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Responsible Business Fund (RBF), Myanmar
ဒိန္းမတ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ အေထာက္အပံ့၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂.၅ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ RBF မွ
ေငြေၾကးတစ္စိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ “ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပိဳင္ဆိုင္မဳွ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့တ
္ ာ၀န္ယူမွဳဆိုင္ရာ
အျပဳအမူမ်ားပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္” ဆန္းသစ္တီထြင္မွဳရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေငြေၾကးတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေအာက္ပါ
သင့္ေလ်ာ္ေသာနယ္ပယ္ (၇) ခုတြင္ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္စီစဥ္ထားပါသည္။
၁။ စြမ္းအင္အေလအလြင့္ ေလ်ာ့နည္းေရး
၂။ ေရအရင္းအျမစ္ အသံုးခ်မွဳ
၃။ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းႏွင့္အညစ္အေၾကးမ်ား အသံုးခ်မွဳ
၄။ က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၅။ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
၆။ ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့က
္ ပ
ြ ္ကဲျခင္း နည္းပညာမ်ား
၇။ လက္ေတြ႔ႏွင့္ပညာရပ္ဆိုငရ
္ ာ နည္းပညာမ်ား။
ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏လုပ္ငန္းသည္ အကယ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ေငြေၾကး
ကန္႔သတ္မွဳမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရပါက၊တာ၀န္ယူမွဳရွိေသာ ျပိဳင္ဆုိင္လိုစိတ္ရွိေသာလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာခ်င္သည္ဆိုပါက RBF
အေနျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မဳွ အေနျဖင့္ (စီမံကိန္း၏ကုန္က်ေငြ ၆၅% မွ ၈၀% - ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၈၀ အထိကို နယ္ပယ္ ၁၊၂
ႏွင့္ ၃ တြင္လည္းေကာင္း၊ျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း ၄၀ ကို နယ္ပယ္ ၄၊၅၊၆၊၇ တြင္လည္းေကာင္း) ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးနယ္ပယ္တင
ြ ္
အေကာင္းဆံုးေလ့က်င့္မွဳမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ႏွိဳးေဆာ္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တာ၀န္ယူမွု တာ၀န္ခံမွုဆိုငရ
္ ာ စီးပြားေရးက်င့္ထံုးမ်ားအားေရွ့ဦးစြာလုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေတြ ့ၾကံဳႏိုင္ေသာ
ေငြေရးေၾကးေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြန္ ့စားမွုအခ်ိဳ ့အား RBFအေနျဖင့္ တခန္းတ႑ပါ၀င္ကည
ူ ီေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းတာ၀န္ယူမတ
ွု ာ၀န္ခံမွုအေလ့အက်င့္ ရွိသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တြင္က်ယ္စြာျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊
ျဖစ္ေပၚလာေသာေကာင္းမြန္သည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းတာျဖင့္
စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အလံုးစံုမွ အတုယူျပန့္ပြားေစရန္ ရည္ရြယထ
္ ားပါသည္။ထိုမွ တဆင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္အလံုးစံု ပါ၀င္ေသာ
အက်ိဴးအျမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတတ္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ သင္၏စီမံကိန္း အိုင္ဒီယာ / ကုမၸဏီ သည္ ေအာက္ပါေရြးခ်ယ္ထားေသာ အခ်က္အလက္ ငါးခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္
အေရးၾကီးပါသည္။

အဆို ျပဳ ထားေသာ စီမံကိန္းသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ပယ္ ၇ ခုတြင္လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 အဆိုျပဳေသာ နည္းပညာ/အသံုးခ်မွဳေျဖရွင္းနည္းမ်ားသည္ သင္၏ျပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေဒသတြင္း/ႏိုင္ငံတြင္းတြင္
လုပ္ကိုင္မွဳ မရွိေသးျခင္းျဖစ္ရပါမည္။ (နယ္ပယ္ ၆ ႏွင့္ ၇ မွလြဲ၍)
 သင္၏ ကုမၸဏီ သို့မဟုတ္ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မွတ္ပုတ
ံ င္ထားျခင္းရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ေလ်ွာက္ထားသူသည္ SME
ၿဖစ္ေႀကာင္း သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တကြ အမ်ားဆံုး ၀န္ထမ္း အေယာက္ ၆၀၀ သို့မဟုတ္ က်ပ္သိန္း ၁၀,၀၀၀
ထက္မမ်ားေသာ စုစုေပါင္း မတည္ရင္းနွွီးေငြ ၿဖင့္ လုပ္ကိုင္ထားေသာ လုပ္ငန္းၿဖစ္ေၾကာင္းပူတြဲတင္ၿပရပါမည္။
 သင္၏ ကုမၸဏီ သို့မဟုတ္ လုပ္ငန္းသည္ အနည္းဆံုးႏွစ္ႏွစ္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာကုမၸဏီျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၏
ေငြစာရင္းမ်ားကို ျပသႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 သင္၏ ကုမၸဏီ သို့မဟုတ္ လုပ္ငန္းသည္ ဤနယ္ပယ္မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမျဖစ္ရပါ။
(အရက္၊ေလာင္းကစား၊ေဆးလိပ္၊လက္နက္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳတားျမစ္ထားေသာ နယ္ပယ္မ်ား)
 နယ္ပယ္ ၆ ႏွင္ ့၇ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးခံရေသာ လုပ္ငန္း သို့မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၀န္ထမ္း ၂၀
အနည္းဆံုးရိွရမည္ျဖစ္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု ရိွေစရန္ႏင
ွ ့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ၆ လတာကာလအတြင္း ၄
ပတ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရ
အကယ္၍ သင္၏စီမံကိန္း အိုငဒ
္ ီယာသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက RBF မွအကူအညီရရွိရန္
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ Concept Note တြင္လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းရပါမည္။(စာမ်က္ႏွာ
အနည္းဆံုးႏွစ္ရြက္၊ အမ်ားဆံုးေလးရြက္)။ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးရန္အတြက္ စီမံကိန္းေရြးခ်ယ္မွဳကို ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္
၄ ခ်က္ေပၚအေျခခံ၍ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
စဥ္

လိအ
ု ပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

အမွတေ
္ ပးစည္းမ်ဥ္း

အမွတ္

ပိ၍
ု အားသာေသာအခ်က္ :
၁။
၂။
၃။

ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာေနရာ

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ရွိေသာ လက္ေတြ႔

ျမန္မာ/ေဒသ/ျပည္နယ္/ခရိုင္/ျမိဳ႔နယ္

လုပ္ကိုင္မည့္စီမံကိန္း၏တန္ဖိုး

အရင္းေက်ရန္တြက္ခ်က္ထားေသာအခ်ိန္အရ
စီးပြားေရးခိုင္မာမွဳ

ၾကီးမားေသာစြန္႔စားမွဳမ်ား ၊အရင္းေက်ရန္

၀န္ေဆာင္မဳွ ေထာက္ပံ့သူမ်ား/လိုအပ္ေသာ
အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေပးသူ
တို႔၏မွတ္တမ္းမ်ား

အဆိုျပဳထားေသာနည္းပညာ/လုပ္ငန္းမ်ား

အခ်ိန္ပိုမၾို ကာေသာ စီမံကိန္းမ်ား

၄၅%
၃၀%

ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ
၀န္ေဆာင္မဳွ ေထာက္ပံ့သူမ်ား/လိုအပ္ေသာ

၁၅%

အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေပးသူ
တို႔၏ သက္ေသခံမွတ္တမ္းမ်ား
၄။

၀န္ထမ္းမ်ား၊ေဒသခံႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္တို႔အတြက္

SME လုပ္ငန္း၏ ကုန္က်စရိတ္/

ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ/ေရတြက၍
္ ရေသာ

အက်ိဳးအျမတ္တို႔ကိုေက်ာ္လြန္၍

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိရန္

၁၀%

အလားအလာေကာင္းေသာ စီမံကိန္းမ်ား
၁၀၀%

၀င္ေရာက္ပါ၀င္သူမ်ား၏ Concept Notes မ်ားကိုအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ေရွ႔ဆက္သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ား
ကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ရက္စြဲ

လုပေ
္ ဆာင္မည့္အေၾကာင္းအရာ

ေမလ ၁ရက္ေန ့မွ ေမ ၃၀ ရက္

RBF ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့အ
္ ဆိုျပဳလႊာမ်ားေခၚယူျခင္း - စမ္းသပ္အဆင့္။

ေန့ ၊၂၀၁၈
ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈

Concept Notes မ်ားတင္သြင္းရန္ေနာက္ဆုးံ ရက္။

ေန ့လည္္ ၁၂နာရီ အထိ
ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ မွ ဇြန္ လ

RBF အုပ္ခ်ဴပ္ေရးရံုးမွ Concept Notes မ်ားအား စီစစ္ အကဲျဖတ္ေနျခင္း။

၂၂ ရက္ေန႔ ၊၂၀၁၈
ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန ့ ၊၂၀၁၈

RBF အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ Concept Notes မ်ားအားေၾကျငာျခင္း။

ဂ်ဴလိုင္ လ၂၆ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၈

အဆိုျပဳလႊာအျပည့္အစံုတင္သြင္းရန္ ေနာက္ဆံုးရက္

၂၇ ရက္ေန ့ဂ်ဴလိုင္ မွ ၁၆

RBF အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ RBF ဘုတ္အဖြဲ႔ထံသို႔ အကဲျဖတ္ထားသည္မ်ားကို

ရက္ေန ့ၾသဂုတ္လအထိ၊၂၀၁၈

တင္ျပျခင္း။

၁၇ရက္ေန႔ ၾသဂုတ္လ မွ ၃၀ရက္ RBF ဘုတ္အဖြဲ႔မွ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိေသာ SME လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေ န ့ၾသဂုတ္အထိ၊၂၀၁၈

ေၾကျငာျခင္း။

၁၀ရက္ေန ့စက္တင္ဘာလ၊

Grant Agreements signed between RBF Secretariat and selected SMEs

၂၀၁၈ ေနာက္ပိုင္း

RBF ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ SME အၾကားေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။

စက္တင္ဘာလ၁၀ ရက္ေန႔
ေနာက္ပိုင္း

ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းခံရေသာ SME မ်ားသည္အဆိုျပဳထားေသာစီမံကိန္းမ်ားကို
စတင္လုပ္ကိုင္ရန္။

Concept Notes မ်ားကို: applications@rbfmyanmar.com သိ႔ု ၃၁ရက္ေန ့၊ေမလ ၊ ၂၀၁၈ ေန ့လည္ ၁၂နာရီ
ေနာက္ဆံုးထားျပီးေပးပို ့ရ ပါမည္။
RBF ၏အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက : info@rbfmyanmar.com (သို႔မဟုတ္) ဖုန္းနံပါတ္
၀၉-၂၅၈၁၁၃၇၃၇၊ ၀၉-၉၇၉၃၂၇၇၄၄ ႏွင့္ ၀၉-၄၀၂၆၄၂၅၇၉ တို႔ကိုဆက္သြယ္

စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျပိဳင္ဆိုင္လိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ တာ၀န္ယူမွဳဆိုင္ရာႏွင့ေ
္ ရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအတြက္
စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စားမွဳအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Responsible Business Fund (RBF) info@rbfmyanamar.com www.rbfmyanmar.com

