှုအတက် စနစ်တက သ
စ

ည်

ောင် က်နင
ို ် ည်။

အဓကြူဝါဒယနတ ာီးအမြစ် IB အ အြှတမ် ပြုမခင်ီး- IB

အက ျား

ောင် က်မည်

က်၍ အတည်ခပ နင
ို ် န်နင
ှ ် ပံမ
ို ှနအ
် စည်ျားအသဝျားမ ောျား

ောင် ွ က်မခင်ျား တိုခ စ်

ဦျားသ

မဝါေမ ောျားကွဲ

ည်။

ခွဲ ခင်ျားလိုပ်ငန်ျားစဉ်၏ တစ်စတ်တစ်ပိုငျား် အသနခ င ် အမ ျားမ ျား

မဟို
ို
တ် ထသထောင်လ က်ရှ

သ
ွဲ

ောက် န်

ောင်သ ျားအ ွဲွဲ့ (ဥပမော - ခမန်မော)၊ ညြှနှုင်ျားသ ျားယနစ် (ဥပမော - ကသမဘောေျားယောျား၊

မသလျားရှောျား၊ လစ်ပိုင၊် ဗယက်နမ်) နှငအ
် ဓက
ကိုထသထောင်ထောျားပပျား

ိုငခ
် င ် တည်သ

ောင်ခ က်အစအစဉ်ကို အတည်ခပ န်တောဝန်ရှ

ောင် ွ ကမ် ခင်ီး- IB မဝါေသ ျား

ည် ဦျားသ

ည်

မ ောျားနှင ် ံွဲ့ ပ ျားသ ျားမတ် က်မ ောျားမှ ကိုယ်စောျားလှယ်မ ောျားကို

အလှည်က သ ျားခ ယ်နင
ို ် ည်။ IB ခမြှငတ
် င်ခခင်ျားကို က ယ်က ယ်ခပနခ် ပနပ
် င
ို ်
ဦျားသ

ိုျားံ လ

ည် IB ပင်မသန ောမ ောျားနှင ် IB ခမြှငတ
် င်

ော ထန်ျားခ ပ်မအ
ှု
ွဲွဲ့
က်

ော

ော

အ

အမှတ်ခပ ခခင်ျား

ထည်

င်ျားခခင်ျား

ိုမဟိုတ် မှတ်ပံိုတင်ခခင်ျား စနစ်ရှကက

ိုမဟိုတ်

ျားခခောျား IB အ

(မသလျားရှောျားနှငဗ
် ယက်နမ်တင်သ

အမှတ်ခပ ခခင်ျားစနစ် ကို ခ တ်

၁) ကိုမဏ
ပ မ ောျား

IB
အသ

အ

ည်

ကိုကကည်ပါ)
ခ တ်

အမှတ်ခပ မှုအတက်အသခခခံစည်ျားမ ဉ်ျား (၁၁) ခိုကို

နဒအသလ ောက်သလ ောက်ထောျားနင
ို ပ် ပျား IB အ

အမှတ်ခပ စနစ်

ျားစတ်စံ

ျားိုံ မှတ်ပံိုတင်မခင်ျားနှငမ် ခောျားနောျားမှုရှ မည်။
ည်

IB

စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားလိုငျား် မ ောျား

(လမှုအက ျားမပ စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားနှင ်

)

(ကိုမဏ
ပ တစ်ခလ
ို ံိုျားမဟိုတ်)
က်တွဲ ၅ နှငသ
် နောက်

နှငအ
် သ

ကို

က်တွဲ ၆

ျားစောျားစျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား

တ်မှတ်ခ က်မ ောျားအသပေါ် အသခခခံ၍ အကွဲခ တ်မခင်ျားမြစ်

ည် အတတ်ကစမ်ျားသ

ောင် ည်နင
ှ က် က တင်သမ ော်မှနျား် ထောျားသ

အစအစဉ်၏လက်သတွဲ့က မှုနစ
ှ ်ခိုလံိုျားအသပေါ်အသခခခံ
၄) ထအခပင်
ို
IB အ

ည်။

ော (၃ နှစ်) စျားပောျားသ ျား

ည်။

အမှတ်ခပ မှုကို တစ်ကကမ်တည်ျားမဟိုတ်ဘွဲ

ျားိုံ နှစ်တစ်ကကမ် အတည်ခပ န်

ည်။

၅) ပငလ
် င်ျားခမင်

7

ည် ခံစောျားခွငမ
် ောျား

က်နင
ို မ
် ည်အခွငအ
် လမ်ျားမ ောျား ရှနင
ို သ
် ျား)နှင ် အလတ်စောျားနှင ် အကကျားစောျားစျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား

၃) အကွဲခ တ်မှု

သစသ

အမှတခ် ပ ခခင်ျား

တ်မှတ်ခ က် ၄၀ သက ော် (လမ်ျားညွှနခ
် က်မ ောျား၏သနောက်

အတွက် ကဏ္ဍအလိုက် စံ

လိုအပ်

က်မခင်ျား တက
ို ို မပ လိုပ်နင
ို ် ည်

ည်။ -

ရှနင
ို ် န်အတွက် သနောက်
၂)

အမှတ်ခပ ခခင်ျားစနစ်ကို

ျားသနျားမှု) ။

IB အ အြှတမ် ပြုြှု၏အသမခခံစည်ီးြ ဉ်ီးြ ာီး- IB အ
သအောက်တင်သ ော်ခပထောျား

ည်။ ၎င်ျားတင် IB အ

ောသ

ောစံနနှု ျား် မ ောျား၊ ကိုမဏ
ပ ၏အ ယ်အစောျားနှင ် နင
ို င
် ၏
ံ အသမခအသန မ ောျားကို ထင်ဟပ်

ော စံနန
ှု ျား် မ ောျားပါဝင် ည် စိုစိုသပါင်ျားအ

ြယ်ထိုတ်မခင်ျားမြငအ
် ကမြတ်မခင်ျား
အောျား

ောခ က်မှောကိုမပဏအခ ွဲ့

အောျား

ောခ က်တစ်ခိုမှော

င ် တ်မတ
ှ ်

ိုင ် ော စည်ျားမ ဉျားစည်ျားကမ်ျားမ ောျားကို
ည်အောျားနည်ျားသ

ော်လည်ျား

၎င်ျား

ကိုမပဏအ ွ ယ်အစောျားမ ောျားအောျားလံိုျားကို

အလတ်စောျားနင
ှ အ
် ကကျားစောျားကိုမပဏမ ောျားအတွက် ကွမပောျားသ

ည်နည်ျားလမ်ျားတစ်ခို၊7 ၎င်ျားတို၏ IB အလောျား

နက
် င်မပျား စိုစည်ျားထောျားသ

ည်

IB

တညသ

င်

တ်မှတ်ခ က် တစ်ခို၏

အတွက်အ ည်အခ င်ျားမပည်မှနင
ို ်
ောနည်ျားစနစ်မြင ်

ောအသမခခံစံနန
ှု ျား် မ ောျားမြငမ် ြစ်
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ော အ

ည်။

ည်။

အကမြတ်နင
ို မ် ပျား၊

သနောက်ထပ်
အသ

ျားစောျား၊

အလောရှ စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားလိုငျား် အောျားလံျားို ကို အကွဲခ တ်နင
ို မ
် ည် ဘံိုခ န်ညြှမခင်ျားနှင ် 8အမှတ်သပျားမခင်ျား
ိုင ် ောအသမခခံစည်ျားမ ဉျား9ကို အ
၆) ကိုမဏ
မ

ိုျားံ ခပ

ည်။

ည် IB အခ စ်အ ည်အခ င်ျားခပည်မှ န် အနည်ျား

လမှုသ ျားနှငအ
် ိုပ်ခ ပ်မစ
ှု နစ် (ESG)
ရှသ

ောစျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား

တွင ် ရှသန

ည်ကိုမဏ
ပ မ ောျား

၇) IB ၏သကောင်ျားမန်သ
အ

င်

ိုင ် ောအခ က်မ ောျားကို လိုက်နောသ

ိုင ် ောစံ

တ်မှတ်ခ က်မ ောျားအောျား

ောကိုမပဏမ ောျားကိုခ စ်နင
ို သ
် ခခရှသ

ခ စ်နင
ို သ
် ခခ IB (ဥပမော စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားနည်ျားခပ)
လ ောထောျား

တ်မတ
ှ ်

ိုင ် ောခံစောျားခွငမ
် ောျားကို
(၈)

အသ

ျားစောျား၊

ကိုက်ညမှုရှသ

၉) အ

ည်

ော်လည်ျား စံ

ည်။

ိုျားံ အ

တထွငမ
် ှု

င်

င်

ျားငယ်

အကမြတ်ခ က်
တ်မှတ်ထောျား

ည်စံ

10

အကယ်၍ ၎င်ျား
မှော

IB

ည် လမှုအ

ည်

ည်။ ထိုနန
ှု ျား် ထောျားမ ောျား

အနမ်

ံိုျား

နင
ို ် ည်။
ိုသ

ော် IB

ောင်နင
ို ပ
် ါက ဘဏ္ဍောသ ျား

တညသ

ော

စံ

တ်မှတ် ောတွင ် အ

တ်မှတ်ခ က်မ ောျားနှင ်

ိုပါကိုမဏ
ပ အ ယ်အစောျား

ိုငျား် အဝိုငျား် အကကောျား

င်

ျားစတ်

အက ျားအမမတ်ပိုင ် ိုငမ
် က
ှု ို
င်ျားအ ွဲွဲ့မ ောျားမှ

ောစော

တ ောျားဝင်ထတ
ို ်ခပန်၍

ထို

ိုသ

ော

ိုမ ောျားကိုသပျားအပ်နင
ို ် ည်။

တ်မှတ်ခ က်နင
ှ အ
် တတပင်အသလျားခ န်အနည်ျားငယ်မမငမ
် ောျားမပျား BoP

အောျားလံိုျားအတွက်

AMS

ည်

င ် IB လိုငျား် ၏ အသ

စံ

တ်မှတ်ခ က်မ ောျား

ည်

ညညွတ်သ

ော်လည်

ည်။

တ်မှတ်ထောျားသ

ငအ
် လတ်စောျားနင
ှ န
် မ်သ

ော လဒ်မ ောျားမြငန
် ပ
ံ ါတ် ၁ မှ ၆

ော မှတ်တစ်ခို ရှ န်အတွက်

တ်မှတ်ထောျားသ

ို

ော စံနန
ှု ျား် တစ်ခိုစ

ည်။

ည် စိုစိုသပါင်ျားအနမ်
၃.၂၊

တ်မတ
ှ ်

တ်မှတ်ခ က်ကို အစိုျား နှငစ
် ျားပောျားသ ျားအ

တ်မှတ်ခ က် ၃၉ ခိုမှတစ်ခိုခ င်ျားစကိုအ

အတွက် အသလျားမ ောျားမြငသ
် မမြှောက်

ည်

ပငလ
် င်ျားခမင်

းျားတိုငျား် တောမှုမ ောျားကို တိုငျား် မပည်အသမခအသနနှငခ
် န်ညြှနင
ို ်
9

အခ စ်

ည်။

ပ်တိုျားခမြှငမ
် ှုအတက် IB

တ်မှတ်ခ က်မ ောျား

ည်အသလျားခ န်သ

IB

ော

ော

ည်။

အမှတ်ခပ မှု၏ လေ်မ ောျားကို

ကိုမပဏမ ောျား၏ကိုနအ
် မှတ်တံ

စျားပွောျားမြစ်နင
ှ လ
် မှုအ

တ်မှတ်ခ က်မ ောျားနှင ် နျားစပ်သ

ောအကကံသပျားကမ
ို ပဏမ ောျားမှတစ်
စျားပောျားသ ျားအ

ကိုယ်စောျားလှယမ
် ောျားမှ ပျားတွဲ ခပ လိုပ်

8

ငသ
် အောက်

ည်။

ခမြှငတ
် င် န်အတွက် သနောက်

အ

ညအ
်

ိုျားံ စံ

က်သ ောက်မှုကို စွများ် သ

တ်မှတ်ခ က်မ ောျားကို

အမှတ်ခပ ခခင်ျားကို လတ်လပ်သ

IB

တ်မှတ်ထောျား

ည် ခံစောျားခွငမ
် ောျား ယခငရ
် ှနင
ို ် ည်၊

အလတ်စောျားနှငအ
် ကကျားစောျားကိုမပဏမ ောျား

အကွဲခ တ်မှုအသပေါ်အသခခခံ

၁၀)

အက ျား

ော ခံစောျားနင
ို ခ
် ွငရ
် ှမည်မြစ်

ိုျားံ ခိုကိုစဉ်ျားစောျားမခင်ျားမြစ်

ောင် ွ က်မခင်ျားနှင ် တောဝန်ယမှု

ည် အ ည်အခ င်ျားမခပည်မပါ။

ော IB မဟောဗ ျူဟော ည်မှနျား် ခ က်နင
ှ ် အနမ်

တ်မှတ်ခ က်ရှသ

လိုငျား် အ

ိုျားံ မှတ်ကိုသအောင် မည်။10 ပတ်၀န်ျားက င်၊

ံိုျားနင
ှ အ
် ပိုငျား် မှတ်မ ောျား ရှပါက ကိုမပဏ၏စျားပွောျားသ ျားလိုငျား်

ဏ္ဍောသ ျား မှတ်
အနမ်

၁.၂

ံိုျားလမှုသ ျား မှတ်

(စျားပွောျားသ ျား မှတ်၊
၁.၅၊

စျားပွောျားသ ျား

န်ျား

စ်တထွငမ
် ှုစိုစိုသပါင်ျား)၊

န်ျား

စ်တထွငမ
် ှုအမှတ် ဝ.၄၊ နှင ် IB မဟောဗ ျူဟောသမမောက် ည် ွ ယ်ခ က် မှတ်အနမ်
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(လမှုသ ျားအက ျား

ည် IB အမြစ်
န်ျား

စ်တထွငမ
် ှုနင
ှ ်

က်သ ောက်မှုနင
ှ လ
် မှု

ံိုျား ၃ မြစ်နင
ို ပ
် ါ

တ်မှတ်နင
ို ်

ည်။

န်ျား

ည်။

နည်ျားပညော
စ်တထွငမ
် ှု)၊

၁၁) IB အ
အ

င်

တ်မှတ်ခ က်

ည် IB

ိုင ် ောခံစောျားခွငမ
် ောျားကို လက်ခံ ရှခခင်ျားနှင ်

ိုခ ျားမမြှငမ် ခင်ျား

အမှတ် ခပ ခခင်ျားနှင ်

ည် အစျားို မှသပျားသ

ဘဏ္ဍောသ ျား၊ နည်ျားပညော၊ သ ျားကက်နင
ှ ် င်ျားအောျားစို ရှနင
ို သ
်
ထောျား

ည်။ AMS

ည် IB အတက် မည်

ိုသ

ောအနည်ျား

က်စပ်သန

ျားိုံ ခံစောျားခွငခ် စ်

ည်။

ည်။ အခခောျား

ောခံစောျားခွငမ
် ောျားကို သအောက်တင် သ ော်ခပ

ောခံစောျားခွငမ
် ောျားကို ပံပျားို သပျားနင
ို မ
် ည်

ို

ည်ကို

ိုျားံ မြတ်နင
ို ် ည်။
အလောျားအလောရှသ
အက ျား

တ
ို ိုျားတက်သမပာင်ီးလမှုကို အာီးသပီး ြေင်ေး- ဤ ည် ယ်ခ က်အ (က) လမှုသ ျား

ော IB

က်သ ောက်မ၏
ှု အစ င်ခံမအ
ှု တိုငျား် အတော၊ အတမ်အနက်နင
ှ အ
်

နောျားလည်

သ

ောသပါက်မခင်ျားနင
ှ ် ၎င်ျားမှတစ်

ငသ
် ခပောင်ျားလမှု

ကျားသမပောင်ျားနင
ို သ
် ျားအတွက် အလောျားအလောရှသ
အသ ျားကကျား
မ ောျားကို

ည်။ IB အ

အမှတ်ခပ စနစ်

ော IB ပံစ
ို မ
ံ ောျားရှ

ည် ခ စ်နင
ို သ
် ခ ရှသ

သဂ္ဟစနစ်တင်ပါ၀င်သ

ို တက သ

တီးို မြြှငသ
်

ောအစိုျား နှင ် အခခောျားပတ်

က် သ

လိုပ်ငန်ျားစဉ်ကို ခပ လိုပ် န်လအ
ို ပ်
ိုမဟိုတ် ( လစ်ပိုငက
် ွဲ

မှတ်ပံိုတင်

ိုသ

က်

ညအ
်

(အလောျားအလောရှသ

ည်။
ိုင ် ောခံစောျားခွင ် သပျား န်
ည် မှတ်ပံိုတင်ခခင်ျား

ည်

ည်- IB အသကကောင်ျားသကောင်ျားစော

ောင်မ ောျားတိုျားပောျားလောခခင်ျားအခပင် အ

ရှ န်အတက်မ AMS နင
ို င
် အ
ံ မ ောျားစိုရှ မဝါေခ မှတ်

ော IB သ ျားကက်ကို

ခွဲ စ်

မခောျားလိုပ်ငန်ျားစဉ

ိုခမြှငတ
် င်မည်ကို

အခန်ျားကဏ္ဍမှ သ

ောင် က်နင
ို ် ည်မ ောျားကို နောျားလည်

ော

ပ
ို ါ IB

မ ောျား၊ စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား

ခမင်လောမည်) နှငအ
် စိုျား ဌောနမ ောျားအကကောျား မတညသ

ကဏ္ဍကို မည်ကွဲ

ော်ခခင်ျား

ရှနောျားလည်သ

ည်။ ထသကကောင
ို
် စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား ရှငမ
် ောျားအကကောျား

ပညောသပျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား စတင် န်မှော အသ ျားကကျားလ က်ရှပါ

မ သဝခခင်ျားနှင ် စည်ျားရံိုျားလှုံွဲ့သ

ော IB

ပညောသပျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားခမြှငတ
် င်ခခင်ျား

ိုမဟိုတ)် ပိုဂ္ဂလက ကဏ္ဍတိုအကကောျား လိုအပ်သန

တင် အ

ည်။

ည် လိုပ်ငန်ျားစဉလည်ျားခ စ်နင
ို ် ည်။

ောင်မ ောျား၊ အစျားို နှင ် ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ သရှ ွဲ့သ

အသကကောင်ျားအ ောမ ောျားကို

ည်

မ ောျားအသနခ င ် အလောျားအလောရှသ

ောမှတ်ပံိုတင်ခခင်ျားလိုပ်ငန်ျားစဉ်

IB နှငပ
် တ် က် ည်အ အမြင်ကမို ြြှငတ
် င် န်လအ
ို ပ်

(

ော IB ကိုမဏ
ပ မ ောျား

ို) အခခောျား င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုခမြှငတ
် င်သ ျားခံစောျားခွငမ
် ောျား ရှသ ျားအတွက်

ည်လိုပ်ငန်ျားစဉ်နှင ် သပါင်ျားစပ်ထောျား

IB နှငပ
် တ်

သခါင်ျားသ

ိုသ

ော စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားပံစ
ို ံရှ ကိုမပဏမ ောျား

ည်။ ထက
ို ွဲ

ည်

ော IB ပံိုစံ

ောင် ွ က်

ောခ က်ခ စ်

ို

ည်ကိုမဏ
ပ မ ောျားကို အောျားသပျားခခင်ျား

ောင် ွ က် မည်မဝါဒအမြစ် IB ြှတပ
် ံိုတင်မခင်ီး- အစိုျား အသနခ င ် ဘဏ္ဍောသ ျား

ိုျားံ ခ တ်ပါက အမ ောျားပါဝင်အက ျားခံစောျားနင
ို သ
်

4.

ိုျားံ ခ မခင်ျား (ခ) IB ပံိုစံ

ောအသထောက်အပံကိုလက်ခံ ရှနင
ို ပ
် ါ

ပံိုစက
ံ ို IB ကို က ယ်ခပနစ
် ောလက်ခံခခင်ျားအတက် သ

တစ်ခို

အို ကို အ

တ်မှတ်နင
ို သ
် ျားအတွက် အသထောက်အကမြစ်သစမပျား ထက
ို ွဲ

စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား နည်ျားခပမ ောျားကွဲ

င်သခပောင်ျားစရို က်လကခဏောမ ောျားကို

ည် (

ိုမှ

ော အလွှောတင
ို ျား်

ော ယင်ျားတအသနခ
ို
င ် IB

ရှလောနင
ို ပ် ပျား ယင်ျားတ၏
ို
ည်မှနျား် ခ က်မ ောျားသအောင်ခမင်သစသ ျားတင် IB ၏
ဘောသပါက်လောသစမည်)။ ထသကကောင
ို
် ဗဟို

ည် IB ကဏ္ဍခမြှငတ
် င်သ ျားတင် အဓကအစတ်အပိုငျား် ခ စ်
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ိုတ

ည်။

ိုပါ IB ကဏ္ဍကို အသကောင်အထည်သ ော် န်မှော စီးပွာီးသ ီး

ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍကို ဦျားတည်၍ အ
အ င်ီးအြွွဲွံ့ြ ာီး

ည် အ

ငသ
် တော်

သ ေယိုမ ောျား၊ ပံိုနပ်
ှ ထတ
ို ်သဝ
မောတ

ည်

တင်ျားမေယောမ ောျား ကွဲ

ဗဟို

ိုသ

ိုျားံ ပင်ခ စ်

ည်။ ခပည်

လိုထအ
ို ကကောျား

တင်ျားသ

ောင်ျားပါမ ောျား၊ ရိုပ်ရှငန
် င
ှ ်

တင်ျားအခ က်အလက်မ ောျားနှင ် အသ ောင်ျားခမြှငတ
် င်

ည် အစအစဉ်မ ောျား၊

ော မ ောျားစောသ

င ် IB နှငပ
် တ်

ောလှုပ်ရှောျားသ

ောင် က်မမ
ှု ောျားမှတစ်

ည်

ိုတမ ောျားကို ခ နသ
် ဝနင
ို သ
် ျား ခပင် င်မှုကို အစျားို ဌောနအခ ွဲ့တင် သကောင်ျားစော

တ်မှတ်သ

ောင် က်နင
ို ် ည်။ အလိုပ်ရို သ
ံ

ျားသနျားပွဲမ ောျားနှငသ
်

စမ်ျား ည်ခမြှငတ
် င်သ ျားအစအစဉ်မ ောျားနှင ် အခပည်ခပည်
ပါ၀င်သ

ောင် က်နင
ို သ
် ျားကလ
ို ည်ျား ထည်

ပလက်သ ောင်ျားမ ောျား11နှငခ
် တ်
ဝဘ်

ိုေထ
် ောျားရှခခင်ျား

သနောက်

ျားသနျားပွဲမ ောျား၊

ိုင ် ော အခမ်ျားအနောျားမ ောျားတင်

င်ျားစဉ်ျားစောျားနင
ို ် ည်။ ကမဘောလံျားို

က်၍ အဓက

က်

ိုင ် ော IB

င
ို ် မ ောျားက ကည ပံပျားို သပျားသ

ည် ရို ျားရှငျား် ပပျား ထသ ောက်မှုခမငမ
် ောျား

ိုျားံ အသနခ င ် National IB Awards မှတစ်

ိုင ် ောပံပျားို မှုမ ောျားကအ
ို

ည် အ

ော နင
ို င
် တ
ံ စ်ဝန်ျားရှ IB

ပညောသပျားမှု နည်ျားလမ်ျားခ စ်နင
ို ် ည်။

င ် IB ကိုမပဏမ ောျား၏ သအောင်ခမင်မှုနင
ှ ် လမှုသ ျား

အမှတ်ခပ ခခင်ျားခ င ် IB ပံိုစအ
ံ ောျား အစိုျား နှငပ
် ိုဂ္လ
ဂ ကကဏ္ဍမ ောျားအကကောျား အ

ရှနောျားလည်မှုကိုလည်ျား ခမငတ
် က်သစနင
ို ်

ည်။ အ

ိုခပ ထောျားသ

ပညောနှင ်

ော အမည်စော င်ျားတင် င်ျားခခင်ျားနှင ်

သ ျားခ ယ်သ ျား စံညွှနျား် မ ောျားကို လမ်ျားညွှနစ
် ော က်စောတမ်ျားမ ောျားခ င ် သနာက်ဆက်တွွဲ ၇ တင်သ ော်ခပထောျား

5.

က်

ည်။

ကိုမပဏမ ောျားအတက် IB ကကျားကကပ်နည်ျားခပခခင်ျား

IB ကကီးကကပ် နည်ီးမပမခင်ီးအတွက် အသမခခံအသကကာင်ီးတ ာီး။ လမှုသ ျားအက ျား ည်သမ ော် င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျားက
င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ မှု ပ လိုပ် န် အ

င်

ငအ
် သနအထောျားတွင ် မရှခခင်ျား

တင် င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ မှု ပ လိုပ် န်အတွက် အဓကအဟနအ
် တောျားခ စ်
စျားပောျားခ စ် ရှင ် န်နင
ို မ
် ှုအခပင် လမှုသ ျား
တစ်ခ န်တည်ျားမှောပင် IB မဟိုတ်သ
အတရှပပျား

ောျားကိုမဏ
ပ မ ောျား

အခပည်အဝမသ
စျားပောျားခ စ်ရင
ှ ်

ည် IB

ောင် က်နင
ို သ
်

ိုင ် ော

ည်။ ဤအ

က်သ ောက်မှုမ ောျားနှငလ
် ည်ျား

ောကိုမပဏမ ောျား (

ို) အလောျားအလောရှသ

ို ကျားသခပောင်ျားလိုသ

ျားပါ။ IB နည်ျားခပ

န်နင
ို သ
် စ န်နင
ှ ် လမှုသ ျား

ည် IB ပံိုစံခ ငလ
် ိုပ်ကင
ို သ
် န

ော်လည်ျား ဤကွဲ

င်တန်ျားအစအစဉ်

ိုင ် ောအက ျား

င် ငခ် စ်ခခင်ျား
က်

ည်

ိုင ် ည်။

ော IB ပံိုစံမ ောျားနင
ှ ်
ိုသ

ောစျားပောျားသ ျားလင
ို ျား် မ ောျားကို

ည် င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုအ

င် ငခ် စ်သစ န်၊

က်သ ောက်မှုမ ောျားကိုတျားို တက်သစ န်အတက် IB ပံိုစံ

သခပောင်ျားလွဲလိုပ်ကိုင ် ည်ကိုမဏ
ပ မ ောျားကို သထောက်ပံနင
ို မ
် ည်နည်ျားလမ်ျားတစ်ခိုခ စ်
တိုျားတက်သစသ ျားကို ဉျားတည်လ က် လက်သတွဲ့က သ

ည် ကိုမဏ
ပ မ ောျား

ည်။ IBပံိုစံမ ောျား

ော နည်ျားပညောအသထောက်အပံမ ောျားမှတစ်

င်

ကိုမပဏမ ောျားကို ကညသပျားမည် စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားကကျားကကပ်နည်ျားခပ နင
ို မ
် ည်အစအစဉ်ကို နင
ို င
် သ
ံ တော်အစျားို မှ
တည်သထောင်နင
ို ် ည်။
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ို

IB နည်ီးမပြ ာီး၏ပါဝင်ြှုကဏ္ဍ - IB နည်ျားခပသ

ောင် က်ခခင်ျား

ည် IB ကို အသခခခပ

စျားပောျားသ ျားအစအမံတစ်ခအ
ို တက် သယဘယ အောျားခ င ် ရှလောသ
ိုင ် ော ခခံ ငံသ
ို

ော မဟောဗ ျူဟောက

ျားသနျားမှုတစ် ပ်ပင် ခ စ်လောနင
ို ် ည်။ ဉျားတည်သ

တစ်ခိုတင် အ

ငခ် မင ် ျားိုံ ခ တ်ခ က်ခ နင
ို ် မ ောျားခ စ်

ည် ကိုမပဏ၏
ည် စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား

ော ပိုဂ္ဂ လ်မ ောျားမှော ပံိုမှနအ
် ောျားခ င ် ကိုမဏ
ပ

ည်။ အခခောျားစျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား နည်ျားခပပံိုစံမ ောျား တင်

လမှုသ ျားအက ျား ည်သမ ော် င်ျားနျားခမ
ှ ြှ ပ်န ံှ မ ောျားနှငမ
် တ် ွဲွဲ့ ခခင်ျားပါဝင် ည်။ စျားပောျားသ ျားနည်ျားခပ၏ အခခောျားသ
အစတ်အပင
ို ျား် တစ်ခိုမှော သထောက်ပံသ ျားကင်ျား
အသကောင်အထည်သြော်သ
လမှုသ ျား

က်အတွငျား် တောဝန်ယမှုရှသ

ောင် ွ က်မခင်ျား12တိုမှတစ်

ိုျားံ ရှုံျားမှုအနတ ောယ်မ ောျားကိုစမံခနခ
် ွဲခခင်ျား

င ် BoP

ောအသလအက ငမ
် ောျားကို လက်သတွွဲ့

ို သ ျားကက်ရှောသ ခခင်ျား၊ ပတ်ဝန်ျားက င်နင
ှ ်

ိုမဟိုတ် ကဏ္ဍအလိုကက
် ျွမ်ျားက င် မ ောျား လိုအပ်မှုအတက်

စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား

ိုင ် ောအကကံဉောဏ်မ ောျားသပျားခခင်ျားတို ခ စ်နင
ို ် ည်။ ဤကွဲခပောျားခခောျားနောျားသ

မ ောျား သ

ည် တစ် က်လ င် လဉျားသ ၁ ဉျားမှ ၃၀ ဉျား အထ သပျား န်ျားလိုအပ်မပျား အခ န်ကောလ

ောင် က်မှု

ကကောရှည်စွော သထောက်ပံသပျား န် လိုအပ်ပါ
IB နှင ် ပတ်

ော

ည်။ မတညသ

က်၍ သလက င ် င်ကကောျားသပျားထောျားသ

ော နည်ျားခပလိုပ်ငန်ျား

ော ကျွများ် က င်မှုလအ
ို ပ်ခ က်မ ောျားကို ခ ည်

ည်ျား န်

ော နင
ို င
် တ
ံ ကောကျွမ်ျားက င် မ ောျားမြင ် ကန်ယက်တစ်ခို

တည်သထောင်နင
ို ် ည်။
IB နည်ီးမပြ ာီး ပံပိုျားသပျားမခင်ျားအတွက်ကန
ို ်က စ တ်ြ ာီး- တစ်ဦျားခ င်ျား နည်ျားခပခပ လိုပ်ခခင်ျား
ကကျားခမငခ် ခင်ျားသကကောင ် နည်ျားခပခပ လိုပ် န်အတက် တထင် န်ျား
နည်ျားလမ်ျားကို လိုအပ်

ည်။ သအောင်ခမင်သ

စ်ထောျားသ

ည် ကိုနက
် စ တ်

ော ကိုနက
် စ တ်သလ ောခ ခခင်ျား

ော IB စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားခ စ်စဉ်အ

တ်မှတ်ထောျားသ

ော

ောခိုငန
် န
ှု ျား် ကိုကိုနက
် စ တ်ခွဲသဝက ခံ န် ကိုမဏ
ပ အတက် လိုပ်ငန်ျားစဉ်တစ်ခိုနင
ှ အ
် တ သထောက်ပံသငအသပေါ်
အသခခခံ၍ IBs နည်ျားခပခပ လိုပ်ခခင်ျားကို ကိုမဏ
ပ

ို သပျားအပ်နင
ို ် ည်။ ၎င်ျား

ည် IB နည်ျားခပခပ လိုပ်ခခင်ျားကို

သ ရှည်တည်တသစ
ံ
န်အတက် လည်ပတ် န်ပံိုသငတစ် ပ်ကို န်တျားသပျားလမ်မည်။ စျားပောျားသ ျားအ
ည် ကိုမဏ
ပ သ ောက်
အ ွဲွဲ့တစ်ခို

ည်မ ောျားနှငအ
် လန်နျားစပ်စောွ

ည် အခခောျားသ

ော

က်

က်

ိုင ် မ ောျား၊ အထျား

ံ

ည်ကို ကကည်မခင်ျားအောျားမြင ် စျားပောျားသ ျားအ

IB င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှု

င်ျား

မြင ် လမှုသ ျားအက ျား ည်သမ ော် င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျားနှင ်

ံွဲ့ ပ ျားမှုမတ် က်မ ောျားနှင ် ပျားသပါင်ျား၍ IB နည်ျားခပခပ လိုပ်ခခင်ျားကို သ

6.

င်ျားအ ွဲွဲ့ မ ောျား

ောင် က်နင
ို ် ည်။

ိုင ် ောခံစောျားခွငမ
် ောျား

လက်ရှ င်ီးနှီးမြြှြုပ်နြ
ံှ ှုဆင
ို ် ာအခွငအ
် လြ်ီးြ ာီးတွင် IB ကို ီးမခာီးကဏ္ဍတစ် ပ် အမြစ် ထည် င
ွ ီး် ပါ- နင
ို င
် ံ
ငဦ
် ျားစောျားသပျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားအတက် င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှု

အမ ောျားစိုတင် နင
ို င
် သ
ံ တော်အ
သပျားထောျားပါ

12

ထို

ိုသ

ည်။ ထက
ို ွဲ

ောသလက ငမ
် ှု

နင
ို င
် တ
ံ ကောအ
သ

ိုသ

ည်

အမှတ်မပ သ

ောင် ွ က် မည်မြစ်

င
ို ် ောခံစောျားခွငမ
် ောျားကို ခံစောျားခွင ်

ော ခံစောျားခငမ
် ောျားသပျားခခင်ျားတင် ပံိုမှနအ
် ောျားခ င ် အခွနအ
် သကောက်

OECD

Due

Diligence

ောလက်သတွွဲ့လိုပ်ကိုငသ
်

Guidelines

for

Responsible

ောင် ွ က်မှုနည်ျားလမ်ျားမ ောျားကို

ည်။
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က်

Business

က်

ောခွငန
် င
ှ ်

Conductor

ိုင် ောကဏ္ဍအလိုက်

စ
က င်

ည်
ိုျားံ

ကင်ျားလွတ်ခင
ွ မ
် ောျား၊

င်ျားကိုနန
် င
ှ ပ
် ိုကိုန ်

ိုင ် ောခံစောျားခွငမ
် ောျား၊ နည်ျားပညောနှင ် နင
ို င
် ခံ ခောျား

ခံစောျားခွငမ
် ောျား၊ အခမတ်အစန်ျား လွှွဲသခပောင်ျားမှု
အ

ိုပါ ဘဏ္ဍောသ ျား

င
ို ် ောခံစောျားခွငမ
် ောျား

ောျား အလိုပ်

ိုင ် ောစည်ျားမ ဉ်ျားမ ောျား၊ အက ျားအခမတ်မ ောျား စ

င်ျားစဉ်ျားစောျား မည် အခ က်တစ်ခ က်ပင်ခ စ်

ိုင ် ော

ည်တိုပါဝင် ည်။

ည် IB ပံိုစံ ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်သ ျားအတက် အဓကသ

ကိုမပဏမ ောျားအတက် အသ ျားတကကျားထည်

မောျား

ောင် က်သန

ည်။ အ

ည်

ိုပါထည်

င်ျား

စဉ်ျားစောျားမှုတင် ကိုနက
် စ တ်အက ျား လေ်( cost benefit)နှင ် လမှုသ ျားအက ျား လေ် ( Social benefit)
န်ျားစစ်မှု သ

ခ ောစောသ

ောင် က်ပါက လက်ရှသပျားအပ်သနသ

အခ စ် IB လည်ျား ပါဝင်လောမည် ခ စ်
အ

အမှတ်ခပ အသခခခံမမ ောျားနင
ှ ်

ည်။ အ ည်အခ င်ျားခပည်မ မည်
ျားခခောျားထည်

လစ်ပိုငန
် င
ို င
် ံ င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ဘ
ှု ိုတ်အ ွဲွဲ့
ဦျားစောျားသပျားလိုပ်သ
ထောျား

ော ခံစောျားခင်မ ောျား

တ်မှတ်ခ က်မ ောျားကို IB

င်ျားစဉ်ျားစောျား မည် အခ က်မ ောျားနှငအ
် ည ခ န်ညြှနင
ို ်

ည်။

ည် IB င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုဦျားစောျားသပျားအစအစဉ် ၂၀၁၇-၂၀၁၉ တင်

ောင်မှုမ ောျားအနက်မှ တစ်ခအ
ို မြစ် IB ပံိုစက
ံ ို ဦျားစောျားသပျားကဏ္ဍတစ် ပ်အမြစ် ထည်

ည်။ ၎င်ျား၌ IB စမံကန်ျားမ ောျားကို ဝင်သငခန်ကင်ျားလွတ်ခငအ
် တက် ထည်

၏အကွဲခ တ်စံ

ိုင ် ောမဝါေတင် ကဏ္ဍတစ် ပ်

တ်မှတ်ခ က်အ အက ျား

က်သ ောက်မှုရှ

လကခဏော ၃ ပ်ကို မှတ်ပံိုတင် န်လိုအပ်

ွငျား် စဉျားစောျားမခင်ျားမြစ်

ည် ည်မှနျား် ခ က် ခိုနင
ှ ်

ည်အခခ က်မ ောျားတင် ထည်

င်ျား

င်ျားထောျား

န်ျား

ည်။ IB

စ်တထင်မှု

ည်။13

IB အတွက် ခံစာီးခွငြ
် ာီးကို ဦီးစာီးသပီးအသနမြင် အ ီးိုံ မပ နင
ို ် ည်- AMS အမ ောျားစိုတင် အစိုျား မှ စျားပောျားသ ျား
ံွဲ့ ပ

တိုျားတက်မှုအတက် ဦျားစောျားသပျားကဏ္ဍအခ စ်

ခံစာီးခွငြ
် ာီး ပံပိုျားသပျားထောျား

ည်။ IB ကို အ

တ်မှတထ
် ောျား

ည် ကဏ္ဍမ ောျားတင် င်ျားနှျားခမြှ ပ်နန
ံှ င
ို ် န်

ိုပါကဏ္ဍအသတော်မ ောျားမ ောျားတင် လိုပ်သ

ောင်နင
ို ် ည်အမပင်

လမှုအက ျားမပ ကစစ ပ်မ ောျားကို ဦျားစောျားသပျားလိုပ်ကိုင ် ည် ကဏ္ဍမ ောျားထက်ကို သက ော်လွန၍
် တိုျားတက်မှုနင
ှ ်
ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှုတိုကို ဦျားတည်

ည်ကဏ္ဍမ ောျားတွငI် B ကို ဦျားစောျားသပျားအမြစ် လိုပ်ကင
ို န
် င
ို ပ
် ါ

ြွံွဲ့ မြ ျားတိုျားတက်မှုနင
ှ ် က်စပ်သ

ောအ ောအခ စ် ထည်

င်ျားခခင်ျား

လမှုအက ျားကို အမမင ် ျားိုံ မြည်

ည်ျားသပျားနင
ို မ
် ည် ကိုမဏ
ပ မ ောျားကို ဦျားစောျားသပျားနင
ို သ
် ျားတက
ို ို သ

AMS ၏ င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုဘိုတအ
်
ွဲွဲ့မ ောျားကို ပံပိုျားသပျား ောသ ောက်
အ

အမှတ်ခပ ခခင်ျား

ည် အ

အသခခအသနတစ်ခပ
ို င် ခ စ်

13

ည်မှနျား် ခ က်မ ောျား

ည်

သ ောက်ရှ န် (အနည်ျား
မြစ်

ည်။

န်ျား

ိုပါခံစောျားခငမ
် ောျားကို

ည်။ IB ကို

ည် လက်ရှခံစောျားခွငမ
် ောျားကို ပံပျားို သပျားနင
ို ် န်နင
ှ ်
ောင် က်မည်

ည်။ IB စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားအခ စ်

န်ျားစစ်နင
ို ် န်အတက် ကက တင်သ

ောင် က်

ည်

ည်။

က်

ိုငမ
် ှု

ံိုျား ၃၀% သ

စ်တထွငမ
် ှု

(MSEs
ော အမ ျား

မှ ရှသ

များမ ောျားပါ၀င်

အဂ္ဂ ါ ပ်မ ောျားတွင်

လက်လှမ်ျားမမခင်ျားနင
ှ ် သပျားအပ်မှုမ ောျားနှင ် /

ောသ ောင်ျားခ

ည်ကိုနပ
် စစည်ျားမ ောျား၏စိုစိုသပါင်ျားကိုနက
် စ တ်၏%

ည် BoP အသ အတွက်) နှငန
် က်ရှုင်ျားမှု (ပ မ်ျားမ ၀င်သငွတိုျားမှု %)

နည်ျားပညောအကအညသပျားမခင်ျား၊

ိုမဟိုတ်နည်ျားပညောပံပိုျားမခင်ျားတိုပါဝင်

32

တန်ြိုျား)၊

ည်။

ပံပိုျားကညမခင်ျား

ိုမဟိုတ်

ဏ္ဍောသ ျားကို

လမှုသ ျားအက ျား ည်သမ ော် င်ျားနှျားမမြှ ပ်နမ
ံှ ှု

7.

ိုင ် ောစွနစ
် ောျား မှုမ ောျားကိုသလ ောခ ခခင်ျား

င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုအသထောက်အပံအတက် က ျားသကကောင်ျား
နှငပ
် တ်

က်

င်ခခင်မှု။ ဘဏ်မ ောျားအသနခ င ် အကကျားစောျားကိုမပဏမ ောျား

ည် စမံခနခ
် ွဲသ ျားကစစ ပ်မ ောျားနှင ် စနစ
် ောျား မှုမ ောျား မရှသစသ ျားကို ဦျားစောျားသပျားလိုပ်ကိုငက် က

အတွက် MSME မ ောျားအသနခ င ် ဘဏ္ဍောသင ရှ န် စန်သခေါ်မမ
ှု ောျားနှင ် င် င
ို သ
် န
အတက် သငသကကျားသထောက်ပံ

ည်အစအစဉ်အမ ောျားစို

အလတ်စောျား စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားအတက်
IB ပံိုစံမ ောျားရှသ

ောကိုမပဏမ ောျား

ည် အ

ည်

ည်။ SME လိုပ်ငန်ျားမ ောျား

ိုပါစန်သခေါ်မှုကို ကင
ို တ
် ယ်ပပျား အသ

ျားခခောျားသခ ျားသငလိုငျား် မ ောျားကို စတင်ထသထောင်ကက

ျားစောျားနှင ်

ည်။

ိုသ

ော်

ည် ဥပမောအောျားခ င ် လမှုသ ျားအက ျား ည်သမ ော် င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျားထံမှ

ဏ္ဍောသင ယနင
ို မ
် ည် အလောျားအလောရှပပျား ခိုငမ
် ော

ည် စျားပောျားသ ျားအစအမံနင
ှ ် လမှုသ ျား

ိုင ် ောအက ျား

က်သ ောက်မှု အစအမံမ ောျားကို တင်ခပနင
ို ပ
် ါက င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ အသနခ င ်
လမှုသ ျားအက ျား ည်သမ ော် င်ျားနျားခမ
ှ ြှ ပ်န ံှ မ ောျားထံမှ ဘဏ္ဍောသင ရှနင
ို ပ် ပျား ယင်ျားတို င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ ောတင် လည်ျား
စနစ
် ောျားမှုမ ောျားကို သလ ောခ န်နည်ျားလမ်ျားမ ောျားကို ရှောသ ကက
နည်ျားခပလိုပ်ငန်ျားသ

ောင် က် ောမှတစ်

င ် င်ျားနှျားခမြှ ပ်နံှ ောတင် အ

ကကံ သတွွဲ့ မည် စွနစ
် ောျား မှုမ ောျားကို သလ ောခ သပျားနင
ို မ
် ည်
င်ျားနှျားမမြှ ပ်န ံှ မ ောျား အ

ည်။ IB ခ စ်သခမောက်သ ျား သထောက်ပံသပျားမခင်ျား
င် ငခ် စ်မှုကို သခ ရှငျား် သပျားနင
ို ်

ည် IB

ကွဲ

ို

ဏ္ဍောသငွပံပိုျားသပျားမှုအစအစဉကို တည်သထောင်မခင်ျားမြင ်

င ် ငမ် ြစ်မှုကို အောျားသပျားနင
ို မ
် ည်မြစ်

ည်။

IB ၏ င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှု စနစ
် ောျားမအ
ှု နတ ောယ်မ ောျား- IB ကိုမပဏမ ောျားတင် င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှုစနစ
် ောျားမှုအနတ ောယ်မ ောျား
ခမငမ
် ောျားစောရှသန

ည်ဟို ဘဏ္ဍောသ ျား အ ွဲွဲ့အစည်ျားမ ောျားမှ မှတ်ယ

ဦျားစော BoP နှငအ
် တတကအလိုပ်လိုပ်ခခင်ျား
အင်အောျားနည်ျားပါျားခခင်ျားနှင ် ခပန်လည်သပျား
၎င်ျားမှတစ်
ယ

င ် စျားပောျားသ ျားလိုပ်သ

ထောျားကက

ည် အသကကောင်ျား င်ျားနစ
ှ ် ပ်ရှ

ည်။ ပထမ

ည် (သငသကကျားအ င်ျားအနှျားနည်ျားပါျားခခင်ျား၊ ဝယ်ယနင
ို ် ည်
ပ်နင
ို မ
် ည် စမ်ျားသ

ောင် ောတင် ပိုမို ခမငမ
် ောျားသ

ောင် ည်နည်ျားပါျားခခင်ျား) ယင်ျားတိုနှငအ
် တ

ိုမဟိုတ်

ောအနတ ောယ်မ ောျားကို ခ စ်သပေါ်သစနင
ို ် ည်ဟို

ည်။ အခခောျားအသကကောင်ျားခပခ က်တစ်ခိုမှော အဓကဘဏ္ဍောသ ျား အ ွဲွဲ့အစည်ျားမ ောျားအကကောျား IB

စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားပံိုစံနင
ှ ် IB ကိုမပဏမ ောျားနှင ် စနစ
် ောျားမှုအနတ ောယ်သလ ောခ သ ျားအစအမံမ ောျားကို အကျွများ် တဝင်
မရှခခင်ျားသကကောငပ
် င်ခ စ်

ည်။ ထသကကောင
ို
် IB န်ပံိုသင အတက်

အသကောင်အထည်သြော်ရို ံ

ောမက အ

ိုပါအစအစဉမ ောျား

ျားခခောျားသခ ျားသငအစအစဉမ ောျားကို

ည် IB ကိုမဏ
ပ မ ောျား တင် င်ျားနှျားမမြှ ပ်န ံှ ည်

င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျား၏ စနစ
် ောျားမှု အနတ ောယ်မ ောျားကို သလ ောခ ောတင် အသထောက်အကမြစ်သစပါ
င်ျားနှျားခမြှ ပ်န ံှ မ ောျား၊ ံွဲ့ ပ ျားသ ျားဘဏ်မ ောျားနှင ် အခ ွဲ့သ

ောစျားပောျားခ စ်ဘဏ်မ ောျားမှ အ

စန်ျားစောျားမှုအနတ ောယ်သလ ော ခ သ ျားအစအစဉ်မ ောျားကို သ

ောင် ွ က်နင
ို မ
် ည်မြစ်

ည်။

ပ
ို ါ

ည်။ အ

ိုပါအစအစဉမ ောျား

IB င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှု န်ပံိုသငကို အစိုျား က တည်သထောင်နင
ို သ
် ျား ောတင် ကကံ သတွဲ့ မည် စနစ
် ောျား မှုကို
သလ ောက သစပပျား တခ န်တည်ျားမှောပင် IB လိုပ်ငန်ျားမ ောျားတင် င်ျားနှျားခမြှပ်နမ
ံှ ှုမ ောျား ဝင်သ ောက်လောသ ျားကို
အောျားသပျားနင
ို မ
် ည်ခ စ်

ည်။

သအောင်မမင်မှု ရှပါကသငွသပျားသခ သ ျားနှင ်
သ ျား

သြော်
ွ
သ

ောင်မခင်ျား- တထွင ်

န်ျား

ဏ္ဍောသငွသထောက်ပံမခင်ျားကို သပါင်ျားစပ်
စ်မှု ရှသ

ော အ

33

ပ
ို ါအစအစဉ

ည်

ညအ
် စအစဉကို

မရို ျားက အောမခံသပျား

ည်

ည်

င်ျားနျားခမ
ှ ြှ ပ်နမ
ံှ ှုကို သငွသကကျားသထောက်ပံမခင်ျားမပါ

နည်ျားလမ်ျားမ ောျားနှငမ
် တ

ောင် ွ က်သပျားမခင်ျားမြစ်

အ

ည်။ စွနျား် စောျားမှုအနတ ောယ်မ ောျားသလ ောခ မှုအစအစဉမှတစ်

င်

င်ျားနှျားမမြှ ပ်နမ
ံှ ှု င်ျားနှးး
ှ းျားမမြှပ်န ံှ မ ောျားနှင ် ပျားတွ င်ျားနှျားမမြှပ်နမ
ံှ မ
ှု ျားမြစ်

အစိုျား အသနခ င ်
ိုပါအစအစဉ

ည်။

အမှတ်မပ မပျား IB ကိုမဏ
ပ မ ောျားတွင ် င်ျားနှျားမမြှပ်န ံှ မ ောျားမှ

ည် အ

ဏ္ဍောသငွကို

လွတ်လပ်စွောလည်ပတ်

ျားိုံ စွနင
ို မ် ပျား င်ျားနှျားမမြှ ပ်န ံှ ောတွင ် စွနစ
် ောျားမှုအနတ ောယ်မ ောျားကိုလည်ျား

သလ ောခ သပျားနင
ို မ
် ည်မြစ်

ည်။ အကယ်၍ င်ျားနှျားမမြှ ပ်နမ
ံှ ှု

လမှုသ ျား

ိုင ် ောအက ျား လဒ်မ ောျားကို ရှနင
ို သ
်

ည်

ိုမဟိုတ် သကကျားပမမ ောျားကို ပျားတွ င်ျားနှျားမမြှ ပ်နန
ံှ င
ို ် ည်ပံိုစံ

စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားတွင ် ော အစိုျား ကဏ္ဍမှ ရှယ်ယော
မြင ် သ

လအြွွဲ့အစည်ျားကို အက ျားမပ

ည် သမ ော်မှနျား် ထောျား

ော်လည်ျား

သဘောတညထောျား

ည်
ည်

ဘဏ္ဍောသ ျားအက ျားအခမတ်နင
ှ ် မကိုက်ညပါက အစိုျား မှ င်ျားနျားမမ
ှ ြှ ပ်နထ
ံှ ောျားမှုကို သထောက်ပံသငွ (Grant) အမြစ်
သမပောင်ျားလသပျားလမမ
် ည်။ အကယ်၍ င်ျားနှျားခမြှ ပ်နမ
ံှ ှု
၎င်ျား

ည် မပန်လည်သပျား

ထက
ို ွဲ

ိုသ

ည် စျားပွောျားသ ျားအ သ ော လမှုသ ျားအ ပါ သအောင်မမင်ခလ င်

ပ် လမ်မည်။ လဒ်မှ တစ်

င ် သငသပျားသခ မှုအသပေါ် အသမခခံထောျား

ော စနစ
် ောျား မှုသလ ောခ သ ျား န်ပံိုသငွပံပိုျားမှုနည်ျားလမ်ျားမ ောျားကို ဥပမောအောျားခ ငလ
် က်တင်အသမ ကတင်

IB နှငစ
် ပ်လ ဉျား၍ Inter-American Development Bank ကအ
အောရှတင
ွ ပ
် ိုမိုအ

ိုျားံ မ ောျား

ည်ကိုသတွွဲ့

ကနဦျားထည်ဝင်မခင်ျားမြင ် သ

ိုပါအစအစဉကို အ

ျားိုံ မပ လ က်ရှမပျား

ည်။ ြွံွဲ့ မြ ျားသ ျားမတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ျားမ ောျားနှင ်

ကောလရှည် နှစ်သပါင်ျား ၁၅ နှစမ
် ှ ၂၅ နှစအ
် ထမပန်လည်သပျား

8.

ည်

ပ် မည် အစအစဉတွင ်

ဏ်မ ောျားကို အစိုျား ၏
ဏ္ဍောသငွကို

ောင် ွ က်နင
ို ် ည်။14

အစိုျား ၏ဝယ်ယသ ျားအစအစဉမှတစ်

င ် IB ကို ခမြှငတ
် င်ခခင်ျား

IB ပံိုစံြ ာီးနှငလ
် ြ
ူ ှုအက ြုီးမပြုလိုပ်ငန်ီး (SE)ပံိုစံမြငသ
် ဆာင် ွ က် ည် ကိုြပဏြ ာီးထံြှ အစိုေးရ၏
ဝယ်ယမူ ခင်ီးကမို ြြှငတ
် င်မခင်ီး။ အစိုျား ၏ဝယ်ယသ ျားအစအစဉ
အ

ိုျားံ ခပ သလရှသ

အနည်ျား

ော်လည်ျား လမှုသ ျားနှင ်

ျားိုံ အ ည်အသ

အခငင်ျားပောျား

ခွဲ စ်

14

ဘောဝပတ်ဝန်ျားက င် အက ျားခံစောျားခငမ
် ောျား နှင ်

တ်မှတ်ခ က်ကို ရှသနသ

မ်ျားသ ျား

ိုင ် ော လိုက်နော မည် စံနန
ှု ျား် မ ောျားကို တွဲ

ောအိုပ်ခ ပ်မှုနင
ှ အ
် တ ကိုနက
် စ တ်

က်

ကသမဘောဒျားယောျား၊ မမန်မောနှငဗ
် ယက်နမ်တိုတွင ် ပဏောမသ
ဏ်မ ောျားနင
ှ ်

ော်လည်ျား မဝါဒပိုငျား်

ြွံွဲ့ မြ ျားတိုျားတက်သ ျား

က်လ က်

ောခခင်ျား၊ အ ည်အသ

မတ်ြက်မ ောျားမြစ်

ည်

Agence

နင
ို င
်ံ တ
ံ ကော

ပျားသပါင်ျားသ

က်လိုပ်သ

ောင် န်

သအဂ္ င်စ

စတ်ဝင်စောျားမှုမပကက

ည်။

တို

(KOICA)
ိုသ

ကနဦျားပါဝင်မှုလိုအပ်လမ်မည်။
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ော်

ည်

၎င်ျား

ိုသ

Française

ိုင ် ောြွံွဲ့ မြ ျားတိုျားတက်မှုဌောန (DFID)၊ ဂ္ ပန် နင
ို င
်ံ တ
ံ ကော ပျားသပါင်ျားသ
ောင် ွ ကသ
် ျား

ျားသကောင်ျားပပျား

ွျားသနွျားမှုမ ောျားအသနမြင ် ADB က

အမပည်မပည်

ခ တ်

ိုင ် ောတွင ်

ည်။ စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားမှ လမှုသ ျား သစောငသ
် ရှောက်မှုနင
ှ ်

ပတ်ဝန်ျားက င်ထန်ျား
သကောင်ျားမန်သ

ျားွ စံ

ည် နင
ို င
် တ
ံ ကောတင်

de

က်စံိုြံွဲ့ွ မြ ျား တိုျားတက်သ ျား
Développement

(AfD)၊

ောင် ွ က်သ ျား သအဂ္ င်စ (JICA) နှင ် ကို ျားယောျား
ထိုက

ည်

ော

ို

AMS

အနတ ောယ်သလ ောခ သ ျား
အစိုျား မ ောျား၏

သန ောကို

ပိုမိုတက်ကကစွော

စတ်ခ

ညခ် နခ် ျူျားခခင်ျား စ

ည်တိုကို ဝယ်ယသ ျားလိုပ်ငန်ျားစည်ျားမ ဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမ ောျားမှ အသလျားထောျား

လေ်အသနနှင ် ထက
ို ိုနပ
် စစညျား် အမ ောျားစိုကို ခပည်တင်ျားမှမဟိုတ်ဘွဲ တင် င်ျား
အစိုျား အသနခ င ် ဝယ်ယသ ျားလိုပ်ငန်ျားစဉ်တင် စျားပောျားသ ျား
တ်မှတ်ထောျား

ည် စံနန
ှု ျား် မ ောျားနှင ်

က်စပ်

င
ို ် ော

ည်။ တစ်နည်ျားအောျားခ င ်

မောဓရှမှု15ကို စတ်ခ သ

ည် ဉျားတည်ခ က်မ ောျား

မဟို
ို
တ်

ခ ောသစပပျား

က်သ ောက်မှုမ ောျားမှတစ်

အောျားလံျားို အက ျားခံစောျားနင
ို ် ည် စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားနှငလ
် မှုသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို ဦျားစောျားသပျား
လိုပ်ငန်ျားစဉ်အ

ည်။

င်

ည်

င ် ငက
် ိုလည်ျား နင
ို င
် သ
ံ တော်အစျားို မှ သ ော်ထတ
ို ်နင
ို ် ည်။ ၀ယ်ယခခင်ျားကို ဗဟိုဦျားစျားစနစ်ခ င ်

မကကောခဏခပ လိုပ်သ

ောသကကောင ် ၎င်ျား

ည် IB ကို ဉျားတည်

ည် အသထသထစည်ျားမ ဉ်ျားကို

စတင် တ်မတ
ှ ် န်အတက် တောဝန်ယမည် ဗဟိုဌောနတစ်ခို လိုအပ်မည် ခ စ်ပပျား
သဘောတည န်လအ
ို ပ်လမ်
လိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို အဓကထောျား

က်

ိုင ် ောဌောနမ ောျားမှလည်ျား

ည်။ အစျားို ၏ ဝယ်ယသ ျားအစအစဉတင် IB လိုပ်ငန်ျားမ ောျား

ိုမဟိုတ် SE

ည် စည်ျားမ ဉ်ျား၊ စည်ျားကမ်ျားမ ောျား AMS နင
ို င
် မ
ံ ောျားတင် တက စောမရှသ

ျားပါ။

COVID-19 မပန်လည်ထသ
ူ ထာင်သ ီးအစအစဉ်တွင် အစျားို ၏ ဝယ်ယမှုအစအစဉ - အကယ်၍
အသကောင်အထည် သ ော်ပါက IB ကို ဦျားတည်

ည်အစျားို ၏ BoP မ ောျားမှ ထိုတ်လိုပ်သ

အဓကဝယ်လအ
ို ောျားကို န်တျားနင
ို ပ် ပျား အက ျား

က်အသနခ င ် အသခခခံလတန်ျားစောျားမ ောျားအတက် ဝင်သငတိုျားပောျား

လောသ ျား အခငအ
် လမ်ျားမ ောျားအသပေါ် ကကျားမောျားသ

ောအက ျား

က်သ ောက်မှုကို ခ စ်သပေါ်လောသစ

COVID-19 ခပန်လည်ထသထောင်သ ျားကောလမ ောျားတင် ထက
ို ွဲ
ဝယ်ယသပျားခခင်ျား
လ င်ခမန်သ

ရှပပျား

9.

ိုသ

ည်။ အထျား

ခ င်

ော IB လိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို အဓကထောျား၍

ည် ကမဘောကပ်သ ောဂ္ါေဏ် အခပင်ျားထန် ိုျားံ ခံခွဲ

ောအက ျား

ော ထိုတ်ကိုနမ
် ောျားအတက်

ည် အသခခခံလတန်ျားစောျားမ ောျားအတက်

က်သ ောက်မှုမ ောျား န်တျားနင
ို ် ည်။

ောျား ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ နှငအ
် ခခောျား ံွဲ့ ပ ျားသ ျားအစအစဉ်မ ောျားတင် IB ကိုပစ်မှတ်ထောျားခခင်ျား

အသ ီးစာီးနှင် အလတ်စာီးစီးပွာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီး ြွံွံ့ ဖြြုီးတီးို တက်သ ီးအစအစဉ်ြ ာီး။ သကောင်ျားစောသငသကကျား
သထောက်ပံထောျားသ
အခပောျားတင် သ

ော MSME ံွဲ့ ပ ျားသ ျားအစအစဉ်မ ောျားမြင ် ထသ ောက်သ

ောင် က်လ က်ရှ

ည်။ ACCMSME (အသ

အငယ်စောျားနှငအ
် လတ်စောျားစျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား အော
အော

ောစမံအိုပ်ခ ပ်မက
ှု ို AMS နင
ို င
် အ
ံ မ ောျား

ျားစောျား၊
ယံပျားသပါင်ျားသ

ောင် က်သ ျား သကော်မတ)

ယံတင် IB ကိုယ်စောျားလှယ်မ ောျား (Focal Points) ခ စ်ခခင်ျားသကကောင ် IB အစအစဉ်ကို ဤ MSME

အိုပ်ခ ပ်မှုသအောက်တင်ထောျားရှ န် နင
ို င
် အ
ံ မ ောျားစိုမှ တင်ခပ န် ိုျားံ ခ တ်ခွဲကက
မသလျားရှောျား၊ လစ်ပိုင၊် ဗယက်နမ်)။ IB ကို ခမြှငတ
် င်ခခင်ျား
နည်ျားလမ်ျားတစ်ခခို စ်သကကောင်ျားကို အော

OECD ရှ Business Integrity Hub

ည် (ဥပမော - ကသမဘောေျားယောျား၊

ည် MSME မ ောျားကို

ယ်ဝက
ို ၍
် ထသ ောက်သစသ

ယံရှ IB ကိုယ်စောျားလှယ်မ ောျား (Focal Points) မှ

အောျားလံျားို ပါ၀င် ည် တျားို တက်မှုအ အလောျားအလောရှ

15

ည်

ည် ဝယ်ယမှုတွင်

တခပ မကက

ော

ည်။

ည် IBလိုပ်ငန်ျားမ ောျားကို အခပညအ
် ဝသငသကကျား င်နျားှ န်မှော

မောဓရှမခင်ျားနင
ှ ် ပတ်

က်

ည်တက သ

ောလမ်ျားညွှနခ
် က်မ ောျားကို သပျား

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

IB ခမြှငတ
် င်သ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား

ည်မှနျား် ခ က်မ ောျားနှင ် အ ွဲွဲ့အစည်ျား
အသ

ျားစောျားနှငအ
် လတ်စောျားစျားပောျားသ ျား လိုပ်ငန်ျားမ ောျား ခမြှငတ
် င်သ ျား

ည် အသ

ိုင ် ော ွဲွဲ့စည်ျားပံိုတိုထက် ပိုမိုလိုပ်သ

ောင် မည် အလိုပ်တစ်ခိုပင်ခ စ်

ည်။

ျားစောျားနှငအ
် လတ်စောျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား ံွဲ့ ပ ျားတျားို တက်သ ျား သအဂ္ င်စမ ောျား သအောက်ရှ IB

ခမြှငတ
် င်သ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားရှသ
ရှပပျား

ောျားအသ

ော AMSနင
ို င
် မ
ံ ောျား

ည် ကယ
ို ်ပိုငသ
် ငသကကျားသထောက်ပံထောျားသ

ော

ျားစောျားနှင ် အလတ်စောျား ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်သ ျားအစအစဉ်မ ောျားတင် IB ကို ပစ်မှတ်ထောျား၍

ခမြှငတ
် င်ခခင်ျားခ င ် လိုပ်ငန်ျားမ ောျားခ က်ခ င်ျားစတင်နင
ို ် ည်။16
ဆင်ီး ွဲနြ
ွ ်ီးပါီးြှုသလ ာခ သ ီးအစအစဉ်ြ ာီး။
အကွဲခ တ်ခခင်ျားမ ျား သ

င်ျား ွဲနမ်ျားပါျားမှု သလ ောခ သ ျားအစအစဉ်တင်လည်ျား အလောျားတ

ောင် က်နင
ို ် ည်။ မသလျားရှောျားနင
ို င
် ံ နှငစ
် ပ်လ ဉျား

ည်သလလောမှု တစ်စတ်တစ်ပင
ို ျား်

ျားစောျားနှင ် အလတ်စာီးစီးပွာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးြ ာီးအတွက် လက်ရရှ
ှ ပပျား

အသနခ င ် အသ

ောျား န်ပံိုသင၏ ၅-

၁၀% နှင် B40 အမ ောျားပါဝင်နင
ို ် ည် အစအစဉ်မ ောျားကို IB ကိုမပဏမ ောျားအတက် အဓပပောယ်ရှရှ
ဦျားတည်သ

ောင် က် နင
ို ခ
် ွဲ

ည်ကို သတွဲ့ ရှ

လက်ရှအစအစဉ် မ ောျားထွဲမှ IB ကို

ည်။ အသ

တ်

ျားစောျားနှင ် အလတ်စောျားစျားပောျားသ ျား လိုပ်ငန်ျားမ ောျားအတက်

တ်မှတ်မှတ် ခွဲတမ်ျားခ သပျားခခင်ျား

နည်ျားလမ်ျားတစ်ခို ခ စ်လောနင
ို ် ည်။ အဘယ်သကကောင ် ိုသ

အ

ိုပါအစအစဉ်မ ောျား

ောသကကောငခ် စ်

ည်။

ျားစောျားနှငအ
် လတ်စောျား စျားပောျားသ ျား ံွဲ့ ပ ျား တိုျားတက်မှုနင
ှ ်

နမ်ျားပါျားမှုသလ ောခ သ ျားအတက် မည်

ည်အစအစဉ်မ ောျားမှ အက ျား

ည် IB ခမြှငတ
် င်သ ျားအတက် မည်ကွဲ

AMS နင
ို င
် မ
ံ ောျားမှ ခပန်လည်

ျားိုံ

ောင် က်နင
ို မ
် ည်

ော် IB နှင ် SME

ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှုကို ဌောနတစ်ခိုတည်ျားမှ ခမြှငတ
် င်သပျားနင
ို သ
်
သယဘိုယ အောျားခ ငအ
် သ

ည် သ

င်ျား ွဲ

က်သ ောက်နင
ို ် ည် နှင ်

ို ဉျားတည်၍ သကောင်ျား

အစအစဉ်တိုနှင ် IB တို ခ တ်

ိုင ် ောတောဝန်ယမှု

က်မှု

လမှုအက ျားမပ စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား (SE) နှင ် စျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား၏ လမှုသ ျား
အစအစဉ်မ ောျားကို IB နှငခ
် တ်

က်မခင်ျား

16

ည်။ အ

ိုပါတျားို တက်မှု လဒ်မ ောျားကို အော

ဥပမောအောျားမြင၊်

မသလျားရှောျား

မမင်ကွငျား် သလလောမှုတွင် မည်
အ

ငသ
် တော်

ံိုျားမြစ်

ည် လမှုသ ျားအက ျားမပ လိုပ်ငန်ျား၊ CSR

ော စျားပောျားသ ျား လိုပ်ငန်ျားမ ောျားသပေါ်ထန
ွ ျား် လောသ ျားအတွက် မမြှငတ
် င် မည်နည်ျားလမ်ျားမ ောျားနှင ်
ော နင
ို င
် မ
ံ ောျားနှင ် ညြှနှုင်ျားသ

စပ်လ ဉျား၍ ဝင်သငအလယ်အလတ်နင
ှ ် ဝင်သငခမငမ
် ောျားသ
ကက

င
ို ် ောတောဝန်ယမှု (CSR)

က်သ ောက်မှု မမြှငတ
် င် န် အခွငအ
် လမ်ျားမ ောျား

ည် အက ျား

သပျားနင
ို ် ည်။ ၂၀၁၀ ခပည်နစ
ှ ် အသစောပိုငျား် မှ စတင်၍ AMS နင
ို င
် မ
ံ ောျား
နှင ် ပိုမိုတောဝန်ယမှုရှသ

ောင် က် မည်ကို

ပ်နင
ို ် ည်။

လမှုသ ျားအက ျားခပ လိုပ်ငန်ျားနင
ှ ် စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား၏ လမှုသ ျား

10.

ျားိုံ သ

ည်

ထိုက

ိုသ

ည်အစအစဉ

ည်ကို သြော်မပထောျား

ယံ အသ

ောခ ဉျားကပ်မှုကို

ည် IB နှငမ
် ည်

36

ွျားသနွျားခ

ျားစောျားနှင ် အလတ်စောျား စျားပောျားသ ျား မဝါေညွှနျား် ကန်ျား

သ

ွျားသနွျားခမပျား

ည် န်ပံိုသငွ (

ည်။

ောင် ွ က်နင
ို သ
် ျားသ

အခ ွဲ့သ

ော

ကနဦျား

အကကံသပျားခ က်မ ောျားကို

ိုမဟိုတ်ကိုမပဏမ ောျား) ကိုမည်မ ပစ်မှတ်ထောျား

ည်နင
ှ ်

(၂၀၁၈)17 နှငအ
် ော

ယံလမှု - ယဉ်သက ျားမှု၊ စျားပောျားသ ျားနှငန
် င
ို င
် သ
ံ ျားလံိုခခံ သ ျား အ

တင်ထင်ဟပ်ခပ

ခွဲ

ည်။ ထင
ို ျား် နှငမ
် သလျားရှောျားက

စည်ျားမ ဉ်ျားမ ောျား19 ခ မှတ်ထောျားမပျားမြစ်

ိုသ

ည်။ AMS နင
ို င
် အ
ံ မ ောျားစို

မဟောဗ ျူဟောမ ောျား

ိုမဟိုတ် ဥပသဒမ ောျားနှငစ
် ျားပွောျားသ ျား

ထည်ျား

ောင် ထောျားမပျားမြစ်

ွငျား် သြော်သ

ရှငျား် လင်ျား
အက ျား

ည်

ော AMS နင
ို င
် မ
ံ ောျား

ိုငျား် အဝန်ျား အစအစဉ (၂၀၂၅) 18

ည် လမှုအက ျားမပ လိုပ်ငန်ျား (SE)

ည် ယင်ျားတိုနင
ို င
် ၏
ံ အမ ျား

ောျားသ ျားမဝါေမ ောျား၊

င
ို ် ောနည်ျားလမ်ျားမ ောျားတွင ် CSR ကို

ည်20။ IB, SE နှင ် CSR တို၏ မဝါဒ

ိုင ် ော နည်ျားလမ်ျားမ ောျားအကကောျား

က်နယ
ွ မ
် ှုကို သြော်ထတ
ို ်ထောျားမခင်ျားအောျားမြင ် စျားပွောျားသ ျားတျားို တက်မမငမ
် ောျားလောမှု နှင ်

က်သ ောက်မမှု မြှငတ
် င်မခင်ျား

ဥပမောအောျားခ င ် IB အမြစ် အ

ို ဉျားတည်နင
ို သ
် ျားအတွက် ကိုမဏ
ပ မ ောျားကို လမ်ျားညန
ွှ မ
် ှုသပျားနင
ို ် ည်။

အမှတ်မပ သ ျား စနစ်ကို လမှုအက ျားမပ လိုပ်ငန်ျားမ ောျား (SE) မ ောျားအတက် လည်ျား

အ

ိုျားံ မပ နင
ို သ
် ျား ခ န်ညြှသ

အ

ပညောမ ောျားကို တျားို ပွောျားလောသစ န် သ

ည်။ SE နှင ် CSR ခမြှငတ
် င်သ ျား ဌောနမ ောျားကို IB နှငပ
် တ်

ောင် ွ က်နင
ို ်

ောင် ွ က် မည်မြစ်

ည်။ ယင်ျားတို

က်

ည်

ည် အခမတ်အစန်ျားမယသ

မ ောျားမှ SE လိုပ်ငန်ျားစဉ်မ ောျား၊ မရို ျားြလော CSR မ ောျား မှ IB လှုပ်ရောှ ျားမှုမ ောျားနှင ် က်လက်မပျား IB ပံိုစံမ ောျား

ို

သမပောင်ျားလနင
ို မ
် ည် အခွငအ
် လမ်ျား မ ောျားနှင ်

ည်

က်စပ်

ည် လမ်ျားညွှနခ
် က်မ ောျားနှင ် IB နှငပ
် တ်

တင်ျားအခ က်အလက်မ ောျား ပံပိုျားသပျား ောတွင ် တက်ကကစွောပါဝင် ခ တ်

က်လောနင
ို ် ည်။

IB လေ်မ ောျားအသပေါ် သစောငက် ကညခ် ခင်ျားနှငအ
် စ င်ခံခခင်ျားမ ောျား

11.

တင
ို ေး် တာသညေ့ အ
် ရာမျာေးက ခအာင် မင်မှုရှ လာလမေ့်မည်။ IB
အလ င်အခမန် သပေါ်ထက်လော

ည် လိုပ်ငန်ျားစဉ်ခ စ်သ

ပတ်

က်၍မ တင်မပမှုအနည်ျားငယ်မ

ော ရှ

ည်အောရှတစ်ဝှများ် လံျားို နှင ် ကမဘောအနှတ
ံ င်

ော်လည်ျား ကိုမဏ
ပ မ ောျား၏

မြစ် ပ်သလလောမှုမ ောျားထက်သက ော်လွန၍
် IB ၏စနစ်တက

လေ်မ ောျားနှင ်

ည်။ အခခောျားတစ် က်တင် IB လေ်မ ောျား၏

သအောင်ခမင်မှုကိုတင
ို ျား် တောနင
ို ် ည်။ ဤ လေ် ည် စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမှ ရှသ
ရှ

မ ောျားနှင ် အ
င်ျား နွမ်ျားပါျား
က်စပ်သန

17

ASEAN

ိုပါစျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျား၏ ွဲွဲ့စည်ျားတည်သ
မ ောျားနှင ် ဝင်သငနည်ျားပါျား

မ ောျား၏

အော

SME

ဝအ ည်အသ

Policy

Index

တွင်

2018

ည် စျားပွောျားသ ျားစွမ်ျားသ

ယံလမှု - ယဉသက ျားမှု၊ စျားပွောျားသ ျားနင
ှ ် နင
ို င
် သ
ံ ျား-လံိုမခံ သ ျားအ

ကိုျားကောျားခ က်မ ောျားပါဝင်

ိုင ် ော သမပောင်ျားလမှုမ ောျား၊
ွျားတျားို တက်မအ
ှု သမခအသနမ ောျားနှင ်

ောင်မှု

10

AMS၊

ိုင် ော အခန်ျားပါဝင်

ိုငျား် အဝိုငျား် ၏ အသ

မှမပ လိုပ်သ

OECD

ော

ည်။

ျားစတ်ပံိုစံမ ောျား ၂၀၂၅

ည် CSR ကို

ည်။
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SE အတွက်စည်ျားမ ဉျားမ ောျားနင
ှ ် ပတ်
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ဥပမောအောျားမြင၊် ထိုငျား် နင
ို င
် ံ

က်၍ ပိုမို

ရှ န် Compendium of good practices for SE၊ OECD

ည် စျားပွောျားသ ျားနင
ှ ် လအခွငအ
် သ ျား

2016 Investment Law တွင် တောဝန်ယမှုရှသ
ပါဝင်

ောက်ပံို

ောဝင်သင၊ အက ျားခံစောျားခင ်

ည်။

လမှုစျားပွောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားနင
ှ ် အောျားလံိုျားပါဝင်
18

က်

ော SE

ည်။ EU - ဗယက်နမ် လွတ်လပ်သ

ောကိုန်

ော

ိုင ် ော အမ ျား

င်ျားနျားှ မမြှ ပ်နမ
ံှ ှုနင
ှ ် ပတ်

ွယ်မှု

သ

ောျားလှုပ်ရှောျားမှုအစအစဉကို သ ျား
က်၍ ရှငျား် လင်ျားမပတ်

ောတညခ က်တွင် သ ရှည်တည်တံခိုငမ် မ

37

ောျားသ

ွခ
ော

ည်။ Myanmar
ည် ွ ယ်ခ က်မ ောျား

ည်အခန်ျား ပါဝင်

ည်။

နင
ို င
် အ
ံ ဆငန
် င
ှ ် အာဆယအဆငေ့် ိုမှေ်အစရင်ြေ ြေင်ေး။ IB၏ စျားပါျားသ ျားနှငလ
် မှုသ ျား
ထပ်မံ၍ သစောငက် ကည်စစ်သ
တင်မပမခင်ျား

ျားခခင်ျားနှင ် IB

ည် အဓကအသ ျားကကျား

ိုကျားသခပောင်ျားခခင်ျားကို အောျားသပျား

ည်အခ က်မြစ်

မ ောျား၏ ပံပိုျားမှုမ ောျားအသပေါ် အသခခခံ၍ IB ဌောနက သ

ိုင ် ော

က်သ ောက်မမ
ှု ောျားကို

ညအ
် သနခ င ် ပံမ
ို ှန် အစ င်ခံ

ည်။ ၎င်ျားကို အစျားို ဌောနမ ောျားနှင ် စျားပွောျားသ ျားအ

ောင် ွ က်နင
ို မ
် ည်မြစ်

ည်။ ၎င်ျား

င်ျားအြွွဲ့

ည်

သ ရှည်တည်တခ
ံ င
ို ပ် မွဲသ

ော ံွဲ့ ပ ျားသ ျား ည်မှနျား် ခ က်မ ောျား (SDGs) သအောင်ခမင် န် ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ၏ ပံပိုျားမှုမ ောျားကို

အစ င်ခံခခင်ျားနှငလ
် ည်ျား

က်စပ်မှုရှ

အက ယ်တဝငသ
် လလောမှုကို အ
နှငစ
် ပ်လ ဉျား၍ သေ

ည်။ ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှုမ ောျားကို နှုင်ျားယှဉနင
ို ် ည် အသမခခံ စံနန
ှု ျား် အမြစ်

ိုျားံ ခပ နင
ို ် ည်။ အော

ယံအ

တင်ျားအခပန်အလှန် လှယ်ခခင်ျား

ငတ
် င် ဤသလလောမှု၏ လဒ်မ ောျား

ည် အခ င်ျားခ င်ျား

င်ယသလလောမှုကို ပိုမိုတိုျားတက်

သစလမ်မည်။

အော

12.

ယံသေ

နှင ် အခခောျားသေ

မ ောျားတင် IB ကိုခမြှငတ
် င် န်အတက် ညြှနှုင်ျား သ

IB ကမို ြြှငတ
် င် န် အာဆယံ၏အခန်ီးကဏ္ဍြှာ - ၂၀၁၇ ခိုနစ
ှ ်မှစ၍ အော
IB ထပ်

ျားအစည်ျားအသဝျား (၂၀၁၇ နှင ် ၂၀၁၉) နှင ် IB

ကိုပံပိုျားသပျားခခင်ျားခ ငအ
်
အော

ယံ

ည် IB

ယံနင
ှ ် ASEAN-BAC တို

ပညော လှယ်ခခင်ျားနှင ် IB ဥပမောမ ောျားကို မမြှငတ
် င် န်တက်ကကစွောပါဝင်ခကက
ောင် ည်ခမြှငတ
် င်ခခင်ျား

ည် အော

ိုင ် ော အစပ ျားခခင်ျား (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ကိုလိုပ်သ

ခ

ည်။ IB ကိုမမြှငတ
် င် န်အတွက် အခ ွဲ့ AMS နင
ို င
် မ
ံ ောျား

သ

ောင် ွ က်ခ

ည်။ အခ ွဲ့သ

စျားပောျားသ ျားပျားသပါင်ျား သ

ည် အော

ောင်ခခင်ျားနှင ်
ောင် ွ က်

ယံအလှညက
် ဥကကဌအမြစ်

ို IB သခါင်ျားစဉ်ကို မတ်

က်ခွဲ

ည်။21 အော

က်သနမှုနင
ှ ် မမြှငတ
် င်သ ျားတတွ
ို ငတ
် က်ကကလှုပ်ရှောျားသနသ

ယံ

ည် IB

ော

တွငျား် အြွွဲ့အစည်ျားတစ်ခို မြစ်လောနင
ို ် ည်။

IB မြြှငတ
် င်ြှုကို အာဆယံလြ
ူ ှုြံွွံ့ ဖြြုီးသ ီးအစအစဉ်နှင် ခ တ်ဆက်သပီးမခင်ီး- အော
အော

ယံစျားပောျားသ ျားအ

ိုကအ
် ဝန်ျား (AEC) ၏ တစ်စတ်တစ်ပိုငျား် အသနခ င ် အသ

အလတ်စောျားစျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျား

င
ို ် ော ညြှနှုင်ျားသ

ခိုငခ
် ိုငမ
် ောမောတည်သ

ောက်ထောျား

၏လိုပ်သ

က်စပ်မှုမရှပါ - “အော

ောင်မှုနင
ှ ်

ဥပမော APEC နှင ် ပတ်
သ

ွျားသနွျားခ

က်၍ သဒ

ယံတင် IB

ည်

ျားစောျား၊ အငယ်စောျားနှင ်

ောင် က်သ ျားသကော်မတ၏ ACCMSME သအောက်တင်

ည်။ ယခိုအခ န်အထ အော
ယံခပည်

ယံလမှု - ယဉ်သက ျားမှု အ

မ ောျား၏ ဘဝအ ည်အသ

အောျားနည်ျားခ က်မ ောျားကိုသလ ောခ န်နင
ှ ် အခငအ
် လမ်ျားမ ောျားခမြှငတ
် င် န်နင
ှ ် လမှုအ
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ည်။

ည် APEC အလှည်က ဥကကဌအမြစ်တောဝန်ယစဉတွင ် အောရှပစ တ်

ောင် က်မှုအ ွဲွဲ့ (APEC)

၏အစအစဉ်တင် ပါ၀င်ပတ်
သဒ

ောနင
ို င
် မ
ံ ောျား

ယံ

ယံ IB မသဘောင် (၂၀၁၇) ကို

ယံအတင်ျား IB ခမြှငတ
် င်သ ျားအတက် လမ်ျားညွှနခ
် က်မ ောျား (၂၀၂၀) ကမို ပင် င်မခင်ျားတက
ို ို သ

အော

ည် အော

ိုမ ောျား (၂၀၁၇)

ိုင ် ောမဝါဒ အစအစဉကို သထောက်ခံမခင်ျား

သထောက်ခံခခင်ျား၊ စမ်ျားသ

ောင် က်ခခင်ျား

ိုက်အဝန်ျား (ASCC)

ျား ခမြှငတ
် င် န်၊
ိုက်အဝန်ျား အသနခ င ်

ိုင ် ော IB သလလောမှုကို ၂၀၁၆ ခိုနစ
ှ ်တွငမ် ပ လိုပ်ခမပျား ၂၀၁၇ APEC အစည်ျားအသဝျားမ ောျားတွင်

ည်။
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အခငအ
် လမ်ျားနည်ျားပါျားပပျား ယ်ထတ
ို ်ထောျား
AEC သအောက်တင် အောျားလံျားို ပါ၀င်သ
အပါအဝင် အော

ယံမပည်

ဥပမောအမ ောျားစို

ည် တက်ကကသ

င်ျား ွဲနမ်ျားပါျား

ဒိုတယအခ က်အသန

ောသ

ော နမ်ျားပါျား

ည် သန ောတင်ပင်

ည် ASCC ၏လိုပ်ငန်ျားသ

ောနှင ် အောျားလံိုျားပါဝင်သ

ောဓကသကောင်ျားမ ောျားစွောရှ

ျားိုံ မပ လောနင
ို မ
် ည်မြစ်

ောင် ွ က်ခ က်မ ောျားနှင ် က်စပ်သန

မ ောျားအတက် ထသ ောက်သ

စ်တထွငမ
် ှုမ ောျားအတွက် အ

ည်

မ ောျားအတက် အက ျားမ ောျားစွော ရှနင
ို မ် ပျား၊ ၎င်ျားတအသနမြင
ို
်

မှ AMS အ ွဲွဲ့ဝင်မ ောျားက အသကောင်အထည်သ ော်သ
န်ျား

ော နှင ် လနည်ျားစိုအိုပ်စမ
ို ောျား

မ ောျားအတက် ဝင်သငတိုျားလောခခင်ျားအခပင် IB

ောင်မှုမ ောျားကို လက်လှမ်ျားမ ဝယ်ယအ

ော၊ တန် ိုျားရှသ

ည်

မ ောျား အောျားလံျားို အတွက် အခွငအ
် လမ်ျားမ ောျားကိုပိုမမ
ို တစွောလက်လှမ်ျားမနင
ို မ
် ှု...” ။ IB

င်ျား ွဲနမ်ျားပါျားပပျား ထခိုက်လယ်
က်

ော တျားို တက်မအ
ှု စအစဉ်နှင ် “...အောျားနည်ျားသ

မ ောျားနှင ် ဝင်သငနည်ျားပါျား

ကိုနပ
် စစည်ျားမ ောျားနှင ် ဝန်သ

ည်အခ က်မ ောျားကိုသလ ောခ န်...”။ ASCC Blueprint (၂၀၂၅)

ော၊

န်ျား

ခ င်

ည်။ ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ

စ်တထွငမ
် ှုရှသ

ောနည်ျားလမ်ျားမ ောျားခ င ် ဝန်သ

ည်။ အထျား

ည်။ ဤ
ည်

ော၊ ကိုနက
် စ တ်

ောင်မှုမ ောျားကို မြည်

ည်ျားသပျား

င်ျား နွများ် ပါျားမှုသလ ောခ သ ျား အတွက် ASCC

ော အစအစဉ်မ ောျား

ည် IB ကိုမဏ
ပ မ ောျားမှလိုအပ်သ

ော

ျားိုံ မပ နင
ို ် ည်။ ထသကကောင
ို
် ကဏ္ဍအလိုက်မဝါဒမ ောျား (က န်ျားမောသ ျား၊

ပညောသ ျား၊ လမှု လံိုသ ျားနှင ် ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်မှု) နှင ် ကဏ္ဍအလိုက် ဦျားတည်ခ က်မ ောျား (သက ျားလက် ံွဲ့ ပ ျားသ ျားနှင ်
င်ျား ွဲနမ်ျားပါျားမှုသလ ောခ သ ျား၊ အမ ျား

များစမ်ျား ည်ခမြှငတ
် င်သ ျားနှင ် အလိုပ်

မောျားမ ောျား) ကွဲ

သအောက်ရှ အခန်ျားကဏ္ဍအမ ျားမ ျားနှင ် ပိုမိုနျားကပ်စောလိုပ်ကိုင ် န် အခွငအ
် လမ်ျားရှသနပါ
ည်ထက
ို ွဲ

ိုသ

ော သ

ျားသနျားမှုစတင် န် ASCC အ အ
ွဲွဲ့ စည်ျားမ ောျားနှင ်

IB မြြှငတ
် င်မခင်ီးကို SDG အစအစဉ်နှငခ
် တ်ဆက်မခင်ီး- IB
ပံပိုျားမှုမ ောျားအနက်မှ တစ်ခိုခ စ်

ည်။ IB

က်

သ
ို

ော ASCC

ည်။ ACCMSME

ယ်နင
ို ် ည်။

ည် ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ၏ SDGs သအောင်ခမင် န်

ည် BoP နှငထ
် သတွဲ့

က်

ခ စ်သ

ောသကကောင ် IB

ည် SDG 1-

ခ ည်

ည်ျားသပျားနင
ို ပ
် ါ

ည်။ ထခပင်
ို
ကဏ္ဍအလက
ို ်နင
ှ ် IB စျားပောျားသ ျားလိုပ်ငန်ျားမ ောျားသပေါ် မတည်၍ IB

တစ်ခို

င်ျား ွဲနမ်ျားပါျားမှုမရှသစသ ျား

ိုမဟိုတ် တစ်ခိုထက်ပို၍ အသထောက်အကခပ နင
ို ပ
် ါ

အာဆယံ IB ပါဝင်ြှု လိုပ်ငန်ျားအ
ကို မမြှငတ
် င်မခင်ျားမှတစ်
တ်မှတ်သ

င ် အသစ်တစ်ြေို။ သရှ ွဲ့

ောင် ွ က်နင
ို မ
် ည်မြစ်

•

IB ထပ်

က်

ောျားလ င် သဒ
ောသ

ျားအစည်ျားအသဝျားနှင ် IB

ိုခ ျားမမြှငမ် ခင်ျားကို

င ် နှစ်ခိုလျားံို တင် IB မ ောျားကို အ

IB မဝါေမ ောျား အသကောင်အထည်သ ော်မှုနင
ှ ် ပတ်
သ

တွငျား် အ

ငတ
် ွင ် အော

ယံက IB

ောင် ွ က်ခ က်မ ောျားကို

တ်မှတမ် ခင်ျားက်လက်သ

ောင် ွ ကမ် ခင်ျား၊ နင
ို င
် အ
ံ

အမှတ်ခပ န် အ

သ ွ ျားခ ယ်မခင်ျားစံနန
ှု ျား် မ ောျားကို လမ်ျားညွှနခ
် က်စောတမ်ျား၏ သနောက်
•

ည် SDG

ည် ။

ACCMSME အတက် IB Focal Point ကို

တွငျား် အ

ည်အခ က်ကို တစ် က်တစ်လမ်ျားမှ

ည်။

င ် သအောက်သ ော်ခပပါ အလောျားအလောရှသ

•

သဒ

ို

မ
ံ ှုနင
ို မ
် ည် အဓကအခ က်

ိုျားံ ခပ နင
ို ် ည် ASEAN IB Award ၏

က်တွဲ ၇ အသနတွင ် သြော်မပထောျား

က်၍ နှျားသနှောြလှယ်နင
ို မ
် ည် IB ထပ်

ွျားသနွျားပွမ ောျား မပ လိုပ်မခင်ျားအမပင်နင
ို င
် အ
ံ လိုက် IB Focal Point မ ောျားကို စိုစည်ျားသတွဲ့

39

ငန
် င
ှ ်

ျား
ိုသ
ံ စခခင်ျား၊

ည်၊

•

IB အ

အမှတ်ခပ ခခင်ျားနှင ် IB၏ အက ျား

မမြှငတ
် င်သ ျား
•

အော

က်သ ောက်မှုကို သစောငက် ကည်ခခင်ျားအပါအဝင် IB

ိုင ် ော နည်ျားလမ်ျားမ ောျားနှင ် ဗဟို

ိုတမ ောျားြလှယ်မခင်ျား၊

ယံ - BAC နှင၎
် င်ျား၏ ပျားတွစျားပွောျားသ ျားသကောင်စမ ောျားမှတစ်

င ် ပိုဂ္လ
ဂ ကကဏ္ဍ နှငပ
် ျားသပါင်ျားမှုကို

က်လက်ခပ လိုပ်ခခင်ျား၊
•

IB ခမြှငတ
် င်ခခင်ျားနှင ် ၎င်ျားမှ ခ စ်သပေါ်လောသ

ော အက ျား

က်သ ောက်မှုမ ောျားနှငပ
် တ်

က်၍

နှစ်နစ
ှ ်တစ်ကကမ် အစ င်ခံ န် ကတကဝတ်ခပ ခခင်ျား၊
•

AMS နင
ို င
် မ
ံ ောျား၏ နင
ို င
် အ
ံ

ငဝ
် က်

်

ိုက်မ ောျားနှင ် ကမဘောလံျားို

ေစ်ဂ္ စ်တယ်ပလက်သ ောင်ျားမ ောျားနှင ် ခ တ်
•

သေ

တင်ျားနှင ် ကမဘောလံိုျား

င
ို ် ောအ

က်၍ အော

ယံအ

င ် IB ခမြှငတ
် င်မှုတင် အော

များသမောင်ျားထျားို ခပခခင်ျားနှင ် အသရှ သ
ွဲ့ တောင်အောရှကို ကိုယ်စောျားခပ သ

ိုင ် ော
င ် IB ကန် က်ကိုတည်သထောင်ခခင်ျား၊
ယံ၏သအောင်ခမင်မှုမ ောျားကို
ောနင
ို င
် တ
ံ ကော သ

ျားသနျားမှုမ ောျားတင်

တက်ကကစောပါဝင်ခခင်ျား၊
•

IB မဝါေ ံွဲ့ ပ ျားတိုျားတက်သ ျားနှင ် ခမြှငတ
် င်သ ျားကို အသကောင်အထည်သြော် န်အတွက် AMS နင
ို င
် မ
ံ ောျား
ကိုအသထောက်အပံမပ နင
ို မ
် ည် နည်ျားပညောနှငဘ
် ဏ္ဍောသ ျား

•

င
ို ် ော ကတကဝတ်မ ောျား ရှသစ န်

ြွံွဲ့ မြ ျားမှုမတ်ြက်မ ောျားနှင ် ခ တ်

က်မခင်ျား၊

ထမပင်
ို
အော

ည် ၎င်ျားတို၏IB မမြှငတ
် င်သ ျားလိုပ်ငန်ျားစဉတွင ်

ယံနင
ှ ် AMS တို

တိုျားတက်မအ
ှု သမခအသနမ ောျားနှင ် ကမဘောသတောင်
(South-South Dialogues) 22 မှတစ်
ပိုဂ္ဂလကကဏ္ဍ ၏IB

င
ို ် ောသ

က်ပင
ို ျား် နင
ို င
် မ
ံ ောျားအခ င်ျားခ င်ျား သတွွဲ့

င ် အောစယံမပင်ပ အမခောျားသဒ

ောင် ွ က်ခ က်မှတစ်

ိုသ
ံ

ွျားသနွျားမှုမ ောျား

တွငျား် နင
ို င
် မ
ံ ောျားပါဝင်လ က်

င ် အသမခခံလတန်ျားစောျားမ ောျားအတွက်

လမှုစျားပွောျားတိုျားတက်မှုမ ောျားကို မ သဝမခင်ျား။

22

ဥပမောအောျားမြင ်
သတွွဲ့

ံိုသ

၂၀၁၉

ွျားသနွျားမှုမ ောျားကို

IB

ထပ်

ျားအစည်ျားအသဝျား

ကသမဘောဒျားယောျား၊

နင
ို ဂ္
် ျား ျားယောျားအစိုျား နှင ် ၎င်ျား၏စျားပွောျားသ ျားအ
မဝါဒ

ို

မသလျားရှောျား၊
င်ျားအြွွဲ့ မ ောျား

အမပန်အလှနအ
် ောျားမြင ်

ကမဘောသတောင် က်ပိုငျား် နင
ို င
် မ
ံ ောျားအခ င်ျားခ င်ျား

ဗယက်နမ်နင
ှ န
် င
ို ဂ္
် ျား ျားယောျားတိုနှငအ
် တ
ည် ဤ

င်ကကောျားမှုကိုအလွနက် က

ိုင် ော အကကံမပ ခ က်မ ောျားနင
ှ အ
် တ အလောျားတသလလောမှုမ ောျားမပ လိုပ်သန
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ည်။

iBAN

ကစစဉခ

ည်။

ိုခမပျား IB အောျား မမြှငတ
် င်သ ျားအတွက်

မဝါေပိုငျား်

ိုင ် ောအသကောင်အထည်သြော်နင
ို မ
် ညန
် ည်ျားလမ်ျားမ ောျားနှင ် အဓက
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က်

ိုင ် မ ောျား၏ မြစ်နင
ို သ
် ခ ရှသ

ောအခန်ျားကဏ္ဍမ ောျား
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