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RBF (Responsible Business Fund) ဆုိသည္မွာ…
RBF ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိူင္ငံအား အကူအညီေပးေနေသာ အစီအစဥ္တခုျဖစ္ျပီး Danish Development
Assistance အတြင္းတြင္ ပါှင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ပါသည္။
၁ ႏွစ္တာအတြင္း RBF မွ ျမန္မာႏိူင္ငံအား Challenge Fund မွ တဆင့္ ကူညီေပးႏိူင္သည့္ ေငြပမာဏမွာ
ျမန္မာေငြသိန္းေပါင္း ဿသိန္း၀ေသာင္း၃ေထာင္ ရိွပါသည္။ RBF မွ ျပဳလုပ္သည့္ Challenge Fund မွ
ကုန္က်ေငြ၏

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

ကူညီရျခင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ျမန္မာႏိူင္ငံရွိ

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

တာှန္သိအျပဳအမႈမ်ား ႏွင့္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ RBF အေနျဖင့္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑ ၁ ခု အတြင္းရိွ အပိုင္း ၅ ပိုင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ယွဥ္ျပိဳင္ရပါမည္။

WHY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES? (SMEs)
70% of population
income is from
SMEs.
The country
develops only when
SMEs develop.
Approximately,
120,000 SMEs in
Myanmar

SMEs contribute
30-53% of GDP in
ASEAN member
states.

50-95% of
employment are
coming from SMEs.

SME here means employing either 600 or less permanent staff or has less than 1 billion kyat in
paid-up capital

What are SME challenges nowadays?
Main Obstacles to be developed by SMEs
•
•
•
•
•
•

Lack of skilled workers
High labor turnover
Political instability
Prices of raw materials
Under performance banking structure
Lack of supervisory and management skills

Objective of RBF
To increase the productivity and thus competitiveness of SMEs
and
to increase their compliance with basic principles of responsible business
behavior

က႑-ဿ (အပိုင္း ဿ, ၀, ၁)
ေထာက္ပံ့မည့္ ေငြေၾကး ( ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပေရာဂ်က္ ကုန္က်ေငြ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမန္မာေငြ သိန္း ၆ှှ အထိ က႑ ဿ အပိုင္း ဿ, ၀, ၁ အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ )
ဿ။ စြမ္းအင္အေလအလြင့္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း

ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္
လိုအပ္ႏိူင္ေသာ စြမ္းအင္အေလအလြင့္ ေလ်ာ့နည္း
ျခင္းအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိူင္ေသာ (Biomass
Boiler မ်ား၊ အပူေပးစက္မ်ား၊ ေလှင္ေလထြက္
ေကာင္းမြန္ေစေသာ စက္မ်ား ႏွင့္ အေအးေပးစက္
မ်ား၊ ဆိုက္ေနရာမွ ဆိုလာစနစ္မ်ား/PV၊ LED
အလင္းစနစ္မ်ား) စသျဖင့္

၀။ ေရအရင္းအျမစ္ အသံုးခ်မႈ

၁။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ အညစ္အေၾကး အသံုးခ်မႈ

ဥပမာအားျဖင့္ အှတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ ပန္းကန္ေဆးစက္ အစရိွေသာ
ေရအရင္းအျမစ္ကို အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးခ်ေပးႏိူ္င္ေသာ စက္မ်ား၊
စက္ပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရကို နည္းႏိူင္သမွ် နည္းေအာင္
အသံုးျပဳျပီး အလုပ္ကို ျပီးေျမွာက္ေအာင္ျမင္ေစႏိူင္ေသာ စက္ပစၥည္း
မ်ားသည္လည္း ေရအရင္းအျမစ္ အသံုးခ်မႈ အပိုင္းေတြပါှင္သည္
(ဥပမာအားျဖင့္ ေရကို အက်ိဳးရိွစာြ အသံုးျပဳေပးေသာ ေရပိုက္ေခါင္း
မ်ား၊ ဘံုဘိုင္ေခါင္းမ်ားႏွင့္ အိ္မ္သာမ်ား၊ စသျဖင့္) ေရဆိုးေရညစ္
မ်ားအား
ကိုင္တြယ္ျခင္း၊
အိုင္းယန္းမ်ားအား
အလဲအလွယ္
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ကိရိယာမ်ား၊

ဥပမာအားျဖင့္ Biomass အညစ္
အေၾကးမ်ားကို စြမ္းအင္အျဖစ္
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဇီှ အစိုင္အခဲမ်ား၊
စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဖု႔ေ
ိ ျမ ျပန္လည္
သံုးစြဲျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္လည္
အသံုးျပဳျခင္း၊ အရင္းအျမစ္သံုးစြဲမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အညစ္အေၾကးမ်ားအား
ကာကြယ္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း
သို႔မဟုတ္ အညစ္အေၾကးမွ စြမ္းအင္
သို႔မဟုတ္ ေရာင္းကုန္တခု
ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း အစရိွသျဖင့္

က႑-၀ ( အပိုင္း ၂၊ ၃ )
ေထာက္ပံ့မည့္ ေငြေၾကး ( ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပေရာဂ်က္ ကုန္က်ေငြ ၆ှ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမန္မာေငြ သိန္း ၂ှှ အထိ က႑ ၀ အပိုင္း ၂၊ ၃ အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ )
၂။ က်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၃။ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

ဥပမာအားျဖင့္ ေလှင္ေလထြက္
ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ LED အလင္းေရာင္စနစ္၊ OSH
ႏွငပ
့္ က္သက္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား၊
မီးေဘးလံုျခံဳမႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာေနရာမ်ား
တိုးတက္လာေစမႈ အစရိွသျဖင့္

ဥပမာအားျဖင့္ သစ္သီးမ်ားအား ဆုိလာစနစ္ျဖင့္
အေျခာက္ခံျခင္း၊ သန္႔ရွင္းစင္က်ယ္မႈႏွင့္ ပက္သက္ျပီး
သတိျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏွင့္ ဖန္တီးမႈ
ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ား၊ အစားအစာ ကိုင္တြယ္ျခင္းႏွင့္
သိုေလွာင္မႈမ်ားအတြက္ တိုးတက္မႈမ်ား

က႑-၁ (အပိုင္း ၄၊၅)
ေထာက္ပံ့မည့္ ေငြေၾကး ( ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပေရာဂ်က္ ကုန္က်ေငြ ၆ှ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမန္မာေငြ သိန္း ၂ှှ အထိ က႑ ၁ အပိုင္း ၄၊ ၅ အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ )

၄။ ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ကြပ္ကဲျခင္း နည္းပညာမ်ား

ဥပမာအားျဖင့္
မိမိလုပ္ငန္းအတြင္း ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္
ကြပ္ကဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍
တိုးတက္ေစႏိူင္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို
ကုမၸဏီှန္ထမ္းမ်ားအား
တက္ေရာက္ေစျခင္း

၅။ လက္ေတြ႕ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား

ဥပမာအားျဖင့္
မိမိ ကုမၸဏီအတြင္း လက္ေတြ႕ႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ
နည္းပညာသင္တန္းမ်ားကို မိမှ
ိ န္ထမ္းမ်ားအား
တက္ေရာက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာရွင္မ်ားအား
လုပင
္ န္းအတြငး္ ဖိတ္ၾကား၍ လုပင
္ န္းတိးု တက္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

RBF-Challenge Fund Program
အားှင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိူင္ရန္ သိရိွရမည့္ အခ်က္မ်ား
Responsible Business Fund ကို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားေသာ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္
 ှင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ပေရာဂ်က္မွန္သမွ်သည္ အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားသည့္ အပုိင္း ၅ ပိုင္းႏွင့္ ဆက္ႏယ
ြ ္မႈရိွရပါမည္။
 ှင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္သည့္

ပေရာဂ်က္မ်ားသည္

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအား

ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိ ျပိဳင္ဘက္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေဒသအတြင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ႏိူင္ငံအတြင္း
ေဆာင္ရက
ြ ္ထားျခင္း မရိွလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။
 ပါှင္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိူင္ငံအတြင္းတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း ရိွရမည္။
ထိ႔အ
ု တူ

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

ထည့္ှင္ရင္းႏွီးေငြ

အျမဲတမ္း

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

သိန္း

ှန္ထမ္းဦးေရ

၄ှှ

ဿ

ထက္မမ်ားေသာ

ေသာင္း

ထက္

မမ်ားေသာအေရအတြက္

ေငြေၾကးျဖင့္

သိ႔မ
ု ဟုတ္

လုပ္ကိုင္ေနေသာ

လုပ္ငန္းျဖစ္ရပါမည္။
 ပါှင္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္တာ လည္ပတ္ျပီးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ယခင္ႏွစ္၏
ေငြစာရင္းအား ျပင္ပစာရင္းစစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးထားေၾကာင္း ျပသႏူိင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ပါှင္ယွဥ္ျပိဳင္ေသာ

လုပ္ငန္းအေနျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးမျဖစ္ရပါ။
တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား)

(အရက္၊

ေအာက္ေဖာ္ျပပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္
ေဆးလိပ္၊

ဘီယာ၊

ေလာင္းကစား၊

လုပ္ကိုင္ေနေသာ
လက္နက္၊

ႏိူင္ငံတကာမွ

RBF ၏ Challenge Fund မွ တဆင့္ ရရိွႏိူ္င္ေသာ
အကူအညီမ်ား
 ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (သိ႔)ု အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏ သင္တန္းမ်ား
 ျပည္တင
ြ ္း ျပည္ပမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား (သိ႔)ု အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားထံသ႔ို အခ်ိန္ပိုင္း
လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား
 RBF မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ အပိုင္း ၅ ပိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား/စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား/အကူစနစ္မ်ားႏွင့္ အေသးအဖြဲရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံမ
ွ ႈ

ကုန္က်စရိတ္မ်ား (တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား/
စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ SME မ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိူင္စြမ္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွခ့ပ
ဲ ါလွ်င္
ထို အေထာက္အပံ့ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ ကုန္က်ေငြမွ တစိတ္တပိုင္း ႏုတ္ယူရပါမည္။)
 RBF မွ ျပငွာန္းထားေသာ အပိုင္း ၅ ပိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား ဥပမာအားျဖင္
ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ပေရာဂ်က္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပက္သက္၍ လမ္းခရီးစရိတ္မ်ား

RBF ၏ Challenge Fund မွ တဆင့္ မရ ရိွႏိူင္ေသာ
အကူအညီမ်ား
 SME ၏ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
 RBF မွ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ပေရာဂ်က္အား စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
ှန္ထမ္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
 ှင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ ေတာင္းခံသည့္ အေထာက္အပံ့သည္
အျခားတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ အသံုးျပဳႏိူင္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား (ဥပမာ
ေမာ္ေတာ္ယဥ္)

 ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား

RBF မွ အကဲျဖတ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
နံပတ္

အခ်က္အလက္မ်ား

အကဲျဖတ္မႈ နမူနာပံုစံ

ဿ။

ျမန္မာႏိူင္င/ံ ျပည္နယ္/တိုင္း/ေဒသၾကီး/ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

ျမန္မာႏိူင္ငံ တစ္ႏိူင္ငံလံုးရိွ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အတုယူႏိူင္ေသာ စံနမူနာ

အတုယူႏိူင္ေသာ စံနမူနာ

ပေရာဂ်က္

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံမ
ွ ႈ၏ အရင္းေက်ကာလအား တိုင္းတာျခင္း

ှင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ပေရာဂ်က္မွ အရင္းေက်ကာလ ၾကာျမွင့္ျခင္း

၀။

အရင္းေက်ရန္ အခက္အခဲရိွျခင္း

၁။

ှန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးမည့္သူ / ပစၥည္းကိရိယာေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏

ှန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးမည့္သ/ူ ပစၥည္းကိရိယာေထာက္ပံ့ေပးမည့္

လုပ္ခ့ဖ
ဲ ူးသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား။

ကုမၸဏီမ်ား၏
ေအာင္ျမင္ခ့ဖ
ဲ ူးသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ လုပ္ကိုင္ဖူးသည့္ မွတ္တမ္းမ်ား။

၂။

ပတ္ှန္းက်င္ေဒသခံမ်ား ှန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သဘာှတရားမ်ားအတြက္

SME လုပ္ငန္း၏ ကုန္က်စရိတ္/အက်ိဳးအျမတ္တို႔ကို ေက်ာ္လြန္၍

ရရိွႏိူင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

အက်ိဳးအျမတ္ ပိမ
ု ရ
ုိ ရိေ
ွ စရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ စီမံကိန္းမ်ား

ရာခိုင္ႏန
ႈ ္း

၂၃ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ း္

၁ှ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ း္

ဿ၃ ရာခိ္င
ု ္ႏန
ႈ း္

ဿှ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ း္

ဿှှ ရာခိင
ု ္ႏန
ႈ း္

RBF ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ (အဆိုျပဳလႊာ အဆင့္)

RBF မွ
အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို
စိစစ္ျခင္း

RBF ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္၍
RBF အေၾကာင္းအား
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း

ပထမအဆင့္
ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားအား RBF
မွ အေၾကာင္းၾကားျခင

ပထမအဆင့္
၀ှဿ၆ ဇြန္လ ၀၃ ရက္ေနာက္ပိုင္း
အဆိုျပဳလႊာအား RBF
သိ႔ု တင္သင
ြ ္းျခင္း ဇြန္လ ဿ ရက္ မွ ဇြန္လ ၀၀ ရက္အထိ၊ ၀ှဿ၆
ေမလ ဿ ရက္ မွ ေမလ ၁ဿရက္အထိ၊၀ှဿ၆

RBF အေထာက္အပံ့ေၾကးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
(အဆုိျပဳလႊာအဆင့္ အျပည့္အစံု)

ေနာက္ဆံုးအဆိုျပဳလႊာအား
ှန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္
အျပီးေရးဆြျဲ ခင္း

ဇြန္လ ၀၄ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင၀
္ ၄ရက္ေန႔၊ ၀ှဿ၆

RBF ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ စကာတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း

ဇူလုိင္ ၀၅ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာ ၆ရက္ေန႔၊ ၀ှဿ၆

အေထာက္အပံ့ သေဘာတူညီမႈ၊
အေကာင္အထည္္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားအား
ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း။

စက္တင္ဘာ ဿှ ရက္ေန႔၊ ၀ှဿ၆ ေနာက္ပိုင္း

ှန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ပုဂၢိဳလ္ (သို႔) ကုမၸဏီ၏ အခန္းက႑


RBF ၏ အပိုင္း ၅ ပိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပေရာဂ်က္ အုိင္ဒီယာမ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ားကိုယ္စား ေလွ်ာက္ထားႏိူင္ရန္
ပထမအဆုိျပဳလႊာႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အဆိုျပဳလႊာေရးသား ရပါမည္။



စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈမ်ားအရ လက္ရိွအေျခအေနကို စာရင္းျပဳစုရန္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားလိုအပ္ျပီး RBF ၏ အပိုင္း ၅ ပိုင္းတြင္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံျွ ခင္းမ်ားကို လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရိွလာမည့္ လိုအပ္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုရန္ လုိအပ္ပါသည္။



ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံမ
ွ ႈ/ ကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းေျခ၊ ရရိွႏိူင္ေသာ ေငြေၾကး တြက္ခ်က္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံမ
ွ ႈ အရင္းေက်
အခ်ိန္ကာလတို႔ပါှင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စာရင္းျပဳစု၍ အဆိုျပဳလႊာ ႏွစ္ခုတြင္ စာရင္းျပဳစုရပါမည္။



လိုအပ္ပါက ပေရာဂ်က္ အိုင္ဒီယာ အား RBF ႏွင့္ SME တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိူင္ရန္ အျခားေသာ ှန္ေဆာင္မႈေပးမည္သ
့ ူမ်ားကို
ခ်ိတ္ဆက္ေပးရပါမည္။



အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပေရာဂ်က္ အိုင္ဒီယာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ှန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ပုဂၢဳိ လ္ အေနျဖင့္
ပေရာဂ်က္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းအခ်ိန္ဇယား၊ ျဖစ္ေပၚလာႏိူင္သည့္ ရလဒ္တို႔အျပင္ အျခား
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရပါမည္။



ပေရာဂ်က္သည္ ႏိူင္သြားခဲ့ပါက ှန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီမွ ေရးသားထားေသာ အဆိုျပဳလႊာတြင္ ပါှင္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား အႏိူင္ရရိွသည့္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိူင္ရပါမည္။

ေထာက္ပံ့ေပးခံရေသာ SMEs မ်ားထံမွ RBF ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
 အေထာက္အပံ့တူညီမႈ လက္မွတ္ထိုးျပီးစီးသည့္ ေန႔မွ စ၍ ဿ လ အတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမည္။

 လုပ္ငန္းစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကာလသည္ အမ်ားဆံုး ဿ နွစ္အတြင္း ျပီးဆံုးရပါမည္။
 RBF ၏ ကူညီမႈသည္ SMEs ၏ ထုတ္လုပ္မႈစမ
ြ ္းအားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစမ
ြ ္းအား
တိုးတက္ေစႏိူင္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ား/ကိရိယာမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွ ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းတခုအား ႏုတ္ယူ၍ က်န္ရိွေသာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံမ
ွ ႈအား သတ္မွတ္ထားေသာ ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းအတိုင္း ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 RBF ကို အခ်ိန္တိက်စြာ အစီရင္ခံစာတင္ေပးရန္ႏွင့္ ပေရာဂ်က္ျပီးဆံုးေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ လိုပါသည္။
 စံနမူနာယူႏိူင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူအား ခ်ျပေပးရန္ႏွင့္ စိတ္ပါှင္စား၍ ေလ့လာခ်င္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ့လာခြင့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 အျခားေသာ စီးပြားေရးမ်ားအား အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ပေရာဂ်က္ လုပ္ေနစဥ္ႏွင့္ ပေရာဂ်က္ ျပီးဆံုးသည့္ အခါတြင္ ေှမွ်ေပးရန္
 ပေရာဂ်က္ျပီးသြားသည့္အခါတြင္ အျပီးသတ္ စစ္ေဆးမႈကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို စာရင္းလုပ္ထားရန္။

 Window 3 တြင္ - ေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ၄ လတာကာလအတြင္း ၂ ပတ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရန္
- ေထာက္ပံ့ေပးခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ှန္ထမ္း ၀ှ အနည္းဆံုးရိွရမည္ျဖစ္ျပီး စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္ပံု
ရိွေစရန္

RBF ၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးအႏိူင္ရရိွသူမ်ားထံမွ
ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
 လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ထည့္သြင္းရင္းႏွီးရမည့္ ေငြပမာဏ ရာခို္င္ႏန
ႈ ္းအတိုင္း ထည့္သြင္းရင္းႏွီးႏိူင္ရပါမည္။

 ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်ရန္ လိုအပ္သည့္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ှန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား
ၾကိဳတင္ေငြေပးေခ်ႏိူင္ရပါမည္။
 ပေရာဂ်က္ႏွင့္ ဆက္ႏယ
ြ ္ေနေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါက
တည္ေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏံႏ
ွ ိူင္ရပါမည္။

 RBF သည္ ှန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ကုမၸဏီ/ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးမည့္သူမ်ားအား ပေရာဂ်က္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီးသည့္ အခါတြင္ တိုက္ရိုက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေပးမည္ျဖစ္သည္။

RBF ပေရာဂ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈ?

Please contact us for more clarification
Our Office at
Responsible Business Fund (RBF) Myanmar
Building(194), Room(101), 1st floor, Thu Kha Condo
Thu kha St,(8)ward, Hlaing Tsp, Yangon
Contact: 09424323868
E-mail: info@rbfmyanmar.com
Amarnath Reddy, Fund Manager

- E-mail: reddy@rbfmyanmar.com ; Phone: 09978970640

Wint Khine, M&E Expert

- E-mail: wkhine@rbfmyanmar.com; Phone: 09252306079

Thar Lin Htet, Grant Manager

- Email: lin@rbfmyanmar.com ; Phone: 09258113737

Eimon Aung, Grant Manager

- Email: eimon@rbfmyanmar.com ; Phone: 09979327744

Aung Phyo Chit, Grant Officer

- Email: aung@rbfmyanmar.com ; Phone: 09402642579

Ni Ni Tun, Financial Controller

- Email: nini@rbfmyanmar.com ; Phone: 09977792279

