
အောင်မြင်ြှုလြ်းအြောင်း — 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာခေတ်တွင် အမျ ိုးသမီးပိုင ်

စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ မည်သို့ အသွင်ကူးခြပာင်းကကသနည်း။

အင်ဒိုနီးေှား၊ ကခမာဒီးယား၊ မခလးေှားနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှုများ





သက်ဆိုင်မှုမေှိခကကာင်းြငင်းဆိုေျက ်

ပါဝင်ခသာအခကကာင်းအောများသည် အယ်ဒီတာအဖွဲ့၊ Woomentum နှင့် Konrad-Adenauer-Stiftung တို့၏ 
ထင်ြမင်ယူဆေျက်များနှင့် ပတ်သက်ခသာ ထင်ဟပ်မှုေှိေန် မလိုအပ်ခပ။ ထို့ခကကာင့် အခကကာင်းအောများနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ထင်ြမင်ယူဆေျက်များသည် စာခေးသူများမှအပ အြေားမည်သည့် အဖဲွ့အစည်းကုိမျှ ထင်ဟပ်မည် 
မဟုတ်ခပ။ မိမိတ့ုိသည် စဉ်းစားေျင့်ေျန်ိဉာဏ်ေိှခသာ လူသားများြဖစ်ခသာခကကာင့် ထုိအြမင်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ခြပာင်းလဲေန်၊ ြပင်ဆင်ေန်နှင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ေန်တို့အတွက် ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။

Konrad-Adenauer-Stiftung နှင့် ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းအောများ 

လွတ်လပ်မှု၊ တေားမျှတမှုနှင့် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုတို့သည် Konrad-Adenauer-Stiftung(KAS) ၏ အခြေေံ 
စည်းမျဉ်းများ ြဖစ်သည်။ KAS သည် ဂျာမနီေေိယာန်ဒီမုိကေက်တစ်ြပည်ခထာင်စု (CDU) ြဖင့် အနီးကပ်ဆက်စပ် 
ခနခသာ နိုင်ငံခေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ေပ် ြဖစ်သည်။ CDU ၏ တွဲဖက်တည်ခထာင်သူနှင့် ဂျာမနီဖက်ဒေယ်သမတ 
နုိင်ငံ၏ အကကီးအကဲအြဖစ် Konrad Adenauer (1876- 1967) သည် ေေိယာန်လူမှုခေး၊ ကွန်ဆာခေးတစ်ပါတီနှင့်  
လစ်ဘေယ်ပါတီတို့၏ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများနှင့် ပတ်သက်ပပီး လိုက်နာကျင့်သုံးေဲ့သည်။

၎င်း၏ အမည်သည် ဂျာမနီ၏ ဒီမိုကေက်တစ်ြပန်လည်ထူခထာင်မှုဟူခသာ အနက်နှင့်တူပပီး နိုင်ငံြေားခေးော 
မူဝါဒများ၊ ခပါင်းစည်းထားခသာ ဥခောပဆိုင်ောအြမင်များနှင့် လူမှုခေးကွက်စီးပွားခေးဆီသို့ ဦးတည်မှုများနှင့်  
ပတ်သက်ပပီး ညိှနှိုင်းခဆာင်ေွက်ထားသည်။ ၎င်းသည် မိမိတ့ုိ၏ ေည်ေွယ်ေျက်နှင့် တာဝန်နှစ်မျ ိုးလံုးနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
၎င်း၏ အသိဉာဏ်ပညာအခမွအနှစ်ကုိ အသံုးြပုကာ ဆက်လက်ခဆာင်ေွက်လျက်ေိှသည်။ မိမိတ့ုိသည် ဥခောပနှင့်  
နိုင်ငံတကာပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော ကကိုးပမ်းမှုများြဖင့် လူသားများအား လွတ်လပ်ပပီး ဂုဏ်သိက္ခာေှိစွာ 
ခနထိုင်နိုင်ေန် ကကိုးပမ်းခဆာင်ေွက်ခပးလျက်ေှိသည်။ မိမိတို့သည် ဂျာမနီနိုင်ငံအား ၎င်း၏ နိုင်ငံ့တာဝန်များနှင့်
ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်နိုင်ေန်လည်း ပံ့ပိုးကူညီခပးလျက်ေှိသည်။   
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Woomentum မှ စကားေျးီ

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများသည် မိမိတို့၏ ခနထိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်၊  
တီထွင်ဖန်တီးမှုများနှင့် ပတ်သက်ခသာ နည်းလမ်းများကို အခြေေံကျစွာ 
ခြပာင်းလဲခပးသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် ကတိုင်းနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေှိခစကာ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအတွက်တံ
ေါးအသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ခပးရုံမျှမက ၂၁ ောစုတွင် လုပ်ငန်း 
ခဆာင်ေွက်ခသာ အခြေေံနည်းလမ်းများကို အသွင်ကူးခြပာင်းခပးသည်။ 
COVID-19 ခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုမှုများကို 
ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကကပပီး လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှုန်းလည်း တိုးတက်လာေဲ့သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အဆုံးမေှိခသာ  
ြဖစ်နိုင်ခြေေှိသည့် အလားအလာများသည် နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှု 
ေေီးကို မည်သည့်ခနောမှ စတင်ေန် ခသေျာမှုမေှိခသာ လုပ်ငန်းငယ်များ 
အတွက် စိန်ခေါ်မှုများြဖစ်သည်။ မိမိတို့သည် မည်သည့် မဟာေျူဟာကို

လက်ေံကျင့်သုံးသင့်သနည်း။ ထိုမဟာေျူဟာနှင့် ပတ်သက်ပပီး မည်သို့သင်ယူေမည်နည်း။ ထုိမဟာေျူဟာကုိ 
အခကာင်အထည်ခဖာ်နုိင်ေန် မည်သူက ကူညီမည်နည်း။ မိမိအသံုးြပုလုိခသာ နည်းပညာကုိ ေေိှနုိင်ပါသလား။  
မေေိှနုိင်ပါက မိမိ၏ ြပည်တွင်းတွင် မိမိ၏ဘတ်ဂျတ်ြဖင့် တတ်နိုင်ခသာ နည်းပညာများ ေှိပါသလား။ နည်းပညာ 
အသစ်ကို အသုံးြပုနိုင်ေန်အတွက်ေဟုသုတ၊ ပွင့်လင်းခသာ အခတွးအခေါ်နှင့် ခေေှည်တည်တံ့ခသာ အခြေေံ  
အခဆာက်အအုံများ လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လုပ်ငန်းများခအာင်ြမင်ခစေန် အခေးကကီးခသာ ပါဝင်ပတ်သက် 
သူများအခနြဖင့် အဆိုပါခမးေွန်းများကို ခြဖဆိုေန်နှင့် အကကံြပုေျက်များ စီစဉ်ခပးေန်တို့အတွက် ကကိုးပမ်းထား 
ခသာ ထိုသုခတသန၏ဦးတည်ေျက် ြဖစ်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းသည် အဘယ်ခကကာင့် အလွန်အခေးကကီးသနည်း။ ထိုနည်းပညာကို 
အသုံးြပုြေင်းသည် လိုအပ်ေျက်တစ်ေပ် သို့မဟုတ် အပိုခေွးေျယ်မှုတစ်ေပ် ြဖစ်ပါသလား။ ထိုခမးေွန်းများသည ်
ခြဖကကားသူများနှင့် အသိုက်အဝန်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်များထံမှ မကကာေဏ ကကားေခသာ ခမးေွန်းများ ြဖစ်သည်။ 
အခေှ့ခတာင်အာေှ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးသည် ၂၀၂၅တွင် အခမေိကန်ခဒါ်လာ ၃၀၀ ဘီလီယံေန့်အထိ 
ေိှလာနုိင်သည်ဟု ေန့် မှန်းေသည်။ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် ၎င်းတ့ုိ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် သင့်ခလျာ်မှုေိှေန်၊ 
လိုအပ်ခသာ ခဆာင်ေွက်မှုများကို ြပင်ဆင်ထားေန်နှင့် တိုးတက်မှုေှိေန်တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ကကိုတင်စီစဉ်
ခဆာင်ေွက်ထားြေင်းြဖင့်   ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ခစေန် စိတ်ဓါတ်ခေးောအေလည်း 
ြပင်ဆင်ထားသင့်သည်။ မိမိတို့သာလျှင်မက မိမိတို့၏ မိသားစုများ၊ အသိုက်အဝန်းများနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်း 
တို့ကို လုပ်ပိုင်ေွင့်ခပးြေင်းြဖင့်  ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာခတာ်လှန်ခေးသည် ခေေှည်တွင်  ကျားမဆိုင်ော 
စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားေန်အတွက် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များကို ကူညီနိုင်ခကကာင်း ေိုင်မာစွာ ယုံကကည် 
ထားသည်။ 

အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုနိုင်ေန် မည်သို့ ခဆာင်ေွက်မည်နည်း။ ယခန့ 
အေျနိ်တွင် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် မိသားစုတာဝန်များသာမက လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုပါ ခဆာင်ေွက်
ကကေခသာ်လည်း တစ်ေါတစ်ေံတွင်  အိမ်ခထာင်ဖက်များထံမှ ပံ့ပိုးမှုများကို မေေှိတတ်ကကခပ။ အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင်များသည် လူမှုခေးနှင့် ယဉ်ခကျးမှုဆိုင်ော ြပစ်တင်ခဝဖန်မှုများေံေမည်ကို စိုးေိမ်ကကခသာခကကာင့ ်
အမျ ိုးသားများအသံုးြပုခသာ ကွန်ေက်ေျတ်ိဆက်ခဆာင်ေွက်မှုဆုိင်ော နည်းလမ်းများကုိ အသံုးမြပုနုိင်ကကဆဲပင် 
ြဖစ်သည်။
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ယခန့အေျနိ်တွင် အမျ ိုးသမီးများအား လိုအပ်ခသာ ခြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
စီစဉ်ခပးထားြေင်းြဖင့် ထိုြပဿနာများကို ခြဖေှင်းေန် ကူညီနိုင်မည့် tools များေှိသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools 

များသည် အမျ ိုးသမီးများအား  လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အေျနိ်တိုတိုြဖင့် အကျ ိုးထိခောက်မှု 
ေှိခစေန်၊ ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ခစေန်၊ ကုန်ကျစေိတ်သက်သာခစေန်နှင့် ဝင်ခငွတိုးတက်ခစေန်တို့အတွက ်
ကူညီနိုင်သည်။

စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ ခဆာင်ေွက်ောတွင် ခတွ့ကကုံေသည့် ခအာင်ြမင်မှုများ၊ ရုန်းကန်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး
မျှခဝခပးေဲ့ခသာ အင်ဒိုနိးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့် ကခမာ ဒီးယားတို့မှ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင် ၈၆ ဦးအား 
ခကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။ COVID-19 ကပ်ခောဂါကို ေင်ဆိုင်ခနစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို ေဲေင့်မှုနှင့် စိတ်ဓါတ်ကကံ့ေိုင်မှုတို့ြဖင့် ြဖတ်ခကျာ်ခဆာင်ေွက်နိုင်ေဲ့သည့်အတွက် 
အထင်ကကီးခလးစားမိပါသည်။ 

အွန်လိုင်းနှင့် ြပင်ပခတွ့ဆုံမှုများြဖင့် သုခတသနြပုစုောတွင် ပါဝင်ခပးေဲ့ကကခသာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သ ူ
ပညာေှင် ၄၇ ဦး၊ မူဝါဒေျမှတ်သူများ၊ ပုဂလိကနှင့် ကျွမ်းကျင်သူပညာေှင်များအဖဲွ့မှ ဦးခဆာင်သူများအားလည်း  
ခကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။

မိမိသည်လည်း အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးြဖစ်သည့်အတွက် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ ေင်ဆိုင်ခနေခသာ 
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  သိေှိနားလည်ခသာခကကာင့် ၎င်းတို့၏ ခအာင်ြမင်မှုအတွက် အတားအဆီး 
ြဖစ်ခနခသာ အေျက်များကို အသိအမှတ်ြပုနိုင်ပါသည်။ ထိုအတားအဆီးများကို ခဖာ်ထုတ်ပပီးမှသာလျှင် မိမိတို့  
အခနြဖင့် အခြဖေှာမှုများကို ဖန်တီးနိုင်မည် ြဖစ်သည်။ ယေုစာအုပ်သည် အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များကို 
ပံ့ပိုးခပး 
နိုင်မည့် ခဂဟစနစ် တိုးတက်ခစေန်အတွက်  အကကံြပုေျက်များကို စီစဉ်ခပးမည် ြဖစ်သည်။

ယေုစာအုပ်သည် အခေှ့ခတာင်အာေှနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းအောအခြေအခနများကုိ သိေိှလုိပပီး ခေါင်းစဉ်ကုိ   
စိတ်ပါဝင်စားမှုေှိခသာ ကမာခပါ်ေှိ စာဖတ်သူများထံသို့ ခောက်ေှိနိုင်သည်။ မိမိအခနြဖင့် ယေုစာအုပ်ကို ေမာ၊  
ြမန်မာနှင့် Bahasa Indonesia တ့ုိသ့ုိ  ဘာသာြပန်ဆုိခပးထား ပါသည်။ ယေုစာအုပ်အတွက် ကကိုးပမ်းခပးကကခသာ  
Woomentum အဖွဲ့၊ နိုင်ငံအသီးသီးမှ သုခတသနြပုစုသူများအားလုံး၊ အစီေင်ေံစာခေးသားသူများ၊ အယ်ဒီတာ 
များနှင့် ဒီဇိုင်နာများကို ခကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။

ကျားမတန်းတူညီမျှြဖစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး များစွာပံ့ပိုးကူညီခပးသည့်  Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) ြဖင့်  
မိတ်ဖက်ခဆာင်ေွက်ေသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းခြမာက်မိပါသည်။ COVID-19 ကာလအတွင်း KAS Tokyo office 
မှ စီမံေန့်ေွဲခပးမှုြဖင့်  နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံတွင် တစ်ပပိုင်တည်း သုခတသနြပုစုနိုင်ေဲ့ပါသည်။  မိမိတို့အခနြဖင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများမေှိပဲ ခဆာင်ေွက်နိုင်မည်မဟုတ်ခပ။

Sincerely, 

Mouna Aouri 
Founder & CEO of Woomentum

*Source: Google/Temasek Holdings/Bain & Company Annual report  2020



Konrad-Adenauer-Stiftung မှ စကားေျးီ

အမျ ိုးသမီးများအား ခအာင်ြမင်ခသာလုပ်ငန်းေှင်များ 
ြဖစ်လာနိုင်ခစေန်အတွက် ကကိုးပမ်းောတွင် အဓိက 
အတားအဆီးများမှာ ကန့်သတ်ပမာဏထက် ခကျာ်လွန် 
ခနသည်။ တစ်ေါတစ်ေံတွင် ြပည့်မီြေင်းမေှိခသာ 
လိုအပ်ေျက်များခကကာင့် ဘဏ်ခေျးခငွဆိုင်ော အာမေံမှု  
မေေိှနုိင်ြေင်း ြဖစ်သည်။ တစ်ေါတစ်ေံတွင် သင်၏လုပ်ငန်း 
ခနာက်ကွယ်ေှိ  မိသားစုတာဝန်များမှ လွတ်ခြမာက်ေန ်
မစွမ်းခဆာင်နုိင်ခပ။ နည်းပညာမေိှြေင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာဆိုင်ော အခြဖေှာမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ဆိုးကျ ိုးများကို ြဖစ်ခစခသည်။

၎င်းတို့သည် ခအာင်ြမင်မှုလမ်းခကကာင်း သုခတသန 
ပခောဂျက်၏ အဓိကေှာခဖွခတွ့ေှိမှု အေျ ို့ြဖစ်သည်။  

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာခေတ်တွင် အမျ ိုးသမီးပိုင်စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ မည်သို့အသွင်ကူခြပာင်းပုံနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး ခဖာ်ြပထားသည်။ အင်ဒိုနီးေှား၊ ကခမာ ဒီးယား၊ မခလးေှားနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ခလ့လာေဲ့သည်။ ပခောဂျက်သည် လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ေဟုသုတများမျှခဝနိုင်ေန်၊ စိန်ခေါ်မှုများ 
ခြဖေှင်းနိုင်ေန်နှင့် အေွင့်အလမ်းများေေှိနိုင်ေန်တို့အတွက် လုပ်ငန်းေှင်များ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ောပညာေှင်များ၊ 
ပူးခပါင်းဦးခဆာင်ေွက်သူများနှင့် ေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများကို ဆက်သွယ်ခပးခသာ Woomentum နှင့် အာေှေှိ လူမှု 
စီးပွားစီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်း(SOPAS)၊ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) regional program တို့အကကား
ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုတစ်ေပ် ြဖစ်သည်။

ယေုပခောဂျက်သည် အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ (WSMEs) များအကကား
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အသိပညာနှင့် ဦးခဆာင်မှုောထူးများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အမျ ိုးသမီးများအား 
တိုးတက်ခစေန်အတွက် ခဆာင်ေွက်ခပးခသာ SOPAS ၏ အခေးကကီးခသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ေပ် ြဖစ်သည်။
တစ်ဦးေျင်းအင်တာေျူးများ၊ ပညာေှင်များနှင့်အင်တာေျူးများ၊ WSMES များနှင့် အကကံခပးခဆွးခနွးမှုများ၊ 
အစိုးေအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခေှ့ခတာင်အာေှ ၄ နိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ော အသင်းအဖွဲ့များသည် အမျ ိုးသမီး  
လုပ်ငန်းေှင်များေေှိနိုင်ခသာ အေွင့်အလမ်းအသစ်များကို ခဖာ်ြပေန်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုများကို တိုင်းတာေန်နှင့် ၎င်း၏စိန်ခေါ်မှုများကို အကဲြဖတ်ေန်တို့အတွက် ခဆာင်ေွက်ထားသည်။

သုခတသနသည် WSMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခအာက်ပါကများကို ခဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများကို ခလ့လာနိုင်သည်။ (၁)ခငွခကကးေေှိမှု၊  (၂)သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်
ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ (၃)လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်နှင့် စီမံေန့်ေွဲမှု၊ (၄)COVID-19 အကျပ်အတည်း
ဆုိင်ောစီမံေန့် ေဲွမှု၊ နုိင်ငံ ၄ နုိင်ငံတွင် WSME များအခနြဖင့် အများဆံုးကကုံခတွ့ေခသာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
မိတ်ဆက်အေန်းတွင် မီးခမာင်းထုိးြပသထားသည်။ ထုိအေန်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆုိင်ော အေွင့်အလမ်း 
များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးများေေှိနိုင်ေန်အလို့ငှာ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအား အားခပးေန် 
အစိုးေများနှင့် ပုဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအတွက် မူဝါဒနှင့် လက်ခတွ့ကျခသာ အကကံြပုေျက်များ နှစ်မျ ိုးလုံး 
ပါဝင်ခသာ ခယဘူယျမူခဘာင်တစ်ေပ်ကိုလည်း ခဆွးခနွးထားသည်။

စကားေျးီ
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ခအာက်ခဖာ်ြပပါအေန်းများတွင် ကခမာဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးေှား၊ မခလးေှားနှင့် ြမန်မာတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ခလ့လာမှုများ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  ခလ့လာမှုများသည် ပထမအေန်းတွင် မိတ်ဆက်ခပး 
ထားခသာ ခယဘူယျ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများအတွက် အခသးစိတ် ခလ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ေပ်ကို စီစဉ်ခပးထားသည်။

အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များသည် အခေှ့ခတာင်အာေှစီးပွားခေးတွင် သိသာထင်ေှားသည့် အေန်းကမှ ပါဝင် 
ခနခသာခကကာင့် မိမိတို့အခနြဖင့် အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များကို စီမံေန့်ေွဲခသာ မူဝါဒမူခဘာင် (ယဉ်ခကျးမှုနှင့် 
လူမှုခေးဆိုင်ော အခကကာင်းအော) များတွင် ယေုသုခတသနကို ပါဝင်ခစလိုသည်။ 

Rabea Brauer
Director, Social and Economic Governance Program Asia (SOPAS)
Country Representative, KAS Japan

Cristita Marie Perez
Senior Program Manager, Social and Economic Governance Program Asia (SOPAS)
KAS Japan

စကားေျးီ
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ခကျးဇူးတင်လွှာ

ယေုအစီေင်ေံစာသည် အထူးသြဖင့် COVID-19 ကာလတွင် အခေှ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် အငယ်စားနှင့် 
အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှ စီစဉ်ခပးခသာ အေွင့်အလမ်းများနှင့် 
ေင်ဆိုင်ခနေခသာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီးအလင်းြပေန် Konrad-Adenauer-Stiftung နှင့် Woomentum 

တို့အကကားပူးတွဲကကိုးပမ်းမှုတစ်ေပ်ြဖစ်သည်။ထိုသုခတသနအတွက်စိတ်ကူးကို Mouna Aouri နှင့် Socheata 

Touch တို့မှအစြပုအခကာင်အထည်ခဖာ်ေဲ့ပပီး KAS မှအြပည့်အဝမတည်ခပးေဲ့သည်။ Mouna Aouri သည် 
Juliana Tyan ၏အကူအညီြဖင့်ပခောဂျက်ကိုစီစဉ်ညွှန်ကကားေဲ့သည်။ 

နုိင်ငံမျ ိုးစံုပါဝင်ခသာ ယေုအစီေင်ေံစာနှင့်ပတ်သက်ပပီး Talitha Amalia မှ စီမံေန့် ေဲွခပးထားသည်။ အစီေင်ေံစာ၏  
တွဲဖက်စာခေးသူများနှင့် တွဲဖက်အယ်ဒီတာများမှာ Talitha Amalia, Anuradha Rao နှင့် Suhaila Binte Zainal 

Shah တို့ ြဖစ်ကကသည်။ ယေုစာအုပ်ကို မဇာြေည်လွင်မှဘာသာြပန်ဆိုခပးထားပါသည်။ 

ခလ့လာမှုများကို ခအာက်ပါအတိုင်း ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။
၁) အင်ဒိုနီးေှားနှင့်ပတ်သက်ခသာ သုခတသနကို Farah Aulia and Nenden Sekar Arum တို့၏ ကူညီမှုြဖင့်  
    Talitha Amalia မှ ဦးခဆာင်ခေးသားေဲ့သည်။
၂) ြမန်မာနှင့်ပတ်သက်ခသာ သုခတသနကို မစုလင်းြမတ်မှ ကူညီခပးေဲ့ပပီး မစုမွန်မှ ဦးခဆာင်ခေးသားေဲ့သည်။
၃) မခလးေှားနှင့်ပတ်သက်ခသာ သုခတသနကို Lim Zhen Hui, Nadhilah Zainal Abidin နှင့် Amani Mohamad  

     Husaini တို့ မှကူညီခပးေဲ့ပပီး Tina Leong မှ ဦးခဆာင်ခေးသားေဲ့သည်။
၄) ကခမာဒီးယားနှင့်ပတ်သက်ခသာ သုခတသနကို Sar Senkethya မှ ကူညီခပးေဲ့ပပီး Sophorn Tous မှ  
    ဦးခဆာင်ခေးသားေဲ့သည်။ ကခမာဒီးယားနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှုကို Talitha Amalia နှင့် Suhaila Binte  

      Zainal Shah တို့မှ ကူညီခပးေဲ့ပပီး Anuradha Rao မှ ဦးခဆာင်ခေးသားေဲ့သည်။
  
ထိုစာအုပ်ကို ြပင်ဆင်ခနစဉ်အတွင်း KAS နှင့် Woomentum တို့မှ လုပ်ခဖာ်ကိုင်ဖက်အများအြပားသည် တန်ဖိုး 
မြဖတ်နိုင်ခသာ နည်းပညာဆိုင်ော အကကံြပုေျက်များနှင့် ခဝဖန်မှုများ ခပးေဲ့ကကသည်။ ပခောဂျက်အဖွဲ့သည် 
အစုိးေအောေိှများ၊ ေင်းနီှးြမှပ်နံှသူများ၊ လုပ်ငန်းေှင်များ၊ လုပ်ငန်းဆုိင်ော အဖဲွ့အစည်းများ၏ ကုိယ်စားလှယ်များ၊  
ပညာေပ်ဆိုင်ော အသိုက်အဝန်းများနှင့် အြေားအခေးကကီးခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများြဖင့် အင်တာေျူးများနှင့်  
အခတွ့အကကုံမျှခဝမှုတ့ုိမှတဆင့် သုခတသနတွင် ပါဝင်ခသာ ပညာေှင်များနှင့် အကကံခပးခဆွးခနွးသူများ အားလံုး 
ထံမှ တန်ဖိုးေှိခသာ ပါဝင်မျှခဝမှုများကိုလည်း အသိအမှတ်ြပုေဲ့ကကသည်။ အဖွဲ့အခနြဖင့် ထိုခကျးဇူးတင်လွှာ 
များတွင် ခကျးဇူးတင်ခကကာင်းခြပာကကားေန် ကျန်ေိှသွားခသာသူများအား ခတာင်းပန်ခကကာင်း ခြပာကကားလုိပါသည်။

ခကျးဇူးတင်လွှာ
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မာတိကာ

Woomentum ြှ စေားချးီ
Konrad-Adenauer-Stiftungထံြှ စေားချးီ
အေျးဇူးတင်လွှာ
ြာတိော
ေိန်းဂဏန်းြျားစာရင်း
ဇယားြျားစာရင်း
Boxes ြျား၏ စာရင်း
ေတိုအောေ်ြျား
စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ရာ ေေျဉ်းချုပ်

အခေးကကီးခသာြပဿနာများ
အခေးကကီးခသာေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ
အစိုးေအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခေးကကီးခသာ အကကံြပုေျက်များ
WSMEs များထံသို့ ပံ့ပိုးမှုများ စီစဉ်ခပးခသာ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခေးကကီးခသာ 
အကကံြပုေျက်များ

၁။ ေအရှ့အတာင်ောရှတွင် ေြျ ိုးသြီးပိုငS်MEs ြျားေတွေ် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှု
၁ႉ၁ မိတ်ဆက်
၁ႉ၂ နည်းပညာ
၁ႉ၃ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုမှခပးခသာ လုပ်ငန်းအေွင့်အလမ်းအသစ်များ
၁ႉ၄ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုောတွင် WSMEs များမှ ေင်ဆိုင်ေခသာ စိန်ခေါ်မှုများ
၁ႉ၅ အခေှ့ခတာင်အာေှ၏ SME ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကျားမဆိုင်ော မျှတခသာ ဒစ်
      ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် ခဂဟစနစ်တစ်ေပ်ဖန်တီးေန် အခေးကကီးခသာ 
      အကကံြပုေျက်များ
၁ႉ၆ နိဂုံး
၁ႉ၇ မှတ်စုများ

၂။ ေင်ဒိုနီးရှားနှင့်ပတ်သေ်အသာ အလ့လာြှု
၂ႉ၁ အကျဉ်းေျုပ်
၂ႉ၂ နိုင်ငံ၏ခနာက်ေံအခကကာင်းအော
၂ႉ၃ နည်းလမ်း
၂ႉ၄ အင်တာေျူးမှေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ
၂ႉ၅ WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှုeနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
      အနာဂတ်
၂ႉ၆ နိဂုံး
၂ႉ၇ မှတ်ေျက်များ

၃။ မြန်ြာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သေ်အသာ အလ့လာြှု
၃ႉ၁ အကျဉ်းေျုပ်
၃ႉ၂ နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခနာက်ေံအခကကာင်းအော 
၃ႉ၃ နည်းပညာ
၃ႉ၄ အင်တာေျူးမှေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ
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၃ႉ၅ WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှုအနာဂတ်
၃ႉ၆ နိဂုံး
၃ႉ၇ မှတ်ေျက်များ

၄။  ြအလးရှားနှင့်ပတ်သေ်အသာ အလ့လာြှု 
၄ႉ၁  အကျဉ်းေျုပ် 
၄ႉ၂  နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခနာက်ေံအခကကာင်းအော
၄ႉ၃  နည်းပညာ 
၄ႉ၄  အင်တာေျူးမှေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ
၄ႉ၅  WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှုအနာဂတ်
၄ႉ၆  နိဂုံး
၄ႉ၇ မှတ်ေျက်များ

၅။ ေအြာဒီးယားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သေ်အသာ အလ့လာြှု
၅ႉ၁  အကျဉ်းေျုပ် 
၅ႉ၂  နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခနာက်ေံအခကကာင်းအော
၅ႉ၃  နည်းပညာ 
၅ႉ၄  အင်တာေျူးမှေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ
၅ႉ၅  WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှုအနာဂတ်
၅ႉ၆  နိဂုံး
၅ႉ၇  မှတ်ေျက်များ

အနာေ်ဆေ်တွဲ
ခနာက်ဆက်တွဲ-က-အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ ပညာေှင်များနှင့် အကကံခပးခဆွးခနွးသူများ
ခနာက်ဆက်တွဲ-ေ-အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ အေျက်အလက်ခကာက်ယူမှုနှင့် ခလ့လာဆန်းစစ်မှု
ခနာက်ဆက်တွဲ-ဂ-အင်ဒိုနီးေှားတွင် သက်ဆိုင်ော SME နှင့် သတင်းအေျက်အလက ်
ဆက်သွယ်မှုနှင့်နည်းပညာ (ICT) စည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သုံးသပ်မှု
ခနာက်ဆက်တွဲ-ဃ-ြမန်မာနိုင်ငံေှိ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ အနက်ဖွင့်ဆိုေျက်
ခနာက်ဆက်တွဲ-င-ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အကကံခပးခဆွးခနွးသူများ
ခနာက်ဆက်တွဲ-စ-ကခမာဒီးယားေှိ ခြဖဆိုသူ ပညာေှင်များ 
ခနာက်ဆက်တွဲ-ဆ-ကခမာဒီးယား၏ အကကံခပးခဆွးခနွးသူများ
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ကိန်းဂဏန်းများ၏ စာေင်း

ကိန်းဂဏန်းများ၏ စာေင်း

၁ႉ၁- သုခတသနဆိုင်ော ကများ
၁ႉ၂- ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှခပးခသာလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အေွင့်အလမ်းသစ်များ
၁ႉ၃- အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့် ကခမာဒီးယားေှိ WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ  
      အသုံးြပုထားခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနယ်ပယ်များ
၁ႉ၄- အခေှ့ခတာင်အာေှ၏ SME ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကျားမဆိုင်ော မျှတမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
      ခဂဟစနစ်တစ်ေပ်ဖန်တီးေန်အတွက် အခေးကကီးခသာအကကံြပုေျက်များ
၂ႉ၁- အင်ဒိုနီးေှား၏ ၂၀၁၈ GDP တွင် လုပ်ငန်းများ၏ ပါဝင်မှု
၂ႉ၂- လုပ်ငန်းကများေှိ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာစမ်းစစ်မှု
၂ႉ၃- SE နှင့် ME ၏ ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော ေင်းြမစ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  ခလ့လာစမ်းစစ်မှု
၂ႉ၄- အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့ခသာ ြပင်ပမှ ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော
      ေင်းြမင်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာစမ်းစစ်မှု 
၂ႉ၅- ခငွခကကးေေှိမှုအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးမြပုခသာ လုပ်ငန်းေှင်များ၏ 
      အခကကာင်းြပေျက်များ
၂ႉ၆- သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများေေှိောတွင် ဒစ်ဂျစ်
      တယ်နည်းပညာလက်ေံအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး အကျ ိုးသက်ခောက်ခစခသာအေျက်များ
၂ႉ၇- WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ အများဆုံးအသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယt်ools များ
၂ႉ၈- လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံအသုံးြပုမှုကို 
      အကျ ိုးသက်ခောက်ခစခသာအေျက်များ
၂ႉ၉- COVID-19 ကာလအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာခပါ်ခပါက်လာမှု
၂ႉ၁၀- WSME လုပ်ငန်းေှင်များအကကား ေှာခဖွခတွ့ေှိထားခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်
        သုံးမှုဆိုင်ော ထိပ်ပိုင်းစိန်ခေါ်မှု(၅)ေပ်
၂ႉ၁၁- အင်တာေျူးမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများခပါ်တွင် အခြေေံထားခသာဒစ်ဂျစ်တယt်oolsများ၏စာေင်း
၂ႉ၁၂- WSME လုပ်ငန်းေှင်များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုဆိုင်ော 
        ထက်သန်မှုပုံစံ
၂ႉ၁၃- ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှ ြဖစ်ခပါ်ခစခသာ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အေွင့်အလမ်းများ
၂ႉ၁၄- အကကံခပးခဆွးခနွးမှုနည်းလမ်း
၂ႉ၁၅- လက်ခတွ့ကျခသာ မူဝါဒဆိုင်ော အကကံြပုေျက်များ
၃ႉ၁- အာဆီယမ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဘဏo်utlook 2020 မှ ယူခဆာင်ထားခသာ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ 
      GDP တိုးတက်မှုနှုန်း ၂၀၁၉
၃ႉ၂- WSME လုပ်ငန်းေှင်များ၏ လုပ်ငန်းလုပ်သက်
၃ႉ၃- ခငွခကကးေေှိမှု၊ သင်ကကားြပသမှု/ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှု/ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်
      လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုဆိုင်ော နှိုင်းယှဉ်ေျက်များ
၃ႉ၄- အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအကကား ခငွခကကးေေှိမှုအတွက် 
      အတားအဆီးများဆိုင်ော နှိုင်းယှဉ်မှု
၃ႉ၅- WSMEs များမှ လိုအပ်သည့် သင်ကကားြပသမှုဆိုင်ော ခေါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
      နှိုင်းယှဉ်မှု
၃ႉ၆- ြမန်မာနိုင်ငံေှိ WSMEs များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုခသာ သက်တမ်းဆိုင်ော 
      နှိုင်းယှဉ်မှု
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၃ႉ၇- SE လုပ်ငန်းေှင်များမှ အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယt်ools အမျ ိုးအစားများ
၃ႉ၈- ME လုပ်ငန်းေှင်များမှ အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယt်ools အမျ ိုးအစားများ
၃ႉ၉- ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ WSMEs များ၏ 
      ယုံကကည်စိတ်ေျေမှုအဆင့်
၃ႉ၁၀- WSMEs များမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေေှိေန်အတွက် အတားအဆီးများ
၄ႉ၁- အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ော ထိုးခဖာက်မှု
၄ႉ၂- GDP တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာပါဝင်မှု
၄ႉ၃- စီးပွားခေးတွင် SME ပါဝင်မှု
၄ႉ၄- SMEs များ၏ အနက်ဖွင့်ဆိုေျက်
၄ႉ၅- အခသးစားလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ခသာ SMEs အခေအတွက်
၄ႉ၆- SEs နှင့် Mes အခေအတွက်
၄ႉ၇- အမျ ိုးသမီးပိုငS်MEs ေန့်မှန်းအခေအတွက်
၄ႉ၈- သုခတသနဆိုင်ော နည်းလမ်း
၄ႉ၉- သုခတသနဆိုင်ော ကများ
၄ႉ၁၀- အင်တာေျူးထားခသာ WSMEs ကများ
၄ႉ၁၁- အင်တာေျူးထားခသာ WSMEs ကေွဲများ
၄ႉ၁၂- အင်တာေျူးထားခသာ WSMEs ကများ(ဆက်ေန်)
၄ႉ၁၃- အင်တာေျူးထားခသာ ပညာေှင်များ၏ ပရိုဖိုင်း
၄ႉ၁၄- ခငွခကကးေေှိမှုေင်းြမစ်
၄ႉ၁၅- WSMEs များမှ လက်ေံကျင့်သုံးခသာ အေွင့်အလမ်းများvs ခငွခကကးေေှိမှု နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
        အေွင့်အလမ်းသစ်များ
၄ႉ၁၆- WSMEs များမှ ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းသစ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများ
၄ႉ၁၇- WSMEs များမှ လက်ေံကျင့်သုံးခသာ သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် 
        ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းသစ်များ
၄ႉ၁၈- WSMEs များအကကား သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော 
        အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများ
၄ႉ၁၉- WSMEs များမှ အသုံးြပုခသာ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ောအသွင်းကူးခြပာင်းမှု
        များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းသစ်များ
၄ႉ၂၀- WSMEs များအကကား အသုံးြပုခသာ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော အသွင်းကူး
        ခြပာင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းသစ်များအတွက် စိန်ခေါ်မှုများ
၄ႉ၂၁- အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခဆာင်ေွက်မှုများ လက်ေံကျင့်သုံးမှု
၄ႉ၂၂- အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခဆာင်ေွက်မှုများ 
        လက်ေံကျင့်သုံးေျနိ်တွင် ခတွ့ကကုံေခသာ စိန်ခေါ်မှုများ
၄ႉ၂၃- က၄ေပ်တွင် WSMEs များမှ လက်ေံအသုံးြပုခသာ ထိပ်ပိုင်းအေွင့်အလမ်းသစ်များ
၄ႉ၂၄- Jovie Chong(ဘယ်ဘက်မှ၃ဦးခြမာက်)(Credit-ကမာခြမကကီးကို သတိခပးြေင်း(M) Sdn Bhd)

၄ႉ၂၅- WSMEs များမှေင်ဆိုင်ေခသာ ထင်ေှားမှုအေှိဆုံး စိန်ခေါ်မှုများ
၄ႉ၂၆- အေွင့်အလမ်းများ vs စိန်ခေါ်မှုများ
၄ႉ၂၇- စိန်ခေါ်မှုများအကကား ဆက်သွယ်မှု
၄ႉ၂၈- WSMEs ၁၈ေုအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုအဆင့်
၄ႉ၂၉- WSMEs ၁၈ေုအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုအဆင့်
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၄ႉ၃၀- WSMEs ၁၈ေုအကကား လုပ်ငန်းဆိုင်ောလှုံ့ခဆာ်မှုနှင့် သင်ကကားြပသမှုများဆိုင်ော 
        အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခတွ့အကကုံ
၄ႉ၃၁- က-၁နှင့်ပတ်သက်ခသာ အဓိကအခကကာင်းအောများ
၄ႉ၃၂- က-၂နှင့်ပတ်သက်ခသာ အဓိကအခကကာင်းအောများ
၄ႉ၃၃- Salient Themes on Pillar 3 က-၃နှင့်ပတ်သက်ခသာ အဓိကအခကကာင်းအောများ
၄ႉ၃၄- က-၄နှင့်ပတ်သက်ခသာ အဓိကအခကကာင်းအောများ
၄ႉ၃၅- ြပင်ဆင်ထားခသာ LDJ နည်းလမ်း
၄ႉ၃၆- အကကံခပးခဆွးခနွးမှုဆိုင်ော ပရိုဖိုင်း
၄ႉ၃၇- အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲ(မခလးေှား)
၄ႉ၃၈- အကျ ိုးသက်ခောက်မှုနှင့် ကကိုးပမ်းမှုဆိုင်ော ပုံစံ
၄ႉ၃၉- တိုးတက်ခသာအယူအဆ လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခြဖေှာမှုနည်းလမ်းများ
၄ႉ၄၀- အကကံြပုထားခသာ SME လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်၏ အဂဂါေပ်များ
၅ႉ၁- ကုမဏီသက်တမ်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းအော
၅ႉ၂- လုပ်ငန်းေှင်၏ လုပ်ငန်းလုပ်သက်နှင့်ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းအော
၅ႉ၃- လုပ်ငန်းေှင်များ၏ လုပ်ငန်းကေွဲများ
၅ႉ၄- အသုံးြပုခသာ ခငွခကကးမတည်မှုဆိုင်ော ေင်းြမစ်များ
၅ႉ၅- သင်ကကားြပသမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းေေှိမှု
၅ႉ၆- ကျွမ်းကျင်မှုတည်ခဆာက်ြေင်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းေေှိမှု
၅ႉ၇- သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတည်ခဆာက်ြေင်းတို့နှင့်ပတ်သက်
      ခသာ အေွင့်အလမ်းများေေှိမှုဆိုင်ော အတားအဆီးများ
၅ႉ၈- လုပ်ငန်းများတွင် နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးများ
၅ႉ၉- WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုပုံစံများ
၅ႉ၁၀- WSME လုပ်ငန်းေှင်များအား COVID-19 ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများ
၅ႉ၁၁- WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ ေင်ဆိုင်ေခသာ စိန်ခေါ်မှုများ
၅ႉ၁၂- ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကျားမဆိုင်ော 
        အခြေေံအတားအဆီးများ
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ဇယားစာေင်း

ဇယားစာေင်း

၁ႉ၁- အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့် ကခမာဒီးယားေှိ SME များ၏ 
      နှစ်စဉ်ဝင်ခငွနှင့်ပတ်သက်ပပီး အမျ ိုးအစားေွဲြေင်း
၁ႉ၂- ကေွဲများမှ WSME လုပ်ငန်းေှင်များ
၁ႉ၃- ယေုသုခတသနအတွက် လုပ်ငန်းေှင်များ၏ ပရိုဖိုင်းအကျဉ်းေျုပ်နှင့်အခေအတွက်
၁ႉ၄- ၂၀၁၉တွင် အခေှ့ခတာင်အာေှနိုင်ငံများ၏ ကွန်ေက်ဆိုင်ော အဆင်သင့်ြဖစ်မှုညွှန်းကိန်း
၃ႉ၁- ခြဖကကားသူများနှင့်ပတ်သက်ခသာ SME အေန်းကများ
၃ႉ၂- WSMEs များအတွက် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အေွင့်အလမ်းများ
၅ႉ၁- SME အနက်ဖွင့်ဆိုေျက်(ေင်းြမစ်-စက်မှုလက်မှုဝန်ကကီးဌာန)
၅ႉ၂- လုပ်ငန်းေှင်များမှ အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယt်ools များ
၅ႉ၃- COVID-19 မှ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေံေခသာ WSMEs များအတွက် အေွင့်အလမ်းများ 
      ခပါ်ခပါက်လာမှု
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Box များ၏ စာေင်း

Box များ၏ စာေင်း

၁ႉ၁- ကမာ့ဘဏ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အစီေင်ေံမှုမှ 
      ခဖာ်ြပထားခသာ အနက်ဖွင့်ဆိုေျက်များ
၃ႉ၁- ြမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ေှိဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုမှုအခြေအခန
၃ႉ၂- ကမာ့ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော ခြဖလျှာ့မှုအဆင့်၂၀၂၀
၃ႉ၃- ၂၀၂၀တွင် လုပ်ငန်းစတင်ခဆာင်ေွက်ခသာ  ြမန်မာနိုင်ငံခေျးခငွဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်း
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အတိုခကာက်များ

အတိုခကာက်များ

ACWO

ADB

API

AI

ASEAN

B2B

B2B2C

B2C

BIM

BNI

CCRIS

CEO

CIES

COVID-19

CRM

CWEA

DEDC

DFS

DIY

ASEAN Confederation of Women’s Organizations

အမျ ိုးသမီးအသင်းများဆိုင်ော အာဆီယမ်အဖွဲ့အစည်း
Asian Development Bank

အာဆီယမ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဘဏ်
Application Programming Interface

Programming စနစ်အသုံးြပုြေင်း
Artificial Intelligence

အသိဉာဏ်ပစည်းတု
Association of Southeast Asian Nation

အခေှ့ခတာင်အာေှနိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်း
Business-to-Business

လုပ်ငန်း-လုပ်ငန်း
Business-to-Business-to-Customer

လုပ်ငန်း-လုပ်ငန်း-customer

Business-to-Consumer

လုပ်ငန်း-consumer

Building Information Modelling

 သတင်းအေျက်အလက်ဆိုင်ော ပုံစံတည်ခဆာက်ြေင်း
Business Networking International

နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းဆိုင်ော ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှု
Central Credit Reference Information System

ေဟိုခေျးခငွဆိုင်ော ေည်ညွှန်းမှုသတင်းအေျက်အလက်စနစ်
Chief Executive Officer

အမှုခဆာင်အောေှိေျုပ်
Cambodia Inter-censal Economic Survey

ကခမာဒီးယား၏ သုခတသနဆိုင်ော စီးပွားခေးကွင်းဆင်းစစ်ခဆးမှု
Coronavirus Disease 2019

ကိုရိုနာခောဂါ ၂၀၁၉
Customer Relationship Management

Customer ဆက်ဆံခေးဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု
Cambodian Women Entrepreneur Association

ကခမာဒီးယားအမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း
Digital Economy Development Committee

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုခကာ်မတီ
Digital Financial Services

ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများ
Do It Yourself

မိမိကိုယ်တိုင်ြပုလုပ်ပါ
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အတိုခကာက်များ

Digital ID

DKN2030

DOSM

e-Books

e-Commerce

ECF

EDCF

ESOs

EY

F&B

Fintech

FMCG

GDP

GPS

GST

HR

ICT

IDI

IFC

ILO

Digital Identification

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
Dasar Keusahawanan Nasional 2030

Department of Statistics Malaysia

မခလးေှားစာေင်းဌာန
Electronic Books

အီလက်ထခောနစ်စာအုပ်များ
Electronic Commerce

အီလက်ထခောနစ်ကုန်သွယ်ခေး
Equity Crowdfunding

ေှယ်ယာတန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်ခသာ အများထံမှ ခငွခေျးြေင်း
Economic Development Cooperation Fund

စီးပွားခေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ော ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု ေန်ပုံခငွ
Electronic System Operators

အီလက်ထခောနစ်စနစ် ခအာ်ပခေတာများ
Ernst & Young

Food and Beverage

အစားအစာနှင့် အခဖျာ်ယမကာ
Financial technology

ခငွခကကးဆိုင်ော နည်းပညာ
Fast-moving consumer goods

အခြေေံထုတ်ကုန်များ
Gross Domestic Product

ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်ကုန်
Global Positioning System

ကမာလုံးဆိုင်ော မူဝါဒစနစ် 
Goods and Services Tax

ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ခဆာင်မှုများဆိုင်ော အေွန်
Human Resources

လူ့စွမ်းအားေင်းြမစ်များ
Information Communication and Technology

သတင်းအေျက်အလက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်နည်းပညာ
ICT Development Index

ICT ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုညွှန်းကိန်း
International Finance Corporation

နိုင်ငံတကာခငွခကကးဆိုင်ော ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု
International Labour Organization

နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့
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INGO

IoT

IT

ITU

JICA

KAS

KWSP

LMS

LDJ

LHDN

LPEM UI

MaGIC

MCO

MCSME

MDeC

ME

MED

MEDAC

MESTECC

MITI

International Non-Governmental Organization

နိုင်ငံတကာအစိုးေမဟုတ်ခသာ အဖွဲ့အစည်း
Internet of Things

အင်တာနက်
Information Technology

သတင်းအေျက်အလက်နည်းပညာ
International Telecommunication Union

နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ခေးအဖွဲ့အစည်း
Japan International Cooperation Agency

ဂျပန်နိုင်ငံတကာပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု ခအဂျင်စီ
Konrad-Adenauer-Stiftung

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 
(ဝန်ထမ်းများ ခနာင်ခေးကကိုတင်စီမံမှုဆိုင်ော ေန်ပုံခငွ)
Learning Management Systems

သင်ကကားမှုဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုစနစ်များ
Lightning Decision Jam

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

(ြပည်တွင်းအေွန်ဌာနအဖွဲ့အစည်း)
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia

Malaysian Global Innovation and Creativity center

မခလးေှားကမာ လုံးဆိုင်ော တီထွင်ဖန်တီးမှုစင်တာ
Movement Control Order

ခေွ့ေှားမှုဆိုင်ော ထိန်းေျုပ်မှုအစီအစဉ်
Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprise

သမဝါယမဝန်ကကီးဌာနနှင့် အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ
Multimedia Development Corporation

ခဆာ့ဝဲလ်များ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ော ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု
Medium Enterprise

အလတ်စားလုပ်ငန်း
Ministry of Entrepreneur Development

စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ော  ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဝန်ကကီးဌာန
Ministry of Entrepreneur Development and Cooperatives

စီးပွားခေးလုပ်ငန်းဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် သမဝါယမဝန်ကကီးဌာန
Ministry of Energy, Science, Technology, Environment & Climate Change

စွမ်းအင်း၊ နည်းပညာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ောသီဥတုခြပာင်းလဲမှုများဆိုင်ော ဝန်ကကီးဌာန
Ministry of International Trade and Industry

နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ခေးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန
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MOOC

MoF

MOSTI

MSC

MSMEs

MTDC

MyCIF

NGO

NLD

NRI

OECD

P2P Lending

PE

POS

R&D

RPA

SC

SE

SME

SMEWG

Massive Open Online Course

အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
Ministry of Finance

ဘာခေးဝန်ကကီးဌာန
Ministry of Science, Technology, and Innovation

သိပံနည်းပညာနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှု ဝန်ကကီးဌာန
Multimedia Super Corridor

ခဆာ့ဝဲလ်ဖန်တီးအသုံးြပုမှုဆိုင်ော နည်းလမ်းများ
Micro, Small, and Medium Enterprises

အခသးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ
Malaysian Technology Development Corporation’s

မခလးေှားနည်းပညာဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ော ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု
Malaysia Co-Investment Fund

မခလးေှား ပူးတွဲေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုဆိုင်ော ေန်ပုံခငွ
Non-Governmental Organization

အစိုးေမဟုတ်ခသာ အဖွဲ့အစည်း
National League for Democracy

အမျ ိုးသားဒီမိုကခေစီအဖွဲ့
Network Readiness Index

ကွန်ေက်အဆင်သင့်ြဖစ်မှုဆိုင်ော ညွှန်းကိန်း
Organisation for Economic Co-operation and Development

စီးပွားခေးဆိုင်ော ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု အဖွဲ့အစည်း
Peer-to-peer Lending

အွန်လိုင်းမှ ခငွခေျးြေင်း
Private Equity

ပုဂလိကေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု
Point Of Sales

အခောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ ခဆာင်ေွက်ခသာ ခနော
Research and Development

သုခတသနနှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု
Robotic Process Automation

Securities Commission

အာမေံအဖွဲ့အစည်း/လုံခေုံခေးခကာ်မေှင်
Small Enterprise

အငယ်စားလုပ်ငန်း
Small and Medium Enterprise

အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်း
SME Working Group

SME အဖွဲ့
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အတိုခကာက်များ

SMIDEC

SOP

SQL

UMFCCI

UN

UNCTAD

UPM

US EPA

USAID

VC

WSME

YEAC

Small and Medium Industries Development Corporation

အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ော ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု
Standard Operating Procedure

စံနှုန်းဆိုင်ော လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
Structured Query Language

Union of Myanmar Chambers of Commerce and Industry

ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်မှုလုပ်ငန်းေှင်များအသင်း
United Nation

United Nations Conference on Trade and Development

Universiti Putra Malaysia

United States Environmental Protection Agency

United States Agency for International Development

Venture Capital

လုပ်ငန်းအေင်းအနှီး
Women-owned Small and Medium Enterprise

အမျ ိုးသမီးပိုင်အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်း
Young Entrepreneurs Association of Cambodia

ကခမ ာဒီးယား စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းေှင်များအသင်း
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စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပမှု

စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပမှု

ေအရးကေီးအသာ မပဿနာြျား
ကွန်ပျူတာအခြေေံဝန်ခဆာင်မှုများနှင့် အခြဖေှာမှုများြဖစ်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကုိ အသံုးြပုြေင်းသည်  
လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အသွင်ကူးခြပာင်းခပးကာ အခေှ့ ခတာင်အာေှကုိလည်း ေျန်လှပ်ထားေန် 
မေနုိင်ခပ။  
အထူးသြဖင့် အခေှ့ခတာင်အာေှနုိင်ငံများသည် အမျ ိုးသမီးပုိင် SMEs များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသံုးြပုမှုမှ  
ေေှိလာခသာ အကျ ိုးအြမတ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး လက်ေံယုံကကည်ထားသည်။ 

အမျ ိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ော အေည်အခသွးများကို ပုံခဖာ်ခပးြေင်းသည်  အမျ ိုးသမီးများ၏ စီးပွားခေး 
ဆိုင်ော လုပ်ပိုင်ေွင့်နှင့် အမျ ိုးသမီးလုပ်သားဦးခေတိုးတက်မှုကဲ့သို့ခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးများစွာကို ယူခဆာင် 
လာနုိင်သည်။ သ့ုိောတွင် အခေှ့ခတာင်အာေှေိှ ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခသာ အမျ ိုးသမီးဦးခေးနှုန်းမှာ ြမင့်မား 
ခသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးပိုင်လုပ်ငန်းများသည် ပိုမိုတိုးတက်ေန်အတွက် အလားအလာ နည်းပါးသည်။ ထို့ြပင်  
ယှဉ်ပပိုင်မှု၊ အြမတ်ေေှိမှုနှင့် အေွယ်အစားတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး အမျ ိုးသားပိုင်လုပ်ငန်းများခအာက် အေွင့်အခေး 
ေေှိမှု နည်းပါးသည်။ ထို့ြပင် ကျားမ မညီမျှမှုနှင့် အမျ ိုးသမီးအေည်အခသွးများကို နိမ့်ကျစွာ အသုံးြပုမှုတို့သည်
အာဆီယမ်နိုင်ငံများတွင် အရိုးစွဲခနခသာ အခလ့အထများ ြဖစ်ခသာခကကာင့် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် 
စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ေင်ဆိုင်ခနေသည်။ 

ကမာတဝန်းေှိ စီးပွားခေးနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝန်းများသည် ၂၀၂၀ အခစာပိုင်းမှ စတင်ပပီး ကမာကို ဝါးပမိုေဲ့ခသာ 
COVID-19 သို့မဟုတ် Novel Coronavirus ၏ ြပင်းထန်စွာ ရိုက်ေတ်မှုကို ေံေဲ့ေသည်။ COVID-19 သည် ကမာလုံး  
ဆိုင်ော ပံ့ပိုးမှု ကွင်းဆက်များနှင့် နယ်စပ်ခဒသဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အလျဉ်ြပတ်မှုများကို 
ြဖစ်ခစရုံသာမက ပုံမှန်ခန့စဉ်လူမှုခေးဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်ေျက်များ၊ အြပုအမူများနှင့် အခလ့အကျင့်များနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး ြပင်းထန်စွာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများကိုလည်း ြဖစ်ခပါ်ခစေဲ့သည်။ သို့ောတွင် lockdown ကာလ 
အတွင်း ကမာတဝန်းေှိ ကုမဏီများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို လက်ေံကျင့်သုံးေန် ဖိအားခပးြေင်း 
ေံေသည့်အတွက် COVID-19 သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိအမှတ်ြပုမှု အသစ်တစ်ေပ ်
ကိုလည်း ယူ ခဆာင်ခပးေဲ့သည်။ ယေုခလ့လာမှုအေ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် WSMEs များအတွက် 
တိုးတက်ေန်နှင့် တီထွင်ဖန်တီးေန်တို့အတွက် အလားအလာအသစ်များကို ယူခဆာင်လာခပးပပီး ကျားမဆိုင်ော  
အတားအဆီးများကို ေုနှိမ်ခပးသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့် WSMEs များအကကား ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ော 
COVID-19 ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားခပးြေင်းြဖင့် ယေုအစီေင်ေံစာသည် အခေှ့ခတာင် 
အာေှေှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့် WSMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ေဟုသုတများကို ေေှိခစမည် ြဖစ်သည်။

ယေုသုခတသနအတွက် အေည်အခသွးမီ ေျဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းတစ်ေပ်ကို လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့သည်။ 
ထိုနည်းလမ်းတွင် အခေှ့ခတာင်အာေှနိုင်ငံ၄ နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေျက်အလက်များခကာက်ယူေဲ့ပပီး 
တစ်နိုင်ငံအတွက် အဓိက အစိတ်အပိုင်း ၃ ေပ်ပါဝင်သည်။ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ၊ ပညာေှင်များ၊ ကွဲြပား  
ြေားနားခသာ ပါဝင်သူများြဖင့် ကျယ်ြပန့်ခသာ အင်တာေျူးများနှင့်အတူ လက်ခတွ့ကျခသာ အကကံြပုေျက်များ 
နှင့် အခြဖေှာမှုများကုိ ဖန်တီးေန် လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ပညာေှင်များြဖင့် အကကံခပးခဆွးခနွးမှုများလည်း ပါဝင်သည်။  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည်  စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အေွင့်အလမ်းများယူ ခဆာင်လာနိုင်ခသာ အခေးကကီးသည့် 
နယ်ပယ်များကုိ ကုိယ်စားြပုထားခသာခကကာင့် WSMEs များနှင့် ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများနှင့် အကကံခပး 
ခဆွးခနွးမှုများသည် က ၄ ေပ်နှင့်ပတ်သက်ခသာ အြမင်များကို စုခဆာင်းခပးေဲ့သည်။  
(၁)ခငွခကကးေေှိမှု၊ (၂)သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ (၃)လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့်  



2

စီမံေန့်ေွဲမှု၊ (၄)အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု(COVID-19)

ေအရးကေီးအသာ ရှာအွွအတွ့ရှိြှုြျား
ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု
နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံတွင် တစ်နိုင်ငံစီ၏ ခငွခကကးေေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး WSMEs များအခနြဖင့် ေင်ဆိုင်ေခသာ ြပဿနာ 
များသည် အနည်းငယ်စီ ခြပာင်းလဲမှုေှိသည်။ လုပ်ငန်းေှင်များသည် ခေျးခငွေေှိေန် အလျင်မလိုခကကာင်း ခဖာ်ြပ 
ေဲ့သည့်အတွက် အင်ဒိုနီးေှားတွင် ြပင်ပမှ ခေျးခငွေေှိေန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အဓိကအတားအဆီးများသည် ခကကာက်ေွံ့မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှု မေှိြေင်းတို့ ြဖစ်ခကကာင်း ခတွ့ေှိေဲ့ေသည်။   
ြမန်မာနိုင်ငံေှိ WSMEs များအတွက် ခေျးခငွေေှိမှုသည် စိန်ခေါ်မှုအေှိဆုံး ြပဿနာြဖစ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံေှ ိ
WSMEs များကုိ အထူးသြဖင့်ေည်ေွယ်ခသာ ခထာက်ပ့ံခကကးမှအပ အြေားခငွခကကးေေိှနုိင်ခသာ နည်းလမ်းများလည်း 
မေှိခပ။ မခလးေှားတွင် ထိုအေျနိ်အတွင်း ခပါ်ခပါက်လာခသာ အခေးကကီးသည့် ြပဿနာသည် အြေားခငွခကကး 
ေေိှမှုဆုိင်ော ကတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ကာကွယ်ခပးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ WSMEs များ၏ သံသယများ 
ြဖစ်သည် အထူးသြဖင့် ခငွခကကးဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်  နှိုင်းယှဉ်မှု ြဖစ်သည်။ အ ြေားခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော
ယနေားများနှင့်ပတ်သက်ခသာ မှားယွင်းသည့် အြမင်များနှင့် အသိပညာမေှိြေင်းတို့ခကကာင့် ြဖစ်နိုင်သည်။  
ကခမာ ဒီးယားတွင် ကန့်သတ်ထားခသာ ခငွခကကးဆုိင်ောေဟုသုတနှင့် အေွန်ဆုိင်ော လုိက်နာမှုများသည် ၎င်းတ့ုိ 
လုပ်ငန်းများအတွက် ခငွခကကးမတည်မှုေေှိေန် လုပ်ငန်းေှင်များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး ဟန့်တားထားခသာ အခေးကကီးသည့်အေျက်များ ြဖစ်သည်။

နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းများခဆာင်ေွက်ေန် အတွင်းပိုင်းမှ ခငွခကကးေေှိမှုေင်းြမစ် အသုံးြပုထားသည့် WSMEs   
အများစုကို ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့သည်။ ြပင်ပမှ ခငွခကကးေင်းြမစ်များေေှိခသာ လုပ်ငန်းေှင်များ၏ အများဆုံး ခငွခကကး  
ေေှိမှု အမျ ိုးအစားသည် ကခမာဒီးယားတွင် ဘဏ်ခေျးခငွနှင့် အင်ဒိုနီးေှားတွင် ပုဂလိကေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု 
ြဖစ်သည်။ သို့ောတွင် မခလးေှားတွင် ဘဏ်ခေျးခငွေယူမှု နည်းပါးခသာ လုပ်ငန်းေှင်များသည် အတွင်းပိုင်းမှ  
ခေျးခငွေယူတတ်ကကသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများ(DFS)ကို အသုံးြပုပပီး အြေားခေျးခငွ 
ေယူမှုနည်းလမ်းသည် ြပင်ပမှ ခငွခကကးေေိှမှုေင်းြမစ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိပညာမေိှြေင်းခကကာင့် ြဖစ်နုိင်ပပီး 
လုပ်ငန်းေှင်အနည်းငယ်အကကား ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့သည်။ 

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
သုခတသနမှ လုပ်ငန်းေှင်များအကကား ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုတစ်ေပ်မှာ သင်ကကားြပသမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုး  
တိုးတက်ေန်အတွက် ကွန်ေက်များကို  ကန့်သတ်ထားြေင်း ြဖစ်သည်။ အင်ဒိုနီးေှားတွင် လုပ်ငန်းေှင်အများ 
အြပားသည်  မိသားစုတာဝန်များမှာ ပထမဦးစားခပးြဖစ်ခကကာင်း ယုံကကည်လက်ေံထားကကသည်။ ထို့ခကကာင့်  
၎င်းတို့သည် အစိုးေ သို့မဟုတ် ပုဂလိကအေန်းကမှ အွန်လိုင်းမှတဆင့် ြပုလုပ်ခသာ ပွဲများနှင့်သင်တန်းများ 
တက်ခောက်ေန် အေွင့်အလမ်းများကို တစ်ေါတစ်ေံ လက်လွှတ်ကကေသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံေှိ WSMEs များသည်  
ြပင်ပတွင် ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှုများကို ပိုမိုြပုလုပ်ကကပပီး အမျ ိုးသမီးများမှာ အမျ ိုးသားများခအာက် 
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းေေှိနိုင်မှု နည်းပါးကကသည်။ မခလးေှားတွင် အထူးသြဖင့် နိုင်ငံြေား  
တိုင်းြပည်များတွင် အပျက်သခဘာခဆာင်ခသာ ေလာဒ်များ ေေှိမည်ကို စိုးေိမ်ခသာခကကာင့် ကမာလုံးဆိုင်ော 
လုပ်ငန်းေျင်း ေျတ်ိဆက်ခဆာင်ေွက်မှုဆုိင်ော အေွင့်အလမ်းများကုိ ခဖာ်ထုတ်ေန် ဝန်ခလးကကသည်။ အင်ဒုိနီးေှား 
ကဲ့သို့ပင်  ကခမာဒီးယားေှိ WSMEs များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းနှင့် မိသားစုတာဝန်များအကကား ရုန်းကန်ခနေ  
ခသာခကကာင့် e-Learning အတွက် အေျနိ်ေေှိေန် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ခတွ့ကကုံခနေသည်။ ကခမာဒီးယားအတွင်းနှင့် 
အြပင် နှစ်မျ ိုးလံုးတွင် သင်ကကားြပသမှု အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်များေေိှေန် 
ကန့်သတ်ထားသည်။

နုိင်ငံ ၄ နုိင်ငံ၏ WSMEs များသည် COVID-19 ကုိ ေင်ဆုိင်ောတွင် အသိပညာေဟုသုတအသစ်များ ေေိှေန်အတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပု သင်ကကားမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ  စိတ်အားထက်သန်မှုကို ခဖာ်ြပေဲ့ကကသည်။  

စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပမှု
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စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပမှု

ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကုိ လုပ်ငန်းများအတွင်း သင်ကကားြပသသူများနှင့် သင်တန်းသားများအကကား ေျတ်ိဆက်ေန်၊  
သက်ဆိုင်ော အခကကာင်းအောများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ေီဒီယိုများကို ကကည့်ရှုေန်၊ သင်တန်း သို့မဟုတ် 
e-learning များ တက်ခောက်ေန်၊ အွန်လိုင်းခဆွးခနွးပွဲများကို နားခထာင်ေန်တို့အတွက် အသုံးြပုနိုင်သည်။

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
အင်ဒိုနီးေှားနှင့် ကခမာဒီးယားေှိ လုပ်ငန်းေှင်များသည် ြမန်မာနှင့် မခလးေှားတို့တွင်မေှိခသာ ကျားမဆိုင်ောလု
ပ်ငန်းြဖစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ခသာ ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခလ့လာေ့ဲသည်။ အင်ဒုိနီးေှားနှင့် ကခမာဒီးယားေှိ  
လုပ်ငန်းေှင်များသည် လုပ်ငန်းနှင့် မိသားစုတာဝန်များအကကား ရုန်းကန်ခနေခကကာင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဖာ်ြပ 
ေဲ့ကကသည်။ ၎င်းတို့သည် မိေင်ခနောသာမက သမီးခနောမှလည်း တာဝန်ယူထားေကာ လုပ်ငန်းများကိုလည်း
ခဆာင်ေွက်ခနေခသာခကကာင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု၊ လူမှုကွန်ေက်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ော
ေျတ်ိဆက်ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် ပဲွများသ့ုိ ပါဝင်တက်ခောက်နုိင်ေန်အတွက် အေျန်ိကန့်သတ်ေျက်များနှင့် ေင်ဆုိင် 
ခနေသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် WSMEs လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုေန် အဓိက 
အတားအဆီးများသည် ဘာသာစကား၊ အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ေင်းြမစ်များြဖစ်သည်။

ဘာသာစကားသည် သင့်ခလျာ်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အခြဖေှာမှုများေှာခဖွေန်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်
ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များေေှိေန်တို့အတွက် အကကီးမားဆုံးအတားအဆီး ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များအတွက ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို ပိုမိုကျယ်ြပန့်စွာ အသုံးြပုနိုင်ေန် မခလးေှား၏ အဓိကအတားအဆီးသည် WSME 
များ၏ အခေးကကီးခသာလုပ်ငန်းဆိုင်ော လိုအပ်ေျက်များနှင့် တည်ေှိခနခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များ၏  
အဂဂါေပ်များအကကား ကိုက်ညီမှုမေှိြေင်း ြဖစ်သည်။ ကကီးမားခသာ အဖွဲ့အစည်းများအခနြဖင့် တတ်နိုင်ခသာ 
tools များနှင့် software များသည် WSMEs အများအြပားအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ေပ် ြဖစ်သည်။

လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည် ခေပန်းအစားဆုံးြဖစ်သည့် လူမှုမီဒီယာနှင့် တေားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို အခောင်း/ 
ခေးကွက်ေှာခဖွမှု တိုးတက်ခစေန်အတွက် အသုံးြပုကကသည်။ လုပ်ငန်းေှင်များသည် ဝယ်ယူမှုဆိုင်ောစနစ်များ၊  
ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုစနစ်များ၊ customer ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု(CRM)စနစ်များနှင့် 
အေျက်အလက်စိစစ်မှုများကဲ့သို့ခသာ အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များ တိုးတက်ခစေန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
tools များကို အသုံးြပုကကသည်။ အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာနှင့် မခလးေှားတို့တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုေန်
အတွက် ဆုံးြဖတ်ေျက်သည် ခေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သည်ဟု ထင်ေသည်။

ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု (COVID-19)

COVID-19 နှင့် ေင်ဆုိင်ောတွင် WSME လုပ်ငန်းေှင်အများစု၏ ေေီးသွားလုပ်ငန်း၊ အစားအစာနှင့် အခဖျာ်ယမကာ 
လုပ်ငန်းများမှာ အထူးသြဖင့် ဆိုးေွားစွာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေံေဲ့ေသည်။ လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ အကူအညီြဖင့် အခြေအခနနှင့်ပတ်သက်ပပီး လုိက်ခလျာညီခထွြဖစ်ေ့ဲခသာ်လည်း 
၎င်းတ့ုိသည် တုံြပန်မှုအတွက် အသုံးြပုြေင်းြဖစ်ပပီး ကကိုတင်ြပင်ဆင်ထားခသာ အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမ ံ
ေန့်ေွဲမှုအတွက် အသုံးြပုြေင်း မဟုတ်ခပ။

WSMEs များသည် ခေှေ့ခြပာင်းလုပ်ကိုင်ကကေခသာခကကာင့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုတို့အတွက် 
အကျပ်အတည်းမတိုင်မီက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးမြပုေဲ့ခသာ်လည်း COVID-19 သည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာကို စတင်အသုံးြပုေန် သို့မဟုတ် တိုးတက်ခစေန်တို့အတွက် နိုင်ငံ၄နိုင်ငံေှိ WSMEs များကို ဖိအား 
ခပးေဲ့သည်။

ေစိုးရေွွဲ့ေစည်းြျားေတွေ် ေအရးကေီးအသာ ေကေံမပုချေ်ြျား
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုအသာ ေြျ ိုးသြီးပိုင်စီးပွားအရးလုပ်ငန်းြျားတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံြှုေဲ့သို့အသာ 
ေျားြဆိုင်ရာ ဦးတည်သည့် အငွအြေးရရှိြှုဆိုင်ရာ စီြံချေ်ြျားေို ေစပျ ိုးအဆာင်ရွေ်မခင်း
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အစိုးေသည် ကျားမဆိုင်ော ဦးတည်မှုြဖင့် ေင်းနှီးြမှပ်နှံခသာ ခငွခကကးများမှတဆင့် ခေျးခငွများ သို့မဟုတ် 
ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများ ကဲ့သို့ခသာ WSMEs များထံသို့ ခငွခကကးစီးဆင်မှုပမာဏ တိုးတက်ခစေန်နှင့် ထိန်းညှိေန ်
တို့အတွက် ခဆာင်ေွက် နိုင်သည်။ အဆိုပါကကားဝင်ခဆာင်ေွက်မှုသည် WSMEs များနှင့် ခငွခကကးဆိုင်ော 
ကကားေံအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အြေားစွမ်းခဆာင်ေည် တည်ခဆာက်ခပးခသာ အစီအစဉ်များြဖင့် 
ပူးခပါင်းနိုင်သည်။

ေျားြ-တန်းတူညီြျှမွစ်ြှုဆိုင်ရာ ေစီေစဉ်နှင့်ပတ်သေ်ပပီး လေ်ခံေျင့်သုံးနိုင်အသာ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ြျားနှင့်  
ဝန်ထြ်းြျားေတွေ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းေစီေစဉ်ြျားေို ွွံ့ပွိုးတိုးတေ်အစမခင်း  
၎င်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာ အပလီခကးေှင်းများြဖင့် တီထွင်ဖန်တီးထားခသာ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ 
အတွက် ဆွဲခဆာင်မှု ဆုိင်ော စီမံေျက်များ ပါဝင်နုိင်သည်။ WSMEs များကုိေည်ေွယ်ခသာ ပညာခေးနှင့် သင်တန်း 
တ့ုိသည် လုပ်ငန်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှစ်မျ ိုးလုံးတွင် ရုန်းကန်ခနကကေခသာ အမျ ိုးသမီးများအတွက် 
လက်ခတွ့ကျခသာ အကကံြပုေျက် များကို ခပါင်းစည်းခပးပပီး ြပည်တွင်းဘာသာစကား(များ)ကို အသုံးြပုြေင်း 
ကဲ့သို့ခသာ လူမှုခေးနှင့် ယဉ်ခကျးမှု ဆိုင်ော အခကကာင်းအောများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
 
WSMEs ြျား၏ တိုးတေ်ြှုေို ပံ့ပိုးအပးနိုင်အသာ စည်းေြ်းထိန်းသိြ်းလိုေ်နာြှုေားလုံးနှင့်ပတ်သေ်သည့် 
ေခွင့်ေလြ်းရရှိြှု၊ လုံခခုံစိတ်ချရြှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမွစ်ြှုတို့ေတွေ် အသချာအစမခင်း 
ကျားမဆိုင်ော တန်းတူ ညီမျှြဖစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ မူဝါဒများကုိ အဓိက SME မူဝါဒေျမှတ်မှုဆုိင်ော 
ခအဂျင်စီများအားလံုးတွင် လက်ေံ ကျင့်သုံးေန်နှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှု ြဖစ်စဉ်များအားလုံး
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုထိန်းေျုပ်နိုင်ေန်၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမှုေှိေန်နှင့် ကျားမအခြေေံေွဲြေားဆက်ဆံမှုများ 
ခလျာ့နည်းခစေန်၊ အေျနိ်တိုတိုြဖင့် အကျ ိုးထိ ခောက်မှုေှိေန်တို့အတွက် ခဆာင်ေွက်ေမည် ြဖစ်သည်။ 
e-government ၏ ကနဦးခဆာင်ေွက်ေျက်များမှာ လိုအပ်ခသာ်လည်း WSMEs များနှင့် ခဂဟစနစ်တွင် 
ပါဝင်ပတ်သက်သူများအာလုံး၏ အေျက်အလက်သီးသန့်တည်ေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကာကွယ်မှုနှင့် 
လုံခေုံမှုတို့အတွက် စည်းမျဉ်းများြဖင့် ပံ့ပိုးခပးေန် လိုအပ်သည်။

WSMEs ြျားေတွေ် ေေျပ်ေတည်းောလေတွင်း တည်ပငိြ်ြှုရှိအစြှုနှင့် မပန်လည်နာလန်ထူြှုဆိုင်ရာ 
ရန်ပံုအငွြျား၊ ေလုပ်ေေုိင်နှင့် လုပ်ခလစာဆုိင်ရာ စီြံချေ်ြျား၊ အချးအငွဆုိင်ရာ အမွအလျှာ့ြှုြျားနှင့် ေခွန်ဆုိင်ရာ  
အမွအလျှာ့ြှုြျားနှင့်ပတ်သေ်ပပီး စီစဉ်အပးမခင်း 
WSMEs များအား အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းပံ့ပိုးမှုများ စီစဉ်ခပးြေင်းသည် အငယ်စားနှင့် အလတ်စား
လုပ်ငန်းများနှစ်မျ ိုးလုံးအတွက် အဆိုပါပံ့ပိုးမှုများကို တူညီစွာ  လက်ေံေေှိနိုင်ေန် အေျနိ်အကန့်အသတ်ေှိမှု၊ 
ေည်ေွယ်ေျက်ေှိမှု၊ ပွင့်လင်းြမင်သာေှိမှုနှင့် ေွဲြေားဆက်ဆံေံေြေင်း မေှိမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခသေျာစွာ 
စီစဉ်ထားသင့်သည်။ ထို့ြပင် အစိုးေများသည် WSMEs များအခနြဖင့် အလုပ်ေွင်တွင် COVID-19 ပျ ံ့နှံ့မှုမှ 
ကာကွယ်နိုင်ေန်  ခဆာင်ေွက်ေျက်များအတွက် ေှင်းလင်းခသာခတာင်းဆို ေျက်များနှင့် လမ်းညွှန်ေျက်များ 
စီစဉ်ခပးေန် ပုဂလိကအေန်းကြဖင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။

WSMEs ြျားေတွေ် ပံ့ပိုးြှုြျားစီစဉ်အပးအသာ ေွွဲ့ေစည်းြျားနှင့်ပတ်သေ်သည့် ေအရးကေီးသည့် 
ေကေံမပုချေ်ြျား
အများြပည်သူနှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိပညာတိုးတက်ခစြေင်းနှင့် WSMEs များအတွက် ခေျးခငွေေှိမှုဆိုင်ော 
ကွာဟေျက်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုြမင်သာခစြေင်း အခတွးအခေါ်ပညာေှင်များအဖွဲ့များနှင့် အကျ ိုးအြမတ်အတွက် 
မဟုတ်ခသာ အဖဲွ့အစည်းများအပါအဝင် ပုဂလိကေန်းကသည် အမျ ိုးသမီး CEOs နှင့် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ 
ေှားပါးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းအောများအား မီးခမာင်းထိုးြပသနိုင်သည်။ ထို့ြပင် WSMEs များအတွက်  
ခေျးခငွကျယ်ြပန့်စွာေေှိပါက  WSME လုပ်ငန်းေှင်များ ၊ အမျ ိုးသမီးေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများနှင့် အာမေံခကာ်မတီ 
အဖွဲ့ဝင်များအြဖစ် ခဆာင်ေွက်ခသာအမျ ိုးသမီးအခေအတွက် မည်မျှေှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး စုံစမ်းစစ်ခဆး 
နိုင်သည်။

စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပမှု
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မပည်တွင်းဘာသာစေားြျားမွင့် သင်တန်းြျားနှင့် အဆွးအနွးပွဲြျားြှတဆင့် ေျားြဆိုင်ရာ ပုံအသ ေအတွး 
အခါ်ြျားနှင့်ပတ်သေ်ပပီး အမွရှင်းရန်နှင့် သြားရိုးေျြဟုတ်အသာ ေျွြ်းေျင်ြှုြျား ွွံ့ပွိုးတိုးတေ်အစရန်တို့ 
ေတွေ် ေားအပးမခင်း 
ကျားမဆိုင်ော ပုံခသအတွးအခေါ်များသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်နှင့် ပညာေပ်ဆိုင်ော 
အေည်အခသွးများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစေန် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအား ကန့်သတ်ထားခသာခကကာင့် ထိေိုက် 
ဆုံးရှုံးမှုများ ေှိနိုင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုသည့် WSMEs ြျား၏ အောင်မြင်ြှုနှင့်ပတ်သေ်အသာ ေအြောင်းေရာြျား
WSMEs များအား ပံ့ပိုးခပးခသာ အဖွဲ့အစည်းများသည် အစိုးေ သို့မဟုတ် ပုဂလိကမှ စီစဉ်ခသာ ပွဲများတွင် 
အေျက်အလက်ဆိုင်ော သီးသန့်တည်ေှိမှုနှင့် လုံခေုံမှုဆိုင်ော အသိပညာများ တိုးြမှင့်ခပးေန်အတွက် ကူညီ 
နိုင်သည်။ WSMEs များ၏ ခအာင်ြမင်မှုများသည် အြေား WSMEs များအခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ
အသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး အတုယူနိုင်ခစေန် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ြပနိုင်ခသာ ဥပမာများ စီစဉ်ခပးသည်။

WSMEs ြျားေအနမွင့် ေေျပ်ေတည်းောလြျားေတွင်း ြဟာဗျူဟာအမြာေ်စွာ မပင်ဆင်ရန်ေတွေ် 
ေမခားေအတွ့ေကေုံရှိအသာ လုပ်ငန်းရှင်ြျားနှင့် သင်ြေားမပသသူြျားထံြှ သင်ယူနိုင်ရန် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
ေသိုေ်ေဝန်းြျားနှင့် ေွွဲ့ေစည်းြျားတွင် ပါဝင်ြှုဆိုင်ရာ ေေျ ိုးအေျးဇူးြျားေို တိုးမြှင့်အပးမခင်း
လုပ်ငန်းဆိုင်ော အသိုက်အဝန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ြေင်း၊ ကျွမ်းကျင် 
မှုများတည်ခဆာက်ြေင်းနှင့် သင်ကကာြပသမှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများစီစဉ်ခပးြေင်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမို  
ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု တိုးတက်ခစေန်အတွက် တီထွင်ဖန်တီးမှုများ စီစဉ်  
ခဆာင်ေွက်ေန် ပုဂလိကနှင့် အစိုးေကများအတွက် အခေးကကီးသည်။ ထို့ြပင် ခဆွးခနွးမှုနှင့် သင်ကကားမှု 
ဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများသည် လုပ်ငန်းဆက်လက်ခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော အစီအစဉ်များကို ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက် 

စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပမှု
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SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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မိုဘိုင်းအင်တာနက်၊ လူမှုမီဒီယာနှင့် cloud စခသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများသည် လုပ်ငန်းများကိ ု
အသွင်ကူးခြပာင်းခပးပပီး ကမာတဝန်းေှိ လုပ်ငန်း 
လုပ်ကိုင်ခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော နည်းလမ်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် တိုးတက်မှုများ 
အတွက် အေွင့်အလမ်းအသစ်များကို ယူခဆာင ်
ခပးကာ ကကီးမားခသာ ခြပာင်းလဲမှုများကို ြဖစ်ခပါ် 
ခစသည်။ အခေှ့ခတာင်အာေှခဒသသည် ခေင်းေျက ်
မေှိခပ။ ၂၀၁၈ တွင် အခေှ့ ခတာင်အာေှနိုင်ငံများ 
အဖွဲ့အစည်း(ASEAN) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးသည် ၎င်း၏ GDP (တရုတ်၏  
၁၆ ောေုိင်နှုန်း၊ ဥခောပြပည်ခထာင်စု ၅ နုိင်ငံ(EU5)၏ 
၂၇ ောေိုင်နှုန်းနှင့် အခမေိကန်ြပည်ခထာင်စု၏ 
၃၅ ောေိုင်နှုန်းတို့ြဖင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက) ၏ ၇ ောေိုင်နှုန်း 
သာလျှင် ေှိေဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများ 
အသုံးြပုြေင်းသည် ခဒသ၏ GDP ကို USD 1 trillion  
ေန့်အထိ ခပါင်းထည့်နိုင်သည်။ ၂၀၂၅ တွင် စုစုခပါင်း 
အခမေိကန်ခဒါ်လာ 5.1 trillion အထိ ြမင့်တက်ေဲ့ပပီး  
ASEAN အား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အဓိက အသုံး 
ြပုခသာ ခဒသအြဖစ် ကမာလုံးဆိုင်ော ယှဉ်ပပိုင်မှု၏ 
ခေှ့ဆုံးခနောသို့ ခောက်ေှိခစေဲ့သည်။

အခေှ့ခတာင်အာေှ၏ GDPတိုးတက်မှုအား သိသာစွာ 
အထိနာခစေဲ့ခသာ ၂၀၂၀ အခစာပိုင်း Novel 

Coronavirus သို့မဟုတ် COVID-19 ကမာလုံးဆိုင်ော 
ကပ်ခောဂါ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှု ြဖစ်ခပါ်ြေင်း 
မတုိင်မီ ယေုကကိုတင်ေန့် မှန်းမှုကုိ ခဆာင်ေွက်ေ့ဲသည်။ 
၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး  ယေုက၏ ခနာက်ပိုင်း 
အခကကာင်းအောများနှင့် သက်ဆိုင်ောနိုင်ငံများ၏ 
အစီေင်ေံစာများတွင် ေှင်းလင်းခဖာ်ြပထားသည်။

အထူးသြဖင့် အခေှ့ခတာင်အာေှသည် SMEs များ 
အခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု၏  
အကျ ိုးခကျးဇူးများကုိ ေံစားနုိင်ခစေန် စီစဉ်ခဆာင်ေွက် 
ခပးထားသည်။ SMEs များသည် ASEAN စီးပွားခေး၏  
ခနာက်ေံခကျာရိုးတစ်ေုြဖစ်ပပီး ASEAN GDP ၏  
၅၀ ောေိုင်နှုန်းထက်ပိုမို ပါဝင်ကာ အခေးကကီးခသာ  
ကများေိှ လုပ်ငန်းများ၏ ၉၉ ောေုိင်နှုန်းကုိ ကုိယ်စား 
ြပုမှုနှင့်အတူ လုပ်သားအင်အား၏ ၈၀ ောေိုင်နှုန်း 

ခကျာ်ကို ေန့်အပ်ထားသည်။ လက်ေှိြဖစ် ခပါ်ခနခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာခတာ်လှန်ခေးသည် ြပည်တွင်း 
ခေးကွက်များကို ခကျာ်လွန်ခသာ ခေးကွက်ေျဲ့ထွင် 
မှုနှင့် တိုးတက်မှုတို့ဆီသို့ ဦးတည်ကာ လုပ်ငန်းများ 
တုိးတက်ခစေန်အတွက် အသစ်ြဖစ်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် tools များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အေှိန ်
ြမှင့်တင်ခပးမှုနှင့်အတူ SMEs များအတွက် အလား 
အလာအသစ်များကို ယ ူ  ခဆာင်လာခပးသည်။ 

ေအရှ့အတာင်ောရှရှိ ေြျ ိုးသြီးပိုင် စီးပွားအရး 
လုပ်ငန်းြျားနှင့် SMEs ြျား
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်း များသည် အခေှ့ ခတာင် 
အာေှတွင် လွှမ်းမိုးမှုေှိသည်။ ၂၀၁၅ အာဆီယမ ်
အဖွဲ့ဝင် ၅ နိုင်ငံတွင် စုစုခပါင်း အာဆီယမ ်
လူဦးခေ၏ ၉.၈ ောေိုင်နှုန်းြဖစ်ခသာ အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင် 61.3 million ေန့်ေှိသည်။ သို့ောတွင ်
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် အမျ ိုးသားများ 
ခအာက် ခနာက်ကျကျန်ခနသည်။  ၂၀၁၇ OECD 
အစီေင်ေံစာသည် ASEAN တွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း 
လုပ်ကိုင်သည့် အမျ ိုးသမီးနှုန်းမှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း 
လုပ်ကိုင်သည့် အမျ ိုးသားနှုန်း၏ ၇၇ ောေိုင်နှုန်းေန့်  
ေှိသည်။ ကခမာဒီးယားတွင် ကိုယ်ပိုငလ်ုပ်ငန်း 
လုပ်ကိုင်သည့်  အမျ ိုးသားနှုန်း ၁၁၉ ောေိုင်နှုန်းနှင့် 
စင်ကာပူတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့်  
အမျ ိုးသားနှုန်း ၄၈ ောေိုင်နှုန်း အသီးသီးေှိကကသည်။

ထိုကွာဟေျက်များေှိခသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးပိုင်  
လုပ်ငန်းအများအြပားသည် အခေှ့ ခတာင်အာေှ 
စီးပွားခေးတွင် အခေးကကီးခသာ ခဆာင်ေွက်သူများ  
အြဖစ် အမျ ိုးသမီးများ၏ သိသာထင်ေှားသည့ ်
အေန်းကကို ခဖာ်ြပခသာ SMEs များြဖစ်ခကကာင်း 
အသိအမှတ်ြပုေမည် ြဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီးပိုင ်
SMEs များအား ထပ်မံပံ့ပိုးခပးြေင်းနှင့် အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းဆိုင်ော အေည်အခသွးများကို ပုံခဖာ်ခပး 
ြေင်းတို့သည် အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေးဆိုင်ော လုပ်ပိုင ်
ေွင့်တိုးတက်မှု၊ အမျ ိုးသမီးလုပ်သားပါဝင်မှုနှင့်  
ခဒသ၏ လူမှုစီးပွားတိုးတက်မှုတွင် ပိုမိုပါဝင်နိုင်မှု 
စခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးအများအြပားကိုယူခဆာင်
လာနိုင်သည်။ ဥပမာ-အခေှ့ခတာင်အာေှနိုင်ငံများ  

၁.၁။နိဒါန်း
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ြဖစ်ခသာ မခလးေှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကိ ု
အခြေေံထားခသာ သုခတသနသည် အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင်များမှာ အမျ ိုးသားလုပ်ငန်းေှင်များနှင့ ်
နှိုင်းယှဉ်ပါက အမျ ိုးသမီးဝန်ထမ်းေန့်အပ်ထားမှု  
ောေိုင်နှုန်းပိုမိုြမင့်မားခကကာင်း ေှာခဖွခတွ့ေှိေသည်။ 
အလုပ်ေျနိ်၊ ပါဝင်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတို့အတွက်   
ကျားမဆိုင်ော ကွာဟေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
အခေှ့နှင့် အခေှ့ခတာင်အာေှ(တရုတ်မှအပ)၏ GDP 
တွင် ၃၀ ောေိုင်နှုန်းအထိ ထည့်ခပါင်းနိုင်ပပီး စီးပွား 
ခေးတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုနှုန်း တိုးတက်ခစ 
ေန်အတွက် အပိုခဆာင်း USD 12 trillion ကို ၂၀၂၅ 
နှစ်စဉ် ကမာလံုးဆုိင်ော ထုတ်လုပ်မှုတွင် ထည့်ခပါင်း 
နိုင်သည်။

သုခတသနသည် အမျ ိုးသမီးများမှာ ဝင်ခငွေေှိေန်  
စွမ်းခဆာင်နိုင်ခကကာင်းလည်း မီးခမာင်းထိုးြပသ 
ေဲ့သည်။ ဥပမာ-ကမ ာဘ့ဏ်၏ ခလ့လာမှုအေ 
အမျ ိုးသားများသည် မိသားစုများနှင့် ကခလးများ  
အတွက် 30-40cents ကို စုပပီး အမျ ိုးသမီးများသည ်
တစ်ခဒါ်လာလျှင် 90 cents စုကကခကကာင်း ခလ့လာ 
သိေှိေသည်။

အ ခေှ့ခတာင်အာေှေိှ ကုိယ်ပုိင်လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခသာ  
အမျ ိုးသမီးနှုန်းသည် OECD ၏ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့ ်
နှိုင်းယှဉ်ပါက (၅၀ ောေုိင်နှုန်းေန့် ) ြမင့်မားခသာ်လည်း  
အမျ ိုးသမီးပိုင်လုပ်ငန်းများသည် တစ်ေါတစ်ေံတွင်  
ထပ်မံတိုးတက်ေန် အလားအလာနည်းပါးပပီး 
အမျ ိုးသားပိုင်လုပ်ငန်းများခအာက် ယှဉ်ပပိုင်မှု၊ 
အြမတ်နှင့် အေွယ်အစားတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အေွင့်အလမ်းများကို လက်လွှတ်ကကေသည်။ ထို့ြပင်  
အထူးသြဖင့် ကျားမ မညီမျှမှုနှင့် အမျ ိုးသမီး 
အေည်အခသွးများကို နှိမ့်ေျအသုံးြပုြေင်းတို့သည ်
အာဆီယမ်နိုင်ငံများတွင် နက်ရှိုင်းစွာ အရိုးစွဲခနခသာ  
အခလ့အထြဖစ်ခနခသာခကကာင့် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်း 
များသည် ကကီးမားခသာ  စိန်ခေါ်မှုအများအြပားနှင့ ်
ေင်ဆိုင်ခနေသည်။ ထို့ြပင် အမျ ိုးသားလုပ်ငန်းေှင ်
များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ 
သည် ေွဲြေားဆက်ဆံခသာ လူမှုခေးနှင့် ယဉ်ခကျးမှု 
ဆိုင်ော စံသတ်မှတ်ေျက်များခကကာင့်  ပညာခေးနှင့ ်
သင်တန်းများ၊ ခငွခကကးဆိုင်ော ေင်းြမစ်များ၊  
နည်းပညာများ၊ လူမှုခေးနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ော 
ကွန်ေက်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းေေှိမှု 

များကို ကန့်သတ်ေံထားေသည်။

အမျ ိုးသမီးများသည် ကခလးြပုစုခစာင့်ခေှာက်မှု 
တာဝန်များ၊ အိမ်မှုကိစများစသည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး  
များစွာကို အေျ ိုးမညီစွာ ခဆာင်ေွက်ခနကကေသည်။ 
ထို့ြပင် ၎င်းတို့အား လုပ်ငန်းဦး ခဆာင်သူများအြဖစ ်
လက်ေံေန်၊ အသိအမှတ်ြပုေန်နှင့် ဆက်ဆံေန်တို ့
အတွက် ေက်ေဲခစနိုင်ခသာ အိမ်ေှင်မများအြဖစ်သာ  
လက်ေံခနသည့် ပုံခသအခတွးခအေါ်များကို ပံ့ပိုး 
ခပးခနခသာ ဖိအားများနှင့် လူမှုခေးဆိုင်ော 
ခမျှာ်လင့်ေျက်များနှင့်လည်း ေင်ဆိုင်ခနေသည်။
လုပ်ငန်းေှင်အမျ ိုးသမီးများသည် လုပ်ငန်းေှင ်
ခနောသာမက အိမ်ေှင်မတာဝန်ပါ တစ်ပပိုင်တည်း 
ယူထားေြေင်းခကကာင့် လုပ်ငန်းကိစများနှင့် အိမ်မှု 
ကိစများ ခဆာင်ေွက်ေန်အတွက် အေျနိ်ကန့်သတ် 
ေျက်ဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ကကုံခတွ့ခနေသည်။

WSMEs ြျားေတွေ် COVID-19 ၏ ေေျ ိုး 
သေ်အရာေ်ြှုြျားနှင့် ေလားေလာရှိအသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုဆိုင်ရာ ေခွင့ ်
ေလြ်းြျား 
ကမာတဝန်းေှိ စီးပွားခေးနှင့် လူမှု အသိုက်အဝန်း 
များသည် ၂၀၂၀ အခစာပိုင်းတွင် ခပါ်ခပါက်ေဲ့ခသာ 
COVID-19 ၏ ြပင်းထန်စွာ ]ရိုက်ေတ်ြေင်းေံေသည်။ 
COVID-19 သည် ကမာလုံး ဆိုင်ော ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက ်
များနှင့် နယ်စပ်ခဒသ ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများတွင် 
အလျဉ်ြပတ်မှုများကို ြဖစ်ခပါ်ခစေဲ့သည်။ ထို့ြပင် ခန့
စဉ်လူမှုခေးခဆာင်ေွက်ေျက်များ၊ အြပုအမူများနှင့် 
အခလ့အကျင့်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြပင်းထန်စွာ 
အကျ ိုးသက်ခောက်ခစေဲ့သည်။

ထို့ခကကာင့် နိုင်ငံများ၏  လုံခေုံခေးဆိုင်ောခဆာင်ေွက် 
မှုနှင့် ကန့်သတ်ေျက်များသည် ကမာလုံးဆိုင်ော စီး
ပွားခေးခဆာင်ေွက်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး စိစစ ်
ခသာခကကာင့် လုပ်ငန်းအများအြပားမှာ ေပ်တန့်သွား 
ေဲ့ေသည်။

အခေှ့ခတာင်အာေှသည် ခေင်းေျက်မေှိခပ။  
အာဆီယမ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဘဏ်(ADB)သည် ၂၀၁၉ 
တွင် ၄.၄ ောေိုင်နှုန်းမှ ၂၀၂၀ တွင် ၁ ောေိုင်နှုန်းအထိ  
အာဆီယမ် ၁၀ နိုင်ငံအတွက် တိုးတက်မှုနှင့်  
ပတ်သက်ခသာ ေန့်မှန်းမှုကို ြပင်ဆင်ထား 
ခသာခကကာင့် IMF မှ အခေှ့ခတာင်အာေှစီးပွားခေး  
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ဆုတ်ယုတ်ခနြေင်းသည် ခဒသ၏ GDP ၁၅ ောေုိင်နှုန်း 
အထိ ြမင့်တက်နိုင်ခကကာင်း ေန့်မှန်းေဲ့သည်။

ထို့ြပင် နိုင်ငံများတွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည ်
အသက် ၁၅ မှ ၂၄ အကကား ၁၀-၁၅ သန်း အထိ  
တိုးတက်လာသည်။ ယေုအစီေင်ေံစာ ခေးသားခသာ 
အေျနိ်တွင်  အခေှ့ခတာင်အာေှေှိ WSMEs များ 
အပါအဝင် လုပ်ငန်းအများအြပားသည် ကမာလုံး 
ဆိုင်ော ကပ်ခောခဂါခကကာင့် မခမျှာ်လင့်ထားခသာ 
စီးပွားခေး၊ လုပ်ငန်းနှင့် လူမှုခေးဆိုင်ော အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုများြဖင့် ေင်ဆိုင်ခနေသည်။

သုခတသနသည် ကပ်ခောဂါမှာ အမျ ိုးသမီးများနှင့ ်
မိန်းကခလးများအား အေျ ိုးညီမျှမှု မေှိစွာ အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုေှိ ေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားခသာခကကာင့်  
WSMEs များအတွက် COVID-19 ၏ ကျားမဆိုင်ော 
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အခကကာင်းအောသည် သုခတသန၏ အခေးကကီး 
ခသာ နယ်ပယ်တစ်ေပ် ြဖစ်ေဲ့သည်။ အာေှပစိဖိတ ်
ခဒသေှိ MSMEs များအတွက် COVID-19 ၏ အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အဓိကေှာခဖ ွ
ခတွ့ေှိမှုများအေ ခဆာက်လုပ်ခေး၊ ဖိနပ်စက်ရုံ၊ 
အထည်အလိပ်၊ ေေီးသွားကစခသာ ရိုက်ေတ်မှု 
အြပင်းထန်ဆုံးေံေခသာ ကများတွင် အေျ ိုးညီမျှမှု 
မေှိစွာ အမျ ိုးသမီးဦးခေ အလွန်များြပားခနပပီး  
ထိုကများတွင် ပါဝင်ခသာသူများသည် အစိုးေ၏  
ခြဖခလျှာ့မှုဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်ေျက်များနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးများကို မေေှိနိုင ်
ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

သို့ောတွင် ကမာတဝန်းေှိ ကုမဏီများသည ်
lockdown ကာလအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသစ်များကို လက်ေံေန် ဖိအားခပးြေင်းေံေ 
ခသာခကကာင့် COVID-19 သည်  ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသံုးြပုမှုအတွက်အသိအမှတ်ြပုမှုအသစ် 
တစ်ေပ်နှင့်ပတ်သက်ပပီးလည်း ယူ ခဆာင်လာေဲ့ 
သည်။ ယေုခလ့လာမှုအေ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုသည် တိုးတက်မှုများြဖစ်ခပါ်ခစေန်နှင့ ်
တီထွင်ဖန်တီးမှုများြပုလုပ်ေန် WSMEs များအတွက် 
အလားအလာအသစ်များကို ခပးနိုင်ခကကာင်းနှင့်
ကျားမဆိုင်ောအတားအဆီးများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ေုနှိမ်ခပးနိုင်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

အခေှ့ခတာင်အာေှေှိ WSMEs များအကကား  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော လက်ေှိ  
အခြေအခနနှင့် အခတွ့အကကုံများနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အခသးစိတ် ခလ့လာမှုများမေှိခပ။ ယေုအစီေင်ေံစာ 
သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့် WSMEs  
များအကကား ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
COVID-19 ၏အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများကုိ ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားေန်နှင့် လက်ခတွ့တွင် နှိုင်းယှဉ်ထားခသာ
ခလ့လာမှုတစ်ေပ်ကို ခဆာင်ေွက်ြေင်းြဖင့် ထိုကွာဟ 
ေျက်ကို ြဖည့်ဆည်းနိုင်ေန် စီစဉ်ထားခပးထားသည်။
ယေုအစီေင်ေံစာသည် ကခမာ ဒီးယား၊ မခလးေှား၊  
အင်ဒိုနီးေှားနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံတို့၏ WSMEs များ  
အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို ယူခဆာင်လာ 
ခသာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အေွင့်အလမ်းအသစ်များနှင့်
ပတ်သက်ပပီး စစ်ခဆးထားခသာ သုခတသနများမှ 
ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများကို အခသးစိတ်ခဖာ်ြပထားသည်။ 

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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WSMEs များမှ ေင်ဆိုင်ခနေခသာ ကျားမဆိုင်ော ြပဿနာများနှင့် သီးသန့် ြဖစ်ခသာ ြပဿနာများကို မီးခမာင်း  
ထိုးြပသြေင်းသည်  အကျပ်အတည်းကာလမတိုင်မီကာလနှင့် သိသာစွာ ကွဲြပားခသာ COVID-19 အလွန် 
ပတ်ဝန်းကျင်သစ်တွင် ေင်ဆိုင်ေခသာ ထိေိုက်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အားနည်းေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အကဲြဖတ်ေန ်
ပထမအဆင့်ြဖစ်သည်။ ထိုေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများကို အခြေေံခသာ လက်ခတွ့ကျသည့် မူဝါဒဆိုင်ော အကကံြပုေျက ်
များကုိ အဆုိြပုြေင်းြဖင့် ထုိခလ့လာမှုသည် COVID အလွန်ကာလတွင် ေှင်သန်ေန် WSMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
ခဂဟစနစ်ဖန်တီးမှုနှင့် ပိုမိုခကာင်းမွန်ခသာ မူဝါဒဆိုင်ော မူခဘာင်များအတွက် အခေးကကီးခသာ အစိုးေနှင့်  
ပုဂလိကပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ အြမင်များကို စီစဉ်ခပးပပီး မူဝါဒေျမှတ်ောတွင် ပါဝင်ေန်ေည်ေွယ်သည်။

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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ယေုအေန်းသည် ယေုအစီေင်ေံစာတွင်  ခဖာ်ြပ  
ထားသည့် နိုင်ငံအားလုံးနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာ  
မှုများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများကို အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပ 
ထားသည်။ ပါဝင်ခသာ နိုင်ငံများြဖစ်သည့်  
အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့် ကခမာဒီးယား 
နိုင်ငံတစ်ေုစီ၏ အဖွဲ့တစ်ေုစီမှ ခဆာင်ေွက်ထားခသာ  
အဓိကအစိတ်အပုိင်း ၃ ေပ်ပါဝင်သည့်အေျက်အလက် 
စုခဆာင်းမှုြဖင့် အေည်အခသွးမီေျဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်း 
တစ်ေပ်ကို ယေုသုခတသနအတွက် အသုံးြပု 
ထားသည်။

ကျယ်ြပန့်ခသာ အင်တာေျူး (open ended  

questions)များကို ခလ့လာမှုတွင် ပါဝင်ေန်ဖိတ်ကကား  
ထားခသာ WSMEs များမှ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင် 
များြဖင့် ခဆာင်ေွက်ထားသည်။ WSME လုပ်ငန်းေှင် 
၈၄ ဦးကို ကုန်ကကမ်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ဝန် ခဆာင်မှု 
လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ က ၃ ေပ်ကို  
ကိုယ်စားြပုေန် ခသေျာစွာ ခေွးေျယ်ထားသည်။

ဇယား ၁.၁- အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့် ကခမာ ဒီးယားေှိ SME များ၏ နှစ်စဉ်ဝင်ခငွနှင့် 

ပတ်သက်ပပီး အမျ ိုးအစားေွဲြေင်း

၁.၂။ နည်းလမ်း

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု

, 

Type
MyanmarIndonesia CambodiaMalaysia

Small 
Enterprises (SE)

Approx. Up to USD 
74,000 for wholesale 

and service

Approx. Up to 37,000 
for retail and other

Approx. USD 74,000  
to USD 222,000 for 

wholesale

Approx. USD 74,000 
to USD 148,000 for 

service

Approx. USD 37,000 
to 74,000 for retail 

and other

Approx. USD 20,000 
to USD  170,000

Approx. USD  
170,000 to USD 3.4 

million

Approx. USD 50,000 
to USD 250,000

Approx. USD 250,000 
to USD 500,000

Approx. USD 72,000 
to USD 720,000

(Calculated at 1 USD 
= 1,350 MMK 

exchange rate)

(Calculated at 1 USD 
= 14,702 IDR 

exchange rate)

Calculated at 1 USD
= 4,070 KHR 

exchange rate

Calculated at 1 USD 
= 4.16 MYR exchange 

rate

Approx. USD 720,000 
to USD 4.8 million

Medium 
Enterprises (ME)
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WSME လုပ်ငန်းေှင်များကို ကေွဲများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကိုယ်စားြပုမှုြဖင့် အမျ ိုးအစားေွဲြေားထားသည်။  
ကများေှိ လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားများတွင် လုပ်ငန်းေှင်များအကကား ဒဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ပုံစံများကို အကဲြဖတ်ထားသည်။

ဇယား ၁.၂- ကေွဲများမ ှWSME လုပ်ငန်းေှင်များ

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု

ေမွးြမေရး

စိုက်ပျ ိးေရး အိတ်ထုတ်လုပ်မှ ေန�ကေလးထိန်းဌာန

သဘာဝေဆးဆိုးအထည် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး အစားအစာှင့် အေဖျာ်ယမကာ

အစားအစာှင့် အေဖျာ်ယမကာ

အဝတ်အထည်

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင် ပညာေရး

အမျ ိးသမီးဝတ်အထည် ပိုင်ဆိုင်မှဆိုင်ရာ စီမံခန�်ခွဲမှ

ပုံှိပ် အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း

ေဆး

လက်လီထုတ်လုပိမှ

ပညာေရး ေရခဲစက် အလှကုန်အေရာင်းဆိုင် စက်မှှင့် ေဆာက်လုပ်ေရး

အစားအစာထုတ်လုပ်မှ

ေဆးလိပ်ခုံ

ေဆာက်လုပ်ေရး

ပိုကုန်&သွင်းကုန်လုပ်ငန်း

ပရိေဘာဂအေရာင်းဆိုင်များ

အစလာမ်ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မှ

ဖက်ရှင်ဆိုင် ပုဂလိက မူလတန်းေကျာင်း

ပန်းိုက်ပုံှိပ်လုပ်ငန်း

ေဆးြဖန�်ြဖးမှ

OEM အလှကုန်ထုတ်လုပ်မှ

အေြခခံထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှ ေဆာက်လုပ်ေရးကန်ထိုက်တာ

ငှက်သိုက်ထုတ်လုပ်မှ

စာေရးကိရိယာအေရာင်းဆိုင်

ဗိသုကာ

သစ်စက်

HR အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း လက်မှအထည်

အခွန်၊ စာရင်းစစ်ှင့် စာရင်းကိုင်

အစားအစာှင့် အေဖျာ်ယမကာ
ကျန်းမာေရးှင့် 

တစ်ကိုယ်ရည်ထိန်းသိမ်းမှ

အမျ ိးသမီးများအတွက် 

ကျွမ်းကျင်မှြမင့်တင်မှဆိုင်ရာ 

ပလက်ေဖာင်း

ေအာ်တစ်ဆင်ကေလးများြပစု

ေစာင့်ေရှာက်ေရးေဂဟာ

အိမ်တွင်းထိန်းသိမ်းေစာင့်ေရှာက်
မှဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ၊ 
အိမ်သုံးပစည်းများှင့် 

ေဆာက်လုပ်ေရးသုံးပစည်းများ

ကေလးများအတွက် သဘာဝအသားအရည်
ထိန်းသိမ်းေရးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှ

သဘာဝေြမသဇာှင့်တိရစာန် 
အစာထုတ်လုပ်မှ

E-commerce မှတဆင့် သဘာဝ
ေြမသဇာသုံးထုတ်ကုန်များေရာင်းချမှ

ကျွမ်းကျင်မှဆိုင်ရာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မှ

ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးှင့် 

အြမန်ေချာပိုလုပ်ငန်း

ဒစ်ဂျစ်တယ်ေဈးကွက်ရှာေဖွမှ/

ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရးဝန်ေဆာင်မှ

ေဆးဖက်ဝင်ဟင်းခတ်

အေမွှးအကိင်

အိမ်တိုင်ရာေရာက်ကျန်းမာေရး

ဝန်ေဆာင်မှ

ကေလးကစားကွင်း/

အပန်းေြဖရိပ်သာ

ကေလးကစားစရာပစည်း 

အေရာင်းဆိုင်

အတွင်းစာရင်းစစ်ှင့် 

ပူးေပါင်းစီမံခန�်ခွဲမှ
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ယေုအပိုင်းမှ အြမင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာနှင့် WSME ခဂဟစနစ်တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ပိုမိုသိေှိနားလည်နိုင်ခစေန်နှင့် WSMEs များမှ ခဖာ်ြပ  
ထားခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်တို ့
အတွက် လိုအပ်ခသာ အဆင့်များကို ခဖာ်ထုတ်ေန် 
ကွဲြပားခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ပညာေှင်များ 
၏ အင်တာေျူးများပါဝင်ခသာ ခသေျာစွာ ခေွးေျယ ်
ထားခသာ ပညာေှင် ၁၈ ဦးြဖင့် အင်တာေျူးများ 
သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသွင်ကူးခြပာင်း 
မှုများ၊ စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများနှင့် အမျ ိုးသမီးများ 
ပါဝင်ခသာ အဖွဲ့အစည်းများစသည့် နယ်ပယ်များ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ ကျွမ်းကျင်သူပညာေှင်များထံမ ှ
လက်ခတွ့ကျခသာ ကျယ်ြပန့်သည့် ေဟုသုတများနှင့်  
ကျယ်ြပန့်ခသာ အြမင်များေေှိနိုင်ေန်အတွက် သုခတ 
သနအဖွဲ့ကို ကူညီနိုင်ေဲ့သည်။
 
WSME များနှင့် ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများမှ  
ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများသည် အစိုးေအဖွဲ့အစည်းများ၊ ေင်း
နှီးြမှပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ်များ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ 
အစည်းများ၊ နည်းပညာကုမဏီများနှင့် ဦးခဆာင်သ ူ

အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ၏ ကိုယ်စားလှယ် ၂၉ ဦး 
ပါဝင်ခသာ အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲတစ်ေပ်ကို စီစဉ်နိုင ်
ေဲ့သည်။ 

အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲသည် အင်တာေျူးများမှ 
စုခဆာင်းထားခသာ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ခဆွးခနွးနိုင်ေန် စီစဉ်ထားကာ 
ခဆွးခနွးပွဲမှ ပညာေှင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ပိုမိ ု
အြမင်ကျယ်ခစနိုင်ေန်အတွက်  WSMEs များ၏ 
ခသးငယ်ခသာ အခတွ့အကကုံများမှ ေေှိလာသည့ ်
အခြဖေှာမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အကကံြပုေျက ်
များကို စီစဉ်ခပးေဲ့သည်။ ခဆွးခနွးပွဲသည် WSMEs 
များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ မည်သို ့
အများဆုံးအလားအလာေေှိနိုင်ပုံနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
လက်ခတွ့ကျသည့် အကကံြပုေျက်များနှင့် အခြဖေှာမှု 
များကို ဖန်တီးေန် ေည်ေွယ်သည်။

ခလ့လာမှုတွင် ပါဝင်ေဲ့ခသာ WSME လုပ်ငန်းေှင်များ၊  
ပညာေှင်များနှင့် အကကံခပးခဆွး ခနွးပွဲမှ အဖွဲ့ဝင်များ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ဇယား၁.၃ တွင် အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပ 
ထားသည်။

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု

ဇယား ၁.၃- ယေုသုခတသနအတွက် လုပ်ငန်းေှင်အခေအတွက်နှင့် ၎င်းတို့၏ အကျဉ်းေျုပ်ပရိုဖိုင်းလ်များ

လုပ်ငန်းရှင်အေရအတွက်

Indonesia

အမျ ိးသမီး၂၆ဦး

ပညာရှင်၅ဦး ကိုယ်စားလှယ်၇ဦး

၁၂ SEs ၁၄ MEs

လုပ်ငန်းရှင်များ၏
အသက်

WSMEs

ပညာရှင်များ အ�ကံေပးေဆွးေွးပွဲလုပ်ငန်းသက်တမ်း

အများစုမှ
၂၅-၃၀

ှစ်ကား

အများစုမှာ
၆ှစ်ထက်ပို

အများစုမှာ
၁၀ှစ်ေအာက်တွင်

Myanmar

ပညာရှင်၅ဦး ကိုယ်စားလှယ်၆ဦး

၁၀ SEs ၁၀ MEs

အများစုမှာ 
၃၀-၄၅ှစ်ကား

အများစုမှာ 
၅၀ှစ်ကား

အများစုမှာ 
၃၀ှစ်ကား

အများစုမှာ 
၁-၅ှစ်

အများစုမှာ 
၅-၁၀ှစ်

Malaysia

အမျ ိးသမီး၁၈ဦး

ပညာရှင်၄ဦး ကိုယ်စားလှယ်၉ဦး

၁၆ SEs ၂ MEs

အမျ ိးသမီး၂၀ဦး

ပညာရှင်၄ဦး ကိုယ်စားလှယ်၇ဦး

၁၂ SEs ၈ MEs

ကုန်ကမ်းထုတ်လုပ်မှ၊ ထုတ်လုပ်မှှင့် ဝန်ေဆာင်မှကဏများမှ 
အမျ ိးသမီးလုပ်ငန်းရှင်၈၄ဦး/WSMEs

စုစုေပါင်း
မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ ပညာေရး
ကဏ၊ အမျ ိးသမီးလုပ်ငန်း
ရှင်များ၊ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်
ကူးေြပာင်းမှဆိုင်ရာပညာ
ရှင်များ၊ အမျ ိးသမီးများ

ပါဝင်ေသာလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ
အဖွဲအစည်းမှပညာရှင်များှင့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမှဆိုင်ရာပညာရှင်
များ၏ ကိုယ်စားလှယ်၂၉ဦး

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း
ပညာအသွင်ကူး

ေြပာင်းမှ၊ SMEsှင့် 
အမျ ိးသမီးများ

ပါဝင်ေသာလုပ်ငန်း
များဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းတိုမှ 
ပညာရှင်၁၈ဦး

Cambodia

ိုင်ငံ

အမျ ိးသမီး၂၀ဦး
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WSMEs များနှင့် ပညာေှင်များ၏ အင်တာေျူးများနှင့်  
အကကံခပး ခဆွး ခနွးပွဲတို့သည် ပုံ ၁.၁ တွင်ခဖာ်ြပထား 
သည့်အတိုင်း က ၄ ေပ်နှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အြမင်များအား စုခဆာင်းနိုင်ေန် စီစဉ်ထားသည်။  
ထုိကများသည် WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများနှင့် စိန်ခေါ်မှု 
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး စီစဉ်ခပးထားကာ COVID-19 

ကာလကို ေင်ဆိုင်ြဖတ်ခကျာ်နိုင်ေန်အတွက် 
အခေးကကီးသည့် နယ်ပယ်များမှ ကုိယ်စားလှယ်များကုိ  
ခေွးေျယ်ခပးထားသည်။

စိန်အခါ်ြှုြျားနှင့် ေန့်သတ်ချေ်ြျား  
COVID-19 ကာလအတွင်း ယေုသုခတသနကို 
ခဆာင်ေွက်ောတွင် နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံ၏ အဖွဲ့များအားလုံး 
အခနြဖင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်ေဲ့ကကေသည်။ 
သုခတသန အဖွဲ့များသည် အဓိကအားြဖင့် 
လိုအပ်ခသာ အေျက်အလက်များကို ခေှေ့ခြပာင်း 
ခကာက်ယူေန်နှင့် ပညာေှင်များြဖင့် ဆက်သွယ်ေန ်
တို့အတွက် အွန်လိုင်းအင်တာေျူးများ၊ မိုဘိုင်းနှင့ ်
ေီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု/ခဆွးခနွးမှုများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာများကုိအသုံးြပုေဲ့ကကသည်။ 

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု

ပုံ ၁ႉ၁- သုခတသနဆိုင်ော ကများ

လျှပ်စစ်မီးြပတ်ခတာက်ြေင်းနှင့် အင်တာနက် 
ေျတိ်ဆက်မှု အားနည်းြေင်းတို့သည် အွန်လိုင်းမှ  
ခဆွးခနွးမှုများကို အကျ ိုးသက်ခောက်ခစခသာ 
ခကကာင့် လိုအပ်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်များ
ခကာက်ယူမှုနှင့် လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ဆက်သွယ ်
မှုတို့ကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် ခဆာင်ေွက်ောတွင် 
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်  ခတွ့ကကုံေဲ့ေသည်။ အေျနိ်ကန့်သတ် 
ေျက်များခကကာင့် ခေွးေျယ်ထားသည့် နိုင်ငံတစ်ေုစီမ ှ

WSME လုပ်ငန်းေှင်များ၊ ပညာေှင်များနှင့် အကကံခပး 
များြဖင့် ခဆာင်ေွက်ေဲ့ခသာ ယေုသုခတသနသည ်
အတိုင်းအတာအားြဖင့် ကန့်သတ်ြေင်းေံေသည်။  
ယေုသုခတသနမှ စုခဆာင်းထားခသာ အြမင်များသည်  
အခေှ့ခတာင်အာေှခဒသ၏ WSMEs များအကကား 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသံုးြပုမှု အခြေအခနများနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး ခဖာ်ထုတ်ောတွင် တန်ဖိုးေှိခသာ အြမင် 
များြဖစ်သည်။ ယေုအစီေင်ေံစာသည် ကမာ လုံး 
ဆိုင်ော အကျပ်အတည်းများအကကား လုပ်ငန်းများကိ ု
စီမံေန့်ေွဲောတွင် SMEs များနှင့် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်း 
ေှင်များ ေင်ဆိုင်ခနေခသာ အေွင့်အလမ်းများနှင့် 
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အလင်းြပေဲ့သည်။ 

Pilar 1
Access to 
Financing

Pilar 3
Business 

Processes and 
Management

Pilar 2
Access Mentoring, 

Networking, and Skills

Pilar 4
Crisis Management 

(COVID-19)
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ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် SMEs များ၏ 
မဟာေျူဟာများကို အေှိန်ြမှင့်တင်ခပးနိုင်ေန်နှင့ ်
customer များအတွက် အေျနိ်တိုတိုြဖင့် အကျ ိုးထိ 
ခောက်မှု ပိုမိုေှိခစေန်တို့အတွက် ကမာတဝန်းေှိ 
SMEs များအတွက် အေွင့်အလမ်းအများအြပားကို
ယူခဆာင်လာခပးသည်ကို မြငင်းနိုင်ခပ။ WSMEs 

များသည် အေျနိ်တိုတိုနှင့် အကျ ိုးထိခောက်မှုေှိခသာ
လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုများအတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးြပုနိုင်သည်။
လွန်ေဲ့ခသာ ဆယ်စုနှစ် ၂ စုခကျာ်အေျနိ် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
ခေတ်တွင် တည်ခထာင်ထားခသာ လုပ်ငန်းများ၊  

အခစာပိုင်းကာလများတွင် တည်ခထာင်ထားခသာ 
လုပ်ငန်းများနှင့် အေွယ်အစားမျ ိုးစုံေှိခသာ  
ကုမဏီများ(အခသးစား၊ အငယ်စား၊ အလတ်စားနှင့် 
အကကီးစား)သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကိ ု
အသုံးြပုေဲ့သည်။ ခအာက်ပါစာပိုဒ်များတွင် စာခေး 
သူများသည် အခစာပိုင်းက ခဖာ်ြပထားခသာ က 
၄ ေပ်၏ WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
ဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းသစ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
အစီအစဉ်ခေးဆွဲေဲ့သည်။

၁.၃။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှ ခပးခသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းသစ်များ

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု

Digital Physical

Pilar 2
Access Mentoring, 

Networking, and Skills

Pilar 1
Access Financing

Pilar 4
Crisis Management 

(COVID-19)

Pilar 3
Business Processes & 

Management

ပုံ ၁ႉ၂- ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှခပးခသာလုပ်ငန်းနှင့်

ပတ်သက်သည့် အေွင့်အလမ်းသစ်များ
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ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု
ယုံကကည်စိတ်ေျေခသာ ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော  
နည်းလမ်းသည် WSMEs များ၏ တိုးတက်မှုအတွက ်
အခေးကကီးသည်။ လက်ေှိတွင် WSMEs များအတွက် 
လုပ်ငန်းများ စတင်တည်ခထာင်နိုင်ေန်နှင့် ခေေှည်  
တည်တံ့ခစနိုင်ေန်တို့အတွက် ခယဘူယျအကျဆုံး 
နည်းလမ်းသည် ကိုယ်ပိုင်စုခဆာင်းခငွများ၊ 
မိသားစုများ၊ သူငယ်ေျင်းများနှင့်  ပုဂလိကေင်းနှီး 
ြမှပ်နှံသူများထံမှ ခေျးခငွများကို အသုံးြပုေန ်
ြဖစ်သည်။ WSMEs များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်းပညာကုိ အသံုးြပုပပီး ပုဂလိကေှယ်ယာပုိင်ဆုိင်မှု 
(PE)၊ လုပ်ငန်းေင်းနှီးခင(ွVC)၊ အများထံမှ ေှယ်ယာ 
တန်ဖိုးများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခငွခေျးမှု(ECF)၊ ခေတို  
ခေျးခငွ၊ အွန်လိုင်းမှ ခငွခေျးြေင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
အခသးစားခေျးခငွ၊ အဖွဲ့အစည်းများအားခပးခသာ
ခထာက်ပ့ံခကကးများနှင့် အမျ ိုးသမီးများအားခပးခသာ  
ခထာက်ပ့ံခကကးများ ေေိှနုိင်သည်။ အထူးသြဖင့် ECF ကို  
အွန်လိုင်းပလက်ခဖာင်းများမှတဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာြဖင့် အကဲြဖတ်သည်။ ECF သည် အများ  
ထံမှ ေေှိခသာ ခေျးခငွပုံစံများနှင့် သိသာစွာ ကွဲြပား 
သည်။ ECF တွင် အများထံမှ ခေျးခငွေေှိမှုနည်းလမ်း 
နှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားခသာ ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုဆိုင်ော 
ဆုံးြဖတ်ေျက်များပါဝင်သည်။ ထို့ြပင် ေှယ်ယာတန်ဖိုး 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ အများထံမှ ခေျးခငွေေှိမှုသည ်
အဖွဲ့အစည်းများအားခပးခသာ ခထာက်ပံ့ခကကးမှ  
ေေှိခသာ အေင်းအနှီးြဖင့် မတည်ထားခသာ  
လုပ်ငန်းများအတွက် ေင်းြမစ်အသစ်ခပးြေင်းြဖင့် 
အဖွဲ့အစည်းများအားခပးသည့် ခထာက်ပံ့ခကကးနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော ကွာဟေျက်ကိ ု
ခလျာ့နည်းခစနိုင်သည်။ အြေားနည်းြဖင့် မတည ်
နိုင်ြေင်း မေှိခသာ ပခောဂျက်များအတွက် အများ 
ထံမှ ခငွခေျးြေင်းနည်းလမ်းကို အသုံးြပုနိုင်သည်။ 
အများစုထံမှ ခေျးခငွေေှိမှုသည် ဘဏ်နှင့် ေှယ်ယာ  
တန်ဖိုးေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများ (ပုဂလိကေင်းနှီးြမှပ်နှ ံ
မှုနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ော ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှု)ကဲ့သို့ခသာ 
သမားရိုးကျေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများထက် ပိုမိုအကျ ိုး 
ထိခောက်မှုေှိခသာ နည်းလမ်းြဖင့် ခငွခကကးများ 
လည်ပတ်နိုင်သည်။

အွန်လိုင်းမှတဆင့် အများထံမှ ခငွခေျးြေင်းဆိုင်ော 
ပလက်ခဖာင်းကို အေှိန်ြမှင့်တင်ခပးြေင်းသည ်

SMEs များအတွက် အလားအလာေှိခသာ ေင်းနှီး 
ြမှုပ်နှံသူများကို ေေှိခစနိုင်သည်။ ၂၀၁၈ ခလ့လာမှု 
အေ လုပ်ငန်းေှင်များြဖင့် ဆက်ဆံခေးကို ထိန်းသိမ်း 
နိုင်ေန်နှင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ခဆာင်မှုများ ပိုမိ ု
တိုးတက်နိုင်ခစေန်တို့အတွက် အများထံမှ ခငွခေျး 
မှုဆိုင်ော ပလက်ခဖာင်းကို ေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများမှ 
အသုံးြပုကကခကကာင်း ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့သည်။ အများ 
ထံမှ ခငွခေျးမှုနည်းလမ်းကို အသုံးြပုြေင်းသည်  
အများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများ 
အတွက် ကတိကဝတ်ဆိုင်ော ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှု 
များေှိေန် လိုအပ်ပပီး ထိုပလက်ခဖာင်းေှိ post များ၊  
ခဝဖန်မှုများနှင့် follower များမှတဆင့် လုပ်ငန်း 
ေင်းနှီးခငွေေှိသည့် လုပ်ငန်းေှင်အခေအတွက်ကို 
တိုးတက်ခစနိုင်သည်။

အများထံမှ ခငွခေျးမှုနည်းလမ်း(crowdfunding) 

အမျ ိုးအစားခအာက်တွင် ပါဝင်ခသာ အြေားခငွခေျးမှု 
နည်းလမ်းတစ်ေပ်မှာ အွန်လိုင်းမှ ခငွခေျးမှုနည်း 
လမ်း(P2P) ြဖစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှ ခငွးခေျးြေင်းသည် 
ခငွခကကးဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂလိက 
တစ်ဦးေျင်းစီအတွက် စီစဉ်ခပးခသာ  ခေျးခငွဆိုင်ော 
ြဖစ်စဉ်တစ်ေပ် ြဖစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှ ခငွခေျးမှုနည်း 
လမ်းတွင် ခငွခကကးေင်းြမစ်များေိှခကကာင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းလမ်းများမှတဆင့် အကဲြဖတ်နုိင်သည်။ ေှယ်ယာ 
တန်ဖိုးဆိုင်ော အများထံမှ ခငွခေျးမှုနည်းလမ်း(ECF) 

နှင့်ပတ်သက်ခသာ အကျ ိုးအြမတ်မှာ ေှယ်ယာ 
ပုိင်ဆုိင်မှုအခနြဖင့် ကုမဏီတွင် ေင်းနီှးြမှပ်နံှမှုဆုိင်ော  
အေွင့်အလမ်းကို ေေှိနိုင်မည်ြဖစ်ပပီး P2P ခငွခေျးမှု
နည်းလမ်းသည် အတိုးနှုန်းများ ေေှိနိုင်သည်။

ECF နှင့် P2P ခငွခေျးမှုဆိုင်ော နည်းလမ်းများသည ်

WSMEs များအတွက် လုံခေုံစိတ်ေျေမှုေှိခသာ  
နည်းလမ်းများြဖစ်ပပီး အင်ဒိုနီးေှားနှင့် မခလးေှားတွင်  
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုြဖင့် ခဆာင်ေွက်ထားသည်။  
အင်ဒိုနီးေှားတွင် ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှု
အာဏာပိုင်သည် ECF ကို စည်းမျဉ်းအမှတ် 37/ 

POJK.04/2018 နှင့် P2P  ကို စည်းမျဉ်းအမှတ် 77/ 

POJK.01/2016 တို့မှတဆင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း 
ထားသည်။ မခလးေှားတွင် ECF နှင့် P2P ခေျးခငွ 
ဆိုင်ော စည်းမျဉ်းအများစုနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
Securities Commission of Malaysia(SC) မှ ထုတ်ခဝ 
ေဲ့ခသာ အသိအမှတ်ြပုထားသည့် ခေးကွက်များနှင့ ်

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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ပတ်သက်ခသာ လမ်းညွှန်ေျက်များ၂၀၁၅ အား 
၂၀၁၆ တွင် ြပန်လည်ြပင်ဆင် ထုတ်ခဝေဲ့သည်။ 

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် 
ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
COVID-19 ဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များသည် လူမှုခေး 
အဆက်အသွယ်များကို ြဖတ်ခတာက်ေမည်ကိ ု
ဆိုလိုြေင်းမဟုတ်ပဲ ဆက်သွယ်မှုများကို ဆက်လက ်
ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ေန် အွန်လိုင်းမှတဆင့်သင်တန်း 
များနှင့် ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှု 
ပလက်ခဖာင်းများကို သင်ကကားြပသသူများနှင့ ်
သင်တန်းသားများအတွက် စီစဉ်ခပးထားသည်။  
လုပ်ငန်းေှင်တိုင်းသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ော ဆုံးြဖတ ်
ေျက်များ ေျမှတ်နိုင်ေန်အတွက် ပံ့ပိုးမှုများ လိုအပ ်
သည်။ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် ပံ့ပိုးမှု 
ပိုမိုလိုအပ်သည်။ အမျ ိုးသမီးများအခနြဖင့် ကကုံခတွ့ 
ေခသာ ကကာေှည်စွာ လက်ေံထားကကသည့် လူမှုခေး 
နှင့် ယဉ်ခကျးမှုဆိုင်ော ေွဲြေားဆက်ဆံမှုများခကကာင့်
အထူးသြဖင့် အမျ ိုးသားများလွှမ်းမိုးခသာ နယ်ပယ ်
များေိှ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များမှာ ပုိမုိလုိအပ်သည်။

လုပ်ငန်းဆိုင်ော သင်ကကားြပသသူနှင့် ပံ့ပိုးသူများ 
အဖွဲ့သည် ပညာေှင်များ၏ လမ်းညွှန်ေျက်များကို ေေှ ိ
ေျနိ်တွင် ကွာဟေျက်ကို ြဖည့်ဆည်းခပးေန် ကူည ီ
နိုင်ပပီး လုပ်ငန်းခအာင်ြမင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုတို့နှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး တာဝန်ေှိခသာ အဖွဲ့ြဖစ်သည်။

အထူးသြဖင့် အမျ ိုးသားများလွှမ်းမိုးခသာ ပတ်ဝန်း 
ကျင်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဆာင်ေွက်ခနခသာ 
အမျ ိုးသမီးများအတွက် အတုယူနိုင်ခစေန် အြေား 
ခအာင်ြမင်ခသာ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များနှင့ ်
စံြပပုဂိုလ်များေှိေန် အခေးကကီးလာသည်။ ယေ ု
အစီေင်ေံစာသည် သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက ်
ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိ ု
လွယ်ကူခစေန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို မည်သို ့
အသံုးြပုပပီး ခဆာင်ေွက်နုိင်ခကကာင်း ခဖာ်ထုတ်ေ့ဲသည်။

ထို့ြပင် WSMEs များသည် တိုးတက်မှုများ၊ customer 
များ၏ အမူအကျင့်များနှင့်အမှီလိုက်နိုင်ေန်အတွက ်
စဉ်ဆက်မြပတ်သင်ကကားမှုေှိေန် လိုအပ်သည်။  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသံုးြပုြေင်းြဖင့် အဖဲွ့အစည်း 
များမှ စီစဉ်ခပးသည့် သင်တန်းများ၊ အသိပညာ 
ေဟုသုတများနှင့် လူ့စွမ်းအားအေင်းအြမစ်ဖွံ့ပဖိုး 

တက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းအသစ ်
များကို ေေှိခစနိုင်သည်။ နည်းပညာအသုံးြပုမှု 
တိုးတက်လာြေင်းသည် သင်ကကားခေးပစည်းများနှင့်
ပတ်သက်ခသာ ခြပာင်းလဲမှုများ၊ ခနောတိုင်းတွင ်
ေေှိခစနိုင်မှုများနှင့် ခတာင်းဆိုမှုများကို ြဖည့်ဆည်း 
ခပးနိုင်သည်။ 

ဥပမာ-လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများသည်  
အွန်လိုင်းမှ ခဆွးခနွးပွဲများ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်း 
ေီဒီယိုများ၊ အွန်လိုင်းသင်တန်းများမှတဆင့်  
ေဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးတက်နိုင်သည်။

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက ်
ဆိုင်ော ခပါင်းစည်းမှုနှင့် ထုတ်ကုန်ဆိုင်ော ေွဲြေားမှု 
တို့မှတဆင့် customer များနှင့် ဆက်သွယ်မှုနည်း 
လမ်းကို အသွင်ကူးခြပာင်းခပးသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာသည် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း နည်းပါးခသာ 
လုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစေိတ်ခလျာ့နည်းခစေန်၊  
အေျနိ်သက်သာခစေန်နှင့် ေင်းြမစ်များသက်သာ 
ခစေန်တို့အတွက် ကူညီနိုင်သည်။

ပ့ုိခဆာင်ဆက်သွယ်မှုနှင့် နယ်စပ်ခဒသေိှလုပ်ငန်းများ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်များ 
အတွက် ကုန်ကျစေိတ်များတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 
ပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော ကုန်ကျစေိတ်များသည ်
ပါဝင်ခနသည်။ ဥပမာ customer ဆက်သွယ်မှု 
ဆိုင်ော နည်းလမ်းများနှင့် ခေးကွက်များသည ်
ဝယ်လုိအားနှင့် ခောင်းလုိအားများ၊  အေင်းအြမစ်များ  
ေျတိ်ဆက်မှုများနှင့် WSMEs များအတွက် ြပည်တွင်း 
နှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ခောင်းေျေန် ေင်းြမစ်များနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး တိုးေျဲ့ေန်တို့အတွက် ကူညီနိုင်သည်။

အထူးသြဖင့် လူမှုမီဒီယာသည် SME ခေးကွက ်
အတွက် အကျ ိုးထိခောက်မှုေှိခသာ ကကားေံနယ ်
တစ်ေပ်ြဖစ်သည်။ Facebook နှင့် instagram 
တို့သည် အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့်  
ကခမာ ဒီးယားေှိ WSME လုပ်ငန်းေှင်များအကကား 
ခေပန်စားသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ WSME လုပ်ငန်းေှင ်
များသည် တစ်ကိုယ်ေည်အသုံးြပုမှုနှင့် လုပ်ငန်း 
အတွက် အသုံးြပုမှုတို့အတွက် facebook ကို  
အလွန်အားထားကကသည်။

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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ြမန်မာနိုင်ငံတွင် facebook သည် ခေးဝယ်ေနန်ှင့်  
သတင်းအေျက်အလက်များ ေှာခဖွေန်တို့အတွက ်
အဓိက tool ြဖစ်လာသည်။ facebook တွင် ြမန်မာ 
ဘာသာစကားြဖင့် ခဖာ်ြပထားခသာ အခကကာင်း 
အောများသည်  အာရုံစိုက်ေံေသည်။အသုံးြပုသူ 
များသည်  အင်တာနက်တွင် သတင်အေျက်အလက် 
များကို search engines များြဖင့်ေှာခဖွြေင်းထက် 
platform အသံုးြပုေှာခဖွြေင်းကုိ ပုိမုိနှစ်သက်ကကသည်။

လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်နှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုများအတွက် လုပ်ငန်း  
ေှင်များအကကား ခေပန်းစားခသာ အြေားဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာဆိုင်ော နည်းလမ်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန် ခဆာင်မှုများ(DFS)ြဖစ်သည်။ 
DFS သည် အစိုးေအခနြဖင့်  ြပန်လည်နာလန်ထူမှု 
ဆိုင်ော ေန်ပုံခငွများနှင့် ခထာက်ပံ့ခကကးများကိ ု
လိုအပ်သူများသို့ လျင်ြမန်စွာ ထုတ်ခပးနိုင်ေန်နှင့ ်
SMEs များအတွက် COVID-19 အတွင်း ြပင်ပမှ 
ခေျးခငွေေှိမှု သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှ ခငွခပးခေျမှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး လျင်ြမန်စွာ ခဆာင်ေွက်နိုင်ေန ်
တို့အတွက် COVID ဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များကို 
လိုက်နာထားခသာ နည်းလမ်းတစ်ေပ် ြဖစ်သည်။

DFS သည် WSMEs များအတွက် ခငွခကကးဆိုင်ော 
ဝန်ခဆာင်မှု စီစဉ်ခပးသူများြဖင့် ဆက်သွယ်နိုင ်
ခစပပီး ြပင်ပတွင် ခတွ့ဆုံဆက်သွယ်မှုမြပုနိုင်ခသာ 
အေျနိ်အတွင်း ကကန့် ကကာမှုမေှိပဲ  ခေျးခငွများကိုေေှ ိ
ခစနိုင်သည်။ အင်ဒိုနီးေှားတွင် အွန်လိုင်းမှ ခငွခပး 
ခေျမှုနည်းလမ်းသည် WSME လုပ်ငန်းေှင်များ 
အကကား ခေပန်းစားခကကာင်း ေှာခဖွခတွ့ေှိေသည်။ 
လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည် customer များကို ကူညီ 
နိုင်ေန် ပုဂလိက fintech firm များမှ စီစဉ်ခပးခသာ 
payment gateway system ကို အသုံးြပုေဲ့သည်။

လုပ်ငန်းေှင်များသည် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး ပံ့ပိုးနိုင်ေန် Go-Pay,OVOနှင့် Shopee 

Pay တို့ကဲ့သို့ခသာ electronic debit/credit card  

နှင့် mobile payment များကို အသုံးြပုေဲ့သည်။  
ြမန်မာနိုင်ငံတွင်  mobile money operator များ 
အနက်တစ်ေုြဖစ်ခသာ Wave Money သည်  အသုံး 
ြပုသူများနှင့် နိုင်ငံြေားမှ ေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများအကကား
ခေပန်းစားေဲ့သည်။

အလားတူပင် ကခမာ ဒီးယားတွင် wing, Smart, 

Pay&Go တို့ကဲ့သို့ခသာ mobile payment solutions 

များသည် ေျက်လက်မှတ်စံနှုန်းဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်မှု၊  
ခငွခပးခေျမှုဆိုင်ော  ြဖစ်စဉ်များနှင့် ASEAN ၏ 
ခငွခကကးဆိုင်ောစနစ်များမှတဆင့် နိုင်ငံ၏ ခငွခပး 
ခေျမှုစနစ်ကို အသွင်ကူးခြပာင်းခပးေဲ့သည်။

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများ (DFS)များသည် consumer များ၏ ခငွခပးခေျမှုများအတွက် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို အသုံးြပုခသာ ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများ ြဖစ်သည်။

Fintech သည် တည်ေှိခနခသာ သို့မဟုတ် အသစ်ြဖစ်ခသာ လုပ်ငန်းပုံစံများ၊ အပလီခကးေှင်များ၊ 
ြဖစ်စဉ်များနှင့် ဝန်ခဆာင်မှုများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစေန် ခဆာင်ေွက်ခပးပပီး ခငွခကကးဆိုင်ော 
ဝန်ခဆာင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စီစဉ်မှု/ြပဌာန်းမှုများကို အသွင်ကူးခြပာင်းေန် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာများကို အသုံးြပုထားသည်။ လက်ခတွ့တွင် fintech ဟူခသာ ခဝါဟာေကို အသစ်ြဖစ်ခသာ 
DFS ကို ေည်ညွှန်းေန်အတွက် ကျယ်ြပန့်စွာ အသုံးြပုသည်။ ထိုနည်းပညာများတွင် web, mobile, cloud 

service, machine learning, digital identification(ID), Application Programming Interfaces(APIs)တို့ 
ပါဝင်သည်။

Fintech firm သည် DFS ကိုစီစဉ်ခပးခသာ ခငွခကကးက၏ အဖွဲ့အစည်းအသစ်တစ်ေု ြဖစ်သည်။ 
fintechs များတွင်  ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခပးခေျမှုဆိုင်ော စီစဉ်ခပးသူများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသုံး 
အာမေံအဖွဲ့အစည်းများ, ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသာ အသုံးြပုခသာဘဏ်များ၊ အွန်လိုင်းမှခငွခေျးသည့ ်
ပလက်ခဖာင်းများ ပါဝင်သည်။

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု

Box ၁ႉ၁- ကမ ာဘ့ဏ်၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခကကးဝန်ခဆာင်မှုများဆိုင်ော အစီေင်ေံစာမှ အနက်ဖွင့်ဆိုမှုများ

ထ့ုိြပင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် ခပါင်းစည်းြေင်း၊  
လိုင်စင်ထုတ်ခပးြေင်း၊ ခောင်းဝယ်ြေင်းနှင့် အေွန ်
ခပးခဆာင်ြေင်းစခသာ စည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
လုပ်ငန်းများအခနြဖင့် လိုက်နာခသာနည်းကို အသွင ်
ကူးခြပာင်းခပးထားသည်။ SMEs များသည် ဥပခဒ  
လိုက်နာေန် ဝန်ခလးခနြေင်းမှာ ြပည်တွင်း ဥပခဒ 
ဆိုင်ော ယဉ်ခကျးမှုများနှင့် စီမံေန့်ေွဲအုပ်ေျုပ်ခသာ 
စနစ်များ နှစ်မျ ိုးလုံးတွင် အခြေေံခသာ ဥပခဒ 
ဝန်ခဆာင်မှုများ၏ သမိုင်းခကကာင်းအစဉ်အလာ 
ခကကာင့် ြဖစ်နိုင်သည်။

သို့ောတွင် logic programming နှင့် machine  

learning တို့သည် ခေးကွက်ထဲသို့ ဝင်ခောက်လာ 
ခသာခကကာင့် SMEs များသည် ဥပခဒဆိုင်ော 
အခကကာင်းအောများကို စက်များြဖင့် မှတ်တမ်း 
တင်ေန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို အသုံးြပု 
နိုင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုအသုံးြပု 
ြေင်းသည် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက ်
ခသာ ဥပခဒဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်ေျက်များကို 
သက်ခသာင့်သက်သာြဖစ်ခစပပီး အေျနိ်တိုတိုနှင့်  
ပိုမိုအကျ ိုးထိခောက်မှုေှိခစကာ တွက်ခြေကိုက ်
ခစသည်။

ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု 
(COVID-19)

COVID-19 သည် SMEs များတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုကို အေှိန်ြမှင့်ခပးသည်။ 
လုပ်ငန်းေှင်များသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ော ကိစများ 
အတွက် ြပင်ပတွင် လူေျင်းခတွ့ဆုံခဆွးခနွးမှုများ
ြပုကကခသာခကကာင့် COVID -19 ကာလအတွင်း 
အသွားအလာကန့်သတ်ထားမှုများသည် လုပ်ငန်း 
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြပန်လည်အကဲြဖတ်ေန ်
အတွက် လူကိုယ်တိုင်သွားခောက်စစ်ခဆးနိုင်ေန ်
ကုန်ကကမ်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် ဝန်ခဆာင်မှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ စီစဉ်ခပးသူများအပါအဝင် 
လုပ်ငန်းေှင်များကို အေက်ခတွ့ခစေဲ့သည်။

ထို့ခကကာင့် SMEs များသည် ထုတ်ကုန်နှင့် 
ဝန်ခဆာင်မှုဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် ခပးပို့မှုတို့တွင်  
ထိခတွ့ေန်မလိုခသာ နည်းလမ်းြဖင့် လုပ်ငန်း 
ြဖစ်စဉ်များကို ခပါင်းစည်းေန် လိုအပ်ခကကာင်း 
သခဘာခပါက်လာေဲ့သည်။ SMEs များသည် အဆိုပါ 
လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များအတွက် အဆင်ခြပခစနိုင်မည့်
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးမြပုပါက COVID 

ပပီးဆံုးမည့် အေျန်ိအထိ လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းေမည်  
ြဖစ်သည်။
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နိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းေှင်များအသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများ

ပုံ ၁.၃- အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့် ကခမာဒီးယားေှိ  WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ 

လက်ေံကျင့်သုံးခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ောနယ်ပယ်များ

အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့် ကခမာဒီးယားေှိ  
WSME လုပ်ငန်းေှင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် tools  
များကို အခောင်း/ခေးကွက်ေှာခဖွမှု၊ ပူးခပါင်း 
ခဆာင်ေွက်မှုနှင့် သင်ကကားမှုတို့အတွက် အဓိက 
ထားပပီး အသုံးြပုေဲ့သည်။ သို့ောတွင် COVID-19 
ခကကာင့်ြဖစ်ခသာ မခမျှာ်လင့်ထားသည့် ခြပာင်းလဲမှု 
များအပါအဝင် လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်
ခသာ မခသေျာမှုနှင့် ရှုတ်ခထွးမှုတ့ုိသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်  
လုပ်ငန်းပုံစံများဆီသို့ အသွင်ကူးခြပာင်းမှုကို အေှိန ်
ြမှင့်ခပးသည်။

အထူးသြဖင့် အင်ဒိုနီးေှား WSME လုပ်ငန်းေှငမ်ျား 
သည် တိကျခသာ လိုအပ်ေျက်များနှင့်ကိုက်ညီေန်နှင့် 
ဆုံးြဖတ်ေျက်များေျမှတ်ေန်တို့အတွက်လမ်းညွှန်ခပး
နိုင်ခသာ data analytics, software development 

tools နှင့် machine learning ကဲ့သို့ခသာ တိုးတက်  
သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို အသုံးြပု 
ေဲ့သည်။

သို့ောတွင်  WSME များ၏ ခောခထွးခနခသာ 
လူဦးခေများနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ော ခဂဟစနစ်များ၏  
အမျ ိုးအစားကွဲြပားမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး မူဝါဒ 
ဆိုင်ော နည်းလမ်းများ လိုအပ်သည်။ ထိုေည်ေွယ ်
ေျက်အတွက် ခဂဟစနစ်တွင် ပါဝင်ခသာ ပါဝင် 
ပတ်သက်သူများအားလုံးသည် ထိုခြပာင်းလဲမှုကို  
ပံ့ပိုးခပးနိုင်ခသာ နည်းလမ်းများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်  
နည်းပညာအသုံးြပုောတွင် WSME များခတွ့ကကုံနိုင် 
ခသာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး သင်ကကားေန ်
ပိုမိုလိုအပ်သည်။

Internal Ecosystem

External Ecosystem

External Ecosystem
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WSME လုပ်ငန်းေှင်များသည်  တည်ေှိခနခသာ 
လုပ်ငန်းအေျနိ်ဇယားများကို အသုံးြပုြေင်းနှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းပုံစံအသစ်များကို ခဖာ်ထုတ ်
ြေင်းတို့အကကား ဟန်ေျက်ညီခစောတွင် အေက်အေ ဲ
များ ခတွ့ကကုံေဲ့ေသည်။ သို့ောတွင် COVID-19 သည် 
လုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် လုပ်ငန်း ခဆာင်ေွက်ခသာ 
နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခြပာင်းလဲမှုများ 
ြပုလုပ်ေန် ဖိအားခပးေဲ့သည်။

COVID-19 ၏ ခေေှည်အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများနှင့်
ပတ်သက်ပပီး ကကိုတင်ြမင်နိုင်ေန် ေက်ေဲခသာ်လည်း 
WSMEs များသည် (အစိုးေနှင့် အြေားခဂဟစနစ်တွင ်
ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ အကူအညီြဖင့်) ခအာက်ပါ 
စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ပါက အကျပ်အတည်း 
ကာလအလွန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော 
အေွင့်အလမ်းများမှာ ပိုမိုကကီးမားလာနိုင်ခကကာင်း 
အကကံြပုထားသည်။

စိန်အခါ်ြှု-၁-ေားနည်းအသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်  
နည်းပညာဆိုင်ရာ ေအမခခံေအဆာေ်ေေုံ

လွန်ေဲ့ခသာ ဆယ်စုနှစ် ၂ စုေန့်က ကမာ ကကီး၏ 
အစိတ်အပိုင်းအများစုတွင် လျင်ြမန်စွာ ြဖစ်ခပါ် 
ေဲ့ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်မှုများသည် လုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုအသိုက ်
အဝန်းများအတွက် အေွင့်အလမ်းအသစ်များကို  
ဖွင့်လှစ်ခပးေဲ့သည်။  ဒစ်ဂျစ်တယ်အေွင့်အလမ်းများ
နှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကိုလည်း မျှခဝ 
ခပးေဲ့သည်။ ဇယား၁.၄ သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 
ပညာတိုးတက်မှုကို အကဲြဖတ်ေန်နှင့် ကမာ လုံး 
ဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်မှုအစီအစဉ်ကို ေျမှတ်ေန်  
tool တစ်ေုအြဖစ် အသုံးြပုခသာ ကွန်ေက်ဆိုင်ော 
အဆင်သင့်ြဖစ်မှုညွှန်းကိန်း(NRI) ၂၀၁၉ ြဖစ်သည်။

၁.၄။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုောတွင် WSMEs များမှ ေင်ဆိုင်ေခသာ စိန်ခေါ်မှုများ

ဇယား ၁ႉ၄- ၂၀၁၉တွင် အခေှ့ခတာင်အာေှနိုင်ငံများ၏ ကွန်ေက်ဆိုင်ော အဆင်သင့်ြဖစ်မှုညွှန်းကိန်း
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မခလးေှားသည် ကမ ာအ့ဆင့် ၆၃ တွင်ေှိပပီး အလယ်အလတ်ဝင်ခငွေှိခသာ နိုင်ငံများထက် အဆင့်ြမင့်ကာ  
ဝင်ခငွြမင့်မားခသာ နိုင်ငံအေျ ို့၏ခအာက် အဆင့်နိမ့်သည်။ သို့ောတွင် မခလးေှားေှိ အင်တာနက်ေေှိမှုသည်  
တစ်ခနောနှင့် တစ်ခနော တူညီမှုမေှိဘဲ ပမို့ြပပင်နီဆူလာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခကျးလက်ခဒသနှင့် မခလးေှား 
အခေှ့ပိုင်းတို့သည် အသုံးြပုနှုန်း နည်းပါးပပီး အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှုနှုန်း ခနှးသည်။ ၂၀၁၈ ကမ ာဘ့ဏ် 
အစီေင်ေံစာအေ မခလးေှားသည် စင်ကာပူအပါအဝင် ဝင်ခငွပိုမိုြမင့်မားခသာ နိုင်ငံအများစုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 
အင်တာနက်ခဒါင်းလုပ်နှုန်းခနှးပပီး ခေးနှုန်းြမင့်မားသည်။

အင်ဒိုနီးေှားတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်းများြပားခသာခကကာင့် လွန်ေဲ့ခသာ ဆယ်စုနှစ် ၂ စုေန့်က  
အင်တာနက်ထိုးခဖာက်မှုသည် လူဦးခေအများစုကို အကျ ိုးခကျးဇူးမြပုနိုင်ေဲ့ခပ။ မခလးေှားနှင့်အလားတူပင ်
နိုင်ငံ၏ ခကျးလက်နှင့် ခေှေ့ခြပာင်းခဒသများတွင် သတင်းအေျက်အလက်နည်းပညာေေှိမှု မညီမျှြေင်းသည ်
ထင်ေှားခသာ ြပဿနာ ြဖစ်ေဲ့သည်။ ထိုြပဿနာကို ခြဖေှင်းေန် အစိုးေသည် ၂၀၁၆ ကတည်းက Sky Highway  

project ဟုခေါ်ခသာ Palapa Ring ဟုခေါ်သည့် ဖန်ကကိုးမျှင် ဝိုင်ယာအသုံးြပုခသာ နိုင်ငံတဝန်း အင်တာနက ်
ကွန်ေက်ကို စတင် တည်ခဆာက်ေဲ့သည်။ သို့ောတွင် အင်ဒိုနီးေှားသည်  အိမ်နီးေျင်းအ ခေှ့ခတာင်အာေှနိုင်ငံများ 
နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက သတင်းအေျက်အလက်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး အသုံးြပုမှု နည်းဆဲပင ်
ြဖစ်သည်။

ကခမာဒီးယားတွင် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အကကား လူငယ်များသည် အင်တာနက်ေျတိ်ဆက် အသုံးြပုမှု 
အများဆုံးြဖစ်ပပီး အာေှပစိဖိတ်ခဒသတွင် အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှုဆိုင်ော တိုးတက်မှုနှုန်း အြမင့်မားဆုံး 
ြဖစ်သည်။ အင်တာနက်ေေှိမှုသည် ယေုနှစ်များတွင် ပုံမှန်တိုးတက်ခနခသာ်လည်း အင်ဒိုနီးေှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ 
ေီယက်နမ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ခအာက် နည်းပါးဆဲပင် ြဖစ်သည်။

ြမန်မာနှင့် ဘရူနိုင်းတို့သည် ခလ့လာမှုတွင် မပါဝင်ေဲ့ခပ။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်မီးြပတ်ခတာက်မှုသည်  
အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှုကို တစ်ေါတစ်ေံခနှာင့်ယှက်တတ်ခကကာင်း အစီေင်ေံထားသည်။ သို့ောတွင် ြမန်မာ 
နိုင်ငံေှိ မိုဘိုင်းေျတိ်ဆက်မှုြဖင့် smartphones အသုံးြပုသူများ၏ အခေအတွက်သည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီတွင် 
စုစုခပါင်းလူဦးခေ၏ ၁၂၆ ောေိုင်နှုန်း ၆၈.၂၄ သန်း ေှိေဲ့သည်။
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စိန်အခါ်ြှု-၂-ဗဟုသုတနှင့် ေျွြ်းေျင်ြှုြရှိမခင်း

• လုပ်ငန်းရှင်များသည ်လုပ်ငန်းှင့် မိသားစုတာဝန်များအကား ုန်းကန်ေန
  ရေသာေကာင့ ်အေတွအ�ကံများမှ သင်ယူချိန်အလွန်နည်းပါးေကာင်း ဆိုခဲ့သည်။ 
  ထိုြပဿနာသည် ကေလးရှိေသာ လုပ်ငန်းရှင်များအကား အြဖစ်အများဆုံးြဖစ်သည်။

• အင်တာနက်တွင် သတင်းအချက်အလက်များစွာရှိေသာေကာင့ ်WSMEs များအေနြဖင့် 
  ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပမှုှင့်ပတ်သက်ပီး မည်သည့်
  ေနရာမှ စတင်သင်ကားရမည်ကိ ုမေသချာေပ။
• WSMEs အများစုသည် အချက်အလက်လုံ�ခံ မှုှင့ ်သီးသန်�တည်ရှိမှုဆိုင်ရာ ြပဿနာများ
  ှင့်ပတ်သက်ပီး လုံေလာက်သည့် အသိပညာမရှိေပ။

• ြပည်တွင်းဘာသာစကားြဖင့ ်စီစဉ်ထားေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ရင်းြမစ်များမရှိြခင်းသည ်
  လုပ်ငန်းရှင်များအတွက ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှာ ၎င်းတိုလုပ်ငန်းများအား မည်သို
  ကူညီိုင်ေကာင်းှင့်ပတ်သက်ပီး နားလည်သိရှိိုင်ေစိုင်ရန်အတွက ်ခက်ခဲသည်။

• WSMEs အများအြပားသည် ေယဘူယျ tools များကုိ ေကျာ်လွန်ပီးဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ
  အသုံးြပမှုဆိုင်ရာ အကျိးေကျးဇူးများှင့် စိန်ေခါ်မှုများှင့်ပတ်သက်ေသာ အသိပညာ
  မရှိေပ။ သိုရာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတှင့်ပတ်သက်ပီး 
  သင်တန်းများမှ ရရှိလာေသာ သတင်းအချက်အလက်အများအြပားသည ်WSMEsများကို 
  လွှမ်းမိုးထားသည်။ ထိုြပဿနာသည် မိြပှင့ ်ေကျးလက်ေဒသရှ ိSMEs များအကား 
  သိသာထင်ရှားေသာ စွမ်းေဆာင်ရည်ကွာဟချက်ေကာင့ ်ပိုမိုဆိုးရ�ားခဲ့သည်။

• ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမှုလား သိုမဟုတ် တာဝန်လားဆိုသည်ှင့်
  ပတ်သက်ေသာ နားလည်သိရှိမှု မရှိေပ။ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များတိုးတက်ေစရန်အတွက် 
  ေငွေကးအသုံးြပြခင်းှင့်ပတ်သက်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမှုအြဖစ်ထက် ကုန်ကျစရိတ်အြဖစ် 
  အဓိကြမင်ေနဆဲပင် ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များ၏ ြမန်ှုန်း သိသာထင်ရှားစွာ 
  တိုးတက်လာြခင်း သိုမဟုတ် အေရာင်းအတွက် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်လာြခင်း
  တိုကို ကည့်ြခင်းအားြဖင့်  ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များစီစဉ်ေပးရန်အတွက် ေငွေကးများ 
  အသုံးြပသင့်ေကာင်း သိရှိိုင်သည်။

• ဒစ်ဂျစ်တယ်စာေပသည် နည်းပညာလက်ခံကျင့်သုံးမှုအတွက် အဓိကစိန်ေခါ်မှုတစ်ရပ်
  အြဖစ် ေပါ်ေပါက်လာသည်။ အပလီေကးရှင်းများ၏ ှုတ်ေထွးမှုှင့် အဂႅလိပ်ဘာသာ
  စကားစွမ်းရည်မရှိြခင်း(အဂႅလိပ်ဘာသာစကားသည် လုပ်ငန်းကဏတွင် မကာခဏ
  အသုံးြပသည်)တိုသည် ထင်ရှားေသာ ကန�်သတ်ချက်တစ်ရပ် ြဖစ်သည်။

• နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ မရှိြခင်းသည် နည်းပညာအသုံးြပမှုအတွက် အဓိက
  စိန်ေခါ်မှုတစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ အချိလုပ်ငန်းရှင်များသည် ၎င်းတို၏ ဝန်ထမ်းများမှာ
  ေငွေကးစီမံခန်ခွဲမှုအတွက် software များမရှိေသာေကာင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ 
  ပံ့ပိုးေပးသူများထံမှ  ပံ့ပိုးမှုများ လိုအပ်ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။
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စိန်အခါ်ြှု-၃-ေမခားအငွအြေးရရှိြှုနှင့် ပတ်သေ်အသာ စိုးရိြ်ပူပန်ြှုြျား

• လုပ်ငန်းရှင်အများအြပားသည် အထူးသြဖင့် fintech မှတဆင့် ြပင်ပမှ ေချးေငွ
  ရရှိမှုှင့်ပတ်သက်ပီး ရှာေဖွရန် အလျင်လိုမှုမရှိေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတွက် 
  စိတ်ဓါတ်လှုံ�ေဆာ်မှုမရှိြခင်းှင့် ေကာက်ရ�ံမှုများရှိြခင်းတိုကို ေဖာ်ြပေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း 
  သိရှိခဲ့ရသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငွေချးမှုနည်းလမ်း၏ အမျိးမျိးေသာ ထိခိုက်ဆုံးှုံး
  ိုင်ေြခများေကာင့် ထိုေငွေချးသည့် နည်းလမ်းကို ဦးစားမေပးခဲ့ေကာင်း 
  ေဖာ်ြပထားသည်။ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ေစရန်(ေငွေချးမှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools 

  အသစ်များအသုံးြပမှု)အတွက် ထိခိုက်ဆုံးှုံးိုင်မှုများှင့် အြခားကန�်သတ်ထားေသာ 
  အချက်များတွင် ကန�်သတ်ထားေသာ ေချးေငွရရှိမှု၊ အချက်အလက်လုံ�ခံ မှုှင့် 
  သီးသန�်တည်ရှိမှု၊ ပိုမိုြမင့်မားေသာ အတိုးှုန်းများ၊ ဘာသာေရးဆိုင်ရာ ယုံကည်မှုများ၊ 
  ဗဟုသုတှင့် ကျွမ်းကျင်မှု မရှိြခင်းများ ပါဝင်သည်။

• လုပ်ငန်းရှင်များ၏  စွန�်စားမှု မြပလိုေသာ သဘာဝသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်
  အလမ်းများရရှိမှုကို ကန�်သတ်ထားေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့သည်။ လက်ေတွကျပီး ေရှးိုးစွဲ
  သဘာဝေကာင့် အမျိးသမီးများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ယုံကည်မှုနည်းသူများဟု 
  ထင်ရပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမှုများရရှိရန် ယှဉ်ပိင်ချိန်တွင် ဆိုးကျိးများကို ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့သည်။

• အြခားေချးေငွဆိုင်ရာနည်းလမ်းများသည် SMEs များအကား ကန�်သတ်ြခင်းခံရပီး 
  လူသိမများေပ။ အမျိးသမီးပိုင် SMEs များကို ရည်ရ�ယ်ေသာ လျင်ြမန်လွယ်ကူသည့် 
  ေချးေငွများှင့် ေထာက်ပံ့ေကးများသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ရှားပါးေကာင်း ေဖာ်ြပ
  ထားသည်။ ထိုြပင် ယုံကည်စိတ်ချရေသာ ေချးေငွဆိုင်ရာ ရမှတ်များ မရှိြခင်းသည် 
  ေချးေငွစီစဉ်ေပးသူများအေနြဖင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမှုများြပလုပ်ရန်  ခက်ခဲေစိုင်သည်။

• အြခားေချးေငွဆိုင်ရာ ေရ�းချယ်မှုများကို ဆန�်ကျင်ေသာ အေတွးအေခါ်ှင့် အသိပညာ
  မရှိြခင်းတိုသည် WSMEs များအား ေချးေငွရရှိရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များှင့်
  ပတ်သက်ပီး ဟန�်တားထားသည်။ ေငွေကးဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများှင့် ှိုင်းယှဉ်ပါက 
  အြခားေချးေငွကဏရှိ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ကာကွယ်ေပးမှုှင့်ပတ်သက်ေသာ  
  သံသယများရှိဆဲပင် ြဖစ်သည်။

• လုပ်ငန်းရှင်အများစုသည် ၎င်းတို၏ ကိုယ်ပိုင်ေငွှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုပ်ငန်း
  တည်ေထာင်ရန် အသုံးြပကသည်။ နည်းပညာသုံးြပမှုကို ေငွေကးရရှိရန်အတွက် 
  အေရးကီးေသာအချက်တစ်ခုအြဖစ် ြမင်ေသာေကာင့် ရင်းြမစ်များှင့် အြခားကန�်သတ်
  ချက်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် WSMEs များအား fintech မှတဆင့် အြခားေငွေကး
  ရရှိမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများအသုံးြပြခင်းမှ ဟန�်တားထားသည်။
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အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု

စိန်အခါ်ြှု-၄-ေျားြဆိုင်ရာ ေအမခခံမပဿနာြျား

• WSMEs များသည် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းများထက် ဦးစားေပးရမည့် မိသားစုတာဝန်များ
  ရှိသည်။ ထိုအချက်သည် လုပ်ငန်းတိုးတက်ိုင်ေသာ အခွင့်အလမ်းများကို ဆုံးှံးေစ
  ိုင်သည်။ သိုရာတွင် ထိုအချက်ှင့်ပတ်သက်ပီး အပျက်သေဘာေဆာင်ေသာအချက်
  အြဖစ်ထက် အေကာင်းအရာအေြခခံေသာ အချက်အြဖစ် ေဖာ်ြပထားသည်။

• အမျ ိးသမီးများ၏ စွန်�စားမှ မြပလိုေသာ သဘာဝသည် ရင်းှီးကျွမ်းဝင်မှမရှိေသာ 
  ေငွေကးရရှိမှဆိုင်ရာ ေရ�းချယ်မှများ၊ သင်ကားြပသမှှင့်ပတ်သက်ေသာ 
  အခွင့်အလမ်းများ၊ ကွန်ရက်ချ ိတ်ဆက်မှှင့် ကျွမ်းကျင်မှတည်ေဆာက်မှဆိုင်ရာ 
  အခွင့်အလမ်းများကဲ့သိုေသာ အမျ ိးမျိ းေသာ အချက်များှင့်ပတ်သက်ပီး WSMEs 
  များအတွက် အဓိကကန�်သတ်ထားေသာ အချက်များအနက်တစ်ချက် ြဖစ်သည်။

• SMEs များအတွက် ဥပေဒှင့် မူဝါဒအများစုမှာ ကျားမဆိုင်ရာ ဘက်လိုက်မှရှိေသာ်လည်း
  အင်ဒိုနီးရှားရှိ အမျ ိးသမီးများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လူမှေရးစံသတ်မှတ်ချက်များှင့်
  ပတ်သက်ေသာ ခွဲြခားဆက်ဆံခံရမှများှင့် �ကံ ေတွေနရပီး အကမ်းဖက်မှပုံစံ  
  အမျ ိးမျိ းကိုလည်း ခံစားေနရသည်။ လုပ်ငန်းရှင်အများအြပားသည် ကျားမဆိုင်ရာ 
  ဘက်လိုက်မှများ၊ လုပ်ငန်းအစည်းအေဝးများ/ေဆွးေွးပွဲများတွင် ခွဲြခားဆက်ဆံမှများ
  ှင့် ရင်ဆိုင်ေနရေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

• သမားိုးကျမဟုတ်ေသာ ကွန်ရက်ချ ိတ်ဆက်မှများအတွက် အမျိ းသမီးများသည် 
  အမျ ိးသားများေအာက် အခွင့်အလမ်းပိုမိုနည်းပါးကသည်။ ဥပမာ-အမျိ းသားများသည် 
  clients များ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများှင့် လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များှင့် ေတွဆုံရန် ညေနပိုင်းပွဲများ
  သို သွားေရာက်ိုင်ေသာ်လည်း အမျ ိးသမီးများအေနြဖင့် ညေနပိုင်းြပလုပ်သည့်ပွဲများသို 
  သွားေရာက်ရန် မသင့်ေတာ်ေကာင်း ယ်ေကျးမှအရ ယူဆထားသည် အထူးသြဖင့် 
  ေသးငယ်ေသာမိများ သိုမဟုတ် ေရှးဆန်ေသာ မိသားစုများတွင် ြဖစ်သည်။

• ရှာေဖွေတွရှိမှများအရ ှတ်ေထွးေသာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ကျားမဆိုင်ရာ 
  ခွဲြခားဆက်ဆံမှှင့်ပတ်သက်ပီး လွှမ်းမိုးထားေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ အမျ ိးမျိ းေသာ 
  အစိုးရေအဂျင်စီများှင့်ပတ်သက်သည့် ြဖစ်စ်များသည် ှတ်ေထွးပီး   
  အချ ိန်ကုန်ေစသည်။

• လုပ်ငန်းရှင်အများစုသည် ကျားမဆိုင်ရာအချက်များမှာ ၎င်းတိုအား ကန�်သတ်ထားသည်
  ဟူေသာ အေတွးအေခါ်ကို ပယ်ချထားေသာ်လည်း ကျားမဆိုင်ရာအချက်များကို 
  ဖုံးကွယ်ထားေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ှင့် ဆက်သွယ်မှtools များှင့်ပတ်သက်ေသာ ြပဿနာ
  ေပါ်ေပါက်ခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်tools များအသုံးြပြခင်းသည် အမျ ိးသမီးများှင့် 
  ဆက်ဆံရန် အခက်အခဲရှိေသာသူများ အထူးသြဖင့် အမျ ိးသားများလွှမ်းမိုးေသာ 
  စိုက်ပျ ိးေရးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးြပိုင်သည်။

• ကျားမဆိုင်ရာ ပုံေသအေတွးအေခါ်များသည် အမျ ိးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များမှ ရင်ဆိုင်
  ေနရေသာ အဓိကစိန်ေခါ်မှတစ်ရပ်ြဖစ်ေကာင်း အစီရင်ခံထားသည်။ လုပ်ငန်းရှင်
  များသည် မိခင်ေနရာသာမက သမီးေနရာလည်း ယူထားရပီး လုပ်ငန်းများကိုပါ
  လုပ်ကိုင်ေနရေသာေကာင့် ကျွမ်းကျင်မှဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်မှအတွက် ေဆာင်ရ�က် 
  ိုင်ရန်ှင့် လူမှေရးပွဲများသို ပါဝင်တက်ေရာက်ိုင်ရန်တိုအတွက် အချ ိန်ကန�် သတ်မှများ
  ှင့် �ကံေတွေနရသည်။

• အချ ိအမျိ းသမီးလုပ်ငန်းရှင်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိသားစုများှင့် အမျိ းသား 
  လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များမှာ ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို မယုံကည်က
  ေသာေကာင့် အရည်အေသွးများကို သက်ေသြပရန်အတွက် ပိုမိုအလုပ်ကိးစား
  ကရေကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။ 
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WSMEs လုပ်ငန်းေှင်များသည်  ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 
ပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဟန့်တားခနခသာ 
စိန်ခေါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်ခနေသည်။ အားနည်းခသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေေံအခဆာက်အအုံအြပင် လုပ်ငန်း 
ေှင်များသည် တစ်ေါတစ်ေံ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများ၊ 
ခြပာင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စီမံေန့်ေွဲေန်အတွက်
မှန်ကန်ခသာနည်းပညာများကို ခဖာ်ထုတ်နိုင်ေန်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများနှင့် 
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ေဟုသုတ 
မေှိကကခပ။

အေျ ို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော သင်တန်း  
များတွင် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများကို တက်ခောက်ခစ  

ေဲ့ခသာ်လည်း အများအြပားသည် တီထွင်ဖန်တီးမှု 
အတွက် အခေးကကီးခသာ စီမံေန့်ေွဲမှု၊ ဆက်သွယ်မှု 
သို့မဟုတ် ြပဿနာခြဖေှင်းခသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေက်အေဲများကို ဆက်လက ်
ေင်ဆိုင်ခနေသည်။ ထို့ြပင် လုပ်ငန်းေှင်များသည ်
အေျက်အလက်များကို ကာကွယ်ေန်အတွက ်
ကကိုတင်စီစဉ်ထားမှုနည်းပါးကကပပီး ဆုိက်ဘာလံုခေုံခေး 
ဆိုင်ော ပေိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ေင်ဆိုင်နိုင်ေန်  
အဆင်သင့် မြဖစ်ခသးခပ။ ထို့ခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာဆိုင်ော အခြေေံအခဆာက်အအုံနှင့်
ေျတိ်ဆက်ောတွင် စနစ်များခပါင်းစည်းမှုဆိုင်ော 
ထိေိုက်ဆုံးရှုံးမှုများကို ကကုံခတွ့ခနေသည်။

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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အမျ ိးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များဦးေဆာင်ေသာ လုပ်ငန်းများတွင် 
ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းကဲ့သိုေသာ ကျားမေရးရာဦးတည်သည့ ်
ေငွေကးဆိုင်ရာ စီမံချက်များကိ ုြဖစ်ေပါ်ေစြခင်း

မူဝါဒ

ြပည်တွင်းဘာသာစကားမဟုတ်ေသာ ဘာသာများြဖင့် 
သင်တန်းများှင့်ေဆွးေွးပွဲများမှတဆင့် ကျားမဆိုင်ရာ 
ပုံေသအေတွးအေခါ်များှင်ပတ်သက်ပီး ေြဖရှင်းရန်ှင့် 
သမားိုးကျမဟုတ်ေသာကျွမ်းကျင်မှများတိုးတက်ေစရန်

မူဝါဒ

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပေသာ WSMEs များ၏ 
ေအာင်ြမင်မှများကို ေဖာ်ြပပီး လုံ�ခံမှျင့် အချက်အလက်
သီးသန�်တည်ရှိမှဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးြမင့်ေပးရန်

အဓိကSME အားလုံးဆိုင်ရာ မူဝါဒချမှတ်ေပးေသာေအဂျင်စီများ
အတွင်း ကျားမတန်းတူညီမျှြဖစ်မှဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်ရန်
ှင့်ကျားမအေြခြပခွဲြခားဆက်ဆံမှများေလျာ့နည်းေစရန်အတွက်
စည်းမျ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှြဖစ်စ်များ အားလုံးကို ပိုမိုအကျ ိး
ထိေရာက်မှရှိပီး ပွင့်လင်းြမင်သာေစရန် ေဆာင်ရ�က်ရန်

မူဝါဒ

ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်းပညာ

အသုံးြပေသာ 
WSME များ

လက်ေတွကျေသာ

ြပည်သူလူထုအသိပညာတိုးတက်ေစြခင်းှင့် WSMEs များအတွက် 
ေငွေကးဆိုင်ရာ ကွာဟမှများှင့်ပတ်သက်ပီး ပိုမိုြမင်သာေစြခင်း

လက်ေတွကျေသာ

WSMEs များအေနြဖင့် သင်ယူိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်း
အသိုက်အဝန်းများှင့် အဖွဲအည်းများချ ိတ်ဆက်မှများှင့်
ပတ်သက်ပီး တိုးြမင့်ေပးရန်

လက်ေတွကျေသာ

လက်ေတွကျေသာ

လုပ်ငန်းရှင်များှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ရည်ရ�ယ်ေသာ 
ကျားမတန်းတူညီမျှြဖစ်မှဆိုင်ရာ အစီအစ်ှင့်ပတ်သက်ပီး 
ေြဖရှင်းေပးေသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်

မူဝါဒ

WSMEs များအတွက် အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း
တည်ငိမ်ေစမှ၊ ြပန်လည်နာလန်ထူမှဆိုင်ရာရန်ပုံေငွ၊ 
လုပ်ခလစာဆိုင်ရာစီမံချက်၊ ေချးေငွဆိုင်ရာေြဖေလျှာ့မှများ၊ 
အခွန်သက်ညာမှများစသည်တိုကို စီစ်ေပးရန်

ေငွေကးရရှိမှု
သင်ကားြပသမှု၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုှင့်ကျွမ်း
ကျင်မှုများှင့်ပတ်သက်ေသာ အခွင့်အလမ်းရရှိမှု

ကဏ၁ ကဏ၂

လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များ

ကဏ၃

အကျပ်အတည်းဆိုင်ရာစီမံခန�်ခွဲမှု(COVID-19)

ကဏ၄

SMEs များသည် အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့် ကခမာဒီးယားကဲ့သို့ခသာ စီးပွားခေးများ ခပါ်ခပါက်ေန် 
လာခစေန်အတွက် အခေးကကီးခသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ တိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးနိုင်ေန် မူဝါဒေျမှတ်သူများအတွက ်
တစ်ပပိုင်တည်းြဖစ်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို ခတွ့ကကုံေဲ့ေသည်။ အခေှ့ခတာင်အာေှနိုင်ငံများ၏ အစိုးေများသည ်
လုပ်ငန်းဆိုင်ော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအတွက် ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် အစိုးေမှ စပွန်ဆာခပးထားခသာ 
သင်တန်းများ စီစဉ်ခပးေန်တို့အတွက် COVID-19 ကာလ ြပန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်မှုဆိုင်ော ေန်ပုံခငွနှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော ကကားဝင်ခဆာင်ေွက်မှုများကဲ့သို့ခသာ အစီအစဉ်များမှတဆင့် WSMEs များအား 
ကူညီခပးေဲ့သည်။ သို့ောတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုပပီး WSME ခဂဟစနစ်တစ်ေပ် ဖန်တီးနိုင်ေန် 
ေည်ေွယ်ခသာ အစိုးေ ဆိုင်ော မူဝါဒများ တိုးတက်ခစေန်အတွက် အခေးကကီးခသာ အဆိုပါအစီအစဉ်များ၏ 
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သက်ခသသာဓကများ ေှိသည်။

၁.၅။ အခေှ့ခတာင်အာေှ၏ SME ကဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကျားမဆိုင်ော  

မျှတခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် ခဂဟစနစ်တစ်ေပ် ဖန်တီး

နိုင်ေန်အတွက် အခေးကကီးခသာ အကကံြပုေျက်များ

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု

ပုံ ၁ႉ၄- အခေှ့ခတာင်အာေှ၏ SME ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကျားမဆိုင်ော 

မျှတမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခဂဟစနစ်တစ်ေပ်ဖန်တီးေန်အတွက် အခေးကကီးခသာအကကံြပုေျက်များ
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ေစိုးရေွွဲ့ေစည်းြျားေတွေ်  
ေအရးကေီးအသာ ေကေံမပုချေ်ြျား

ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုသည့် အမျ ိုးသမီးပိုင်
စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများတွင် ေင်းနှီးြမှပ်နှံြေင်း 
ကဲ့သို့ခသာ ကျားမဆိုင်ော ဦးတည်သည့် ခငွခကကး  
ေေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ စီမံေျက်များကို ခဆာင်ေွက်  
ေမည် ြဖစ်သည်။ ဥပမာအခနြဖင့် အစိုးေ၏ ေန်ပုံခင ွ
ပံ့ပိုးမှုသည် အင်ဒိုနီးေှားနှင့် ြမန်မာေှိ SMEs များ 
အတွက် ေေှိပပီးြဖစ်ခသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးများ 
အတွက် မေည်ေွယ်ေဲ့ခပ။ ထိုေန်ပုံခငွများကို  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုပပီး ေေှိေဲ့ခသာ်လည်း 
လုံခလာက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အခြေေ ံ
အခဆာက်အအုံနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပတို့နှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ  ဟန်ေျက်ညီမှုမေှိခသာခကကာင့ ်
ခနာက်ဆုံးတွင် အဆိုပါေန်ပုံခငွများကို စွန့်လွှတ် 
ေဲ့ေသည်။

အစုိးေသည် ကျားမဆုိင်ော ဦးတည်မှုြဖင့် ေင်းနီှးြမှပ်နံှ 
ခသာ ေန်ပုံခငွများမှတဆင့် ခေျးခငွများ သို့မဟုတ် 
ေှယ်ယာတန်ဖိုးများြဖင့် ခငွခကကးမတည်မှုများ  
ကဲ့သို့ခသာ WSMEs ထံစီးဆင်းခသာ ခငွခကကး 
ပမာဏ တိုးတက်ခစေန်နှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေန်
တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။ အဆိုပါ 
ကကားဝင်ခဆာင်ေွက်မှုသည် WSMEs များနှင့် ခငွခကကး 
ဆိုင်ော ကကားခနခဆာင်ေွက်သူများအတွက် အြေား 
စွမ်းခဆာင်ေည်တည်ခဆာက်မှုြဖင့် ခပါင်းစပ်မည ်
ြဖစ်သည်။

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့်  
ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
ကျားမဆိုင်ော ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု အစီအစဉ်များနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ခြဖေှင်းခပးခသာ လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်များ 
နှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ော သင်တန်း 
အစီအစဉ်များကို အခကာင်အထည်ခဖာ်ေမည ်
ြဖစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်များတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 
ပညာ အပလီခကးေှင်းများ အသုံးြပုခသာ 
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအတွက် ဆွဲခဆာင ်
နုိင်မည့်  စီမံေျက်များ ပါဝင်နုိင်သည်။ WSMEs များကုိ  
ေည်ေွယ်ခသာ ပညာခေးနှင့် သင်တန်းများသည်  
အမျ ိုးသမီးများအား လုပ်ငန်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘဝ 

နှစ်မျ ိုးလုံးတွင် ေပ်တည်နိုင်ေန် ြပည်တွင်းဘာသာ 
စကားနှင့် လက်ခတွ့ကျခသာ အကကံြပုေျက်များ 
ကဲ့သို့ခသာ လူမှုခေးနှင့် ယဉ်ခကျးမှုဆိုင်ော  
အခကကာင်းအောများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်နှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု 
ကျားမအခြေေံ ေွဲြေားဆက်ဆံမှုများ ခလျာ့နည်း 
ခစေန် SME များအားလုံးနှင့်ပတ်သက်ခသာ အဓိက  
မူဝါဒေျမှတ်မှုဆိုင်ော ခအဂျင်စီများနှင့် စည်းကမ်း 
ထိန်းသိမ်းခေးဆိုင်ော ြဖစ်စဉ်များအားလုံးတွင်  
ကျားမညီမျှမှုဆိုင်ော မူဝါဒများကို အသုံးြပုြေင်း 
သည် ပိုမိုခပါင်းစည်းမှုေှိခစမည်ြဖစ်ကာ ပွင့်လင်း 
ြမင်သာမှုေှိခစပပီး အေျနိ်တိုတိုနှင့် အကျ ိုး 
ထိခောက်မှုေှိခစမည် ြဖစ်သည်။ e-government ၏ 
ကနဦးခဆာင်ေွက်မှုများမှာ လိုအပ်ခသာ်လည်း 
ထိုခဆာင်ေွက်ေျက်များအတွက် WSMEs များနှင့်  
ခဂဟစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံး၏  
အေျက်အလက်ဆိုင်ော သီးသန့်တည်ေှိမှုနှင့် လုံခေုံမှု 
တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ကာကွယ်ခပးနိုင်ေန် စည်းမျဉ်း 
များြဖင့် ပံ့ပိုးခပးေန် လိုအပ်သည်။

ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု
WSMEs များအား အကျပ်အတည်းဆိုင်ော တည်ပငိမ ်
မှုနှင့် ြပန်လည်နာလန်ထူမှုဆိုင်ော ေန်ပုံခငွများ၊  
အလုပ်အကိုင်နှင့် လုပ်ေလစာဆိုင်ော စီမံေျက်များ၊  
ခေျးခငွဆိုင်ော ခြဖခလျှာ့မှုများနှင့် အေွန် ဆိုင်ော  
သက်ညှာမှုများများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စီစဉ်ခပးမည်  
ြဖစ်သည်။ အင်ဒိုနီးေှားအစိုးေသည် ခေျးခငွဆိုင်ော  
ခြဖခလျှာ့မှုများ၊ ၆ လတာအေွန်သက်ညှာမှုနှင့်  
ခငွခကကးလွှဲခြပာင်းမှုစသည်တို့မှတဆင့် အဆိုပါ 
အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်ထားသည်။  
ခေေှည်တည်တံ့မည့် ြပန်လည်နာလန်ထူလာနိုင ်
မှုအတွက် အကျပ်အတည်းဆိုင်ော ပံ့ပိုးမှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အေျနိ်ကန့်သတ်မှု၊ ေည်ေွယ်ေျက်ေှိမှု၊  
ပွင့်လင်းြမင်သာမှုနှင့် ေွဲြေားဆက်ဆံြေင်းမေှိမှုတို့နှင့်
အညီ လိုက်နာခဆာင်ေွက်သင့်သည်။

အဆိုပါ ပံ့ပိုးမှုများကို COVID-19 ၏ ဆိုးေွားစွာ 
အကျ ိုးသက်ခောက်ြေင်းေံေမှု အေှိဆုံးြဖစ်ခသာ 
အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် ေေှ ိ
သင့်သည်။ ထို့ြပင် အစိုးေများသည် အလုပ်ေွင်တွင်  
COVID-19 ပျ ံ့ န့ံှမှုမှ ကာကွယ်ခပးနုိင်မည့် ခဆာင်ေွက် 

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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ေျက်များအတွက် WSME များနှင့်ပတ်သက်သည့် 
ေှင်းလင်းခသာ ခတာင်းဆိုေျက်များနှင့် လမ်းညွှန်  
မှုများစီစဉ်ခပးေန် ပုဂလိကကြဖင့် ခဆာင်ေွက ်
နိုင်သည်။

WSMEs ြျားေား ပံ့ပိုးအပးအသာ  
ေွွဲ့ေစည်းြျားေတွေ် လေ်အတွ့ေျအသာ 
ေကေံမပုချေ်ြျား

ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု
WSMEs များအတွက် ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော ကွာဟ 
ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး မီးခမာင်းထိုးြပသြေင်းြဖင့်  
ပိုမိုြမင်သာမှုေှိနိုင်ခစေန်ြပုလုပ်ခပးြေင်းနှင့် အများ 
ြပည်သူအတွက် အသိပညာတိုးတက်ခစြေင်း
၁။ တည်ခထာင်သူများအဖွဲ့တွင် အမျ ိုးသမီး CEO  

      နှင့်/သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးအမျ ိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင ်
    ခသာ SMEs အခေအတွက်
၂။ လုပ်ငန်းေင်းနှီးခငွြဖင့် မတည်ထားခသာ WSMEs  
    အခေအတွက်
၃။ ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုကုမဏီတစ်ေုတွင် ကန့်သတ် 
    ထားခသာ မိတ်ဖက်များအြဖစ်  ခဆာင်ေွက်ခသာ  
    အမျ ိုးသမီးေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများ၊ ခထာက်ပံ့ခကကး 
    ဆိုင်ော ခကာ်မတီများနှင့်/သို့မဟုတ် အမျ ိုးသမီး 
    များ၏ အခေအတွက်

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ် 
အဆာင်ရွေ်ြှုနှင့် ေျွြ်းေျင်ြှုြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ 
ေခွင့်ေလြ်းြျားရရှိြှု
ြပည်တွင်းဘာသာစကားအသုံးြပုခသာ သင်တန်း 
များနှင့် ခဆွးခနွးမှုများမှတဆင့် ကျားမဆိုင်ော  
ပုံခသအခတွးခအေါ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခြဖေှင်းေန ်
နှင့် သမားရိုးကျမဟုတ်ခသာ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော  
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အားခပးေမည်  
ြဖစ်သည်။ နည်းပညာများသည် စီးပွားခေးလုပ်ငန်း 
ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အသွင်ကူးခြပာင်း 
ခပးသည့်အတွက် တိုးတက်ခသာ အခတွးအခေါ်များ 
နှင့် ခြပာင်းလဲမှုဆုိင်ော စီမံေန့် ေဲွမှုများမှာ WSMEs များ  
ေပ်တည်နိုင်ေန်အတွက် လိုအပ်သည်။

လက်ေှိသုခတသနတွင် ပါဝင်ခသာ နိုင်ငံအများစုမှာ  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များကို ေည်ေွယ်ခသာ 
သင်တန်းများနှင့် ခဆွးခနွးပွဲများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အေွင့်အလမ်းများကို ေေှိပပီးြဖစ်ခသာ်လည်း အဆိုပါ  

အေွင့်အလမ်းများသည် ေွဲြေားဆက်ဆံမှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ခြဖေှင်းခပးခသာ နည်းလမ်းကိ ု
အသုံးြပုကာ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ေဟုသုတများ 
တိုးတက်ေေှိခစေန်အတွက်  ပိုမိုဦးတည ်
ခဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်သည်။

ေ-၃- လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
အစိုးေနှင့် ပုဂလိကကများမှ စီစဉ်ခသာ  
ပွဲများတွင် အေျက်အလက်ဆိုင်ော သီးသန့်တည်ေှိ 
မှုနှင့် လုံခေုံမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ တစ်ပပိုင်တည်း 
ြဖစ်ခသာ တိုးတက်မှုများခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုခသာ WSMEs များ၏ ခအာင်ြမင ်
မှုများမှာ ခေပန်းစားလာသည်။ ခအာင်ြမင်ခသာ 
လုပ်ငန်းများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံး 
ြပုေန် အြေား WSMEs များမှ အားကျခစေန ်
လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ြပနိုင်ခသာ ဥပမာများစီစဉ ်
ခပးသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုပပီး 
ခအာင်ြမင်လာခသာ WSMEs များသည် အွန်လိုင်း 
ခဆွးခနွးပွဲများမှတဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုစြဖစ် ခသာ အြေား WSMEs များကို ၎င်းတို ့
၏ အခတွ့အကကုံများမျှခဝြေင်းြဖင့် အားကျအတုယ ူ
နိုင်ခစေန် ခဆာင်ေွက်နိုင်မည် ြဖစ်သည်။

ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု
(COVID-19)

WSMEs များအခနြဖင့် အကျပ်အတည်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး မဟာေျူဟာခြမာက်စွာ ြပင်ဆင်ေန ်
အလ့ုိငှာ အြေားအခတွ့အကကုံေိှခသာ လုပ်ငန်းေှင်များ 
နှင့် သင်ကကားြပသသူများ၏ အခတွ့အကကုံများထံမှ  
သင်ယူနုိင်ေန်အတွက် လုပ်ငန်းဆုိင်ော အသုိက်အဝန်း 
များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှုဆိုင်ော အကျ ိုး 
ခကျးဇူးများကုိ တုိးြမှင့်ခပးေမည် ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်း 
ဆိုင်ော အသိုက်အဝန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော ကွန်ေက်ေျတ်ဆက်မှု၊  
ကျွမ်းကျင်မှုများတည်ခဆာက်ြေင်းနှင့် သင်ကကား 
ြပသမှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုစီစဉ်ခပး 
နိုင်သည်။

ယေုကသည် ပုဂလိကနှင့် အစိုးေကများ 
အတွက် အခေးကကီးခသာ နယ်ပယ်တစ်ေပ်ြဖစ်လာ 
မည်ြဖစ်ခသာခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည်  
အကျပ်အတည်းကာလအလွန် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်  
တိုးတက်လာမည် ြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် သက်ဆိုင်ော  

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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နယ်ပယ်များတွင် အေည်အခသွးမီပညာေှင်များမှ  
စီစဉ်ခပးထားခသာ နှစ်သိမ့်ခဆွးခနွးမှုနှင့် သင်ကကား 
မှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး လုပ်ငန်း 
အစီအစဉ်များ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစေန်နှင့် မခမျှာ်လင့ ်
ထားခသာ ခြပာင်းလဲမှုများအတွက် ြပင်ဆင်ထားေန်  
လိုအပ်သည်။

ထိုအကကံြပုေျက်များကို အကျ ိုးထိခောက်မှု 
ေှိခစေန်အတွက် နိုင်ငံအတွင်း အစိုးေ၊ အစိုးေမဟုတ ်
ခသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂလိကကမှ ပါဝင ်
ပတ်သက်သူများအကကား ပိုမိုကကီးမားခသာ ပူးခပါင်း 
ခဆာင်ေွက်မှုေှိေန် လိုအပ်သည်။ ေျက်ေျင်း၊ အေျနိ်တို၊ 
ကာလေှည်ဆိုင်ော အကကံြပုေျက်များအကကား သိသာ 
ထင်ေှားမှုတစ်ေပ်ေှိေန် လိုအပ်ပပီး အကျပ်အတည်း 
ကာလအလွန် ခနထိုင်မှုပုံစံအသစ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာဆိုင်ော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အြမင်ေှိေန်လည်း လိုအပ်သည်။. 

WSMEs များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို  
တိုးြမှင့်ပံ့ပိုးခပးခသာ pan ASEAN အဖွဲ့အစည်းသည်  
နိုင်ငံခတာ်အစိုးေများ၏ အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ြမှင့်တင်ခပးသင့်သည်။ NGOs များနှင့် အဖွဲ့အစည်း 
များသည် ကွဲြပားခသာ  WSMEs များအတွက်  
ပံ့ပိုးမှုများ စီစဉ်ခပးမည် ြဖစ်သည်။

Pan regional level တွင် Konrad-Adenauer-Stiftung  

(KAS) ကဲ့သို့ခသာ အခတွးအခေါ်ပညာေှင်များအဖွဲ့ 
အစည်းနှင့် Woomentum ကဲ့သို့ခသာ အမျ ိုးသမီး 
များပါဝင်ခသာ လုပ်ငန်းအသိုက်အဝန်းဆိုင်ော  
ခဆာင်ေွက်သူများသည် အခေှ့ခတာင်အာေှ၏  

WSMEs များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ
တိုးြမှင့်နိုင်ေန် ေည်ေွယ်ေျက်ြဖင့် ASEAN SME 

Agencies Working Group (SMEWG)၊ the ASEAN 

Confederation of Women's Organisations (ACWO) 
သို့မဟုတ် United Nation (UN) Women ကဲ့သို့ခသာ  
အြေားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက် ခဆာင်ေွက် 
နိုင်သည်။

SME က ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု ၂၀၁၆-၂၀၂၅ အတွက်  
SMEWG’s  ASEAN Strategic Action Plan ကဲ့သို့ခသာ  
တည်ေှိပပီးြဖစ်သည့်အစီအစဉ်များမှတဆင့် ြဖစ်ခစ  
သို့မဟုတ် ကနဦးခဆာင်ေွက်မှုအသစ်များကို 
အခကာင်အထည်ခဖာ်ြေင်းြဖင့်ြဖစ်ခစ ပူးခပါင်း 

ခဆာင်ေွက်မှုသည် အခေှ့ခတာင်အာေှ၏ WSMEs  

များနှင့်ပတ်သက်ခသာ လုပ်ငန်းကွန်ေက်ေျဲ့ထွင်မှု 
အတွက် အခေးကကီးခသာခကကာင့် လိုအပ်ခသာ မေှ ိ
မြဖစ်အခေးကကီးသည့် ပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
စီစဉ်ခပးထားသည်။

အခေှ ့ခတာင်အာေှေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု
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ယေုမိတ်ဆက်အေန်းသည် အလုံးစုံြဖစ်ခသာ အစီေင်ေံစာအတွက် အခြေေံအုတ်ြမစ်ြဖစ်ပပီး အဓိကေှာခဖွခတွ့
ေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သုံသပ်မှုတစ်ေပ်ကို စီစဉ်ခပးထားကာ ကွဲြပားခသာ နိုင်ငံများ၏ အစီေင်ေံစာများမှ 
ခပါ်ခပါက်လာခသာ အကကံြပုေျက်များကို ခပါင်းစည်းခပးထားသည်။ ယေုအေန်းသည် အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊  
မခလးေှားနှင့် ကခမာဒီးယားေှိ WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှာ COVID-19 အတွင်း သိသာ 
ထင်ေှားစွာ ခပါ်ခပါက်လာခသာ်လည်း ခေေှည်တည်တံ့ေန်နှင့် တိုးတက်ေန်တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး WSMEs 
အများအြပားအတွက် စိန်ခေါ်မှုများေှိခနဆဲပင် ြဖစ်ခကကာင်း နိဂုံးေျုပ်ထားသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အခြဖေှာမှုနည်းလမ်းများသည် ကကာေှည်စွာ လက်ေံထားေဲ့ခသာ လူမှုခေးနှင့်  
ယဉ်ခကျးမှုဆိုင်ော ေွဲြေားဆက်ဆံမှုများြဖင့် အေျနိ်နှင့် ခေှေ့ခြပာင်းမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို  
ေင်ဆိုင်ောတွင် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအား ကူညီခပးနိုင်သည်။ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် လုပ်ငန်း 
တိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်ောတွင်  လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော ြပဿနာများ၊ သတင်း 
အေျက်အလက်များနှင့် ခငွခကကးေေှိမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို ပိုမိုေင်ဆိုင်ေနိုင်သည်။

ခအာက်ပါအေန်းများသည် အင်ဒိုနီးေှား၊ ြမန်မာ၊ မခလးေှားနှင့် ကခမာဒီးယားေှိ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ  
ေင်ဆိုင်ခနေခသာ အေွင့်အလမ်းများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခသးစိတ် ခလ့လာဆန်းစစ်မှုများကို  
စီစဉ်ခပးထားသည်။

အထူးသြဖင့် အေန်း-၂ (အင်ဒိုနီးေှား)သည် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များမှ ေင်ဆိုင်ခနေခသာ ကျားမအခြေေ ံ
ြပဿနာများကို အခသးစိတ်ခဖာ်ြပထားသည်။ ထို့ြပင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို မည်မျှအတိုင်းအတာအထ ိ
အသုံးြပုထားခကကာင်းနှင့် လုပ်ငန်းေှင်များမှ စိန်ခေါ်မှုမည်မျှကို ခကျာ်လွှားပပီးြဖစ်ခကကာင်းတို့အကကား  
ဆက်နွယ်မှုအပါအဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိတ်အားထက်သန်မှုများကိ ု
ခဖာ်ြပထားသည်။ အေန်း-၃ (ြမန်မာ)သည် ကျားမခေးောနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအကကားဆက်သွယ်မှုများ
နှင့် နိုင်ငံများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဖာ်ြပထားသည်။

Customer များ၏ ဝယ်လိုအားနှင့် လုပ်သားအင်အားများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အဆင်သင့်ြဖစ်မှုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုေန်အတွက် အခေးကကီးခသာ ဆုံးြဖတ်ေျက်ြဖစ်ခကကာင်း  
ခဖာ်ြပထားသည့်အတွက် ကျားမခေးောသည် အတားအဆီးမဟုတ်ခပ။ အေန်း-၄ (မခလးေှား)သည်  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအကကား လွှမ်းမိုးထားခသာ ယဉ်ခကျးမှုနှင့် အခတွးအခေါ်ဆိုင်ော ြပဿနာများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး လူမှုအသိုက်အဝန်းနှင့်/သို့မဟုတ် ပညာခေးစနစ်များမှ တာဝန်ေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆုိင်ော သိသာထင်ေှားခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးများ၊ အသိပညာေဟုသုတများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
စာခပဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်မှုများစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းများသည်  အဓိကစိန်ခေါ်မှုများ 
ြဖစ်ခကကာင်း အစီေင်ေံထားခသာ်လည်း ခနာက်ဆုံး အေန်း-၅(ကခမာဒီးယား)သည် COVID-19 မတိုင်မီ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုကို ထိပ်တန်းဦးစားခပးမှုတစ်ေပ်အြဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားြေင်းမေှိမှုနှင့်
ပတ်သက်ပပီး ေှင်းြပထားသည်။ 

၁.၆။ နိးဂုံး
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အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သာခလ့လာမှု

ယေုသုခတသနသည် အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံေှိ အမျ ိုးသမီးများပိုင်ဆိုင်သည့် အခသးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေး 
လုပ်ငန်းများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာြဖင့် ပံ့ပိုးခပးေန်အတွက်  လက်ေှိအေွင့်အလမ်းများနှင့် ခနာင်လာမည့ ်
အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စုံစမ်းစစ်ခဆးေန် ေည်ေွယ်သည်။ ထို့ြပင် ခဂဟစနစ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက ်
သူများအားလုံးအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို ခလျှာ့ေျ 
နိုင်ေန်အတွက် အကကံြပုေျက်များကိုလည်း စီစဉ်ခပးထားသည်။ ခလ့လာဆန်းစစ်မှုဆိုင်ော နည်းလမ်းများတွင ်
ခအာက်ပါနည်းလမ်းများ ပါဝင်သည်။ ၁) အများြပည်သူများအခနြဖင့် ေေှိနိုင်ခသာ အေျက်အလက်များနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး သုံးသပ်ြေင်း ၂) အမျ ိုးသမီးပိုင် စီးပွားခေးလုပ်ငန်း (၂၆)ေုနှင့် ခဂဟစနစ်တို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ကျွမ်းကျင်သူပညာေှင်များြဖင့် ခတွ့ဆုံခမးြမန်းမှုများ ခဆာင်ေွက်ြေင်း ၃) ပဏာမေှာ ခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ခဆွးခနွးြေင်းနှင့် အခေးကကီးခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူ(၇)ဦးြဖင့် အကကံြပုေျက်များကို ပူးတွ ဲ
ဖန်တီးြေင်း အေျက်အလက်များဆိုင်ော ခလ့လာဆန်းစစ်မှု၏ ေလာဒ်များကို ခအာက်ခဖာ်ြပပါ အခေးကကီးခသာ 
ကနှင့်ပတ်သက်သည့် မူခဘာင်(၄)ေပ်ြဖင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ေ-၁-အချးအငွရရှိြှု-WSME အများစုသည် အတွင်းပိုင်းမှ ခေျးခငွေယူတတ်ကကပပီး အေျ ို့မှာမူ ဘဏ်မ ှ
ခေျးခငွေယူြေင်းနှင့် ပုဂလိကေှယ်ယာတန်ဖိုးများမှ ခေျးခငွေယူြေင်းတို့ကဲ့သို့ခသာ ြပင်ပမှ ခေျးခငွေယူတတ ်
ကကသည်။ ခေျးခငွေယူမှုနည်းလမ်းများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှုန်း နိမ့်ပါးခနခကကာင်း 
ေှာခဖွခတွ့ေှိေသည်။ အခကကာင်းမှာ မိမိတို့နှင့် ေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုေှိပပီး ပိုမိုစိတ်ေျေသည့် ခငွခကကးနှင့်ပတ်သက ်
ခသာ ခေွးေျယ်မှုများကိုသာ ဆက်လက်ခဆာင်ေွက်လိုကကပပီး စွန့်စားမှုမြပုလုပ်လိုကကခသာခကကာင့် ြဖစ်သည်။

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု-ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အေွင့်အလမ်းများ ေေှိမှု-WSME လုပ်ငန်းေှင်များအားလုံးသည် မိမိတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုအေည်အေျင်းများနှင့ ်
သိြမင်ကကားသိမှုေဟုသုတများ ြပည့်စုံမှုေှိပပီး ခေေှည်တည်တံ့နိုင်ေန်အတွက် မျက်နှာေျင်းဆိုင်ခတွ့ဆုံခဆွးခနွး 
မှုများနှင့် သင်ကကားြပသခပးသူများြဖင့် ခေေှည်ခတွ့ဆုံမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ လိုအပ်ေျက်များကို ခဖာ်ြပေဲ ့
ကကသည်။ အွန်လိုင်းမှတဆင့် ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်ြေင်းနှင့် သင်ကကားမှုများြပုလုပ်ြေင်းတို့သည်  
ဆက်သွယ်ခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များနှင့် အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှု ြပတ်ခတာင်းကကန့် ကကာမှုများ
နှင့်ပတ်သက်ခသာ ြပဿနာများ ေှိတတ်ခသာ်လည်း ၎င်းတို့မှတဆင့် အေွင့်အလမ်းများကို ေှာခဖွနိုင်သည်။  

ေ-၃-လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှုြျား-လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
လက်ေံကျင့်သုံးမှု-နည်းပညာအသုံးြပုမှုသည် SE  လုပ်ငန်းေှင်များထက် ME လုပ်ငန်းေှင်များတွင် ပိုမိုစိတ်အား 
ထက်သန်မှုများေိှခကကာင်း ခတွ့ေိှေသည်။ ေှာခဖွခတွ့ေိှမှုများမှ ခဖာ်ြပထားသည်မှာ လုပ်ငန်းေှင်များ၏ စိတ်ဓါတ် 
လှုံ့ခဆာ်မှုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုအပါအဝင် လုပ်ငန်းေှင်များ၏ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
လိုက်ခလျာညီခထွြဖစ်မှုတို့အခပါ်တွင် လွှမ်းမိုးမှုေှိသည်ဟု ခဖာ်ြပထားသည်။

ေ-၄-ေပ်ဆိုေ်ောလဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု(COVID-19)-လုပ်ငန်းေှင်များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုြေင်း- နည်းပညာအသုံးြပုမှုသည် COVID-19 ကာလအတွင်း ေှင်သန်ေပ်တည်နိုင်ေန်အတွက် ကူညီခပး 
နိုင်သည်။ သို့ောတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်း၏ အေန်းကသည် လုပ်ငန်းများလည်ပတ်နိုင်ေန ်
အတွက်သာ ြဖစ်ပပီး အခြေအခနကို အသင့်ခတာ်ဆုံးြဖစ်ခစေန် အေွင့်အလမ်းများကို ဖွင့်ခပးနိုင်ြေင်း မေှ ိ
ခသးခကကာင်း ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများမှ ခဖာ်ြပထားသည်။

ကျွမ်းကျင်သူပညာေှင်များသည် ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆွးခနွးမှုများြပုလုပ်သွားမည်ြဖစ်ကာ  
ခအာက်ပါတို့ပါဝင်ခသာ အကကံြပုေျက်များကို စီစဉ်ခပးေန်အတွက်လည်း ခလ့လာဆန်းစစ်မှုများကို ြပုလုပ ်
သွားမည် ြဖစ်သည်။

၂.၁။အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပေျက်
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၁။ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အဆင်ခြပလွယ်ကူခစေန်နှင့် ခေျးခငွများေေှိခစေန်တို့အတွက် အစိုးေမှ 
ထုတ်ြပန်ထားခသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာနိုင်ေန် WSMEs များကို အားခပးေမည်။  
အစိုးေသည် ြဖစ်စဉ်များကို ပိုမိုပွင့်လင်းြမင်သာမှုေှိပပီး အကျ ိုးထိခောက်မှုေှိခစေန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာကို ခပါင်းစပ်အသုံးြပုခစမည် ြဖစ်သည်။ ပုဂလိကအေန်းက အထူးသြဖင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း 
များတွင် ပါဝင်ခသာ အမျ ိုးသမီးများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသွင်ကူးခြပာင်းနိုင်ခစေန် ခဆာင်ေွက်ခပးသူ 
များနှင့် ခဂဟစနစ်တွင် ပါဝင်ခသာ လုပ်ငန်းေှင်များသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာြေင်းခကကာင့်  
ေေှိလာမည့် အကျ ိုးအြမတ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးြမှင့်ခပးနိုင်သည်။

၂။ WSMEs များ၏ စွမ်းခဆာင်ေည်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဖွံပဖိုးတိုးတက်ခစေန် ဆက်လက်ခဆာင်ေွက ်
ခပးြေင်းြဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စီမံေန့်ေွဲနိုင်သည်။ အစိုးေသည် အေည်အခသွးဆိုင်ော  
သင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပံ့ပိုးခပးနိုင်ေန်အတွက် အစိုးေ-ပုဂလိကမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို  
ြဖစ်ခပါ်ခစြေင်းြဖင့် တိုးတက်ခစေန် ကူညီနိုင်သည်။ ထိုသင်တန်းများကို နည်းပညာခပါင်းစပ်ပပီး ခဆာင်ေွက ်
မည်ြဖစ်ကာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားဝန်ထမ်းများအတွက် သို့မဟုတ ်
လုပ်ငန်းများ ပိုင်ဆိုင်ခသာ အမျ ိုးသမီးများအတွက် ေည်ေွယ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ ခပါင်းစပ ်
အသုံးြပုြေင်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ သံသယြဖစ်မှုများနှင့် စိုးေိမ်ခကကာက်ေွံ့မှုများကို ပယ်ဖျက်နိုင်ေန်အတွက် 
ကူညီနိုင်ခသာနည်းလမ်းတစ်ေပ်မှာ ထိုနည်းပညာကို အသုံးြပုြေင်းြဖင့် ခအာင်ြမင်လာခသာ WSMEs များ၏ 
ခအာင်ြမင်မှုများကို ခဖာ်ထုတ်ခပးပပီး ၎င်းတို့ကို အတုယူကာ စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ်မှုေယူခစနိုင်ေန် ြဖစ်သည်။

၃။ အနာဂတ်အတွက် ကကိုတင်ခမျှာ်မှန်းပပီး ခဘးအနောယ်များနှင့် အေက်အေဲများဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများကို  
ခဆာင်ေွက်ထားေမည် ြဖစ်သည်။ အစိုးေသည် ေှိခနပပီးခသာ ခေျးခငွဆိုင်ော ခြဖခလျှာ့မှုများ၊ အေွန ်
ဆိုင်ော ခလျှာ့ခပါ့မှုများ၊ WSMEs များအတွက် ခထာက်ပံ့ခငွများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးြမှင့်ခပးမှုများြဖင့်  
၎င်းကို ခကျာ်လွှားေန်အတွက် ကူညီနိုင်သည်။ အစိုးေသည်  အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ကုမဏီများ၏  
သက်တမ်းတိုးေန်အတွက် ကူညီနိုင်ေန် ခေျးခငွဆိုင်ော ခြဖခလျှာ့မှုများ၊ အေွန်ဆိုင်ော ခလျှာ့ခပါ့မှုများ၊  
WSMEs လက်ခအာက်ေံလုပ်ငန်းများနှင့် အခသးစားလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးြမှင့်ခပးမှုများကို  
ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။  ခဘးအနောယ်နှင့် အေက်အေဲများဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
မဟာေျူဟာများဆိုင်ော သိြမင်ကကားသိမှုေဟုသုတများကို မျှခဝနိုင်ေန် (ြဖစ်နိုင်ပါက)အမျ ိုးသမီးများ 
ပိုင်ဆိုင်ခသာ လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ေန် WSMEs များကို ထပ်မံပံ့ပိုး 
ကူညီေမည် ြဖစ်သည်။

၄။ အေျက်အလက်နှင့် လုံခေုံခေးဆိုင်ော အသိပညာများကို တိုးြမှင့်ခပးေမည် ြဖစ်သည်။ အစိုးေသည် အီလက ်
ထခောနစ်ဆိုင်ော စနစ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ော ဥပခဒများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ခစာင့်ကကည့်ြေင်းနှင့် ြပဌာန်းြေင်းတို့တွင် ပိုမိုေိုင်မာလာမည် ြဖစ်သည်။ WSME နှင့်ပတ်သက်ခသာ သင်ကကား 
ြပသသူများနှင့် ခလ့ကျင့်ခပးသူများသည် WSME များအခနြဖင့် လုပ်ငန်းများနှင့် customer များကို 
ကာကွယ်ခပးေန် လုံခလာက်ခသာ ေဟုသုတများြဖင့် အေျက်အလက်ဆိုင်ော သီးသန့်တည်ေှိမှုနှင့် လုံခေုံခေး 
ဆိုင်ော ြပဿနာများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပဆိုင်ော ခလ့ကျင့်သင်ကကားမှုအတွင်းသို့ ခပါင်းစည်းခပးြေင်းြဖင့် 
ြပဿနာအတွက် ကွဲြပားြေားနားခသာ ေျဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းတစ်ေပ်ကို ယူခဆာင်လာနိုင်သည်။

အနာဂတ်တွင် ြပုလုပ်မည့်သုခတသနအား ပိုမိုနက်နဲကျယ်ြပန့်ခစြေင်းသည် WSMEs များအကကား 
အမျ ိုးသမီးများအခနြဖင့် ခတွ့ကကုံနိုင်ခသာ ကျားမဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် အခေးကကီးခသာ 
သတင်းအေျက်အလက်များကို ပိုမိုသိေှိနားလည်ခစနိုင်မည် ြဖစ်သည်။ 
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ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုမခင်းနှင့် 
စီးပွားအရးဆိုင်ရာ ွွံ့ပွိုးတိုးတေ်ြှု
အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ စီးပွားခေးဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုသည် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုများခကကာင့်  
ြငင်းဆိုနိုင်ဖွယ်မေှိခလာက်ခအာင်ပင် အေှိန်အဟုန်
ြမင့်မားလျက်ေှိသည်။ လွန်ေဲ့ခသာ နှစ်အနည်းငယ်က 
ကမာ ခပါ်ေှိ ကုမဏီကကီးများသည် အခေှ့ခတာင ်
အာေှတွင် အခေအတွက်အမျာဆုံးြဖစ်ခသာ unicorn 

ကုမဏီ(၄)ေု(Gojek, Traveloka, Tokopedia, နှင့် 
Bukalapak)တို့ကို တည်ခထာင်ခစနိုင်ေဲ့ခသာ   
အင်ဒိုနီးေှား၏ နည်းပညာအစပျ ိုးကုမဏီများတွင် 
များစွာ ေင်းနှီးြမှပ်နှံလိုေဲ့သည်။ မကကာခသးမီက 
ကမ ာဘ့ဏ်၏ အစီေင်ေံစာမှ COVID-19 ၏ 
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများသည် ခဒသအတွက် 
ခေှာင်လွှဲမေနိုင်သည့် ခကကကွဲဖွယ် စီးပွား 
ခေးသင်ေန်းစာတစ်ေပ်ခပးေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပထား 
ခသာ်လည်း အင်ဒိုနီးေှားသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 
ပညာအသုံးြပုပပီး ထိုအကျပ်အတည်းကို ြဖတ်ခကျာ ်
သွားနုိင်ေန်အတွက် ယံုကကည်မှုေိှသည်ဟုထင်ေသည်။

အင်ဒိုနီးေှားတွင် အင်တာနက်ထိုးခဖာက်မှုမှာ  ၆၄ 
ောေိုင်နှုန်းအထိ ခောက်ေှိပပီး ယေင်နှစ်ကထက် ၁၇ 
ောေိုင်နှုန်းတိုးတက်လာေဲ့သည်ဟူခသာ အေျက ်
ခကကာင့် ထိုယုံကကည်မှုမှာ ပိုမိုတိုးတက်လာေဲ့သည်။  
အဆိုပါဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများတွင် သမတ Joko 

Widodo ၏ အုပ်ေျုပ်မှုပထမကာလအတွင်း  
မိတ်ဆက်ခပးေဲ့ခသာ Palapa Ring ဟုခေါ်သည့်  
ဖန်ကကိုးမျှင်ဝိုင်ယာကကိုးများအသုံးြပုထားခသာ နိုင်င ံ
တဝန်းအင်တာနက်ကွန်ေက် တည်ခဆာက်မှုလည်း  
ပါဝင်ေ့ဲသည်။ သ့ုိောတွင် အဆုိပါကကိုးပမ်းအားထုတ်မှု 
များေိှခသာ်လည်း အင်ဒုိနီးေှားသည် ၎င်း၏ အိမ်နီးေျင်း 
နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သတင်းအေျက်အလက ်
နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုတွင် နည်းပါး 
ခနဆဲြဖစ်သည်။ Cisco ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာ 
ဆိုင်ော အဆင်သင့်ြဖစ်မှုညွှန်းကိန်း ၂၀၁၉ အေ 
အင်ဒိုနီးေှားအား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော 
အဆင်သင့်ြဖစ်မှု၏ အလယ်အလတ်အဆင့်တစ်ေ ု
တွင်ပင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆဲပင် ြဖစ်သည်။ 
မိုဘိုင်းပလက်ခဖာင်းအများအြပားေှိကာ အပလ ီ

ခကးေှင်းအခြေေံ ဝန်ခဆာင်မှုများကို ြမန်ဆန်စွာ  
လက်ေံကျင့်သုံးခနပပီး  နိုင်ငံတဝန်း ယုံကကည်စိတ်ေျ 
ေခသာ အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် tools များစီစဉ် 
ခပးနိုင်ေန်အတွက် အခလးခပး ခဆာင်ေွက်ဆ ဲ
ပင်ြဖစ်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုမခင်းနှင့ ်SMEs

အင်ဒိုနီးေှားတွင် SE များသည် ေန့်မှန်းခြေ အခမေ ိ
ကန်ခဒါ်လာ ၂၀,၀၀၀ မှ ၁၇၀,၀၀၀(IDR ၃၀၀  
မီလီယမ် နှင့် IDR ၂.၅ ဘီလီယမ်)အကကား နှစ်စဉ ်
ဝင်ခငွေှိကကသည်။ MEs သည် ေန့်မှန်းခြေ အခမေ ိ
ကန်ခဒါ်လာ ၁၇၀,၀၀၀ မှ ၃.၄ မီလီယမ်(IDR ၂.၅  
ဘီလီယမ် နှင့် IDR ၅၀ ဘီလီယမ်)အကကား နှစ်စဉ ်
ဝင်ခငွေှိသည်။

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ သမဝါယမဝန်ကကီးဌာနနှင့် 
အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ 
(MCSME)မှ ခနာက်ဆုံးေသတင်းအေျက်အလက ်
များအေ ၂၀၁၈တွင် အခသးစားနှင့် အလတ်စားစီး 
ပွားခေးလုပ်ငန်းများ(SMEs)ပါဝင်ခသာ အင်ဒိုနီးေှား 
နိုင်ငံ၏ GDP သည် ၂၃.၃ ောေိုင်နှုန်း(IDR 
3,270,819.7 ဘီလီယမ်) ြဖစ်ပပီး အခသးစားစီးပွား
ခေးလုပ်ငန်းများခအာက် ပိုမိုခလျာ့နည်းသည်။

၂.၂။ နိုင်ငံ၏ခနာက်ေံအခြေအခန

Enterprise Contribution

Micro Enterprises

Small Enterprises

Medium Enterprises

Large Enterprises

37.8%

9.6%13.7%

38.9%

ပုံ ၂ႉ၁- အင်ဒိုနီးေှား၏ ၂၀၁၈ GDP တွင် လုပ်ငန်းများ၏ ပါဝင်မှု
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သို့ောတွင် SMEs များသည် အင်ဒိုနီးေှား စီးပွားခေး၏ အမာေံခကျာရိုး၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ေု ြဖစ်သည်။ 
ခနာက်ဆုံး Oxford လုပ်ငန်းအုပ်စု၏ အစီေင်ေံစာတွင် အင်ဒိုနီးေှားသည် နည်းပညာအသုံးြပု 
အစြပုလုပ်ငန်းများ(၂၀၀၀)၊ fintech အသုံးြပုခငွခေျးမှုဆိုင်ော အစြပုလုပ်ငန်း(၁၅၀) နှင့် fintech 
အသုံးြပုခငွခပးခေျမှုဆိုင်ော အစြပုလုပ်ငန်း(၇၅)ေုတို့ ေှိခကကာင်း စာေင်းြပုစုထားသည်။
(၂၀၁၇-၂၀၁၈)တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ခေးကွက်ခနော လက်ေံကျင့်သုံးသူအခေအတွက် ၁၀၄.၄ ောေိုင်နှုန်း 
အထိ တိုးတက်လာမှုကိုကကည့်ြေင်းအားြဖင့်  အင်ဒိုနီးေှားတွင်ေှိခသာ SMEs များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုတွင် စိတ်အားထက်သန်မှုြမင့်မားကကခကကာင်း ခဖာ်ြပခနသည်။ သို့ောတွင် အင်ဒိုနီးေှားသည်  
အထူးသြဖင့် COVID-19 ကပ်ဆိုက်ကာလအတွင်း SMEs များအခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုောတွင်  
ဆက်လက်ခေှ့ဆက်ေန် အခတာ်အတန်ေှည်လျားခသာ ေေီးေှည်တစ်ေုေှိခနဆဲပင် ြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခမတွင်  
MCSME များ၏ e-commerce မှတဆင့် ခောင်းေျမှုမှာ ၁၈ ောေိုင်နှုန်း အထိ တိုးတက်လာခသာ်လည်း  
အခသးစား အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ၏ (ေန့်မှန်းခြေ ၈ မီလီယမ်) ၁၃ ောေိုင်နှုန်း 
သာလျှင် အွန်လိုင်းခေးကွက်ကို လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့သည်။ ကံမခကာင်းစွာပင် အွန်လိုင်းခေးကွက်များကို လက်ေ ံ
ကျင့်သုံးခနခသာ အခသးစား အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ၏ ြဖန့်ေျမီှုများနှင့် WSMEs 
မည်မျှသည် ခေးကွက်များမှတဆင့် အွန်လိုင်းခောင်းေျမှုများကို လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့မှုတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အေျက်အလက်များစသည်တို့အတွက် ကိန်ဂဏန်းြဖင့် အခသးစိတ်ေွဲြေမ်းစိတ်ြဖာေျက် မေှိေဲ့ခပ။ 
အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ လက်ေှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့် SME ဆိုင်ော ခဂဟစနစ်တို့တွင် အမျ ိုးသမီး 
များ၏ ပါဝင်မှုနှင့် အေန်းကများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှင်းလင်းမှုမေှိဆဲပင် ြဖစ်သည်။ SMEs များအတွက် ဥပခဒ 
နှင့် မူဝါဒအများစုသည် ကျားမခေးောနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဘက်မလိုက်ခသာ်လည်း အင်ဒိုနီးေှားတွင် အမျ ိုးသမီး 
များသည် တစ်ေါတစ်ေံတွင် လူမှုခေးစံသတ်မှတ်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေွဲြေားဆက်ဆံမှုများနှင့် အကကမ်းဖက်
မှုပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးတို့ြဖင့် ေင်ဆိုင်ခနေသည်။ ၁၂နှစ်တာကာလအတွင်း အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံတွင် အမျ ိုးသမီးများအား  
အကကမ်းဖက်မှုများသည် အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှုနှင့် အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ဆိုက်ဘာြပစ်မှုအမျ ိုးအစားများအပါအဝင် 
၇၉၂ ောေိုင်နှုန်း(၈ဆနီးပါး)အထိ တိုးတက်ေဲ့သည်။

ထိုအစီေင်ေံစာမှတဆင့် စာခေးသူများသည် အထူးသြဖင့် COVID-19 ကပ်ဆိုက်ကာလအတွင်း  WSMEs များနှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုတို့အကကားေှိ ဆက်သွယ်မှုများကို တားဆီးခနခသာ အတားအဆီးများကို  
ေှင်းလင်းနိုင်ေန် ေည်ေွယ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အင်ဒိုနီးေှားတွင် WSMEs များမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေ ံ
ကျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ လက်ေှိအခြေအခနအတွက် အစီအစဉ်ခေးဆွဲမှုကို အခလးခပးခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။  
ထို့ြပင် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး သိေှိနားလည ်
ခစေန် COVID-19 ကပ်ဆိုက်ကာလအတွင်း ထိုနည်းပညာများကို အသုံးြပုေဲ့ြေင်းေှိ/မေှိဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်ပပီး  
အခလးခပးခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ 

ထိုေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများခပါ်တွင် အခြေေံပပီး ၎င်းတို့သည် အင်ဒိုနီးေှားတွင် WSMEs များအခနြဖင့် ေင်ဆိုင ်
ေနိုင်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် မြဖစ်မခနေင်ဆိုင်ေမည်ြဖစ်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး မီးခမာင်းထိုး 
ြပသနိုင်မည်လည်း ြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် ၎င်းတို့သည် ထိုစိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းမှ ယူခဆာင်လာနိုင်မည့် အေွင့်အလမ်းအသစ်များနှင့် ယူခဆာင်လာေမည်ြဖစ်ခသာ 
အေွင့်အလမ်းအသစ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အလင်းြပနိုင်မည်လည်း ြဖစ်သည်။    
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အေည်အခသွးြပည့်မီခသာ ေျဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းတစ်ေပ်ကို အသုံးြပုပပီး စာခေးသူများသည် အင်တာေျူးများ၊  
ခဆွးခနွးပွဲများမှတဆင့် စုခဆာင်းထားခသာ သတင်းအေျက်အလက်များကို သတင်းအေျက်အလက်ေင်းြမစ ်
များအြဖစ် အသုံးြပုေဲ့သည်။ COVID-19 အတွင်း လူမှုခေးကန့်သတ်ခဆာင်ေွက်ေျက်များခကကာင့် သုခတသန 
တစ်ေပ်လုံးသည် အွန်လိုင်းမှတဆင့် ခတွ့ဆုံခဆွးခနွးမှုများနှင့် ဖုန်းြဖင့်ဆက်သွယ်မှုများမှတဆင့် ခဆာင်ေွက်ေဲ ့
ကကေသည်။ ထိုသုခတသန၏ အေျက်အလက်စုခဆာင်းမှုြဖစ်စဉ်သည် ခအာက်ပါအဆင့်(၄)ဆင့်ြဖင့် ခဆာင်ေွက ်
ထားသည်။

လုပ်ငန်းရှင်ြျားေား အရွးချယ်ြှုဆိုင်ရာ ေချေ်ေလေ်
ထိုသုခတသနအတွက် စာခေးသူများသည် အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများကို အပိုင်း-၁တွင် 
ခဖာ်ြပထားခသာ နှစ်စဉ်ဝင်ခငွခပါ်တွင်အခြေေံပပီးသာလျှင် ေွဲြေားထားသည်။ ထိုအမျ ိုးအစားေွဲြေားမှုခပါ်တွင် 
အခြေေံပပီး အင်တာေျူးများအား အငယ်စား သို့မဟုတ် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများကို ပိုင်ဆိုင်ခသာ 
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်(၂၆)ဦးြဖင့် ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

WSMEs လုပ်ငန်းေှင်များသည် အင်ဒိုနီးေှား၏ ပမို့ခတာ်(၁၂)ပမို့တွင် ခနထိုင်ကကပပီး အသက်(၂၃-၇၂)နှစ်နှင့်  
အိမ်ခထာင်ေှိ/မေှိခပါ်တွင် မူတည်ကာ ေွဲြေားထားသည်။ ထိုလုပ်ငန်းေှင်များသည် (ကုန်ကကမ်း၊ ထုတ်လုပ်မှု၊  
ဝန်ခဆာင်မှု)ဟူခသာ အဓိကစီးပွားခေးက(၃)ေုအနက် တစ်ေုစီကို ကိုယ်စားြပုထားပပီး ၎င်းတို့ကို ကွဲြပား 
ြေားနားခသာ ကေွဲ(၁၉)ေုအြဖစ် ထပ်မံေွဲြေားထားသည်။ အမျ ိုးသမီးပိုင် SEs နှင့် MEs တို့တွင် ပါဝင်မှု 
သက်တမ်း(၆)နှစ်ခအာက်နည်းခသာ အမျ ိုးသမီးအများစုပါဝင်ခကကာင်း ခအာက်ပါပုံ ၂.၁ တွင် ခတွ့နိုင်သည်။

၂.၃။ နည်းလမ်း

အဆင့် ၁
ဆင့်ပွားသုေတသန

အင်ဒိုနီးရှားရှိ WSME

များ၏ လက်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်းပညာအသုံြပမှ
အေြခအေနှင့်ပတ်သက်ပီး
နားလည်ေစရန် WSME

များှင့့််ပတ်သက်ေသ 
အချက်အလက်များကို 
ေကာက်ယူစုေဆာင်းခဲ့သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ
အသွင်ကူးေြပာင်မှ၊ 
အမျ ိးသမီးပိုင် 
စီးပွားေရးလေရးလုပ်ငန်း
အသင်းအဖွဲများှင့့်် SME

များမှ ကျွမ်းကျင်သူ ၅ ဦး 
ြဖင့် အင်တာဗျးများ
ေဆာင်ရ�က်ခဲ့သည်။

အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်းပညာ လက်ခံကျင့်သုံး
ေသာ WSME များ၏ လက်ရှိ
အေြခအေနကို ေဖာ်ြပိုင်ရန်
အေရးကီးေသာပါဝင်ပတ်သက်
သူ ၇ ဦးြဖင့် အ�ကံေပးေဆွးေွး
ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။

စိန်ေခါ်မှများကို  
စုံစမ်းစစ်ေဆးရန်ှင့် 
အခွင့်အလမ်းများေဖာ်ထုတ် 
ရန်တိုအတွက် WSME26 

ခုတိုြဖင့် အင်တာဗျးများ
ေဆာင်ရ�က်ခဲ့သည်။

အဆင့် ၃
ကျွမ်းကျင်သူများြဖင့်
အင်တာဗျးများ

အဆင့် ၄
အ�ကံေပးေဆွးေွးပွဲ

အဆင့် ၂
WSME အင်တာဗျးများ
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ေျွြ်းေျင်သူြျားမွင့် အတွ့ဆုံအြးမြန်းြှုြျားနှင့် ေကေံအပးအဆွးအနွးပွဲ
ထိုသုခတသန၏ စူးစမ်းခလ့လာမှုအပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်သူပညာေှင်များြဖင့် စကားခြပာဆိုခဆွးခနွးမှုသည်  
အလွန်အခေးကကီးသည်။ Bogner et al. ၏ အဆိုြပုေျက်အေ  ကျွမ်းကျင်သူပညာေှင်များြဖင့် ခတွ့ဆု ံ
ခဆွးခနွးြေင်းသည် အေျနိ်တိုတိုြဖင့် အေျက်အလက်စုခဆာင်းနိုင်ခသာ ြဖစ်စဉ်ြဖစ်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသွင်ကူးခြပာင်းမှုြဖစ်စဉ်များ၊ စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ၊ အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေး 
စွမ်းခဆာင်ေှင်များအသင်းတို့မှ ခသေျာစွာ ခေွးေျယ်ထားခသာ ကျွမ်းကျင်သူပညာေှင်(၅)ဦးြဖင့် ခတွ့ဆုံခမးြမန်း 
မှုမှတဆင့် စာခေးသူများသည် SME ခဂဟစနစ်၏ လက်ခတွ့ကျခသာ ကျယ်ြပန့်သည့် သိြမင်ကကားသိမှုေဟုသုတ 
များကုိ ေေိှနုိင်မည် ြဖစ်သည်။ ထ့ုိြပင် အကကံခပးခဆွးခနွးပဲွအတွက် ြပင်ဆင်ေန် ပုိမုိများြပားခသာ လုပ်ငန်းေှင်များ 
နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအေျက်အလက်များကို ေေှိနိုင်မည် ြဖစ်သည်။

WSMEs များနှင့် ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများမှ အကကိုေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခလ့လာဆန်းစစ ်
ပပီးခနာက် စာခေးသူများသည် အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲတွင် ပါဝင်ေန် ပိုမိုများြပားခသာ ပညာေှင်များကို ဖိတ်ခေါ် 
ေဲ့သည်။ ခဆွးခနွးပွဲသည် ပပီးေဲ့ခသာ အင်တာေျူးများမှ ေေှိေဲ့ခသာ သတင်းအေျက်အလက်များကို ြပန်လည ်
ြပင်ဆင်မွမ်းမံပပီး လက်ခတွ့ကျခသာ မူဝါဒဆိုင်ော အကကံြပုေျက်များဖန်တီးမှုြဖစ်စဉ်တွင် ၎င်းမှ အကျ ိုးခကျးဇူး 
များကို ထုတ်ယူအသုံးြပုေန် ြဖစ်သည်။

ထိုအကကံခပးခဆွးခနွးပွဲတွင် မူဝါဒခေးဆွဲသူများ၊ ပညာခေးအသိုင်းအဝန်းများ၊ အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေး 
လုပ်ငန်းေှင်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်းကူးခြပာင်းမှုဆိုင်ော ပညာေှင်များ၊ အမျ ိုးသမီးစွမ်းခဆာင်ေှင်အသင်းမှ 
ပညာေှင်များနှင့် လုပ်ငန်းေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုဆိုင်ော ပညာေှင်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည်။  
ခနာက်ဆက်တွဲ-က တွင် ပါဝင်ခသာ ပညာေှင်များနှင့် အကကံခပးခဆွးခနွးခပးသူများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အခသးစိတ်စာေင်းကို ကကည့်နိုင်သည်။

အစားအစာှင့်အေဖျာ်ယမကာ

စိုက်ပျ ိးေမွးြမေရး

ဖက်ရှင်အေရာင်းဆိုင်

ဟင်းခတ်အေမွှးအကိင်

ေဆးဝါး

အစလာမ်ဘာသာေရးပွဲေတာ်အထူး

ခရီးသွားဝန်ေဆာင်မှ

Digital content

ပိုကုန်သွင်းကုန်

ကေလးကစားစရာပစည်းများ

ပရိေဘာဂအေရာင်းဆိုင်

အစားအစာှင့်အေဖျာ်ယမကာ

စိုက်ပျ ိးေမွးြမေရး

အဝတ်အထည်

ဟင်းခတ်အေမွှးအကိင်

ထုတ်လုပ်မှလုပ်ငန်းများ

အပန်းေြဖ

ပညာေရး

အိမ်တွင်းြပစုထိန်းသိမ်းမှ

ေဆာက်လုပ်ေရး

စိုက်ပျ ိးေရးှင့်သစ်ေတာ

ဖွံဖိးတိုးတက်မှ

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်

12
enterprises

0-3
years

0-3
years

4-6
years

4-6
years

7-9
years

10-12
years

10-12
years

14
enterprises

6 3 2 4 8 21

အငယ်စားလုပ်ငန်းများ အလတ်စားလုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းလုပ်သက် လုပ်ငန်းလုပ်သက်

ကဏခွဲများ ကဏခွဲများ

ပုံ ၂ႉ၂- လုပ်ငန်းကများေှိ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာစမ်းစစ်မှု
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ေချေ်ေလေ်ဆိုင်ရာ အလ့လာဆန်းစစ်ြှု
WSMEs အင်တာေျူးများ၊ ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများ၊ အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲများကို အပိုင်း(၄)ပိုင်း 
ေွဲထားသည်။ ထိုအပိုင်းများသည် ခအာက်ပါအေျက်များတွင် အမျ ိုးသမီးများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး အခေးကကီးသည်။ (၁)ခေျးခငွေေှိမှု၊ (၂)သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက် 
ခဆာင်ေွက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ (၃)လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှု၊ (၄)အကျပ်အတည်းကာလစီမံေန့်ေွဲမှု 
(COVID-19) အင်တာေျူးများအားလုံးနှင့်  ခဆွးခနွးပွဲများအားလုံးကို အင်ဒိုနီးေှား Bahasa (လုပ်ငန်းေှင ်
အားလုံး၏ မိေင် ဘာသာစကား)ြဖင့်  ခဆာင်ေွက်ထားပပီး ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာြဖင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ 
အင်တာေျုး ခနစဉ်အတွင်း မှတ်စုများခေးထားပပီး ခလ့လာဆန်းစစ်မှုမှတဆင့် ခဆွးခနွးမှုများကို သုံးသပ်မည် 
ြဖစ်သည်။ အေျက်အလက် ခလ့လာဆန်းစစ်မှုြဖစ်စဉ်၏ အခသးစိတ် ြပင်ခဆာင်ခဆာင်ေွက်မှုများအတွက် 
ခနာက်ဆက်တွဲ-ေ တွင် ကကည့်နိုင်သည်။  

ေန့်သတ်ချေ်ြျား
ထိုသုခတသနသည် အေျနိ်ကန့်သတ်ေျက်များအတွင်း ခဆာင်ေွက်ေခသာခကကာင့် နက်နဲမှုနှင့် အတိုင်းအတာတို ့
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ကန့်သတ်မှုများေှိေဲ့သည်။ အေျက်အလက်များကို COVID-19 ကပ်ဆိုက်ကာလအတွင်း  
အေျနိ်(၄)ပတ်ခကျာ်မျှြဖင့် ခကာက်ယူစုခဆာင်းေဲ့သည်။ COVID ဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များကို လိုက်နာနိုင်ေန်  
ဆက်သွယ်မှုများနှင့် အေျက်အလက် ခကာက်ယူစုခဆာင်းမှုများအတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာများကိုသာ အသုံးြပုေဲ့သည်။

ခနာင်အနာဂတ် သုခတသနြပုလုပ်ောတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး အမျ ိုးသမီး  
SME ပိုင်ေှင်များနှင့် ပိုမိုနက်နဲကျယ်ြပန့်စွာ ခဆွးခနွးနိုင်ေန်အတွက် အားခပးထားသည်။ ထိုသုခတသနသည်  
ကျားမဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး သိေှိနားလည်ခစေန်အတွက် အခေးကကီးခသာ သတင်း 
အေျက်အလက်များကို စီစဉ်ခပးခသာခကကာင့် WSMEs များအကကား အမျ ိုးသမီးများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခတွ့အကကုံများကို ေေှိနိုင်သည်။

Pilar 1
Access to Financing

Pilar 3
Business Processes 
and Management

Pilar 2
Access Mentoring, 

Networking, and Skills

Pilar 4
Crisis Management 

(COVID-19)
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အင်တာေျူးတိုင်းတွင် ပါဝင်သူများအား အဆင်သင့ ်
အလွယ်တကူ ေေှိအသုံးြပုနိုင်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာေှိ/မေှ ိ
ခမးြမန်းမှုြဖင့် စတင်ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ ၎င်းတို ့
အားလုံးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက ်
ခသာ အသိပညာေှိခကကာင်းကို ြပသေဲ့ကကသည်။
စာခေးသူများအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုအေှိဆုံး ေှာခဖ ွ
ခတွ့ေှိမှုမှာ အထူးသြဖင့် SE လုပ်ငန်းေှင်များသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှာ မြဖစ်မခနအသုံး 
ြပုေမည့် နည်းပညာြဖစ်ခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့ြေင်း 
ြဖစ်သည်။  အင်တာေျူးများအတွင်း  အများဆုံး 
ေှာခဖွခတွ့ေှိေခသာ ခြပာကကားေျက်များမှာ ၎င်းတို ့
အခနြဖင့် နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပွင့်လင်းမှု 
ေှိခကကာင်းနှင့် ကကိုက်သည်ြဖစ်ခစ မကကိုက်သည ်
ြဖစ်ခစ လက်ေံကျင့်သုံးေမည်ြဖစ်ခကကာင်း ခြပာကကား 
ေဲ့သည်။ ထိုခြပာကကားေျက်များအေ ၎င်းတို့အခနြဖင့်
ထိုနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြပန်လည်ခြပာဆိ ု
နိုင်ေန် သင်ကကားထားပပီးြဖစ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပသည်။ 
ခအာက်ခဖာ်ြပပါ အပိုင်းများတွင် စာခေးသူများသည်  
ထိုအသိပညာများမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို  
လက်ေံကျင့်သုံးပပီး ၎င်းတို့လုပ်ငန်းများ ခဆာင်ေွက ်
ောတွင် ပံ့ပိုးခပးနိုင်ြေင်းေှိ/မေှိဆိုသည်ကို WSMEs 

များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများအကကား  
ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆွးခနွးေဲ့သည်။

ေ-၁-အချးအငွရရှိြှု
WSME လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည်  ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်း 
များလည်ပတ်ေန်အတွက် အတွင်းပိုင်းမှ ခေျးခငွေယ ူ
တတ်ကကပပီး အနည်းစုသည်သာ ြပင်ပမှ ခေျးခငွေယ ူ
ကကသည်။ WSMEs များ၏ ၅၀ ောေိုင်နှုန်းသည်ပုဂလ ိ
ကေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဘဏ်မှ ခေျးခငွေယူမှုြဖစ ်
ခသာ ြပင်ပမှ ခေျးခငွေယူြေင်းပုံစံ(၂)မျ ိုးတို့ကို ၂၆.၉ 
ောေိုင်နှုန်းနှင့် ၁၅.၄ ောေိုင်နှုန်းအသီးသီး ေေှိအသုံး 
ြပုကကသည်။ MEs(၈)ေုနှင့် SEs (၅)ေုတို့သည် ြပင်ပ 
မှ ခေျးခငွေယူေဲ့ကကခကကာင်းခလ့လာသိေှိေသည်။

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ SME ခဂဟစနစ်တွင် ခထာက်ပံ ့
ခကကးများ၊ အစိုးေ၏ ေန်ပုံခငွဆိုင်ော စီမံေျက်များ၊  
အွန်လိုင်းမှခငွခေျးမှုနည်းလမ်း (P2P lending)၊ 

၂.၄။ အင်တာေျူးများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ

စားခေးသူများက WSME  လုပ်ငန်းေှင်များသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေျးခငွဆိုင်ောနည်းလမ်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ  အသိပညာေှိခကကာင်း သတိြပုမိ
ေဲ့ကကသည်။ သို့ောတွင် အထူးသြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုခသာ ခငွခကကးဆိုင်ော  
ဝန်ခဆာင်မှုများ(DFS)ကို လုပ်ငန်းေှင်များအကကား  
အသုံးြပုမှုမှာ အမျ ိုးမျ ိုးခသာအေျက်များခကကာင့် 
နည်းပါးခနဆဲြဖစ်သည်။ WSMEs လုပ်ငန်းေှင ်
အများစုသည် P2P ခေျးခငွအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ထည့်သွင်းစဉ်းစားကကခသာ်လည်း ခေျးခငွပမာဏ 
ကန့်သတ်ထားမှု၊ အေျက်အလက်ဆိုင်ော သီးသန့်  
တည်ေှိမှုနှင့် လုံခေုံမှုနှင့်./သို့မဟုတ် အတိုးနှုန်း 
ြမင့်မားမှုတို့ခကကာင့် ခေွးေျယ်ေန် မဆုံးြဖတ်ကကခပ။  
လုပ်ငန်းေှင်များသည် P2P ခေျးခငွသည် ခေျးခင ွ
ပမာဏအနည်းငယ်သာထုတ်ခပးခသာခကကာင့်  
အခသးစားလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုသင့်ခတာ်သည ်
ဟု ယူဆကကသည်။

အများထံမှခငွခေျးမှုနည်းလမ်း(crowdfunding) 
စခသာ အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော 
ခေွးေျယ်မှုများေှိသည်။

Small Enterprise Medium Enterprise

External

Combination

Internal

16.6%

25%

58.4%

50%

42.8%

7.2%

ပုံ ၂ႉ၃- SE နှင့် ME ၏ ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော 

ေင်းြမစ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  ခလ့လာစမ်းစစ်မှု
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WSMEs လုပ်ငန်းေှင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်း 
များမှတဆင့် ခေျးခငွေေှိေန်အတွက် ကကိုးပမ်းေန ်
ဝန်ခလးခနကကသည့် အခကကာင်းေင်းများနှင့်ပတ်သက ်
ပပီး အြေားအမျ ိုးမျ ိုးခသာ ေှင်းလင်းေျက်များေှိသည်။ 
ထို့ခကကာင့် စာခေးသူများက ထိုအခကကာင်းအောနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ထပ်မံစုံစမ်းေန် ကကိုးစားေဲ့ကကသည်။ 
အေျက်အလက်များခကာက်ယူပပီးခနာက် လုပ်ငန်း 
ေှင်များ၏ ခြဖဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အုပ်စုများ 
ေွဲကာ ခအာက်ပါစာပိုဒ်များတွင် ခဆွးခနွးမည ်
ြဖစ်သည်။

မပင်ပြှ အချးအငွရရှိရန်ေတွေ် ဆုံးမွတ်ချေ်ချြှတ်ရာ 
တွင် လွှြ်းြိုးအသာ ေချေ်ြျား  
အြေားခေျးခငွ ေယူမှု ဆိုင်ော ခေွးေျယ်မှုများကို မခေွး 
ေျယ်ခသာ အေျက်များသည် စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ်မှု၊ 
ခကကာက်ေွံ့မှုနှင့်ေဟုသုတတို့ခပါ်တွင်ေဟိုြပုသည်။ 
လုပ်ငန်းေှင် အများစုသည် ြပင်ပမှခေျးခငွေယူောတွင် 
အလျင်မလို ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားခသာခကကာင့် 
စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ် မှုနှင့် စိုးေိမ်ပူပန်မှုတို့မေှိကက 

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သာခလ့လာမှု

ခကကာင်းခဖာ်ထုတ်နိုင်ေဲ့သည်။ အမျ ိုးမျ ိုးခသာအလား 
အလာေှိသည့် ထိေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများခကကာင့် 
အြေားနည်းလမ်းများြဖင့် ခေျးခငွေယူမှုအတွက် 
ခဆာင်ေွက်ြေင်းကို ဦးစားခပးမှုမေှိခကကာင်း 
ခဖာ်ြပထားသည်။ မိသားစုများ၊ ခဆွမျ ိုးများ၊ 
မိတ်ခဆွသူငယ်ေျင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘာသာ 
တို့သည် ထိုခေျးခငွဆိုင်ောနည်းလမ်းများ 
အခပါ်အြမင်ကို အဓိကအကျ ိုးသက်ခောက်မှုေှ ိ
ခကကာင်း  ခဖာ်ြပထားသည်။ 

လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးက ခဖာ်ြပထားသည်မှာ 
“ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစလာမ်ဘာသာကို  
ထည့်သွင်းစဉ်းစားခသာခကကာင့် အြေားခေျးခငွေေှိမှု  
မေှိပဲ ေပ်တည်နိုင်ေန် ကကိုးစားခနခကကာင်း” ခဖာ်ြပ 
ထားသည်။ (ME4) ၎င်းက ဘဏ်မှ သို့မဟုတ် အြေား 
နည်းလမ်းများြဖင့် ခေျးခငွေယူပါက စိုးေိမ်ပူပန ်
သည်မှာ အတိုးနှုန်းြမင့်မားမှုြဖစ်ခကကာင်း ထပ်မ ံ
ေှင်းြပေဲ့သည်။ အစလာမ်ဘာသာသည် အတိုးနှုန်း 
ြမင့်မားစွာြဖင့် ခငွခေျးြေင်းကို တားြမစ်ထားသည်။
Riba သည် အတိုးနှုန်းြမင့်မားခသာ ခငွခေျးမှု  
ြဖစ်သည်။ အစလာမ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို  
လိုက်နာခဆာင်ေွက်ထားခသာ ဘဏ်များစွာနှင့်  
ခငွခကကးဆိုင်ော နည်းပညာ(fintech)ကုမဏီများေှ ိ
ခသာ်လည်း လုပ်ငန်းေှင်အေျ ို့သည် ြပင်ပမှ ခေျးခင ွ
ေယူမှုနည်းလမ်းများကို ဆက်လက်ခေှာင်ကကဉ ်
ေဲ့ကကသည်။

အြေားနည်းလမ်းများြဖင့် ခေျးခငွေယူမှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ြပင်းထန်ခသာ အဆိုးြမင်သခဘာထား 
ေှိသူများသည် ထိုအခကကာင်းအောနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ေဟုသုတမေှိြေင်းကို ခဖာ်ြပသည်။ ထိုအေျက်ကိ ု
ကကည့်ြေင်းအားြဖင့် ၎င်းတို့၏ ထင်ြမင်ေျက်များသည် 
၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကကားေဲ့ေခသာ အခကကာင်း 
အောများခပါ်တွင်အခြေေံြေင်း ြဖစ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပ 
ထားြေင်း ြဖစ်သည်။ထိုစိုးေိမ်ခကကာက်ေွံ့မှုသည ်
ခငွခကကးနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဆုံးြဖတ်ေျက်ေျမှတ ်
ောတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ စွန့်စားလိုမှုမေှိြေင်း 
ခပါ်တွင် အခြေေံသည်။ WSME လုပ်ငန်းေှင်များသည် 
ပုဂလိကေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများမှတဆင့် ခေျးခငွေေှ ိ
ြေင်းြဖစ်ခကကာင်း ခလ့လာခတွ့ေှိေသည်။ ၎င်းတို ့
အနက် အများစုသည် အတွင်းစက်ဝန်း(မိသားစုဝင ်
များနှင့် သူငယ်ေျင်းများ) ထံမှတဆင့် သို့မဟုတ် 

Private Equity

Bank Financing

Grant

Goverment Funding Scheme

Convertible Note

Personal Loan

Venture Capital

Crowd Funding

20 4 6 8

7

4

2

2

2

1

1

1

Number of WSMEs

ပုံ ၂ႉ၄- အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များမှ 

ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့ခသာ ြပင်ပမှ ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော 

ေင်းြမင်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာစမ်းစစ်မှု
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အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သာခလ့လာမှု

တိုက်ရိုက် ေေှိကကသည်။  အင်ဒိုနီးေှားတွင် မိသားစ ု
များသည် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များကို ခငွခကကး 
ပံ့ပိုးမှုနှင့် ခငွခကကးမဟုတ်ခသာပံ့ပိုးမှုနှစ်မျ ိုးလုံးကို  
စီစဉ်ခပးောတွင် အခေးကကီးခသာ အေန်းကမှ  
ပါဝင်ခနခကကာင်း Agussani နှင့် Bahri တို့၏ သုခတ 
သနများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိထားသည်။ အမျ ိုးသမီးများ 
သည် ပိုမိုစိတ်ေျေသည်ဟုထင်ေခသာ ခငွခကကး 
ဆိုင်ောခေွးေျယ်မှုများကို ခဆာင်ေွက်လိုကကပပီး  
မစွန့်စား လိုကကခပ။

ထိုသခဘာထားသည် လွန်ေဲ့ခသာနှစ်များစွာ 
ကတည်းက တစ်သတ်မတ်တည်း ြဖစ်ခကကာင်း  
ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့ေပပီး ကျားမခေးောနှင့်လုပ်ငန်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ သုခတသနအများအြပားတွင် 

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ် 
အဆာင်ရွေ်ြှုနှင့် ေျွြ်းေျင်ြှုြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ 
ေခွင့်ေလြ်းြျားရရှိြှု
သင်ကကားြပသမှုနှင့် ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှု 
ဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်ေျက်များမှတဆင့် ၎င်းတို ့
အခနြဖင့် ေေှိနိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခမျှာ်လင့ ်
ေျက်များသည် SE နှင့် ME တို့အကကား ကွာြေားမှု 
မေှိခပ။ အင်ဒိုနီးေှားတွင် အစိုးေနှင့် ပုဂလိကက 
နှစ်မျ ိုးလုံးမှ စပွန်ဆာခပးထားခသာ အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင်များအတွက် ေေှိနိုင်သည့် သမားရိုးကျနှင့် 
သမားရိုးကျမဟုတ်ခသာ သင်ကကားြပသမှု 
အမျ ိုးအစားတစ်ေပ် ေှိသည်။ သို့ောတွင် လုပ်ငန်းေှင ်
များသည် ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုအေည်အခသွးများ 
နှင့် သိြမင်ကကားသိမှုေဟုသုတများ ြပည့်စုံမှုေှိပပီး  
ခေေှည်တည်တံ့နိုင်ေန်အတွက် မျက်နှာေျင်းဆိုင်  
ခတွ့ဆုံခဆွးခနွးမှုများနှင့် ခေေှည်ခတွ့ဆုံမှုများနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ လိုအပ်ေျက်များကို ခဖာ်ြပေဲ့သည်။
SE လုပ်ငန်းေှင်များသည် သင်ကကားြပသသူြဖင့ ်
ခေတိုခတွ့ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ သူမ၏ စိုးေိမ် 
ပူပန်မှုများကို မျှခဝေဲ့သည်။

မိမိသည် လုပ်ငန်းစတင်ေဲ့စဉ်က ၃ လတာ  
သင်ကကားြပသမှု အစီအစဉ်တစ်ေုကုိ တက်ခောက် 
ေဲ့ပပီး နည်းြပြဖင့် တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကကိမ်ခတွ့ဆု ံ
ေဲ့သည်။ အခတွ့အကကုံများစွာ မေေဲ့ခပ။  ခဝဖန်မှု 
ေံေဲ့ေေျနိ်တွင် ထိုခဝဖန်မှုများအတွက် မည်သို ့
ခဆာင်ေွက်ေမည်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ြပဿနာများ 
ေှိေဲ့သည်။ ထို့ခနာက် သင်တန်းပပီးဆုံးသွားပပီး 
ခနာက် ထိုနည်းြပနှင့် အဆက်အသွယ်ြပတ ်
ေဲ့သည်။(SE11)

ပုံ ၂ႉ၅- ခငွခကကးေေှိမှုအတွက် 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးမြပုခသာ လုပ်ငန်းေှင်များ၏ 

အခကကာင်းြပေျက်များ

No Urgency

Fear of
Taking Risks

Knowledge

Skills

Resources

Gender-
related

Language

Regulation

Religious
Faith

Data Privacy &
Security

Family
Considerations

Leadership

0 3 6 9

Small Medium

9

6

6

6

5

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

3

8
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လုပ်ငန်းေှင်များက ၎င်းတို့၏ သင်ယူမှုနှင့် ကွန်ေက ်
တို့ကို ေျဲ့ထွင်ေန်အတွက်အေျနိ်နှင့် ကကိုးပမ်းမှုများ 
လုံခလာက်စွာ ေေှိခဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်ခကကာင်း 
ခြပာကကားေဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ေင်ပွန်းသည်များ 
သို့မဟုတ် မိဘများသည် ၎င်းတို့အား ဖိအားခပး 
မှုမေှိေဲ့လျှင်ပင် လုပ်ငန်းေှင်အမျ ိုးသမီးများသည် 
မိသားစုတာဝန်များကို ပထမခနောတွင် ဦးစားခပး 
ခဆာင်ေွက်ေခသာခကကာင့် သင်ယူမှုနှင့် ကွန်ေက်ေျဲ့ 
ထွင်မှုတို့အတွက် ဒုတိယဦးစားခပးခဆာင်ေွက်ကက 
ေသည်။ ထို့ခကကာင့် အွန်လိုင်းမှတဆင့် သင်ယူနိုင ်
ခသာ အစိုးေ သို့မဟုတ် ပုဂလိကအေန်းကမှ 
စီစဉ်ခပးသည့် သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက် 
ခဆာင်ေွက်မှု သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုအေည်အခသွး 
ဆိုင်ော သင်တန်းများကို တက်ခောက်ေန် အေွင့ ်
အလမ်းများကုိ အကကိမ်များစွာ လက်လွှတ်ကကေသည်။

ထို့ြပင် လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် လုပ်ငန်း 
အသိုက်အဝန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ေဲ ့
ကကသည်။ ၎င်းတို့အား အဘယ်ခကကာင့် ကျားမေွဲြေား 
ထားခသာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် မပါဝင်ေဲ့သနည်းဟု  
ခမးခသာအေါ အများစုသည် ယေင်က ထိုအခကကာင်း 
ြပေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး မစဉ်းစားမိေဲ့သည်ကို 
အံ့အားသင့်ခနကကသည်။

ကွဲြပားြေားနားခသာ အြမင်ေှိသည့် လုပ်ငန်းေှင ်
တစ်ဦးမှ ခြပာကကားသည်မှာ-

စာခေးသူများသည် zoom ကို ၎င်းတို့ မည်သို့ 
ေှာခဖွခတွ့ေှိပုံနှင့် သင်ကကားြပသခသာသူများသည် 
အဘယ်ခကကာင့် zoom ကို အသုံးြပုေန် ဆုံးြဖတ်ေဲ့ 
သည်ကို ထပ်မံစုံစမ်းေဲ့သည်။ စာခေးသူများသည်  
ခအာက်ပါအပိုင်းတွင် ပါဝင်ခသာ သင်ကကားြပသမှု၊  
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု
အေည်အခသွးတည်ခဆာက်မှုတို့နှင့်ဆက်နွယ်ခန
ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုအတွက် 
လုပ်ငန်းေှင်များ၏ အသိပညာနှင့် သိေှိနားလည်မှုတို့
နှင့်ပတ်သက်ပပီးလည်း ခဆွးခနွးေဲ့သည်။

သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ် 
အဆာင်ရွေ်ြှုနှင့် ေျွြ်းေျင်ြှုြျာနှင့်ပတ်သေ် 
အသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုေအပါ် 
လွှြ်းြိုးအသာ ေချေ်ြျား
သင်ြေားမပသြှု
ခလ့လာမှုအေ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့်
လုပ်ငန်းဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ယုံကကည်စိတ်ေျေခသာ သင်ကကားြပသခပးသူများနှင့်  
မျက်နှာေျင်းဆိုင် ခေေှည်ခတွ့ဆုံခဆွးခနွးမှုများ 
ြပုလုပ်ေန် လိုအပ်ေျက်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။
လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် မိသားစုများ၊ ေင်းနှီး 
ြမှပ်နှံသူများထံမှတဆင့် လမ်းညွှန်မှုနှင့် သင်ကကား 
ြပသမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှာခဖွကကသည်။ SE4 က  
၎င်း၏ ဖေင်သည် ၎င်းအတွက် သင်ကကားြပသခပး 
ခသာသူ ြဖစ်ခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့သည်။ ထို့ြပင် ME 

လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးက ၎င်းအခနြဖင့် ထုတ်လုပ်မှု 
ဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် ယုံကကည်စိတ်ေျ 
ေခသာ သင်ကကားြပသခပးသူြဖင့် ခေေှည်လက်တွ ဲ
လိုခသာ်လည်း ြပင်ပမှ ညွှန်ကကားြပသခပးမည့်သ ူ
များကို မည်သို့ေှာခဖွေန်နှင့်ပတ်သက်ပပီး မသိေှိေဲ ့
ခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့သည်။

ထိုအခြေအခနများသည် လုပ်ငန်းေှင်များအား  
အွန်လိုင်းမှတဆင့် သင်ကကားြပသမှုများနှင့်ပတ်သက ်
ပပီး ေှာခဖွေန်အတွက် ခနှာင့်ခနှးခစသည်။ 

မိမိသည် IWAPI ကဲ့သို့ခသာ အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေး 
စွမ်းခဆာင်ေှင်များအသင်းတွင် ပါဝင်ေန်အတွက်  
စိတ်ပါဝင်စားမှု မေှိေဲ့ခပ။ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဝ 
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခြပာကကားေန် နှစ်သက်ကက 
ခသာ သက်လတ်ပိုင်းအမျ ိုးသမီးများ၏ ခဆွးခနွးပွ ဲ
များတွင် ပါဝင်ေန်အတွက် စိတ်ဝင်စားမှုမေှိခပ။  
မိမိသားစု၏ အတူတကွမျှခဝတတ်ခသာ 
အခလ့အကျင့်ကို အသုံးြပုေဲ့သည်။ အပတ်စဉ်  
Zoom မှတဆင့် သိြမင်ကကားသိမှု ေဟုသုတ 
များကို တစ်ခယာက်တစ်လှည့် မျှခဝေဲ့ကကသည်။  
မိမိအတွက် ထိုသို့ မျှခဝခသာ နည်းလမ်းသည် 
အလွန်အကျ ိုးေှိသည်။(ME10)
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ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်အဆာင်ရွေ်မခင်း
လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် အေွင့်အလမ်းများကို 
အွန်လိုင်းနှင့် ြပင်ပမှ ေှာခဖွတတ်ကကသည်။ အစိုးေ 
နှင့် ပုဂလိကအေန်းကများမှ စီစဉ်ကျင်းပခသာ ပွ ဲ
အေမ်းအနားများကို Zoom,Youtube နှင့် Facebook 

များမှတဆင့် ခဆာင်ေွက်ကကေခသာခကကာင့် ခြပာ 
ကကားသူနှင့် တက်ခောက်သူတို့အကကား တိုက်ရိုက ်
ဆက်သွယ်နိုင်မှုမေှိြေင်းသည် အဓိက ြပဿနာ 
တစ်ေပ် ြဖစ်လာေဲ့သည်။

အွန်လိုင်းမှြပုလုပ်ခသာ ပွဲများကို တက်ခောက်ေန်  
ခယဘူယျလှုံ့ခဆာ်မှုသည် COVID-19 ခကကာင့်  
ြဖစ်သည်။ အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင်များသည် COVID-19 

ခကကာင့် အွန်လိုင်းမှ ြပုလုပ်ခသာပွဲများတွင် ပါဝင်ေန် 
ဖိအားခပးေံေခကကာင်း ဝန်ေံထားသည်။ SE  
လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးက ပုံမှန်အားြဖင့် ၎င်းသည် ြပင်ပ 
ပွဲများကိုသာ သိေှိပပီး တက်ခောက်ြဖစ်ခသာခကကာင့်  
COVID-19 ကာလအတွင်း အွန်လိုင်းမှစီစဉ်ခသာပွ ဲ
များကို နှစ်ကကိမ်သာ တက်ခောက်ြဖစ်ေဲ့သည်ဟု  
ဆိုသည်။ ကမာ တစ်ဝန်းြဖစ်ခပါ်လျက်ေှိခသာ  
ကပ်ခောဂါခကကာင့် အွန်လိုင်းပွဲများကို ခသေျာခပါက် 
ပါဝင်တက်ခောက်ေမည် ြဖစ်သည်။(SE10)

ထို့ြပင် အင်တာေျူးသူများက အွန်လိုင်းကွန်ေက ်
ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်ြေင်းအတွက်  broadband  
အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှုသည် အသင့်ခတာ်ဆုံး 
ခေွးေျယ်မှုတစ်ေပ် မဟုတ်နုိင်ခကကာင်း  ခဖာ်ြပေ့ဲသည်။  
အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှု မကကာေဏြပတ်ခတာင်း 
မှုများခကကာင့် အွန်လိုင်းမှတဆင့် ခြပာကကားသူထံမှ 
မှန်ကန်တိကျခသာ သတင်းအေျက်အလက်များ  
ေေှိနိုင်ေန် ေက်ေဲသည်။ ထိုြပဿနာသည် COVID-19  

ကာလအတွင်း အိမ်မှ အလုပ်လုပ်ေခသာ လုပ်ငန်း 
ေှင်များ ခတွ့ကကုံခနေခသာ ြပဿနာြဖစ်သည်။  
အိမ်မှ ခနပပီး အွန်လိုင်းမှ စီစဉ်ခသာ ပွဲများကို ပါဝင ်
တက်ခောက်နိုင်ေန်အတွက် စိန်ခေါ်မှုများေှိသည်။  
စိန်ခေါ်မှုမှာ အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှု ြဖစ်သည်။  
သတင်းအေျက်လက်အားလုံးေေှိမှုအခပါ် မည်သို ့
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
ကန့်သတ်ေျက်တစ်ေပ် ေှိသည်။ အြေားတစ်ေျက်မှာ  
အွန်လိုင်းမှတဆင့် ခဆွခနွးပွဲများ စီစဉ်ခဆာင်ေွက ်
ခပးေန် လိုအပ်သည်။(SE 7)

ေျွြ်းေျင်ြှုတည်အဆာေ်မခင်း
အြပန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်နှင့်  
အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှုြပတ်ခတာင်းြေင်းတို့ေှိခသာ ်
လည်း လုပ်ငန်းေှင်များအားလံုးသည် သင်ယူမှုအတွက်  
စိတ်ထက်သန်ကကသည်။ လုပ်ငန်းေှင်အများအြပား 
သည် သတင်းအေျက်အလက်ေင်းြမစ်များကုိ e-books,  

podcasts, video conferencing tools မှတဆင့် 
အွန်လိုင်းမှ မျှခဝမှုအစီအစဉ်များနှင့် အွန်လိုင်းမှ  

ပုံ ၂ႉ၆- သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာ

င်ေွက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများေေှိောတွင် ဒစ်ဂျစ်တ

ယ်နည်းပညာလက်ေံအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

အကျ ိုးသက်ခောက်ခစခသာအေျက်များ
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မိမိသည် မိမိပမို့ေှိ MSME ခအဂျင်စီသို့သွားခလ့ေှိခသာ်လည်း အွန်လိုင်းမှ သင်ကကားြပသသူများကို မေှာခဖ ွ
ေဲ့ခပ။ ထို့ခကကာင့် မိမိတို့ြပဿနာေှိလာသည့်အေါတိုင်း ၎င်းတို့ထံသွားပပီး စကားခြပာနိုင်သည်။ ဥပမာ- မိမ ိ
၏ ကုန်စည်အတွက် Halal လက်မှတ်ေေှိနိုင်ေန် MSME ခအဂျင်စီမှ ဖန်တီးခပးထားခသာ Whatsapp ကို  
အသုံးြပုခသာခကကာင့် အေျင်းေျင်းထံမှ သင်ယူနိုင်သည်။ ထို့ခကကာင့် MSMEs အြေားလုပ်ငန်းေှင်များသည ်
လည်း အတူတကွပူးခပါင်းေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်နိုင်ကကခကကာင်း ေံ စားကကေသည်။ အခကာင်းြမင်စိတ်နှင့် 
ယုံကကည်မှုတို့ေှိခသာခကကာင့် Halal လက်မှတ်ေေှိေန်အတွက် အေက်အေဲများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေဲ့သည်။
(ME2)

သင်ကကားခေးအစီအစဉ်များမှ ေှာခဖွကကခကကာင်း  
ခဖာ်ြပထားသည်။ လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည်  
အေျင်းေျင်းေျတိ်ဆက်သင်ယူေန် WhatsApp 

ကဲ့သို့ခသာ မက်ခဆ့ေျ်ခပးပို့သည် အပလီခကးေှင်း
များကိုအသုံးြပုကကသည်။

ထို့ြပင် လုပ်ငန်းေှင်များသည် အင်တာနက်တွင်  
စီစဉ်ခပးထားခသာ သတင်းအေျက်အလက်များစွာ 
ခကကာင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုများ 
နှင့် သင်ကကားြပသမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ မှန်ကန ်
တိကျသည့် သတင်းအေျက်အလက်များေေှိေန်  
ေက်ေဲခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ ၎င်းတို့သည်  
တစ်ေါတစ်ေံတွင် မည်သည့်ခနောမှ မည်သို့ စတင်ေ 
မည်နှင့်ပတ်သက်ပပီး မခသေျာမခေောမှုများကို ေံစား 
ကကေသည်။

အွန်လိုင်းတွင် မှန်ကန်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်
များကို မည်သို့ေှာခဖွနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အကက ံ
ြပုေျက်များေေှိေန်အတွက် အတွင်းပိုင်းစက်ဝန်းနှင့် 

ေျတိ်ဆက်ထားေမည် ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းေှင်အေျ ို့ 
သည် အွန်လုိင်းပဲွများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခနာက်ဆံုးေ 
သတင်းအေျက်အလက်များ ေေှိနိုင်ေန်အတွက်  
social media account များကိ ုfollowed လုပ်ထား 
ကကသည်။ အင်တာေျူးများတွင် ခဖာ်ြပမှု အများဆုံး 
ြဖစ်ခသာ social medai မှာ Instagram နှင့် Facebook 
ြဖစ်သည်။

ခလ့လာမှုနှင့် အင်တာေျူးများမှတဆင့် စာခေးသ ူ
များသည် COVID-19 အတွင်း အင်ဒိုနီးေှားတွင်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုခသာ ကွန်ေက ်
ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်ခသာပွဲများနှင့် သင်ကကားမှုများ  
ပုိမုိခေပန်းစားလာြေင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခကာင်းခသာ 
အြမင်ေှိသည်။ သို့ောတွင် SMEs အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်း 
ေှင်အများအြပားသည် အွန်လိုင်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အသုံးြပုမှုများ၊ သတင်းအေျက်အလက်ေှာခဖွေေှိ 
နိုင်မည့် ခနောများအတွက် အကူအညီအနည်းငယ် 
လိုအပ်နိုင်သည်။
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Ayu Budiyanti သည် တိုင်းေင်း ခဆးဖက်ဝင်သဘာဝ 
ပစည်းများကို ခောခနှာခဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်ခသာ  
အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းတစ်ေုြဖစ်သည့ ် 
Rahsa Nusantara (http://www.rahsa.id/)၏ တွဲဖက် 
တည်ခထာင်သူနှင့် Chief Marketing Officer တစ်ဦး 
ြဖစ်သည်။

သူမ၏ ေင်ပွန်းြဖစ်သူ Hatta Kresna နှင့်အတူ ပမို့ြပေှိ  
အပယ်ေံအမျ ိုးသမီးများကုိ အလုပ်အကုိင်ခပးြေင်းြဖင့်  
အမျ ိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ေွင့်ကို ြပုစုပျ ိုးခထာင် 
ခပးပပီး ၎င်းတို့၏ လူခနမှုဘဝများကို အသိအမှတ်ြပု 
အားခပးကာ ယဉ်ခကျးမှုနှင့် ြပည်တွင်းအသိပညာ 
ပညာဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းခပးေန ်
ေည်ေွယ်ေျက်ြဖင့် ၂၀၁၆ တွင် အငယ်စားစီးပွားခေး
လုပ်ငန်းတစ်ေုကို စတင်ေဲ့သည်။ Rahsa Nusantara 

သည် တိုင်းေင်းခဆးဖက်ဝင်အပင်များကို အဆီများ၊  
ဟင်းေတ်အခမွှးအကကိုင်များ၊ မုန်များနှင့် jamu ဟု 
ခေါ်ခသာ အင်ဒိုနီးေှားမှ တိုင်းေင်းခဆး တို့ကဲ့သို့
ခသာ အမျ ိုးမျ ိုးခသာ သဘာဝအခြေေံကုန်ပစည်း 
များအြဖစ် ထုတ်လုပ်သည်။

WSME ေား ြီးအြာင်းထိုးမပသမခင်း ၁- Rasha Nusantara

Ayu Budiyanti, Co-founder of Rasha Nusantara

Budiyanti သည် Investing Women Australia  

Awards 2017 ၏ grant wimnner တစ်ဦးအြဖစ် သူမ
ေေှိေဲ့ခသာ ကွန်ေက်များနှင့် သင်ကကားြပသသူများမ ှ
တဆင့် ယခန့တွင် ခအာင်ြမင်မှုေေှိခနခသာ လုပ်ငန်း 
ေှင်ြဖစ်လာခစေန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာက မည်သို ့
ကူညီေဲ့ခကကာင်း ေှင်းြပသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုြဖင့် Budiyanti  
သည် သူမ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ေဟုသုတများ 
တိုးတက်ခစေန်အတွက် စဉ်ဆက်မြပတ်ေှာခဖွလျက ်
ေှိသည်။ သူမသည် Wharton School မှ ပညာသင်ဆ ု
ေေှိေဲ့ခသာခကကာင့် သူမ၏ ကွန်ေက်မှာ ပိုမိုကျယ်ြပန့်  
လာေဲ့သည်။ သူမသည် ေေှိေဲ့ခသာ Australia 

Awards နှင့်ပတ်သက်ခသာ အခတွ့အကကုံများနှင့် 
အေွင့်အလမ်းများကို အလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ 
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ထိုအေျနိ်က မိမိ၏ သားသည် ၃ လသာေှိခသးပပီး ကခလးထိန်းမေှိခသာခကကာင့် အစာကို မိမိကိုယ်တိုင ်
ခကျွးခနေခသာ အေျနိ်ြဖစ်သည်။ ထို့ခကကာင့် Australia Awards team အား ကခလးမှာ သူမစကား 
နားခထာင်ခသာခကကာင့် ကခလးကို အတူခေါ်လာနိုင်ေွင့်ကို ခတာင်းေဲ့သည်။ သူမသည် ကခလးကို 
တစ်ေျနိ်လုံးပငိမ်ခအာင် ထိန်းထား နိုင်သည်ကို ၎င်းတို့က အသိအမှတ်ြပုေဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးေှားတွင်လည်း 
အင်ဒိုနီးေှားေင်းနှီးြမှပ်နှံသူတစ်ဦးထံသို့ ထိုကဲ့သို့ပင် ေွင့်ြပုမှုခတာင်းဆိုေဲ့ခသာ်လည်း အစပိုင်းတွင် 
ြငင်းဆိုေဲ့သည်။
Ayu Budiyanti, Co-founder of Rasha Nusantara

သူမအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်း 
သည် လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်  
tools အသုံးြပုမှုများကို စဉ်ဆက်မြပတ်တိုးတက ်
ခစခသာ်လည်း သူမအသုံးြပုခနခသာ နည်းပညာနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး လူသားြဖင့် ထိခတွ့ဆက်သွယ်မှု ေှိခစ 
လိုေဲ့သည်။ အွန်လိုင်းခေးကွက်များမှတဆင့် သူမ၏  

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုသည် SE လုပ်ငန်းေှင်များထက် ME 

လုပ်ငန်းေှင်များတွင် ပိုမိုြမင့်မားသည်။ သို့ောတွင် လက်ေံကျင့်သုံးမှုြဖစ်စဉ်သည် SEs နှင့် MEs တို့အကကား  
အစဉ်အတိုင်း မဟုတ်ခပ။ အခောင်း/ခေးကွက်နှင့် စာေင်းစစ်ခဆးမှုဆိုင်ော အစီအစဉ်များကို လက်ေံကျင့်သုံးမှု 
အြပင် လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်/ဝန်ခဆာင်မှုဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုတွင်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို ခပါင်းစပ်အသုံးြပုမှုြဖင့်  စမ်းသပ်ခလ့လာေဲ့ပပီး ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု အစီအစဉ်များ 
ကို လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့သည်။ ခအာက်ပါခဆွးခနွးမှုတွင် စာခေးသူများသည် လုပ်ငန်းေှင်များအကကားေှိ လုပ်ငန်း 
ြဖစ်စဉ်များအတွက် အများဆုံးအသုံးြပုခသာ အပလီခကးေှင်းများနှင့် အနည်းဆုံး အသုံးြပုခသာ အပလီခကး 
ေှင်းများကို ခဖာ်ထုတ်ထားသည်။

ကုန်ပစည်းများအား ကနဦးခောင်းေျစဉ်တွင်  
customer နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေျက်အလက်များ 
မေှိခသာခကကာင့် ဆုံးြဖတ်ေျက်များ ေျမှတ်နိုင်ေန ်
အတွက် သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းပလက်ခဖာင်း 
တစ်ေုကို တည်ခဆာက်ေဲ့သည်။

Most Commonly Used Digital Tools

Sales and 
Marketing

Financial 
Management

Collaboration 
Tools

Social Media: 1) Instagram, 

2) Facebook

Marketplace: 1)Tokopedia, 

2)Shopee, 4)Go-jek, 

5)Traveloka

Company website

Online advertising

Jurnal.id

Monefy

Accurate Online

Google Spreadsheet or 

Excel Sheet

Google Drive and Google 

applications

Trello

Microsoft Team

ပုံ ၂ႉ၇- WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ အများဆုံးအသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယt်ools များ
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လုပ်ငန်းေှင်များအားလုံးအကကား ခေပန်းအစားဆုံး Instagram ြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခောင်း/ခေးကွက်ဆိုင်ော  
အစီအစဉ်အနည်းဆုံးတစ်ေု သို့မဟုတ် နှစ်ေုကို လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့သည်။ သို့ောတွင် လုပ်ငန်းေှင်အေျ ို့သည်  
၎င်းတို့လုပ်ကိုင်ခသာ လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားခပါ်မူတည်ပပီး Social media အသုံးြပုမှုမှာ အကျ ိုးထိခောက်မှု 
အေှိဆုံး နည်းလမ်းတစ်ေပ်ြဖစ်ခကကာင်း ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့သည်။ ဥပမာ-ြပန်လည်ြပည့်ပဖိုးပမဲစွမ်းအင်လုပ်ငန်းေှိ ME 
တစ်ေုသည် သူမ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခောင်း/ခေးကွက်ဆိုင်ော မဟာေျူဟာနှင့်ပတ်သက်ခသာ  စိုးေိမ်ပူပန်မှုကို  
ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဆုံးြဖတ်ေျက်အများစုကို ပညာေှင်များမှ အကကံြပုထားသည့်အတိုင်း  
လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်မှ ကိုင်တွယ်ခြဖေှင်းသည်။ ေင်းြမစ်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များအြပင်  
ခသးငယ်ခသာ အဖွဲ့အေွယ်အစားခကကာင့် တာဝန်လွှဲအပ်မှုြဖစ်စဉ်သည်လည်း ကန့်သတ်ြေင်းေံေသည်။  
ထိုြပဿနာများကို SEs များတွင် ပိုမိုခတွ့ေပပီး လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
သိေှိနားလည်မှု လိုအပ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပနိုင်သည်။ ဥပမာ SE လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးသည် သူမ၏ လုပ်ငန်းအတွက် 
မှန်ကန်ခသာ စာေင်းစစ်ခဆးသည့် အပလီခကးေှင်းခေွးေျယ်ောတွင် သူမ၏ အခတွ့အကကုံကို မျှခဝေဲ့သည်။

မိမိတို့သည် ြပန်လည်ြပည့်ပဖိုးပမဲစွမ်းအင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှ ြဖစ်ခသာခကကာင့် နည်းပညာကို 
ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင် များစွာ အသုံးြပုသည်။ သို့ခသာ် ရိုသားစွာဝန်ေံေလျှင် မိမိသည် 
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပပီး သိေှိနားလည်မှုများစွာ မေှိခသးခပ။ မိမိ၏ အဖွဲ့သည် 
အခောင်းြမှင့်တင်ြေင်းနှင့် ခေးကွက်ေှာခဖွြေင်းအတွက် အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖန်တီးခနခသာ်လည်း 
လုပ်ငန်းအတွက် social /websites အသုံးြပုမှုသည် ထိုမျှခလာက် အခေးမကကီးခပ။ 

ယေုအေျနိ်တွင် မိမိတို့၏ စိန်ခေါ်မှုသည် ခေးကွက်နှင့် အခောင်း ြဖစ်သည်။ ကုမဏီအများစုသည် 
customer များနှင့် ဆက်သွယ်ေန်အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖန်တီးကကသည်။ မိမိကိုယ်မိမိ ခမးေွန်းခမးမိသည်မှာ 
အဘယ်ခကကာင့် ယေင်က ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖန်တီးမှု မြပုေဲသနည်းဟူခသာ ခမးေွန်းပင် ြဖစ်သည်။ 
ယေုခလာခလာဆယ်တွင် clients များနှင့် ဆက်သွယ်ေန် WhatsApp ကို အသုံးြပုကကောတွင် 
အေက်အေဲများနှင့် ကကုံခတွ့ခနေဆဲပင်ြဖစ်သည်။ (ME8)

Accurate Online ခေွးေျယ်မှုကို အဆုံးမသတ်မီ Jurnal.id ကဲ့သို့ခသာ အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ြပည်တွင်းစာေင်းစစ ်
ခဆးသည့် အပလီခကးေှင်းများကို စစ်ခဆးေဲ့သည်။ ခေးနှုန်းများကိုလည်း နှိုင်းယှဉ်ေဲ့သည်။ ကခလးများ 
ေှိခသာခကကာင့် cloud-base software ကို ခေွးေျယ်ေဲ့သည်။ Cloud base tools ကိုအသုံးြပုြေင်းြဖင့် ခငွစစ်
ေန်အတွက် ရုံးသို့သွားေန် မလိုခပ။ Smartphone ြဖင့် အိမ်မှ စစ်ခဆးနိုင်သည်။ အေွန်များ၊ စာေင်းများနှင့် 
အခောင်းများစသည်တို့ကို လွယ်ကူစွာ စစ်ခဆးနိုင်သည်။ (SE5)
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လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာကို လက်ေံကျင့်သုံးကကခသာ်လည်း  
စာခေးသူများသည် လက်ေံကျင့်သံုးမှုကုိ ပုိမုိသင့်ခတာ် 
နိုင်ခစေန်အတွက် ခလ့လာေဲ့ကကသည်။ လုပ်ငန်းေှင ်
အများအြပားသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများတွင ်
နည်းပညာများကို ပိုမိုလက်ေံကျင့်သုံးလိုကကသည်။  
IoT၊ AI နှင့် blockchain တို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ  
ခြပာဆိုခဆွခနွးမှုများကို သုခတသနတွင် ြပုလုပ ်
ေဲ့ကကသည်။

ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ခကာင်းသည်မှာ လုပ်ငန်းေှင ်
အနည်းစုသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများစီစဉ ်
ခဆာင်ေွက်ောတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို  
ပိုမိုလက်ေံကျင့်သုံးေဲ့ကကခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။  
ကုန်စည်အသစ်တိုးြမှင့်ေန်အတွက် AI အသုံးြပုမှုြဖင့်  
စမ်းသပ်ေန် ကကိုးစားခနကကပပီး စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ဆဲပင်  
ြဖစ်သည်။ (ME1) အသုံးမြပုေခသးခသာ အေွင့် 
အလမ်းများစွာြဖင့် လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များအတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုအခပါ်  
လွှမ်းမိုးထားခသာ အေျက်များကို ခအာက်ပါအပိုင်း 
တွင် ခဆွးခနွးထားသည်။

လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှုြျားေတွေ်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလေ်ခံေျင့်သုံးြှုေအပါ်  
လွှြ်းြိုးထားအသာ ေချေ်ြျား
ခေးကွက်မှာ လျင်ြမန်စွာ ခြပာင်းလဲခနခသာ်လည်း  
ခြပာင်းလဲမှုြပုလုပ်ေန်မှာ လုပ်ငန်းများခအာင်ြမင်ေန ်
အတွက် ေက်ေဲခသာအောအြဖစ်ေှိခနဆဲပင်   
ြဖစ်သည်။ လျင်ြမန်မှု၊ မခသေျာမှု၊ ရှုတ်ခထွးခသာ  
သတင်းအေျက်အလက်များ၊ နည်းပညာ၊ ယှဉ်ပပိုင ်
မှုနှင့် မခမျှာ်မှန်းနိုင်ခသာ ကမာ လုံးဆိုင်ော 
အကျပ်အတည်း(COVID-19)တို့အတွက် လိုအပ်ေျက ်
များြဖင့် ေင်ဆိုင်ကကုံခတွ့ခနေခသာ်လည်း WSMEs  
အေျ ို့သည်သာ ခြပာင်းလဲေန် ခကာင်းစွာ လုိက်ခလျာ 
ညီခထွမှု ြပုနိုင်သည်။ ကန့်သတ်ထားခသာ  
ေင်းြမစ်များ၊ အေည်အေျင်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ
နှင့်ဆက်နွယ်ခနခသာ ကန့်သတ်ေျက်များခကကာင့်  
လုပ်ငန်းေှင်များအကကား အသင့်ခတာ်ဆုံးြဖစ်မည့်  
နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုဆိုင်ော ြပဿနာသည် 
အံ့အားသင့်ဖွယ်မဟုတ်ခပ။

လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်တွင် အသင့်ခတာ်ဆုံးြဖစ်မည့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှု မေှိြေင်း 
အတွက် အြေားအခေးကကီးခသာ အေျက်သည်   
ခြပာင်းလဲမှုဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု ြဖစ်သည်။  
ခြပာင်းလဲမှုဆိုင်ော ြဖစ်စဉ်သည် customers များ၏  
လိုအပ်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်ေန ်
အတွက် ညွှန်ကကားမှုများ၊ မဟာေျူဟာများနှင့်  
စွမ်းခဆာင်ေည်များ စဉ်ဆက်မြပတ်အသစ်လဲလှယ ်
မှုဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ြဖစ်စဉ်  
ြဖစ်သည်။ ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများက  
အကကံြပုထားသည်မှာ SMEs များသည် ရှုြမင်သုံးသပ ်
မှုနှင့် ခဆာင်ေွက်မှုပံုစံအခဟာင်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
အပမဲလိုပင် အေက်အေဲများနှင့် ကကုံခတွ့ခနေသည်။ 
အလားတူပင် လုပ်ငန်းေှင်များသည် စီစဉ်ခဆာင်ေွက ်
ခနခသာနည်းလမ်းမှာ သက်ခသာင့်သက်သာ 
ေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ ၎င်းတို့၏အခတွ့အကကုံ 
များမှ အကျ ိုးထိခောက်မှုေှိစွာ ထင်ဟပ်နိုင်ေန်နှင့်  
သင်ယူနုိင်ေန်တ့ုိအတွက် အေျန်ိကန့်သတ်မှုေိှခကကာင်း  
လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားမှ ဝန်ေံထားသည်။

ယေင်ကခဆာင်ေွက်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
လုပ်ငန်းေှင်များမှ လုပ်ငန်းနှင့် အလုပ်တာဝန်များ 
အကကား မျှတစွာ ခဆာင်ေွက်နိုင်ေန် ရုန်းကန်ခန 
ေခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ ထိုြပဿနာသည်  
ကခလးေှိခသာ လုပ်ငန်းေှင်များအကကားတွင် ြဖစ်ခပါ် 
ခနခသာ အထင်ေှားဆုံးြပဿနာ ြဖစ်သည်။ SE  

လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးက မိသားစုကို ပထမဦးစားခပး 
ထားခသာခကကာင့်  သူမ၏ လုပ်ငန်းကို ဒုတိယ 
ဦးစားခပးခနောတွင်သာ ထားေှိထားခကကာင်း  
ေှင်းြပသည်။
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၎င်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ အြေားေှင်းလင်းခဖာ်ြပေျက ်
မှာ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် ၎င်းတို့၏  
လုပ်ငန်းများစတင်ေန်အတွက် ၎င်းတို့၏ စိတ်ဓါတ်
လှုံ့ခဆာ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။

Wulandari et al. သည်  စီးပွားခေးလုပ်ငန်းဆိုင်ော  
စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ်မှုမှာ အမျ ိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်း 
ခဆာင်ေွက်ေျက်များအပါ်တွင် ေိုင်မာစွာ အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုေှိခကကာင်း  ခဖာ်ြပထားသည်။  
စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများသည် အလုပ်အကိုင ်
မေှိမည်ကို ခကကာက်ေွံ့ြေင်း သို့မဟုတ် မိသားစုကို  
ပံ့ပိုးလိုြေင်းတို့ကဲ့သို့ ေည်မှန်းေျက်မြပင်းထန်ခသာ  
စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ်မှုများြဖင့် ခဆာင်ေွက်ပါက  
အမျ ိုးသမီးများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ေဟုသုတ 
မျှခဝမှု နည်းပါးနိုင်သည်။

အဆုံးစွန်ဆုံး ေလာဒ်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုမှုကဲ့သို့ အယူအဆ 
အသစ်များကို လက်ေံကျင့်သုံးြေင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ 
လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုဆိုင်ော စွမ်းခဆာင်ေည ်
နည်းပါးြေင်းတို့ ြဖစ်နိုင်သည်။  အခြေအခနများက  
၎င်းတို့အား ဖိအားမခပးမီ ခြပာင်းလဲမှုကို  
မိတ်ဆက်ေန် လိုအပ်သည်။ ME လုပ်ငန်းပိုင်ေှင ်

တစ်ဦးသည် အတုအပြပုလုပ်သူများမှ သူမ၏  
တံဆိပ်ကို မူပိုင်ေွင့်ထိပါးပပီး ေိုးေျြေင်းေံေေျနိ်တွင်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်အခောင်းနှင့် ခေးကွက်ေှာခဖွမှု 
နည်းလမ်းကို လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့သည်။အထူးသြဖင့် ယေုကဲ့သို့ ကိုယ်ဝန်ခဆာင်ထားေေျနိ် 

အတွင်း မိမိ၏ အဖွဲ့ြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမှုေှိစွာ  
ခဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်သည်။ ယေုအေျနိ်သည် 
စွမ်းအင်အနည်းဆုံး ကာလြဖစ်သည်။ ခမျှာ်လင့်ေျက်
ထားမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခလျှာ့ထားေန်လိုအပ်ကာ 
တစ်ကကိမ်ခဆာင်ေွက်ေန်အတွက် အေျနိ်တစ်ေက် 
ယူပါ။ အကကီးဆုံးသားမှာ လမ်းခလျှာက ်
ကာစအေွယ်သာေှိခသးပပီး   မိမိသည် ကိုယ်ဝန ်
ခဆာင်ထားေသည်။ မိမိသည် အလုပ်အတွက်  
အေျနိ်လုံခလာက်စွာ ခပးထားသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု 
ြဖစ်ခပါ်ပါက ကခလး၏ ကျန်းမာခေးနှင့် မိမိ၏  
စိတ်ေျမ်းသားမှုတို့အခပါ်အကျ ိုးသက်ခောက်မည်  
ြဖစ်သည်။ (SE5) 

Talent

Skills

Resources

Change
Management

Availability of
Software
Trainings

Knowledge

Gender-related

Language

Data Privacy &
Security

Piracy

0 3 6 9

Small Medium

9

11

9

11

9

9

9

9

7

7

7

1

4

4

2

2

2

10

ပုံ ၂ႉ၈- လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုတွင် 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံအသုံးြပုမှုကို 

အကျ ိုးသက်ခောက်ခစခသာအေျက်များ
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အတုအပြပုလုပ်သူများသည် တီေှပ်အတုများကို အွန်လိုင်းတွင် ခောင်းေျကကခသာခကကာင့်  မိမိသည်  
အစပိုင်းတွင် online shop တစ်ေုတည်ခထာင်ေန် အစီအစဉ်မေှိေဲ့ခပ။ ေယ်ခမာဖွယ်အြဖစ်အပျက်တစ်ေုမှာ  
မိမိထံသို့ အင်တာေျူးလာခောက်ခမးြမန်းခသာသူများသည် တီေှပ်အတုများ၏ ဓါတ်ပုံကိုြပသပပီး ခမးြမန်း 
လာခသာခကကာင့် မိမိမှာ အံ့အားသင့်ကာ အဆိုပါတီေှပ်အတုများကို မည်သည့်ခနောမှ ေသနည်းဟု  
ြပန်လည်ခမးြမန်းေသည်အထိပင် ြဖစ်ေဲ့ေသည်။ ၎င်းတို့သည် ထိုတီေှပ်အတုများကို Google image မှ  
ဓါတ်ပုံရိုက်ယူထားြေင်းြဖစ်ခကကာင်း ထင်ေှားသည်။ (ME3)

မိမိသည် ငယ်ေွယ်ခသာ မိန်းကခလးတစ်ဦး 
ြဖစ်ခသာခကကာင့် ေွဲြေားဆက်ဆံေံေြေင်းနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ြပင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်သည်။ အြေား 
သူများက မိမိကို မိမိမိတ်ဖက်၏ လက်ခထာက ်
တစ်ဦးအခနြဖင့်သာ ဆက်ဆံကကသည်။  မိမိ၏ 
မိတ်ဖက်မှ မိမိ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအေည်အေျင်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ခလးစားမှုေှိခသာခကကာင့် 
အစည်းအခဝးများနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ော ခဆွးခနွး 
ပွဲများတွင်  မိမိကို မကကာေဏ ေုေံကာကွယ ်
ခပးေဲ့သည်။  မိမိကိုယ်မိမိ ပထမမိတ်ဆက်စဉ်က  
အြေားသူများက မိမိ၏ အေည်အေျင်းနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး သံသယေှိနိုင်မည်ြဖစ်ခသာ်လည်း  
တွဲဖက်တည်ခထာင်သူမှ မိတ်ဆက်ခပးခသာအေါ 
တွင်မူ ပိုမိုခလစားမှုေှိခကကာင်း ခတွ့ေှိေသည်။
(ME9) 

လုပ်ငန်းေှင်များ ခတွ့ကကုံေခသာ ေွဲြေားဆက်ဆံ
ေံေမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အြေားဥပမာများတွင် 
ခအာက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
၁။ သူမသည် အမျ ိုးသမီးြဖစ်ြေင်းခကကာင့် အင်ဒုိနီးေှား  
     ေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများ သို့မဟုတ် အလားအလာ 
    ေှိခသာ clients များ၏ ြငင်းပယ်မှုေံေြေင်း
၂။  ခေျးခငွနှင့်ပတ်သက်ခသာ ြဖစ်စဉ် သို့မဟုတ်  
     အြေားခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများ  
     ခဆာင်ေွက်ေန်အတွက် သူမေင်ပွန်း၏ လက်မှတ ်
    လိုအပ်ခသာ အေျ ို့ဘဏ်များခကကာင့် ဘဏ်များမှ  
    ခငွခကကးေေှိေန် ေက်ေဲမှုများနှင့် ကကုံခတွ့ေဲ့ေြေင်း
၃။ နမူနာကုန်စည်များအား အခောင်းစတိုးဆိုင ်
    များသို့ ခပးပို့ေျနိ်တွင် ပျူငှာခဖာ်ခေွမှု မေှိခသာ  
    ပုံစံြဖင့် ဆက်ဆံေံေြေင်း
၄။ အမျ ိုးသားများအနီးအနားတွင်ေှိပါက  
    သူမ၏ ခနပုံထိုင်ပုံနှင့်ပတ်သက်ပပီး သတိထားေန်      
    လိုအပ်သည်ဟု ေံစားေြေင်း
၅။ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းြပေျက ်
    များအတွက် တစ်ဦးတည်းေေီးသွားေမည်ကို  
    သက်ခသာင့်သက်သာမြဖစ်ြေင်း
နိဂုံးေျုပ်ေန်အတွက် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည ်
အမျ ိုးသားလုပ်ငန်းေှင်များထက်ပိုပပီး မိသားစုနှင့ ်
လုပ်ငန်းအကကား ဟန်ေျက်ညီမျှခစေန် တာဝန်များ 

ထို့ြပင် လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် လုပ်ငန်းအစည်းအခဝးများ/ခဆွးခနွးပွဲများတွင် ကျားမခေးောနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ ဘက်လိုက်မှုများနှင့် ေွဲြေားဆက်ဆံြေင်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကိုင်တွယ်ခြဖေှင်းခနေခကကာင်း 
ခဖာ်ြပထားသည်။
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ပိုမိုေှိကကခကကာင်းကို လက်ခတွ့တွင် သခဘာတူည ီ
ေဲ့သည်။ လုပ်ငန်းများတွင် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ော  
ခြပာင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အစီအစဉ်ခေးဆွ ဲ
ေန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အခတွ့အကကုံများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ထင်ဟပ်နိုင်ေန်မှာ ေက်ေဲသည်။ လုပ်ငန်းေှင်အများ 
အြပားသည် အမျ ိုးသမီးအများစုမှာ အမျ ိုးသားများ 
နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အမျ ိုးမျ ိုးခသာ သတင်းအေျက်အလက်ေေှိနိုင်မှု 
ဆိုင်ော အေွင့်အလမ်း နည်းပါးကကခကကာင်းနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီးလည်း အြငင်ပွားကကသည်။ ေလာဒ ်
အြဖစ် လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် အလုပ်
ကကိုးစားြေင်းသည်သာလျှင် ေွဲြေားဆက်ဆံေံေမှုမှ  
ခေှာင်ကကဉ်နိုင်ေန်အတွက် တစ်ေုတည်းခသာ  
အခြဖေှာမှုြဖစ်ခကကာင်း သံုးသပ်ကကသည်။ ၎င်းတ့ုိသည်  
ခအာင်ြမင်ခသာ စိးပွားခေးလုပ်ငန်းများကို ခဆာင ်
ေွက်နိုင်ခကကာင်းကို လူမှုအသိုက်အဝန်းအား 
သက်ခသြပေန် တာဝန်ေှိသည်ဟု ေံစားကကေသည်။

ေ ၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု 
(COVID-19)
ဧပပီလ ၂၀၂၀တွင် MCSME သည် COVID-19 ၏  
ြပင်းထန်စွာ ရိုက်ေတ်မှုခကကာင့် MSMEs (၃၇,၀၀၀)  
ထံမှ အစီေင်ေံစာများကို လက်ေံေေှိပပီးခနာက်  
စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ်ခပးခသာ အစီအစဉ်တစ်ေပ်ကို  
ြပင်ဆင်ေဲ့သည်။ ထိုစိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ်မှုတွင် ခေျးခင ွ
ဆိုင်ော ခလျှာ့ခပါ့မှုများ၊ ၆ လတာ အေွန်ခလျှာ့ခပါ့မှု 
နှင့် အခသးစားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများအတွက်  
ခငွခကကးလွှဲခြပာင်းမှုများ ပါဝင်သည်။ အစိုးေသည်  
အခသးစားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများမှာ COVID-19 ၏  
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုအေံေဆုံးြဖစ်သည်ဟု ယူဆ 
ခသာခကကာင့် ထိုလုပ်ငန်းများအား အကူအညီများ 
ခပးေန် ဦးစားခပးခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ MCSME 

အခနြဖင့် လက်ေံေေှိေဲ့ခသာ လုပ်ငန်းများအ ခပါ်  
COVID-19 ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများနှင့ ်
ပတ်သက်သည့် စုစုခပါင်း တိုင်ကကားမှုများအနက ် 

SMEs များ၏ တိုင်ကကားမှုများမှာ ၁၂.၆ ောေိုင်နှုန်း 
ြဖစ်ပပီး SMEs များသည် COVID-19 ကာလအတွင်း  
အခသးစားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများထက် ပုိပပီး ေပ်တည် 
နိုင်ေဲ့သည်ဟု ခဖာ်ြပထားသည်။

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခကာင်းသည်မှာ WSME လုပ်ငန်းေှင် 
အများစုသည် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေျက်များနှင့်  

ထုတ်လုပ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ြပဿနာများ 
ေှိေဲ့ခသာ်လည်း ဧပပီလနှင့် ခမလတို့တွင် အခောင်း 
တိုးတက်ေဲ့သည်ဟု ခဖာ်ြပထားသည်။ အခောင်း 
တိုးတက်မှုသည် messengers, social media, 

marketplace နှင့် website ကဲ့သို့ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
အခောင်းများ/ခေးကွက်ေှာခဖွမှုများဆိုင်ော  
မဟာေျူဟာများကို အသင့်ခတာ်ဆုံးြဖစ်ခစေန်  
အသုံးြပုေဲ့ခသာ WSMEs များတွင် အများဆုံး  
ြဖစ်ေဲ့သည်။

၎င်းတို့သည် lockdown ခဆာင်ေွက်ေျက်များခကကာင့ ်
customers များ၏ ဖန်သားြပင်ကကည့်ရှုခသာ အေျနိ် 
တိုးတက်နိုင်ခကကာင်း ထပ်မံေှင်းြပေဲ့သည်။ ကိတ်မုန့်  
များကို အွန်လိုင်းမှတဆင့်ခောင်းေျခသာ SE4 သည်  
COVID-19 ခကကာင့် အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဝယ်ယူမှုကို  
ပိုမိုနှစ်သက်လာကကသြဖင့် အခောင်းတိုးတက ်
ေဲ့ခကကာင်း ဆိုေဲ့သည်။ WSME လုပ်ငန်းေှင်များ၏  
၈၈.၅ ောေိုင်နှုန်းသည် ေပ်တည်မှုအတွက ်COVID-19  
အတွင်း လုပ်ငန်းများ(အငယ်စားနှင့် အလတ်စား 
လုပ်ငန်းနှစ်မျ ိုးလုံး)တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့ကကခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ 

ြပင်ပခတွ့ဆုံမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကန့်သတ် 
ေျက်များခကကာင့် SMEs အများအြပားသည်  
အွန်လိုင်းခေးကွက်မှတဆင့် ခောင်းေျလာကကသည်။  
သ့ုိောတွင် အေျ ို့မှာ ကပ်ခောဂါမြဖစ်ခပါ်မီကတည်းက  
အွန်လိုင်းတွင် ခောင်းေျခနခသာခကကာင့် အခောင်း 
တိုးတက်ေဲ့သည်။

Digitalisation is Enhanced during 
COVID-19

11.5%

88.5%

YES

NO

ပုံ ၂ႉ၉- COVID-19 ကာလအတွင်း 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာခပါ်ခပါက်လာမှု
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အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သာခလ့လာမှု

လုပ်ငန်းေှင်များသည် online meeting platforms 

အသုံးြပုမှုအတွက်  အဖွဲ့ြဖင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက ်
နိုင်သကဲ့သို့  ြပင်ပအဖွဲ့အစည်းများြဖင့် ဆက်သွယ်
ခဆာင်ေွက်နိုင်ခကကာင်းလည်း  ခဖာ်ြပထားသည်။  
ထို့ြပင် WSME လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည ်
customers များထံသို့ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များ/ 
ဝန်ခဆာင်မှုများကို ခပးပို့ခသာ နည်းလမ်းကို  
ခြပာင်းလဲေန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံး 
ြပုေဲ့သည်။ ကကက်သားများကို ခပးပို့ေန် Gosend  

(in Gojek app) ကို များစွာ အသုံးြပုေဲ့သည်။(SE12)

WSME လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည် ခေးကွက ်
အခြေအခနများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြပင်းထန်စွာ  
ခြပာင်းလဲမှုများေှိေဲ့ခသာ်လည်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း 
များ ခေေှည်တည်တံ့နိုင်ေန်အတွက် အဆိုပါ 
ကပ်ခောဂါကို ေင်ဆိုင်ောတွင် ကကံ့ကကံ့ေံနိုင်ေဲ့ကကသည်။

မိမိသည် အခေှ့အလယ်ပိုင်းခဒသမှ လက်ခဆာင ်
ပစည်းများ ခောင်းေျခသာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင ်
ေဲ့သည်။ ကပ်ခောဂါခကကာင့် ခဖခဖာ်ဝါေီလ  
၂၀၂၀ တွင် လမ်းခကကာင်းခြပာင်းလဲေဲ့ေသည်။
ယေင်က မိမိသည် ခဆာ်ဒီအာခေေျ၏ Umrah နှင့် 
Hajj ဘာသာခေးပွဲခတာ်များသို့ ပို့ခဆာင်ခပးခသာ   
ေေီးသွားခအဂျင်စီတစ်ေုကို လုပ်ကိုင်ေဲ့သည်။  
သို့ောတွင် အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံအား COVID-19  

positive အြဖစ် တေားဝင်ခကကြငာြေင်းမေံေမီ  
အခေှ့အလယ်ပိုင်းသည် lockdown ကန့်သတ် 
ေျက်များကို ကကုံခတွ့ေဲ့ေခသာခကကာင့် မိမိတွင် 
အလုပ်အကိုင်မေှိေဲ့ခပ။

ထို့ခကကာင့် ေေီးသွားကုမဏီတွင် ဝန်ထမ်း  
၄ ဦးကို အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ေဲ့ေပပီး ကျန်ဝန်ထမ်း  
၃ ဦးမှာ လက်ခဆာင်ပစည်းများခောင်းေျေန်  
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ေှိသည်။ ထိုအေျနိ်မှစပပီး 
မိမိသည် social media တွင် စတင်ခောင်းေျေဲ့သည်။
(SE7)

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်သက်ဆိုင်ခသာ  
ကန့်သတ်ေျက်များကို SE နှင့် ME နှစ်မျ ိုးလုံးတွင်  
လိုက်နာအသုံးြပုနိုင်ေန်အတွက် စီစဉ်ခဆာင်ေွက ်
ခပးထားသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများတွင် အမျ ိုးသမီး 
ဆုံးြဖတ်ေျက်ေျမှတ်သူများအတွက် အကကီးမားဆုံး 
စိန်ခေါ်မှုများမှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း
ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိုးေိမ်ပူပန်မှု 
များအခပါ် မည်သို့ထင်ဟပ်သနည်း။ ခအာက်ပါ 
အပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကကုံခတွ့ 
ေခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို ထပ်မံခဆွးခနွးထားသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများမှာ အဘယ်နည်း။

WSMEs များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ စိတ်ဝင်စားမှုများကို ြပသေဲ ့
ခသာ်လည်း ထိုနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်ပပီး 
အသိပညာနည်းပါးခသာ လုပ်ငန်းေှင်များသည်  
အလားအလာေှိခသာ အေွင့်အလမ်းများနှင့် အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုများကို အြပည့်အဝမဆုပ်ကိုင်နိုင်ခပ။
စာခေးသူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံး 
ြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အဓိကစိန်ခေါ်မှုများကို  
ေှာခဖွေန် ယေင်က ခဆွးခနွးေဲ့သည့် ကအားလုံး 
တွင် ခဖာ်ြပထားခသာ ပါဝင်သည့်အေျက်များ 
အားလုံးကို ခပါင်းစပ်ေဲ့သည်။ ခယဘူယျအားြဖင့်  
လုပ်ငန်းေှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ ေဟုသုတများ၊  
ထိုနည်းပညာကို အမှီလိုက်နိုင်မည့် အေည်အေျင်း၊  
ထုိနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပပီး အလွန်ကျွမ်းကျင်ခသာ  
ဝန်ထမ်းများကို စုခဆာင်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ေန ်
အတွက် ေင်းြမစ်များေှိေန် လိုအပ်မှုနှင့် ခြပာင်းလဲမှု 
ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စိုးေိမ ်
ပူပန်မှုများ ေှိေဲ့သည်။ လုပ်ငန်းအေွယ်အစားသည ်
လုပ်ငန်းေှင်များခတွ့ကကုံေမည့် စိန်ခေါ်မှုအမျ ိုးအစား 
များအခပါ် ထင်ဟပ်မှုေှိ/မေှိဆိုသည်နှင့် ပတ်သတ်ပပီး 
သိေိှနားလည်နုိင်ေန် SEs နှင့် MEs များမှ ေင်ဆိုင် 
ေဲ့ေခသာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် ခလ့လာ 
ဆန်းစစ်မှုများကို ခအာက်ပါအပိုင်းတွင် ခပါင်းစပ ်
ခဖာ်ြပထားသည်။



59

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သာခလ့လာမှု

IDR 39.000 (ေန့်မှန်းခြေအခမေိကန်ခဒါ်လာ ၂.၆၅)
အတွက် Kite(စာေင်း tool) ကို subscribing မလုပ်မီ 
သုခတသနအေျ ို့ ြပုလုပ်ေဲ့သည်။ အြေား tool များ 
အကကားတွင် ထို tool သည် စာေင်းများအတွက်  
အခကာင်းဆုံးနှင့် တွက်ခြေအကိုက်ဆုံး tool 
ြဖစ်သည်။  ခေးနှုန်းသက်သာခသာ tool တစ်ေုေှာခဖွ  
ခတွ့ေှိပပီးလျှင်ပင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေန် ကိုယ်ပိုင ်
ဖုန်းကို အသုံးြပုခနကကခသာခကကာင့်  ၎င်း tool ကို 
အသုံးြပုေန် ပျက်ကွက်ဆဲပင်ြဖစ်သည်။ ထို tool ကို  
အသုံးြပုေန်အတွက် tablet အသစ်တစ်လုံးကို  
လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ြပုလုပ်ေန်အတွက် နည်းလမ်း 
ေှာေန် လိုအပ်သည်။ အဖွဲ့တွင် ထိုသို့ြပုလုပ်ေန ်
အတွက် အေျနိ်မေှိခပ။ ၎င်းကိုအသုံးြပုေန်အတွက် 
များစွာ ခလ့ကျင့်ခပးေန် မလိုအပ်ခပ။ (SE1)

SEs ြျားြှ ရင်ဆိုင်ရသည့် စိန်အခါ်ြှုြျား 
SE လုပ်ငန်းေှင်များသည် အထူးသြဖင့်  အခောင်း 
တိုးတက်ေန်အတွက် လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့ခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော tools အမျ ိုးအစား 
အနည်းငယ်ကို ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ပိုမိုများြပားခသာ 

tools များကို လက်ေံကျင့်သုံးမည်လားဆိုသည်ကို 
ခမးြမန်းေျနိ်တွင် အများစုသည် ကန့်သတ်ထားခသာ  
ေင်းြမစ်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အေည်အေျင်များ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းများေေှိေန် လိုအပ် 
ခကကာင်း အများဆုံးခဖာ်ြပေဲ့ကကသည်။ SE ပိုင်ေှင ်
တစ်ဦးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့ ်
သုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး သူမ၏ ရုန်းကန်ကကိုးစား 
ေဲ့ေပုံများကို မျှခဝထားသည်။

အထက်ခဖာ်ြပပါ ကန့်သတ်ေျက်များအြပင် လုပ်ငန်း 
ေှင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှ စီစဉ်ခပး 
နိုင်ခသာ အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့ ်
ေဟုသုတများမေှိြေင်းကို ခဖာ်ြပ ေဲ့ကကသည်။  
ထိုအေျက်သည် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ောတွင်  
ေည်မှန်းေျက်မကကီးခသာ သူများအတွက် သိေှိနား 
လည်ေန် ပိုပပီးေက်ေဲသည်။ ယေုအေျနိ်တွင် မိမိသည် 
ထုတ်လုပ်မှုအေျနိ်ဇယားနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခသေျာမှု 
ေှိခစလိုရုံမျှပင် ြဖစ်သည်။ ကကီးမားခသာေည်မှန်းေျက ်
မလိုအပ်ခပ။ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတွင် အြမတ်များ 
ေေှိပပီးသား ြဖစ်သည်။ မိမိတို့အခနြဖင့် ထိုအကျ ိုး 
အြမတ်များကို ေံစားရုံသာ ြဖစ်သည်။ (SE 12)

Number of times mentioned

Knowledge

20

29

29

33

18

Resources

Skills

Talent

Change Management

ပုံ ၂ႉ၁၀- WSME လုပ်ငန်းေှင်များအကကား 

ေှာခဖွခတွ့ေှိထားခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်

သုံးမှုဆိုင်ော ထိပ်ပိုင်းစိန်ခေါ်မှု(၅)ေပ်
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MEs ြျားြှ ရင်ဆိုင်ရသည့် စိန်အခါ်ြှုြျား
MEs များမှ ေင်ဆိုင်ေခသာ ထိပ်တန်းစိန်ခေါ်မှုများ 
သည် SEs များမှ ေင်ဆိုင်ေသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်  
များစွာ မကွဲြပားခပ။ သို့ခသာ် WMEs များအတွက်  
ထိပ်တန်းအကျဆံုးြဖစ်ခသာ စိန်ခေါ်မှုမှာ ေင်းြမစ်များ 
ဆိုင်ော ေဟုသုတေှိေန် ြဖစ်သည်။ အင်တာေျူးများ 
အေ ME လုပ်ငန်းေှင်များသည် ကွဲြပားခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ် tools အမျ ိုးအစားများကို ၎င်းတို့၏  
လုပ်ငန်းများအတွင်းသို့ ခပါင်းစည်းေန်အတွက်  
ေွင့်ြပုခပးခသာ ေင်းြမစ်များကို  ေေှိပပီး ြဖစ်သည်။
အေျ ို့ ME လုပ်ငန်းေှင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ သတင်း 
အေျက်အလက်များစွာြဖင့် လက်ေှိဖွံ့ပဖိုးတိုးတက ်
မှုများနှင့် အမီလိုက်နိုင်ေန် ကကိုးစားရုန်းကန်လျက ်
ေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင်များ 
သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက် အမျ ိုးမျ ိုးခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များနှင့်ပတ်သက်သည့်  
ေဟုသုတများကို ကန့်သတ်ထားပပီး ြဖစ်သည်။  
ထို့ြပင် အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် tool  

ြဖင့် ြပုလုပ်ခဆာင်ေွက်နုိင်ခသာ ခဆာင်ေွက်ေျက်များ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး မှားယွင်းခသာ နားလည်သိေှိမှုများ  
ေှိခနကကသည်။

“စာေင်းစစ်ခဆးမှုအတွက် Excel ကို အသုံးြပုခလ ့
ေှိခသာ်လည်း လက်ြဖင့်ခေးမှတ်ြေင်းကို ြပန်လည ်
အသုံးြပုခနသည်။ အခကကာင်းမှာ Excel တွင်  

လက်မှတ်ထုိးြေင်း မြပုနုိင်သြဖင့် ကုန်ကျစေိတ်များမှာ  
မှန်ကန်မှုေှိ/မေှိဆိုသည်နှင့် မှားယွင်းခနပါက မည်သူ့ 
ထံတွင် တာဝန်ေှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး မသိေှိနိုင ်
ခသာခကကာင့် ြဖစ်သည်။ (ME14) ထိုလုပ်ငန်းေှင်က 
Excel တွင် စာေင်းသွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခြေောေ ံ
နိုင်ေန်အတွက် အဂဂါေပ်မပါေှိခသာခကကာင့် စာေင်း 
သွင်းမှုအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် tool ကို အသုံးမြပုေန်  
အကကံြပုထားသည်။

အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည်  အမျ ိုးသမီးများ 
အခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းတွင်  
အေက်အေဲများေှိနိုင်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားခသာ 
ခကကာင့် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အေည်အေျင်းတို့နှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး MEs များတွင် စိန်ခေါ်မှုတစ်ေပ် ေှိခန 
ဆဲပင် ြဖစ်သည်။

လုပ်ငန်းေှင်အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားအဖွဲ့ 
ဝင်များမှ ြပုလုပ်ထားခသာ tools များအား မည်သို ့
အသုံးြပုေမည်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်ပပီး သင်ကကားေန ်
အတွက် ပွင့်လင်းမှုေှိကကခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။  
သို့ောတွင် အဆိုပါပံ့ပိုးမှုများမေှိပါက ၎င်းတို့၏  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ကန့်သတ်ထားခသာ ေဟုသုတများခကကာင့် ထိုနည်း 
ပညာကို ကျင့်သုံးေန် ေက်ေဲနိုင်သည်။

မိမိနှင့်တူခသာ မိေင်များသည် နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပပီး သိေှိနားလည်မည်မဟုတ်ဟူခသာ 
အယူအဆတစ်ေပ် ေှိသည်။  ထို့ခကကာင့် နည်းပညာကို လုပ်ငန်းတွင် မည်သို့ခပါင်းစပ်ေမည်ဆိုသည်နှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး သင်ကကားြပသခပးခသာ အမျ ိုးသားအခထွခထွမန်ခနဂျာခပါ်တွင် မှီေိုခနေသည်။ (SE1)
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ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသွင်ေူးအမပာင်းြှုေတွေ် ေခွင့်ေလြ်းြျား  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှုသည် လုပ်ငန်းများတွင် ခေပန်စားလာသည်။  ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာခပါင်းစည်းအသုံးြပုြေင်းသည် အဖွဲ့အစည်းမှ ခဆာင်ေွက်ခသာ နည်းလမ်းနှင့် customers များအား 
တန်ဖိုးတစ်ေပ်ခပးပို့ခသာ နည်းလမ်းတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ အလျဉ်ြပတ်မှုတစ်ေပ်အတွက် စီစဉ်ခဆာင်ေွက ်
ခပးေန် ေည်ေွယ်ခသာ ြဖစ်စဉ်တစ်ေပ်ြဖစ်သည်။

WSMEs လုပ်ငန်းေှင်များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပါဝင်ခသာ 
အေျက်အလက်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စုံစမ်းစစ်ခဆးမှုများြပုလုပ်ပပီးခနာက် စာခေးသူများသည် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှုအတွက် အေွင့်အလမ်းများကို ခဖာ်ထုတ်ေန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ
လက်ေံကျင့်သုံးမှုဆိုင်ော ပုံစံများကို နမူနာခပးေဲ့သည်။

လုပ်ငန်းေှင်များသည် လုပ်ငန်းများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို လက်ေံကျင့်သုံးပါက ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှု အေှိန်အဟုန်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ၎င်းတို့ကို ခမးြမန်းနိုင်သည်။ အသုံးြပုခသာ tools 

များ၏ စာေင်းသည် ပုံ ၂.၁၁ တွင် ခဖာ်ြပထားသည့် အင်တာေျူးမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများခပါ်တွင် အခြေေံသည်။  
ထ့ုိခနာက် စာခေးသူများသည် ခအာက်ပါ ရုိးေှင်းသည့် တွက်ေျက်မှုကုိ အသံုးြပုပပီး အနိမ့်အဆင့်၊ အလယ်အလတ်  
အဆင့်နှင့် အြမင့်အဆင့်ေွဲကာ အသုံးြပုမှုအစီအစဉ်ကို ခေးဆွဲေဲ့သည်။

Equation 1.1: Digital Intensity Level Formula
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Software Development 
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Virtual 
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Cloud 
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ပုံ ၂ႉ၁၁- အင်တာေျူးမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများခပါ်တွင် အခြေေံထားခသာ ဒစ်ဂျစ်တယt်ools များ၏ စာေင်း

Intensity = n / 22
0% < Low Intensity <= 33%

33% < Medium Intensity <= 66%
66% < High Intensity <= 100%
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အထက်ပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှု  
အေှိန်အဟုန်၏ ပုံစံသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ  
လက်ေံကျင့်သုံးမှုမည်မျှြဖစ်ခပါ်ေဲ့သည်နှင့်  
လုပ်ငန်းေှင်များမှ စိန်ခေါ်မှုမည်မျှကို ခကျာ်လွှားနိုင် 
ေဲ့သည်တို့အကကား ဆက်နွယ်မှုကို ခဖာ်ြပသည်။   
ခဒါင်လိုက်ဝင်ရိုးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
လက်ေံကျင့်သုံးမှု ောေိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားြပုပပီး  
အလျားလိုက်ဝင်ရိုးသည် လုပ်ငန်းေှင်များ ေင်ဆိုင ်
ေခသာ စိန်ခေါ်မှုအခေအတွက်ကို ခဖာ်ြပသည်။  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့်  
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အမှတ်နှစ်မျ ိုးလံုးတွင်  
တူညီခနခသာ လုပ်ငန်းေှင်နှစ်ဦးေှိခသာခကကာင့ ်
ခောင်စုံအစက်၂၅ စက်သည် တစ်ဦးေျင်းလုပ်ငန်းေှင် 
၂၆ ဦးကို ကိုယ်စားြပုသည်။ 

အထက်ခဖာ်ြပပါပုံသည် အနိမ့်အဆင့်တွင် WSMEs 

၁၂ ေု၊ အလယ်အဆင့်တွင် ၁၂ ေုနှင့် အြမင့်အဆင့်တွင်  
၁ ေု ေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ ခယဘူယျအားြဖင့်   
WSMEs များအ ခနြဖင့် စိန်ခေါ်မှုများကုိ ပုိမုိခကျာ်လွှား 
နုိင်ပါက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သံုးမှုမှာ  
ပိုမိုလွယ်ကူမည် ြဖစ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ 
အဆင့်အနိမ့်တွင် ပါဝင်ခသာ လုပ်ငန်းေှင်များသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အဟန့်အတားြဖစ်ခစခသာ စိန်ခေါ်မှု 

များကို ေင်ဆိုင်ခနေဆဲ ြဖစ်သည်။

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခကာင်းသည်မှာ အဆင့်အနိမ့်ေှ ိ 
လုပ်ငန်းများသည် ခြပာင်းလဲမှုဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု၊  
ေဟုသုတ၊ အေည်အခသွးကျွမ်းကျင်မှု၊ (ပျှမ်းမျှ 
၁၀၀ ောေိုင်နှုန်း)တို့ကို ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုအတွက် အဓိက 
အဟန့်အတားများအြဖစ် စုခပါင်းခဖာ်ြပေဲ့ကကသည်။  
ထိုအဆင့်ေှိ ကုမဏီများသည် ဆုံးြဖတ်ေျက်ေျမှတ ်
ေန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ေှင်ကို အများဆုံးမှီေိ ု
ခနကကေသည်။ ထို့ခကကာင့် လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်သည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ယုံကကည်လက်ေံမှုမေှိပါက ထိုကုမဏ ီ
အခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးေန်  
မြဖစ်နိုင်ခပ။

ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများကို အ ခြေေံပပီး WSMEs များသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးေန်အတွက်  
ကွဲြပားခသာ နည်းလမ်းများကို အသုံးြပုေဲ့ကကသည်။  
ကုမဏီများသည် မည်သည့် tools များကို အနိမ့် 
အဆင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့် သို့မဟုတ် အြမင့ ်
အဆင့်တို့တွင် သီးသန့်  အသုံးြပုကကခကကာင်းနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ခဖာ်ြပထားခသာ ပုံစံမေှိခပ။ သို့ောတွင်  
အလယ်အဆင့်၏ အခပါ်ပိုင်းမှ အဆင့်အြမင့်အထိ  
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ပုံ ၂ႉ၁၂- WSME လုပ်ငန်းေှင်များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုဆိုင်ော ထက်သန်မှုပုံစံ
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ေှိခသာ လုပ်ငန်းေှင်များသည် နည်းပညာဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်ေန်အတွက် အဆင်သင့်ြဖစ်ခနခသာ  
ကုမဏီတစ်ေုြဖစ်လာခစေန် အြမင်များ၊ စီမံေန့်ေွဲ 
မှုများ၊ IT စွမ်းေည်များကို ဖန်တီးြေင်းြဖင့် အသွင်ကူး 
ခြပာင်းမှုေေီးကို စတင်ေဲ့သည်။

အင်တာေျူးများအေ ၎င်းတို့၏ ေည်ေွယ်ေျက်များမှာ 
ေှင်းလင်းပပီး ခအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။
၁။ ပိုမိုေိုင်မာခသာ ခငွခကကးမတည်မှုြဖင့် လုပ်ငန်း 
    ဆိုင်ော လုံခေုံစိတ်ေျေမှု ေှိေန်နှင့်
၂။ လုပ်ငန်းများေျဲ့ထွင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ယုံကကည်မှု 
    ေှိကကေန်တို့ ြဖစ်သည်။
ထိုကုမဏီများသည် customers များနှင့် ခတွ့ဆုံမှု၊  
အတွင်းပိုင်းခဆာင်ေွက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်း 
ပုံစံများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အသွင်ကူးခြပာင်းနိုင်ေန ်
အတွက် စွမ်းခဆာင်ေည်များကို ထပ်ကာထပ်ကာ 
တည်ခဆာက်ေဲ့ကကသည်။

ွွံ့ပွိုးတိုးတေ်ြှုေိုဦးစားအပးြှု vs ေမြတ်ေို 
ဦးစားအပးြှု
အြမတ်ပိုမိုေေှိေန် အခလးခပးခဆာင်ေွက်မှုအတွက်  
တိုင်ကကားေံထားေခသာ လုပ်ငန်းေှင် ၇ ဦး ေှိသည်။  
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခကာင်းသည်မှာ အင်တာေျူးေဲ့ခသာ  
ပညာေှင်အေျ ို့မှ ခဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်မှုကို အခလးခပးခဆာင်ေွက်ခသာ SMEs 
များသည် အြမတ်ကိုသာ အခလးထားခသာ လုပ်ငန်း 
များထက်ပိုပပီး နည်းပညာကို ပိုမိုကျယ်ြပန့်စွာ 
လက်ေံကျင့်သုံးနိုင်သည်။ အစပျ ိုးလုပ်ငန်းေှင်များ 
သို့မဟုတ် ဖွံပဖိုးမှုကို အခလးခပးခဆာင်ေွက်ခသာ 
လုပ်ငန်းေှင်များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအေွယ ်
အစားခပါ်တွင် အာရုံ စိုက်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာလက်ေံ ကျင့်သုံးမှုြဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း
များအတွက်ခငွအေင်းအနှီးများကို အဆင်သင့်ြဖစ်ခန 
ခစေန် ြပင်ဆင်ကကသည်။ အလယ်အဆင့်၏ 
 အခပါ်ပိုင်းနှင့် အဆင့်အြမင့် တို့ေှိ ကုမဏီများ 
အားလုံးသည် ဖွံပဖိုး တိုးတက်မှုကို အခလးခပး 
ခဆာင်ေွက်ပပီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက ်
 ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် အခေးကကီးခကကာင်း 
 ခဖာ်ြပကကသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ေျက်များနှင့ ်
ေည်မှန်းေျက်များကို ေျနိ်ညှိေန် အတွက် နည်းပညာ 
အသစ်များကုိ လက်ေံကျင့်သံုးေန် မိမိကိုယ်မိမ ိ
ဆက်လက်တွန်းအားခပးေမည် ြဖစ်သည်။(SE2)

(ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှုဆိုင်ော 
ပညာေှင်) မိမိ၏ ခလ့လာမှုများအေ အစပျ ိုးလုပ်ငန်း 
တည်ခထာင်သူများသည် အြမတ်ကိုသာ အဓိက 
ထားခသာ SMEs များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမို 
အဆင့်ြမင့်ခသာ နည်းပညာများကို လက်ေံကျင့်သုံး 
နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ထင်ြမင်ေျက်မမှားပါက  
အင်ဒိုနီးေှားတွင် အမျ ိုးသမီး အစပျ ိုးတည်ခထာင် 
သူများ အများအြပားမေှိခပ။
(ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးခြပာင်းမှုဆိုင်ော 
ကျွမ်းကျင်ပညာေှင်) 
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ေငယ်စား vs ေလတ်စားလုပ်ငန်းြျား
သုခတသနအေ SE လုပ်ငန်းေှင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 
ME လုပ်ငန်းေှင်များသည် နည်းပညာများကို ပိုမို  
လက်ေံကျင့်သုံးကကခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။  
နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုအများဆုံး MEs 

များသည်  ယေုအေျနိ်တွင် ေင်းြမစ်များပိုမိုေေှ ိ
ခသာခကကာင့်  လုပ်ငန်းများအတွက် ကွဲြပားခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို ခဖာ်ထုတ်နိုင်သည်ဟု  
ခဖာ်ြပထားသည်။ ထိုအဆင့်တွင် အများစုသည်  
အေှိန်ြမှင့်တင်ေန် ပိုမိုြပင်းထန်ခသာ ခမာင်းနှင်မှုတစ်
ေပ်ေှိေန်လိုအပ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။
၁။ ဝန်ထမ်းများအား ဂရုစိုက်ေန်အတွက်  
    ခမာင်းနှင်အား
၂။ ေင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ၏ တာဝန်များ
၃။ ယှဉ်ပပိုင်မှုဆိုင်ော ေည်မှန်းေျက် (နည်းပညာ 
    အသုံးြပုြေင်း၏ အကျ ိုးခကျးဇူးများကို သိေှိထား 
    ခသာခကကာင့်)
တစ်နည်းအားြဖင့် ကုန်ကကမ်းအဆင့်၊ ထုတ်လုပ်မှု 
အဆင့်၊ ဝန်ခဆာင်မှုအဆင့်ဟူခသာ ကေဲွတုိင်းတွင်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှု၏  
အကျ ိုးခကျးဇူးများေေှိနိုင်ေန်အတွက် အစြပုပပီး 
ြဖစ်သည့် လုပ်ငန်းများေှိသည်။

ေခွင့်ေလြ်းေသစ်ြျားေို ရှာအွွအွာ်ထုတ်မခင်း
အေျက်အလက်များအေ WSMEs လုပ်ငန်းေှင်များ 
အကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသွင်ကူးခြပာင်း 
မှုအတွက် အေွင့်အလမ်းများခပါ်ခပါက်လျက်ေှ ိ
ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ သို့ောတွင် ၎င်းတို့သည်  
လူမှုခေးနှင့်နိုင်ငံခေးဆိုင်ော အခြေအခနများ၊ 
ယဉ်ခကျးမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေေံ အခဆာက ်
အအုံများကဲ့သို့ခသာ အေွင့်အလမ်းများေေှိမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ဟန့်တားနိုင်ခသာ ပတ်ဝန်းကျင ်
ဆိုင်ော အေျက်အလက်များခပါ်တွင် မှီေိုခန 
ခသာခကကာင့် ေေှိထားခသာ အေွင့်အလမ်းများမှာ    
ကွာြေားနိုင်သည်။

ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများခပါ်တွင်အခြေေံပပီး စာခေးသူများ 
သည် WSME လုပ်ငန်းေှင်များအတွက် အေွင့်အလမ်း 
များစီစဉ်ခပးခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့ ်
ပတ်သက်သည့် နယ်ပယ်များအတွက် အစီအစဉ်
ခေးဆွဲနိုင်မည်ြဖစ်ပပီး အြေားမည်သည့်အေွင့်အလမ်း
အသစ်များကို ေှာခဖွခဖာ်ထုတ်နိုင်မည်နှင့်ပတ်သက်
ပပီးလည်း စီစဉ်နိုင်မည် ြဖစ်သည်။

ပုံ ၂ႉ၁၃- ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှ ြဖစ်ခပါ်ခစခသာ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အေွင့်အလမ်းများ
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WSME လုပ်ငန်းေှင်များအားလံုးအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများကို အခောင်းနှင့်  
customer  တိုးတက်ခစေန် အသုံးြပုသည်။  

COVID-19 အတွင်း အခောင်းနှင့် customer တိုးတက် 
ခစေန်အတွက် လူမှုကွန်ေက်နှင့် အွန်လိုင်းခေးကွက ်
များကို အသုံးြပုနိုင်သည်။ လူမှုကွန်ေက် အသုံးြပု 
ေျနိ်အများဆုံးနိုင်ငံများအနက် ၅ ခနောတွင်ေှိခသာ  
နိုင်ငံတစ်ေုအခနြဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို ပထမဦးစားခပးအသုံးြပု
သည်မှာ အံအားသင့်ဖွယ်မဟုတ်ခပ။

WSMEs များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်ခစေန် အစီအစဉ်တစ်ေပ်ကို ခေးဆွဲထား 
သင့်သည်။ သို့ောတွင် လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည်  
ကကိုတင်အစီအစဉ်ခေးဆွဲထားြေင်းမေှိပဲ လုပ်ငန်း 
ကာလအခေှ့ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းေှိ အြမတ်များြဖင့်  
စနစ်တကျစတင်ေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ 
၎င်းတို့သည် ြဖတ်သန်းေဲ့ေခသာ ေေီးတခလျှာက်   
ေေှိပပီးြဖစ်ခသာ ေင်းြမစ်များကို အသင့်ခတာ်ဆုံး 
အသုံးြပုေဲ့ပပီး ဆုံးြဖတ်ေျက်များေျမှတ်ေဲ့သည်။
၎င်းတ့ုိလုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေ့ဲခသာ အခကကာင်းေင်းနှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
အနည်းငယ်ကကိုးစားေဲ့ြေင်းတို့သည် အနာဂတ်တွင်  
နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးေန် စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ ်
ခပးခသာ အေွင့်အလမ်းများကို ဖွင့်လှစ်ပပီးသားြဖစ ်

ေဲ့သည်။ ဥပမာများမှာ လုပ်ငန်းအတွက် ဆုံးြဖတ ်
ေျက်ေျမှတ်ောတွင် လမ်းညွှန်ခပးနိုင်ေန် အေျက ်
အလက်စိစစ်မှုဆိုင်ော အသုံးြပုမှုများနှင့် WSMEs  
များ၏ တိကျခသာ လိုအပ်ေျက်များနှင့် ကိုက်ညီ
ခစေန် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ မိုဘိုင်းလ်အပလီခကးေှင်း
များခေးဆွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ပုံစံများတွင် 
အေွင့်အလမ်းများကို ေှာခဖွခတွ့ေှိနိုင်သည်။

အထက်ပါပုံတွင် ခဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ြပင်ပ 
ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပံ့ပိုးခပးေန်နှင့်  
ကုမဏီနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပံ့ပိုးခပးေန်(customers များ 
နှင့် ဆက်သွယ်မှုမှအပ)တို့အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာဆိုင်ော ခပါင်းစည်းမှုကို အသင့်ခတာ်ဆုံး  
အသုံးမေျေခသးခပ။ ထိုနယ်ပယ်များနှင့်ပတ်သက ်
ပပီး ကူညီနိုင်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများစွာ 
ေှိသည်။

WSMEs များအခနြဖင့် ထိုအေွင့်အလမ်းအသစ်များ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး သိေှိနားလည်နိုင်ခစေန်အတွက်  
လုပ်ငန်းများတွင် ခအာင်ြမင်ေဲ့ခသာ အြေား 
အမျ ိုးသမီးများ၏ အခကကာင်းများကို နည်းပညာ 
အကူအညီြဖင့် ခဖာ်ထုတ်ခပးေန် လိုအပ်သည်။ 
ဥပမာ- WSME လုပ်ငန်းေှင်များအနက် တစ်ဦး 
ြဖစ်သည့် Olva Patriani ၏ အခကကာင်းကို ခနာင်လာ 
မည့်အပိုင်းတွင် ခဖာ်ြပထားသည်။
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WSME နှင့်ပတ်သေ်ပပီး ြီးအြာင်းထိုးမပသြှု-၂-Botanina

Olva Patriani, Co-founder of BOTANINA

Olva Paatriani သည်သဘာဝပစည်းများမှ ေနံ့အဆ ီ
အခြေေံထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခသာ အလယ ်
အလတ်လုပ်ငန်းတစ်ေုြဖစ်သည့ ်Botanina(http://

botanina.com/)၏ Chief Marketing Officer တစ်ဦး
ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၁ ေုနှစ်ကတည်းက ေှည်ကကာခသာ  
R&D ြဖစ်စဉ်ကို ြဖတ်သန်းပပီးခနာက် Botanina အား  
သူမ၏ သူငယ်ေျင်းြဖစ်သူ Agustina Paatriani ြဖင့် 
၂၀၁၄ ခဖခဖာ်ဝါေီ ၁၅ တွင် တည်ခထာင်ေဲ့သည်။
တွဲဖက်တည်ခထာင်သူနှစ်ဦးသည် အခမေိကန ်
ြပည်ခထာင်စုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော အကာအကွယ ်
ခပးမှုခအဂျင်စီမှ ထုတ်ခဝခသာ ခဆာင်ပါးတစ်ပုဒ်ကုိ  
ဖတ်ရှုပပီးခနာက် အိမ်တွင်းထိန်းသိမ်းြပုစုနိုင်သည့်  
ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိတ်ကူးကို ပထမ 
အကကိမ်အခကာင်အထည်ခဖာ်ေဲ့သည်။ ထိုခဆာင်းပါး 
အေ အိမ်တွင်းသန့်ေှင်းခေးသုံးပစည်းများ၊ အလှအပ 
နှင့် တစ်ကိုယ်ေည်သုံးပစည်းများနှင့် ခလသန့်စင် 
ခဆးေည်များအပါအဝင် အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ေင်းြမစ်များ 
ခကကာင့် အိမ်တွင်းခလထုညစ်ညမ်းမှုအဆင့်သည်  
အိမ်ြပင်ပခလထုညစ်ညမ်းအဆင့်ထက် 2-5x ပိုမို 
ြမင့်မားခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

အင်ဒိုနီးေှားတွင် ေေှိနိုင်ခသာ သဘာဝအိမ်တွင်း 
ထိန်းသိမ်းခေးထုတ်ကုန်များ အများအြပားကို  
အလွန်ခေးကကီးခသာ ခေးနှုန်းများြဖင့် တင်သွင်း 
ထားခကကာင်းလည်း သတိြပုမိေဲ့သည်။ ထို့ခကကာင့်  
သူမသည် အိမ်တွင် အသုံးြပုနိုင်ခသာ ထုတ်ကုန ်
များကို စတင်ထုတ်လုပ်ေဲ့သည်။ Botanina သည်  
အိမ်တွင်းသန့် ေှင်းခေးသံုးထုတ်ကုန်များ၊ အလှအပနှင့်  
တစ်ကိုယ်ေည်သုံးထုတ်ကုန်များ၊ ကခလး အသုံး 
အခဆာင်ထုတ်ကုန်များ၊ ကျန်းမာခေးထိန်းသိမ်းမှု 
ဆိုင်ော ထုတ်ကုန်များနှင့် ေနံ့ကုထုံးထုတ်ကုန် 
အမျ ိုးအစား(၅)မျ ိုးကို ထုတ်လုပ်ေဲ့သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာခေတ်တွင် Patriani သည်  
သူမ၏ ကုမဏီအတွက်  အကျပ်အတည်းကာလ 
(COVID-19)အတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော  
ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တစ်သတ်မတ ်
တည်း လိုက်ခလျာညီခထွြဖစ်ခစေန် ြပင်ဆင်ေဲ့သည်။
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Patriani အခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပု 
မှုသည် အလုပ်နှင့် မိသားစုအတွက် သူမ၏ အေျန်ိကုိ  
ပိုမိုခကာင်းမွန်စွာ စီမံေန့်ေွဲနိုင်ေန် ကူညီပံ့ပိုးခပး 
ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ လူမှုကွန်ေက်ကို  
ခေးကွက်ေှာခဖွမှု tool အြဖစ် လက်ေံကျင့်သုံးပပီး 
BOTANINA သည် HR၊ စီးပွားခေးဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု၊  
ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု၊ ခဆာ့ဖ်ဝဲလ်ခေးခသာ tool များ၊  
cloud storage နှင့် အေျက်အလက်စိစစ်မှုတို့အတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အဆင့်ြမှင့်ေဲ့သည်။
သူမသည် သူမ၏လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပုိမုိ အကျ ိုး 

ယေင်က အမျ ိုးသမီးဦးခဆာင်သူတစ်ဦးအခနြဖင့် clients များမှ မိမိ၏စွမ်းခဆာင်ေည်နှင့်ပတ်သက်ပပီး  
သံသယများေှိေဲ့သည်။ ထိုသံသယများသည် စိတ်ေံစားမှုြဖစ်လွယ်ခသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့် ဆက်စပ်မှု 
ေှိခသာ်လည်း အမျ ိုးသားများမှာလည်း စိတ်ေံစားမှုြဖစ်လွယ်ကကသည်။ ၎င်းတို့သည် ခဆွးခနွးမှုများ 
အတွင်း ၎င်းတို့၏ စိတ်ေံစားမှုများ၊ မိသားစုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းများကိုလည်း ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားေဲ့ကကခကကာင်း ခတွ့ြမင်ေဲ့ေသည်။

ထိုအခကကာင်းအောများေှိခသာ်လည်း မိမိသည် ပညာေှင်ပီသခစေန် အခကာင်းဆုံးကကိုးစားခနဆဲပင် 
ြဖစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ကူညီေဲ့သည်မှာ သံသယ 
ြဖစ်ဖွယ်မေှိခပ။ ထိုနည်းပညာသည် ပထမပိုင်းတွင် အခောင်းတိုးတက်ခစေန် ကူညီမှုြဖင့်စတင်ေဲ့ပပီး  
ယေုအေါတွင်မူ မိမိတို့၏ ရုံးနှင့်ပတ်သက်ခသာ လုပ်ငန်းခဆာင်တာများကို ခသသပ်စွာ စုစည်းမှုများ 
ြပုလုပ်နိုင်ခစေန်လည်း ကူညီခပးလျက်ေှိသည်။

အဖွဲ့နှင့် clients များအကကား ဆက်သွယ်မှုမှာ ယေုအေျနိ်တွင် ပိုမိုလွယ်ကူလာပပီ ြဖစ်သည်။ မိမိတို့သည် 
မိမိတို့၏ ေည်မှန်းေျက်များခအာင်ြမင်ခစေန်အတွက် နည်းပညာများကို လုပ်ငန်းအတွင်းသို့ 
ခပါင်းစည်းေန် မိမိတို့တတ်စွမ်းသမျှ ကကိုးစားလျက်ေှိသည်။ ထိုနည်းပညာသည် ယခန့မိမိတို့ခောက်ေှိ 
ခနခသာခနောနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကူညီပ့ံပုိးမှုများြပုလုပ်ခပးေ့ဲသည်။ ထ့ုိြပင် ေင်းနီှးြမှုပ်နံှမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
စတင်ခတွးခေါ်နိုင်ေန်အတွက် လုံခလာက်ခသာယုံကကည်မှုကို ေေှိခစသည်။ မိမိတို့အခနြဖင့် ခေှ့သို့ 
ကကိုတင်ပပီး ဆက်လက်ခလျှက်လှမ်းနိုင်ခစေန်လည်း ြပင်ဆင်ခပးသည်။
(Olva Patriana)

ထိခောက်မှုလာေှိသည်ဟု ေံစားေဲ့ေပပီး  ကုမဏီ၏  
အလုပ်လုပ်ခသာ ယဉ်ခကျးမှုမှာ အမျ ိုးသမီးများ 
အတွက် ပိုမိုခဆာင်ေွက်ခပးနိုင်မည်ဟု ခမျှာ်လင့ ်
ေဲ့သည်။ Patriana မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည်  
သူမ၏ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး မည်မျှခဝးခဝး  
ဦးခဆာင်နိုင်မည်ဆိုသည်ကို စိတ်လှုပ်ေှား 
ခနခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ ယေုအေျနိ်တွင် ကုမဏီ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး  တစ်ဦးေျင်းေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများနှင့်  
လုပ်ငန်းေင်နှီးြမှပ်နှံမှု(VC)များမှ စိတ်ပါဝင်စားလာ 
ကကသည်။
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ပညာရှင်ြျားမွင့် ေင်တာဗျူးြျားြှ ရှာအွွအတွ့ရှ ိ
ြှုြျား
ကျားမဆိုင်ော ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
အထူးြပုခဆာင်ေွက်ခသာ ပညာေှင် ၅ ဦးနှင့်  
အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ခသာ လုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့များ 
ြဖင့် အင်တာေျူးများြပုလုပ်ပပီး  ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှုကုိ ခဆာင်ေွက်ေ့ဲသည်။ 
(ပညာေှင်များ၏ စာေင်းအတွက် ခနာက်ဆက်တွဲ-က  
တွင် ကကည့်ပါ) WSMEs ခဂဟစနစ်တွင် အစိုးေ၏ 
အေန်းကနှင့်  ပုဂလိကအေန်ကတို့၏ ပံ့ပိုးမှု 
များအကကား ဆက်နွယ်မှုနှင့် ၎င်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာနှင့် မည်သို့ သက်ဆိုင်မှုတို့နှင့်ပတ်သက ်
ပပီး ပိုမိုနားလည် သခဘာခပါက်ေန် အင်တာေျူးများ 
ကို ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ ထိုြဖစ်စဉ်ကို အကကံခပး 
ခဆွးခနွးပွဲနှင့် ပတ်သက်ပပီး  သတင်းခပးေန်အတွက် 
သတ်မှတ် ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

ေ-၁-အချးအငွရရှိြှု
အင်ဒိုနီးေှားသည် ခေျးခငွေေှိမှုဆိုင်ော ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်း 
များကို ေေှိပပီးြဖစ်သည်။ ပညာေှင်များသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုခသာ ခေျးခငွေေှိမှု
နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အမျ ိုးသမီးများအား  
ဟန့်တား ထားခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို အများဆုံး 
မီးခမာင်းထိုးြပသေဲ့သည်။ ေန်ပုံခငွဆိုင်ောနည်းလမ်း
နှင့်ပတ်သက်ခသာ အစိုးေ၏ ပံ့ပိုးမှုေင်းြမစ ်
အများအြပားသည် SMEs များအတွက် ေေှိပပီး 
ြဖစ်သည်။ အဆိုပါပံ့ပိုးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
ခလျှာက်ထားမှုဆိုင်ော လိုအပ်ေျက်များသည်  
ကန့်သတ်ထားခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေေ ံ
အခဆာက်အအုံနှင့် အားနည်းခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
စာခပတို့ခကကာင့် တစ်ေါတစ်ေံ မေေှိနိုင်ခပ။

WSMEs အများအြပားသည် လက်ပ်ခတာ့များ/ 
ကွန်ပျူတာများအသုံးမြပုနိုင်ြေင်းနှင့် mobile 

scanning applications များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အသိပညာမေှိြေင်းတို့ခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
စာေွက်စာတမ်းများကို အစိုးေဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ခပးပို ့
နိုင်ေန်အတွက် လိုအပ်ေျက်ေှိသည်။ WSME များနှင့် 

၂.၅။ WSMEs အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသွင်ကူးခြပာင်းမှု၏ အနာဂတ်

ပတ်သက်ခသာ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများတွင် ခဖာ်ြပ 
ထားသည့်အတိုင်း အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင်များသည်  
လုပ်ငန်းများအတွက် smartphones အသုံးြပုမှုကို 
ပိုမိုနှစ်သက်ကကခကကာင်း ဝန်ေံေဲ့ကကသည်။

သိပံနည်းကျြဖစ်ခသာ ခလ့လာမှုများအေ အမျ ိုးသမီး 
များသည် စွန့်စားမှုမြပုလိုကကခသာခကကာင့် ခေျးခင ွ
ေေှိမှုဆိုင်ော ေည်ေွယ်ေျက်များအတွက် အပါအဝင်  
၎င်းတို့နှင့် ေင်းနှီးမှုမေှိသည့် နည်းပညာများကို  
ခဖာ်ထုတ်နိုင်မှု နည်းပါးသည်။ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
စွန့်စားလိုမှုမေှိခသာ သဘာဝခကကာင့်  ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု 
ဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများေေှိနိုင်မှုလည်း နည်းပါး 
သည်။ ပိုမိုလက်ခတွ့ကျပပီး ခေှးရိုးစွဲသဘာဝများ 
ခကကာင့် အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများနှင့ ်
နှိုင်းယှဉ်ပါက တစ်ေါတစ်ေံတွင် ယံုကကည်မှု ပုိမုိနည်းပါး 
သည်ဟု ထင်ေသည်။ ထိုစွန့်စားလိုမှုမေှိသည့်  
သဘာဝခကကာင့် ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်
ခသာ အဆိုြပုတင်ြပမှုများအတွက် ယှဉ်ပပိုင်ေပါက 
ဆိုးကျ ိုးများေှိတတ်သည်။
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ေ-၂-ညွှန်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် 
ေျွြ်းေျင်ြှုတည်အဆာေ်ြှု
အားနည်းခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေေံအခဆာက်  
အအုံကို WSMEs များအတွက် အတားအဆီးတစ်ေပ် 
အြဖစ် ပညာေှင်များမှ ထပ်ကာထပ်ကာခဖာ်ြပ 
ကကသည်။ ထုိအေျက်သည် သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက် 
ေျတ်ိဆက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ော အေွင့်အလမ်းများ  
ေေှိြေင်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ သင်ကကား 
ြပသသူများ အထူးသြဖင့် ခဆွးခနွးပဲွများနှင့် သင်တန်း 
များအတွက် Broadband ြဖင့် အင်တာနက်ေျတ်ိဆက် 
အသုံးြပုမှုသည်  အသင့်ခတာ်ဆုံးခေွးေျယ်မှုတစ်ေပ်  
မဟုတ်ခပ။

သို့ောတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေေံအခဆာက်အအုံသည် 
ြပဿနာတစ်ေပ်မဟုတ်ေဲ့လျှင်ပင် WSMEs များသည်  
အခစာပိုင်းက ခဆွးခနွးေဲ့ခသာ အြေားအတားအဆီး 
များြဖင့် ေင်ဆိုင်ကကေမည် ြဖစ်သည်။ ပညာေှင်များ၏  
ခြပာကကားေျက်များအေ အဖွဲ့အစည်းများသည်  
အထူးသြဖင့် COVID-19 ကာလအတွင်း SMEs များ 

တစ်ေါတစ်ေံတွင် အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေး 
လုပ်ငန်းေှင်များသည် စွန့်စားလိုမှုမေှိခကကာင်း  
ကကားသိေသည်။ ဥပမာ- အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင် 
များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအတွက်  
ကုန်ကျစေိတ်နှင့်ပတ်သက်ခသာ အဆိုြပုမှုတွင်  
အမျ ိုးသားများထက်ပိုပပီး လက်ခတွ့ကျနိုင်သည်။  
အမျ ိုးသားများသည် အလွန်ယုံကကည်မှုေှိသူများ 
ြဖစ်ပပီး စိတ်အားထက်သန်မှုေှိကကသည်။ အမျ ိုးသား 
လုပ်ငန်းေှင်များသည် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအတွက်  
ကုန်ကျစေိတ်နှင့်ပတ်သက်ခသာ အဆိုြပုမှု 
စီစဉ်ောတွင် ထိုအေည်အေျင်းများေှိခသာခကကာင့် 
ေျးီကျူးေံေပပီး ေင်းနှီးြမှုပ်နှံသူများ၏ အာရု ံ
စိုက်မှုကို ဆွဲခဆာင်နိုင်သည်။ 

(ကျားမဆိုင်ော ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ပညာေှင်)

အတွက် အွန်လိုင်းတွင် ပွဲများကျင်းပမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး သုခတသနြပုလုပ်ေဲ့ကကသည်။ သို့ခသာ်  
အွန်လိုင်းမှ ပွဲများသည် ြပင်ပပွဲများကဲ့သို့ ပါဝင် 
တက်ခောက်သူများအကကား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု 
မြပုနိုင်ခသာခကကာင့် အကျ ိုးထိခောက်မှုမေှိဟု  
ယူဆကကသည်။

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်နှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
ပညာေှင်များ၏ ခြပာကကားမှုအေ WSMEs များသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုြေင်း၏ အကျ ိုး 
ခကျးဇူးေေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ေိုင်မာသည့် 
သက်ခသအခထာက်အထားများ လိုအပ်သည်။

သို့ောတွင် ပညာေှင်တစ်ဦး၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ် 
အခကာင်းဆုံးခဖာ်ြပေျက်တစ်ေုသည် ၎င်းတို့ 
လုပ်ငန်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုသည်  
အမျ ိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းများတွင် သာမက ခန့စဉ ်
ဘဝများတွင်လည်း အမျ ိုးသမီးများအား လုပ်ပိုင်ေွင့ ်
ခပးေန် ကူညီနိုင်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုသည် လုပ်ငန်း 
တိုးတက်ခစေန်နှင့် ဝင်ခငွတိုးတက်ခစေန်တို့အတွက်  
ကူညီခပးြေင်းြဖင့်  အမျ ိုးသမီးများအား စွမ်းအား ပိုမို  
ေှိလာခစပပီး ၎င်းတို့၏ မိသားစုနှင့် ေင်ပွန်းသည်များ
အခပါ် အေျနိ်ပိုခပးနိုင်ခစမည် ြဖစ်သည်။
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ကျွန်ုပ်သည် SEs တွင် ထိုအေျက်ကို ခတွ့ြမင ်
ေဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုခသာ SEs 

များသည်  ပိုမိုလုပ်ပိုင်ေွင့်ေေှိကကကာ အထူးသြဖင့်   
ပိုမိုခကာင်းမွန်ခသာ ခငွးခကကးဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု၊  
ဝန်ထမ်းေေှိမှု သို့မဟုတ် ခဆွမျ ိုးများနှင့် 
အိမ်နီးေျင်းများအား ၎င်းတို့လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင် 
ကူညီနိုင်ခစေန် စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ခပးနိုင်မှုစသည့်  
အားသာေျက်များ ေှိကကသည်။ ၎င်းတို့၏ ယုံကကည်မှု 
အဆင့်တိုးတက်ြေင်း(……)။ နည်းပညာသည်  
အထူးသြဖင့် ကပ်ခောဂါြဖစ်ခပါ်ခနစဉ်အတွင်း  
လုပ်ငန်းများကို ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်  
Google မှ အစီအစဉ် “Womenwill” ကဲ့သို့ခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပဆိုင်ော အစီအစဉ်များကို  
တက်ခောက်နိုင်ေန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ဝင်များအား 
တွန်းအားခပးေဲ့သည်။

(အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ခသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ော 
အဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာေှင်)

ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲမခင်း 
(COVID-19)

WSME များနှင့် အင်တာေျူးများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ 
နှင့်အညီ ပညာေှင်များမှလည်း ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုသည် WSMEs များအား 
ကပ်ခောဂါအတွင်း ေပ်တည်နိုင်ေန်အတွက် ကူည ီ
ောတွင် အခေးကကီးခသာ အေန်းကတစ်ေပ်အြဖစ်  
ခဆာင်ေွက်ခပးေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ ပညာေှင် 
များသည် ေပ်တည်မှုဟူခသာ စကားလံုးနှင့်ပတ်သက် 
ပပီး အခလးခပးခြပာကကားေဲ့သည်။ ထိုစကားလုံး၏ 
အနက်သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများ ဆက်လက် 
လည်ပတ်ရုံမျှသာြဖစ်ပပီး အခြေအခနကို အသင့် 
ခတာ်ဆုံးြဖစ်ခစေန် အေွင့်အလမ်းများဖွင့်ဟခပးြေင်း
မဟုတ်ခပ။

ထို့ြပင် အြေားပညာေှင်မှလည်း ဝင်ခငွတစ်သတ ်
မတ်တည်း တိုးတက်ခစေန်အတွက် ခသေျာခသာ  
ဝင်ခငွစီးဆင်းမှုတစ်ေပ်ေှိခစမှုသည် တိုးတက်မှုကို  
အခလးခပးခသာ လုပ်ငန်းများထက်ပိုပပီး အြမတ်ကို  
အခလးခပးခသာ လုပ်ငန်းများကို ေွင့်ြပုခပးထား 
ခကကာင်း  ခဖာ်ြပထားသည်။

ေချေ်ေလေ်ဆိုင်ရာ သီးသန့်တည်ရှိြှုနှင့် လုံခခုံြှု
အေျက်အလက်ဆိုင်ော သီးသန့်တည်ေှိမှုနှင့် လုံခေုံမှု 
တို့သည် ယေုသုခတသနတွင် တိုက်ဆိုင်မှုေှိခသာ  
ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုတစ်ေပ်ြဖစ်ေဲ့သည်။ အင်တာေျူးေဲ့ 
ခသာ WSME လုပ်ငန်းေှင်အနည်းစုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာ၏ ခကာင်းကျ ိုးများနှင့် ဆိုးကျ ိုးများနှင့် 
အတူ ထိုနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိပညာ  
များကို ခဖာ်ြပေဲ့ပပီး အွန်လိုင်းတွင် အေျက်အလက်  
ဆိုင်ော သီးသန့်တည်ေှိမှုနှင့် လုံခေုံမှုနှင့်ပတ်သက် 
ခသာ စိုးေိမ်ပူပန်မှုများကိုလည်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။
သို့ောတွင် SE လုပ်ငန်းေှင်(၄) ဦးသည် ထိုစိုးေိမ်ပူပန ်
မှုများကို ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ WSMEs အများစုသည်  
ထိုအသိပညာမေှိကကခပ။ သုခတသနမှတဆင့် SE နှင့်  
ME လုပ်ငန်းနှစ်မျ ိုးလုံးသည်  ထိုအေျက်အလက် 
ဆိုင်ော စိုးေိမ်ပူပန်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှင်းြပနိုင်ေန် 
အတွက် လုံခလာက်ခသာ ေဟုသုတ မေှိခကကာင်း  
ခဖာ်ြပေဲ့သည်။  

ကျွန်ုပ်သည် အြပုသခဘာခဆာင်ခသာ ထင်ြမင်ေျက်  
ထက် အပျက်သခဘာခဆာင်ခသာ ထင်ြမင်ေျက် 
များက ပိုများခကကာင်း ကကားသိေဲ့ေသည်(SE8)
အေျက်အလက်ဆုိင်ော ခဖာက်ဖျက်မှုြဖစ်ေပ်များသည်  
နှစ်စဉ် စဉ်ဆက်မြပတ်တိုးတက်ေဲ့သည့်အတွက်  
၎င်းသည် သတိထားေမည့် ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုတစ်ေပ်  
ြဖစ်သည်။ စင်စစ်တွင် ပညာေှင်တစ်ဦးသည် လုံခေုံမှု 
ေျ ိုခဖာက်မှုများသည် အွန်လိုင်းခေးကွက်နှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ခဂဟစနစ်တွင် အများဆုံး ြဖစ်ခပါ် 
ခနသည်ဟု ခဖာ်ြပေဲ့သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှုဆိုင်ော  
ပညာေှင်မှ fintech ကုမဏီများသည် e-commerce 
မှတဆင့် merchant data ေေှိနိုင်သည်ဟု အကကံြပု  
ထားသည်။ အွန်လိုင်း/e-commerce ကုမဏီအများ 
အြပားသည် ကုန်စည်အများအြပားကို မိတ်ဆက် 
ခပးထားသည့်အတွက် fintech ကုမဏီများသည်  
တန်ဖိုးေှိခသာ အေျက်အလက်အများအြပားကို ေေှိ 
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WSMEs ြျားေြေား စွြ်းအဆာင်ရည်နှင့်  
လှုံ့အဆာ်ြှုြရှိမခင်း
ခဆွးခနွးပွဲအတွင်း ခဆွးခနွးသူများသည် အဆိုပါ 
စိန်ခေါ်မှုများအားလုံးနှင့်ပတ်သက်ပပီး သခဘာ 
တူညီေဲ့သည်။ ထိုစိန်ခေါ်မှုများြဖစ်ခသာ ေဟုသုတ၊  
ကျွမ်းကျင်မှုများ(စွမ်းခဆာင်ေည်)နှင့် လှုံ့ခဆာ်မှု 
မေှိြေင်းတို့သည် ကျားမဆိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုများ  
ြဖစ်ခပါ်ခစနိုင်ကာ WSMEs များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုကို သွယ်ဝိုက်ခသာ 
နည်းလမ်းြဖင့် အကျ ိုးသက်ခောက်ခစနိုင်သည်။ 
Johan Galtung မှ ယဉ်ခကျးမှုဆိုင်ော အကကမ်းဖက ်
မှုသည် တိုက်ရိုက်စနစ်တကျ အကကမ်းဖက်မှုအား 
သဘာဝအေြဖစ်ခသာ အကကမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် 
လက်ေံနိုင်ခသာ အကကမ်းဖက်မှုအြဖစ် ယူဆသည့် 
လူမှုခေးစံသတ်မှတ်ေျက်များ လွှမ်းမိုးမှုကို ကိုယ်စား 
ြပုခကကာင်း ေှင်းြပထားသည်။
ဥပမာ-အင်ဒိုနီးေှားေှိ အမျ ိုးသမီးများသည်  
အမျ ိုးသားများခအာက် စွမ်းခဆာင်ေည် ခလျာ့နည်း 
ခသာခကကာင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ေခအာက် နည်းပါးခသာ  

နိုင်သည်။ သို့ောတွင်  ကုမဏီ(၃)ေုသည် အင်တာေျူးေန် ြငင်းဆိုေဲ့ခသာခကကာင့် စာခေးသူများသည်  
fintech နှင့် ခေးကွက်ကုမဏီများအကကား မည်သည့်သခဘာတူညီမှုများတည်ေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ခဖာ်ထုတ်ေန် မြဖစ်နိုင်ေဲ့ခပ။

ေကေံအပးအဆွးအနွးပွဲ
အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲသည် WSME များနှင့် ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများမှ အြမင်များ ခပါ်တွင်  
အခြေေံခသာ WSMEs ခဂဟစနစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် စိန်ခေါ်မှုများပါဝင်ခသာ ခဆွးခနွးမှုြဖင့် စတင်ေဲ့သည်။  
၎င်းကို ခအာက်ပါခလ့လာဆန်းစစ်မှုပပီးခနာက် တင်ြပထားသည့် လက်ခတွ့ကျခသာ မူဝါဒဆိုင်ော အကကံြပု 
ေျက်များကို အဆိုြပုြေင်းြဖင့် ခနာက်ဆက်တွဲခဆာင်ေွက်ထားသည်။

လုပ်ေကိုသာ ေေှိေမည်ဟူခသာ ယုံကကည်လက်ေံ 
မှုသည် လွှမ်းမိုးခနဆဲြဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ တွင်   
အင်ဒိုနီးေှားေှိ အမျ ိုးသမီး ၇၈.၂၆ ောေိုင်နှုန်းသည်  
အမျ ိုးသားများခအာက် ခလျာ့နည်းပပီး လုပ်ေ  
ေေှိကကသည်။ ထို့ြပင် ကျားမအခြေြပု ြပည်တွင်း  
အကကမ်းဖက်မှုများသည် အမျ ိုးသမီးအများစ ု
အခနြဖင့် အဆိုပါအကကမ်းဖက်ေံေမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
အများြပည်သူခေှ့တွင် ထုတ်ခဖာ်ခြပာကကားေန်  
ဝန်ခလးခနသည့် ြပဿနာတစ်ေပ်ြဖစ်ခနဆဲပင်  
ြဖစ်သည်။  ထိုြပဿနာသည် ဥပခဒမူကကမ်းနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အဆိုြပုေန်အတွက် အမျ ိုးသမီး 
များအား အကကမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင်မှုဆိုင်ော 
နိုင်ငံခတာ်ခကာ်မေှင်အဖွဲ့မှ ခဆာင်ေွက်ေဲ့ခသာ
၈ နှစ်တာ ေှည်ကကာခသာ ကကိုးပမ်းမှုပပီးခနာက ်
 ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လတွင် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ော 
 အကကမ်းဖက်မှုများအား ဖယ်ေှားြေင်းနှင့ ်
ပတ်သက်သည့် ဥပခဒမူကကမ်းဆိုင်ော အဆိုြပုေျက ်
အား တေားဝင်ြငင်းဆိုေဲ့သည့် ခအာက်လွှတ်ခတာ ်
ခကကာင့် ဆိုးေွားေဲ့သည်။ 

အ�ကံေပး
ေဆွးေွးပွဲ

မတိုင်မီ

အ�ကံေပး
ေဆွးေွးပွဲ
ေနာက်ပိုင်း

လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံး
သည် သုေတသန

အကိရှာေဖွေတွရှိမှ
များှင့် ပတ်သက်ပီး 

ေလ့လာထားြခင်း

ရင်းြမစ်အေကာင်းရင်း
များကို ေဆွးေွးြခင်း

အလားတူြပဿနာများ
ကို အုပ်စုဖွဲပါ

ကဏ
၁,၂,၃ှင့်၄တိုအတွက် 

အေြဖရှာပါ

ကဏ၁,၂,၃ှင့်၄တို
အတွက်အေြဖရှာမှများှ

င့်ပတ်သက်ပီး 
ဦးစားေပးသတ်မှတ်ြခင်း

လက်ေတွကျေသာ 
မူဝါဒဆိုင်ရာအ�ကံြပချက်

များကို အဆိုြပြခင်း

သုေတသနြပစုသူများထံ

မှအ�ကံြပချက်များ

ပုံ ၂ႉ၁၄- အကကံခပးခဆွးခနွးမှုနည်းလမ်း
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အမျ ိုးသမီးများ၏  စွန့်စားလိုမှုမေှိသည့် သဘာဝြဖင့်  
ခပါင်းစပ်ထားခသာ  အဆိုပါနက်ရှိုင်းစွာ အြမစ်တွယ ်
ခနသည့် အကကမ်းဖက်မှုများသည် အမျ ိုးသမီးများတွင်  
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပပီး အခြေအြမစ်မေှိခသာ  
စိုးေိမ်ပူပန်ခကကာက်ေွံ့မှုတစ်ေပ်ကို ြဖစ်ခစသည်။   
ထိုစိုးေိမ်ပူပန်မှုသည် ခအာင်ြမင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်  
လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ြပနိုင်ခသာ သက်ခသအခထာက ်
အထားမေှိြေင်း၊ WSMEs များအခနြဖင့် လုပ်ငန်းများ 
တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးေန်  
အလားအလာမေှိြေင်းနှင့် ထိုနယ်ပယ်တွင် အသုံးြပု 
ခသာ ပညာေပ်ဆိုင်ော ခဝါဟာေများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမေှိြေင်းတို့ခကကာင့် ပိုမိုဆိုးေွား 
ေဲ့သည်။  

WSMEs ေြေား အမပာင်းလဲြှုဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု 
ြရှိမခင်း
စာခေးသူများသည် လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားမှာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုောတွင် ခကာင်းစွာ 
ြပင်ဆင်ထားခသာ အစီအစဉ်များ မေှိေဲ့ခကကာင်း  
ခလ့လာခတွ့ေှိေဲ့ေသည်။ ၎င်းမှာ WSMEs များ 
အကကား ြပင်းြပခသာ ဆနမေှိခသာခကကာင့်  
ြဖစ်နိုင်သည်ဟု ယုံကကည်လက်ေံထားကကသည်။ 
ခဆွးခနွးသူများသည် WSMEs အများအြပား၏  
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခသာ ေည်ေွယ်ေျက်မှာ အေန ်
ပခောဂျက်တစ်ေုအခနြဖင့် လုပ်ကိုင်ြေင်း သို့မဟုတ်  
အေျနိ်ပိုခနခသာခကကာင့် လုပ်ကိုင်ြေင်းြဖစ်ပပီး  
စီးပွားခေးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးြဖစ်ေန် ေည်ေွယ်ေျက ်
မေှိသည့်အတွက် WSMEs အများအြပားတွင်
ြမင့်မားခသာ ေည်မှန်းေျက်မေှိကကခကကာင်း  
ယူဆေဲ့သည်။

သို့ောတွင် WSMEs များတွင် ေည်မှန်းေျက်မေှိြေင်း 
သည် ြပဿနာမဟုတ်ခသာ်လည်း ၎င်းတို့၏  
မိသားစု သို့မဟုတ် လူမှုအသိုက်အဝန်း၏ ဖိအားများ  
ခကကာင့် လုပ်ငန်းအခပါ်တွင် များစွာ အာရုံမစိုက်နိုင် 
သည့်အတွက် ေည်မှန်းေျက်မထားခတာ့ြေင်း  
ြဖစ်နိုင်သည်။

တုံ့မပန်ြှုတစ်ရပ်ေမွစ် COVID-19 ေို 
ရင်ဆိုင်ရာတွင ်WSMEs ြျား၏ ကေံ့ကေံ့ခံနိုင်ြှု
လုပ်ငန်းေှင်များသည် COVID-19 အတွင်း ကကံ့ကကံ့ေံ 
နိုင်ေဲ့ခသာ်လည်း  အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲ  

မှုသည် WSMEs လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်း မဟုတ်ေဲ့ခပ။
အကကံခပးခဆွးခနွးသူများသည် ၎င်းမှာ အကျပ ်
အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုြဖစ်စဉ်များအတွက်  
စံသတ်မှတ်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကန့်သတ်ထား 
ခသာခကကာင့် ြဖစ်နိုင်သည်ဟု အကကံြပုထားသည်။  
၎င်း၏ ေလာဒ်မှာ WSMEs များတွင် ေည်ညွှန်း 
ကိုးကားနိုင်မည့် မည်သည့် ဥပမာသာဓကမျှ မေှိြေင်း  
ြဖစ်သည်။
အကျပ်အတည်းကာလ စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော ခလ့လာမှု 
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အြေားနုိင်ငံများတွင် ခဆာင်ေွက် 
ထားခသာ ခဆွးခနွးမှုများတွင်လည်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ 

ေစိုးရြှ ပံ့ပိုးအပးသည့် ေစီေစဉ်ြျားနှင့်ပတ်သေ ်
အသာ သတင်းေချေ်ေလေ်ြျား ြရရှိမခင်း 
ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများ၏ အဓိက ပံ့ပိုးမှု 
အေ စာခေးသူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
လက်ေံကျင့်သံုးောတွင် SMEs များကုိ ပ့ံပုိးေန်အတွက်  
အစိုးေ၏ အစီအစဉ်များသည် အင်ဒိုနီးေှားတွင်  
များစွာ ေှိခကကာင်း သိေှိေဲ့ေသည်။ သို့ောတွင် WSMEs  
အများအြပားသည် ထိုအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက ်
ခသာ အေွင့်အလမ်းများကို မေေှိေဲ့ခပ။ 

ခဆွးခနွးသူများသည် SMEs များအခနြဖင့်  
အစီအစဉ်များ၊ သင်တန်းများ၊ ေန်ပုံခငွေေှိမှုများ  
သို့မဟုတ် အခထွခထွ WSME များနှင့်သက်ဆိုင်ခသာ  
သတင်းအေျက်အလက်များေေှိနိုင်သည့် တစ်ခနော 
တည်းတွင် သတင်းအေျက်အလက်ဆိုင်ော 
ဝန်ခဆာင်မှုခပးခသာဌာန မေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပ 
ထားသည်။

အစိုးေသည် MCSME မှတဆင့် SME နှင့်ပတ်သက် 
ခသာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ေုတည်ခဆာက်ြေင်းြဖင့်  
အင်ဒိုနီးေှားတွင် SMEs များကို ပံ့ပိုးခပးေန် ခေှ့သို့
ခြေတစ်လှမ်းခောက်နှင့်ပပီး ြဖစ်သည်။

ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာမှစပပီး တေားဝင်  
ဆိုင်းငံ့ထားကာ SMEs လုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ေန ်
အတွက် ေွင့်မြပုခပးခတာ့ဘဲ WSMEs များအခနြဖင့ ်
လည်း သတင်းအေျက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
မေေှိနိုင်ခတာ့ခပ။ 
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၎င်းမှာ အစိုးေ၏ အစီအစဉ်များသည် အတိုင်းအတာ 
အားြဖင့် မည်သို့ အခကာင်အထည်ခဖာ်ထားသည်
နှင့်ပတ်သက်ခသာ ထင်ဟပ်မှုတစ်ေပ် ြဖစ်သည်။  
အစီအစဉ်များနှင့် သင်တန်းများသည် အစီအစဉ် 
တစ်ေုစီမှ အများဆံုးအကျ ိုးခကျးဇူးများကုိ မည်သည့် 
ပေိသတ်မှ ေေှိနိုင်သည်ဆိုသည်နှင့် အဖွဲ့များကို  
မည်သို့လက်ကမ်းမည်ဆိုသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
သုခတသနကကိုတင်ြပုစုထားမှုမေှိဟု ထင်ေသည်။

ေစိုးရ၏ ပံ့ပိုးြှုြျားဆိုင်ရာ 
မွန့်အဝြှုနှင့်ပတ်သေ်အသာ မပဿနာြျား
စာခေးသူများသည် အစိုးေ၏ ခငွခကကးအေ ပံ့ပိုးမှု 
ပုံစံနှင့် ခငွခကကးမဟုတ်ခသာ ပံ့ပိုးမှုပုံစံများမှာ  
အင်ဒိုနီးေှားတွင် များစွာေှိခကကာင်း ေှာခဖွခတွ့ေှိ 
ထားသည်။ သို့ောတွင် ၎င်းတို့သည် မျှတစွာ ြဖန့်ခဝ 
ထားမှု မေှိခပ။ ပညာေှင်တစ်ဦးက တူညီခသာ 

SME ထံသို့ ပံ့ပိုးမှု ၂ ကကိမ်ထပ်ပို့ခပးမိခသာခကကာင့်  
အြေား SMEs များသည် ပံ့ပိုးမှုမေေှိေဲ့ခကကာင်း  
ဥပမာခပး ခြပာကကားေဲ့သည်။

ထိုသို့ြဖစ်ခပါ်ေြေင်းသည် အေျ ို့ SMEs များသည ် 
ကွဲြပားခသာ database ထဲတွင် ၂ ကကိမ် မှတ်ပုံတင် 
ထားပပီး အေျ ို့မှာမူ မှတ်ပုံတင်ထားမှုပင် မေှိခပ။  
ထိုအေျက်သည် ကွဲြပားခသာ ေင်းြမစ်များအကကား  
အေျက်အလက်စိစစ်မှုဆိုင်ော ြပဿနာများအား  

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှု လိုအပ ်
ခသာခကကာင့် http://www.ukmindonesia.id/ ကို  
အခကာင်အထည်ခဖာ်ေန်အတွက ်MCMSE သည်  
LPEM UI ြဖင့် မိတ်ဖက်ခဆာင်ေွက်ေဲ့ြေင်း  
ြဖစ်သည်။ MSMEs များသည် အမှတ်တံဆိပ်နှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များ၊ 
သင်ကကား ြပသမှုများနှင့် ဆွဲခဆာင်မှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်များ 
ေှာခဖွေန်အတွက် ယေု ပလက် ခဖာင်းကို အသုံး 
ြပုနိုင်သည်။

(မူဝါဒဆိုင်ော ပညာေှင်)

ခဖာ်ြပြေင်းနှင့်အတူ အစိုးေ၏ ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ော  
ခပးပို့မှုများ မညီမျှြေင်းကိုလည်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

ပိုမိုနက်နဲခသာ ခလ့လာမှုအေ စာခေးသူများသည်  
ြပဿနာမှာ အေျက်အလက်စိစစ်မှုဆိုင်ော ြပဿနာ 
မျှသာထက်ပိုပပီး နက်နဲနိုင်ခကကာင်း ဆိုထားသည်။  
ခဆွးခနွးမှုအတွင်း အစိုးေနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ခပါ်ခပါက်လာခသာ ထိုြပဿနာများသည် ပိုမို 
ြပင်းထန်ခသာ အခြေေံကျသည့် ြပဿနာများ၏  
လက္ခဏာေပ်များ ြဖစ်နိုင်သည်။ အေျက်အလက် 
ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုမှားယွင်းြေင်းနှင့် ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ော  
ြဖန့်ခဝမှုမညီမျှြေင်းတို့သည် အစိုးေအဖွဲ့အစည်းများ 
အကကား ညှိနှိုင်းခဆာင်ေွက်မှုမေှိြေင်းကို ခဖာ်ြပ 
သကဲ့သို့ြဖစ်ပပီး လက်ခတွ့အခြေအခနများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး သိေှိနားလည်မှုမေှိြေင်းကိုလည်း 
ခဖာ်ြပြေင်း ြဖစ်သည်။ 

ထိုအမှားများြဖစ်ခပါ်ြေင်းခကကာင့် WSMEs များ  
အခနြဖင့် အစိုးေအား ယုံကကည်မှုမေှိခတာ့ြေင်းနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး နားလည်နိုင်မည် ြဖစ်သည်။ အကကံခပး 
ခဆွးခနွးမှုအတွင်း ခဆွးခနွးသူတစ်ဦးသည် အြေား 
ခဆွးခနွးသူများအား မခြပာကကားလိုသည့် အစိုးေနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ ထင်ြမင်ေျက်ကို စာခေးသူများအား  
သီးသန့်ဆက်သွယ်ခြပာကကားေဲ့သည်။ ထိုခသးငယ ်
ခသာခဆာင်ေွက်ေျက်သည် အစိုးေအခပါ် မယုံကကည်
ြေင်းကိုြပခသာ လက္ခဏာတစ်ေပ်ြဖစ်ေဲ့ပပီး 
အစိုးေအား ခကကာက်ေွံ့ခသာခကကာင့်လည်း 
ြဖစ်နိုင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုမှ ယူခဆာင်လာ 
ခသာ ကကီးမားသည့် အေွင့်အလမ်းများမှအပ 
အင်ဒိုနီးေှားေှိ  WSMEs များသည် စိန်ခေါ်မှုများကို
ဆက်လက်ေင်ဆိုင်ေဖွယ်ေှိသည်။ ၎င်းသည် 
ပိုမိုခကာင်းမွန်သည့်  WSME များနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အကကိုမူဝါဒများနှင့် အကျ ိုးထိခောက်မှုေှိခသာ 
ကကားဝင်ခဆာင်ေွက်မှုများကို အခကာင်အထည ်
ခဖာ်ောတွင် အခေးတကကီး လိုအပ်ေျက် ြဖစ်သည်။ 
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Practical and Policy Recommendations 

ပုံ ၂ႉ၁၅- လက်ခတွ့ကျခသာ မူဝါဒဆိုင်ော အကကံြပုေျက်များ
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စည်းြျဉ်းလိုေ်နာြှု ေဆိုပါေကေံမပုချေ်ြျားသည် 
ေ-၁-အချးအငွရရှိြှုနှင့် ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ် 
ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှုြျား နှင့်ပတ်သေ်အသာ 
စိန်အခါ်ြှုြျားေို အမွရှင်းရန် မွစ်သည်။

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုနှင့်  
တေားဝင်မူခဘာင်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  အစိုးေ  
ခအဂျင်စီများအကကား သက်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်း 
ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် ညှိနှိုင်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်များ မေှိခပ။  
ဥပမာ-စာခေးသူများသည် WSME လုပ်ငန်းေှင်များ၏  
၂၇ ောေိုင်နှုန်းမှာ SMEs များဆိုင်ော ဥပခဒများကို  
လိုက်နာမှုမေှိပဲ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက်  
ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုများလည်း မေှိခကကာင်း  
ခလ့လာခတွ့ေှိေဲ့ေသည်။ ၎င်းတို့သည် စည်းကမ်း 
လိုက်နာောမှုခကကာင့် ေေှိလာမည့် မည်သည့် အကျ ိုး 
ခကျဇူးကိုမျှ မြမင်ခပ။ စင်စစ်အားြဖင့် ဥပခဒကို  
လိုက်နာပါက အေွန်ခဆာင်ေမည်ြဖစ်ခသာခကကာင့်  
ထိုသို့အေွန်ခဆာင်ေမည်ကို ထိေိုက်နစ်နာမှုတစ်ေပ ်
အြဖစ် ြမင်ကကသည်။

၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခပါင်းစည်းမှု 
မြပုသည့် ြဖစ်စဉ်သည် ေှင်းလင်းမှု မေှိဘဲ ရှုတ်ခထွး 
သည်။ ထို့ြပင် ၎င်းတို့အား ဥပခဒကို လိုက်နာေန်  
လှုံ့ခဆာ်ြေင်းလည်း မေှိခပ။  အကကံခပးခဆွးခနွး 
သူများသည် မ ခပါင်းစည်းခသာ ြပဿနာသည် ပိုမို  
ကကီးမားခသာ WSME ခဂဟစနစ်တွင် လွှမ်းမိုးမှုေှိဆဲ 
ြဖစ်ခကကာင်း လက်ေံယုံကကည်ထားကကသည်။ WSMEs  

များသည် စည်းကမ်းမလိုက်နာပါက ြပင်ပမှ ခေျးခင ွ
ေေှိေန်၊ အများြပည်သူဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများတွင်  
ပါဝင်နိုင်ေန်နှင့် သွင်းကုန်ပို့ကုန်များဆိုင်ော  
ခဆာင်ေွက်ေျက်များ ခဆာင်ေွက်ေန်တို့အတွက်  
စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ေင်ဆိုင်ေမည်ြဖစ်သည်။

မူဝါဒဆိုင်ောအကကံြပုေျက်များ-ခဆွးခနွးသူများသည် 
အစိုးေအခနြဖင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုဆိုင်ော  
ြဖစ်စဉ်များအားလုံးကို ပိုမိုပွင့်လင်းြမင်သာမှုေှိပပီး 
အကျ ိုးထိခောက်မှုေှိခစေန်တို့အတွက် ခဆာင်ေွက ်
သင့်ခကကာင်း အဆိုြပုေဲ့သည်။ ြဖစ်စဉ်သည ်WSMEs  

များအခနြဖင့် သက်ဆုိင်ခသာ သတင်းအေျက်အလက် 
များေှာခဖွေန်သာမက  လုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ေန်၊  
အေွင့်အလမ်းများအတွက် ခလျှာက်ထားေန်နှင့်  
စာေွက်စာတမ်းများတင်သွင်းေန်တို့အတွက်လည်း  

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုပပီး ခဆာင်ေွက ်
နိုင်ေန် စီစဉ်ခပးထားသည်။ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာပလက်ခဖာင်းသည်  
တစ်ေျနိ်တည်းတွင် WSMEs အခေအတွက်များစွာ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်ခပးနိုင်ေန် အခေးကကီး 
သည်။ ခဆွးခနွးသူများသည် အစိုးေအခနြဖင့် ကနဦး 
ခဆာင်ေွက်ေျက်များ ခဆာင်ေွက်ောတွင် ြပည်သူ-
အစိုးေ မိတ်ဖက်ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
အသင့်ခတာ်ဆုံးခဆာင်ေွက်နိုင်ပါက ၎င်းကိုလည်း  
ခဆာင်ေွက်နိုင်မည်ဟု လက်ေံယုံကကည်ထား 
ကကသည်။

လေ်အတွ့ေျအသာ ေကေံမပုချေ်
ပုဂလိကအေန်းက အထူးသြဖင့် အမျ ိုးသမီးများ 
ပါဝင်ခသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသိုက်အဝန်းများ၊ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်းကူးခြပာင်းမှုအတွက်  
ခဆာင်ေွက်ခပးသူများနှင် ခဂဟစနစ်ေှိ လုပ်ငန်းေှင် 
များသည် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုခကကာင့် ေေှိလာ 
နိုင်မည့် အကျ ိုးခကျးဇူးများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
အားခပးပံ့ပိုးမည်ြဖစ်ခကကာင်း အဆိုြပုေဲ့သည်။  
အစိုးေ၏ ခထာက်ပံ့ခကကးဆိုင်ော ခလျှာက်ထားမှု 
များတွင် ဦးစားခပးေံေမှုများ၊ ခေျးခငွဆိုင်ော  
ခြဖခလျှာ့မှုများနှင့်  အေွန်ဆိုင်ော ခလျှာ့ခပါ့မှုများ 
ကဲ့သို့ခသာ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုဆိုင်ော အကျ ိုး 
ခကျးဇူးများကို ေေှိေံစားေခသာ အြေား WSMEs 
များကို မီးခမာင်းထိုးြပသြေင်းြဖင့် အဆိုပါအားခပးပံ့
ပိုးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။

စွြ်းအဆာင်ရည်တည်အဆာေ်မခင်း
အဆိုပါအကကံြပုေျက်များသည် က-၂-သင်ကကား 
ြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှုနှင့်  
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို 
ေင်ဆိုင်ခြဖေှင်းေန်အတွက် ြဖစ်သည်။

အင်ဒိုနီးေှားတွင် WSMEs များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု 
များနှင့် ေဟုသုတများတိုးတက်ခစနိုင်ခသာ 
အေွင့်အလမ်းများမှာ ေှားပါးမှုမေှိခပ။ လုပ်ငန်းေှင် 
များသည် သတင်းအေျက်များစွာေှိခသာ်လည်း  
တစ်ေါတစ်ေံတွင် မည်သည့်ခနောမှ သတင်း 
အေျက်အလက် ေေှိနိုင်မည်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်ပပီး  
စိတ်ရှုတ်ခထွးတတ်ကကကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကုိ  
မည်သ့ုိအသံုးြပုပပီး ထုိနည်းပညာြဖင့် အဘယ်ခကကာင့် 
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အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သာခလ့လာမှု

ခဆာင်ေွက်နုိင်သည်တ့ုိနှင့်ပတ်သက်ပပီး သိေိှနားလည် 
နိုင်ေန်အတွက် အကူအညီ လိုအပ်သည်။ အေည် 
အခသွးနှင့်ပတ်သက်ခသာ သင်ကကားြပသသည့် 
သင်တန်းမေှိြေင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆွးခနွးမှုအတွင်း 
တစ်ေါတစ်ေံ ခဖာ်ြပကကသည်။

ြူဝါဒဆိုင်ရာ ေကေံမပုချေ်ြျား
ခဆွးခနွးသူများသည် အစိုးေအခနြဖင့် အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုခသာ အေည်အခသွး 
ဆိုင်ော သင်တန်းများကို ပံ့ပိုးခပးနိုင်ေန် အစိုးေ- 
ပုဂလိက မိတ်ဖက်ခဆာင်ေွက်မှုများြဖစ်ခပါ်ခစြေင်း
ြဖင့် ကူညီနိုင်ခကကာင်း အဆိုြပုေဲ့သည်။

လေ်အတွ့ေျအသာေကေံမပုချေ်ြျား 
နိုင်ငံတကာခအဂျင်စီများ၊ နိုင်ငံမျ ိုးစုံပါဝင်ခသာ  
ကုမဏီများ သို့မဟုတ် အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ခသာ  
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသိုက်အဝန်းများ အပါအဝင်  
အစိုးေမဟုတ်ခသာ အဖွဲ့အစည်းများသည်  
အမျ ိုးသမီးများအတွက် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစမည့်  
ေဟုသုတများေေှိေန် ခေတိုနှင့် ခေေှည်ြဖစ်ခသာ  
လုပ်ငန်းဆိုင်ော ပညာသင်ဆုများကို စီစဉ်ခပးြေင်း 
ြဖင့် WSME များကို ထပ်မံပံ့ပိုးနိုင်သည်။

ခဆွးခနွးသူများမှ ထပ်မံခြပာဆိုထားသည်မှာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ သံသယ  
များနှင့် စိုးေိမ်ပူပန်မှုများကို ဖယ်ေှားောတွင် ကူညီ  
နိုင်ခသာ နည်းလမ်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသံုးြပုပပီး ခအာင်ြမင်ခနကကခသာ အမျ ိုးသမီးများ၏ 
အခကကာင်းကို ခဖာ်ထုတ်ခပးြေင်းြဖင့် အြေား 
အမျ ိုးသမီးများအခနြဖင့် အတုယူပပီး ထုိနည်းပညာကုိ  
လက်ေံကျင့်သုံးနိုင်ခစေန် ြဖစ်သည်။

စွန့်စားြှုြျားနှင့် ေေျပ်ေတည်းြျားဆိုင်ရာ 
စီြံခန့်ခွဲြှု ေဆိုပါေကေံမပုချေ်ြျားသည် 
ေ-၁-အချးအငွရရှိြှုနှင့် ေ-၄-ေေျပ်ေတည်း 
ဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု(COVID-19)

နှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို ခြဖေှင်း 
ခပးနိုင်ေန် ြဖစ်သည်။

လက်ေှိတွင် WSMEs များသည် စံသတ်မှတ်ေျက် 
ဆိုင်ော ကိုးကားမှုများမေှိခသာခကကာင့် စတင်နိုင် 
ခသာနည်းလမ်းတစ်ေပ်မှာ SME နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
သင်တန်းများတွင် စွန့်စားမှုများနှင့် အကျပ်အတည်း 

ဆုိင်ော စီမံေန့် ေဲွမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ပညာခေးကုိ  
ထည့်သွင်းသင်ကကားပပိး စမ်းသပ်နိုင်သည်။  
အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်
ခသာ ခလ့လာမှုများြဖင့် WSMEs များကို ခဖာ်ြပြေင်း 
သည်  ထိုအယူအဆကို မိတ်ဆက်ခပးပပီးခနာက်  
ခနာက်ထပ်ခကာင်းမွန်သည့် အဆင့်တစ်ဆင့်  
ြဖစ်နိုင်သည်။ သို့ောတွင် အဆိုပါသုခတသနနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုေှင်းလင်းခသာ နည်းလမ်းြဖင့် 
ဆက်သွယ်ေန် လိုအပ်သည်။

သုခတသနများနှင့် ပညာခေးဆိုင်ော ေှာခဖ ွ
ခတွ့ေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အများြပည်သူအတွက်  
လွယ်ကူစွာ နားလည်ခစနိုင်သည့် နည်းြဖင့်  
ခေးသားေန် လိုအပ်သည်။ သုခတသနေလာဒ်များ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုနိုင် 
ခသာ နယ်ပယ်များတွင်  ြပန်လည်သုံးသပ်ြေင်းြဖင့် 
အဆိုပါကွာဟမှုကို ြဖည့်ဆည်းခပးေန် လိုအပ်သည်။

ြူဝါဒဆိုင်ရာ ေကေံမပုချေ်ြျား
မူဝါဒအဆင့်တွင် အစိုးေများသည် တည်ေှိခနခသာ 
ခေျးခငွဆိုင်ော ခြဖခလျှာ့မှုများနှင့် အေွန်သက်ညှာမှု 
ဆိုင်ော တိုးြမှင့်မှုတို့ြဖင့် ၎င်းကို ခကျာ်လွှားေန်  
အတွက် ကူညီနိုင်သည်။ ထို့ြပင် အကျပ်အတည်း 
ကာလအတွင်း အခသးစားကုမဏီများကိုသာမက 
WSMEs များကို ခထာက်ပံ့ခငွခပးအပ်ြေင်းြဖင့်လည်း
ကူညီနိုင်သည်။

လေ်အတွ့ေျအသာ ေကေံမပုချေ်ြျား
ပိုမိုအကာအကွယ်ခပးနိုင်ခသာ ခဆာင်ေွက်ေျက်များ 
အခနြဖင့် WSMEs များအား စွန့်စားမှုနှင့် အကျပ ်
အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
မဟာေျူဟာများဆုိင်ော ေဟုသုတများကုိ မျှခဝနုိင်ေန်  
အထူးသြဖင့် အမျ ိုးသမီးများပါဝင်ခသာ လုပ်ငန်း 
ဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်နိုင်ေန် ထပ်မံ 
အားခပးသင့်သည်။

ေချေ်ေလေ်ဆိုင်ရာ သီးသန့်တည်ရှိြှုနှင့် လုံခခုံြှု
အဆိုပါအကကံြပုေျက်များသည် ကအားလုံးနှင့်  
ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်ခြဖေှင်းခပး
နိုင်ေန်အတွက် ြဖစ်သည်။

WSME လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ စွန့်စားမှုများ 
အထူးသြဖင့် အေျက်အလက်ဆိုင်ော သီးသန့်  



77

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သာခလ့လာမှု

တည်ေှိမှုနှင့် လုံခေုံမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး အသိပညာ 
မေှိကကခပ။ အင်ဒိုနီးေှားတွင် အီလက်ထခောနစ် 
ဆိုင်ော ဆက်သွယ်မှုများ၊ သတင်းအေျက်အလက်
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ထိန်းေျုပ်ခသာ ဥပခဒများနှင့်  
ကိုယ်ခေးအေျက်အလက်ဆိုင်ော ကာကွယ်မှုနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ဥပခဒများ ေှိနှင့်ပပီးြဖစ်သည်။ 
(ခနာက်ဆက်တွဲ-ဂ တွင် ကကည့်ပါ)။ သို့ောတွင် 
အဆုိပါဥပခဒများကုိ ေျ ိုးခဖာက်မှု၏ အကျ ိုးဆက်များ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ြပင်းထန်စွာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှု 
မေှိခပ။

ဥပမာ-အင်ဒိုနီးေှားတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
ဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုခပးသူများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
လုပ်ငန်း ခဆာင်ေွက်သူများ၊ အီလက်ထခောနစ ်
စနစ်ဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်သူများ(ESOs)များသည်  
မှတ်ပုံတင်ေန် လိုအပ်ပပီး တေားဝင်ခဆာင်ေွက်မှု 
ဆိုင်ော အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်တစ်ေုေှိေန် လိုအပ် 
သည်။ သို့ောတွင် ၂၀၁၄ ေုနှစ်တွင် ဥပခဒြပဌာန်း 
ေ့ဲခသာ်လည်း ၃၀၀၀ ခအာက်နည်းခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
ပလက်ခဖာင်းများသာလျှင် မှတ်ပုံတင်ေဲ့သည်။  
ဥပခဒအေ မှတ်ပုံမတင်ထားခသာ ESOs များသည်  
ယာယီဆိုင်းငံ့ြေင်း၊ အီးခမးလ်မှတဆင့် စာြဖင့် 
သတိခပးြေင်းနှင့် ခနာက်ဆုံးအဆင့်ြဖစ်ခသာ  
ေပ်စဲြေင်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ကကုံခတွ့နိုင်သည်။

ြူဝါဒဆိုင်ရာ ေကေံမပုချေ်ြျား
ခဆွးခနွးသူများသည် အီလက်ထခောနစ်စနစ်ဆုိင်ော  
ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ော ဥပခဒများ  
သတ်မှတ်ြပဌာန်းေန် အဆိုြပုေဲ့သည်။ အစိုးေ၏  
အေန်းကသည် ထိုဥပခဒများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
ြပဌာန်းမှုများ၊ ခစာင့်ကကည့်မှုများနှင့် သုံးသပ်မှုများ  
တွင် ပိုမိုေိုင်မာေန် ြဖစ်သည်။

လေ်အတွ့ေျအသာ ေကေံမပုချေ်ြျား
WSMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ သင်ကကားြပသ 
သူများနှင့် နည်းြပများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်  
၎င်းတို့၏ customers များအား ကာကွယ်ခပးနိုင်ေန် 
လုံခလာက်ခသာ ေဟုသုတေှိခစေန်အတွက် WSMEs 

များ၏ အေျက်အလက်ဆိုင်ော သီးသန့်တည်ေှိမှုနှင့် 
လုံခေုံမှုဆိုင်ော ြပဿနာများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပ 
အတွင်းသို့ ခပါင်းစပ်ြေင်းြဖင့် ထိုြပဿနာများကို  
ခြဖေှင်းေန်အတွက် ကဲွြပားခသာ ေျဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်း  
တစ်ေပ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

အဓိကအားြဖင့် ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ခလ့လာဆန်းစစ်မှုများ၊ အေွင့်အလမ်းခဖာ်ထုတ ်
မှုများနှင့် အကကံခပးခဆွးခနွးမှုများသည် အင်ဒိုနီးေှား  
WSMEs ခဂဟစနစ်တွင်တွင် လက်ခတွ့ကျ ခသာ  
အကကံြပူေျက်များနှင့်  မူဝါဒဆုိင်ော အကကံြပုေျက်များ 
နှစ်မျ ိုးလုံးြဖင့် အဆိုြပုမှုတွင် အခေးကကီးသည်။
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ခြပာင်းလဲမှုသည် အေှိန်ြမင့်ခနပပီး နည်းပညာသည်လည်း ပိုမိုလျင်ြမန်ခသာနှုန်းြဖင့် တိုးတက်ခနသည်။ 
သံသယြဖစ်ေန် မလိုခအာင်ပင် နည်းပညာဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုသည် အင်ဒိုနီးေှား၏ စီးပွားခေးဆိုင်ော  
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြပာင်းလဲခစပပီး WSMEs များအခနြဖင့် နှစ်သက်သည်ြဖစ်ခစ မနှစ်သက်သည်ြဖစ်ခစ  
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများေှိခနသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ လက်ေံကျင့်သုံးခသာ်လည်း ၎င်းတို့လုပ်ငန်းများ 
အတွင်းသို့ ခပါင်းစပ်ောတွင် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ေင်ဆိုင်ခနေဆဲ ြဖစ်သည်။ ေဟုသုတ၊ ေင်းြမစ်များနှင့်  
ကျွမ်းကျင်မှုများမေှိြေင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများကို WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ 
ေေှိေန်အတွက် ဟန့်တားခနခသာ ထိပ်ပိုင်း စိန်ခေါ်မှု(၃)ေပ် ြဖစ်သည်။

လုပ်ငန်းေှင်များ၏ အခောင်းများနှင့် ဝင်ခငွများတိုးတက်ခစေန် ဆိုေှယ်မီဒီယာနှင့် အွန်လိုင်းခေးကွက်များအား  
အသုံးြပုမှုကဲ့သို့ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းအေျ ို့ကို လုပ်ငန်းေှင်များက အသုံးေျပပီး  
ြဖစ်သည်။ သို့ောတွင် အြေားအေွင့်အလမ်းများစွာသည် အသုံးြပုေန် ကျန်ေှိခနခသးသည်။ WSMEs အများ 
အြပားသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို လက်ေံကျင့်သုံးေန် စတင်ပပီး ြဖစ်သည်။ 
သို့ောတွင် ၎င်းတို့သည် ြပင်ပမှခေျးခငွများေေှိေန်၊ သင်ကကားြပသူများနှင့် ဆက်သွယ်ေန် သို့မဟုတ် အစိုးေနှင့် 
ပုဂလိကအေန်းကများမှ ပံ့ပိုးမှုများ ေေှိေန်တို့အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု နည်းပါးသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို လက်ေံကျင့်သုံးေန် WSMEs များအခနြဖင့် ြပဿနာများနှင့် မခဖာ်ထုတ်ေခသးခသာ  
အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး သိေှိနားလည်နိုင်ေန်အတွက် စာခေးသူများသည် ပညာေှင်များနှင့်  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များနှင့်အတူ အကကံြပုေျက်များကို ခဖာ်ခဆာင်နိုင်ေဲ့သည်။  WSMEs များအခနြဖင့်  ပံ့ပိုးမှု 
များေေှိေန် လိုအပ်ခသာ အဓိကအခကကာင်းအောများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခအာက်ပါအတိုင်း နယ်ပယ်(၄)ေပ်  
ေွဲြေားထားသည်။ (၁)စည်းမျဉ်းလိုက်နာမှု၊ (၂)စွမ်းခဆာင်ေည်တည်ခဆာက်မှု၊ (၃)စွန့်စားမှုနှင့် အကျပ်အတည်း 
ဆုိင်ော စီမံေန့် ေဲွမှု၊ (၄)အေျက်အလက်ဆုိင်ော သီးသန့်တည်ေိှမှုနှင့် လံုခေုံမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တစ်ဦးစီအတွက်  
လက်ခတွ့ကျခသာ မူဝါဒဆိုင်ော အကကံြပုေျက်များစီစဉ်ခပးမှု အဆိုပါအကကံြပုေျက်များသည် 
WSMEs များအခနြဖင့် ေှင်သန်နိုင်ခသာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ေပ်ကို ြပုစု ပျ ိုးခထာင်ေန် လုပ်ပိုင်ေွင့်ြဖင့် 
အမျ ိုးမျ ိုးခသာ အဖွဲ့များ၏ ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုမပါဝင်ပါက အေျည်းနှီးြဖစ်  လိမ့်မည် ြဖစ်သည်။ 
အစိုးေ၊ ပုဂလိကအေန်းကနှင့် သုခတသနြပုစုသူများအကကား ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက် မှုများသည် 
အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ WSMEs များအခနြဖင့် ေင်ဆိုင်ခနေခသာ ကျားမဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပပီး 
နက်နဲစွာ နားလည်သိေှိနိုင်ခစမည် ြဖစ်သည်။ ထို့ြပင် အထူးသြဖင့် လက်ေှိကပ်ခောဂါကို  ေင်ဆိုင်ောတွင် 
အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများအား ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်  ခြဖေှင်းနည်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စီစဉ်ခပးမည်  
ြဖစ်သည်။ 

၂.၆။ နိဂုံး

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သာခလ့လာမှု
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ယေုသုခတသနသည် ြမန်မာနိုင်ငံေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင် အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တ
ယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ပစုပန်နှင့် အနာဂတ်အေွင့်လမ်းများကို ေှာခဖွခပးသည်။ ထို့ြပင် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေင်ဆိုင်ခနေခသာ အခေးကကီးသည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန် 
အကကံြပုေျက်များကို စီစဉ်ခပးသည်။

အေျက်အလက်များကို ခအာက်ပါတို့မှတဆင့် စုခဆာင်းနိုင်သည်။
၁)အများြပည်သူများအခနြဖင့် ေေှိနိုင်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်ော 
စာခပတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ သုံးသပ်မှု ၂)WSMEs များြဖင့် အင်တာေျူးများနှင့် ခေါင်းစဉ်(၅)ေုနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အခကကာင်းအောများြဖင့် ပညာေှင်များနှင့် အင်တာေျူးများ ၃)အခေးကကီးခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူ(၆)ဦးြဖင့် 
အကကံြပုေျက်များ ပူးတွဲဖန်တီးမှုဆိုင်ော အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲ
ထိုသုခတသနဆိုင်ော ေှာခဖွခတွေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခအာက်တွင်ခဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း 
ကမူခဘာင်(၄)ေပ်ြဖင့် စုစည်းခလ့လာဆန်းစစ်ထားသည်။ 

ေ-၁-အချးအငွရရှိြှု
WSME လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည် မိသားစုနှင့် သူငယ်ေျင်းများထံမှ ကိုယ်ပိုင်စုခဆာင်းခငွများနှင့် ခေျးခငွများကိ ု
ခငွခကကးဆိုင်ော အဓိကေင်းြမစ်အြဖစ် အသုံးြပုကကသည်။ လုပ်ငန်းေှင်အများစုမှာ ဘဏ်ခေျးခငွနှင့်ပတ်သက် 
ခသာ အသိပညာေှိကကခသာ်လည်း အနည်းစုသည် မတတ်သာသည့်အဆုံးမှသာ ဘဏ်ခေျးခငွဆိုင်ော  
နည်းလမ်းများကို အသုံးြပုကကသည်။ အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင်များသည် ခေျးခငွများေေှိေန် ကကိုးပမ်းကကခသာ်လည်း  
မခအာင်ြမင်ေဲ့ကကခပ။ လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည် အေျင်းေျင်းခငွခေျးြေင်းနှင့် ခထာက်ပံ့ခကကးများကဲ့သို့ခသာ  
အြေားခသာ ခငွခကကးဆိုင်ော ခေွးေျယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အသိပညာမေှိကကခပ။ ထိုနည်းလမ်းများသည် 
ကန့်သတ်မှုများေှိခသာ်လည်း  WSMEs များ၏ လိုအပ်ေျက်များကို ခသေျာစွာ ြဖည့်ဆည်းခပးနိုင်သည်။ 

လုပ်ငန်းေှင်များ၏ တစ်ဝက်သည် ခေျးခငွခလျှာက်ထားခသာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ခငွစာေင်း 
ေှင်းတမ်းများနှင့် စာေွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းတင်ခသာ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုမှန်ကန်  
ခကာင်းမွန်စွာ ပံ့ပိုးခပးေန် လိုအပ်သည်။ ခေျးခငွေေှိမှုမှုအတွက် စည်းမျဉ်းများ၊ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု 
များသည် အေက်ေဲဆုံးအတားအဆီးများအြဖစ် စိန်ခေါ်မှုအေှိဆုံးြဖစ်သည်။

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ြေင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ WSME လုပ်ငန်းေှင်များအားလုံးသည် လုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ကူညီခပးမည့်သူများေှိတတ်ကကသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ဝက်သည် အကကံခပးများ/သင်ကကား 
ြပသသူများအခပါ်တွင် မှီေိုကကပပီး အြေားသူများသည် ၎င်းတို့အား အကကံြပုေျက်များခပးနိုင်သည့် ယုံကကည ်
စိတ်ေျေခသာ မိသားစုဝင်များကို မှီေိုကကသည်။

အနည်းစုသည် လူမှုခေးနှင့် ဘာသာခေးအေ ေွဲြေားဆက်ဆံေံကကေပပီး လုပ်ငန်းနှင့် မိသားစုတာဝန်နှစ်မျ ိုးလုံးကို  
စီမံေန့် ေဲွေခသာခကကာင့် ကန့်သတ်ထားသည့် ကွန်ေက်ေျတ်ိဆက်မှုဆုိင်ော အေွင့်အလမ်းများကုိသာ ေေိှကကသည်။

စက်မှုပညာေပ်ဆိုင်ော သင်ကကားြပသမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး WSMEs များမှ လိုလားကကခသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် 
ထိုယနေားများကို အသုံးြပုေန်အေွင့်အလမ်း မေှိကကခပ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းသည် အွန်လိုင်း  
ခဆွးခနွးပွဲများနှင့် Facebook များမှတဆင့် ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ေန်၊ ေဟုသုတများေေှိ/မျှခဝေန်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု 
အသစ်များ သင်ယူေန်တို့အတွက် အမျ ိုးသမီးများအား အေွင့်အလမ်းအသစ်များကို ခပးသည်။

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု

၃.၁။ အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပမှု
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WSMEs လုပ်ငန်းေှင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး အြပုသခဘာခဆာင်ကာ  
အများဆုံးလက်ေံကျင့်သုံးခနကကခသာ လူမှုမီဒီယာ၊ ဆက်သွယ်ခေးနှင့် အွန်လိုင်းဘဏ်ဝန်ခဆာင်မှုများြဖင့်  
အခြေေံဒစ်ဂျစ်တယ်tools များကို အသုံးြပုကကသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော လုပ်သားအင်အား 
အဆင်သင့်ြဖစ်မှုသည် ြမန်နှုန်းနှင့် ပမာဏနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဆုံးြဖတ်ခပးခသာခကကာင့် customer ခတာင်းဆို 
မှုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုတွင် အခေးကကီးဆုံးခမာင်းနှင်မှုြဖစ်သည်။

သို့ောတွင် ြပည်တွင်းဘာသာစကားြဖင့် ခဖာ်ြပထားခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများနှင့် tools များနှင့်  
ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းအောများကို ကန့်သတ်ထားခသာခကကာင့် အများစုသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများ 
အတွက် အခကာင်းဆုံးြဖစ်မည့ ်tools နှင့် သတင်းအေျက်အလက်များကို ေှာခဖွနိုင်ေန် စိန်ခေါ်မှုေှိခကကာင်း  
ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့သည်။ ဘာသာစကား၊ အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ေင်းြမစ်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုတွင် အေက်ေဲဆုံးအတားအဆီးများ ြဖစ်သည်။
 ထို့ြပင် Facebook ခပါ်တွင် လွန်စွာ မှီေိုြေင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပ အဆင့်နိမ့်ပါးမှုတို့သည် စိန်ခေါ်မှုြဖစ်ပပီး 
လျှပ်စစ်မီးေေှိမှုနှင့် အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှုသည် ြမန်မာနိုင်ငံေှိ WSMEs များအတွက် အတားအဆီးတစ်ေု 
ြဖစ်သည်။

ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းစီြံခန့်ခွဲြှု(COVID-19)

WSME လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် COVID-19 ၏ တုန်လှုပ်မှုကို ေင်ဆိုင်နိုင်ေန် အခတွ့အကကုံများနှင့်  
လုံခလာက်ခသာ ေဟုသုတများ ကကိုတင်မေှိေဲ့ခပ။ သို့ောတွင် လုပ်ငန်းေှင်များအားလုံးနှင့် အင်တာေျူး 
ထားြေင်းသည် ေပ်တည်နိုင်ေန်အတွက် ခေတိုြပင်ဆင်မှုများြဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများကို  
လျင်ြမန်စွာ ေျနိ်ညှိနိုင်ခစသည်။ ၎င်းတို့အနက် အများစုသည် customer များ၏ အခလ့အထခြပာင်းလဲမှုနှင့် 
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများခပါ်တွင် အခြေေံပပီး ထုတ်ကုန်ခပးပို့မှု နည်းလမ်းများကို  
ခြပာင်းလဲေဲ့ကကသည်။

ကပ်ခောဂါသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု အပါအဝင် လုပ်ငန်းများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး လက်ေံအသုံးြပုေန် WSMEs အများစုကို ဖိအားခပးေဲ့သည်။ ထိုကာလအတွင်း လုပ်ငန်း
များအား ခြပာင်းခေှေ့ခဆာင်ေွက်ကကပပီး  customer များ ပိုမိုေေှိေန် ဆိုေှယ်မီဒီယာနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေးကွက ်
ေှာခဖွမှုတို့ကို အသုံးြပုေဲ့ကကသည်။

WSME အင်တာေျူးများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  ခအာက်ပါတို့ပါဝင်ခသာ အကကံြပုေျက်များကို 
ပူးတွဲဖန်တီးေန် ကွဲြပားခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများမှ သုံးသပ်မှုနှင့် ခလ့လာဆန်းစစ်မှုများ ြပုလုပ်ေဲ့သည်။
(၁) စနစ်တကျမှတ်ပုံတင်ြေင်း၊ လိုင်စင်ခလျှာက်ထားြေင်းနှင့် ရုံးစာလုပ်ငန်းများအတွက် SME နှင့် သက်ဆိုင်ော  
     အစိုးေခအဂျင်စီများများအကကား ေျတိ်ဆက်ထားခသာ စည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကနဦး 
     ခဆာင်ေွက်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေျနိ်ညှိြေင်း
(၂) အစိုးေမှ အတည်ြပုမှုများ၊ အကာအကွယ်ခပးမှုများ၊ အေွန်ခလျှာ့ခပါ့မှုများနှင့် အြေားလူမှုစီးပွား      
     အကျ ိုးခကျးဇူးများကို စီစဉ်ခပးြေင်းြဖင့် အစိုးေ၏ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာေန်အတွက် တေားဝင် 
     မှတ်ပုံတင်ေန် SMEs များအား ဆွဲခဆာင်ြေင်း
(၃) WSMEs များအတွက် ကျားမဆိုင်ော အခလးခပးခဆာင်ေွက်ခသာ ခထာက်ပံ့ခကကးများနှင့် ခေျးခငွများ 
     စီစဉ်ခပးြေင်း
(၄) အထူးသြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု၊ နည်းပညာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြပည်တွင်းဘာသာ 
     စကားများြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခကကာင်းအောများ ဖန်တီးမှုများအား တိုးြမှင့်ခပးြေင်း
(၅) ြမန်မာခေးကွက်အတွက် ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန် ေဆာင်မှုများ၊ အွန်လိုင်းတွင်ခောင်းေျခသာ ထုတ်ကုန်များ 
     နှင့်ပတ်သက်ခသာ ပုံစံထုတ်မှုနှင့် ကန်သတ်မှုများ ခဆာင်ေွက်ခသာ အေျနိ်များတွင် အလတ်စားနှင့်  
     အကကီးစားလုပ်ငန်းများမှ အငယ်စားလုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ေျက်များကို ေဲွြေားထားြေင်း
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ခေေှည်တည်တံ့ခသာ နိုင်ငံခေးနှင့် စီးပွားခေး 
အသွင်ကူးခြပာင်းမှုကာလ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုနီးပါးေှိပပီ
ြဖစ်ခသာ ြမန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၉  GDP တိုးတက်မှု  
၆.၈ ောေိုင်နှုန်းြဖင့် အခေှ့ခတာင်အာေှတွင်  
တိုးတက်မှု အြမန်ဆုံး စီးပွားခေးနိုင်ငံများအနက် 
တစ်နိုင်ငံြဖစ်လာေဲ့သည်။

သတင်းအေျက်အလက်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်
ခသာ ခလျှာ့ခပါ့မှုများခကကာင့်  မိုဘိုင်းဖုန်အသုံးြပုသူ
အခေအတွက်သည် ၂၀၁၃ တွင် လူဦးခေ၏ ၁၃  
ောေိုင်နှုန်းနှင့် ၂၀၁၇ တွင် ၁၀၈ ောေိုင်နှုန်းအထိ  
တိုးတက်ေဲ့သည်။ အဆမတန်ခေးနှုန်းြဖစ်ခသာ  
SIM card တစ်ေုလျှင် ၃၅၀ အခမေိကန်ခဒါ်လာမှ  
၂၀၁၀ တွင်  ခေးနှုန်းကျဆင်းေဲ့သြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏  
မိုဘိုင်းေျတိ်ဆက်မှုသည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီတွင် 
စုစုခပါင်းလူဦးခေ၏ ၁၂၆ ောေိုင်နှုန်းြဖစ်ခသာ ၆၈.၂၄ 
သန်းတွင် ေပ်တည်ခနသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို 
ခနာက်ကျပပီး အသုံးြပုခသာနိုင်ငံြဖစ်ြေင်း၏ အကျ ိုး 
ခကျးဇူးတစ်ေပ်မှာ ြမန်မာနိုင်ငံသည် ခေတ်မမီ  
ခတာ့ခသာ နည်းပညာများကို  အသုံးမြပုခတာ ့
ခသာခကကာင့် မိုဘိုင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
များကို စတင်လက်ေံအသုံးြပုမှု သိသာထင်ေှားစွာ 
ထုိးတက်သွားြေင်း ြဖစ်နုိင်သည်။ ဥပမာ-ြမန်မာနုိင်ငံ၏  
ခေးကွက်သည် တရုတ်မှ တင်သွင်းခသာ စမတ်ဖုန်း 
များစွာ ဝင်ခောက်လာခသာခကကာင့် မိုဘိုင်းဖုန်း 
အသုံးြပုသူများ၏ ၈၀ ောေိုင်နှုန်းထက်ပိုခသာ  
လူဦးခေသည် featurephone များအစား smartphones 

များကို အသုံးြပုလာကကသည်။

ြမန်မာနိုင်ငံသည် smartphone လက်ေံကျင့်သုံးမှု  
နှင့် broadband အင်တာနက်ေျတိ်ဆက်မှုတို့နှင့်ပတ်
သက်ပပီး ခကာင်းစွာခဆာင်ေွက်ေဲ့ခသာ်လည်း   
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့် ကွန်ေက် 
ေျတ်ိဆက်မှုဆုိင်ော အဆင်သင့်ြဖစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ဖံွပဖိုးတုိးတက်မှုအနည်းဆံုးနုိင်ငံများအနက် တစ်နုိင်ငံ 
ြဖစ်ခနဆဲပင် ြဖစ်သည်။

၃.၂။ နိုင်ငံ၏ ခနာက်ေံအခကကာင်းအော

Digitalization and Economic Growth

ပုံ ၃ႉ၁- အာဆီယမ်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဘဏ်  

outlook 2020 မှ ယူခဆာင်ထားခသာ  

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ GDP တိုးတက်မှုနှုန်း ၂၀၁၉
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ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုနှင့် SMEs 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုခသာ ြမန်မာ 
အစိုးေ၏ စီးပွားခေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ော ကနဦး 
ခဆာင်ေွက်ေျက်များသည် SME ကဖံွပဖိုးတုိးတက်မှု 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး အဓိကထား ခဆာင်ေွက်သည်။ 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ မှတ်ပုံတင်ထားခသာ လုပ်ငန်းများ၏  
၈၅ ောေိုင်နှုန်းသည် SMEs များ ြဖစ်ကကသည်။ SME  
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဌာနသည် ၂၀၂၀ မတ်တွင် ြမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ မှတ်ပုံတင်ထားခသာ SMEs အခေအတွက်မှာ  
၇၅,၄၅၂ ေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

အဆိုပါ SMEs ဆိုင်ော  စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
သိေှိနားလည်မှုနှင့်အတူ ဦးသိန်းစိန်အုပ်ေျုပ်မှုတွင်  
SMEs ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဌာနကို တည်ခထာင်နိုင်ေဲ့ပပီး  
၂၀၁၂ နှင့် ၂၀၁၄ အကကား ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းခဒသ 
ကကီးများတွင် ဌာနေဲွခပါင်း ၅၀ ထက်ပုိပပီး တည်ခထာင် 
နိုင်ေဲ့သည်။ NLD အာဏာေပပီးခနာက် SMEs ဖွံ့ပဖိုး  
တိုးတက်မှုဆိုင်ော ဥပခဒကို ြပဌာန်းေဲ့ပပီး ထိုဥပခဒ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး လိုက်နာေမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 
များကို တစ်နှစ်အတွင်း အတည်ြပုေဲ့သည်။

SMEs များနှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးြမှင့်ောတွင်  
နိုင်ငံတကာမှ အလှူေှင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများထံမှ 
ခငွခကကးပံ့ပိုးမှုနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှစ်မျ ိုးလုံးကို  
ေေှိေဲ့သည်။ JICA နှင့် ဒိန်းမတ်အစိုးေကဲ့သို့ခသာ  
အလှူေှင်များသည် SMEs များအတွက် ခေျးခငွများကုိ  

ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးခြပာင်းမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှု-ကမာ့စီးပွားခေးဆိုင်ော ခဆွခနွးပွဲ၏  
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုအဆင်သင့်ြဖစ်မှုညွှန်းကိန်း(NRI)၂၀၁၆ တွင် ၁၃၉ အနက် ၁၃၃
ဒစ်ဂျစ်တယ်အစိုးေ-၂၀၁၈  ကုလသမဂ နိုင်ငံများ၏ E-Government ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုညွှန်းကန်းတွင်  
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၃ အနက် ၁၅၇
ဒစ်ဂျစ်တယ်ေျတ်ိဆက်မှု-နုိင်ငံတကာဆက်သွယ်မှုဆုိင်ော (ITU)ICT ဖံွပဖိုးတုိးတက်မှုညွှန်းကိန်း ၂၀၁၇ တွင်  
၁၇၆ နိုင်ငံအနက် ၁၃၅
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပါဝင်မှု-ကုလသမဂဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် လူစွမ်းအာအေင်းအြမစ် 
များဆိုင်ော ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုညွှန်းကိန်း ၂၀၁၇ တွင် ၁၈၉ နိုင်ငံအနက် ၁၄၈
ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခေုံမှု-နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်မှုဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်း၏(ITU) ကမာလုံးဆိုင်ော ဆိုက်ဘာ 
လုံခေုံမှုညွှန်းကိန်း ၂၀၁၇ တွင် ၁၆၅ နိုင်ငံအနက် ၁၀၀
ဒစ်ဂျစ်တယ်တီထွင်မှု-ကမာ့ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော ခြဖခလျှာ့မှုညွှန်းကိန်း ၂၀၁၉ 
တွင် ၁၉၀ အနက် ၁၇၁

နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များမှတဆင့် ြဖန့် ြဖူးြေင်းေံေခကကာင်း  
ခသေျာခစသည်။ သုခတသနြပုစုြေင်း၊ မူဝါဒဆိုင်ော  
အကကံြပုြေင်း၊ စွမ်းခဆာင်ေည်တည်ခဆာက်ြေင်းနှင့်  
လုပ်ငန်းဆိုင်ော သင်တန်းများခပးြေင်းစခသာ  
နည်းပညာဆိုင်ော ပံ့ပိုးမှုများကို NGOs (INGOs), 

UNDP, USAID တို့ကဲ့သို့ခသာ နိုင်ငံတကာဖွံပဖိုး 
တိုးတက်မှုဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လက်ေ ံ
ေေှိေဲ့သည်။

ြပင်ဆင်မှုဆိုင်ော ကကိုးပမ်းခဆာင်ေွက်မှုများေှခိသာ်  
လည်း ြမန်မာနိုင်ငံေှိ SMEs များသည် နိုင်ငံြေားမှ  
ယှဉ်ပပိုင်သူများြဖင့် ယှဉ်ပပိုင်ေန် အဆင်သင့်မြဖစ် 
ခသးပဲ ပ့ုိကုန်လုိင်စင်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အစုိးေ၏  
လိုအပ်ေျက်များနှင့် ြဖစ်စဉ်များခကကာင့် ပို့ကုန် ခေး 
ကွက်ထက်ပိုပပီး ြပညတွင်းခေးကွက်ခပါ်တွင် မှီေို 
အားထားခနေသည်။
Box ၃ႉ၁- ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအ

သုံးြပုမှုဆိုင်ော လက်ေှိအခြေအခနြမန်မာနိုင်ငံေှိ 
SMEs များသည် အမျ ိုးမျ ိုးခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို 
ေင်ဆိုင်ခနေပပီး အမျ ိုးသမီးပိုင ်SMEs များသည ်
အမျ ိုးသာပိုင်လုပ်ငန်းများထက်ပိုပပီး 
အေက်အေဲများကို ပိုမိုေင်ဆိုင်ခနေသည်။ ြမန်မာ 
နိုင်ငံတွင် SMEs များ၏ ၃၅ ောေိုင်နှုန်းသည်  
အမျ ိုးသမီးပိုင်လုပ်ငန်းများြဖစ်ပပီး နိမ့်ပါသည့် ဝင်ခငွ 
ေှိခသာ နိုင်ငံများနှင့် အလယ်အလတ်ဝင်ခငွေှိခသာ  
နိုင်ငံများ(၃၄ ေေိုင်နှုန်း)ထက် အနည်းငယ်ြမင့်မားပပီး  

Box ၃ႉ၁- ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော လက်ေှိအခြေအခန
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အခေှ့အာေှနှင့် ပစိတ်ခဒသနိုင်ငံများ(၄၇ ောေိုင်နှုန်း) ခအာက် ၁၂ ောေိုင်နှုန်း ခလျာ့နည်းသည်။ အမျ ိုးသမီး  
လုပ်ငန်းေှင်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ၂၀၂၀ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ အစီေင်ေံစာသည် ြပည်ပ 
ခေးကွက်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်ေေှိမှု မေှိြေင်းနှင့် ဘာသာစကားအတားအဆီးများ 
ခကကာင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များကို တင်ပို့ေန် အေက်အေဲများကကုံခတွ့ခနေခသာ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး ခဖာ်ြပထားသည်။

ထို့ြပင် မိုဘိုင်းဖုန်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ော ညွှန်းကိန်းသည် အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့အကကား နည်းပညာ 
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကွာဟမှုကို ခဖာ်ြပထားသည်။ Dalberg ကမာ လုံးဆိုင်ော ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ အကကံ ခပးများ၏ ၂၀၁၇ အစီေင်ေံစာအေ ကွာဟမှုမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းပိုင်ဆိုင်ခသာ အမျ ိုးသား 
နှုန်း ၇၂ ောေိုင်နှုန်းြဖင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မိုဘိုင်းဖုန်းပိုင်ဆိုင်ခသာ ြမန်မာနိုင်ငံေှိ အမျ ိုးသမီးနှုန်းမှာ ၅၂ ောေိုင်နှုန်း 
သာလျှင်ေှိပပီး ၂၀၁၆ တွင် ၂၀ ောေိုင်နှုန်း ေှိသည်။

အမျ ိုးသမီးများ ခနာက်ကျကျန်ခနေခသာ အေျက်သည် Central Statistical Organization မှ ၂၀၁၈  
အေျက်အလက်အေ စုစုခပါင်းအမျ ိုးသမီးဦးခေ၏ ၁၉ ောေိုင်နှုန်းသာလျှင် အင်တာနက်အသုံးြပုခကကာင်း  
အခထာက်အထား ေှိသည်။ ထို့ြပင် ILO မှ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကွင်းဆင်းခလ့လာ 
မှုများအေ  ၂၅ ောေိုင်နှုန်းသာလျှင် ကွန်ပျူတာအသုံးြပုြေင်း၊ ၁၅ောေိုင်နှုန်းသာလျှင် broadband အင်တာနက်
ေျတိ်ဆက်မှုေှိြေင်းနှင့် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများအတွက် မိုဘိုင်းအင်တာနက် subscription နှင့် smartphones 

များကို အသုံးြပုြေင်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး  အစီေင်ေံထားသည်။ 
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သုခတသန၏ ေည်ေွယ်ေျက်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော လက်ေှိနှင့် အနာဂတ်  
အေွင့်အလမ်းအသစ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အလင်းြပ 
ထားခပးကာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေင်ဆိုင ်
နိုင်ေန် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံးအတွက် 
အြမင်များကို စီစဉ်ခပးထားသည်။

စာခေးသူများအခနြဖင့် သမိုင်းဆိုင်ော၊ နိုင်ငံခေး 
ဆိုင်ော၊ စီးပွားခေးဆိုင်ော အခကကာင်းအောများ၊  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများ၊ ြမန်မာနိုင်ငံေှိ WSMEs များနှင့်  
ေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုေှိခစေန် ေွင့်ြပုခပးသည့် စာခပ 
ဆိုင်ော  သုံးသပ်မှုကို စတင်ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ 

WSMEs များအခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ
အသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး မည်သို့ေျဉ်းကပ်ေဲ့ပုံနှင့်  
ထိုနည်းပညာကို အဘယ်ခကကာင့် လက်ေံကျင့်သုံး 
ေဲ့ြေင်းေှိ/မေှိဆိုသည်ကို အေည်ခသွးြပည့်မီခသာ  
သုခတသနတစ်ေပ်ြပုစုကာ ၎င်းတို့၏ အြမင်များနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အခလးခပးခဆာင်ေွက်ထားသည်။
စာခေးသူများသည် SME ပိုင်ေှင်များြဖင့် ကျယ်ြပန့်  
ခသာ အင်တာေျူး(၂၀) ေန့်ခဆာင်ေွက်ေဲ့ပပီး ေှာခဖ ွ
ခတွ့ေှိမှုများကို ခေါင်းစဉ်အခကကာင်းအောနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ ပညာေှင်(၅)ဦး၏ အြမင်များြဖင့်  
ခပါင်းစပ်ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ ခဆွးခနွးမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး WSMEs များအတွက် အခေးကကီး 
သည်ဟု ယုံကကည်ထားခသာ က ၄ ေပ်ကို  
အ ခြေေံပပီး  ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

က-၁-ခငွခကကးေေှိမှု
က-၂-သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် 
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အေွင့်အလမ်းများ ေေှိမှု
က-၃-လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှု
က-၄-အကျပ်အတည်းဆိုင်ော 
စီမံေန့်ေွဲမှု(COVID-19)

ခနာက်ဆုံးတွင် အခေးကကီးခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူ 
၆ ဦးြဖင့် အကကံခပးခဆွးခနွးမှုကို ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး သုံးသပ်ေန်နှင့် အကကံြပုေျက်များ 
ခပးေန်တို့အတွက် ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

၃.၃။ နည်းပညာ

ေချေ်ေလေ်စုအဆာင်းြှုနှင့် စုအပါင်းညှိနှိုင်းြှု 
မွစ်စဉ်
COVID-19 အတွင်း ဦးခဆာင်စာခေးသူသည်  
ေန်ကုန်ေှိခနအိမ်တွင် အသွားအလာကန့်သတ်ေံ 
ထားေပပီး အြေားစာခေးသူသည် Central European  

University မှ ဘဲွ့ယူအပပီး Budapest တွင် ခသာင်တင် 
ခနေဲ့သည့်အတွက်  ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏  
အကူအညီြဖင့်  လုပ်ငန်းများခဆာင်ေွက်ေဲ့ေသည်။ 
အေျက်လက်စုခဆာင်းမှုနှင့် စုခပါင်းညှိနှိုင်းမှု ြဖစ်စဉ် 
များမှာ ခအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်သည်။

• အဆင့်-၁-အင်တာေျူးအများစုကို Zoom 
သို့မဟုတ် Messenger မှတဆင့် ခဆာင်ေွက ်
ေဲ့သည်။

• အဆင့်-၂-အင်တာေျူးမှတ်စုများကို Google Docs 

များြဖင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
• အဆင့်-၃-နံေံခဆးခေးပန်းေျမီျား ၊ သုခတသန 

ြပုစုသူများနှင့် ဒီဇိုင်းခေးဆွဲသူများအတွက် cloud 

based collaboration tool ကို အသုံးြပုေဲ့သည်။  
၎င်းသည် မှတ်စုများနှင့် whiteboards များခပါ်တွင် 
ခေးြေစ်ေန်အတွက် ြဖစ်သည်။

• အဆင့်-၄-အင်တာေျူးမှတ်စုများမှ အေျက်အလက်  
များကို Google Sheets များထဲသို့ အေျက်အလက ်
ရုိက်သွင်းပပီး  ခနာက်ပုိင်းတွင် စာဝှက်ြဖင့်ခေးသည်။

• အဆင့်-၅-၂နာေီကကာ အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲကို 
Microsoft Teams များြဖင့်  ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

• အဆင့်-၆-အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲမှ မှတ်စုများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ အခေးကကီးသည့် အေျက်များနှင့ ်
ဦးစားခပးအကကံြပုေျက်များကို အကျဉ်းေျုပ်ေန် 
Google Docs များထဲသို့ မှတ်တမ်းတင်သည်။



90

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

အမွြေားသူြျားအြောင်း
စာခေးသူများသည် COVID-19 အကျပ်အတည်းကာလတွင် ေေှိနိုင်ခသာ ေင်းြမစ်များ၊ သတင်းအေျက ်
အလက်များနှင့် ကန့်သတ်ထားခသာ အေျနိ်များအတွင်း WSMEs လုပ်ငန်းေှင်များ၏ ေန့်မှန်းအသက်၊ 
အေန်းက၊ လုပ်ငန်းလုပ်သက်၊ လုပ်ငန်းတည်ခနောနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုတို့ခပါ်တွင် 
အခြေေံပပီး ခြဖကကားသူများကို ခသေျာစွာ စုခဆာင်းသည်။

ေသေ်ေရွယ်နှင့် ေအတွ့ေကေုံ
အသက်၂၀မှ၆၀အထိေှိခသာ ခြဖကကားသူများအနက် အများစုမှာ ၃၀ နှင့် အခစာပိုင်း ၄၀ အေွယ်ေှိသူများ  
ြဖစ်ကကသည်။ အသက်အေွယ်ခြပာင်းလဲမှုများအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ခနာက်ေံအခကကာင်းအောများမှာလည်း  
ကွာြေားသွားသည်။ အေျ ို့သည် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ IT၊ ဆက်သွယ်ခေး၊ ဝယ်ယူမှု၊ နှစ်သိမ့်ခဆွးခနွးမှု၊ အကကံခပးမှု၊  
သင်ကကားမှုနှင့် လုပ်ငန်းအေင်းအနှီးဆိုင်ော ကများ အပါအဝင် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု အေန်းကများနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ  ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အခတွ့အကကုံများ ေှိကကသည်။

ေရွယ်ေစားနှင့် ေခန်းေ
စာခေးသူများသည် SEs နှင့် Mes များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခေအတွက်များကိုသာမက အမျ ိုးအစားတစ်ေုစီ၏  
အေန်းကများကိုလည်း ဟန်ေျက်ညီခစေန် ကကိုးပမ်းလျက်ေှိသည်။ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေး
လုပ်ငန်းများဆိုင်ော ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုဥပခဒတွင် ခဖာ်ြပထားခသာ SME ၏ အနက်ကို အမျ ိုးအစားေွဲြေားမှုနှင့် 
လုပ်ငန်းသစ်အစြပုမှုတို့အတွက် အေျက်အလက်တစ်ေပ်အြဖစ် အသုံးြပုသည်။

ေင်တာဗျူးတွင်ပါဝင်အသာ လုပ်ငန်းရှင်ြျား 
လုပ်ငန်းေှင်များ ၂၀ ဦးအနက် ၅၀ ောေိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုးသမီးပိုင် SEs များကို ကိုယ်စားြပုပပီး ကျန် ၅၀  
ောေိုင်နှုန်းသည် အမျ ိုးသမီးပိုင် Mes များကို ကိုယ်စားြပုသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ေက်ေဲခသာအဆင့်သည် အေန်းကများတခလျှာက် ခြပာင်းလဲနိုင်သည်။ စာခေးသူများသည်  
ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ခဆာင်မှုနှင့် စိုက်ပျ ိုးခေးတို့နှင့်ဆိုင်ခသာ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အင်တာေျူးြေင်းြဖင့် 
SMEs အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအကကား အေန်းကအလိုက် ကွာြေားမှုများကို ြဖစ်ခပါ်ခစသည်။
ခအာက်ပါကများမှ WSMEs များကို အင်တာေျူးထားသည်။

အငယ်စားစီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်များ အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များ

သဘာဝေဆးဆိုးအထည်များ

အိတ်ထုတ်လုပ်မှ

အွန်လိုင်းTV Channel

သစ်လုပ်ငန်း

HR ှင့်ပတ်သက်ေသာ အ�ကံေပးလုပ်ငန်း

အမျ ိးသမီးများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှအရည်

အေသွးြမင့်တင်မှပလက်ေဖာင်း

လူငယ်သင်တန်းဝန်ေဆာင်မှများ

အမျ ိးသမီးဝတ်အထည်များ

အစားအစာထုတ်လုပ်မှ

ေရခဲစက်

ငှက်သိုက်ထုတ်လုပ်မှ

FMCG ြဖန�်ချ မီှ

ကေလးများအတွက် အုပညာေကျာင်း

သစ်လုပ်ငန်း

သဘာဝေြမသဇာအသုံးြပထားေသာ စိုက်ပျ ိးေရး

ထုတ်ကုန်များကို E-commerce မှတဆင့် 

ေရာင်းချေသာလုပ်ငန်း

ေကျာင်းအိပ်ေကျာင်းစားလက်ခံသည့်ေကျာင်းများ

ပန်းိုက်ပုံှိပ်လုပ်ငန်း

 ပုဂလိကမူလတန်းေကျာင်း

ေဆးြဖန�်ချ မီှ

ဇယား ၃ႉ၁- ခြဖကကားသူများနှင့်ပတ်သက်ခသာ SME အေန်းကများ
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လုပ်ငန်းသေ်တြ်း
လုပ်ငန်း၏ သက်တမ်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုအဆင့်ကို အကျ ိုးသက်ခောက်ခစ 
နိုင်သည်။ WSMEs များ၏ သက်တမ်းသည် တစ်နှစ်ခအာက်မှ ၆၀ နှစ်အထိ ေှိကကသည်။

တည်အနရာ
WSMEs အများအြပားသည် ေန်ကုန်အခြေစိုက်
လုပ်ငန်းများြဖစ်ခသာ်လည်း နိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင်  
ခဆာင်ေွက်ကကသည်။ ၎င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်  
ြဖန့်ေျမီှုလုပ်ငန်းများသည် ေှမ်းနှင့်မွန်ြပည်နယ်  
ကဲ့သို့ခသာ မျ ိုးနွယ်စုများခနထိုင်သည့် ခဒသများေှိ  
ခြောက်ခသွ့ ခဒသများနှင့် ေမာလူမျ ိုးအများဆုံး 
ခနထိုင်သည့် နိုင်ငံ၏ ခတာင်ပိုင်းခဒသများအထိ 
အကျယ်အဝန်းေှိကကသည်။

စိန်အခါ်ြှုြျားနှင့် ေန့်သတ်ချေ်ြျား
၁။ ယေုသုခတသနသည် ၂၀၂၀ August တွင်  

COVID-19 ြဖစ်ပွားမှုကာလအတွင်း ခဆာင်ေွက ်
ထားသည့်အတွက် စာခေးသူများသည် အင်တာေျူး 
အများစုကို အွန်လိုင်းြဖင့် ခဆာင်ေွက်ေဲ့ေသည်။ 
ေီဒီယိုြဖင့် ခတွ့ဆုံနိုင်သည့် အပလီခကးေှင်းများ 
မှတဆင့် အင်တာေျူးများ ခဆာင်ေွက်ေဲ့ေ

    ခသာခကကာင့် စာခေးသူများနှင့် လုပ်ငန်းေှင်များ 
နှစ်မျ ိုးလုံးအတွက် အခတွ့အကကုံသစ်တစ်ေပ် 
ြဖစ်ခစေဲ့သည်။

၂။ Virtual meeting များသည် အင်တာေျူးခတွ့ဆု ံ
သူများြဖင့်  ြပင်ပတွင် တုိက်ရုိက်ခတွ့ဆံုမှုခလာက်   
ေင်းနှီးမှုမေနိုင်ခပ။ လုပ်ငန်းေှင်များသည် လူခတွ့ 
အင်တာေျူးများြဖင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အွန်လိုင်းြဖင့် 
အင်တာေျူးကုန်ဆုံးေျနိ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

ပိုမိုသတိြပုမိခသာခကကာင့် စာခေးသူများသည်  
လုပ်ငန်းေှင်များမှ ခတာင်းဆုိပါက အေျ ိ့ု အင်တာေျူး 
များကို မိနစ် ၆၀ မှ ၃၀-၄၅ မိနစ်အထိ အတိုေျုံ့ 
ခပးေဲ့ေသည်။

၃။ လျှပ်စစ်မီးပျက်ြေင်းသည် သုခတသနနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်အင်တာနက ်
ေျတ်ိဆက်မှုများအား တစ်ေါတစ်ေံ အခနှာင့်အယှက် 
ြဖစ်ခစသည်။ သို့ောတွင် စာခေးသူများသည် 
ကကိုတင်စီစဉ်ထားမှုများနှင့် အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုများ 
ဆိုင်ော ကိုင်တွယ် ခြဖေှင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ခကာင်းစွာ စီမံေန့်ေွဲနိုင်ေဲ့သည်

၄။ စာခေးသူများသည် WSMEs များအခနြဖင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို မည်သို့အသုံးြပုေဲ့ပုံနှင့်  
၎င်းတို့အတွက် ထိုအေျက်မှာ အဘယ်ခကကာင့်  
အခေးကကီးပုံတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး သင်ကကားခပး 
လိုခသာခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုအသုံးြပုနိုင်ခသာသူများအား 
အနည်းငယ်ဘက်လိုက်မှုများ ေှိေဲ့သည်။

၅။  ကန့်သတ်ထားခသာ အေျနိ်များနှင့် 
ေေီးသွားလာမှုဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များခကကာင့်  
စာခေးသူများသည် ဆန်စက်များ၊ ဆီစက်များနှင့် 
တိေစာန် အစာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစသည့်   
အငယ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အေျက်အလက်များကုိ စုခဆာင်းေန် မြဖစ်နုိင်ေ့ဲခပ။

50%

ပုံ ၃ႉ၂- WSME လုပ်ငန်းေှင်များ၏ လုပ်ငန်းလုပ်သက်

Years of Maturity for Small Enterprises Years of Maturity for Medium Enterprises

20% 20%

50%

10%

40%

10%

50%

> 10 years

< 1 year

6 - 10 years

1 - 5 years

> 10 years

6 - 10 years

1 - 5 years
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၃.၄။ အင်တာေျူးများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ

ခအာက်ပါအပိုင်းများတွင် စာခေးသူများသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
WSMEs များအတွက် အကျ ိုးသက်ခောက်ခစနုိင်ခသာ  
က ၄ ေပ်ကို ေှာခဖွခဖာ်ထုတ်ထားသည်။ 
(၁)ခငွခကကးေေှိမှု၊ (၂)သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက ်
ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အေွင့်အလမ်းများ ေေှိမှု၊ (၃)လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များ၊  
(၄)အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု(COVID-19)

အငွအြေးရရှိြှု
အင်တာေျူးများတွင် စာခေးသူများသည် အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့်  လုပ်ငန်းများ မည်သည့ ်
အေျနိ်တွင် စတင်ေဲ့ပုံ၊ ၎င်းတို့ကို မည်သို့တိုးတက်
ခအာင်ခဆာင်ေွက်ေဲ့ပုံနှင့် လုပ်ငန်းေျဲ့ထွင်ေန်အတွက်   
ခငွခကကးပံ့ပိုးမှုများ ေေှိနိုင်ေန် မည်သို့ေှာခဖွေဲ့ပုံတို့နှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ေင်ဆိုင်ကကုံခတွ့ေဲ့ေခသာ ခငွခကကး 
ဆိုင်ော ြပဿနာများကို ခဖာ်ထုတ်ခပးေဲ့သည်။

ခငွခကကးေေှိမှုသည် WSMEs များအတွက် စိန်ခေါ်မှု 
အများဆုံးြပဿနာ ြဖစ်သည်။ အမျ ိုးသမီးဦးခဆာင ်
ခသာ SMEs များကို အင်တာေျူးေဲ့ော၂၀ အနက်  
MEs ၂ ေုသာ ဘဏ်ခေျးခငွေေှိပပီး Mes ၂ ေုမှာ  
ခလျှာက်ထားခသာ်လည်း မေေှိေဲ့ခပ။ SE ၁ ေုသည်  
ခလျှာက်ထားေန် ကကိုးစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
မခအာင်ြမင်ေဲ့ခပ။ လုပ်ငန်းေှင်များ၏ ခြဖကကားမှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ကအလိုက် ခတွ့ကကုံေခသာ  
အေက်အေဲများခပါ်တွင် အခြေေံကာ ြမင့်ခသာ၊  
အလယ်အလတ်ြဖစ်ခသာ၊ နိမ့်ပါးခသာ စိန်ခေါ်မှု 
အဆင့်များအြဖစ် အဆင့်သတ်မှတ်ေဲ့သည်။ ခငွ ခကကး 
မတည်မှုဆုိင်ော နည်းလမ်းများမှာ SEs နှင့် MEs နှစ်ေု 
လုံးအတွက် စိန်ခေါ်မှုအေှိဆုံး ြပဿနာြဖစ်သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံအခနြဖင့် အခေှ့အာေှနှင့် ပစိဖိတ်စီးပွား 
ခေးများအကကား ဘဏ်ခေျးခငွေေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်ေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

No. of counts on high and medium challenges

Comparison of total counts on high and medium challenges 
for awareness, skill, language, regulation, gender-bias, 
leadership on each pillar.

Financing

Mentoring, 
Networking, 

Skills

Business Processes

Business 
Processes & 

Management

ပုံ ၃ႉ၃- ခငွခကကးေေှိမှု၊ သင်ကကားြပသမှု/

ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှု/ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် 

လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုတို့အတွက် 

စိန်ခေါ်မှုဆိုင်ော နှိုင်းယှဉ်ေျက်များ
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Box ၃ႉ၂- ကမာ့ဘဏ်၏ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော ခြဖလျှာ့မှုအဆင့်၂၀၂၀

ြမန်မာနိုင်ငံသည် ကမ ာဘ့ဏ်အေ ကမ ာစ့ီးပွားဦးခေး ၁၉၀ အနက် ၁၆၅ အဆင့်ေှိသည်။ တိုင်းတာ 
ေေှိခသာ 10 metrics အနက် ြမန်မာနိုင်ငံသည် ၆ ခနောတွင်ေှိပပီး အခေှ့အာေှနှင့် ပစိဖိတ်စီးပွားခေးများ 
အကကား ခအာက်ခြေ ၅ နိုင်ငံအနက် ၁ နိုင်ငံြဖစ်သည်။
• ဘဏ်ခေျးခငွေေှိြေင်း-အခေှ့အာေှနှင့် ပစိဖိတ်စီးပွားခေး ၂၅ ေုတွင် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်
• နယ်စပ်ြဖတ်ခကျာ်ကုန်သွယ်ြေင်း-အခေှ့အာေှနှင့် ပစိဖိတ်စိးပွားခေး ၂၅ ေုတွင် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်
• စာေျုပ်များအတည်ြပုမှု-ဒုတိယအနိမ့်ဆုံး
• လျှပ်စစ်မီးေေှိမှု- စတုတ္ထအနိမ့်ဆုံး
• အေွန်ခပးခဆာင်မှု-စတုတ္ထအနိမ့်ဆုံး
• အခြကးြပန်မဆပ်နိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  ခြဖေှင်းခပးမှု-ပဉ္စမခြမာက်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်
Source: https://www.doingbusiness.org/en/rankings?region=east-asia-and-pacific

အငွအြေးရရှိြှုနှင့်ပတ်သေ်အသာ ေအရးကေီးသည့်  
ေမြင်ြျား
WSMEs များသည် ခငွခကကးဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများကို  
မည်သို့ေင်ဆိုင်ခြဖေှင်းပုံနှင့် ထိုသို့ြပုလုပ်ြေင်း၏ 
အခကကာင်းြပေျက်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခေးကကီး 
သည့်အြမင်(၇)ေ ပ်ေှိသည်။

(၁)ေိုယ်ပိုင်စုအဆာင်းအငွသည ်WSMEs ြျားေတွေ်  
အငွအြေးြတည်ြှုနှင့်ပတ်သေ်အသာ ေအရးကေီး 
သည့် ရင်းမြစ်တစ်ရပ် မွစ်သည်။
ခြဖကကားသူ လုပ်ငန်းေှင်များအားလုံးသည် လုပ်ငန်း 
စတင်ေန် ကိုယ်ပိုင်စုခဆာင်းခငွများကို အသုံးြပု 
ကကပပီး တစ်ခြဖးခြဖးဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ေန ်
အတွက် ခောင်းေျမှုမှ ေေှိခသာ ဝင်ခငွများ သို့မဟုတ်  
ဝင်ခငွ၏ ဒုတိယေင်းြမစ်များမှ ဝင်ခငွများကို အသုံး 
ြပုကကသည်။ ၎င်းတို့သည် ခငွစီးဆင်းမှု ြပတ် ခတာက် 
သွားပါက မိသားစုများ၊ သူငယ်ေျင်းများ သို့မဟုတ်  
အတိုးနှုန်းများစွာခပးေသည့် တေားဝင်မဟုတ်ခသာ 
ခငွခေျးသူများ (တစ်လလျှင်အတိုးနှုန်း ၃ ောေိုင်နှုန်း) 
ကို အားထားကကသည်။

တေားဝင်မဟုတ်ခသာ ခေျးခငွများသည် ပိုမိုကုန်ကျ 
စေိတ်ကကီးမားခသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် စာေွက ်
စာတမ်းများမလိုပဲ လျင်ြမန်စွာ ေေှိနိုင်သည်။  
ခြဖကကားသူအားလုံးသည် ဘဏ်မှခငွခေျးြေင်းကို  
ပိုမိုနှစ်သက်ကကခသာ်လည်း ဘဏ်ခေျးခငွေေှိေန် 
အတွက် အတားအဆီးများမှာ အေွန်များ၊ အြမတ်နှင့်  
အရှုံးခဖာ်ြပခသာ ခငွစာေင်းေှင်းတမ်းများ၊ လုပ်ငန်း  
အစီအစဉ်များ၊ အခပါင်ပစည်းများအြပင် အေျနိ်ကုန် 

ခစခသာ ခလျှာက်ထားမှုြဖစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက ်
သည့် သတင်းအေျက်အလက်များ လိုအပ်ြေင်း  
ြဖစ်သည်။

(၂) ေြျ ိုးသြီးပိုင် SMEs ြျားေတွေ်  
ရည်ရွယ်အသာ အထာေ်ပံ့အြေးြျားသည်  
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ရှားပါးမခင်း
စာခေးသူများသည် ခထာက်ပံ့ခကကးများမှာ  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအား ကူညီနိုင်ေန်နှင့်  
၎င်းတို့၏ အသိုက်အဝန်းများတွင် အြပုသခဘာ 
ခဆာင်စွာ ပါဝင်နုိင်ေန်တ့ုိအတွက် မေိှမြဖစ် အခေးကကီး  
ခကကာင်း ခလ့လာသိေှိေဲ့ေသည်။ ခြဖကကားထားခသာ 
WSME လုပ်ငန်း၂၀ အနက် ၄ ေုသည် နိုင်ငံတကာ 
အလှူေှင်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ခထာက်ပံ့ခကကးေေှိေဲ့
ခသာခကကာင့်  ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများ သိသာစွာ 
ကျယ်ြပန့်လာေန် တိုးေျဲ့ခဆာင်ေွက်နိုင်ေဲ့သည်။
ခြဖကကားသူအေျ ို့သည် ခထာက်ပံ့ခကကးအတွက်  
အဆိုြပုလွှာခေးသားြေင်းကို မည်သို့ခဆာင်ေွက ်
ေမည်ကို မသိေှိခသာ်လည်း ခထာက်ပံ့ခကကးဆိုင်ော 
အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိပညာ 
ေှိကကသည်။ အေျ ို့မှာ အထူးသြဖင့် ေန်ကုန်အခြေစိုက် 
လုပ်ငန်းများသည် ခထာက်ပံ့ခကကးဆိုင်ော အေွင့ ်
အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သတင်းအေျက ်
အလက် လက်ေံေှိမှု မေှိကကခပ။ အလုပ်အကိုင်၊  
ကိုယ်ပိုင်ကွန်ေက်၊ အဂဂလိပ်ဘာသာစကား 
ကျွမ်းကျင်မှု၊ ပိုင်ေှင်၏ အဆိုြပုလွှာခေးသားမှုဆိုင်ော 
အေည်အေျင်းတို့သည် ခထာက်ပံ့ခကကးေေှိနိုင်မှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ဆုံးြဖတ်ခပးသည်။
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ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

သို့ောတွင် အဆိုပါခထာက်ပံ့ခကကးဆိုင်ော ကန့်သတ် 
ထားခသာ ေေှိမှုသည် ြမန်မာနိုင်ငံတဝန်း SME 

အေန်းက-၂ ၏ ခငွခကကးလိုအပ်ေျက်များအတွက်  
မလုံခလာက်ခပ။ စာခေးသူများသည် အင်တာေျူး 
များနှင့်  သုခတသနများအေ WSMEs များအတွက်  
ကျားမဆိုင်ော ဦးတည်ခသာ ခထာက်ပံ့ခကကးများ 
သည် မေှိသခလာက် ေှားပါးခကကာင်းလည်း သိေှိေဲ ့
ေသည်။ ခြဖကကားသူ ၂၀ လုံးသည် WSMEs များကို  
အထူးသြဖင့် ေည်ေွယ်သည့် ခထာက်ပံ့ခကကးများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ အသိပညာမေှိကကခပ။ 

(၃) ေမခားအငွအြေးဆိုင်ရာ အရွးချယ်ြှုြျားနှင့ ်
ပတ်သေ်ပပီး ေန့်သတ်ြထားအသာ်လည်း SMEs 
ြျားေြေား အောင်းစွာြသိရှိြေအပ။
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ပုဂ လိကေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများ၊  
လုပ်ငန်းအေင်းအနှီးများ၊ လုပ်ငန်းများအား  
ေင်နှီးခငွစီစဉ်ခပးခသာ ခေးကွက်များသည် ဖွံ့ပဖိုးစ 
ြဖစ်ခသာခကကာင့် အွန်လိုင်းမှခငွခေျးြေင်း နှင့်  
အများထံမှခငွခေျးြေင်း တို့ကဲ့သို့ခသာ အြေား 
ခငွခကကးေေှိမှု ဆိုင်ော ခေွးေျယ်မှုများ မေှိခပ။ 
မကကာခသးမီနှစ်များက SMEs များအတွက် Yoma  

Bank’s smart credit ၊ KBZ Pay loans, Mother 

Finance SME Loans, and KyoPay invoice financing 

တို့ကဲ့သို့ခသာ ဘဏ်များနှင့် ဘဏ်မဟုတ်ခသာ  
ခငွခကကးအဖွဲ့အစည်းများမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခကကးနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ ဝန်ခဆာင်မှုများကို မိတ်ဆက်ခပးေဲ ့
သည်။ ခြဖကကားသူ ၂၀ အနက်တစ်ဝက်သည် ြမန်မာ 
နိုင်ငံ၏ အြေားခသာ ခငွခကကးဆိုင်ော ခေွးေျယ်မှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး အသိပညာေှိခသာ်လည်း  မည်သူမျှ 
ထိုဝန်ခဆာင်မှုများကို အသုံးမြပုကကခပ။ 
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WSME Highlight 1: MYEO

Htet Thiri Shwe, Founder of MYEO

ေုြဏီေအြောင်း- MYEO သည် လူငယ်များအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို စီစဉ်ခပးသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုခသာ ေန်ကုန်အခြေစိုက် လူငယ်ဖွံပဖိုးဆိုင်ော လူမှုခေးလုပ်ငန်းတစ်ေပ်ြဖစ်ပပီး လူမှုခေးဆိုင်ော သင်ကကားမှု 
အသိုက်အဝန်းကိုဖန်တီးခပးကာ အလုပ်အကိုင်ေေှိခစေန် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး သင်ကကားခပးခသာ  
သင်တန်းများကို စီစဉ်ခပးသည်။ အင်တာေျူးထားခသာ WSMEs လုပ်ငန်းေှင်များအနက် MYEO သည် နည်းပညာ 
ဆိုင်ော တိုးတက်မှုအေှိဆုံးလုပ်ငန်းြဖစ်သည်။ ထက်သည် customer များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေျက်အလက်များကို 
စုခဆာင်းပပီး သင်တန်းများကို  စီစဉ်ေဲ့သည်။

ရုန်းေန်ြှု- ထက်၏ ခအာင်ြမင်မှုဆီသို့ သွားောလမ်းခကကာင်းသည် အပမဲတခစ ခေျာခမွ့မှုမေှိေဲ့ခပ။ အစပိုင်းတွင်   
သူမသည် MYEO ကို တည်ခထာင်ေန် ကိုယ်ပိုင်ခငွအနည်းငယ်ြဖင့် စတင်လုပ်ကိုင်ေဲ့သည်။ သူမသည် လုပ်ငန်း 
အစပိုင်းတွင် စိတ်တူကိုယ်တူြဖစ်ခသာ ခစတနာ့ဝန်ထမ်းများြဖင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ သူမ၏ ပုံစံသည်  
လူကကီးတစ်ဦးနှင့် မတူခသာခကကာင့် အများစုမှာ အစပိုင်းတွင်  ယုံကကည်မှုခပးေန် ေက်ေဲေဲ့ကကပပီး သံသယများနှင့်  
ဆက်ဆံေ့ဲခသာ်လည်း သူမသည် အရှုးံမခပးေ့ဲခပ။ သူမသည် ေုိင်မာမှုေိှခသာ လုပ်ငန်းပံုစံများ၊  သင်တန်းနှင့်ပတ်သက် 
ခသာ အခကကာင်းအောများနှင့် ခငွခကကးဆိုင်ော ေင်းြမစ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး များစွာခသာ အကကံခပးများ၊ သင်ကကား 
ြပသသူများနှင့် ေွယ်တူများနှင့် ခတွ့ဆုံခဆွးခနွးမှုများ ြပုလုပ်ေဲ့သည်။ သူမသည် သူမ၏ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ခဝဖန်မှုများကို လက်ေံေေှိနိုင်ေန်အတွက် အစပျ ိုးစိန်ခေါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်ေဲ့သည်။

တိုးတေ်ြှု- သူမ၏ လုံ့လ၊ ဇွဲနှင့် ဝါသနာတို့ခကကာင့် သူမ၏ လုပ်ငန်းမှာ ခနာက်ဆုံးတွင် ခအာင်ြမင်ေဲ့သည်။  
၅ နှစ်တာ ရုန်းကန်ေဲ့ပပီးခနာက် Facebook မှ တေားဝင်ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှု အခမေိကန်ခဒါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ေေှိေဲ ့
ခသာခကကာင့် သူမသည် အေျနိ်ြပည့်ဝန်ထမ်းများကို ငှားေမ်းနိုင်ေဲ့သည်။ ယေုအေျနိ်တွင် သူမ၏ လုပ်ငန်းသည်  
subscribers ၁၀၀၀ ခကျာ်ထံမှ ေေှိခသာ subscriptions fees များြဖင့် ေပ်တည်လျှက်ေှိသည်။ MYEO သည် အြေား 
အလှူေှင်များထံမှ ထပ်မံလက်ေံေှိခသာ ခထာက်ပံ့ခကကးများြဖင့် သင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ထပ်မံမွမ်းမံတိုးေျဲ့မှု
များြပုလုပ်ကာ လူငယ် ၁၅,၀၀၀ ခကျာ်ကို ခလ့ကျင့်သင်ကကားခပးနိုင်ေဲ့သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု
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(၄) ြအဝးအသာေနာဂတ်တွင် အငွအြေးဆိုင်ရာ 
လိုေပ်ချေ်ြျားသည် ပိုြိုကေီးြားလာြည် မွစ်သည်။

မကကာခသးမီနှစ်များက  ခငွခကကးဆိုင်ော အေန်း 
ကများတွင် ြမန်မာနိုင်ငံသည် ထင်ေှား ခသာ  
တိုးတက်မှုေှိေဲ့ခသာ်လည်း SMES အများအြပား၏  
ခငွခကကးဆိုင်ော လိုအပ်ေျက်များကိုမူ ြဖည့်ဆည်း 
ခပးနိုင်ြေင်း မေှိခသးခပ။ အမျ ိုးသမီးပိုင် SEs ၁၀ ေု 
သည် ဘဏ်ခေျးခငွ မေေိှေ့ဲခပ။ ၎င်းတ့ုိ၏ ၅၀ ောေုိင်နှုန်း 
သည် လုပ်ငန်းများအတွက် ခငွခကကးေေှိလိုေဲ့ကက 
သည်။ အမျ ိုးသမီးဦးခဆာင်ခသာ MEs ၁၀ ေုအနက်  
၂၀ ောေိုင်နှုန်းသည် လက်ေှိဘဏ်ခေျးခငွေေှိထား 
ခသာ်လည်း ၉၀ ောေိုင်နှုန်းသည် လုပ်ငန်းေျဲ့ေန ်
အတွက် ခငွခကကးလိုအပ်ကကသည်။

အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းနှစ်ေုလုံးသည်  
ခငွခကကးလိုအပ်ကကခသာ်လည်း ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော  
နည်းလမ်းအမျ ိုးအစားမှာ ကွာြေားမှုေှိသည်။ SEs 
သည် အလတ်စားနှင့် အကကီးစားလုပ်ငန်းများကဲ့သို့  
သီးသန့်အေန်ခငွများစွာမေှိခသာခကကာင့် အထူး 
သြဖင့် ဝယ်လိုအား သို့မဟုတ် ခေးကွက်အခြေအခန 
ရုတ်တေက်ခြပာင်းလဲမှုေှိပါက ခငွစီးဆင်းမှုခေျာခမွ့ 
ခစေန် ခသးငယ်ခသာ ခေတိုခေျးခငွများ(ေန့်မှန်းခြေ 
အခမေိကန်ဒါ်လာ ၁,၅၀၀ မှ ၁၂,၀၀၀ အထိ)  
လိုအပ်သည်။ Mes များသည် ဘဏ်များမှ အများဆုံး 
ခေျးခငွပမာဏ ေေှိမှုများအြပင် လုပ်ငန်းေျဲ့ေန် ပိုမိ ု
ကကီးမားခသာ ခေေှည်ခေျးခငွပမာဏ ေေှိမှုများကို 
ပိုမိုနှစ်သက်ကကသည်။

(၅) ေငယ်စားလုပ်ငန်းြျားသည် အငွအြေးြတည်ြှု 
ေတွေ် ေရင်းေနှီးြရှိြေအပ။
စာခေးသူများသည် SEs များမှာ အခသးစားခငွခကကး 
ဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများထံမှ ခေျးခငွများေေှိနိုင ်
ခသာခကကာင့် MEs များသည် SEs များထက် ဘဏ ်
ခေျးခငွပိုမိုေေှိနိုင်ဖွယ်ေှိခကကာင်း ေှာခဖွခတွ့ေှ ိ
ထားသည်။ SEs များအတွက် အခသးစား ခငွခကကး 
အဖွဲ့အစည်း အများစုမှ ခပးခသာ ခေျးခငွပမာဏ 
သည် အလွန်နည်းပါးသည်။ 

(၆) COVID-19 ေတွေ်အပးအသာ အချးအငွ ြျားသည်  
SMEs ြျားေား တရားဝင်ြှတ်ပုံတင်ရန ်
ဆွဲအဆာင်သည်
COVID-19 ရိုက်ေတ်ေျနိ်တွင် ြမန်မာအစိုးေသည်  
နိုင်ငံတဝန်းေှိ SMEs များအတွက် ခေျးခငွများကို  
စီစဉ်ခပးေဲ့သည်။ ထိုသို့စီစဉ်ခပးြေင်းသည် အစိုးေ 
အတွက် ပထမအကကိမ်အြဖစ် သဘာဝခဘး  
အနောယ်များ သို့မဟုတ် အခေးခပါ်အခြေအခနများ 
အတွက် စီစဉ်ခပးြေင်း ြဖစ်သည်။
သို့ောတွင် ထိုသို့ခေျးခငွစီစဉ်ခပးြေင်းသည် မှတ်ပု ံ
မတင်ထားခသာ SMEs များအတွက် သတိခပးြေင်း 
ြဖစ်ပပီး မှတ်ပုံမတင်ထားပါက ခေျးခငွများ 
ခလျှာက်ထားေန် အတွက် လိုအပ်ေျက်ကို မြပည့်မ ီ
နိုင်ခပ။ ထို့ခကကာင့် COVID-19 ဆိုင်ော ခေျးခငွများ 
သည် SMEs များအတွက် တေားဝင်မှတ်ပုံတင်ေန်  
ဆွဲခဆာင်မှုတစ်ေပ်ြဖစ်သည်။  မှတ်ပုံတင်ေန်  
လိုအပ်ခသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လျင်ြမန်စွာ 
ခဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် လာဘ်ခပးလာဘ်ယူမှု 
များကို ြဖစ်ခပါ်ခစေဲ့သည်။ လုပ်ငန်းေှင် ၃ ဦးမှ  
ခေျးခငွခလျှာက်ထားမှု ြမန်ဆန်ခစေန် လာဘ်ခပးမှု 
များေှိေဲ့ခကကာင်း ခြပာြပေဲ့သည်။ 

(၇) အချးအငွရရှိရန်ေတွေ် စည်းြျဉ်းြျား၊  
ေသိပညာနှင့် ေျွြ်းေျင်ြှုြျားသည် ေခေ်ခဲဆုံး 
ေတားေဆီးြျား မွစ်သည်
အင်တာေျူးေဲ့ခသာ WSME လုပ်ငန်းေှင်များအကကား  
ခေျးခငွေေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ  စည်းမျဉ်းများ၊  
အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများသည် အေက်ေဲဆုံး 
အတားအဆီးများ ြဖစ်သည်။

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု
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ြမန်မာနိုင်ငံခေျးခငွဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်းကို မကကာ 
ခသးမီက တည်ခထာင်ေဲ့သည့်အတွက် ခငွခေျး 
သူများသည် တေားဝင်မဟုတ်ခသာ လုပ်ငန်းများ 
လုပ်ကိုင်ပါက ခငွခကကးအဖွဲ့အစည်းများအခနြဖင့် 
ခငွထုတ်ခေျးေန် ပိုမိုေက်ေဲသည်။

ထို့ခကကာင့် ခေျးခငွအများစုမှာ အာမေံပစည်းကိ ု 
အခြေေံသည်။ မကကာခသးမီနှစ်များက ခငွခကကး 

အဖွဲ့အစည်းများသည် လုပ်ငန်းများအတွက် အာမေ ံ
ပစည်း မလိုပဲ ခေျးခငွများကို ခပးနိုင်ေန် စတင ်
ခဆာင်ေွက်ေဲ့ကကသည်။ သို့ခသာ် ခငွခေျးသူများသည် 
၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ လိုင်စင်များ၊  
လုပ်ငန်းများနှင့် ခငွစာေင်းေှင်းတမ်းများဆိုင်ော 
စာေွက်စာတမ်းများကို တင်သွင်းေန် လိုအပ်သည်။

ခြဖကကားသူများ၏ တစ်ဝက်သည် ခေျးခင ွ
ခလျှာက်ထားေန်အတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊  
ခငွစာေင်းေှင်းတမ်းများနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခသာ  
လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခကာင်းမွန် 
မှန်ကန်စွာ ြပင်ဆင်ခပးြေင်းြဖင့် ကူညီေန် လိုအပ ်
ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

WMEs များသည် SE  များထက် အသိပညာနှင့ ်
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှု  
ပိုမိုြမင့်မားသည် ဟုဆိုသည်။ SEs များအတွက်  
ခထာက်ပံ့ခကကးဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများေေှိေန် ပိုမိ ု
ငယ်ေွယ် ပညာတတ် တက်ြကခသာ (နိုင်ငံြေားမှဘွဲ့ 
များေေှိထားခသာ)ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက ်
သူများကို လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားမှ ခေွးေျယ်ေဲ ့
ခသာခကကာင့် အေျက်အလက်နှင့်ပတ်သက်ခသာ  
ဘက်လိုက်မှုများ ေှိခနခကကာင်း သိေှိေဲ့ေသည်။ ME 
လုပ်ငန်းေှင်များသည် ပမာဏခသးငယ်ခသာ 
ခထာက်ပံ့ခကကးများထက် ကကီးမားခသာ ခငွခကကး 
ေေှိမှုဆိုင်ော နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမို 
စိတ်ဝင်စားမှုေှိကကသည်။

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးြဖစ်ခသာ ခေျးခငွဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းသည် ၂၀၂၀ တွင် လုပ်ငန်းများစတင်ေန်  
ခမျှာ်လင့်ထားသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၈ ခမတွင် ြမန်မာနိုင်ငံခတာ်ေဟိုဘဏ်မှ လိုင်စင်ေေှိေဲ့သည်။  
ြပည်တွင်းဘဏ်များ၏ ယာယီပူးခပါင်းထားခသာအဖွဲ့အစည်း တစ်ေုြဖစ်ခသာ MB ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုသည်  
ခေျးခငွဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်း၏ ၆၀ ောေိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ပပီး စင်ကာပူအခြေစိုက် Asia Credit Bureau 

holding company သည် ကျန်ောေိုင်နှုန်းများကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ ခေျးခငွဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်းမှ စီစဉ ်
ခပးခသာ အေျက်အလက်များသည် ခငွခကကးဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများ၏ ထိေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုဆိုင်ော စီမံ  
ေန့်ေွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေိုင်မာအားခကာင်းခစမည်ြဖစ်ကာ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ခငွခကကးဆိုင်ော 
ခဂဟစနစ်ကို ပိုမိုေိုင်မာခစြဖစ်မည် ြဖစ်သည်။

Source: Myanmar Credit Bureau to commence operations in April, https://consult-myanmar.
com/2020/02/25/myanmar-credit-bureau-to-commence-operations-in-april/

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

Box ၃ႉ၃- ၂၀၂၀တွင် လုပ်ငန်းစတင်ခဆာင်ေွက်ခသာ  ြမန်မာနိုင်ငံခေျးခငွဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်း

ပုံ ၃ႉ၄- အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအကကား 

ခငွခကကးေေှိမှုအတွက် အတားအဆီးများဆိုင်ော နှိုင်းယှဉ်မှု
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သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် 
ေျွြ်းေျင်ြှုြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ 
ေခွင့်ေလြ်းြျား ရရှိြှု
WSMEs ၂၀ တွင် ၁၁ သည် ၎င်းတို့လုပ်ငန်းများတွင်  
ေင်ဆိုင်ခနေ ေခသာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ကူညီခပးနိုင်ခသာ အကကံခပးများ/သင်ကကားြပသသ ူ
များေှိသည်။ ၁၁ ဦးအနက်၂ ဦးသည် ကွန်ေက် 
ေျတိ်ဆက် ခဆာင်ေွက်ခသာပွဲများကို တက်ခောက ်
ကကသူများြဖစ်ကာ ၎င်းတ့ုိ၏ ကျွမ်းကျင်ခသာ နယ်ပယ်
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှာခဖွနိုင်ေန်နှင့် အကကံြပုေျက ်
များကို စနစ်တကျေှာခဖွနိုင်ေန်တို့အတွက် အလား 
အလာေှိခသာ ြပည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံ တကာသင်ကကား 
ြပသူများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအေျက်အလက ်
များေေှိထားကကခသာ အလွန်တက်ြကကကသည့် 
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်သူများ ြဖစ်သည်။ 

အြေား ၅ ဦးသည် သင်ကကားြပသမှုများနှင့်ပတ်သက်
ပပီး ေှာခဖွေန် ၎င်းတို့၏ ယေင်က ကွန်ေက်များကို  
အသုံးြပုေဲ့ကကသည်။ ကျန်သူများက ြမန်မာနိုင်င ံ
အမျ ိုးသမီးစွမ်းခဆာင်ေှင်များအသင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံ
စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းေှင်များအသင်း၊ Phandeeyar 

Innovation Hub နှင့် Impact hub တို့ကဲ့သို့ခသာ  
အသင်းအဖွဲ့များနှင့် innovation hub များတွင်  
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှုမှတဆင့် သင်ကကား 
ြပသသူများကုိ ေှာခဖွေ့ဲကကသည်။ သင်ကကားြပသသူများ  
မေှိခသာသူများသည် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များထံမှ 
အကူအညီေယူကကသည်။

WSMEs ြျားေတွေ် ပံ့ပိုးြှုလိုေပ်အသာ 
ေျွြ်းေျင်ြှုဆိုင်ရာ နယ်ပယ်ြျား
WSME လုပ်ငန်းေှင်များ၏ ထက်ဝက်ေန့်သည် 
WSMEs များအတွက် ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်ခသာ ကျွမ်းကျင်မှု 
ဆိုင်ော နယ်ပယ်များ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော 
ခေးကွက်ေှာခဖွမှုများ၊ လူမှုမီဒီယာဆိုင်ော မဟာ 
ေျူဟာများ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ော ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုများနှင့်
မဟာေျူဟာဆိုင်ော ေျဲ့ထွင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
သင်ကကားြပသမှုလိုအပ်ခသာ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော  
နယ်ပယ်များအြဖစ် မီးခမာင်းထိုးြပသထားသည်။  
MEs(MEs ၁၀ ေုအနက် ၂ ေု)နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက SE 

ပိုင်ေှင် ( ၁၀ ေုအနက် ၆ ေု)သည် လုပ်ငန်းဆိုင်ော  
စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး သင်ကကားြပသမှုများ 
လိုအပ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ 

အင်တာေျူးများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများသည် စက်မှု 
လုပ်ငန်းဆိုင်ော နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
သင်ကကားြပသမှုများကို WSMEs များမှ လိုလားကကပပီး  
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုသို့သင်ကကားြပသမှုမေှိခကကာင်း 
ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင် ၂၀ အနက်  
၉ ဦး၏ အင်တာေျူးတွင် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ သင်ကကားြပသမှုသည် ေှာခဖွေန်  
စိန်ခေါ်မှုေှိခသာ်လည်း အမှန်တကယ်ပင် တန်ဖိုးေှိ 
ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

၎င်းတို့မှ ခဖာ်ြပေဲ့ခသာ နယ်ပယ်များတွင် ခအာက်ပါ 
တို့ပါဝင်သည်။ သဘာဝစိုက်ပျ ိုးခေးလုပ်ငန်းများ 
အတွက် ခနာက်ဆုံးေှာခဖွခတွ့ေှိထားခသာ  
နည်းစနစ်များ၊ သစ်လုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာ 
ြပုြပင် စီမံထုတ်လုပ်ခသာ လုပ်ငန်းများ၊ ငှက်သိုက် 
ထုတ်လုပ်မှု၊ ဒီဇုိင်းဆဲွထားခသာအိတ်များထုတ်လုပ်မှု၊  
ဒီဇိုင်းပုံနှိပ်ထားခသာပိတ်စများထုတ်လုပ်မှု၊  
ေက်ကန်းထည်များထုတ်လုပ်မှု၊ ဓါတုခေဒပစည်း  
ကင်းလွတ်ခသာအထည်များထုတ်လုပ်မှု၊ ပို့ကုန်  
ခေးကွက်အတွင်းသို့ တင်ပို့ေန် ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ ်
တိုးေျဲ့မှုများ ပါဝင်သည်။

စာခေးသူများသည် အင်တာေျူးများမှ ခလ့လာ 
ေဲ့ေသည်မှာ MEs များအခနြဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း 
များတည်ပငိမ်ခစေန်နှင့် တိုးေျဲ့ေန်တို့အတွက်ခေျးခငွ
ေေှိမှုနှင့် ခငွခကကးဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့်ပတ်သက် 
ခသာ အကကံြပုေျက်များေေှိမှုနှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင ်
ခကကာင်းလည်း ခလ့လာေဲ့ေသည်။ SEs များသည်  
ခထာက်ပံ့ခကကးနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်း 
များအတွက် သင်ကကားြပသမှုကို ေှာခဖွောတွင် 
ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားမှု ေှိကကသည်။

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု
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သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် 
ေျွြ်းေျင်ြှုြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ ေအရးကေီးသည့် 
ေမြင်ြျား
(၁)အင်တာေျူးတွင် လုပ်ငန်းေှင်များအားလုံးသည်  
သက်ဆိုင်ခသာ အခတွ့အကကုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ 
ေှိခသာ အကကံခပးများကို အလိုေှိကကသည်။ ၎င်းတို ့
အနက် အများစုသည် ၎င်းတို့နှင့် ေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု 
ေှိပပီး ယုံကကည်ခလးစားေခသာ သူများထံမှ အကကံြပု 
ေျက်များကို ေှာခဖွေန် ပိုမိုနှစ်သက်ကကသည်။

လုပ်ငန်းများနှင့် အလှုေှင်များမှ စပွန်ဆာခပးထားခသာ 
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်သည့် ပွဲများသည်  
ပိုမိုငယ်ေွယ်ပပီး လူမှုခေးပွဲများတွင် ပါဝင်လှုပ်ေှား 
ကကခသာ အစပျ ိုးလုပ်ငန်းေှင်များအတွက် ဆွဲခဆာင်  
ကကသည်။ ပုိမုိအသက်ကကီးခသာ ခြဖကကားသူများသည် 
၎င်းတို့အထင်ကကီးခလးစားေခသာ သူများြဖင့် 
ေှည်ကကာခသာ ဆက်ဆံခေးတည်ခဆာက်ေန် နှစ်ဦး 
ေျင်းခတွ့ဆုံ ခြပာဆိုဆက်ဆံနိုင်ခသာ အေွင့်အခေး 
များကို ပိုမိုလိုလားကကသည်။

(၂) အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများခအာက်  
လွတ်လပ်ခသာ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက ်

နိုင်သည့် အေွင့်အလမ်းေေှိမှု နည်းပါးြေင်း အင်တာ 
ေျူးအနည်းငယ်တွင် လုပ်ငန်းေှင်များသည်  
အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများခအာက်  
လွတ်လပ်ခသာ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက ်
နိုင်သည့် အေွင့်အလမ်းေေှိမှု နည်းပါးေခသာ  
အခကကာင်းြပေျက်အမျ ိုးမျ ိုးေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။  
လုပ်ငန်းေှင်များ ခဖာ်ြပေဲ့ခသာ ပထမအခကကာင်း 
ြပေျက်သည် အမျ ိုးသားများအခနြဖင့် client များ၊  
အစိုးေအောေှိများနှင့် လုပ်ခဖာ်ကိုင်ဖက်များြဖင့်  
ညခနပိုင်းများတွင် စားခသာက်ေင်း ခတွ့ဆုံနိုင ်
ခသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးများအခနြဖင့် အဆိုပါ 
စားခသာက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ေန် ယဉ်ခကျးမှုအေ  
သင့်ခတာ်မှုမေှိြေင်း  အထူးသြဖင့် ပမို့ခသးများနှင့် 
ခေှးဆန်ခသာ မိသားစုများတွင် ြဖစ်သည်။

ထို့ြပင် ကခလးငယ်များေှိခသာ သူများသည် အလုပ ်
ပပီးပါက အိမ်သို့တန်းြပန်ပပီး ကခလးထိန်းေမည်ြဖစ ်
ခသာခကကာင့် ညခနပိုင်း စုခဝးစားခသက်ပွဲများသို့  
မပါဝင်နိုင်ခပ။ ၎င်းတို့သည် ကခလးငယ်ေှိခသာ  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအတွက် ညခနပိုင်း 
ပွဲများထက် ခန့ေင်းပွဲများြပုလုပ်ြေင်းသည် ပိုမိ ု
သင့်ခတာ်ခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့သည်။
 
(၃) ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်ေန်၊ ေဟုသုတေေှ ိ
ေန်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များသင်ယူေန်တို့အတွက်  
အွန်လိုင်းခဆွးခနွးပွဲများနှင့် Facebook group  

များသည် အမျ ိုးသမီးများအတွက် အေွင့်အလမ်းများ 
ဖန်တီးခပးြေင်း လုပ်ငန်းေှင်များလုံးသည် facebook 

ကို သတင်းအေျက်အလက်ေေှိေန်အတွက် အသုံးြပု 
ကကပပီး ၅ ဦးသာ ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များသင်ကကားေန်  
အွန်လိုင် ခဆွးခနွးပွဲများကို အသုံးြပုကကသည်။  
Facebook သည် ြမန်မာဘာသာစကားြဖင့် အသုံးြပု 
ခဖာ်ြပထားခသာခကကာင့် ြပည်တွင်းကွန်ေက ်
ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် ေဟုသုတမျှခဝမှုတို့အတွက် အသုံး 
ြပုနိုင်သည်။ အစိုးေဌာနအများအြပားသည် မူဝါဒ 
ဆိုင်ော ခနာက်ဆုံးြပင်ဆင်မွမ်းမံမှုများနှင့် ခကကြငာ 
ေျက်များကုိ ခဖာ်ြပေန် တေားဝင် facebook page များ  
ေှိကကသည်။

ဥပမာ- SME ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဌာနသည် SME ပိုင်ေှင ်
များနှင့် followers ၇၁,၀၀၀ ြဖင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့်  
၎င်း၏ facebook page တွင် မူဝါဒဆိုင်ော ခြပာင်းလ ဲ

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

ပုံ ၃ႉ၅- WSMEs များမှ လိုအပ်သည့် သင်ကကား 

ြပသမှုဆိုင်ော ခေါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ နှိုင်းယှဉ်မှု

Total Number of Enterprises
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မှုများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်လုပ်နည်းဆိုင်ော ခနာက်ဆုံး 
ြပင်ဆင်မွမ်းမံမှုများနှင့် သင်တန်းအေွင့်အလမ်းများ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး အလွန်တက်ြကစွာ ဆက်သွယ ်
ခဆာင်ေွက်မှုများ ြပုလုပ်ကကသည်။ follower 
၁၆၀,၀၀၀ ေှိခသာ UMFCCI ၏ facebook page သည်    
လုပ်ငန်းဆိုင်ော သတင်းများ၊ အင်တာနက်မ ှ
ခဆွးခနွးပွဲများ၊ ပွဲများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သတင်း 
အေျက်အလက်များဆိုင်ော  ခန့စဉ်ခနာက်ဆုံးေသ
တင်းများကို ခဖာ်ြပထားသည်။

ပုဂလိကအေန်းကေှိ ပါဝင်ခဆာင်ေွက်သူများြဖင့်  
ဖဲွ့စည်းထားခသာ အြေားလုပ်ငန်းအသုိက်အဝန်းများ၏  
အုပ်စုများသည် facebook တွင် active ြဖစ်ကကသည်။  
ခြဖကကားသူတစ်ဦးသည် follower ၁ သန်းေှိခသာ 
Martin ၊ follower ၁ သန်းေှိခသာ ြပည်ေိုင်၊ follower 
၁.၆ သန်း ေှိခသာ ပဖိုးပဖိုးခအာင်တို့ကဲ့သို့ခသာ 
၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများနှင့် ဖွံပဖိုးတုိးတက်မှုများနှင့် 
ပတ်သက်သည့် ကုိယ်ပုိင် ေဟုသုတများကို မျှခဝ 
ထားခသာ social influencers များထံမှ သင်ယူေ 
သည်ကုိ နှစ်သက်ခကကာင်း ခြပာကကားေ့ဲသည်။ 

လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှုြျားေတွေ် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေို ေသုံးမပုမခင်း
မြန်ြာနိုင်ငံရှိ WSMEs ြျားတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာေို ြည်သို့ ေသုံးမပုြေသနည်း။ 
စာခေးသူများက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံး 
ြပုပါသလားဟု ခမးခသာအေါ WSMEs ၂၀ လုံးက 
အသုံးြပုခကကာင်းကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ြပန်လည် 
ခြဖဆိုေဲ့ကကသည်။ ထိုအေျက် ကို ကကည့်ြေင်းအားြဖင့်  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း 
ေလာဒ်များခကာင်းမွန်ခစေန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာမှ ပ့ံပုိးခပးနုိင်ခကကာင်း ယံုကကည်ကကသည်မှာ  
ထင်ေှားသည်။ သို့ောတွင် အများစု၏ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာ အသုံးြပုခသာသက်တမ်းမှာ အစပိုင်း 
အဆင့်တွင်သာေှိခသးပပီး ၎င်းတို့အသုံးြပုခသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အခြဖေှာမှုများသည် 
တစ်ဆင့်ပပီး တစ်ဆင့်အသုံးြပုေြေင်းြဖစ်ကာ ခြပာင်း 
လဲမှုများလည်းေှိနိုင်သည်။(ပုံ ၃.၇ နှင့် ၃.၈ တွင် 
ကကည့်ပါ)

SEs ၃ေုနှင့် Mes ၃ ေုသာလျှင် ပ့ံပုိးမှုကွင်းဆက်ဆုိင်ော  
စီမံေန့်ေွဲမှုများ သို့မဟုတ် စာေင်းဆိုင်ော ထိန်းေျုပ်မှု 
များကဲ့သို့ခသာ အဖွဲ့အစည်းအလိုက်ြဖစ်စဉ်များတွင် 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကုိ အသံုးြပုသည်။ WSME  
လုပ်ငန်းေှင်အများစုကို အင်တာေျူးေ့ဲော ၂၀ အနက် 
၁၃ ဦးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသုံးြပုမှုသက်တမ်း၏ 
ပထမအဆင့်တွင်သာလျှင်ေှိသည်။ SE တစ်ေုသည် 
၎င်း၏ လုပ်ငန်းအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
လက်ေံကျင့်သုံးမှုမေှိေဲ့ခပ။ (ပုံ ၃.၆ တွင် ကကည့်ပါ)

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

Mentorship Topics Wanted by WSMEs

Number of Enterprises

Digitally
Active

Digitally
Engaged

Digitally
Competitive

Digitally
Mature

6

7

3

3

ပုံ ၃ႉ၆- ြမန်မာနိုင်ငံေှိ WSMEs များ၏ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုခသာ 

သက်တမ်းဆိုင်ော နှိုင်းယှဉ်မှု
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ြည်သည့် digital tools ြျားေိ ုWSMEs 
ြျားေအနမွင့် ေသုံးမပုသနည်း။
ခအာက်ပါဇယား(ပုံ ၃.၇ နှင့် ၃.၈)တို့သည် လုပ်ငန်း 
ေှင်များအခနြဖင့် အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools  
များ၏ အမျ ိုးအစားများကို အများဆုံးအသုံးြပုခသာ 
သူများမှ အနည်းဆုံးအသုံးြပုခသာသူများအထိ 
အစဉ်လိုက်ခဖာ်ြပထားသည်။ ၂ ဦးမှအပ ခြဖကကား 
သူအားလံုးသည် social media တွင် active ြဖစ်ကကပပီး  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆက်သွယ်မှုနှင့် ပူးခပါင်း 
ခဆာင်ေွက်မှုတ့ုိအတွက် tools များ အသံုးြပုကကသည်။  
WSMEs များသည် လုပ်ငန်း၏ ခငွခကကးအပိုင်းနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး tool များကုိ အသံုးြပုကကကာ ၂၀ အနက်  
၁၉ ေုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် အလွန ်
ေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုေှိကကသည်။ 

ထို့ြပင် WSMEs များသည် digital HR နှင့် ပံ့ပိုးမှု 
ကွင်းဆက်ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုtool များထက်ပိုပပီး  
cloud based accounting tool နှင့် inventory/POS 

tools ကို အသုံြပုကကသည်။ SE တစ်ေုတည်းသည်  
digital supply chain management tools များကို 

အသုံးြပုေန် မတတ်နိုင်ခသာ်လည်း WSMEs ၈ ေု 
(၄၀ ောေိုင်နှုန်း)နှင့် WSEs ၆ ေု(၃၀ ောေိုင်နှုန်း)သည် 
digital accounting နှင့် POS/inventory tools များကို   
အသုံးြပုကကသည်။

ဆိုေှယ်မီဒီယာအသုံးြပုမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသိပညာ 
များတိုးတက်လာမှုများခကကာင့် ခြဖကကားသူတစ်ဝက ်
သည် digital content များကို အသုံးြပုလာပပီး  
e-commerce ကို ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေးကွက ်
အြဖစ် အသုံးြပုလာကကသည်။ SEs များအကကား    
ထုတ်လုပ်မှုတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် tools အသုံးြပုခသာ  
လုပ်ငန်းများသည် ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်ဝင်ခငွ အခမေိကန ်
ခဒါ်လာ ၇၁,၀၀၀ ေှိပပီး ဒစ်ဂျစ်တယ် tools အသုံး 
မြပုခသာလုပ်ငန်းများသည် အခမေိကန်ခဒါ်လာ 
၂၈,၀၀၀ နှစ်စဉ်ဝင်ခငွေှိကကကာ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
tools အသုံးြပုခသာလုပ်ငန်းများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
tools အသုံးမြပုခသာလုပ်ငန်းများ ထက်ပိုပပီး ဝင်ခင ွ
ြမင့်မားကကသည်။

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

ပုံ ၃ႉ၇- SE လုပ်ငန်းေှင်များမှ အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယt်ools အမျ ိုးအစားများ
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စာအရးသူြျားေအနမွင့် ေင်တာဗျူးြျားြှ အွာ်ထုတ ်
ထားသည့် WSME လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့်ပတ်သေ်
အသာ ေအရးကေီးသည့် ေမြင် ၁၀ ချေ်ရှိသည်။
၁။ WSMEs ြျားြှ လေ်ခံေျင့်သုံးအသာ ေြျားဆုံး 
digital tools အမျ ိုးအစားများမှာ facebook ၊  
instagram ၊ You Tube က့ဲသ့ုိခသာ ဆုိေှယ်မီဒီယာများ၊  
Messenger, WeChat, WhatsApp, Zoom and Viber 
ကဲ့သို့ခသာ ဆက်သွယ်ခေး tools များ၊ ြပည်တွင်း 
ဘဏ်များမှ အသံုးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်လုပ်ငန်း 
ဆုိင်ော အပလီခကးေှင်းများ ြဖစ်သည်။ WSMEs ၂၀  
အနက် ၁၉ေု သည် facebook နှင့် digital banking  
တို့ကို အသုံးြပုကကသည်။ ခြဖကကားသူများအားလုံး 
သည် digital communication tools များကို အသုံးြပု 
ကကသည်။

၂။ customer ြျား၏ အတာင်းဆိုြှုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်းပညာေသုံးမပုရန်ေတွေ် ေအရးကေီးဆုံး 
ဆုံးမွတ်ချေ်ချြှတ်ြှုနှင့်ပတ်သေ်အသာ ေချေ ်
မွစ်သည်။
လက်ခတွ့ကျခသာ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ 
အခနြဖင့် ခြဖကကားသူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 
ပညာအသုံးြပုမှုအတွက် customer ၏ ခတာင်းဆို 

မှုကို အခေးကကီးဆုံးဆုံးြဖတ်ေျက်ေျသည့် အေျက ်
အြဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကကသည်။ အများစုသည်   
ခေတ်မီေန်အတွက်မျှသာ နည်းပညာအသစ်ကို 
အသုံးြပုြေင်းမဟုတ်ခပ။ 

ဥပမာ- အထည်ဆိုင်ပိုင်ေှင်တစ်ဦးအခနြဖင့် 
messenger chatbox မှာ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ခေပန်းစား 
ခနခသာ်လည်း customer များသည် လူနှင့် ဆက်သွယ် 
ခြပာဆိုေသည်ကို ပိုမိုနှစ်သက်ကကသြဖင့် အလိ ု
အခလျာက်ခြဖကကားမှုအတွက် chatbox အသုံးြပု 
ြေင်းသည် မသင့်ခတာ်ခကကာင်း ယုံကကည်ထားသည်။
 
Customer များသည် အထည်များအခကကာင်းခမးြမန်း 
မှာကကားရုံသာမဟုတ်ပဲ အထည်များကို ဝတ်ဆင ်
ထားခသာ ၎င်းတို့၏ ဓါတ်ပုံများကိုလည်း ခပးပို့  
တတ်ကကခသာခကကာင့် အလိုအခလျာက်ြပန်လည ်
ခြဖကကားခသာ စနစ်အသုံးြပုေန် မြဖစ်နိုင်ခကကာင်း 
ခဖာ်ြပေဲ့ကကသည်။

သူမသည် ြမန်မာနိုင်ငံေှိ customer များအခနြဖင့် 
အလိုအခလျာက် customer service များနှင့်  
အကျွမ်းတဝင်မြဖစ်ခသးမီ chatbox နည်းပညာသည်  

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု
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ပုံ ၃ႉ၈- ME လုပ်ငန်းေှင်များမှ အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်tools အမျ ိုးအစားများ
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အခောင်းတိုးတက်ခစြေင်း သို့မဟုတ် customer 
ခကျနပ်မှုေေှိခစြေင်းတို့ကို ြဖစ်ခပါ်ခစနိုင်မည ်
မဟုတ်ခပ။ 

ကုမဏီ၏ ဘဏ်စာေင်းများသည် ကိုယ်ပိုင်စာေင်း 
များနှင့်မတူပဲ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုခသာ 
ခငွလွှဲမှုများကို မခဆာင်ေွက်နိုင်ခသာခကကာင့် B2B  

clients အများစုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခငွခပးခေျမှုများ 
အတွက်  ေျက်လက်မှတ်အသုံးြပုကာ ခငွများကို  
လူကိုယ်တိုင် သွားခောက်ခကာက်ေံပပီး ဘဏ်တွင ်
အပ်နှံမှုများ ြပုလုပ်ခဆာင်ေွက်ကကသည်။

၃။ ေလုပ်သြားေင်ေားတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်  
နည်းပညာဆိုင်ရာ ေဆင်သင့်မွစ်ြှုသည်  
ထိုနည်းပညာေသုံးမပုြှုဆိုင်ရာ မြန်နှုန်းနှင့် 
ေတိုင်းေတာတို့နှင့်ပတ်သေ်ပပီး ဆုံးမွတ်အပးမခင်း
WSMEs အတွက် အြေားအခေးကကီးခသာ ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားမှုတစ်ေပ်မှာ ၎င်းတ့ုိ၏ လုပ်သားအင်အားသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အဆင်သင့်လက်ေံ
ကျင့်သုံးနိုင်ြေင်းေှိ/မေှိ ြဖစ်သည်။ ဥပမာ-WSME 

လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုြေင်းြဖင့် သူမ၏ လုံခေုံခေးဝန်ခဆာင်မှု  
လုပ်ငန်းအတွက် လုံခေုံခေးဝန်ထမ်းများ၏  
တက်ခောက်မှုနှင့် အလုပ်ေျနိ်များကို မှတ်တမ်း 
တင်ောတွင် အေျနိ်တိုတိုြဖင့် အကျ ိုးထိခောက်မှုေှိနိုင ်
မည်ကာ ပွင့်လင်းြမင်သာမှုလည်း ေှိနိုင်ခကကာင်း  
ခဖာ်ြပေဲ့သည်။
သို့ောတွင် သူမသည် လုံခေုံခေးဝန်ထမ်းအများစုမှာ  
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိပညာမေိှကကသြဖင့်   
မိုဘိုင်းအပလီခကးေှင်းများအသုံးြပုေန် ေက်ေဲနိုင ်
ခသာခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးမြပု 
ေဲ့ခပ။ ၎င်းတို့ကို ခလ့ကျင့်ခပးမည်ဆိုပါက အေျနိ် 
များစွာခပးေမည်ြဖစ်ပပီး စိတ်ေှည်ေမည်ြဖစ်သည်။

စာခေးသူများသည် အြေားအမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်
များ၏ လုံခေုံခေးဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အလားတူအခကကာင်းအောမျ ိုးကိုလည်း ကကားေဲ့ကက 
ေသည်။ အင်တာေျူးေဲ့ခသာ WSME လုပ်ငန်းေှင်  
၄ ဦးသည် ပိုမိုငယ်ေွယ်ပပီး ပညာတတ်ခသာ အဖွဲ့ဝင ်
များြဖင့် အလုပ်လုပ်ေခသာခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပပီး လျင်ြမန်စွာ အသုံးြပုနိုင ်
ကကသည်။

၄။ mobile-first applications/softwares 

ြျားသည် ေငယ်စားစီးပွားအရးလုပ်ငန်းြျားေတွေ်  
ပိုြိုသင့်အလျာ်မခင်း
လုပ်သားအင်းအားအများစုအတွက ်smartphones, 

laptops နှင့် desktop computers များကို  
ကျယ်ြပန်စွာ အသုံးြပုနိုင်ခစေန်မှာ ကုန်ကျစေိတ ်
အလွန်များမည် ြဖစ်သည်။  အထူးသြဖင့် အငယ်စား 
ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများကဲ့သို့ခသာ ဝန်ခဆာင်မှု 
မဟုတ်ခသာ လုပ်ငန်းများအတွက်  မလိုအပ်ခပ။
အင်တာေျူးထားခသာ သစ်စက်ပိုင်ေှင်က သူမသည်  
ခေးကွက်ေှာခဖွမှုနှင့် customer service အတွက်  
ကွန်ပျူတာြဖင့် ေန်ကုန်ရုံးတွင် အလုပ်လုပ်ခန 
ခသာ်လည်း အဖွဲ့ေှိကျန်ဝန်ထမ်းများသည်  
ကွန်ပျူတာများ မည်သို့ အသုံးြပုေမည်ကို မသိေှ ိ
ခသာခကကာင့် ဆူညံပပီး ဖုန်ထူထပ်ခသာ laptop 
တင်ေန်ပင် ခနောမေှိသည့် မွန်ြပည်နယ်ေှိ သစ်စက ်
တွင် အလုပ်လုပ်ခနကကေခကကာင်း  ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

အခသးစားခေေဲစက်ပိုင်ေှင်တစ်ဦးသည် ခန့စဉ်  
အစီေင်ေံမှုများအတွက် viber ကို အသုံးြပုေဲ့သည်။  
စက်ရံုလုပ်သားများသည် အခောင်းစာေင်းနှင့် ကုန်ကျ 
စေိတ်များကို ခေးမှတ်ထားခသာ စာေွက်များကို 
ရိုက်ကူးထားသည့် မှုန်ဝါးခနခသာ ဓါတ်ပုံများကို  
၎င်းထံသို့ ခပးပို့ကကခသာခကကာင့် ေှင်းလင်းြပတ်သား 
ခသာ ဓါတ်ပုံများကို မည်သို့ရိုက်ယူေသည်ကို  
သင်ကကားခပးေြေင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး စိန်ခေါ်မှုများ 
ေှိေဲ့ခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့သည်။

၅။ facebook ေို e-commerce၊ customer ြျားနှင့်  
အတွ့ဆုံြှုြျားနှင့် သတင်းေချေ်ေလေ်ြျား 
ေတွေ် ရင်းမြစ်တစ်ခုေမွစ် ေသုံးမပုသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် facebook အသုံးြပုသူ ၂၂ သန်းေန့်  
ေှိသည်။ facebook သည် ၎င်း၏ ခကကာ်ြငာများမှာ  
ြမန်မာနိုင်ငံေှိ စုစုခပါင်းလူဦးခေ၏ ၅၀ ောေိုင်နှုန်းေန့်  
ြဖစ်သည့် အသက် ၁၃ နှစ်ဝန်းကျင်ေှိခသာ လူငယ် 
များထံသို့ ခောက်ေှိခကကာင်း အစီေင်ေံေဲ့သည်။  
ထို့ခကကာင့် နိုင်ငံတွင် facebook သည် ခေးဝယ်ြေင်း 
နှင့် သတင်းအေျက်အလက်ေှာခဖွမှုအတွက် အဓိက 
အသုံးြပုခသာ tool တစ်ေုြဖစ်လာေဲ့သည်။ Facebook  
အသုံးြပုသူများြပားခသာခကကာင့်  ြမန်မာဘာသာြဖင့်  
ခဖာ်ြပထားခသာ digital content များမှ စိတ်ဝင်စား 
မှုေံေပပီး search engnes အသုံးြပု ေှာခဖွြေင်းထက် 

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု
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အသုံးြပုသူများကို ပိုမိုဆွဲခဆာင်နိုင်သည်။ 
WSME လုပ်ငန်းေှင်များ ၂၀ ဦးအနက် ၁၉ ဦးသည်  
၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးြမှင့ ်
နိုင်ေန်နှင့် customers များြဖင့် ခတွ့ဆုံနိုင်ေန်တို့ 
အတွက် facebook ကို အသုံးြပုကကသည်။ facebook 

သည် ခငွခကကးအနည်းငယ်ြဖင့် လုပ်ငန်းသစ ်
စလိုခသာ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ customer များြဖင့ ်
တိုက်ရိုက်မကကာေဏခတွ့ဆုံလိုခသာ အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင်များအတွက် အကျ ိုးထိခောက်မှုေှိခသာ  
ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းတစ်ေပ် ြဖစ်သည်။ မကကာ  
ခသးမီနှစ်များက ခအာင်ြမင်ခသာ အမျ ိုသမီးအငယ် 
စားစီးပွားခေး လုပ်ငန်းေှင်များသည် ၎င်းတို့၏  
လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး facebook မှတဆင့်  
မည်သို့မိတ်ဆက်ခပးေဲ့ပုံများကို ခဖာ်ြပေဲ့သည်။  
သို့ောတွင် facebook ခပါ်ေှိ စီးပွားခေးလုပ်ငန်းအများ 
စုသည်  တန်ဖိုးထပ်ခပါင်းခသာ ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး အဓိကထား ခဆာင်ေွက်ြေင်း မေှိဘဲ  
၎င်းအစား Alibaba နှင့် Taobao တို့မှတဆင့်  
ကျယ်ြပန့်ခသာ တရုတ် e-commerce ခေးကွက်များ 
နှင့် ဆက်စပ်ခနမှုအား အကျ ိုးေိှေိှအသံုးေျကာ တရုတ် 
ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ တင်သွင်းမှုနှင့်  
ြပန်လည်ခောင်းေျမှုတို့ကို အဓိကထား ခဆာင်ေွက် 
ကကသည်။

WSMEs များသည် အခောင်းအတွက် မှာကကားမှုများ 
ကို local e- commerce platforms များထက်  
၎င်းတို့၏ facebook page များမှ ပိုမိုေေှိကကသည်။ 
SEs ၃ေုနှင့် MEs ၅ ေု တို့သည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန် 
များကို ခောင်းေျေန် Shop.com.mm နှင့် Spree တို့ 
ကဲ့သို့ခသာ e-commerce platforms များကို အသုံး 
ြပုေဲ့သည်။

သို့ောတွင် ြမန်မာနိုင်ငံေှိ consumer များသည ် 
ခောင်းေျသူနှင့် တိုက်ရိုက်ခတွ့ဆုံပပီး ခမးေွန်းများ 
ခမးြမန်းကာ ခြဖကကားမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေျက်ေျင်း 
သိေိှလုိကကခသာခကကာင့် facebook မှတဆင့် အခောင်း 
အတွက် မှာကကားမှုများကို ပိုမိုလက်ေံေေှိကကသည်။ 
အဆိုပါ customer service ကို စီစဉ်နိုင် ေန်မှာ  
ကကီးမားခသာ e-commerce platforms များအတွက်  
ေက်ေဲနိုင်သည်။ ထို့ြပင် consumer အများစုသည်  
facebook နှင့်  ပိုမိုေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုေှိကကပပီး အထူး 
သြဖင့် နည်းပညာဆိုင်ော  ေဟုသုတနည်းပါးပါက  

အပလီခကးေှင်းအသစ်ကို ခြပာင်းလဲသုံးစွဲေန်  
ဝန်ခလးကကသည်။

၆။ facebook အပါ်တွင် လွန်စွာ ြှီခိုမခင်းနှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအပ ေသိပညာနည်းပါးမခင်းတို့သည်  
မြန်ြာနိုင်ငံေတွေ် သီးသန့်စိန်အခါ်ြှုတစ်ရပ်မွစ်
အပါ်အစမခင်း
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့် လျင်ြမန်စွာ ထိခတွ့ 
ခစမှုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသိပညာ ခကာင်းစွာ 
တိုးတက်ခစနိုင်ေန်အတွက် ြပင်ဆင်မှုများြပုလုပ်ေန်  
အေျနိ်လုံခလာက်စွာ မေေဲ့ခပ။ အစိုးေသည် ၂၀၁၅- 
၂၀၁၆ တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပဆိုင်ော သင်တန်းနှင့ ်
မိတ်ဆက်ခပးနိုင်ေန်အတွက် ကကိုးပမ်းမှုများေှိေဲ့ 
ခသာ်လည်း ပုဂလိကအဖွဲ့အစည်းများအခနြဖင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဖွံပဖိုး 
တိုးတက်မှုဆိုင်ော သင်တန်းများကို လုံခလာက်စွာ  
စီစဉ်ခပးမှုများ မေှိေဲ့ဘဲ အစိုးေပညာခေးစနစ်တွင် 
လည်း ထိုနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခကာင်းစွာ 
ကျင့်သုံးမှု မေှိေဲ့ခပ။ အကျ ိုးဆက်အားြဖင့်  
အင်တာနက်အသုံးြပုသူများ၏ ၇၈ ောေိုင်နှုန်းမှာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပအသိပညာနှင့် ပတ်သက်ပပီး  
အားနည်းေဲ့သည်။ ထို့ခကကာင့် ၂၀၁၉ တွင် မျ ိုးနွယ်စု 
များနှင့် ဘာသာခေးအသိုက်အဝန်းများအကကား  
အကကမ်းဖက်မှုများ ြဖစ်ခပါ်ခစေန်အတွက် facebook 

မှတဆင့် ေည်ေွယ်ေျက်ြဖင့် ြဖန့် ြဖူးေဲ့သည့် သတင်း
အေျက်အလက်အမှားများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ပျ ံ့နှံ့မှု 
များေှိေဲ့ဖူးသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပအဆင့် နိမ့်ပါး  
ပါက အသိပညာမေှိသူများအား ကကိုးကိုင်ြေယ်လှယ ်
ေန်နှင့် လိမ်လည်နုိင်ေန်တ့ုိအတွက် ပုိမုိလွယ်ကူသည်။

အသုံးြပုသူများအကကား လုံခေုံခေးနှင့်ပတ်သကခ်သာ  
စိုးေိမ်ပူပန်မှုများ ြဖစ်ခပါ်လာပပီး  mobile wallet များ 
လက်ေံကျင့်သံုးမှုအခပါ် ဆုိးေွားစွာ အကျ ိုးသက်ခောက် 
ခစခသာ မိုဘိုင်း money services များမှတဆင့် 
ခငွလွှဲခြပာင်းမှုခတာင်းေံေန် facebook account 
အတုများကို အသုံးြပုသည့် လိမ်လည်မှုများသည် 
မကကာခသးမီနှစ်များက သိသာစွာ တိုးတက်ေဲ့သည်။

၇။ WSME လုပ်ငန်းရှင်ြျားေားလုံးသည်  
မြန်ြာနိုင်ငံ တွင် အမပာင်းလဲအနအသာွွံ့ပွိုးတိုးတေ်ြှု  
ြျားအပါ်တွင် ြူတည်ပပီး လိုေပ်ချေ်ဆိုင်ရာ ေအမခခ ံ
တစ်ရပ်အပါ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာြျားေို 
လေ်ခံေျင့်သုံးမခင်း

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု
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COVID-19 သည် အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်မှုအတွက် ခနာက်ဆုံးဖိအားြဖစ်ေဲ့သည်။  
ခြပာင်းလဲမှုအတွက် လိုက်ခလျာညီခထွြဖစ်ခစေန ်
ခဆာင်ေွက်ခနခသာ်လည်း  အနည်းစုတွင်သာ  
ခေေှည်ြဖစ်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော 
အြမင်နှင့် မဟာေျူဟာတစ်ေပ် ေှိခနသည်။

၈။ WSMEs ြျားသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် tools ြျားေို  
လေ်ခံေျင့်သုံးရာတွင် ယုံြေည်ြှုရှိပပီး ေျားြ 
ေွဲမပားြှုေို ေန့်သတ်ချေ်တစ်ရပ်ေမွစ် ြမြင်အပ။
အသက်အေွယ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော  
ေဟုသုတနှင့် အခတွ့အကကုံများကို ပဓါနမထားပဲ  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင် ၂၀ ဦးသည် အသစ်ြဖစ်ခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များအား လက်ေံကျင့်သုံးေန် 
အတွက် ၎င်းတ့ုိ၏ အေည်အခသွးများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ယုံကကည်မှုေှိခကကာင်း ြပသေဲ့ကကသည်။ မိမိကိုယ်ကို  
အားကိုးခသာ အမျ ိုးသမီးများသည် မည်သည့်အော 
ကိုမဆို သင်ယူနိုင်ခကကာင်း နှင့် ြပုလုပ်နိုင်ခကကာင်း  
ေိုင်မာခသာ ယုံကကည်ေျက်ေှိကကသူများ ြဖစ်သည်။
စာခေးသူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံး 
ြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး လက်ေံေန် ၎င်းတို့အတွက်  
ကျားမဆိုင်ော အတားအဆီးများေှိ/မေှိဆိုသည်ကို  
ခမးြမန်းေဲ့ေျနိ်တွင် ၂၀ အနက် ၁၈ ဦးမှာ ကျားမ 
ကွဲြပားမှုကို ကန့်သတ်ေျက်တစ်ေပ်အြဖစ် မြမင ်
ခကကာင်း ခြဖကကားေဲ့သည်။

Technology is a painkiller for businesses.  

Be confident in using it.

(Participant IND-ME-01)

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

ပုံ ၃ႉ၉- ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ WSMEs များ၏ ယုံကကည်စိတ်ေျေမှုအဆင့်
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၉။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုေတွေ်  
ဘာသာစေား၊ ေသိပညာ၊ ေျွြ်းေျင်ြှုြျားနှင့်  
ရင်းမြစ်ြျားေို ေဓိေ ေတားေဆီးြျားေမွစ်  
အွာ်မပထားမခင်း
ဘာသာစကား၊ အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ေင်းြမစ်  
များသည် WSMEs များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုမှုအတွက် အဓိကအတားအဆီး 
များြဖစ်သည်။ ြပည်တွင်းဘာသာစကားြဖင့် ခဖာ်ြပ 
ထားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများနှင့် tools 

များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကန့်သတ်ထားသည့် digital 

content များေှိခသာ်လည်း WSMEs အများအြပားသည်  
ယုံကကည်စိတ်ေျေပပီး သင့်ခလျာ်မှုေှိခသာ သတင်း  
အေျက်အလက်များကို ေှာခဖွေန် ၎င်းကို စိန်ခေါ်မှု 
အြဖစ် ေင်ဆိုင်ခနေသည်။ အများစုသည် သူငယ်ေျင်း 
များ၊ မိသားစုများနှင့် facebook တို့ခပါ်တွင် မှီေိုခန 
ကကသည်။ SME အတိုင်ပင်ေံများသည် ဘက်လိုက်မှု 
မေှိခသာ တတိယအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် 
အြမင်များကျု စီစဉ်ခပးသည်။

ဘာသာစကားဆိုင်ော အတားအဆီးများနှင့် အသ ိ
ပညာဆုိင်ော ြပဿနာများသည် အေျင်းေျင်းေျတ်ိဆက် 
မှုေှိကကသည်။ အဂႅလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ခသာ 
လုပ်ငန်းေှင်၉ဦးသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများအတွက် 
သတင်းအေျက်နှင့် ေဟုသုတများ စုခဆာင်းေန်နှင့် 
ကမာတစ်ဝန်း ြဖစ်ခပါ်တုိးတက်ခနမှုများကုိ ခလ့လာ 
ေန်တို့အတွက် YouTube နှင့် LinkedIn ကဲ့သို့ခသာ 
လူမှုမီဒီယာပလက်ခဖာင်းများနှင့် Google ကဲ့သို့ခသာ 
search engines များကို အသုံးြပုေဲ့သည်။

YouTube မှ Excel shortcuts နှင့် Photoshop ကဲ့သို့  
ခသာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို လျင်ြမန်စွာ သင်ယူ 
နိုင်သည်။ အသစ်ြဖစ်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များ 
နှင့်ပတ်သက်သည့် ေဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများေှ ိ
ပါက WSMEs များသည် သတင်းအေျက်အလက ်
များစွာ ေေှိနိုင်မည် ြဖစ်သည်။

အဂဂလိပ်ဘာသာစကား မကျွမ်းကျင်သူများတွင ် 
ဆန့်ကျင်ဘက် ြပဿနာေှိသည်။ ၎င်းတို့သည်  
ြပည်တွင်းအခကကာင်းအောများကို ြမန်မာဘာသာ 
စကားြဖင့် ခဖာ်ြပထားခသာ  ေင်းြမစ်များခပါ်တွင်  
မှီေိုသည်။

ပိုမိုတိုးတက်ခသာ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် ြဖစ်စဉ်များ 

ြဖစ်ခပါ်ခစေန် အခြေေံဒစ်ဂျစ်တယ် tools များထက် 
ခကျာ်လွန်ပပီး အသုံးြပုမည်ဆိုပါက SEs နှင့် MEs  
နှစ်မျ ိုးလုံးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ေင်းြမစ်များ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ  ပံ့ပိုးမှုများ လိုအပ်သည်။  

၁၀။ လျှပ်စစ်ြီးရရှိြှုနှင့် ေင်တာနေ်ချတိ်ဆေ်ြှု 
ဆိုင်ရာ လွှြ်းခခုံြှုြှာ  စိန်အခါ်ြှုတစ်ရပ်မွစ်အနမခင်း
ြမန်မာနိုင်ငံသည် အစိုးေလျှပ်စစ်ကကိုးြဖင့် ေျတိ်ဆက် 
ထားခသာ အိမ်ခထာင်စု ၅၀ ောေိုင်နှုန်းသာလျှင ်
ေှိပပီး အခေှ့ခတာင်အာေှတွင် လျှပ်စစ်မီးေေှိမှုနှုန်း 
အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံ ြဖစ်သည်။ နိုင်ငံသည် ၂၀၃၀ တွင်  
ကျယ်ြပန့်ခသာ လျှပ်စစ်မီးစနစ်ေေှိနိုင်ေန်အတွက်  
ခနာင်လာမည့် ၅ နှစ်မှ ၇ နှစ်အတွင်း လက်ေိှတပ်ဆင် 
ထားခသာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလည်ပတ်မှုစွမ်းအားကို
နှစ်ဆပိုမိုြမှင့်တင်ေန် လိုအပ်သည်။ အစိုးေသည်  
ထိုေည်မှန်းေျက်ခအာင်ြမင်ခစေန် ၂၀၁၄ တွင် နိုင်င ံ
ခတာ်လျှပ်စစ်မီးေေှိမှုဆိုင်ော အစီအစဉ်ကို လက်ေံ  
ကျင့်သုံးေဲ့သည်။ ဖန်ကကိုးမျှင်ဝိုင်ယာြဖင့် ေျတိ်ဆက်မှု 
နှုန်းသည် အနည်းဆုံး ၄၄၀ ောေိုင်နှုန်း တိုးတက်လာ 
ေဲ့ခသာခကကာင့် Broadband access သည် ၂၀၁၀ 

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

Barriers for Access to Digitalization

Total Counts of High and Medium Ranked Barriers

Awareness

Skills

Regulation

Language

Resources

Gender-
related

Leadership

4

6

3

3

8

8

3

4

1

ပုံ ၃ႉ၁၀- WSMEs များမှ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေေှိေန်အတွက် အတားအဆီးများ
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တွင် ၁ ောေိုင်နှုန်းမှ ၂၀၁၇ တွင် ၅၆ ောေိုင်နှုန်းအထိ  
တိုးတက်ေဲ့သည်။ ၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၀ အတွင်း  
အင်တာနက်အသုံးြပုသူများ၏ အခေအတွက်သည ်
၁ သန်း(+၄.၈ ောေိုင်နှုန်း)အထိ တိုးတက်ေဲ့သည်။  

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်ထိုးခဖာက်မှုနှုန်းသည်  
၄၁ ောေိုင်နှုန်းေှိပပီး ၎င်းသည် အခေှ့ခတာင်အာေှေှ ိ
နုိင်ငံများမှ ခဒသများ၏ ပျှမ်းမျှခအာက် ၂၅ ောေုိင်နှုန်း 
ခလျာ့နည်းသည်။ တိုးတက်မှုများေှိခသာ်လည်း 4G 

အင်တာနက်ဝန်ခဆာင်မှုသည် ပမို့ြပခဒသများတွင ်
ခနထိုင်ခသာ ြမန်မာနိုင်ငံလူဦးခေ၏ ၂၀ ောေိုင်နှုန်း 
အထိကိုသာလျှင် ကန့်သတ်ထားဆဲြဖစ်သည်။ 
ြမန်မာနိုင်ငံသည် ကမ ာစ့ီးပွားခေးခဆွးခနွးမှုဆိုင်ော  
ကွန်ေက်နှင့်ပတ်သက်ခသာ အဆင်သင့်ြဖစ်မှု 
ညွှန်းကိန်း(NRI)တွင် ၁၃၉ နိုင်ငံ အနက် ၁၃၃ အဆင့ ်
တွင်ေှိပပီး NRI အေ လုပ်ငန်းများ၊ အစိုးေနှင့် တစ်ဦး 
ေျင်းစီအသံုးြပုမှုများအေ အနိမ့်ဆံုးအဆင့်တွင် ေိှသည်။

ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု(COVID-19)

ကမ ာဘ့ဏ်၏ ြမန်မာနိုင်ငံစီးပွားခေးနှင့်ပတ်သက်
ခသာ ခစာင့်ကကည့်မှုဆိုင်ော အစီေင်ေံစာသည ်

FY 2019/20 အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ GDP ၆.၄  
ောေိုင်နှုန်းမှ ၀.၅ ောေိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းမှုနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး ြပင်ဆင်ေဲ့သည်။ အစီေင်ေံစာသည်  
ေေီးသွားလာမှုဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများနှင့် ပို့ခဆာင်
ဆက်သွယ်ခေးလုပ်ငန်းများမှာ ရိုက်ေတ်ေံေမှု  
အများဆုံးြဖစ်ခသာ်လည်း အေန်းကများအားလုံး 
အခနြဖင့်လည်း ဆိုးေွာ ခသာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှု 
များကို ခတွ့ကကုံေဲ့ေခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ 

ICT ကသည် ဆက်သွယ်မှု နှင့် e-commerce များ  
နှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးတက်လျက်ေှိသည်။ WSME  
လုပ်ငန်းေှင်များအတွက် COVID-19 ၏ အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုများသည် လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားခပါ် 
မူတည်ပပီး ခြပာင်းလဲမှုများေှိသည်။ ဧောဝတီေှိ ခေေ ဲ
စက်ငယ်ပိုင်ေှင်တစ်ဦးသည် ငါးတင်ပို့မှုနှင့်ပတ်သက ်
ပပီး ထိေုိက်နစ်နာမှုများေိှေ့ဲခသာခကကာင့် အခောင်းတွင်  
၇၅ ောေိုင်နှုန်း ကျဆင်းမှုကို ေံစားေဲ့ေသည်။

မနခလးေှိ FMCG ြဖန့်ေျသီူတစ်ဦးသည် သူမ၏  
ထုတ်ကုန်များမှာ အခြေေံအိမ်ခထာင်စုများအတွက ်
လိုအပ်ေျက်များြဖစ်ခသာခကကာင့် များစွာ အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုမေံေဲ့ေခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

ထုတ်လုပ်မှုကမှ WSMEs များသည် ထိေိုက်မှုများ 
ေှိေဲ့ပပီး ခောင်းေျေမှုနှုန်းများသည် ပထမလှိုင်းအပပီး  
မကကာမီအေျန်ိတွင် အကကို COVID အဆင့်သ့ုိ ြပန်လည်  
ခောက်ေှိသွားေဲ့သည်။

အခကာင်းဘက်မှ ကကည့်မည်ဆိုပါက COVID-19  

ခကကာင့် လုပ်ငန်းများသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပူးခပါင်း 
ခဆာင်ေွက်မှုတို့အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
များကို လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့သည်။ Telecom operator 

Telenor မှ Zoom အသုံးြပုမှုသည် မတ်လ ၁ ေက်မှ  
ဧပပီ ၁၉၊  ၂၀၂၀အကကား ၁၃၇၃ ောေိုင်နှုန်းတိုးတက ်
ေဲ့ပပီး အင်တာနက်သုံးစွဲမှုသည် ၂၇ ောေိုင်နှုန်းအထိ  
တိုးတက်ေဲ့သည်။ အခောင်းဆိုင်များေှိခသာ WSMEs 
များသည် facebook တွင် online shop များအြဖစ် 
အသွင်ကူးခြပာင်းေဲ့ကကသည်။

ပညာခေးဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများသည် စာသင်ေန်း 
တွင် လူကိုယ်တိုင်သင်ကကားမှုများအစား အွန်လိုင်းမ ှ
တဆင့် သင်ကကားမှုများကို စီစဉ်ေဲ့သည်။ အလုံးစု ံ
ခေုံကကည့်ပါက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကုိ အခြေေံခသာ  
လုပ်ငန်းများသည် အခောင်းနှင့် customer များ၏  
ဝယ်လိုအားများ တိုးတက်ေဲ့သည်။ အင်တာေျူးေဲ ့
ခသာ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည်  ထိုစိန်ခေါ်မှု 
အခြေအခနများကို ပဓာနမထားပဲ ေပ်တည်နိုင်ေန ်
အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ေံနိုင်ေည်ေှိမှု၊ ေင်းြမစ ်
ြပည့်စုံမှုနှင့် ေဲေင့်မှုများကို ြပသေဲ့ကကသည်။ အများစ ု
သည် consumer များ၏ အမူအကျင့်များခြပာင်းလဲမှု 
နှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုတို့ခပါ်တွင် အခြေေံပပီး  
ထုတ်ကုန်အမျ ိုးအစားများကို ခြပာင်းလဲထုတ်လုပ ်
ေဲ့ကကသည်။ ဥပမာ-သစ်စက်ပိုင်ေှင်များသည် ခကာ်ဖ ီ
ဆုိင်များနှင့် စားခသာက်ဆုိင်များအတွက် လက်ခဆာင် 
များနှင့် မီးဖို ခဆာင်သုံးပစည်းများ ထုတ်လုပ်ခသာ 
လုပ်ငန်းများကို ခြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ေဲ့ကကသည်။
အမျ ိုးသမီးအဝတ်အထည်လုပ်ငန်း ပိုင်ေှင်တစ်ဦး 
သည် ကကိုးနှင့် PM 2.5 အစီေံပါခသာ ဖက်ေှင်ကျပပီး  
ြပန်လည်အသုံးြပုနိုင်သည့် နှာခေါင်းစည်းများကို  
လျင်ြမန်စွာ ထုတ်လုပ်ေဲ့ပပီး သူမ၏ လုပ်ငန်းအား 
B2C မှ B2B သို့ ခြပာင်းလဲေဲ့သည်။

မူလတန်းခကျာင်း တည်ခထာင်သူထားတစ်ဦးမ ှ 
သူမအခနြဖင့် ငိုြေင်လာပါက ငိုေျလိုက်ပပီးခနာက်  
တစ်ဖန်မျက်ေည်များကို ြပန်လည်သုတ်ပပီး  
အားတင်ကာ ပိုမိုကကိုးစားေဲ့ေခကကာင်း ခြပာကကား 
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ေဲ့သည်။ အြေားလုပ်းငန်းေှင်တစ်ဦးမှလည်း မိမိတို့  
အမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားများထက် ပုိမုိသန်မာ 
ကကခကကာင်း၊ မိမိတို့သည် စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်  
အေက်အေဲများကို ခကာင်းစွာ သည်းေံနိုင်ကက 
ခကကာင်းနှင့် မိမိတို့အားလုံးတွင် အေည်အခသွးများ 
ကိုယ်စီေှိကကပပီး ထိုအေည်အခသွးများကို မိမိတို ့
အကျ ိုးစီးပွားအတွက် အသုံးြပုေန် လိုအပ်ခကကာင်း    
ခြပာကကားေဲ့သည်။ 

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု
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WSME Highlight 2: MYEO

Kye Mon Lwin, Founder of Organic Valley

ေုြဏီေအြောင်း
ကကည်မွန်သည် ြပည်တွင်းမှထွက်ခသာ ဓါတုပစည်း 
ကင်းစင်သည့် ထုတ်ကုန်များကို ခောင်းေျသည့်  
အွန်လိုင်းပလက်ခဖာင်းတစ်ေုြဖစ်ခသာ သဘာဝ 
ခတာင်ကကားကို ၂၀၁၈ တွင် စတင်တည်ခထာင ်
ေဲ့သည်။  ဓါတုပစည်းကင်းစင်ခသာ ထုတ်ကုန်များ 
အတွက် ခေးကွက်ဝယ်လိုအားကို ဖန်တီးခပးပပီး   
သင့်တင့်မျှတခသာ ခေးနှုန်းများြဖင့် ခောင်းေျေ့ဲသည်။

သူမသည် ကျန်းမာခေးနှင့်ပိုမိုညီညွတ်ခသာ 
အစားအစာများကို ခေွးေျယ်စားသုံးေန်နှင့် ပလတ ်
စတစ်အမှိုက်များ ခလျာ့နည်းခစေန်တို့နှင့်ပတ်သက်
ပပီးလည်း consumer များကို ပညာခပးေဲ့သည်။  
သဘာဝခတာင်ကကားသည် ပလပ်စတစ်အမှိုက်များ 
ကို ၉၀ ောေိုင်နှုန်းအထိ ခလျာ့နည်းခစခသာ ထုပ်ပိုး 
မှုပုံစံအသစ်တစ်ေပ်ကို အသုံးြပုေဲ့သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုြတိုင်ြီ
ပလက်ခဖာင်းလုပ်ငန်းတစ်ေပ်တည်ခထာင်ပပီး  
သူမသည် ခောင်းေျသူများနှင့ ်consumers များ 
နှစ်ဖက်လုံးနှင့်ပတ်သက်ခသာ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှု 
များကို ခစာင့်ကကည့်ေန်နှင့် စီမံန့်ေွဲေန်တို့အတွက်  
ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် သူမသည်  

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် SMEs များအသုံးြပုခသာ စာေင်း 
ကိုင်နည်းြဖစ်သည့် စာေင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ြဖင့ ်
သာလျှင် မှတ်တမ်းများကို ြပုလုပ်သည်။  လုပ်ငန်း 
တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အေျနိ်များစွာခပးေြေင်း၊  
အလုပ်သမားများစွာ လိုအပ်လာြေင်းနှင့် ပင်ပန်းမှု 
များေံစားလာေြေင်းတို့ ြဖစ်ခပါ်လာေဲ့သည်။ သူမ 
သည် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ အရှုံး/အြမတ်ကို  
သိေှိနိုင်ေန်နှင့် မှာကကားမှုများကို ြဖည့်ဆည်းနိုင်ေန ်
တို့အတွက် ရုန်းကန်ေဲ့ေခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှု
ထိုအေက်အေဲကို ခကျာ်လွှားေန် သူမသည် သူမ၏  
လုပ်ငန်းအတွက် free cloud-based  POS(Point 

Of Sales)software နှင့် cloud-based accounting 

software တို့ကို ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့သည်။

အသစ်ြဖစ်ခသာ tools များသည် ခကာင်းမွန်ခသာ  
ကုန်ပို့လွှာများနှင့် မှတ်တမ်းများြဖင့် သူမ၏  
အခောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများကုိ တေားဝင်ြဖစ်ခစေန်၊  
အခြကးခပးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခစာင့်ကကည့်ေန်၊ 
စာေင်းများကို ပိုမိုအကျ ိုးထိခောက်မှုေှိစွာ စီမံေန့်ေွဲ 
ေန်နှင့် မှာကကားမှုများအတွက် ြဖည့်ဆည်းေျနိ်များနှင့်
ပတ်သက်ပပီး အေှိန်ြမှင့်တင်ေန်တို့အတွက် ပိုမိ ု
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အဆင်ခြပလွယ်ကူခစေ့ဲသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
များ၏ အကူအညီြဖင့် သဘာဝခတာင်ကကားတွင် 
ထုတ်လုပ်မှုသည် နှစ်ဆထက်မက ပိုမိုတိုးတက ်
လာေဲ့သည်။ 

သဘာဝခြမကသဇာသုံး စိုက်ပျ ိုးခေးထုတ်ကုန်များနှင့်  
ခဂဟစနစ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အဆင်ခြပခစေန ်
အတွက် စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ထားခသာ လုပ်ငန်းကျင့်သံုးမှု 
နည်းလမ်းများကို လူများပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုေှိလာေျနိ် 
တွင် COVID-19  ရိုက်ေတ်မှုဒဏ်ကို ေံေဲ့ေသည်။ 
ဝယ်လိုအားောေိုင်နှုန်း အများဆုံးြဖစ်ခသာ ပုံမှန်  
customer များြဖစ်သည့် နိုင်ငံြေားသားများသည်  
၎င်းတ့ုိနုိင်ငံများသ့ုိ ြပန်သွားကကေသည့်အတွက် ဝယ်လုိ 
အားမှာ ထုိးကျသွားေ့ဲသည်။ ခေးကွက်ဝယ်လုိအားမှာ  
ေပ်တန့်ခနသြဖင့် အြေားတစ်ဖက်တွင်လည်း သူမကို  
ပံ့ပိုးခပးခနခသာ လယ်သမားများသည် ၎င်းတို့၏  
ထုတ်ကုန်များကုိ စွန့်ပစ်ေမှုများခကကာင့် ထိေုိက်ဆံုးရှုးံမှု 
များနှင့် ေင်ဆုိင်ခနေသည်။ 

သူမသည်  စိုက်ပျ ိုးခေးထုတ်ကုန်များကို ယိုများ၊  
သနပ်များနှင့် ခေါက်ဆွဲများကဲ့သို့ခသာ ပိုမိုတာေှည ်
ေံသည့် တန်ဖိုးထပ်ခပါင်းထုတ်ကုန်များအြဖစ်သို့   
ခြပာင်းလဲထုတ်လုပ်ခသာ နည်းလမ်းများကို ေှာခဖ ွ
ခတွ့ေှိေဲ့သည်။ သူမ၏ ဝါသနာနှင့် ဇွဲတို့ခကကာင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသုံး ခေးကွက်ေှာခဖွမှုမ ှ
တဆင့် ေည်ေွယ်ခသာ customer များကို ဆွဲခဆာင ်
နိုင်ေန်အတွက် သူမ၏ စွမ်းအင်များကို ေင်နှီးြမှပ်နှ ံ
ေဲ့သည်။

ယေုသဘာဝခတာင်ကကားတွင် အသစ်ြဖစ်ခသာ  
ထုတ်ကုန်အမျ ိုးအစားခပါင်း ၁၀၀ ခကျာ်ေှိသည်။  
စိုက်ပျ ိုးခေးထုတ်ကုန်များ ခောင်းေျခသာဆိုင်များ 
သည် ခေးကွက်ပိတ်သိမ်းမှုများနှင့် customer 

အခေအတွက် နည်းပါးမှုများခကကာင့်  အခောင်းခငွများ  
ခလျာ့နည်းသွားြေင်းနှင့် ခတွ့ကကုံခနေေျနိ်တွင်  

သူမသည် ထုတ်ကုန်များအား အွန်လိုင်းမှ မှာကကား 
နိုင်ေန်နှင့် အိမ်တိုင်ောခောက်ပို့ခဆာင်ခပးခသာ  
ဝန်ခဆာင်မှုများကို စီစဉ်ခပးေဲ့သည့်အတွက် သူမ၏ 
လုပ်ငန်းမှာ ကကိုးစားေပ်တည်နိုင်ေဲ့သည်။ 

အနာေ်ထပ်ေဆင့်
COVID-19 ခကကာင့်  အွန်လိုင်းမှ မှာကကားမှုများနှင့်  
ခငွခပးခေျမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တုိးတက်အဆင်ခြပ 
ခစေန်အတွက် e-commerce  website အား အသုံး 
ြပုေန် သူမကို တိုက်တွန်းေဲ့ကကသည်။ သူမသည်  
၎င်းကိုခဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်ခကကာင်းသိခသာ်လည်း  
facebook မှတဆင့် ခောင်းေျမှုသည် ခကာင်းမွန ်
သည့်အတွက် အဆုိပါအကကံြပုကကခသာ နည်းလမ်းကုိ  
ဦးစာခပးအသုံးြပုေန်အတွက် အခကကာင်းြပေျက်နှင့်  
လုံခလာက်ခသာ အေျနိ်မေှိေဲ့ခပ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်   
ခငွခပးခေျမှုနည်းလမ်းများကုိ အသံုးြပုနုိင်ေန်အတွက်  
သူမ၏ ယေင်က အခတွ့အကကုံနှင့် IT ကျွမ်းကျင်မှု 
များကို အသုံးြပုပပီး နည်းလမ်းများကို ခဖာ်ထုတ်ကာ  
website တစ်ေုကုိ သူမဘာသာ တည်ခဆာက်ေ့ဲသည်။

WSMEs ြျားေတွေ် စိန်အခါ်ြှုြျားနှင့် 
ေခွင့်ေလြ်းြျား
အထက်ပါ WSME များ၏ အင်တာေျူးများမှ 
ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများခပါ်တွင် အခြေေံပပီး 
သုခတသနအဖွဲ့သည်   
၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေေီးလမ်းတွင် 
WSMEs များမှ ေင်ဆိုင်ခနေခသာ 
အထင်ေှားဆုံးစိန်ခေါ်မှု ၉ ေ ု
နှင့်ပတ်သက်ပပီး အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပေဲ့ကာ 
၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်ခသာ အေွင့်အလမ်းများကို 
ခဖာ်ထုတ်ခပးေဲ့သည်။ 
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ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

စိန်ေခါ်မှများ အခွင့်အလမ်းများ

WSMEs များသည် ေငွြပတ်လပ်မှ(ုတ်တရက် ြဖစ်ေပါ်လာတတ်သည့် 
အခက်အခဲများအတွက် တုန်လှပ်မှများှင့်ပတ်သက်ပီး ခံိုင်ရည်
ရှိေစရန် ေငွအနည်းငယ်ကို အရန်ထားရန်)ကို တစ်ခါတစ်ရံ ရင်ဆိုင်
ကရေသာေကာင့် ေငွစီးဆင်းမှကွာဟချက်ကို ြဖည့်ဆည်းိုင်ရန်
အတွက်  လွယ်ကူလျင်ြမန်ေသာ ေချးေငွ ရရှိမှနည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို 
လိုအပ်ေသာ်လည်း ုံးစာလုပ်ငန်းများစွာ ေဆာင်ရ�က်ရန် မလိုအပ်
သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာြဖင့် စီစ်ထားေသာ လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ
ရရှိသည့် ေချးေငွ (အေမရိကန်ေဒါ်လာ၁၅၀၀-၁၅,၀၀၀)သည်လည်း 
ြပတ်လပ်မှရှိတတ်သည်။

ဘဏ်များသည် အမခံပစည်းမရှိဘဲ ေချးေငွဆိုင်ရာ အာမခံမှှင့်
ပတ်သက်ေသာ စီမံချက်များှင့်ပတ်သက်ေသာ ေချးေငွများကို 
စီစ်ေပးေသာ်လည်း SMEs များသည် အမျ ိးမျိ းေသာ 
အစိုးရေအဂျင်စီများရှိ ြဖစ်စ်များသည် ှတ်ေထွးပီး အချ ိန်ကုန်
သြဖင့် ေကာင်းမွန်ေသာ လိုင်စင်များ၊ စာရ�က်စာတမ်းများ၊ 
လုပ်ငန်းအစီအစ်များ၊ အြမတ်ှင့်အှံးေဖာ်ြပေသာ 
ေငွစာရင်းရှင်းတမ်းများမရှိဘဲ တရားမဝင် လည်ပတ်ေနေသာေကာင့် 
အဆိုပါေချးေငွများကို မေလျှာက်ထားိုင်ေပ။ 

ြမန်မာိုင်ငံရှိ WSMEs များအေနြဖင့် လုပ်ငန်းအသစ်များှင့်ပတ်သက်
ပီး မိတ်ဆက်ေပးိုင်ရန်၊ ေရရှည်တည်တံ့ိုင်ရန် ှင့် တိုးချဲိုင်ရန်တို
အတွက် ကိုယ်ပိုင်စုေဆာင်းေငွများှင့် ေချးေငွများကို အသုံးြပြခင်း
ြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံရှိ SMEs များသည်  
ပိုမိုဖွံဖိးေသာိုင်ငံများတွင် လွယ်ကူစွာ ရရှိိုင်ေသာ ေငွေကးရရှိမှ
ဆိုင်ရာ ေရ�းချယ်မှများ(ဥပမာ-အွန်လိုင်းမှ ေငွေချးြခင်း၊ အများထံမှ 
ေငွေချးြခင်း၊ အစပျ ိးလုပ်ငန်းများအတွက် ေငွေချးြခင်း, အဖွဲအစည်း
များအတွက်ေငွေချးြခင်း, ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှှင့်ပတ်သက်ေသာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမှ စသည်) ပိုမိုလိုအပ်သည်။

လျင်ြမန်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအပလီေကးရှင်းြဖစ်စ်ြဖင့် 
SMEs များအတွက် ေရတိုေငွစီးဆင်းမှေချးေငွများ အလတ်စားှင့် 
အကီးစားလုပ်ငန်းများှင့် SEs တိုအကား  ေငွေကးဆိုင်ရာ 
လိုအပ်ချက်များှင့်ပတ်သက်ပီး ခွဲြခားေပးေသာ ေချးေငွများဆိုင်ရာ  
ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲမှများ

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာြဖင့် ေဆာင်ရ�က်ေသာ မှတ်တမ်းများကို 
အသုံးြပသည့် ေချးေငွဆိုင်ရာအကဲြဖတ်မှြဖစ်စ်များ ၎င်းတို၏ P&L 
ကို ေြခရာခံရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို မည်သိုအသုံးြပ
ရေကာင်းှင့် ထိုသိုေြခရာခံြခင်းသည် ၎င်းတို၏ ေချးေငွဆိုင်ရာ 
ယုံကည်မှအတွက် အဘယ်ေကာင့်အေရးကီးေကာင်းှင့်ပတ်သက်
ပီး SMEs များအတွက် ရည်ရ�ယ်ေသာ ေငွေကးအဖွဲအစည်းများမှ 
customer များှင့်ပတ်သက်ေသာ အသိပညာေပးလှပ်ရှားမှအစီအစ်
များ စီစ်ေဆာင်ရ�က်ြခင်း

လုပ်ငန်းရှင်များကို ပံ့ပိုးေပးေသာ ေငွေကးဆိုင်ရာှင့် 
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ ေဂဟစနစ် 
အြခားေငွေကးဆိုင်ရာရလာဒ်များှင့် ဝန်ေဆာင်မှများ
အမျ ိးသမီးဦးေဆာင်ေသာ SMEs များအတွက် ကျားမဆိုင်ရာ 
ဦးတည်ေသာ ေထာက်ပံ့ေကးများှင့် ေချေငွများ SME 

ေငွေချးမှဆိုင်ရာ platform

ေငွေကးရရှိမှ

စိန်ေခါ်မှများ အခွင့်အလမ်းများ

အမျ ိးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များသည်  လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိန်ေခါ်မှများှင့်
ပတ်သက်ပီး ေဆွးေွးိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတိုအေနြဖင့် အထင်ကီးပီး 
ယုံကည်စိတ်ချရေသာ အ�ကံေပးများ လိုအပ်သည်။ 
အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ၎င်းတိုသည် သင်တန်းမှတဆင့် ထိုကျွမ်း
ကျင်မှများရရှိိုင်ရန်အတွက် အချ ိန်မရှိြခင်းှင့် စကားေြပာဆိုမှများ
မှတဆင့် လူတစ်ဦးြဖင့် ဆက်သွယ်ရသည်ကိုပိုမိုှစ်သက်ေသာေကာင့် 
ြဖစ်သည်။ ယင်းှင့်စပ်လျ်းပီး ၎င်းတိုသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် သူစိမ်း
များထက် ၎င်းတိုှင့်ရင်းှီးေသာသူများှင့် ပိုမိုဆက်ဆံလိုကသည်။

ြမန်မာိုင်ငံရှိ SME ေဂဟစနစ်သည် သင့်ေလျာ်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်
နည်းပညာဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာများကို လက်ခံကျင့်သုံးရန်ှင့် 
ယှ်ပိင်မှရှိရန်တိုအတွက် လိုအပ်ေသာ ဗဟုသုတများှင့် ကျွမ်းကျင်
မှများရရှိရန် အမျ ိးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် သင်ကားြပသမှ
အစီအစ်များ လိုအပ်သည်။ သိုရာတွင် အမျ ိးသမီးများသည် 
အမျ ိးသားများထက် သမားိုးကျမဟုတ်ေသာ ကွန်ရက်ချိ တ်ဆက်
ေဆာင်ရ�က်မှများ အတွက် အခွင့်အလမ်းပိုမိုနည်းပါးသည်
(အထူးသြဖင့် ၎င်းတိုသည် ေရှးိုးဆန်ေသာမိသားစုများ ှင့် 
မိငယ်များမှြဖစ်ပါက)။ အမျ ိးသမီးများအတွက် သမားိုးကျ 
သင်ကားြပသမှဆိုင်ရာ အစီအစ်များသည်လည်း ပေရာဂျက်ကို 
အေြခခံထားေသာေကာင့်  မကာမီပီးဆုံးမည် ြဖစ်သည်။။ 

သင်ကားြပသသူများှင့် သင်ကားြပသမှခံယူသူများ 
ှစ်မျ ိးလုံးအတွက် ေရရှည်တည်တံ့ပီး အဆင်ေြပိုင်မည့် 
သင်ကားြပသမှအစီအစ်များ တန်ဖိုးကွင်းဆက်ှင့်ပတ်သက်ေသာ 
အေြခခံနည်းပညာဆိုင်ရာ သင်ကားြပသမှအစီအစ်များ

အမျ ိးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့ ်အ�ကံေပးများြဖင့် အဓိပါယ် 
ရှိေသာ ဆက်ဆံေရးများတည်ေဆာက်ိုင်ရန် သမားိုးကျကွန်ရက်
ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရ�က်မှှင့ ်သမားိုးကျမဟုတ်ေသာ 

ကွန်ရက်ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရ�က်မှများဆိုင်ရာ  အခွင့်အလမ်းများ

သင်ကားြပသမှ၊ ကွန်ရက်ချ ိတ်ဆက်ေဆာင်ရ�က်မှှင့် ကျွမ်းကျင်မှများ ှင့်ပတ်သက်ေသာ အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမှ
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ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု

စိန်ေခါ်မှများ အခွင့်အလမ်းများ

မှန်ကန်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်tools များကို ေရ�းချယ်ရန်အတွက် တစ်ခါ
တစ်ရံတွင် စိန်ေခါ်မှများ ရှိတတ်သည်။ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှှင့် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတိုေပါ်တွင်မူတည်ပီး 
အမျ ိးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များသည် ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရန်အတွက် 
လိုအပ်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိိုင်ြခင်း သိုမဟုတ် 
မရရှိိုင်ြခင်း တိုြဖစ်ေစသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်း
အရ�ယ်အစား၊ ဘတ်ဂျက်ှင့် သီးသန�်ြဖစ်ေသာ အေြခအေနများ
အတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ softwares များ၊ ြပည်တွင်းမှ 
ေရာင်းချသူများှင့် ဝန်ေဆာင်မှစီစ်ေပးသူများှင့်ပတ်သက်ပီး 
င်းယှ်ိုင်ရန်အတွက် ယုံကည်စိတ်ချရပီး ရှာေဖွရလွယ်ကူေသာ 
ရင်းြမစ်များမရှိေပ။

WSMEs အများအြပားသည် Facebook, Messenger, Viber, Zoom ှင့် 
Mobile banking ကဲ့သိုေသာ ေယဘူယျြဖစ်သည့် tools များကို 
ေကျာ်လွန်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများ လက်ခံကျင့်သုံးမှဆိုင်ရာ 
အကျ ိးေကျးဇူးများှင့်စိန်ေခါ်မှများှင့်ပတ်သက်ပီး အသိပညာ
မရှိေပ။ ၎င်းတိုသည် customers များအတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ 
ေဆာင်ရ�က်ေပးိုင်ရန်၊ ဝင်ေငွ တိုးြမင့်ိုင်ရန်ှင့် ထုတ်လုပ်မှ 
တိုးတက်ိုင်ေစရန်တိုအတွက် ကူညီေပးမည်ြဖစ်ေသာ ကာလတို၊ 
ကာလလတ်ှင့် ကာလရှည် ရည်မှန်းချက်များြဖင့် ြပည့်စုံေသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပမှဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာကို 
အြမင်ကျယ်မှမရှိဘဲ ေဆာင်ရ�က်ရန် မြဖစ်ိုင်ေပ။

အမျ ိးသမီးဦးေဆာင်ေသာ SMEs များသည် ယှ်ပိင်ိုင်ရန်အတွက် 
ထိုနည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးရန ်လိုအပ်ေသာ်လည်း 
သင့်ေတာ်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အေြဖရှာမှများကိ ုရှာေဖွရန်ှင့် 
အသစ်ြဖစ်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှများရရှိရန်တိုအတွက် 
အကီးမားဆုံးအတားအဆီးမှာ ဘာသာစကားြဖစ်သည်။

SMEs များှင့် ြမန်မာိုင်ငံရှိ အေြခအေနများအတွက် သင့်ေလျာ်ေသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ အေြဖရှာမှများ အမျ ိးသမီးလုပ်ငန်း
ရှင်များအေနြဖင့် သင့်ေလျာ်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools 

ေရ�းချယ်ိုင်ရန်အတွက် ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်ပတ်သက်ပီး 
သတင်းေပးိုင်ေသာ ဗဟုသုတပလက်ေဖာင်း

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးေြပာင်းရာတွင် မှတ်တမ်းများြဖင့် 
အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ ပညာရှင်များမှ ေဆွးေွးြခင်းှင့ ်
သင်တန်းအစီအစ်များ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပမှသက်တမ်း
ှင့် ပတ်သက်ေသာအဆင့်များ၊ အကျ ိးထိေရာက်မှရှိေသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာကို မည်သိုအစီအစ်
ေရးဆွဲပုံှင့် ထိုမဟာဗျဟာအတွက် သင့်ေတာ်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
tools များြဖင့် မည်သိုေဆာင်ရ�က်ပုံတိုှင့်ပတ်သက်ပီး 
အသိပညာေပးရန် အေရးကီးသည်။

ြပည်တွင်းဘာသာစကားများြဖင့် ေဖာ်ြပထားေသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှများှင့် နည်းပညာများှင့်ပတ်သက်ေသာ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်content များသည် WSMEs များအတွက် လွယ်ကူစွာ 
ရရှိိုင်ြခင်း

လုပ်ငန်းြဖစ်စ်များှင့် စီမံခန�်ခွဲမှများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပမှ

အမျ ိးသမီးဦးေဆာင်ေသာ SMEs များသည် COVID-19 ၏ အကျ ိး
သက်ေရာက် မှများှင့်ပတ်သက်ပီး ယှ်ပိင်ရန် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
စ်ဆက်မြပတ်အစီအစ်များ လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းရှင်အများအြပား
သည် အဆိုပါတုန်လှပ်မှများကို ရင်ဆိုင်ိုင်ရန် ကိတင်ရရှိထားေသာ 
အေတွအ�ကံများှင့်  လုံေလာက်ေသာ ဗဟုသုတ မရှိေပ။ သိုရာတွင် 
အင်တာဗျးထားေသာ လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးသည် ရပ်တည်ရန် 
ေရတိုြပြပင်မှများြဖင့် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က် ချက်များကို 
လျင်ြမန်စွာ ချ ိန်ညိိုင်ခဲ့သည်။

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စ်ဆက်မြပတ်အစီအစ်များဖွံဖိးတိုးတက်ရန်ှင့် 
အေနာဂတ်တွင် သက်ေသြပိုင်ရန်တိုအတွက် သက်ဆိုင်ရာ 
နယ်ပယ်များတွင် မှတ်တမ်းများြဖင့် အရည်အေသွးြပည့်မီေသာ 
ပညာရှင်များမှ ေဆွးေွးမှှင့် သင်ကားမှဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ
ေနထိုင်မှပုံစံအသစ်ှင့်ပတ်သက်ပီး လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရန် ှင့် 
မေမျှာ်လင့်ထားေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေတာ်လှန်ေရးေခတ်တွင် 
ရပ်တည်ိုင်ရန် အမျ ိးသမီးပိုင် လုပ်ငန်းများအတွက် 
သင်ကားမှဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများမှာ အေရးကီးသည်။

အကျပ်အတည်းဆိုင်ရာ စီမံခန�်ခွဲမှ(COVID-19)

စိန်ေခါ်မှများ အခွင့်အလမ်းများ

ဇယား ၃ႉ၂- WSMEs များအတွက် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အေွင့်အလမ်းများ
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ပညာရှင်ြျားမွင့် ေင်တာဗျူးြျားြှ 
ရှာအွွအတွ့ရှိြှုြျား
စာခေးသူများသည် မူဝါဒြပင်ဆင်မှုဆုိင်ော ခဆာင်ေွက် 
သူ၊ အခတွ့အကကုံေှိခသာ SME အတိုင်ပင်ေံ၊ fintech 
လုပ်ငန်းေှင်၊ အကကီးတန်အဆင့် ဘဏ်အမှုခဆာင်၊  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတို့ တစ်ဦး 
ေျင်းစီြဖင့် အင်တာေျူးေဲ့သည်။

WSMEs များြဖင့် ကျယ်ြပန့်ခသာ အင်တာေျူးများ 
သည် ၎င်းတို့ ခန့စဉ်ေင်ဆိုင်ခနေခသာ စိန်ခေါ်မှုများ 
နှင့် အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဖာ်ထုတ ်
နိုင်ေဲ့ခသာခကကာင့် ခေါင်းစဉ်အခကကာင်းအောနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ထိုစိန်ခေါ်မှု 
များြဖစ်ခစသည့် ကကီးမားခသာ  ြပဿနာများကို 
နားလည်နိုင်ေန် စာခေးသူများအား ကူညီေဲ့သည်။

ခအာက်ပါအပိုင်းများသည် က-၃ ေပ်ကို အဓိက 
ထားခသာ မူဝါဒဆုိင်ော ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ပညာေှင်များမှ မျှခဝထားခသာ အြမင်များကိ ု
လွှမ်းခေုံထားသည်။ ခငွခကကးေေှိမှု၊ သင်ကကားြပသမှု/ 
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှု/ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် လုပ်ငန်း 
ြဖစ်စဉ်များ။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုနှင့် SMEs 
ြျားေတွေ် ြူဝါဒဆိုင်ရာ မပဿနာြျား
အာဆီယံတာဝန်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ြဖည့်ဆည်းေန ်
အတွက် ဥပခဒများ စစ်အုပ်ေျုပ်မှုမှ အေပ်သား 
အစိုးေသို့ ကူးခြပာင်းမှုခကကာင့် ြမန်မာနိုင်ငံသည် 
စီးပွားခေးဆိုင်ော မူဝါဒနှင့်ပတ်သက်ခသာ ြပင်ဆင်မှု 
များတွင် သိသာထင်ေှားစွာ တိုးတက်ေဲ့သည်။
တည်ေှိခနခသာ ဥပခဒအများအြပားမှာ ပေိတိသျှ 
ကိုလိုနီခေတ်သို့ ခနာက်ြပန်ဆွဲခနပပီး ခေတ်မမီခတာ ့
ခသာခကကာင့် အစိုးေနှင့် ဥပခဒြပဌာန်းသူများသည်  
ကမာခပါ်ေှိ နိုင်ငံများကို အမှီလိုက်နိုင်ေန် ကကိုးစား 
ခနေသည်။ အာဆီယံတာဝန်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ြပည့်မီနုိင်ေန်အတွက် ဖိအားသည် အေျ ို့ဥပခဒများကုိ  
လျင်ြမန်စွာ အတည်ြပုခစေဲ့သည်။

ေအရးကေီး အသာ မပဿနာြျားေတွေ် ဥပအဒ 
ြူအဘာင်ြရှိမခင်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားအရးွွံပွိုးတိုး

၃.၅။ WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ခြပာင်းမှု၏ အနာဂတ်

တေ်ြှုဆိုင်ရာ ြဟာဗျူဟာ
ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားခေးဖွံပဖိုးတိုးတက်မှု ခကာ်မတ ီ
သည် စီမံကိန်းနှင့် ဘာခေးဝန်ကကီးဌာန  
ြပည်ခထာင်စုဝန်ကကီးမှ သဘာပတိြဖစ်ပပီး ဒုတိယ  
သမတဦးဟန်နေီေထီးယူမှ ပံ့ပိုးခပးခသာ DEDC ကို 
၂၀၁၇ ဇွန်တွင် တည်ခထာင်ေဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်  
စီးပွားခေးဆိုင်ော မဟာေျူဟာအေ ဦးစားခပးက 
၉ ေပ်ေှိသည်။ (၁)ပညာခေး၊ (၂)ကျန်းမာခေး
ခစာင့်ခေှာက်မှု၊ (၃)စိုက်ပျ ိုးခေး၊ (၄) ခမွးြမူခေး  
က၊ (၅)ေေီးသွားက၊ (၆)ထုတ်လုပ်မှုနှင့် SME ၊ 
(၇)ခငွးခကကးဆိုင်ောဝန်ခဆာင်မှု၊ (၈)နည်းပညာ  
ကနှင့် အစပျ ိုးခဂဟစနစ်၊ (၉)ဒစ်ဂျစ်တယ် 
ကုန်သွယ်မှု၊ (၁၀)ပို့ခဆာင်ဆက်သွယ်ခေးနှင့် 
ခထာက်ပံ့ပို့ခဆာင်ခေး

မဟာေျူဟာသည် အခကာင်အထည်ေှိခသာ  
တိုင်းတာနိုင်သည့် သမိုင်းမှတ်တိုင်များြဖင့် ေည်မှန်း
ေျက်ကကီးမားသည်။ ၎င်းကို ခဆာင်ေွက်ောတွင်  
အခေးကကီးခသာ စိန်ခေါ်မှုမှာ အေျက်အလက်လုံခေုံမှု 
နှင့် ကာကွယ်မှု၊ ဆိုက်ဘာလုံခေုံခေး၊ အွန်လိုင်း  
consumer ကာကွယ်မှု၊ အေျက်အလက်ဆိုင်ော  
ပွင့်လင်းမှုနှင့် အေျက်အလက်မျှခဝမှုကဲ့သို့ခသာ  
အခေးကကီးသည့် ထိုအခကကာင်းအောများအတွက် 
ဥပခဒဆိုင်ော မူခဘာင်မေှိြေင်း ြဖစ်သည်။
ကမာတဝန်းြဖစ်ခပါ်ခနခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုမှာ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင်သင့်ြဖစ်ြေင်းေှိ/
မေှိဆိုသည်ခကကာင့် အစိုးေတွင် ေိုင်မာခသာ ဥပခဒ  
ဆိုင်ော မူခဘာင်များကို လျင်ြမန်စွာ တည်ခဆာက ်
နုိင်ေန်အတွက် ကကီးမားသည့် စိန်ခေါ်မှုတစ်ေပ်ေိှသည်။

အလှူေှင်ဦးခဆာင်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
ဆိုင်ော ကကိုးပမ်းမှုများအကကား ကန့်သတ်ထားခသာ  
ညှိနှိုင်းခဆာင်ေွက်မှု၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမှုနှင့် အေျနိ် 
တုိတုိြဖင့် အကျ ိုးထိခောက်မှုေိှြေင်းတ့ုိနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
တိုးတက်ခစေန် အစိုးေသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုကို တာဝန်ယူခဆာင်ေွက်ေဲ့ပပီး အမျ ိုးမျ ိုး 
ခသာ အလှူေှင်ခအဂျင်စီများမှ မတည်ထားခသာ  

e-government ၏ ကနဦးခဆာင်ေွက်ေျက်များကို  
ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု
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ဥပမာ-ကုမဏီများအတွက် အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတငြ်ေင်း 
(ADB-ဆင်းေဲမဲွခတမှုခလျှာ့ေျေန်အတွက် ဂျပန်နုိင်ငံမှ  
ေန်ပုံခငွ)၊ SMEs များအတွက် အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်မှု 
(ဆင်းေဲမွဲခတမှုခလျှာ့ေျေန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ 
ေန်ပုံခငွ)၊ နိုင်ငံခတာ်ကုန်သွယ်မှုဝင်ခပါက်(USAID)၊ 
ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စီမံကိန်းဘဏ် (စီးပွားခေးပူးခပါင်း 
ခဆာင်ေွက်မှုနှင့် ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဂျာမန ်
ဖက်ဒေယ်ဝန်ကကီးဌာန BMZ)နှင့် အေျက်အလက ်
ဌာနများ ခပါင်းစည်းထားခသာ e-government (ကုိေီး 
ယားသမတနုိင်ငံ၏ စီးပွားခေးဖံွပဖိုးတုိးတက်မှုဆုိင်ော  
ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုေန်ပုံခငွ EDCF)။

ြပင်ပြဖစ်စဉ်များကို အွန်လိုင်းြဖစ်စဉ်များသို ့ 
ခြပာင်းလဲြေင်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ တိုးတက်မှုများ 
ခကကာင့် အလှူေှင်များအကကား ပိုမိုခကာင်းမွန်စွာ  
ညှိနှိုင်းခဆာင်ေွက်ြေင်းနှင့် အလှူေှင်များနှင့် အစိုးေ 
အကကား ခဆာင်ေွက်ြေင်းတို့မှာ အနာဂတ်စနစ ်
ခပါင်းစည်းမှု၊ အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ဝန်ကကီးဌာနများ 
တခလျှာက် အေျက်အလက်မျှခဝမှုနှင့် ြဖစ်စဉ်များ 
အတွက် လိုအပ်သည်။

SMEs ြျားေို ေူညီရန် ေစိုးရ၏ ေတိမပုြှု 
အနာေ်တွင် တစ်ခါတစ်ရံ အနာေ်ေျေျန်အနအသာ  
ဘတ်ဂျေ်ခွဲအဝြှု
မူဝါဒဆိုင်ော ပညာေှင်သည် အဆိုပါခကကြငာထား 
ခသာ ကတိြပုမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အဓိပါယ ်
ေှိခသာ ခဆာင်ေွက်မှုများ ခဆာင်ေွက်နိုင်ေန်  
သင့်ခတာ်သည့် ဘတ်ဂျက်ေဲွခဝမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
တစ်ေါတစ်ေံ ခနာက်ကျကျန်ခနခကကာင်း သတိြပုမ ိ
ေဲ့သည်။ 

ေစိုးရဝန်ကေီးဌာနြျားေြေား အေဂျင်စီြျ ိုးစုံနှင့် 
ပတ်သေ်အသာ ြူဝါဒြျားနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
ြျားသည် SMEs ြျားေား တိုးမြှင့်အပးရန် 
ပူးအပါင်းထားြှု ြရှိအပ။
SME ခအဂျင်စီသည် SMES များနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ြမှင့်တင်မှုများခဆာင်ေွက်ခနခသာ်လည်း ကွဲြပား 
ခသာ ဝန်ကကီးဌာနများအကကားေှိ SMEs များ၊  
ခအဂျင်စီမျ ိုးစံုဆုိင်ော မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ညှိနှိုင်းခဆာင်ေွက်သင့်သည်။  
ထိုသို့ညှိနှိုင်းခဆာင်ေွက်ြေင်းမြပုပါက ခအဂျင်စီ၏ 
ကကိုးပမ်းမှုများမှာ အေျည်းနှီး ြဖစ်မည် ြဖစ်သည်။ 
SMEs များအခနြဖင့် ပါဝင်ခဆာင်ေွက်ေန်အတွက ်

ကုန်သွယ်ခေးမူဝါဒများမှာ သင့်ခလျာ်မှုေှိပါသလား၊  
ေဟိုဘဏ်၏ စည်းမျဉ်းများသည် SMES များ၏  
လိုအပ်ေျက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခပးပါသလား၊  
အေွန်စနစ်သည် SMEs များ၏ တိုးတက်မှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ပံ့ပိုးခပးပါသလား၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ော  
မူဝါဒသည် SMEs များအား နည်းပညာနှင့် တိုးတက ်
ခသာ စက်ပစည်းများကို လွယ်ကူစွာ ေေှိအသုံးြပုေန်
နိုင်ခစပါသလားဆိုသည့် ခမးေွန်းများကို ခမးေမည်  
ြဖစ်သည်။

ေငယ်စားနှင့် ေလတ်စားလုပ်ငန်းြျားေြေား 
ခွဲမခားထားြှုြရှိမခင်း
၂၀၁၅ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်း
များဆိုင်ော ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုဥပဒအေ SEs နှင့် Mes 
များ၏ လက္ခဏာေပ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှင်းလင်းစွာ  
အနက်ဖွင့်ဆို ေွဲြေားြပထားသည်(ခနာက်ဆက်တွဲ-ဃ 
တွင် ကကည့်ပါ)။ ၎င်းတို့၏ အေွယ်အစား၊ လိုအပ်ေျက ်
များနှင့် လုပ်ငန်း ခဆာင်ေွက်မှု သခဘာသဘာဝတို ့
အေ  ေွဲြေားနိုင်ေန် ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

ဥပမာ-အခသးစားနှင့် အငယ်စားလုပ်ငန်းများ 
အတွက် အစုိးေမှ စပွန်ဆာခပးခသာ ပပိုင်ပဲွတစ်ေပ်ကုိ  
လူသိများခသာ လုပ်ငန်းကကီးတစ်ေုမှ ယှဉ်ပပိုင်ေဲ့ပပီး  
ဆုေေှိေဲ့သည်။ အဆိုပါေွဲြေားထားမှု မေှိြေင်းသည်  
ခေးကွက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကန့်သတ်ထားခသာ  
SEs များအတွက် သင့်ခလျာ်မှု မေှိနိုင်ခပ။ အဆင့်ြမင့ ်
စက်များဝယ်ယူေန်အတွက်သာလျှင် ခေျးခငွများကို  
အသုံးြပုေန် ကန့်သတ်ထားခသာ ခေျးခငွဆိုင်ော  
စည်းကမ်းေျက်များတွင်လည်း အဆုိပါေဲွြေားထားြေင်း  
မေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှာခဖွခတွ့ေှိနိုင်သည်။

အငွအြေးရရှိြှု
ယုံကကည်စိတ်ေျေခသာ ခေျးခငွဆိုင်ော ေမှတ်များ  
မေှိြေင်းသည် ဘဏ်များအခနြဖင့် စုံစမ်းစစ်ခဆးမှု 
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ေက်ေ ဲ
ခစနိုင်သည်။ 

SMEs များသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများ 
အတွက် ခငွခကကးမတည်နိုင်ေန် ခေျးခငွလိုအပ်ကက 
ခသာခကကာင့် ဘဏ်များသည် အြမတ်ေေှိေန် ခငွခေျး 
ကကသည်။ ခငွခကကးေေှိမှုသည် WSMEs များအတွက်  
အဘယ်ခကကာင့် စိန်ခေါ်မှုအများဆုံးြပဿနာ 
ြဖစ်သနည်း။ တည်ခထာင်စ ြမန်မာနိုင်ငံခေျးခင ွ
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ဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းသည် ယုံကကည်စိတ်ေျေခသာ  
ခေျးခငွဆိုင်ော အေျက်အလက်များ စီစဉ်ခပးနိုင်ေန်  
အဆင်သင့်မြဖစ်ခသးခသာခကကာင့် ြမန်မာနိုင်င ံ
ခငွခကကးဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများသည် ခငွခေျး 
သူများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ယံုကကည်စိတ်ေျေမှုအတွက်  
ဆုံးြဖတ်ခပးနိုင်ေန် ယုံကကည်စိတ်ေျေသည့် ခေျးခင ွ
ဆုိင်ော ေမှတ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေျက်အလက် 
များ မေှိကကခပ။

ထို့ခကကာင့် ဘဏ်များသည် ခေျးခငွအတည်ြပုမှု 
ြဖစ်စဉ်အတွက် စုံစမ်းစစ်ခဆးမှုများကို ခဆာင်ေွက ်
နိုင်ေန် SMEs များထံမှ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်
ပတ်သက်ခသာ တေားဝင် မှတ်တမ်းတင်ထားမှုများ၊ 
လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ၊ အေွန်လက်ေံေေှိခကကာင်း 
ခြပစာများနှင့် ခငွစာေင်းေှင်းတမ်းများ လိုအပ်သည်။
အြေားတစ်ဘက်တွင်လည်း အငယ်စားလုပ်ငန်း 
အများစုသည် မှတ်တမ်းခကာင်းစွာထားေှိြေင်း၊  
တေားဝင်မှတ်တမ်းတင်ထားြေင်းနှင့် ဘဏ်ခေျးခငွ  
ခလျှာက်ထားနိုင်ခသာ အာမေံပစည်း ပိုင်ဆိုင်ြေင်းတို့  
မေှိခပ။

ခေျးခငွေေှိနိုင်ေန် အလတ်စားနှင့် အကကီးစားလုပ်ငန်း 
များအတွက် ဘဏ်၏ ဦးစားခပးမှု အထက်ပါ 
အခကကာင်းြပေျက်မျာခကကာင့် အခသးစားခေျးခငွများ 
အတွက် ခေျးခငွြဖစ်စဉ်သည် အေျနိ်အလွန်ခပးေပပီး  
အလုပ်ရှုတ်ခသာခကကာင့် ဘဏ်များသည် အလတ်စား 
နှင့် အကကီးစားလုပ်ငန်းများြဖင့် ပိုမိုအလုပ်လုပ်လိ ု
ကကသည်။

လုံခခုံစိတ်ချရြှုြရှိအသာ အချးအငွြျား 
စီစဉ်အပးနိုင်ရန် ဘဏ်ြျားနှင့် ေအသးစားအငွအြေး 
ေွွဲ့ေစည်းြျားေတွေ် အချးအငွဆိုင်ရာ ောြခ ံ
စီြံချေ်ြျား လိုေပ်မခင်း

အဆိုပါစီမံေျက်များသည် SMEs များအခနြဖင့် ဘဏ ်
များမှ  အာမေံပစည်းမဲ့ခေျးခငွေေှိနိုင်ေန် ကူညီခပး 
နိုင်သည်။ အဆိုပါစီမံေျက်များကို စဉ်ဆက်မြပတ ်
ခဆာင်ေွက်ခပးြေင်းသည် SMES များအတွက်  
ခငွခကကးေေှိမှု တိုးတက်ခစေန် ကူညီနိုင်လိမ့်မည်  
ြဖစ်သည်။

ဘဏ်ြျားသည် ေသစ်မွစ်အသာ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
အချးအငွဆိုင်ရာ ဝန်အဆာင်ြှုြျား စီစဉ်အပးမခင်းမွင့် 
စြ်းသပ်အလ့လာအနသည်။

ြပည်တွင်းဘဏ်များသည် ခေးကွက်အေွင့်အလမ်း 
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး စမ်းသပ်ေန်နှင့် အသံုးြပုသူများ၏  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော ကျင့်သုံးမှုများကို  
ခလ့လာေန် အသစ်ြဖစ်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေျးခင ွ
ဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများကို မိတ်ဆက်ခပးေဲ့သည်။ 
KBZ ဘဏ်သည် ၎င်းတို့၏ mobile wallet နှင့် KBZ 

Pay များမှတဆင့် digital credit နှင့်ပတ်သက်ပပီး 
စီစဉ်ခပးထားကာ Yoma ဘဏ်သည် အွန်လိုင်း 
အပလီခကးေှင်းြဖစ်စဉ်မှတဆင့် smart credit နှင့် 
ပတ်သက်ပပီး စီစဉ်ခပးထားသည်။

ေွန်လိုင်းလိြ်လည်ြှုြျားသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
အငွအြေးဆိုင်ရာ ဝန်အဆာင်ြှုစီစဉ်အပးသူြျားနှင့ ်
ပတ်သေ်အသာ ယုံြေည်ြှုေို အလျာ့နည်းအစမခင်း
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုများ တိုးတက ်
လာြေင်းသည် လုံခလာက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပ 
နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခေုံခေးဆိုင်ော ေဟုသုတ မေှိခသာ 
ခကကာင့် ြဖစ်သည်။

ဆိုက်ဘာြပစ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စည်းကမ်း  
ထိန်းသိမ်းေန်၊ ခစာင့်ကကည့်ေန်နှင့် ြပစ်ဒဏ်ခပးေန်တို ့
အတွက် အစိုးေ၏ စွမ်းခဆာင်ေည်သည် ခနာက်ကျ 
ကျန်ခနသည်။  အသုံြပုသူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
ခငွခကကးဝန်ခဆာင်မှုစီစဉ်ခပးသူများအခပါ် ယုံကကည ်
မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး သတိေှိလာကကသည်။

သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် ေျွြ်းေျင် 
ြှုြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ ေခွင့်ေလြ်းြျား ရရှိြှု
၂၀၂၀ တွင် SMEs ြျားေတွေ် ေလှူရှင်ြျားြှ  
ြ,တည်အပးအသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေျွြ်းေျင်ြှုသင်တန်း 
ေအရေတွေ်တိုးတေ်လာမခင်း
၂၀၂၀ တွင် SMEs များအတွက် အလှူေှင်များမှ  
မ,တည်ထားခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှု  
သင်တန်းအခေအတွက် တိုးတက်လာသည်။  
ခလာခလာဆယ်အြဖစ်ဆုံး၂ေုမှာ-(၁) Friedrich 

Naumann Stifung မှမတည်ပပီး SME ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက ်
မှုဌာနြဖင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုတွင် Impact Hub  

Yangon မှ ခဆာင်ေွက်ထားခသာ MSMEs များ 
အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆင်သင့်ြဖစ်မှုအစီအစဉ်။
အီးခမးလ်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အသုံးြပုမှုဆိုင်ော  
သင်တန်း၊ cloud services, digital analytic tools ၊  
ဒစ်ဂျစ်တယ်အခောင်း၊ ခေးကွက်ေှာခဖွမှုနှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခပးခေျမှုစနစ်ဆိုင်ော သင်တန်း 
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များနှင့်ပတ်သက်ပပီး စီစဉ်ခဆာင်ေွက်နိုင်ေန် ၂၀၂၀ 
စက်တင်ဘာတွင် မိတ်ဆက်ခပးေ့ဲသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာဆိုင်ော အာဆီယမ်၏ ကနဦးခဆာင်ေွက်
ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာတွင်  
ြမန်မာနိုင်ငံ၌  မိတ်ဆက်ခပးေဲ့ပပီး အာဆီယမ်နိုင်ငံ 
၁၀ နိုင်ငံ၏ Google.org မှ ပံ့ပိုးခပးထားသည်။

ကနဦးခဆာင်ေွက်ေျက်များသည် အလုပ်အကိုင ်
ေှာခဖွခနကကခသာ လူငယ် ၈,၀၀၀ နှင့် အငယ်စားနှင့်  
အခသးစားလုပ်ငန်းများအတွက် အွန်လိုင်းဆိုင်ော  
လုံခေုံမှုအသိပညာကို ပျ ိုးခထာင်ခပးေန်နှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပတိုးတက်ခစေန်တို့အတွက်  
သင်တန်းများနှင့် tools များမှတဆင့် စီးပွားခေး 
အေွင့်အလမ်းများကို ေျဲ့ထွင်ခပးြေင်းြဖင့် COVID-19 

၏ ဆိုးေွားခသာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများကို 
ခလျာ့နည်းခစေန် ေည်ေွယ်သည်။

လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု မပည့်စုံြှု 
ြရှိအသာ ေချေ်ေလေ်ြျားနှင့် တရားဝင ်
ြှတ်တြ်းတင်ြှုြျား ြရှိမခင်း
ပညာေှင်များြဖင့် အလုပ်လုပ်ခသာ SMEs ၆၀ အနက်  
၂၀ ောေိုင်နှုန်းသာလျှင် လိုအပ်ခသာ အေျက်အလက ်
နှင့် မှတ်တမ်းတင်မှုများကို အဆင်သင့် စီစဉ်ေဲ့နိုင်ပပီး  
၄၄၀ ောေိုင်နှုန်းသည်  အစပိုင်းတွင် ၎င်းတို့နှင့်
ပတ်သက်ခသာ အဆင်သင့်စီစဉ်ထားမှုများ မေိှေ့ဲ 
ခသာ်လည်း လုိအပ်ခသာ စာေွက်စာတမ်းများကုိ  
စုခဆာင်းေန်အတွက် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်ေန် လုိလား 
ေဲ့သည်။ SMEs များ၏ ကျန်၄၀ောေိုင်နှုန်းသည် 
ြပည့်စုံခသာ အေျက်အလက်နှင့် မှတ်တမ်းတင်မှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး မစီစဉ်နိုင်ေဲ့ခပ။ SME အတိုင်ပင်ေံ၏ 
ခြပာကကားမှု အေ SMEs အများအြပားသည် ကကီးမား 
ခသာ  လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများတွင်ပင် 
မှတ်တမ်းတင်မှု များကို မြပုလုပ်လိုကကခကကာင်း 
သိေှိေသည်။ မိုဘိုင်းအပလီခကးေှင်းမှတဆင့် active 

customer  ၅,၀၀၀ ခကျာ်အား ကိုယ်ပိုင်နှင့် SME 
ဒစ်ဂျစ်တယ် ခေျးခငွများစီစဉ်ခပးေဲ့ခသာ Fintech 
လုပ်ငန်းေှင် တစ်ဦးသည် သူမ၏ customer 

 အများအြပားသည် ခေျးခငွများခလျှာက်ထားေန ်
အတွက် မိုဘိုင်းအပလီ ခကးေှင်းအသုံးြပုေန် 
ကန့်သတ်ထားခသာ ဒစ်ဂျစ် တယ်အသိပညာေဟ ု
သုတများခကကာင့်  အစပိုင်းတွင်အြပင်းအထန်ကကိုးပ
မ်းမှုများ ြပုလုပ်ေဲ့ေခကကာင်းခဖာ်ြပထားသည်။

အေျ ို့ customer များသည် Google Playstore 

သို့မဟုတ် အြေားခေးကွက်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အပလီခကးေှင်းများကို မည်သို့ေှာခဖွပပီး download 

လုပ်ေမည်ကိုပင်  မသိေှိကကခပ။ facebook page တွင်  
How-to videos များ အဆင်သင့်ေေှိနိုင်ခသာ်လည်း  
customer များအတွက် အဆင့်လိုက် လမ်းညွှန ်
ေျက်များ စီစဉ်ခပးေန် လိုအပ်သည်။

Customer များအခနြဖင့် အစပိုင်းတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
ခေျးခငွဆိုင်ော အပလီခကးေှင်းြဖစ်စဉ်များနှင့်ပတ်
သက်ပပီး ေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမေှိကကခသာ်လည်း  
ခေျးခငွအပလီခကးေှင်းြဖစ်စဉ်မှာ ြမန်ဆန်ပပီး  
ခပးခငွကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုကာ  
ခပးခေျနိုင်ကာ ၎င်းတို့၏ ခေျးခငွြပန်ဆပ်မှုခပါ်တွင်
အခြေေံပပီး ခေျးခငွပမာဏတိုးတက်ေေှိနိုင်
ခသာခကကာင့် ၇၀ ောေိုင်နှုန်းမှ ၈၀ ောေိုင်နှုန်းသည်  
ထပ်တလဲလဲအသုံးြပုခသာ customer များ ြဖစ်လာ 
ကကသည်။

တရားဝင်မွစ်ြှုနှင့်ပတ်သေ်အသာ ေခွင့်ေလြ်းြျား  
ဆိုင်ရာ ေသိပညာ
SMEs များ၏ ောေုိင်နှုန်းအနည်းငယ်သာလျှင် လုိင်စင် 
ေှိြေင်းနှင့် ခကာင်းစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားြေင်းတို့ြဖင့်  
၎င်းတ့ုိ၏ လုပ်ငန်းများကုိ တေားဝင်ြဖစ်ခစေန်အတွက်  
ခဆာင်ေွက်ထားြေင်းသည် ခထာက်ပံ့ခကကးများနှင့် 
ခေျးခငွများအတွက် ခလျှာက်ထားေန်အေွင့်အလမ်း 
များကို ယူခဆာင်ခပးနိုင်သည်။ SMEs အများစု 
အထူးသြဖင့် ပမို့ြပမဟုတ်ခသာခဒသများမှ SMEs  

များသည် ၎င်းတို့လုပ်ငန်းများ တေားဝင်ြဖစ်ခစေန ်
အတွက် ခဆာင်ေွက်ေမည့် ြဖစ်စဉ်များမှာ ရှုတ်ခထွး 
ပပီး မလုိအပ်ဟုထင်ခသာခကကာင့် ထိုသိုခ့ဆာင်ေွက်ေန်  
တွန့်ဆုတ်ကကသည်။

ပြို့မပနှင့် အေျးလေ်အဒသြျားရှိ SMEs ြျားေြေား 
စွြ်း အဆာင်ရည်ေွာဟြှု
Fintech လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးသည် သူမအလုပ်လုပ ်
ေဲ့ခသာ ပမို့ြပနှင့် ခကျးလက်ခဒသများေှိ SMEs 
များအကကားသိသာထင်ေှားခသာ စွမ်း ခဆာင်ေည်  
ကွာဟမှုတစ်ေပ်ေှိခနခကကာင်း သတိြပုမိေဲ့သည်။

ပမို့ြပ SMEs များသည် ပိုမိုကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်နိုင်ပပီး  
စွမ်းခဆာင်နိုင်ခသာ အလုပ်သမားများ ပိုမိုေေှိထား 
ခသာခကကာင့် ခကျးလက်ခဒသေှိ လုပ်ငန်းများမှာ  

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု
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လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု၊ လူသားေင်းြမစ ်
ဆိုင်ော စွမ်းခဆာင်ေည်၊ နည်းပညာနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုမှုတို့တွင် စွမ်းခဆာင်ေည် ပိုမိ ု
နည်းပါးဖွယ်ေှိသည်။

ေကေံအပးအဆွးအနွးပွဲ ေကေံအပးအဆွးအနွးပွဲပုံစံ
၂ နာေီကကာ virtual အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲသည ် 

WSMEs များမှ ေင်ဆိုင်ခနေခသာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်  
အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဦးစားခပး 
ခဆာင်ေွက်နုိင်ေန် စီစဉ်ထားပပီး ကန့်သတ်ေျန်ိအတွင်း  
အခြဖေှာမှုများကို တတ်နိုင်သမျှအများဆုံးြဖစ်ခစေန် 
ေှာခဖွခပးထားသည်။

ခဆွးခနွးသူများသည် ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
အေျနိ်ကုန်ခနမည့်အစား ြပဿနာများ၏ ေင်းြမစ ်
အခကကာင်းေင်းများကို ခဆွးခနွးကာ ၎င်းတို့ကိ ု
ြပုြပင်ေန်အတွက် တတ်နိုင်ခသာ နည်းလမ်းများကို 
ေှာခဖွေန် အခလးခပးခြပာကကားေဲ့သည်။ စာခေး 
သူများသည် အင်တာေျူးများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိထား 
ခသာ ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အကျဉ်းေျုပ ်
တင်ြပပပီးခနာက် (အခသးစိတ်ကို စိန် ခေါ်မှုများနှင့် 
အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အပိုင်းတွင ်
ကကည့်ပါ)ခဆွးခနွးသူများသည် မိမိတို့အခနြဖင့်  
ထိုြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး မည်သို့ ခြဖေှင်း 
နိုင်ပုံများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခြဖကကားေဲ့ကကသည်။

အေျနိ်ကန့်သတ်ေျက်ခကကာင့် စာခေးသူများသည်  
ခငွခကကးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော 
ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အဓိကထားဦးတည ်
ခဆွးခနွးေန် ဆုံးြဖတ်ေဲ့ကကသည်။ထို့ြပင် ထိုြပဿနာ 
၂ ေပ်သည် ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများအနက် အခေးကကီးဆုံး 
ြပဿနာများ ြဖစ်သည်။ ခဆွးခနွးေဲ့ခသာ ခေါင်းစဉ ်
များတွင် ခအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းခကကာင့ ်ေေှိလာ 
နိုင်မည့် အေွင့်အလမ်းများ၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု 
ဆိုင်ော ြပင်ဆင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တစ်ပပိုင ်
တည်းြဖစ်ခစြေင်းများ၊ အေွန်စနစ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး  
အဆင့်ြမှင့်တင်ေန်အတွက် လိုအပ်ေျက်များ၊ SMEs 
များအား ဆွဲခဆာင်မှုများ။

ေကေံမပုချေ်ြျား
ခဆွးခနွးသူများနှင့် သုခတသနအဖွဲ့သည် အကကံြပု 
ေျက် ၁၄ ေျက်ကို ခဖာ်ထုတ်နိုင်ေဲ့သည်။

အငွအြေးရရှိြှု
၁။ ြမန်မာနိုင်ငံခေးကွက်အတွက် ခငွခကကးဆိုင်ော 

ဝန်ခဆာင်မှုများကို စီစဉ်ြေင်းနှင့် ကန့်သတ်ြေင်း
တို့ခဆာင်ေွက်ေျနိ်တွင် အလတ်စားနှင့် အကကီးစား 
လုပ်ငန်းများမှ အငယ်စားလုပ်ငန်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ လိုအပ်ေျက်များကို ေွဲြေားြပြေင်း

၂။ WSMEs များအတွက် ကျားမဆိုင်ော ဦးတည်ခသာ 
ခထာက်ပံ့ခကကးများနှင့် ခေျးခငွများ စီစဉ်ခပးြေင်း

၃။ ပိုမိုများြပားခသာ SMEs လုပ်ငန်းများအခနြဖင့ ်
ခေေှည်တည်တံ့နိုင်ခစေန်၊ တိုးတက်နိုင်ေန်နှင့ ်
ေျဲ့ထွင်နိုင်ေန်တို့အတွက် လိုအပ်ခသာ ခေျးခငွ  
များေေှိေန် နှင့်ခေျးခငွဆိုင်ော အာမေံစီမံေျက်များ 
ြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ခေျးခငွဆိုင်ော ပလက်ခဖာင်း 
တစ်ေု တည်ခဆာက်ေန်

သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ် 
အဆာင်ရွေ်ြှုနှင့် ေျွြ်းေျင်ြှုြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ 
ေခွင့်ေလြ်းြျား ရရှိြှု
၁။  အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ၏ လုပ်ငန်းနှင့် 

ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှစ်မျ ိုးလုံးအတွက် လက်ခတွ့ 
ကျခသာ tools များြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
သင်တန်းများကို စီစဉ်ခပးေန်

၂။ နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုကို စီစဉ်ခပးေန ်
အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်tools များနှင့်ပတ်သက်ပပီး   
အသိပညာခပးြေင်းြဖင့် လုံခလာက်မှုမေှ ိ
ခသာခကကာင့် MSMEs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအဆင်သင့်ြဖစ်မှုဆိုင်ော 
သင်တန်းအစီအစဉ်များတွင် အယူအဆခြပာင်းလ ဲ
မှုဆိုင်ော ခမာ်ဂျူးတစ်ေုထည့်သွင်းေန်

၃။ WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး ြပည်တွင်း ဘာသာစကားများြဖင့ ်
ခဖာ်ြပထားခသာ digital content ဖန်တီးမှု 
များအား တိုးြမှင့်ခပးေန်

လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
၁။ လူအေျင်းေျင်းထိခတွ့ဆက်ဆံမှုနည်းပါးြေင်း 

သည် ကျားမေွဲြေားဆက်ဆံေံေမှုအတွက ်
အေွင့်အလမ်းနည်းပါးခစနိုင်ပပီး အစိုးေြဖစ်စဉ်များ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုသည် ပွင့်လင်းြမင်သာမှုြဖစ်ြေင်းကိ ု
သာမက ကျားမဆိုင်ော ဘက်လိုက်မှုမေှိြေင်းကိ ု
လည်း ြဖစ်ခပါ်ခစခသာခကကာင့် e-government  

ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ခသာခလ့လာမှု



118

ကနဦးခဆာင်ေွက်ေျက်များကို ဆက်လက ်
ခဆာင်ေွက်ေန်

၂။ SME ဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ောအစိုးေခအဂျင်စီများ
အကကား ခအဂျင်စီများစွာနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
စည်းမျဉ်းများနှင့် မူဝါဒဆိုင်ော ကနဦးခဆာင်ေွက ်
ေျက်များကို ေျနိ်ညှိေန်။ ဥပမာ-WSMEs များ 
အတွက် ခငွခကကးေေှိမှုတိုးတက်ခစေန်အတွက် 
ေဟိုဘဏ်ြဖင့် ညှိနှိုင်းခဆာင်ေွက်ေန်။

၃။ စီးပွားခေးဆိုင်ော မူဝါဒနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ြပင်ဆင်မှုများြဖင့် ဆက်လက်ခဆာင်ေွက်ေန်။  
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးအတွက် ဥပခဒအုတ်ြမစ်ေျ 
ေျနိ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံသည် ယခန့ြဖစ်နိုင်ခသာ 
အောများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ထည့်သွင်းစဉ်းစား 
ရုံမျှမက robotic process automation (RPA), 

artificial intelligence (AI), blockchain 

technology, geospatial technology, 3D  

optical sensing technology ကဲ့သို့ခသာ  
နည်းပညာအသစ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အခသးစိတ် 
အစီအစဉ်ခေးဆွဲသင့်သည်။

၄။ MSMEs များအခနြဖင့် တေားဝင်လုပ်ငန်းများြဖစ ်
ခစေန် သက်ဆိုင်ခသာ အစိုးေခအဂျင်စီများတွင ်
မှတ်ပုံတင်ြေင်း၊ လိုင်စင်ခလျှာက်ထားြေင်း၊ 
ရုံးစာလုပ်ငန်းများဆိုင်ော စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ြေင်းတို ့
အတွက် SOP ကိုခေးဆွဲေန်

၅။ အစိုးေမှ အတည်ြပုမှု၊ ကာကွယ်ခပးမှု၊ ခေျးခင ွ
ဆိုင်ောအေွန်နှင့် အြေားအကျ ိုးစီးပွားများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး စီစဉ်ခပးမှုတ့ုိြဖင့် အစုိးေ၏စည်းမျဉ်း 
များကို လိုက်နာေန်အတွက် တေားဝင်မှတ်ပု ံ
တင်ေန် SMEs များကို ဆွဲခဆာင်ြေင်း

၆။ အေွန်ခပးခဆာင်သူများအခနြဖင့် အေွန်ဆိုင်ော 
အကျ ိုးခကျးဇူးများနှင့် လူမှုလုံခေုံခေးဆိုင်ော 
အကျ ိုးစီးပွားများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုလွယ်ကူစွာ  
ေံစားနိုင်ခစေန်အတွက် လာဘ်ခပးလာဘ်ယူမှု 
ဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများ ခလျာ့နည်းခစေန်၊ လုပ်
ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေင်းနှီး 
ကျွမ်းဝင်မှုေှိခစေန်နှင့် ဝန်ကကီးဌာနများအကကား 
လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများကို ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာြဖင့် ခဆာင်ေွက်နိုင်ေန်တို့အတွက် 
အေွန်စနစ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ြပင်ဆင်ေန်

၇။ Customer များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ခဆာင်မှု 
များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိပညာခပးလှုပ်ေှားမှု့ 
များ ခဆာင်ေွက်ေန်

ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု(COVID-19)
၁။  ခမျှာ်လင့်မထားခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ခြပာင်း 

မှုခေတ်၏ ခနထိုင်မှုပုံစံအသစ်တွင် ေှင်သန်နိုင်ေန ်
အတွက် အေည်အခသွးြပည့်မီခသာ ပညာေှင်များ 
မှ WSMEs များအတွက် ခဆွးခနွးမှုနှင့် သင်ကကား 
မှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများကို စီစဉ်ခပးေန်
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၃.၆။ နိဂုံး

ယေုအစီေင်ေံစာသည် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် WSMEs များအခနြဖင့် ကကုံခတွ့ခနေခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
ဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်နိုင်ခစေန် အခေးကကီးခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအတွက် လက်ခတွ့ကျခသာ 
အြမင်များကို စီစဉ်ခပးနိုင်ေန် က ၄ ေပ်တခလျှာက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော လက်ေှိနှင့် အနာဂတ် 
စိန်ခေါ်မှုများကို ခဖာ်ထုတ်ခပးနိုင်ေဲ့သည်။ ခငွခကကးေေှိမှု၊ သင်ကကားြပသမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းများ  
ေေှိမှု၊ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု ြမန်မာနိုင်ငံေှိ WSME 

လုပ်ငန်းများ၏ ခငွအေင်းအနှီးမတည်မှုသည် အြေားကများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက စိန် ခေါ်မှုအများဆုံး  
ြဖစ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ WSMEs များသည် လိုအပ်ေျက်အခြေေံတစ်ေပ်ခပါ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို  
လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့သည်။ လူမှုမီဒီယာ၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့် digital banking တို့သည် WSMEs များမှ အမျာဆုံး 
အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များ ြဖစ်သည်။

ထို့ြပင် ခလ့လာဆန်းစစ်မှုအေ customer များ၏  ခတာင်းဆိုမှုနှင့် လုပ်သားအင်အား၏ ဒစ်ဂျစ်တယန်ည်းပညာ 
ဆိုင်ော အဆင်သင့်ြဖစ်မှုတို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုအတွက် အခေးကကီးခသာ ဆုံးြဖတ်ေျက် 
ေျမှတ်မှုဆိုင်ော အေျက်များြဖစ်ခသာခကကာင့် ကျားမကွဲြပားမှုကို အတားအဆီးတစ်ေပ်အြဖစ် မြမင်ကကခကကာင်း  
သိေှိေသည်။

ခနာက်ဆုံးတွင် ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများနှင့် အကကံခပးခဆွးခနွးမှုများသည် WSMEs များအတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ ြပဿနာများကို ဆက်စပ်လွှမ်းခေုံမှုေှိခစပပီး အခေးကကီးခသာ ပါဝင် 
ပတ်သက်သူများအတွက် အကကံြပုေျက် ၁၄ ေျက်ကို ခဖာ်ထုတ်ခပးနိုင်ေဲ့သည်။
သုခတသနအဖွဲ့သည် WSMEs များနှင့် အခေးကကီးခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအခနြဖင့် ထိုစိန်ခေါ်မှုများကို  
ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်အတွက် စီမံေန့်ေွဲခပးမည်ြဖစ်ပပီး ြမန်မာနိုင်ငံေှိ အမျ ိုးသမီးပိုင်စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ၏  
စွမ်းခဆာင်ေည်ကို ြမှင့်တင်ခပးမည် ြဖစ်သည်။
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ယေုခလ့လာမှုသည် မခလးေှားနိုင်ငံတွင် ကျားမဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန် အမျ ိုးသမီးပိုင ် 

SMEs(WSMEs)များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှ အေွင့်အလမ်းသစ်များကို ယူခဆာင်လာခပးသည ်
ဟူခသာ ယူဆေျက်နှင့်ပတ်သက်ပပီး စစ်ခဆးေဲ့သည်။

ေည်ေွယ်ေျက်မှာ-ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှတဆင့် အေွင့်အလမ်းများကို အများဆုံးဖန်တီးခပးြေင်းြဖင့် နိုင်င၏ံ 
WSME စွမ်းခဆာင်ေည်များကို တိုးြမှင့်ခပးေန်အတွက် မူဝါဒခေးဆွဲေျမှတ်သူများ၊ ပုဂလိကအေန်းက၊  
ပညာေှင်များအဖွဲ့တို့ကဲ့သို့ခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား အကကံြပုေျက်များ စီစဉ်ခပးေန် ြဖစ်သည်။  
သုခတသနတွင် အစိတ်အပိုင်း၃ေပ်ပါဝင်သည်။ (၁) WSMEs များြဖင့် ကျယ်ြပန့်ခသာ အင်တာေျူးများ၊  
(၂) ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများ၊ (၃) ပါဝင်ပတ်သက်သူ ၉ ဦးြဖင့် အကကံခပးမှုဆိုင်ော အလုပ်ရုံခဆွခနွးပွဲ

၂၀၂၀ ဇွန်မှ ကသဂုတ်အကကား ခဆာင်ေွက်ေဲ့ခသာ ထိုခလ့လာမှုသည် က ၄ ေပ်ြဖင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။  
(၁)ခငွခကကးေေှိမှု၊ (၂)ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်မှု၊ သင်ကကားြပသမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ (၃)လုပ်ငန်း 
ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများ/ြဖစ်စဉ်များ၊ (၄)အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု(COVID-19)။ အဓိက ကအလိုက ်
ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများမှာ ခအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်သည်။

ေ-၁- အငွအြေးြတည်ြှု
WSME လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည် လုပ်ငန်းများအား ဘဏ်ခေျးခငွများနှင့် အစိုးေခထာက်ပံ့ခကကးများကို  
အသုံးြပုပပီး မတည်ကကသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အြေားခငွခကကးေေှိမှုနည်းလမ်း 
များဆိုင်ော ကန့်သတ်ထားခသာ အသိပညာေဟုသတများခကကာင့်၎င်း၊  ေှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်ခသာ 
ခေျးခငွေယူမှုနှင့် လွှခဲြပာင်းမှုဆုိင်ော နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စွန်းစားမှု မြပုလုိခသာခကကာင့် ၎င်းေှယ်ယာ 
ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အများထံမှ ခေျးခငွေယူမှုနည်းလမ်းနှင့် အွန်လိုင်းမှ ခေျးခငွေယူမှုနည်းလမ်းတို့ကို 
များစွာ အသုံးမြပုေဲ့ခပ။

ေ-၂-ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်မခင်း၊ သင်ြေားမပသြှုနှင့် ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
သင်ကကားြပသမှုေံယူေန်အတွက် ြပင်ပမှ သင်ကကားြပသခပးမည့်သူများအား မယုံကကည်ေသည့်အတွက်  
ယုံကကည်ေခသာ မိသားစုများနှင့် သူငယ်ေျင်များထံမှသာ သင်ယူေန် ကန့်သတ်ြေင်းေံထားေသည်။ ထို့ြပင်  
ခနောတိုင်းလိုလိုတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးြပုခနကကခသာခကကာင့် ထိုနည်းပညာများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ခေှာင်လွှဲေန်လည်း မြဖစ်နိုင်ခပ။

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
ယေုကသည် ပိုမိုကကီးမားခသာ  တိုးတက်မှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများနှင့်ေျတိ်ဆက်ထားခသာခကကာင့် 
လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များ(ဥပမာ-စာေင်းကိုင်နှင့် လူ့စွမ်းအားအေင်းအြမစ်များ)နှင့်ပတ်သက်ခသာ တိုးတက်မှုများကို 
အြပုသခဘာ ခဆာင်ခသာ တိုးတက်မှုများအြဖစ် အြမင်ကျယ်စွာ လက်ေံယူဆနိုင်သည်။

Tools များအတွက် ကုန်ကျစေိတ်များေှိခသာ်လည်း အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ေပ်အြဖစ် မြမင်ခပ။ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools 
အသံုးြပုခသာသူများသည် အိမ်မှခနပပီး အလုပ်လုပ်နုိင်ြေင်းနှင့် ဆုိေှယ်မီဒီယာနှင့် အွန်လုိင်းဆက်သွယ်မှုများြဖင့်  
ကျားမဆိုင်ော ြပဿနာများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ြေင်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ယေုအေန်းကကို ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု(COVID-19)
၎င်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုခသာခနောများတွင် သိသာထင်ေှားမှုအေှိဆုံး ြဖစ်သည်။ ခေှေ ့ခြပာင်း 
အလုပ်လုပ်နိုင်ေန်အတွက် ပံ့ပိုးမှုများ(remote servers ၊ virtual meetings ၊ e-commerce platforms ၊ online 

၄.၁။  အကျဉ်းေျုပ် 
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deliveries)သည် လုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မြပတ်ခဆာင်ေွက်ောတွင် အလွန်အခေးကကီးသည်။ သို့ောတွင် ထိုသို ့
လက်ေံကျင့်သုံးြေင်းသည် ခေွးေျယ်မှုတစ်ေပ်အြဖစ်ထက်ပိုပပီး အေှိန်ြမင့်လာနိုင်သည်။

WSME လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ပညာေှင်များထံမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော  
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေင်ဆိုင်ေန်အတွက် အခြဖေှာမှုများနှင့် အကကံြပုေျက်များကို ဖန်တီးနိုင်ေန် 
အကကံခပးသူများ၏ ခဆွးခနွးပွဲထံသို့ ယူ ခဆာင်လာေဲ့သည်။

ကအားလုံးတခလျှာက် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခလ့လာထား ေသာခကကာင့် တိုးတက်ခသာ အယူအဆ 
မေှိြေင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုောတွင် လုပ်ငန်းေှင်များအား အဓိကဟန့်တားခနခသာ စိန်ခေါ်မှု 
တစ်ေပ်ြဖစ်သည်။
အယူအဆနှင့်ပတ်သက်ခသာ အတားအဆီးကို ခကျာ်လွှားေန် အဆိုြပုထားခသာ အကကံြပုေျက်များမှာ -
• အကကံြပုထားခသာ လက်ခတွ့အကျဆုံးအခြဖေှာမှု(အကျ ိုးသက်ခောက်မှုြမင့်မားြေင်း၊ အလယ်အလတ် 

ကကိုးပမ်းမှုသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ော လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုခဆာင်ေွက်ခစနိုင်ြေင်း
• ခအာင်ြမင်ခနခသာ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များနှင့် စံထားေသူများြဖင့် ခဆွးခနွးပွဲများကျင်းပြေင်းနှင့်  

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ tools များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိပညာတိုးတက်ခစြေင်းတို့သည် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ 
အစည်းများြဖင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ြေင်းမှတဆင့် ပုံမှန်အခြေေံတစ်ေပ်ခပါ်တွင် လျင်ြမန်စွာ ခဆာင်ေွက်နိုင်ခသာ
ခဆာင်ေွက်ေျက်များ ြဖစ်ြေင်း

• ခနာက်ဆုံးတွင် အြမင့်မားဆုံးအကျ ိုးသက်ခောက်မှုေှိပပီး ခေေှည်တည်တံ့နိုင်မည့် အခြဖေှာမှုတစ်ေပ်မှာ 
တတိယအဆင့်ပညာခေးစနစ်မှတဆင့် အခြေေံအဆင့်တွင် ခြပာင်းလဲမှုများနှင့်အတူ အခစာပိုင်းခေတ်မှ  
တိုးတက်ခသာအယူအဆတစ်ေပ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး မိတ်ဆက်နိုင်မည် ြဖစ်သည်။ သို့ောတွင် နိုင်ငံခတာ် 
ပညာခေးမူဝါဒများနှင့် ေည်ေွယ်ေျက်များ ခြပာင်းလဲောတွင်ခတွ့ကကုံေခသာ စိန်ခေါ်မှုများခကကာင့် 
ြမင့်မားခသာ ကကိုးပမ်းမှုဆိုင်ော အခြဖေှာမှုတစ်ေပ်အြဖစ် ၎င်းကို ယူဆနိုင်သည်။
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ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့် စီးပွားအရးဆိုင်ရာ 
ွွံ့ပွိုးတိုးတေ်ြှု  
အခေှ့ခတာင်အာေှနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် 
မခလးေှားသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို 
လက်ေံေဲ့ပပီး ထိုနည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်
သက်ခသာ ကကိုတင်ြပင်ဆင်မှုများြပုလုပ်ေန် 
ဆက်လက်ခဆာင်ေွက်လျှက်ေှိသည်။ အစိုးေသည ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုနှုန်း 
အေှိန်ြမှင့်တင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဦးတည်ခသာ 
မူဝါဒများကို အခကာင်အထည်ခဖာ်ခဆာင်ေွက ်
ေန်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
တိုးြမှင့်ခမာင်းနှင်ေန်အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ခအဂျင်စီများကို 
အခကာင်အထည်ခဖာ်ေန်တို့အတွက်ခဆာင်ေွက ်
ောတွင် အခေးကကီးခသာအေန်ကတစ်ေပ်မှ 
ပါဝင်ခနသည်။

၄.၂။ နိုင်ငံခနာက်ေံအခြေအခန

အိမ်ခထာင်စုများတွင် အင်တာနက်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်း 
ေေှိမှုသည် ၂၀၁၉ တွင် ၉၀.၁ ောေိုင်နှုန်းနှင့် ၉၈.၂  
ောေိုင်နှုန်းအသီးသီးေှိပပီး စီးပွားခေးတိုးတက်မှုကို  
အြပုသခဘာခဆာင်ခသာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှု 
ေှိသည်။ ၂၀၁၈ တွင် မခလးေှား၏ GDP ၏ ၁၈.၅  
ောေိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် RM267.7 ဘီလီယံ(အခမေိကန ်
ခဒါ်လာ ၆၃.၇ ဘီလီယံ)သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွား 
ခေးတွင် ကျယ်ြပန့်စွာ ပါဝင်ေဲ့သည်။ ၎င်း၏ ၁၂.၆ 
ောေိုင်နှုန်း သည် ICTကမှ ြဖစ်ပပီး ICTမဟုတ်ခသာ 
လုပ်ငန်း များအတွက် e-commerce မှ ၅.၉ ောေုိင်နှုန်း 
ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၇ ေုနှစ်ကတည်းကဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွား 
ခေးသည် အလုံးစုံြဖစ်ခသာ GDPထက်ပိုမိုလျင်ြမန်စွာ 
 တိုးတက်လျက်ေှိသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှတဆင့် အစိုးေဆိုင်ော 
ဝန်ခဆာင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းများဆိုင်ော ဝန်ခဆာင ်
မှုများနှင့် ခဆာင်ေွက်မှုများအား ခပါင်းစည်းမှုနှင့်  
တိုးတက်မှုတို့အတွက် အစိုးေ၏ လမ်းညွှန်ေျက်နှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး သတိြပုမိေဲ့သည်။ ၂၀၁၉ တွင်  
ကမ ာဘ့ဏ်မှ မခလးေှားအား ဘဏ်လုပ်ငန်းများ
ခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော အဆင်ခြပလွယ်ကူမှုအဆင့်  
သတ်မှတ်ြေင်းအတွက် အာေှတွင် ၅ နိုင်ငံခြမာက ်
အဆင့်နှင့် ကမာလုံးဆိုင်ောတွင် ၁၅ နိုင်ငံခြမာက ်
အဆင့်အြဖစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။

မခလးေှားေှိ အင်တာနက်ေေှိမှုသည် တစ်ခနောနှင့်  
တစ်ခနော မတူညီဘဲ ကွဲြပားသည်။ ပမို့ြပ 
ပန်နီဆူလာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ခကျးလက်ခဒသများနှင့်  
မခလးေှားအခေှ့ပိုင်း ခဒသများသည် အင်တာနက ်
ေျတိ်ဆက်အသုံးြပုမှုနည်းပါးပပီး အင်တာနက ်
ေျတိ်ဆက်မှုနှုန်း ခနှးသည်။ ကမ ာဘ့ဏ်၏ ၂၀၁၈ 
အစီေင်ေံစာအေ အိမ်နီးေျင်း စင်ကာပူနုိင်ငံအပါအဝင် 
မခလးေှားသည် အင်တာနက် ခဒါင်းလုပ်နှုန်းခနှးပပီး  
တိုးတက်ခသာ နိုင်ငံအများ အြပားထက် 
ခေးနှုန်းြမင့်မားခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

2019

90.1%

Household Internet 
Access

98.2%

Household Mobile 
Phone Access

ပုံ ၄ႉ၁- အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ော ထိုးခဖာက်မှု

ပုံ ၄ႉ၂- GDP တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာပါဝင်မှု

Source: Main Findings, Malaysia Digital Economy 2018, Dept 
of Statistic Malaysia, Oct 2019

Contribution of Digital Economy to 
GDP in 2018

18.5%
US $63.7 
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၂၀၁၉ တွင် မခလးေှားသည် အာဆီယံနိုင်ငံများ
အတွင်း မိုဘိုင်းခဒတာ 1GB လျှင် ကုန်ကျမှုဒုတိယ 
အနည်းဆုံးနိုင်ငံြဖစ်ပပီး broadband ြမန်နှုန်းသည် 
ကမာ ခပါ်တွင် ၃၄ နိုင်ငံခြမာက်ြဖစ်ပပီး အာဆီယမ ်
ခဒသအတွင်း တတိယခြမာက်နိုင်ငံအဆင့်တွင ်
ေှိသည်။

၂၀၂၀ အခစာပိုင်းတွင် COVID-19 ြဖစ်ပွားမှုနှင့ ်
မတ် ၁၈ မှ စတင်ခသာ အစိုးေ၏ ခနာက်ဆက်တွ ဲ
လှုပ်ေှားမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ထိန်းေျုပ်ခသာ 
အစီအစဉ်(MCO)သည် consumer များနှင့် လုပ်ငန်း 
များနှစ်မျ ိုးလုံးအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုကို အေှိန်ြမှင့်တင်ခပးေဲ့သည်။

ဇွန်တွင် Ernst&Young မှ ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည့်  
လုပ်ငန်းဆိုင်ော အကျ ိုးသက်ခောက်မှုနှင့်ပတ်သက ်
ခသာ ကွင်းဆင်းခလ့လာမှုအေ လုပ်ငန်းများ၏  
၃၀ ောေိုင်နှုန်းခကျာ်သည် ထိုကပ်ခောဂါကို တုံ့ြပန ်
ေန်အတွက် ၎င်းတို့၏ နည်းပညာဆိုင်ော စွမ်းခဆာင ်
ေည်ကို အဆင့်ြမှင့်ေန် သို့မဟုတ် ေျဲ့ထွင်ေန် အဆင့ ်
များကို ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

အလားတူပင် facebook နှင့် Bain&Company တို့၏  
မကကာခသးမီက ေဆာင်ေွက်ေဲ့ခသာ ခလ့လာမှုအေ  
မခလးေှားသည် ၂၀၂၀ တွင် ခဒသအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာအသုံးြပုသူဆိုင်ော အြမင့်မားဆုံး 
ောေိုင်နှုန်း(၁၅ နှစ်နှင့်အထက်ေှိခသာ လူဦးခေ၏ 
၈၃ ောေိုင်နှုန်း)နှင့်ပတ်သက်ပပီး မှတ်တမ်းတင်နိုင ်
ေဲ့သည်။ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုနှင့် SMEs ြျား
SMEs များသည် ၂၀၁၈ တွင် မခလးေှား၏ GDP ၏  
၃၈.၃ ောေုိင်နှုန်းပါဝင်ပပီး ၂၀၁၉ တွင် ၃၈.၉ ောေုိင်နှုန်း 
အထိ ြမင့်တက်ေဲ့ကာ မခလးေှားစီးပွားခေးတွင်  
အခေးကကီးခသာ တိုးတက်မှုဆိုင်ောအေန်းက 
တစ်ေပ် ြဖစ်ေဲ့သည်။

SMEs များသည် ၂၀၁၈ တွင် နိုင်ငံအလုပ်အကိုင်၏ 
သိသာထင်ေှားခသာ ၆၆.၂ ောေိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စား 
ြပုသည်။

ပုံ ၄ႉ၃- စီးပွားခေးတွင် SME ပါဝင်မှု

ပုံ ၄ႉ၄- SMEs များ၏ အနက်ဖွင့်ဆိုေျက်

SME 
contribution

39%**
to GDP

USD** 
141 

billion

18%**
to Exports

66%**
to 

Employment

အေရာင်းဝင်ေငွ RM300,000(USD 72,000)မှ RM15 million 

(USD3.6million) ေအာက်နည်းပီး အချ ိန်ြပည့်ဝန်ထမ်း ၅ဦး မှ 
၇၅ဦးေအာက်

အငယ်စား

အေရာင်းဝင်ေငွ RM15million(USD 3.6million)မှ RM50 million 

(USD12million)ေအာက်နည်းပီး အချ ိန်ြပည့်ဝန်ထမ်း ၇၅ဦး မှ 
၂၀၀ဦးေအာက်

အလတ်စား

အေရာင်းဝင်ေငွ RM300,000(USD 72,000)မှ RM3 million 

(USD720,000million)ေအာက်နည်းပီး အချ ိန်ြပည့်ဝန်ထမ်း ၅ဦး 
မှ ၃၀ဦးေအာက်

အငယ်စား

အေရာင်းဝင်ေငွ RM3million(USD 720,000)မှ RM20 million 

(USD4.8million) ေအာက်နည်းပီး အချ ိန်ြပည့်ဝန်ထမ်း ၃၀ဦး မှ 
၇၅ဦးေအာက်

အလတ်စား

ထုတ်လုပ်မှု

ဝန်ေဆာင်မှုှင့် အြခားကဏများ
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အထက်ပါပုံသည် မခလးေှားတွင် SMEs များ၏ 
တေားဝင်အနက်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဖာ်ြပထားသည်။  
SE တစ်ေုအြဖစ် အေည်အခသွးြပည့်မီနိုင်ေန်  
မခလးေှား၏ စံနှုန်းသည် တစ်နှစ်လျှင် အခမေိကန ်
ခဒါ်လာ ၇၂,၀၀၀ ေေှိပပီး ကမခောဒီးယား၏ အခမေ ိ
ကန်ခဒါ်လာ ၅၀,၀၀၀ နှင့် အင်ဒိုနီးေှား၏ ၂၀,၄၀၀ 
ထက်ပိုမို ြမင့်မားသည်။ 

ME အတွက် စံနှုန်းသည်လည်း  အခမေိကန်ခဒါ်လာ  
၇၂၀,၀၀၀ ေှိကာ ကခောဒီးယား၏ အခမေိကန ်
ခဒါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ နှင့် အင်ဒိုနီးေှား၏ အခမေိကန ်
ခဒါ်လာ ၁၇၀,၀၀၀ ထက် ပိုမိုြမင့်မားသည်။ 
ပိုမိုြမင့်မားခသာ ဝင်ခငွေေှိမှုခကကာင့် မခလးေှား၏  

SMEs များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံး 
ြပုနှုန်းသည် အြေားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက  
ကွာြေားသည်။

မခလးေှားစာေင်းဌာန(DOSM)မှ ၂၀၁၇ တွင် ထုတ်ခဝ 
ခသာ ခနာက်ဆုံးစီးပွားခေးဆိုင်ော သုခတသနအေ 
မခလးေှား၏ SMEs စုစုခပါင်းအခေအတွက်သည်  
စုစုခပါင်းလုပ်ငန်းများ ၏  ၉၀၇,၀၆၅ သို့မဟုတ် 
၉၈.၅ ောေိုင်နှုန်းအထိ ြမင့်တက်ေဲ့သည်။
အခသးစားလုပ်ငန်းများသည် မခလးေှား SMEs နှင့် 
ပတ်သက်ခသာ တေားဝင်အနက်ဖွင့်ဆိုမှုတွင် ပါဝင ်
ခကကာင်း မှတ်သားေန် အခေးကကီးသည်။ မခလးေှား 
တွင် SMEs များ၏ ၇၆.၅ ောေိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်  
အများစုသည် အခသးစားလုပ်ငန်းများြဖစ်ကကပပီး  
အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှာ ၂၁.၂  
ောေိုင်နှုန်းနှင့် ၂.၃ ောေိုင်နှုန်းသာလျှင် အသီးသီးေှိကက 
သည်။ 146 ဝန်ခဆာင်မှုလုပ်ငန်းများမှာ အကကီးဆုံး 
ကြဖစ်ပပီး ၈၉.၂ ောေိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ၈၀၉,၁၂၆ 
ေုကို ကိုယ်စားြပုသည်။

အခသးစားလုပ်ငန်းများ မပါဝင်ပါက တူညီခသာ  
အစီေင်ေံစာအေ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်း 
များမှာ ၂၁၃,၃၉၅ ေှိပပီး အငယ်စားလုပ်ငန်းများသည်  
၉၀.၃ ောေိုင်နှုန်းနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှာ  
ကျန်ေှိခနခသာ ၉.၇ ောေိုင်နှုန်း ြဖစ်ခကကာင်း ေှာခဖ ွ
ခတွ့ေှိထားသည်။

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

>210,000 Small & Medium Enterprises

Small Enterprise

Medium Enterprise

90.3%

9.7%

ပုံ ၄ႉ၅- အခသးစားလုပ်ငန်းများတွင် 

ပါဝင်ခသာ SMEs အခေအတွက်

ပုံ ၄ႉ၆- SEs နှင့် MEs အခေအတွက်
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၂၀၁၅ တွင် မခလးေှား၏ အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs များသည် ၂၀.၆ောေိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ၁၈၆,၉၃၀ေု(အခသးစား
လုပ်ငန်းများအပါအဝင်)သာလျှင်ေိှပပီး လုပ်ငန်းအများစု(၉၂.၇ောေုိင်နှုန်း)မှာ ဝန်ခဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ ြဖစ်သည်။

မခလးေှားတွင် WSMEs နှင့်ပတ်သက်ခသာ ြပင်ဆင်ထားသည့် တေားဝင်ကိန်းဂဏန်းများမေှိခသာခကကာင့ ်
စာခေးသူများသည် မခလးေှားတွင် အမျ ိုးသမီးပိုင်အခသးစားမဟုတ်ခသာ SMEs များသည် ၃၀,၀၀၀ မှ 
၄၀,၀၀၀ အထိေှိနိုင်သည်ဟု ေန့်မှန်းထားသည်။

အစိုးေသည် အခြေေံအခဆာက်အအုံများ၊ အကကံခပးများ၊ ခငွခကကးဆိုင်ော ပံ့ပိုးမှုအမျ ိုးအစားများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး SMEs များအား စီစဉ်ခပးေန်အတွက် Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (နိုင်ငံခတာ် 
စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ောမူဝါဒ ၂၀၃၀)ကဲ့သို့ခသာ မူဝါဒအသစ်များ၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်း
ခကာ်ပိုခေးေှင်းမခလးေှား(SME Corp.Malaysia ဟုခေါ်ခသာ)နှင့် SME ဘဏ်များကဲ့သို့ခသာ အဖွဲ့အစည်း 
အသစ်များြဖင့် မိတ်ဆက်ခပးေဲ့ပပီး ယေုကနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခေှ့သို့ခမာင်းနှင်ောတွင် အေန်းကတစ်ေပ်မှ  
ပါဝင်ေဲ့သည်။

COVID-19 သည် မခလးေှားတွင် SMEs များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
လှုံ့ခဆာ်ခပးေဲ့ကာ အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းနှင့် အကျပ်အတည်းကာလအလွန် ခနထိုင်မှုပုံစံသစ်အတွင်း  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုကို အခေးကကီးခသာ ေပ်တည်မှုဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်မှုအေည်အခသွးတစ်ေပ ်
အြဖစ် ေိုင်မာခစေဲ့သည်။

LSE ခဆာင်းပါးမှ အကျပ်အတည်းကာလမတိုင်မီ မခလးေှားေှိ လုပ်ငန်းများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို  
လက်ေံကျင့်သံုးမှုမြပုေ့ဲပဲ ခနာက်ကျကျန်ခနကကခကကာင်း ခဖာ်ြပေ့ဲသည်။ မေိှမြဖစ်မဟုတ်ခသာ အခေးမကကီးသည့်  
လုပ်ငန်းများကို ပိတ်သိမ်းေြေင်းများနှင့် ေေီးသွားလာမှုကန့်သတ်ေျက်များြဖင့် ေင်ဆိုင်ေြေင်းများခကကာင့်  
လုပ်ငန်းများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသို့ ခြပာင်းလဲေန် ဖိအားခပးြေင်းေံေသည်။ သို့ောတွင် LSE ခဆာင်းပါး 
အေ ြပဿနာအများအြပားသည် ခငွခကကးစီးဆင်းမှုအပါအဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ကုန်ကျစေိတ်နှင့် အသုံးြပုမှုတို့အခပါ်တွင်  ဆက်လက်အကျ ိုးသက်ခောက်မှု ေှိခနသည်။  

ခငွခကကးဆိုင်ောနှင့် ကျားမဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များကို ေင်းဆိုင်ခနေခသာ WSMEs များအတွက် COVID-19  

သည် စိန်ခေါ်များနှင့် အေွင့်အလမ်းများကို ြဖစ်ခပါ်ခစသည်။ စာခေးသူများသည် မခလးေှား၌ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာများကို လက်ေံကျင့်သုံးောတွင် WSMEs များ၏ ကကိုးပမ်းမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အနီးကပ်ကကည့်ရှု 
ေဲ့ကာ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ေျက်များနှင့် အကျ ိုးစီးပွားများကို ခပါင်းစည်းခလ့လာေဲ့သည်။

Source: “Economic Census 2016”, Dept of Statistics 
Malaysia, Dec 2017, Stratos Estimates.

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

ပုံ ၄ႉ၇- အမျ ိုးသမီးပိုင် SMEs ေန့်မှန်းအခေအတွက်

21% 
WSMEs

Inclg. 
micro-enterprises

40K - 50K
women-owned 
small & medium 

enterprises
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မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

SMEs များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေး၏ အခေးကကီးမှု 
များခကကာင့် ယေုခလ့လာမှုသည် မခလးေှားတွင ်

WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာြဖင့်  
အေွင့်အလမ်းအသစ်များကို ဖန်တီးမှုနိုင်ေှိ/မေှ ိ
ဆိုသည်နှင့် မည်သို့ဖန်တီးမည်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက ်
ပပီး စမ်းသပ်ထားသည်။ သုခတသန၏ အဓိက 
ေည်ေွယ်ေျက်မှာ WSMEs များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာကို အသင့်ခတာ်ဆုံးြဖစ်ခစေန်အတွက်  
အသုံးြပုေန် အကကံြပုေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး မူဝါဒ 
ေျမှတ်သူများ၊ ပုဂလိကအေန်းကများနှင့် 
ပညာေှင်အဖွဲ့အစည်းများကို စီစဉ်ခပးေန် ြဖစ်သည်။

သုအတသနနှင့်ပတ်သေ်အသာ ယုံြေည်ြှု
လုပ်ငန်းများတွင် အမျ ိုးသမီးများအား ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ော စွမ်းခဆာင်  
ေည်များြဖင့် ခပါင်းစပ်ခပးပပီး လူပ်ပိုင်ေွင့်ခပးြေင်း 
သည် (၁)ခေေှည်တည်တံ့ပပီး အကျ ိုးအြမတ်ေေှ ိ
နိုင်ခသာ လုပ်ငန်းများကို တည်ခဆာက်ေန်၊  
(၂)အမျ ိုးသမီးများနှင့် အသိုက်အဝန်းများကိ ု
လုပ်ပိုင်ေွင့် ပိုမိုခပးေန်၊ (၃)လူမှုခေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်
စီးပွားခေးတိုးတက်မှုကို လှုံ့ခဆာ်ခပးေန် ြဖစ်သည်။

သုအတသနဆိုင်ရာ ေယူေဆ
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် ကျားမဆိုင်ော စိန်ခေါ် 
မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန် WSMEs များအတွက်  

၄.၃။ နည်းပညာ

အေွင့်အလမ်းသစ်များကို ခပးသည်။ သို့ောတွင်  
၎င်းသည် WSME ၏သက်တမ်းနှင့် အေွယ်အစားခပါ် 
မူတည်ပပီး ခြပာင်းလဲနိုင်သည်။

ေချေ်ေလေ်စုအဆာင်းြှု သုအတသနသည် 
ခအာက်တွင် ခဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အဓိက 
အစိတ်အပိုင်း ၃ ေပ်ြဖင့် အေည်အခသွးမီေျဉ်းကပ်မှု  
နည်းလမ်းတစ်ေပ်ကို လက်ေံကျင့်သုံးထားသည်။  
ကျယ်ြပန့်ခသာ အင်တာေျူးများကို ၂၀၂၀ ဇွန်၂၅ မှ  
ဇူလုိင်၂၂ အထိ WSME လုပ်ငန်းေှင်များြဖင့် ခဆာင်ေွက် 
ထားသည်။

WSME များနှင့် အင်တာေျူးများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ 
ကို၂၀၂၀ August ၆ ေက်မှ ၂၄ ေက်အထိ ခဆာင်ေွက ်
ေဲ့ခသာ ပညာများနှင့် အင်တာေျူးများနှင့်ပတ်သက ်
ပပီး လမ်းညွှန်ေန် အသုံးြပုေဲ့သည်။ အဆိုပါေှာခဖွ
ခတွ့ေှိမှုများကို ၂၀၂၀ August ၂၅ ေက် ၌ ြပုလုပ ်
ကျင်းပေဲ့ခသာ အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲတွင် ခဆွးခနွး 
တင်ြပထားခသာ အခေးကကီးသည့်အြမင်များြဖင့်  
ခပါင်းစပ်ေဲ့သည်။ အမည်ခဖာ်ြပေန် သခဘာတူထား
သူများမှအပ ခြဖဆိုသူများနှင့် ခဆွးခနွးသူများ၏ 
အမည်များကုိ လျှ ို့ဝှက်ထားနုိင်ေန်အတွက် ထုတခ်ဖာ် 
ခြပာကကားမှုြပုမည် မဟုတ်ခပ။

WSME Interviews2 interviews 
were conducted 
through Zoom

Female-Led SMEs Interview

16 interviews 
were conducted 

face-to-face

2 interviews 
were conducted 
through Zoom

Expert Interviews Advisory Panel

2 interviews 
were conducted 

face-to-face

Advisory panel 
was conducted 

face-to-face

ပုံ ၄ႉ၈- သုခတသနဆိုင်ော နည်းလမ်း
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COVID-19 ခကကာင့် အင်တာေျူးအေျ ို့ကို အွန်လိုင်းမှ  
ခဆာင်ေွက်ေဲ့ေသည်။ သို့ောတွင် အများစုသည်  
လူခတွ့အင်တာေျူးေန် သခဘာတူညီေဲ့သည်။  
အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲကို အစိုးေ၏ စည်းမျဉ်းများ 
ခြဖခလျှာ့မှုများခကကာင့် ြပင်ပတွင် ကျင်းပနုိင်ေ့ဲသည်။

သုအတသနဆိုင်ရာ စိန်အခါ်ြှုြျား
စိုက်ပျ ိုးခေးကသည် အမျ ိုးသားများလွှမ်းမိုးမှုများ 
ခသာခကကာင့် အဆိုပါကမှ ခြဖကကားသူများကို  
စုခဆာင်းေန်မှာ စိန်ခေါ်မှုေှိသည်။ ခြဖကကားသ ူ
အားလုံးသည် ကွာလာလမ်ပူနှင့် သီေိလကဂာတို့တွင်  
အခြေစိုက်ပပီး ခြဖဆိုေန်အတွက် ြငင်းဆိုမှုများေှိေဲ ့
ခသာခကကာင့် ခဒသြပင်ပေှိ ခြဖကကားမည့်သူများနှင့်  
ေျတိ်ဆက်နိုင်ေန် ကကိုးပမ်းမှုများြပုလုပ်ောတွင်  
စိန်ခေါ်မှုများေှိေဲ့သည်။ သုခတသနမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှု 
များသည် ပမို့ြပေှိ ပညာတတ်အမျ ိုးသမီးများ 
ြဖစ်သည့် ဝင်ခငွအလယ်အလတ်နှင့်အထက်တွင်ေှိ

ထိုကများသည် WSMEs များအတွက် လုပ်ငန်း 
ဆိုင်ော ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်
ပတ်သက်ပပီး အခေးကကီးခသာ အေျက်များကို  
ကိုယ်စားြပုခသာခကကာင့် ခေွးေျယ်ထားြေင်း  
ြဖစ်သည်။ ခြဖကကားသူများထံမှ မှတ်ေျက်များကို  
သတင်းအေျက်အလက်များအြဖစ် သက်ဆိုင်ော  
ကများတွင် ခဖာ်ြပထားသည်။

ထိုမှတ်ေျက်တစ်ေုစီနှင့်ပတ်သက်ပပီး က ၁၊ ၂၊ ၃  
သ့ုိမဟုတ် ၄ တ့ုိနှင့် သက်ဆုိင်မှုေိှ/မေိှကုိ ေဲွြေားနုိင်ေန်  

ေဆိုပါေင်တာဗျူးြျားတွင် ေ(၄)ရပ် ပါဝင်သည်။

ခသာ WSME လုပ်ငန်းေှင်များခပါ်တွင် အခြေေံသည်။
လုပ်ငန်းေှင်အများစုထံမှ ကျားမဆိုင်ော ြပဿနာ 
များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သတင်း 
အေျက်အလက်များ စုခဆာင်းောတွင်လည်း ပိုမို 
စိန်ခေါ်မှုများ ေှိေဲ့သည်။ ခေှးရိုးအယူအဆများကို  
လက်ေံကျင့်သုံးကကခသာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အေျ ို့ 
ခသာကျားမဆိုင်ော ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ဖွင့်ဟခြပာဆိုေန်မှာ လွန်စွာပုဂိုလ်ခေးဆန်ပပီး 
ထိေိုက်လွယ်မှုကို ြဖစ်ခစနိုင်သည်။

အမျ ိုးသမီးများအားလုံးသည် ပညာတတ်များကကပပီး  
အများအြပားသည် အခေးကကီးခသာ ကျားမဆိုင်ော  
စိန်ခေါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်နိုင်ေန်အတွက် အေက်အေဲ 
များေှိတတ်ကကခသာခကကာင့် မိသားစုကွန်ေက်များ 
(လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်၊ ေင်ပွန်း၊ မိဘ၊ခမာင်နှမ)ထံမှ 
ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ယူကကေသည်။

ပိုမိုအခသးစိတ်ခဆာင်ေွက်ထားသည်။ ထိပ်တန်း 
စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ထိုသတင်းအေျက်အလက်များကို အသုံးြပုကာ 
ခဖာ်ထုတ်ထားသည်။

ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများကို သုခတသနဆိုင်ော ယူဆေျက ်
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခလ့လာဆန်းစစ်ထားသည်။ 
ခလ့လာမှုတွင် ကန့်သတ်ထားခသာ MEs များခကကာင့်  
ခေုံငုံသုံးသပ်ခသာ နည်းလမ်းကို အသုံးြပုထားသည်။
ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများသည် က ၄ ေပ ်

Pilar 1
Access to 
Financing

Pilar 2
Access Mentoring, 

Networking, and Skills

Pilar 3
Business 

Processes & 
Management

Pilar 4
Crisis Management 

(COVID-19)

ပုံ ၄ႉ၉- သုခတသနဆိုင်ော ကများ
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နှင့်သက်ဆိုင်ခသာ WSMEs များမှ ခဖာ်ြပထားခသာ  
စိန်ေါ်မှုများကုိ ခကျာ်လွှားနုိင်ေန် လုိအပ်ခသာ အဆင့် 
များကို ခဖာ်ထုတ်ေန်နှင့် SME နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း
ပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော ခဂဟစနစ်နှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ပိုမိုနားလည်သိေှိခစေန်တို့အတွက် အမျ ိုးမျ ိုးခသာ  
ပါဝင်ပတ်သက်သူများြဖင့် ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။   
အမျ ိုးသမီးဦးခဆာင်ခသာ SMEs များမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် 

နည်းပညာဆိုင်ော အများဆုံးအလားအလာများကို 
မည်သို့ ေေှိနိုင်ခကကာင်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
လက်ခတွ့ကျသည့် အကကံြပုေျက်များနှင့် အခြဖေှာမှု 
များကို ဖန်တီးနိုင်ေန်အတွက် WSMEs များနှင့် 
ပညာေှင်များထံမှ ေှာခဖွ ခတွ့ေှိမှုများကို အကကံခပး 
ခဆွးခနွးပွဲသို့ ယူ ခဆာင်လာေဲ့သည်။ 

အမွြေားသူြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ ေအြောင်း WSME လုပ်ငန်းရှင်ြျား၏ ေတိုချုပ ်profile

ဝန်ခဆာင်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တည်ခဆာက်မှု က၃ေပ်မှ WSME လုပ်ငန်းေှင် ၁၈ ဦးကို အင်တာေျူးေဲ့သည်။  
ကေွဲ ၁၆ ေု ကိုအတူတကွ တင်ြပထားသည်။ ကများေှိ လုပ်ငန်းအမျ ိုးအစားများအား (လိုအပ်ပါက) 
လုပ်ငန်းသခဘာသဘာဝအေ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုတွင် ကွဲြပားမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အကဲြဖတ် 
နိုင်ေန် ေည်ေွယ်သည်။

Services - 14; Manufacturing - 3; Construction -1

ပုံ ၄ႉ၁၀- အင်တာေျူးထားခသာ WSMEs ကများ

ပုံ ၄ႉ၁၁- အင်တာေျူးထားခသာ WSMEs ကေွဲများ

Subsectors

ေဆာက်လုပ်ေရး
ကန်ထိုက်တာ

-၁

အစားအစာှင့် 
အေဖျာ်ယမကာ

-၂

ေန�ကေလး
ထိန်းဌာန

-၁

ဗိသုကာ
-၁

အလှကုန်
အေရာင်းဆိုင်-၁

စာေရးကိရိယာ
အေရာင်းဆိုင်-၁

ဒစ်ဂျစ်တယ်ေဈး
ကွက်ရှာေဖွမှ/

ပွဲြဖစ်ေြမာက်ေရး
ဝန်ေဆာင်မှ-၁

ေအာ်တစ်ဆင်
ကေလးများြပစု
ေစာင့်ေရှာက်ေရး

ေဂဟာ-၁

ပုံှိပ်-၁ ပိုင်ဆိုင်မှဆိုင်ရာ 
စီမံခန�်ခွဲမှ-၁

ေထာက်ပံ့ပို
ေဆာင်ေရး

-၂

အခွန်၊ 
စာရင်းစစ်ှင့် 
စာရင်းကိုင်

-၁

အတွင်းစာရင်းစစ်
ှင့် ပူးေပါင်း
စီမံခန�်ခွဲမှ

-၂

OEM 
အလှကုန်ထုတ်လု
ပ်ေသာလုပ်ငန်း-၁

သဘာဝေြမသဇာ
ှင့် တိရစာန်အ
စာထုတ်လုပ်

ေသာလုပ်ငန်း-၁

သဘာဝပစည်းများ
ြဖင့်ထုတ်လုပ်ထားေသာ 
ကေလးအသားအရည် 

ထိန်းသိမ်းေရးထုတ်ကုန်
များထုတ်လုပ်

ေသာလုပ်ငန်း-၁



135

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

ကုမဏီ ၁၆ ေုသည် SEs များကို ကိုယ်စားြပုပပီး ၂ ေုသည် MES များကို ကိုယ်စားြပုသည်(ေိသုကာနှင့်  
အစားအခသာက်နှင့် အခဖျာ်ယမကာထုတ်လုပ်ခသာကုမဏီ၁ေု) ြဖစ်သည်။ Mes များသည် SME များနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ခဂဟစနစ်၏ ေန့်မှန်းခြေ၁၀ောေိုင်နှုန်းတွင် ပါဝင်သည်။ ကုမဏီ၂ ေုသည် နှစ်စဉ် ြမင့်မားခသာ  
ဝင်ခငွ RM3 မီလီယမ်နှင့်အထက် ေှိခသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် လုပ်သား ၃၀ ခအာက်နည်းခသာခကကာင့် MEs  

များထက်ပိုပပီး SEs အြဖစ် အမျ ိုးအစားေွဲထားသည်။

လုပ်ငန်းများ၏ သက်တမ်းသည် ၃ နှစ်မှ ၃၁ နှစ်အထိေှိကကပပီး အလုပ်သမား ၅ ဦးမှ ၅၀ အထိ ေန့်အပ် 
ထားသည်။ ခြဖဆိုသူများ၏ အသက်သည် ၃၀ နှစ် ၆ ဦး၊ ၄၀ နှစ် ၅ ဦးနှင့် ၅၀ နှစ် ၇ ဦးေှိကကသည်။

အထက်ပါပုံတွင် ခဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အင်တာေျူးများအတွက် ပညာေှင် ၄ ဦးကို ခေွးေျယ်ေဲ့သည်။   
နိုင်ငံ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော ခဂဟစနစ်နှင့်ပတ်သက်ခသာ ၎င်းတို့၏  ကျယ်ြပန့်ခသာ ေဟုသုတနှင့်  
အခတွ့အကကုံတို့ခပါ်တွင်အခြေေံပပီး ခေွးေျယ်ထားသည်။ ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများသည် ခယဘူယျ 
အားြဖင့် SMEs များမှ ေင်ဆိုင်ေခသာ စိန်ခေါ်မှုများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု 
များ၊ SME ခဂဟစနစ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုသိေှိနားလည်ေန်အတွက် ခဆာင်ေွက်ထားသည်။

ပညာေှင်များသည် ထိုစိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားေန် အေျ ို့မဟာေျူဟာများကို ခဖာ်ထုတ်ထားသည်။  
ခြဖဆိုသူများကို WSME အင်တာေျူးများမှ အခေးကကီးခသာ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများအတွက် အခလးခပးခမးြမန်း 
ထားကာ က ၄ ေပ်၏ အမျ ိုးမျ ိုးခသာ အေျက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အင်တာေျူးထားသည်။

Brief Profile of Experts Interviewed

ပုံ ၄ႉ၁၂- အင်တာေျူးထားခသာ WSMEs ကများ(ဆက်ေန်)

ပုံ ၄ႉ၁၃- အင်တာေျူးထားခသာ ပညာေှင်များ၏ ပရိုဖိုင်း

Age of CompanyAge of WSME Respondents

In their 30s - 6; In their 40s - 5; In their 50s - 7 Less the 10 - 9; 10 to less than 20 years - 4; 20 years and above - 5
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အငွအြေးရရှိြှု-အချးအငွရရှိရန်ေတွေ် 
အရွးချယ်ြှု ြရှိအသာအြောင့်  ြိြိအငွအြေးမွင့် 
လုပ်ငန်းြတည်မခင်း 
WSME လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည် လုပ်ငန်းများ 
အတွက် ခငွခကကးမတည်ေန် လည်ပတ်ခနခသာ  
အြမတ်ခငွများကို အသုံးြပုေန် ထည့်သွင်းစည်းစား 
ကကသည်။ ေှာခဖွခတွ့ေှိထားခသာ ခငွခကကးမတည်မှု 
ဆိုင်ော အြေားခေွးေျယ်မှုများတွင် ဘဏ်ခေျးခငွနှင့် 
အစိုးေခထာက်ပံ့ခကကးများ ပါဝင်သည်။

လုပ်ငန်းေှင်အများစု(၁၈ ဦးအနက် ၁၇ ဦး)သည် 
အတွင်းပိုင်းမှ ခငွခကကးေေှိမှုနည်းလမ်းမှုကို အသုံးြပု 
ကကပပီး ၅ ဦးသာလျှင် ဘဏ်ခေျးခငွကုိ အသံုးြပုသည်။  
၃ ဦးသည် ဘဏ်ခေျးခငွနှင့် အစိုးေခထာက်ပံ့ခကကး 
နှစ်မျ ိုးလုံးကို အသုံးြပုသည်။ ဘဏ်ခေျးခငွအသုံးြပု
နှုန်းနိမ့်ပါးြေင်းသည် WSMEs များအကကား စွန့်စား 
လိုမှု မေှိခသာ သခဘာထားကို ခဖာ်ြပသည်။

လုပ်ငန်းသက်တမ်း နှစ် ၃၀  နှစ်ေှိပပီး လုပ်ငန်းေှင်များ 
အကကား ေန့်မှန်းဝင်ခငွအြမင့်ဆုံးေေှိထားခသာ  
လုပ်ငန်းပိုင်ေှင်သည် ခငွခေျးြေင်းကို ကန့်ကွက်ကာ  
မိမိခငွြဖင့်သာ မတည်ေဲ့ခကကာင်း ခလ့လာခတွ့ေှ ိ
ေဲ့ေသည်။

လုံခလာက်ခသာ အတွင်းပိုင်းမှ ခငွခကကးေေှိမှုများ 
သည် အြေားခငွခကကးေေှိနိုင်ခသာ ခေွးေျယ်မှု 
နည်းလမ်းများကုိ အသံုးမြပုြေင်း၏ အခကကာင်းြပေျက်  
တစ်ေပ် ြဖစ်သည်။ ခငွခကကးလိုအပ်ပါက မိသားစုဝင ်
များထံမှ အကူအညီေယူကကသည်။

၎င်းတို့အခနြဖင့် ခေျးခငွေေှိမှုအတွက် အေည်အခသွး 
မီေန် အြမတ်ကို ခဖာ်ြပေန်လိုအပ်ခသာခကကာင့်   
ဘဏ်ခေျးခငွေေိှမှုဆုိင်ော အေက်အေဲသည် ထုတ်လုပ် 
မှု WSMEs များအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ေပ် ြဖစ်သည်။
၎င်းတို့သည် အထူးသြဖင့် လုပ်ငန်း၏ အခစာပိုင်း 
နှစ်များတွင် စက်ပစည်းများဝယ်ယူေန် များစွာ ေင်းနီှး 
ြမှပ်နှံထားခသာခကကာင့် အတွင်းပိုင်းခငွခကကးေင်းြမစ ်
များကို ကန့်သတ်ထားပပီးြဖစ်သြဖင့် ခငွခကကး  
အဖွဲ့အစည်းများမှ ေျမှတ်ထားခသာ ခေျးခငွေေှိမှု 
ဆိုင်ော အေျက်အလက်များကို မြပည့်မီနိုင်ခပ။

ဘဏ်ခေျးခငွများကို ြပည်တွင်းဘဏ်များထံမှ  
အများဆုံးေေှိကကသည်။ သို့ောတွင် လုပ်ငန်းေှင ်
တစ်ဦးမှ ခေျးခငွခလျှာက်ေန်အတွက် စာေွက်စာတမ်း 
များစွာ ြပင်ဆင်ခလျှာက်ထားေခကကာင်း မှတ်ေျက ်
ခပးေဲ့သည်။

“လုပ်ငန်းအတွက် မိမိခငွခကကးြဖင့်သာ မ,တည ်
ထားသည်။ customer များေှိပပီး ကုန်ကကမ်းဝယ်ယူေန်  
လိုအပ်ခသာခကကာင့် ဘဏ်ခေျးခငွခလျှာက်ထားေန်  
ကကိုးစားေဲ့သည်။ စက်ရုံြဖစ်ခသာခကကာင့် ကုန်ကကမ်း 
များမှာ လွန်စွာခေးကကီးသည်။ လုပ်ငန်းဆိုင်ော  
အဆိုြပုလွှာခေးပပီး ဘဏ်သို့ခပးပို့ေဲ့ခသာ်လည်း  
ခငွခကကးစီးဆင်မှုခကာင်းမွန်မှုမေှိဟု ဆိုေဲ့သည်။ 
ခငွခကကးစီးဆင်းမှုခကာင်းမွန်ခသာ လုပ်ငန်းြဖစ်ပါက 
ခငွခေျးမည် ြဖစ်သည်။

(ထုတ်လုပ်ခသာ SME ပိုင်ေှင်)

၄.၄။ အင်တာေျူးများမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ

Internal Funds / 
Retained Earnings

17 / 18 WSMEs

Government 
Grants & Loans

6 / 18 WSMEsBank Loans

5 / 18 WSMEs

ပုံ ၄ႉ၁၄- ခငွခကကးေေှိမှုေင်းြမစ်
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နည်းပညာအသုံးြပုမှုသည် အေွင့်အလမ်းအသစ ်
များစွာ ယူခဆာင်လာခပးခသာခကကာင့် ထိုအေွင့ ်
အလမ်းများကို လုပ်ငန်းေှင်များမှ ခကာင်းစွာ  
အသုံးြပုေဲ့သည်။ အစိုးေမှ စီမံေန့်ေွဲခသာ R&D နှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုစီစဉ်ခပးခသာ 
ခထာက်ပံ့ခကကးများမှအပ ေှယ်ယာတန်ဖိုးနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ အများထံမှခငွခေျးြေင်း (ECF) 
အွန်လိုင်းမှခငွခေျးြေင်း (P2P) နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
အခသးစားခငွခေျးမှုများကဲ့သို့ခသာ အြေားခငွခကကး 
ေေှိမှုဆိုင်ော နည်းလမ်းများကို WSME လုပ်ငန်းေှင် 
များမှ အသုံးမြပုေဲ့ခပ။

ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ော လုပ်ငန်းေှင်များသည် အသစ်ြဖစ် 
ခသာ ဇီဝနည်းပညာနှင့် ဓါတုခေဒဆိုင်ော ထုတ်ကုန် 
များကို ထုတ်လုပ်ခသာခကကာင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း 
၃ ေုအနက်၂ ေုသည် R&D ခထာက်ပံ့ခကကးနှင့် အစိုးေ 
ထံမှ  အတိုးနှုန်းသက်သာခသာ ခေျးခငွများကို  
အသုံးြပုသြဖင့် ထိုခထာက်ပံ့ခကကးများကို အြေား 
လုပ်ငန်းေှင်များမှ မေေှိခပ။

အစိုးေခထာက်ပံ့ခကကးနှင့် ခေျးခငွများနှင့် 
ပတ်သက်ပပီး လုပ်ငန်းေှင်များသည် the Ministry 

of Entrepreneur Development and Cooperatives 

(MEDAC), Ministry of International Trade and 

Industry (MITI), နှင့် MOSTI တို့ကဲ့သုိ့ခသာ အမျ ိုးမျ ိုး 
ခသာ ဝန်ကကီးဌာနများခအာက်ေှိ ခအဂျင်စီများထံမှ 
ခငွခကကးကို အသုံးြပုကကသည်။

ထိုအေျက်များသည် ခထာက်ပံ့ခကကးများစီစဉ်ေန်  
အစိုးေမှ ြပဌာန်းထားခသာ ဝန်ကကီးဌာနများအကကား  
ခဆာင်ေွက်ေန် ြဖစ်သည်။  ပမာဏနှင့် ခငွခကကး 
ပံ့ပိုးမှုအမျ ိုးအစားသည် ခအဂျင်စီများအလိုက်  
ခြပာင်းလဲမှုေှိသည်။

ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု
WSMEsြျားြှ အငွအြေးြတည်ြှုဆုိင်ရာ ေခွင့်ေလြ်း 
သစ်ြျားေို မငင်းပယ်ထားအသာ်လည်း ထုတ်လုပ်ြှု 
ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်ြျားြှေသုံးမပုအသာ ေွွဲ့ေစည်း  
ြျားေတွေ် စီစဉ်အပးသည့် အထာေ်ပံ့အြေးြျား 
ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော နယ်ပယ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် 

ပုံ ၄ႉ၁၅- WSMEs များမှ လက်ေံကျင့်သုံးခသာ အေွင့်အလမ်းများ vs 

ခငွခကကးေေှိမှု နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းသစ်များ

NO
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များကို အသုံးမြပုေဲ့ခပ။ အြေားခငွခကကးေေှိမှု 
နည်းလမ်းများသည် အတိုးနှုန်းများြေင်း(P2P ခငွခေျး 
မှု)၊ ေင်းနီှးြမှပ်နံှသူများကုိ မယံုကကည်ေြေင်းနှင့် 
ကုမဏီ၏ ကိုယ်ပိုင်စီမံေန့်ေွဲပိုင်ေွင့် ဆုံးရှုံးြေင်းစခသာ 
ဆိုးကျ ိုးများလည်း ေှိနိုင်သည်။

ခငွခကကးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အြေား 
ခငွခကကးကတွင် လုပ်ငန်းေှင်များအတွက်  
ကာကွယ်ခပးမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး သံသယေှိခနဆဲပင် 
ြဖစ်သည်။ ECF နှင့် P2P နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
စည်းမျဉ်းမူခဘာင်များကို securities commission 

(SC)မှ ေျမှတ် အခကာင်အထည်ခဖာ်ခဆာင်ေွက ်
ေဲ့သည်။

လုပ်ငန်းေှင် ၂ ဦးမှ တုိးတက်မှုနှင့် အြမတ်များအကကား  
ကွာဟမှုများနှင့်အတူ လုပ်ငန်းေင်းနှီးခငွ(VC)နှင့် 
ပတ်သက်ခသာ စိုးေိမ်ပူပန်မှုများကို တင်ြပေဲ့သည်။  
အြေားခငွခကကးေေှိမှုနှင့်(VC )တို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အြမင်များသည် မခလးေှားေှိ WSMEs များအကကား  
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွေေှိမှုဆိုင်ော ခဂဟစနစ်နှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ခေပန်းစားခစေန် ကကိုးပမ်းမှုတွင် အခေး 
ကကီးခသာ အတားအဆီးအေျ ို့ြဖစ်သည်။

အငွအချးမခင်းနှင့် ရှယ်ယာတန်ွိုးြျှအဝမခင်းတို့နှင့ ်
ပတ်သေ်ပပီး မပင်ထန်စွာဆန့်ေျင်မခင်းနှင့်  
ေသိပညာြရှိမခင်းတို့သည ်WSMEs  ြျားေား  
အချးအငွေတွေ် ေခွင့်ေလြ်းသစ်ြျားရရှိြှုြှ  
ဟန့်တားထားမခင်း
အစိုးေထံမှ ခငွခကကးေေှိမှုနှင့် အြေားမှ ခငွခကကးေေှိမှု
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အြမင်မှားေှိခနခကကာင်း 
ခဖာ်ြပေျက်များအေ ခငွခကကးေေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အသိပညာမေှိကကခကကာင်း သိေှိနိုင်သည်။

၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှုမဟုတ်ခသာ လုပ်ငန်းများနှင့်  
နည်းပညာမဟုတ်ခသာလုပ်ငန်းများကို ေည်ေွယ် 
ခသာ ခထာက်ပံ့ခကကးများကို မေေှိခသာခကကာင့်  
ြဖစ်နိုင်သည်။  

MOSTI R&D Fund160, the MOSTI International 

Collaboration Fund161, MDeC Global Tech 

Fund162, the Malaysian Technology Development 

Corporation’s (MTDC) Commercialisation of R&D 

Fund163, the MTDC Technology Acquisition Fund 

and the Biotechnology Transformation program 

Fund,164  တ့ုိက့ဲသ့ုိခသာ မခလးေှားတွင် အဖဲွ့အစည်း 
များကိုခပးခသာ ခထာက်ပံ့ခကကးများသည်  
နည်းပညာဆိုင်ော သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ော 
လုပ်ငန်းများကို  ေည်ေွယ်သည်။

နည်းပညာမဟုတ်ခသာ ဝန်ခဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ
(ဥပမာ-F&B၊ ခဆာက်လုပ်မှုဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်  
ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ)သည် ထိုအေွင့်အခေးများေေှိေန် 
အေွင့်အလမ်းနည်းပါးကကသည်။

ဝန်ခဆာင်မှုဆိုင်ော လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးသည ်MDeC  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော ခထာက်ပံ ့
ခကကးအတွက် ခလျှာက်ထားေဲ့ခသာ်လည်း ခလျှာက ်
ထားသည့် နည်းလမ်းများမှာ ေှင်းလင်းမှုမေှိြေင်းနှင့်  
အင်တာေျူးအေျနိ်အထိ ခငွလက်ေံမေေှိခသးြေင်း 
စခသာ ခလျှာက်ထားမှုြဖစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အဆင်မခြပမှုများကုိ ကကုံခတွ့ေ့ဲေခကကာင်း ခြပာကကား 
ေဲ့သည်။

လုပ်ငန်းေှင် ၁၈ ဦးအနက် ၁၅ ဦးသည် အြေားခသာ 
ခငွခကကးဆိုင်ော ခေွးေျယ်မှုနည်းလမ်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ကကားဖူးခသာ်လည်း အဆိုပါခေွးေျယ်မှု 

မိမိသည် ခငွခေျးမှုကို ဆန့်ကျင်သည်(လုပ်ငန်းအတွက်)။ ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ဆိုလျှင်မူ အဆင်ခြပသည်။ 
သင်သည် လုပ်ငန်းေှင်ြဖစ်ပါက လုပ်ငန်းခေေှည်တည်တံ့ေန် လိုအပ်သည်။ မိမိသည် ခငွခေျးြေင်းကို 
အပမဲတခစဆန့်ကျင်သည်။
(ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲခသာ SME ပိုင်ေှင်)
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လွန်ေဲ့ခသာနှစ်များက GoFundMe နှင့် Kickstarter 
တို့ကို အခကာင်အထည်ခဖာ်ေဲ့ခသာ လုပ်ငန်းေှင ်
တစ်ဦးသည် မခလးေှားေှိ ဘဏ်စာေင်းများသည်  
အဆိုပါပလက်ခဖာင်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပူးခပါင်း
ခဆာင်ေွက်ြေင်းမေှိေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့်
ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုသည ်WSMEs 
ြျားေတွေ် သင်ြေားြှုနှင့် ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုတို့
နှင့်ပတ်သေ်ပပီး ွန်တီးအပးမခင်း 

ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ကကားမှုသည် သင်ကကားြပသမှု၊  
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် သင်ကကားမှုနယ်ပယ်တို့ေှိ  
အေွင့်အလမ်းသစ်များကို ခကာင်းစွာအသုံး 
ြပုခကကာင်း ထင်ေှားသည်။ လုပ်ငန်းေှင်များသည်  
သက်ဆိုင်ခသာ ခေါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ေီဒီယိုများကကည့်ေန်၊ အွန်လိုင်းခဆွးခနွးပွဲများကို  
နားခထာင်ေန်နှင့် သင်ကကားြပသသူများနှင့် သင်တန်း 
သားများကုိ ဆက်သွယ်ခပးေန်တ့ုိအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
tools အသုံးြပုမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပိး အေှိန်ြမှင့် 
ထားသည်။

WSME လုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်းအတွက် ခငွခေျး 
လိုြေင်းမေှိကကပဲ ကုမဏီ၏ ေှယ်ယာတန်ဖိုးများကို 
ြပင်ပေင်းြမှပ်နှံသူများအား ခပးကကသည်။
လုပ်ငန်းေှင်များသည် (၁)ခငွခကကးမတည်မှုအတွက် 
လုပ်ငန်းဆိုင်ော ကုန်ကျစေိတ်စီမံေန့်ေွဲမှုကို ဦးစား 
ခပးေန်၊ (၂)ြပင်ပမှ ခငွခကကးေေှိမှုထက် အတွင်းပိုင်းမှ  
ခငွခကကးေေှိေန်အတွက် ဦးစားခပးေန်၊ (၃)တိုးတက်မှု 
ထက် ခေေှည်တည်တံ့မှုကို ဦးစားခပးေန်၊ (၄)ြပင်ပမှ 
ခငွခေျးမည့်သူများကုိ ခေှာင်ကကဉ်ေန်တ့ုိကုိ ပိုမိုဦးစား 
ခပးကကသည်။

ခငွခကကးေေိှမှုနည်းလမ်းအသစ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
၎င်းတို့၏အြမင်များအခပါ် ေိုင်မာစွာ အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုေှိခသာ အယူအဆတစ်ေပ် ေှိသည်။  
ြပင်ပမှ ခေျးခငွေယူေန် လှုံ့ခဆာ်မှုမေှိြေင်းသည် ကွဲ
ြပားခသာခေျးခငွေေှိမှုနည်းလမ်းများကို ေှာခဖွေန ်
အတွက် ဟန့်တားထားသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးခဂဟစနစ်အတွင်း ခငွခကကး 
ေေှိေန်နှင့်ပတ်သက်ပပီး လုပ်ငန်းေှင်များေင်ဆိုင ်
ခနေခသာ အြေားစိန်ခေါ်မှုများတွင် ခထာက်ပံ့ခကကး 
ခလျှာက်ထားေန် ေင်းြမစ်မေှိြေင်းနှင့် ခငွခကကးေေှိမှု 
ဆိုင်ော ပလက်ခဖာင်း၏ ကန့်သတ်ထားသည့် 
သို့မဟုတ် မသက်ဆိုင်သည့် အဂဂါေပ်များပါဝင်သည်။  

Awareness

Common Challenges Faced by 
WSMEs

Lack of awareness on the mechanisms of alternative funding 
(13 WSMEs)YES

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

Skills

Regulation

Language

Resources

Gender related

Leadership

Knowledge

Other

Lack of time and resources to work on supporting documents 
(2 WSMEs)

Culture/mindset against borrowing and offering company equity 
to external parties (7 WSMEs)

Limited/irrelevant features by the funder/funding platform 
(2 WSMEs)

ပုံ ၄ႉ၁၆- WSMEs များမှ ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းသစ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများ



140

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

Google နှင့် YouTube တို့ကို အသုံးြပုပပီး အခကကာင်းအောအသစ်များကို သင်ယူပါ။ သင်းတန်းတက်ပါက 
ခငွခကကးကုန်ကျနိုင်သည်။
(ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲခသာ SME ပိုင်ေှင်)

ကမာ လုံးဆိုင်ောတိုင်းတာမှုအေ ခအာင်ြမင်ခသာ 
အမျ ိုးသမီးများနှင့် ပညာေှင်များ၏ ကွန်ေက်များြဖင့် 
လွယ်ကူစွာဆက်သွယ်နိုင်ခသာ အေွင့်အလမ်းများကို 
လုပ်ငန်းေှင်များမှ ကျယ်ြပန့်စွာ အသုံးမြပုကကခပ။
ထိုသို့အေွင့်အလမ်းများကို အသုံးမြပုကကြေင်းမှာ 
အထူးသြဖင့် နုိင်ငံြေားတုိင်းြပည်များတွင် လုပ်ငန်းများ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ဆံုးရှုးံမည်ကုိ စုိးေိမ်ကကခသာခကကာင့်  
ြဖစ်နိုင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ြေားြှုနှင့်ပတ်သေ်အသာ 
ေန့်သတ်ချေ်ြျားနှင့် မပင်ပြှ သင်ြေား 
မပသသူြျားေား ယုံြေည်ြှုြရှိမခင်း 
WSME လုပ်ငန်းေှင်များသည် လုပ်ငန်းစီမံေန့်ေွဲမှုများ 
နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ော ခေါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အွန်လိုင်းခဆွးခနွးပွဲများကို တက်ခောက်ောတွင်  
၎င်းတို့အနက် အနည်းငယ်သည်သာ virtual 

platforms များသည် ြပင်ပတွင်သင်ကကားမှုခလာက် 
ခကာင်းမွန်မှု မေှိခကကာင်း ေံစားေဲ့ေသည်။

ပုံ ၄ႉ၁၇- WSMEs များမှ လက်ေံကျင့်သုံးခသာ သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် 

ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းသစ်များ
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ဥပမာ-စာသင်ေန်းသည် အခကကာင်းအောအသစ်များ 
သင်ယူေန်အတွက် နည်းြပြဖင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် 
နိုင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ကကားမှုအတွက် မိမိကိုယ်မိမ ိ
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခပးထားေန် လိုအပ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုကမှ လုပ်ငန်းေှင်များသည် ထိေိုက ်
မေံနိုင်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်များကို 
ခဖာ်ထုတ်မိနိုင်ခသာခကကာင့် ြပင်ပမှ သင်ကကားြပသ 
သူများြဖင့် ခဆွးခနွးေန် အဆင်မခြပခပ။

တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကကံြပုေျက်များနှင့်  
သင်ကကားြပသမှုများကုိ ေှာခဖွေန် မလုိလားြေင်းသည်  
အွန်လိုင်းမှ သင်ကကားြပသမှုကွန်ေက်များ သို့မဟုတ်  
လူမှုမီဒီယာများကဲ့သို့ခသာ သီးသန့်မဟုတ်သည့်  
ပလက်ခဖာင်းများမှတဆင့် သင်ကကားြပသမှု ေှာခဖ ွ
နိုင်ေန်အတွက် ၎င်းတို့အား ဟန့်တားြေင်းေံေသည်။

အေျ ို့အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ော ကွန်ေက ်
ေျတိ်ဆက်မှုအဖွဲ့များသည် လုပ်ငန်းကိစများအတွက်  
ေဟုသုတမျှခဝေန်သာ လိုလားကကခကကာင်း ခဖာ်ြပ 
ေဲ့သည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းေှင်များအား တေားဝင်  
ကုန်သွယ်မှုအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် ကွန်ေက် 
ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်သည့် နည်းလမ်းများကို 
ကကိုးစားစမ်းသပ်ေန် ခစ့ခဆာ်ခပးေဲ့သည်။

မိမိသည် အွန်လိုင်းမှ ေခဆွးခနွးပွဲများ တက်ခောက ်
ေဲ့ခသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် တစ်ဘက်တည်း 
ဆက်သွယ်မှု ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အသုံးဝင် 
ခသာ်လည်း အတုိင်းအတာတစ်ေုအထိသာ ြဖစ်သည်။  
သင်၏ အမှားများကို ခထာက်ြပနိုင်ေန်အတွက် 
ဆော-ခကျာင်းသား တုိက်ရုိက်သင်ကကားမှုေိှေန် 
လုိအပ်သည်။
(Owner of cosmetics retail SME)

ပုံ ၄ႉ၁၈- WSMEs များအကကား သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် 

ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများ

Common Challenges
Faced by 
WSMEs

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Awareness

Digital Literacy

Language

Available of Trainings

Gender Related

Leadership

Resources

Other
Interior to non-digital learning experience (3 WSMEs)
Distrust over external mentors (2 WSMEs)

Favor-trading culture in online networking groups (1 WSMEs)
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မိမိကို သင်ကကားြပသနိုင်ခသာသူ တစ်ဦးတစ်ခယာက်ကိုမျှ ေှာမခတွ့နိုင်ခပ။ တစ်စုံတစ်ဦး၏ သင်ကကားြပသမှု 
ေံယူေန်အတွက် ေှာခဖွေန် မလွယ်ကူခပ။
(Owner of cosmetics retail SME)

ကျန်းမာခေးဝန်ထမ်းများအတွက် လက်သန့်ခဆးေည်ထုတ်လုပ်မှုတွင် မိမိတို့၏ ပံ့ပိုးခဆာင်ေွက်မှုများ၊   
ခကျာင်းများသို့ လှူဒါန်းခပးြေင်းများနှင့် အလုပ်ေေန် ကကိုးပမ်းခနခသာအလုပ်သင်လူငယ်များအား အလုပ်ေေှိ 
ခစေန် ခဆာင်ေွက်ခပးမှုများကို Facebook တွင် တင်ေဲ့သည်။
အများစုသည် ထိုနည်းလမ်းကိုကကိုက်နှစ်သက်ကကပပီး မိမိတို့ထံမှ လူများများပိုဝယ်ခအာင်ြပုလုပ်နည်းြဖစ်သည်။  
၎င်းသည် ပျ ံ့နှံ့မှုအလွန်လျင်ြမန်သည်။
(Owner of OEM cosmetics  manufacturing SME)

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုမခင်းသည် 
လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှုြျားေတွေ် 
ေေျ ိုးထိအရာေ်ြှုရှိအစမခင်း  
လုပ်ငန်းေှင်များသည် လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များအတွက် 
လူမှုမီဒီယာခေးကွက်များ၊ တေားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ 
နှင့် စာေင်းကို င်ခဆာ့ဝဲလ်များကို အသုံးြပုကကသည်။
ဝယ်ယူမှုစနစ်များ၊ ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲ  
မှုစနစ်များ၊ CRM စနစ်များနှင့် အေျက်အလက်စိစစ ်
မှုစနစ် များကဲ့သို့ခသာ အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းြဖစ်စဉ ်
များတိုးတက်ခစေန် ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို 
WSMEs များမှ အသုံးြပုကကသည်။ 

ခယဘူယျအားြဖင့် လူမှုကွန်ေက်အသုံးြပုပပီး 
ခေးကွက်ေှာခဖွမှုသည် customer များစွာ ေေှိခစပပီး  
ကုန်ကျစေိတ်နည်းပါးကာ အကျ ိုးထိခောက်မှုေှခိသာ 
ခကကာင့် လုပ်ငန်းေှင်များအကကား ခေပန်းစားသည်။

တေားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းလုပ်ငန်း 
ပရိုဖိုင်းတစ်ေု ဖန်တီးနိုင်ေန်အတွက် Google My 

Business ကဲ့သို့ခသာ Wix နှင့် free tools စခသာ  
ကုန်ကျစေိတ်အနည်းငယ်ြဖင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် 
တည်ခဆာက်နိုင်ခသာ tools များေှိခသာခကကာင့် 
တွက်ခြေကိုက်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေးကွက်ေှာခဖွမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ကကိုးပမ်းေျက်အများစုသည် ခောင်းေျနိုင်ေန်အတွက် 
ေျတိ်ဆက်ခပးခသာနည်းလမ်း ြဖစ်သည်။ ပိုမိ ု
ခကာင်းမွန်ခသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ော ေလာဒ်များ 
အတွက် HR software, ပခောဂျက်စီမံေန့်ေွဲမှု အပလီ 
ခကးေှင်းများနှင့် cloud storage များကဲ့သို့ခသာ  

tools များနှင့် တိုက်ရိုက်ေျတိ်ဆက်နိုင်ေန်မှာ  
လုပ်ငန်းေှင်များအတွက် မလွယ်ကူခပ။ အတွင်းပိုင်း 
ြဖစ်စဉ်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို  
အသုံးြပုြေင်းြဖင့် အေျက်အလက်ြဖည့်သွင်းမှုနှင့်  
စုခဆာင်းမှုများတွင် အမှားနည်းခစနိုင်ပပီး အလုပ်မှ
ထွက်ေွာေွင့်ပုံစံများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အတည်ြပုမှု 
နှင့် ခစာင့်ကကည့်မှုြဖစ်စဉ်များကို ြမန်နှုန်း ြမှင့်ခပး 
နိုင်သည်။
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Financial management

New Available Opportunities
Adopted by 
WSMEs

Cloud (5 WSMEs)

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES
HR (Payroll/Employee Engagement) 

software

Accounting software

Digital marketing

Cashless payments

Procurement system

Supply chain management

Customer relationship management

NO

Data analytics

Booking systems

Data collection / storage

Other

Non-cloud (2 WSMEs)

Cloud (5 WSMEs)

Non-cloud (6 WSMEs)

Payment gateway (3 + 2* WSMEs)

E-wallet (2 WSMEs)

None-sector specific software (3 WSMEs)

Cloud POS

Sector-specific software (3 WSMEs)

Free clou storage (2 WSMEs)

Remote NAS (3 WSMEs)

E-commerce platform (3+2* WSMEs)
Video conferencing (8 WSMEs)

Collaboration tools (5 WSMEs)

Robot waiters (1* WSME)
Robotic process automation (1 WSME)

Biometric system (1 WSME)
Remote desktop (2 WSMEs)

Social media marketing (10 WSMEs)
Search optimization (1 WSME)
Livestreaming (1 WSME)

B2B marketing (2 WSMEs)
Website (12 WSMEs)
Google My Business (2 WSMEs)
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ေအရးကေီးအသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုေပ်ချေ်ြျား၊ လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှုြျားေတွေ်  
ေသုံးမပုအသာ ဒစ်ဂျစ်တယ ်tools ြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ ေုန်ေျစရိတ်ြျားေြေား ေွာဟအနမခင်း
သို့ောတွင် လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များ တိုးတက်ခစေန်အတွက် အသုံးြပုခသာ tools များနှင့်ပတ်သက်သည့် ခငွခကကး 
ပမာဏကို ေင်းနှီးြမှုပ်နှံမှုထက် ကုန်ကျစေိတ်အြဖစ် ြမင်ကကသည်။ အထူးသြဖင့် ခသးငယ်ခသာ ကုမဏီများ၏ 
software နှင့် hardware ကုန်ကျစေိတ်များ ြမင့်မားခနြေင်းမှာ ထူးြေားခနသည်။

လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များ၏ ြမန်နှုန်းကို သိသာစွာ တိုးတက်ခစေန်နှင့် အခောင်းဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများ တိုးတက် 
ခစေန်တို့အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို အသုံးြပုေမည်။

ပုံ ၄ႉ၁၉- WSMEs များမှ အသုံးြပုခသာ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော 

 အသွင်းကူးခြပာင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းသစ်များ
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ခေးနှုန်းြမင့်မားခသာ softwares များတွင် အထူးြပု 
ထားခသာ softwares များ၊ e-commerce platforms 

များ၊ ခငွခပးခေျမှုနည်းလမ်းများ၊ ခေးကွက်ဆိုင်ော  
ေဟုသုတများ၊ cloud access နှင့် basic word 

processing suites များ ပါဝင်သည်။

ကကီးမားခသာ အဖွဲ့အစည်းများအခနြဖင့် တတ်နိုင် 
ခသာ tools နှင့် softwares များသည် (W)SMEs များ  
အတွက် ကကီးမားခသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ေု ြဖစ်ခန 
နိုင်သည်။

ထို့ြပင် tools များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  အပိုထပ်မ ံ
ထည့်သွင်းေမည့် အောများလိုအပ်ပါက လုပ်ငန်း 
ေှင်များမှ အပိုခဆာင်းကုန်ကျစေိတ်နှင့် အေျနိ်များ 
ထပ်မံအသုံးြပုေမည်။

ကုမဏီများသည် အခမေိကန်ခဒါ်လာြဖင့် ခောင်းေျ 
ခသာ softwares နှင့် online tools များကို ဝယ်ယူေန ်
အတွက်  နိုင်ငံြေားခငွလဲလှယ်ောတွင် နစ်နာမှုများ 
လည်း ေှိနိုင်သည်။

ဥပမာ-Xero Standard subscription သည် ၂၀၂၀  
August တွင် ခေးနှုန်းမှာ တစ်လလျှင် အခမေိကန ်
ခဒါ်လာ ၃၀ ေှိခသာ်လည်း အသွင်ကူးခြပာင်းပပီး
ခနာက် ဘဏ်သို့ ခပးေခသာဝန်ခဆာင်ေများခကကာင့်  

တစ်နှစ်လျှင် RM 1,500 ထက်ပုိပပီး ၂၀၂၀ August တွင်  
တစ်လလျှင် RM 125 ထက်ပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည်။
WSMEs များမှ အသုံးြပုခသာ ြပည်တွင်းမှ ခေးဆွ ဲ
သည့် accounting software ြဖစ်သည့် SQL 

Accounting ၏ standard version သည် တစ်ကကိမ ်
တည်းသာခပးေန်လိုသည့်ခေးနှုန်းမှာ RM2,999 
ြဖစ်သည်။ ထပ်မံထည့်ေမည့်အောများ လိုအပ်ခသာ 
ထုတ်ကုန် များသည် ကုန်ကျစေိတ်ခေျွတာသုံးစွ ဲ
ခနေခသာ ကုမဏီများအတွက် ကန့်သတ်ေျက် 
တစ်ေပ်ြဖစ် နိုင်ပပီး WSMEs များ၏ လုပ်ငန်းလိုအပ ်
ေျက်များနှင့်  ထုတ်ကုန်၏ အဂဂါေပ်အကကား 
မှားယွင်းခသာ တွဲဖက် မှုများလည်းေှိသည်။ 

ထုတ်ကုန်နှင့် လုပ်ငန်းလိုအပ်ေျက်များအကကား  
မှားယွင်းခသာ တွဲဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဥပမာ 
များစွာ ေှိသည်။ SME စာခေးကိေိယာအခောင်းဆိုင ်
ပိုင်ေှင်သည် အေျက်အလက်အေျ ို့ကို လက်ြဖင့ ်
စာေင်းခေးသွင်းခနေဆဲြဖစ်ခသာခကကာင့် မကကား 
ခသးမီက အသုံးြပုေဲ့ခသာ စာေင်းစီမံေန့်ေွဲခသာစနစ် 
သည် လိုအပ်ေျက်ေှိခနခသးသည်။ ထို့ခကကာင့် အဖွဲ့ 
ဝင်များသည် ၎င်းတို့၏ database ကို setting up 

ြပုလုပ်ေန် ထင်ထားသည်ထက် အေျနိ်များစွာ ပိုခပး 
ေသည်။

Awareness

Common Challenges

Faced by 
WSMEs

Lack of awareness on security features of cloud storage (2 
WSMEs)YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Skills

Regulation

Language

Resources

Gender Related

Leadership

Knowledge

Leadership

Knowledge

Other

Resistance to change among staff (5 WSMEs)

Need for additional technical training (1 WSME)

Cost of software / service (8 WSMEs)
Cost of accompanying hardware (4 WSMEs)
Cost of additional training (1 WSME)

Lacklustre features/mismatch of features with key business needs 
(9 WSMEs)

Inferior to non-digital tools in certain situations (4 WSMEs)

ပုံ ၄ႉ၂၀- WSMEs များအကကား အသုံးြပုခသာ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော 

အသွင်းကူးခြပာင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းသစ်များအတွက် စိန်ခေါ်မှုများ
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ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များသည် အမှန်တကယ်  
အသုံးြပုသူများ၏ လိုအပ်ေျက်များကို  ခကာင်းစွာ 
ြဖည့်ဆည်းမှု မြပုနိုင်ခသးခပ။

Cloud providers များသည် တိုးတက်ခသာ လုံခေုံခေး 
အဂဂါေပ်များြဖင့် လုံခေုံခေးဆိုင်ော ပေိမ်းခြောက်မှု 
များကို ခြဖေှင်းနိုင်ေန် စီစဉ်ခပးထားခသာ်လည်း 
on-premise servers များအြဖစ် လုံခေုံမှုမေှိခကကာင်း 
လုပ်ငန်းေှင်၂ဦးမှ ခြပာကကားေဲ့သည်။ အဆိုပါ WSMEs 
၂ ေုသည် clients များ၏ အေျက်အလက်ဆိုင်ော 
သီးသန့်တည်ေှိမှုနှင့် လုံခေုံမှုဆိုင်ော အြမင့်ဆုံးအဆင့်
တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်သည်။ 

Cloud computing ၏ လုံခေုံခေးအဂဂါေပ်များနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ကန့်သတ်ထားသည့် အသိပညာေှိ  
ခကကာင်း အြငင်းပွားနိုင်ခသာ်လည်း ထိုစိုးေိမ်ပူပန်မှု 
များကို ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေး ခဂဟစနစ်တွင်  
အြေားပါဝင်ပတ်သက်သူများမှ ေင်ဆိုင်ေမည်  
ြဖစ်သည်။ ထိုစိုးေိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ခြဖေှင်းနိုင်ေန် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ခဆာင်မှုများ 
ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသိပညာတိုးတက်မှုများမ ှ
တဆင့် ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။

“Building information modelling (BIM)software ကို အသုံးြပုေဲ့သည်။ ကုန်ကျစေိတ်အလွန်များြပားသည်။ 
software သာမက hardware လည်းခြပာင်းလဲေန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးြပုေန်အတွက် ဝန်ထမ်းများအား 
ခလ့ကျင့်ခပးေန် အေျနိ်ကုန်မည် ြဖစ်သည်။ သင်ကကားမှုအတွက် အေျနိ်များနှင့်ခငွခကကးများသုံးစွဲပပီးခနာက် 
ဝန်ထမ်းများထွက်သွားပါက သို့မဟုတ် အြေားလုပ်ငန်းများမှ ခေါ်သွား ပါကကုမဏီအခနြဖင့် နစ်နာနိုင်သည်။

(Owner of Cosmetics Retail SME)

COVID-19 ကာလအတွင်း ကခလးများအား အွန်လိုင်းသင်တန်းများကို တက်ခောက်ခစေဲ့ခသာ်လည်း  
မိမိတို့သည် အိမ်မှာခနပပီး အလုပ်လုပ်ေကာ ကခလးများမှာလည်း ငယ်ေွယ်ခသာခကကာင့် မိဘများအတွက်  
မလွယ်ကူခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့သည်။ မိဘများသည် မေျနိ်ညှိနိုင်ခသာခကကာင့် ၂ ပတ်အပပီး အွန်လိုင်း 
သင်တန်းများကို ေပ်တန့်ေဲ့သည်။

(Owner of Architecture SME)
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ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု 
(COVID-19)

COVID-19 ေတွင်း မငင်းဆိုြရနိုင်အသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာေသုံးမပုြှု ေရှိန်မြင့်လာမခင်း-၎င်းသည် 
ြောရှည်ခံနိုင်သလား။
မခလးေှားတွင် ၂၀၂၀ မတ်လမှ ဧပပီ အထိ COVID-19  
အတွင်း အသွားအလာကန့်သတ်မှုများ ခဆာင်ေွက ်
ထားေျနိ်တွင် WSMEs များသည် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက ်
မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုကို အေှိန်ြမှင့်ေန် ဖိအားခပးေံေသည်။ 
ခလ့လာမှုအေ WSMEs များအကကား ခေှေ ့ခြပာင်း 
လုပ်ကိုင်မှုများ၊ e-commerce platforms များ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်ကကားမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
လက်ေံကျင့်သုံးမှုကို တိုးတက်မှုများက သက်ခသ 
ြပေဲ့သည်။

Tool ကို အသုံးြပုြေင်းခကကာင့် ေေှိလာမည့် အကျ ိုး 
ခကျဇူးများနှင့် အသုံးမြပုခသာခကကာင့် ေေှိလာမည့်  
ထိေုိက်နစ်နာမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး WSMEs များသည်  
ယေင်က tool ၏ တန်ဖိုးကို သံသယြဖစ်ေဲ့သည်။

ဥပမာ-F&B ကုမဏီများသည် delivery service  
များကုိ အကျပ်အတည်းကာလမတုိင်မီခဆာင်ေွက်ေန်  
စဉ်းစားထားခသာ်လည်း အကျပ်အတည်းကာလ 
အတွင်းမှသာ စတင်ခဆာင်ေွက်နိုင်ေဲ့သည်။ cloud 

software နှင့်ပတ်သက်ပပီး ယုံကကည်မှုမေှိခသာ  
လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးသည် အိမ်မှခနပပီး အလုပ်လုပ် 
ေျနိ်တွင် အေျ ို့သတင်းအေျက်အလက်များ ေေှိမှုမေှိ 
ခသာခကကာင့် အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း 
စတင်အသုံးြပုေန် စဉ်းစားေဲ့သည်။

ေချ ို့အသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလေ်အွာင်းြျား၏ ေုန်ေျစရိတ်နှင့် သင့်အလျာ်ြှုတို့နှင့်ပတ်သေ်ပပီး မပဿနာြျား
မွစ်အပါ်အနအသာ်လည်း ေေျပ်ေတည်းောလေတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ ေသုံးမပုြှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးြှုြှာ  
ေားနည်းအနမခင်း

လုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် အခြေအခနနှင့်လိုက်ခလျာညီခထွြဖစ်ခစေန် ဖိအားခပးေံေခသာခကကာင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များနှင့်ပတ်သက်ခသာ သံသယများနှင့် တိုင်ကကာေျက်များသည် အကျပ်အတည်းကာလ 
အတွင်း ခလျာ့နည်းေဲ့ခသာ်လည်း WSMEs များမှာ အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ခဆာင်ေွက်ေျက်အသစ်များကို ခဆာင်ေွက်ေဲ့သြဖင့် ြပဿနာအနည်းငယ် ခပါ်ခပါက်ေဲ့သည်။

Crisis Management Measures 
Enabled Through Digitalization

No. of WSMEs That 
Adopted Them During 
The Crisis

*Started seriously considering during crisis

Digital Marketing 10

10

6

4

2

2

1+1*

Remote Work

Video Conferencing

E-Commerce
(including online food 

ordering & delivery)

Digital Learning (as receivers)

Digital Learning (as providers)

Cloud Systems

ပုံ ၄ႉ၂၁- အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခဆာင်ေွက်မှုများ လက်ေံကျင့်သုံးမှု
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အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း customers များအား ဝန်ခဆာင်မှုဆက်လက်ခပးေန် delivery service များ 
အြဖစ်သို့ ခြပာင်းလဲလုပ်ကိုင်ေဲ့ခသာ F&B အခောင်းဆိုင်များသည် သိသာထင်ေှားခသာ ခကာ်မေှင်ေများနှင့်  
ခထာက်ပံ့ပို့ခဆာင်ခေးြပဿနာများခကကာင့် ခငွခကကးနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုခသာကခောက်ေသည်ကို ြမင်ခတွ့ 
ေဲ့ေသည်။

ခြပာင်း ခေှေ့သွားလာခနေခသာ အလုပ်များခဆာင်ေွက်ောတွင်  အတားအဆီးများသည် WSMEs များ၏ IT 
အခြေေံအခဆာက်အအုံနှင့် ၎င်းတို့၏ clients များ၏ IT အခြေေံအခဆာက်အအုံနှစ်မျ ိုးလုံး၏ software နှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ကန့်သတ်ေျက်များ ြဖစ်သည်။ WSME တစ်ေု၏ အသုံးြပုခနခသာ software သည် cloud တွင်  
အလုပ်မလုပ်ခသာခကကာင့် အေျ ို့အခေးကကီးခသာ အေျက်အလက်များကို မေေှိနိုင်ခပ။ အြေား WSME သည်  
၎င်း၏ client မှာ လိုအပ်ခသာ အေျက်အလက်များကို ခြပာင်းခေှေ့ေေှိနိုင်မှု မေှိခသာခကကာင့် အေျ ို့လုပ်ငန်း 
ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပပီးစီးြပည့်စုံမှု မေှိခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့သည်။

မိမိတို့၏ delivery partner တစ်ဦးသည် အခောင်း၏ ၃၀ောေိုင်နှုန်းကို အဖိုးအေယူသည်။ မှာကကားမှု 
ပလက်ခဖာင်းသည် ၁၀ောေိုင်နှုန်းယူခသာ်လည်း delivery အတွက် အပိုခဆာင်းအေခကကးခငွလည်းေှိသည်။ 
အစပိုင်းတွင် မိမိတို့သည် delivery နင့်ပတ်သက်ခသာ ြပဿနာများစွာေှိေဲ့သည်-အစားအစာများ  
ခပျာက်ဆုံးြေင်း၊ ပို့ခဆာင်သူများခပျာက်ဆုံးြေင်း။ ပို့ခဆာင်ခပးသူ များသည် မှာကကားမှုများစွာ လက်ေံထား 
ခသာခကကာင့် နိုင်နင်းမှု မေှိခပ။ ဆုံးရှုံးမှုများကို ကကုံခတွ့ေဲ့ေသည်။

(Owner of Architecture SME)

ပုံ ၄ႉ၂၂- အကျပ်အတည်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခဆာင်ေွက်မှုများ  

လက်ေံကျင့်သုံးေျနိ်တွင် ခတွ့ကကုံေခသာ စိန်ခေါ်မှုများ
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ေခွင့်ေလြ်းြျား
က၄ေပ်တခလျှာက် WSMEs များမှ လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့ခသာ အေွင့်အလမ်းသစ်များကို အနီးကပ ်
ကကည့်ရှုြေင်းြဖင့် လက်ေံကျင့်သုံးမှုခနာက်ကွယ်တွင် အခေးကကီးခသာ စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ်မှု ၂ ေပ်ေှိသည်- 
(၁)တွက်ခြေကိုက်မှု၊ (၂)ဝင်ခငွတိုးတက်မှု။

အစိုးေအခနြဖင့် အဖွဲ့အစည်းများကိုခပးခသာ 
ခထာက်ပံ့ခကကးသည် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ော WSMEs   
၂ ေုအတွက် အေွင့်အလမ်းသစ် ြဖစ်သည်။ သတင်း  
အေျက်အလက်နည်းပညာ၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဇီဝနည်း 
ပညာ၊ စွမ်းအင်နှင့် စိုက်ပျ ိုးခေးကများအတွက်  
ခထာက်ပံ့ခကကးများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အစိုးေ၏  
ပံပိုးမှုများမှာ ြပတ်လပ်မှု မေှိေဲ့ခပ။

ထို WSMEs များသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များ  
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုတို့အတွက် အဆိုပါ 
ခထာက်ပံ့ခကကးများနှင့် အတိုးမဲ့ခေျးခငွများကို 
လက်ေံေဲ့သည်။ သို့ောတွင် ထိုအေွင့်အလမ်းများသည ်

F&B အခောင်းဆိုင်၊ စာေင်းစစ်၊ ေိသုကာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု 
စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် ကခလးြပုစုခစာင့်ခေှာက်မှုတို့ကဲ့သို ့
ခသာ နည်းပညာမဟုတ်သည့် ဝန်ခဆာင်မှုကများ 
အတွက် ေှားပါးသည်။

၎င်းသည် သခဘာသဘာဝတွင် အေမဲ့ သို့မဟုတ ် 
ကုန်ကျစေိတ်အနည်းငယ်သာေှိသည့်အတွက်  
အွန်လိုင်းစာခပမှတဆင့် သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက ်
ေျတ်ိဆက်ခဆာင်ေွက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
သင်ကကားမှုဆိုင်ော နယ်ပယ်များတွင် အလွန်ခေပန်း 
စားသည်။ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှုများ 

အတွက် လူမှုမီဒီယာမှ ခေးကွက်ေှာခဖွမှု tools များ 
ခေပန်းစားေြေင်းမှာ တတ်နုိင်ခသာ ခေးနှုန်းများ 
ခကကာင့် ြဖစ်သည်။

WSMEs အနည်းငယ်သည် မခကကာ်ြငာပဲ အေမဲ ့ 
facebook နှင့် Instagram အသုံးြပုြေင်းြဖင့် လူမှု 
မီဒီယာမှ ခေးကွက်ေှာခဖွမှုဆိုင်ော အခြေေံအြဖစ ်
ဆုံးပုံစံကို ကျင့်သုံးေဲ့သည်။ COVID-19 ခကကာင့်  
အြပင်မထွက်ေဘဲ အိမ်မှာခနေခသာခကကာင့် လူမှု 
မီဒီယာမှ ခေးကွက်ေှာခဖွြေင်းမှာ ခေပန်းစားလာ 
ေဲ့သည်။ 

Accounting software သည်  မခလးေှားခေးကွက ်
တွင် လုပ်ငန်းေှင်များအကကား ကျယ်ြပန့်စွာအသုံး
ြပုြေင်းေံေသည်။ ဥပမာ-ခေပန်းစားခနခသာ UBS 

accounting software သည် ၁၉၈၈ ကတည်းက  
ေေှိအသုံးြပုနိုင်ေဲ့သည်။ ြပည်တွင်းတွင်ေေှိနိုင်ခသာ  
HR နှင့် payroll softwares များ၏ အဂဂါေပ်များသည်  
ြပည်တွင်းအေွန်ဆိုင်ော စာေွက်စာတမ်းများနှင့်  
လိုက်ခလျာညီခထွြဖစ်ခစနိုင်ေန်အတွက် Inland  

Revenue Board (LHDN) နှင့် the Employees 

Provident Fund (KWSP)ကဲ့သို့ခသာ အစိုးေခအဂျင်စ ီ
များ၏ ပံ့ပိုးမှုများလည်း ေေှိေဲ့သည်။

ပုံ ၄ႉ၂၃- က၄ေပ်တွင် WSMEs များမှ လက်ေံအသုံးြပုခသာ ထိပ်ပိုင်းအေွင့်အလမ်းသစ်များ
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ေုြဏီေြည-်Promise Earth (M) Sdn Bhd

ေခန်းေ-ထုတ်လုပ်မှုက(သဘာဝစွန့်ပစ် 
ပစည်းများမှ ခြမကသဇာထုတ်လုပ်ြေင်း)
အမွဆိုသူေြည-်Jovie Chong (တည်ခထာင်သူ  
Mr Jeffrey Chong ၏ သမီးခတာ်စပ်သူ) - ဘာခေး 
မန်ခနဂျာ
ေုြဏီ၏ သြိုင်းအြောင်း
Promise Earth (M) Sdn Bhd သည် အေျဉ်ခဖာက်ြေင်း 
နှင့် ခြမခဆွးြဖစ်ခစြေင်း ြဖစ်စဉ်မှတဆင့် သဘာဝ 
စွန့်ပစ်ပစည်းများကို ြပုြပင်စီမံခသာ ဇီဝနည်းပညာ 
ကုမဏီတစ်ေု ြဖစ်သည်။

ထိုကုမဏီသည် သဘာဝပစည်းများအား  အေျဉ် 
ခဖာက်သည့် နည်းပညာကုိ အသံုးြပုပပီး အေျဉ်ခဖာက် 
ကာ ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည်။
အေျဉ်ခဖာက်ထားခသာ ထုတ်ကုန်များကို Bio-Mate  
အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့် သဘာဝခြမကသဇာနှင့် တိေိစ ာန် 
အစာများအြဖစ် ခြပာင်းလဲထုတ်လုပ်ေဲ့သည်။  
BIO-Mate မှအပ ကုမဏီသည် Jovie ၏ ကနဦး 
ခဆာင်ေွက်ေျက်အြဖစ် Epic Treats အမှတ်တံဆိပ်ြဖင့်  
တိေိစာန်ြဖည့်ဆွက်စာများခောင်းေျခသာ လုပ်ငန်း 
ြဖစ်လာသည်။

WSME highlight 1: Promise Earth (M) Sdn Bhd

ပုံ ၄ႉ၂၄- Jovie Chong(ဘယ်ဘက်မှ၃ဦးခြမာက)် Credit-ကမာခြမကကီးကို သတိခပးြေင်း(M) Sdn Bhd)

ေခွင့်ေလြ်းသစ်ြျား ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု
ကုမဏီသည် Ministry of Science, Technology 

and Innovation (MOSTI) နှင့် Ministry of Energy, 

Science, Technology, Environment & Climate 

Change (MESTECC),တို့မှ အစိုးေခငွခကကး အသီးသီး 
ေေှိေဲ့သည်။ ထိုခငွခကကးများကို ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဇီဝနည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုတိုးေျဲ့ေန်အတွက် အသုံးြပုသည်။

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့်
ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
Jovie သည် ထုတ်ကုန်ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် 
Universitiy Putra Malaysia (UPM)မှ မိတ်ဖက်များနှင့်  
စုိက်ပျ ိုးခေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ အကကံခပးများ 
ြဖင့် ပူးတွဲခဆာင်ေွက်ထားခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။  
Jovie သည် အွန်လုိင်းခဆွးခနွးပဲွများစွာကုိ နားခထာင် 
ေဲ့ခကကာင်း မျှခဝေဲ့သည်။
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ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်နှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
၎င်း၏ အေျဉ်ခဖာက်ြေင်းနှင့် ခြမခဆွးြပုလုပ်ခသာ 
စက်များ၏ ြမင့်မားခသာြမန်နှုန်းများခကကာင့်  
ခောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းများ ခအာင်ြမင်ေဲ့သည်။  
ထို့ခနာက် Promise Earth သည် ပိုမိုကျယ်ြပန့်ခသာ 
အတိုင်းအတာြဖင့် ခေးကွက်ေှာခဖွြေင်းနှင့် ခောင်းေျ 
ြေင်းတ့ုိကုိ ခဆာင်ေွက်ေ့ဲပပီး ဝယ်ယူသူများြဖင့် ခေျာခမွ့ 
ခသာလုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေျက်များကို ခဆာင်ေွက် 
နိုင်ေန် UBS accounting software 2015 ကို အသုံး 
ြပုေဲ့သည်။

ထို software သည် အရှုံးအြမတ်ခဖာ်ြပခသာ  
ခငွစာေင်းေှင်းတမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီေင်ေ ံ
စာများ ခဆာင်ေွက်ေန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များ 
(ခြမကသဇာများ၊ တိေစာ န်အစာများနှင့် အိမ်ခမွး 
တိေစာ န်အစာများ)နှင့်ပတ်သက်ပပီး အနီးကပ်ခစာင့ ်
ကကည့်ေန် ြဖစ်သည်။ Shopee နှင့် Lazada ကဲ့သို့ခသာ  
အဓိကအွန်လိုင်းခေးကွက်များနှင့် Facebook တို့မှ 
တဆင့် consumer များစွာ ေေှိေဲ့သည်။

မှတ်ေျက်-BioNexus status သည် တန်ဖိုးထပ်ခပါင်း 
ဇီဝနည်းပညာနှင့်/သို့မဟုတ် ဇီဝဆိုင်ော ခဆာင်ေွက ်
ေျက်များကို ခဆာင်ေွက်ခသာ ကုမဏီအြဖစ် အသ ိ
အမှတ်ြပုြေင်း ေံေသည်။ 

စိန်အခါ်ြှုြျား
က-၁-ခငွခကကးေေှိမှု- Jovie သည် အြေားခငွခေျး 
ခသာနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာ 
အြပည့်အဝမေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် 
ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
Jovie သည် လုပ်ငန်းစီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
ခေးကွက်ေှာခဖွမှုတို့အတွက် သင်ကကားြပသခပး 
ခသာသူတစ်ဦးကို ခတွ့ေှိေဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဒစ်ဂျစ်
တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုအတွက် ပိုမိုပွင့်လင်းမှု 
ေှိခသာ လူငယ်စိုက်ပျ ိုးခေးလုပ်ငန်းေှင်များထံမှ  
သင်ယူလိုေဲ့သည်။

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
စိုက်ပျ ိုးခေးသည် မခလးေှားတွင် ထုံးတမ်းအစဉ်
အလာြဖစ်ခသာ လုပ်ငန်းြဖစ်သည့်အတွက် ခြမကသ 
ဇာများကို အခောင်းသမားများမှတဆင့် လယ်သမား 
များထံသို့ အများဆုံးတိုက်ရိုက်ခောင်းေျေဲ့သည်။ 

ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် facebook page များေှိခသာ်လည်း  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုခသာ customer 

နည်းခသာခကကာင့် အွန်လိုင်းမှခောင်းေျနိုင်ေန် ပိုမို 
ေက်ေဲေဲ့သည်။ customer များသည် အွန်လိုင်းမ ှ
တဆင့် ဝယ်ယူလိုကကသည်။

ေြျ ိုးသြီးလုပ်ငန်းရှင်ေမွစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်  
နည်းပညာေသုံးမပုြှုသည် ြည်သို့ေူညီနိုင်သနည်း။
Jovie ေင်ဆိုင်ေခသာ ထင်ေှားသည့် စိန်ခေါ်မှုသည်  
လယ်သမားကကီးများမှာ အမျ ိုးသားအခောင်းသမား 
များနှင့်သာ ပိုမိုဆက်ဆံလိုကကသည်။ သို့ောတွင ် 

Facebook နှင့် website များမှတဆင့် ဝယ်ယူခသာ 
နည်းလမ်းသည် ကျားမကွဲြပားမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ဆက်ဆံခေးများတွင် အေက်ခတွ့ခနခသာ customer 
များအတွက် ပိုမိုအဆင်ခြပခစနိုင်သည်။ 

ထိုယဉ်ခကျးမှုသည် အမျ ိုးသမီးများြဖင့် ဆက်ဆံေန ် 
ပိုမိုပွင့်လင်းမှုေှိခသာ ငယ်ေွယ်သည့် လယ်သမားများ 
ြဖင့် ခြဖးညင်းစွာ ခြပာင်းလဲသွားမည်ခကကာင်း  
ခြပာကကားေဲ့သည်။

အမျ ိုးသမီးများအတွက် ကန့်သတ်ေျက်များ 
ေှိသည်။ မိမိသည် မိမိ၏ ေင်ပွန်းနှင့် သွားပါက  
customer များသည် ၎င်းကိုသာ စကားခြပာကကပပီး  
မိမိကို စကားမခြပာ ကကခပ။ ငယ်ေွယ်ခသာ 
လယ်သမားများနှင့် ပိုမိုအဆင်ခြပသည်။
(Jovie Chong)
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ငယ်ရွယ်အသာ ေြျ ိုးသြီးလုပ်ငန်းရှင်ြျားေတွေ် ြည်သည့်ေကေံမပုချေ်အပးလိုသနည်း။
Jovie သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းြဖင့် စိုက်ပျ ိုးခေးကေှိ ခေှးဆန်ခသာ customer များြဖင့်  
ဆက်ဆံေျနိ်တွင် ေင်ဆိုင်ေခသာ ကျားမေွဲြေားဆက်ဆံမှုဆိုင်ော အေက်အေဲများကို ခကျာ်လွှားခစနိုင် 
ခသာခကကာင့် အမျ ိုးသမီးများအတွက် အကျ ိုးေှိသည်ဟု မျှခဝေဲ့သည်။

လူကိုယ်တိုင်ခတွ့ေန် မလိုလားခသာ customer များအား ဆက်သွယ်နိုင်ေန် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာက  
ကူညီခပးသည်။ ထို့ြပင် Shopee နှင့် Lazada ကဲ့သို့ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေးကွက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အေှိန်ြမှင့် 
ခပးြေင်းသည်လည်း ပိုမိုကျယ်ြပန့်ခသာ customer များထံ ခောက်ေှိနိုင်သည်။

WSME  နှင့်ပတ်သေ်အသာြီးအြာင်းထိုးမပသြှု- 
Consumer ထုတ်ကုန်များ(အမည်ခဖာ်ြပမထားပါ)
Company- Consumer Products (အမည်ခဖာ်ြပ 
မထားပါ)
လုပ်ငန်းလုပ်သေ်-၁၀နှစ်ခအာက်
နှစ်စဉ်ဝင်အငွ- RM 2 to 3 Million (USD 0.5 to  

1 Million) 

ေုြဏီေအြောင်း
Customer စိတ်ကကိုက် ထုတ်လုပ်ထားခသာ  
ကုမဏီ၏ ထုတ်ကုန်များကုိ ြပည်တွင်းနှင့် နုိင်ငံတကာ 
ခေးကွက်နှစ်မျ ိုးလံုးသ့ုိ ခောင်းေျေ့ဲသည်။ SE ြဖစ်ခသာ  
ကုမဏီသည် အေျနိ်ြပည့်ဝန်ထမ်း နှင့်အေျနိ်ပိုင်း 
ဝန်ထမ်း ၂၀ ခအာက်ေှိပပီး လုပ်ငန်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာအသုံးြပုကာ ထပ်မံတိုးေျဲ့နိုင်ေန်  စီစဉ် 
ထားသည်။

ကုမဏီ၏  အမျ ိုးမျ ိုးခသာ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေျက် 
များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးြပု 
ထားပပီး ထုိနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ခသာ ေုိင်မာသည့်  
အယူအဆတစ်ေပ်ကို ခဖာ်ြပထားသည်။ ကုမဏ ီ
သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများအတွက် ကုန်ကျ 
စေိတ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး စီမံေန့်ေွဲနိုင်ေဲ့သည်။ 
ထို့ြပင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသွင်ကူးခြပာင်းမှု 
ဆိုင်ော မဟာေျူဟာသည် တည်ေှိခနသာ အခြေေံ 
အခဆာက်အအုံအား ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးခြပာင်း
ခပးေဲ့သည်။

ေခွင့်ေလြ်းေသစ်ြျား ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု 
မခလးေှား၏ ြပင်ပကုန်သွယ်မှုဆုိင်ော ဖံွပဖိုးတုိးတက် 
မှုအဖွဲ့အစည်း(MATRADE)၏ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ် လက်ေံ  
ေေှိခသာ အတွင်းပိုင်းခငွခကကးေေှိမှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှု 
အတွက် ြပန်လည်ထုတ်ခပးခငွတို့အြပင် ကုမဏ ီ

သည် ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်များဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက်  
ခငွခကကးေေှိေန် GoFundMe နှင့် Kickstarter 

ကဲ့သို့ခသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ခဆာင်ေွက်မှုများကိုလည်း အေှိန်ြမှင့်တင်ေဲ့သည်။

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် 
ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
လုပ်ငန်းကို ပိုမိုြမှင့်တင်ေန်ေှာခဖွောတွင် သင်ကကား 
ြပသမှုအစီအစဉ်များ လိုအပ်သည်။ အင်တာေျူးများ 
သည် အခကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများကို သင်ယူေန်  
ခအာင်ြမင်မှုေေှိထားခသာ အဖွဲ့အစည်းများြဖင့်  
ဆက်သွယ်နိုင်ပပီး ေဟုသုတမျှခဝောတွင် အဆိုပါ  
အစီအစဉ်များသည် အကျ ိုးခကျးဇူးေှိခကကာင်း 
မျှခဝထားသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသင်တန်းတက်ထားခသာ  
ကုမဏီ၏ ဝင်ခငွသည် ၉ လအတွင်း ၂၀ ောေိုင်နှုန်း 
အထိ တိုးတက်လာေဲ့သည်။ အွန်လိုင်းခဆွးခနွးပွဲများ 
မှတဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသံုးြပုပံုများနှင့် ေဟုသုတမျှခဝမှုများကုိ  
ေေှိနိုင်သည်။

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုသည်  
ကုမဏီ၏ လုပ်ငန်းအသွင်ကူးခြပာင်းမှုမဟာေျူဟာ
နှင့် တိုးတက်မှုအစီအစဉ်တို့အတွက် အခေးကကီးခသာ  
အေျက်တစ်ေု ြဖစ်သည်။ e-commerce platform 

သည် customer နှင့် လုပ်ငန်းနှစ်မျ ိုးလုံးအတွက်  
အဆင်ခြပခစနိုင်မည့ ်site ြဖစ်ခသာ Shopify ကို 
မိတ်ဆက်ခပးေဲ့သည်။

Mail Chimp, Facebook နှင့် YouTube တို့ကဲ့သို့ခသာ   
ခေးကွက်ေှာခဖွခသာ နည်းလမ်းများသည် ၎င်းတို့၏  
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customers များြဖင့် အသင့်ခတာ်ဆုံးခတွ့ဆုံနိုင်ေန်  
ဖန်တီးထားသည်။ ကုမဏီသည် လစာနှင့် ဝန်ထမ်း 
များနှင့်ပတ်သက်ခသာ စီမံေန့်ေွဲမှုအတွက်  
PayrollPanda ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
ကျန်းမာခေးခစာင့်ခေှာက်မှုများနှင့် ခဆးကုသမှု 
ဆိုင်ောခြပစာများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စီမံေန့်ေွဲမှုများ  
အတွက်  HealthMetrics ၊ပခောဂျက်စီမံေန့်ေွဲမှုများ 
အတွက် Trello, Slack and Notion နှင့် စာေင်းများ 
ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့် စာေင်းကိုင်ေည်ေွယ်ေျက ်
များအတွက် ECount, TradeGecko and Xero များကို  
အသုံးြပုေဲ့သည်။

စိန်အခါ်ြှုြျား
ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု
အြေားေေှိနိုင်ခသာ အစိုးေခထာက်ပံ့ခကကးများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အသိပညာေှိခသာ်လည်း ကုမဏီသည်  
အဆိုပါခေွးေျယ်မှုများသည် ခလျှာက်ထားေန်  
ခစာင့်ဆိုင်းေျနိ် ၅ လကကာပပီး ေေှိေန် အာမေံမှုမေှိ 
ခသာခကကာင့် မခလျှာက်ထားေဲ့ခပ။

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် 
ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
ဝန်ထမ်းများအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသစ်
များအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ရုန်းကန်ခနေဆဲ  
ြဖစ်သည်။   မခလးေှားေှိ အမျ ိုးသမီးများအတွက်  
လုပ်ငန်းေှင်ပီသခသာ စိတ်ဓါတ်နှင့် ဦးခဆာင်မှုမေိှြေင်း 
တို့သည် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုနိုင်ေန်အတွက်  
ဟန့်တားေဲ့သည်။

ကုမဏီပိုင်ေှင်အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးသည် လုပ်ငန်း 
တည်ခထာင်ြေင်းသည် တစ်ေုပပီးတစ်ေုကကုံခတွ့ေမည် 
ြဖစ်ခသာ အတားအဆီးများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်  
လိုအပ်သည်ဟု ခြပာကကားေဲ့သည်။  

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
Shopify, Xero and TradeGecko ကဲ့သို့ခသာ  

softwares များသည်  စာေင်းဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများ၊  
စာေင်းကိုင်နှင့် အြေားလုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များအတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြဖေှာမှုများကို စီစဉ်ခပးခသာ်လည်း  
လုပ်ငန်းေှင်များသည် ထိုအပလီခကးေှင်းများကို  
တစ်ေါတစ်ေံတွင် အသုံးြပုေန်နှင့် ခပါင်းစည်းေန် 
မလွယ်ကူခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

ကုမဏီသည် တူညီခသာစနစ်အတွင်းသ့ုိ ကဲွြပားခသာ  
tools များကိုအသုံးြပုပပီး အေျက်အလက်များကို  
စုစည်းောတွင်လည်းခကာင်း၊ ြဖစ်စဉ်များကို လူ၏  
အကူအညီမလိုပဲ ခပါင်းစည်းောတွင်၎င်း စိန်ခေါ်မှု 
များကုိ ေင်ဆုိင်ခနေခသာခကကာင့် ြဖစ်စဉ်၏ တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်းသည် သတင်းအေျက်အလက်များကို  
လက်ြဖင့်ရိုက်ထည့်ေန် လိုအပ်ဆဲပင် ြဖစ်သည်။

ေြျ ိုးသြီးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးေမွစ် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် သင့်ေား ြည်သို့ 
ေူညီနိုင်သနည်း။
ကုမဏီပုိင်ေှင်တစ်ဦးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှာ  
သူမ၏ အလုပ်နှင့် ဘဝတာဝန်များဆိုင်ော စီမံေန့် ေဲွ 
မှုတွင် ကကီးမားစွာ ကူညီခပးေ့ဲပပီး သူမနှင့် သူမ၏  
အဖွဲ့အား အိမ်မှခနပပီး အလုပ်လုပ်နိုင်ခစေန် ပံ့ပိုး 
မှုများ ခပးေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

ငယ်ေွယ်ခသာ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအတွက်  
သင်သည် မည်သည့် အကကံြပုေျက်များ ခပးလိ ု
သနည်း။

အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးအခနြဖင့် ကျားမေွဲြေား 
ဆက်ဆံေံေမှုများ သို့မဟုတ် ယဉ်ခကျးမှုဆိုင်ော  
ပုံခသအခတွးအခေါ်များခကကာင့် ကွဲြပားခသာ 
ဆက်ဆံေံေမှုများ၊ အထင်ခသးေံေမှုများနှင့် ခတွ့ကကုံ 
ောတွင် မိမိကိုယ်မိမိ သံသယြဖစ်ခစနိုင်ခသာ ဥပမာ 
များစွာ ေှိသည်။ ထို့ခကကာင့် လုပ်ငန်းများခဆာင်ေွက ်
ောတွင် စွမ်းအင်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ထိန်းေျုပ ်
ခဆာင်ေွက်ေန်နှင့် အားသာေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
အာရုံစိုက်ေန်တို့မှာ ငယ်ေွယ်ခသာ အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင်များအတွက် မေှိမြဖစ်အခေးကကီးသည်။
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စိန်အခါ်ြှုြျား
WSMEs  ြျား၏ မပဿနာအမွရှင်းနည်းြျားေအပါ် 
လွှြ်းြိုးအသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိန်အခါ်ြှုြျား

သုခတသနသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှ  
ယူခဆာင်ခပးခသာ အေွင့်အလမ်းအသစ်များသည်  
လုပ်ငန်းဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်  
WSMEs များအား ကူညီနိုင်ခကကာင်း ယူဆသည့ ်
အတွက် ထိုလုပ်ငန်းေှင်များမှ ေင်ဆိုင်ေခသာ စိန်ခေါ် 
မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စုံစမ်းစစ်ခဆးေန်မှာလည်း  
အခေးကကီးသည်။

လုပ်ငန်းဆိုင်ော ကုန်ကျစေိတ်များနှင့်ပတ်သက ်
ခသာ ြပဿနာများသည် ခယဘူယျအကျဆုံးြဖစ်ပပီး  
ပံ့ပိုးခပးသူများ၊ ဝန်ခဆာင်မှုစီစဉ်ခပးသူများ၊  
မ,တည်သူများ၏ tools များ နှင့် ဝန်ခဆာင်မှုများနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ြပဿနာများလည်းေှိသည်။  

လုပ်ငန်းေှင်များမှ ခဖာ်ြပထားခသာ အြေားြပဿနာ 
များမှာ အဖွဲ့ဝင်များ၊ clients များနှင့် အြေားလုပ်ငန်း 
များအကကားေှိ ယဉ်ခကျးမှု သို့မဟုတ် အယူအဆများ 
နှင့်ပတ်သက်သည်။ tools များနှင့် ပတ်သက်ခသာ  
ြပဿနာများကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုပပီး  
ခြဖေှင်းခပးေဲ့ခသာ်လည်း  လုပ်ငန်းဆိုင်ော ကုန်ကျ 
စေိတ်နှင့် အယူအဆတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ ြပဿနာ 
များကိုမူ ခြဖေှင်းခပးနိုင်ြေင်း မေှိခသးခပ။

ခထာက်ပံ့ပို့ခဆာင်မှုဆိုင်ော စနစ်အတွက် စီစဉ်ခပးနိုင်မှု မေှိြေင်းသည် ကုန်ကျစေိတ်မှာ RM10k+ ေန့် 
ေှိခသာခကကာင့် ြဖစ်သည်။ ထိုစနစ်ကို အသုံးြပုေန် ခထာင်ဂဏန်းေန့်ကုန်ကျမည်ြဖစ်ပပီး ထိန်းသိမ်းေန် 
လစဉ်ခကကး RM500 ကုန်ကျမည် ြဖစ်သည်။

(Owner of Architecture SME)

Most Significant Challenges Faced by WSMEs in Their Businesses

Operational 
Costs

17/18 WSMEs

Product 
Features/ 
Services

13/18 WSMEs

Culture/ 
Mindset

12/18 WSMEs

ပုံ ၄ႉ၂၅- WSMEs များမှေင်ဆိုင်ေခသာ ထင်ေှားမှုအေှိဆုံး စိန်ခေါ်မှုများ
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ွုံးေွယ်အနအသာ ယဉ်အေျးြှု/ေယူေဆဆိုင်ရာ 
မပဿနာြျားသည် လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြ ံ
ခန့်ခွဲြှုြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ တိုးတေ်ြှုြျားေို 
ဟန့်တားထားမခင်း
အခေးကကီးခသာက-၄ ေပ်တခလျှာက် လုပ်ငန်းေှင် 
များမှ ေင်ဆိုင်ေခသာ ခယဘူယျစိန်ခေါ်မှုများကို  
အနီးကပ်ကကည့်ရှုပါက ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ခဆာင်မှု 
များနှင့် ခောင်ေျသူများဆိုင်ော ြပဿနာများသည်  
အြဖစ်အများဆုံးြပဿနာြဖစ်သည့် ကုန်ကျစေိတ် 
ဆိုင်ောြပဿနာများခနာက်မှ လိုက်သည်။ သို့ောတွင်  
ပုိမုိနက်နဲခသာ ခလ့လာဆန်းစစ်မှုများအေ အယူအဆ 
ဆိုင်ော ြပဿနာများသည် နက်ရှိုင်းစွာအြမစ်တွယ် 
ခနပပီး လုံခလာက်စွာ ခြဖေှင်းေံေြေင်းမေှိခပ။

ထိပ်ပိုင်းစိန်ခေါ်မှု ၃ ေပ်အကကား ဆက်သွယ်မှုကို  
စစ်ခဆးောတွင် ယဉ်ခကျးမှုနှင့် အယူအဆဆိုင်ော  
ြပဿနာများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ောကုန်ကျစေိတ ်
နှင့် tools များဆိုင်ော ြပဿနာများ၏ ေင်းြမစ ်
အခကကာင်းေင်းများြဖစ်ခကကာင်း  ခဖာ်ထုတ်နိုင ်
ေဲ့သည်။

ခငွခေျးြေင်းကို ဆန့်ကျင်ခသာ အယူအဆသည် 
လုပ်ငန်းဆိုင်ော ကုန်ကျစေိတ်များအတွက်  
ခြဖေှင်းခပးနိုင်သည့် နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ကန့်သတ်ထားသည်။ ထိုအယူအဆခကကာင့် လုပ်ငန်း 
ြဖစ်စဉ်ဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများကို ခြဖေှင်းခပးနိုင်မည့်  
tools များဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များနှင့်ပတ်သက် 
ပပီး ခြပာင်းလဲေန်လည်း မြဖစ်နိုင်ခပ။

ထိပ်ပိုင်းစိန်ေခါ်မှများကို ေြဖရှင်းရန်
လက်ခံကျင့်သုံးထားေသာ
အခွင့်အလမ်းသစ်များ

ထိပ်ပိုင်းစိန်ေခါ်မှများကို ေြဖရှင်းရန်
လက်ခံကျင့်သုံးထားေသာ
အခွင့်အလမ်းသစ်များ

ထိပ်ပိုင်းစိန်ေခါ်မှများကို ေြဖရှင်းရန်
လက်ခံကျင့်သုံးထားေသာ
အခွင့်အလမ်းသစ်များ

ထိပ်ပိုင်းစိန်ေခါ်မှများ

ထိပ်ပိုင်းစိန်ေခါ်မှများကို ေြဖရှင်းရန်
လက်ခံကျင့်သုံးထားေသာ
အခွင့်အလမ်းသစ်များ

WSME များ၏ စိန်ေခါ်မျများကို 
ေြဖရှင်းရန် အခွင့်အလမ်းသစ်များ
ှင့်ပတ်သက်ပီး ကန�်သတ်ထားြခင်း

အေတွးအေခါ်ေြပာင်းလဲမှှင့်အသိပ
ညာဆိုင်ရာ တိုးတက်ေစမှ

ကန�်သတ်ထားေသာ
အသိပညာ(12WSMEs)

ယ်ေကျးမှ/အေတွးအေခါ်
(7WSMEs)

မရှိပါ
E-learning(11WSMEs)
အွန်လိုင်းေဆွးေွးပွဲများ
(7WSMEs)

Online payment 
gateway(1WSME)
Cloud software(1WSME)

Cloud software(1WSME)

ထိပ်ပိုင်းစိန်ေခါ်မှများ

ထုတ်ကုန်အဂါႅရပ်များ/
ဝန်ေဆာင်မှများ(6WSMEs)

ထိပ်ပိုင်းစိန်ေခါ်မှများ ထိပ်ပိုင်းစိန်ေခါ်မှများ

ထုတ်ကုန်အဂါႅရပ်များ/
ဝန်ေဆာင်မှများ(9WSMEs)

ယ်ေကျးမှ/အေတွးေအခါ်
(5WSMEs)

ကုန်ကျစရိတ(်8WSMEs)

ထုတ်ကုန်အဂါႅရပ်များ/
ဝန်ေဆာင်မှများ(4WSMEs)

ကုန်ကျစရိတ(်4WSMEs)
ယ်ေကျးမှ/အေတွးအေခါ်
(5WSMEs)

တည်ရှိေနေသာကုန်သွယ်ေရးအဖွဲအ
စည်းများမ ှလမ်းွှန်ချက်ြဖင့ ်ြပဿ
နာများကိ ုေြဖရှင်းရန ်အခွင့်အလမ်း
သစ်ြဖစ်ေသာ e-learning ကို 
စီမံခန�်ခွဲြခင်း

သင်ကားြပသမှဆိုင်ရာ 
အခွင့်အလမ်းသစ်များတိုးြမင့်ရာတွင် 
ယ်ေကျးမှ/အေတွးအေခါ်သည် 
အဓိကအတားအဆီးြဖစ်ေနြခင်း

ထုတ်ကုန် အဂါႅရပ်များ/tools 
များ၏ဝန်ေဆာင်မှများှင့်ပတ်သက်
ေသာ ြပဿနာများအား ေြဖရှင်းရန် 
online payment gateway ကို 
စီမံခန�်ခွဲြခင်း

Cloud software သည် 
ကုန်ကျစရိတ်ှင့် အေတွးအေခါ်
ဆိုင်ရာြပဿနာများေကာင့် 
အသုံးြပရန် တားဆီးမှခံရြခင်း

ထုတ်ကုန် အဂါႅရပ်များ/tools 
များ၏ဝန်ေဆာင်မှများှင့်ပတ်သက်
ေသာ ြပဿနာများအား ေြဖရှင်းရန် 
online payment gateway ကို 
စီမံခန�်ခွဲြခင်း

Cloud software သည် 
ကုန်ကျစရိတ်ှင့် အေတွးအေခါ်
ဆိုင်ရာြပဿနာများေကာင့် 
အသုံးြပရန် တားဆီးမှခံရြခင်း

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပြခင်းမှ ရရှိိုင်ေြခအများဆုံးြဖစ်သည့် အခွင့်အလမ်းသစ်များ

VS WSMEs များ၏ သိသာထင်ရှားမှအရှိဆုံး စိန်ေခါ်မှများှင့် ကျွမ်းကျင်မှများ

ကဏ၁

ေငွေကးရရှိမှ

ကဏ၂ 

သင်ကားြပသမှ၊ 

ကွန်ရက်ချ ိတ်ဆက်မှ 

ကဏ၃

လုပ်ငန်းြဖစ်စ်များ

ကဏ၄

အကျပ်အတည်းဆိုင်ရာ 

စီမံခန�်ခွဲမှ (COVID19)

ပုံ ၄ႉ၂၆- အေွင့်အလမ်းများ vs စိန်ခေါ်မှုများ

ပုံ ၄ႉ၂၇- စိန်ခေါ်မှုများအကကား ဆက်သွယ်မှု

Lead to

Lead to

Operational 
Costs

Product 
Features / 
Services

Culture / 
Mindset

Lead to
Lead to
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ထို့ြပင် ြပင်ပကျွမ်းကျင်သူများထံမှ အကကံြပုေျက်များ 
ေှာခဖွေန် မလိုလားမှုသည် ခငွခကကးေေှိမှုများနှင့်  
လူ့စွမ်းအားအေင်းအြမစ်များဆိုင်ော  စိန်ခေါ်မှု 
အမျ ိုးမျ ိုးကို မည်သို့ေင်ဆိုင်ေမည်နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
တစ်ဦးစီ၏ ေဟုသုတများကို ကန့်သတ်ထားသည်။

ထို့ခကကာင့် လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ အယ ူ
အဆနှင့် ယဉ်ခကျးမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခပါ်ခပါက ်
လာခသာ ြပဿနာများသည် ကများအားလုံးေှိ  
အြေားြပဿနာများကို ခြဖေှင်းောတွင် ခနှာင့်ခနှးမှု 
များကို ြဖစ်ခပါ်ခစနိုင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့်ပတ်သေ်ပပီး ေေျ ိုး 
သေ်အရာေ်ြှုရှိအသာ ေချေ်ြျား ေရှိန ်
မြှင့်တင်အပးအသာ ေစီေစဉ်ြျားနှင့်ပတ်သေ်ပပီး 
B2C ေုြဏီြျားေြေား ပိုြိုမြင့်ြားအသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလေ်ခံေျင့်သုံးြှု
WSMEs များအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံ
ကျင့်သုံးမှုအဆင့်ကို အကဲြဖတ်ေန် Tools များကို  
အသုံးြပုမှုေှိ/မေှိဆိုသည်နှင့် မည်သည့် tools 

အမျ ိုးအစားများကို အသုံးြပုသည်ဆိုသည်တို့နှင့်
ပတ်သက်ပပီး စစ်ခဆးေ့ဲသည်။ WSME တစ်ေုစီ၏ 
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ဆိုေှယ်မီဒီယာတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး 
စစ်ခဆးေဲ့သည်။

Tools များ၏ အဆင့်ြမင့်မှုအစား ကွဲြပားခသာ  

လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး လက်ေံကျင့်သုံး 
ခနခသာ tool အခေအတွက်ကို အခလးခပးသည်။ 
ဥပမာ-ပုံနှိပ်ခသာ ကုမဏီသည် clients များအတွက်  
ပိုစတာများနှင့် banners များထုတ်လုပ်ေန် ခေးနှုန်း 
ြမင့်မားပပီး အဆင့်ြမင့်သည့် software ကို အသုံးြပု 
နိုင်မည် ြဖစ်ခသာ်လည်း အတွင်းပိုင်းြဖစ်စဉ်များတွင်  
ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို အသုံးမြပုထားသည့ ်
အတွက် ထိုကုမဏီကို အဆင်ြမင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသံုးြပုထားသည်ဟု မသတ်မှတ်သင့်ခပ။  
အြေားကုမဏီသည် accounting, HR, marketing  

ပခောဂျက်စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့် customer စီမံေန်ေွဲမှုတို့ 
အပါအဝင် အမျ ိုးမျ ိုးခသာအတွင်းပိုင်းနှင့် အြပင်ပိုင်း 
ြဖစ်စဉ်များတွင် web-based နှင့် cloud applications 
များကို အသုံးြပုထားသည့်အတွက် အဆင့်ြမင့ ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုထားသည့် ကုမဏီ 
အြဖစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု အဆင့်နှင့် 
ပတ်သက်ပပီး WSMEs ၁၈ ေုကို အမျ ိုးအစား ၃ မျ ိုး 
ေွဲြေားထားသည်။ (၁)အလွန်အဆင့်ြမင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့် အဆင့်ြမင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာအသုံးြပုမှု၊ (၂)အလယ်အလတ်အဆင့ ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုမှု၊ (၃)အဆင့်နိမ့ ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှု

ပုံ ၄ႉ၂၈- WSMEs ၁၈ေုအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုအဆင့်

Very Highly & 
Highly Digitalized 

(6 WSMEs)

Moderately 
Digitalized
(5 WSMEs)

Slightly Digitalized
(7 WSMEs)
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ယေုခလ့လာမှုတွင် Mes များ၏ ကန့်သတ်ထား 
ခသာအခေအတွက်ခကကာင့် MEs နှင့် SEs အကကား  
နှိုင်းယှဉ်ေျက်ကို မခဆာင်ေွက်နိုင်ခပ။ သို့ောတွင်   
အင်တာေျူးေဲ့ခသာ MEs ၂ ေု၏ ခဖာ်ြပေျက်အေ  
၎င်းတို့အနက်၁ေုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အများဆံုးအသံုးြပုပပီး အြေားသူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာအနည်းဆုံးအသုံးြပုသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအလွန်ြမင့်မားစွာ အသုံးြပုခသာ ကုမဏ ီ
အမျ ိုးအစားသည် SE ြဖစ်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုမှုအဆင့်ဆိုင်ော  
ညွှန်းကိန်းသည် ကုမဏီမှ ဝန်ခဆာင်မှုခပးခသာ 

customer အမျ ိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်မှုေှိသည်။  
အလွန်အဆင့်ြမင့်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အသုံးြပုခသာ WSMEs များနှင့် အဆင့်ြမင့်ဒစ်ဂျစ ်
တယ်နည်းပညာအသုံးြပုခသာ WSMEs ၆ ေု 

အလွန်အဆင့်ြမင့်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ  
အသုံးြပုခသာ WSMEs များနှင့် အဆင့်ြမင့ ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုခသာ WSMEs ၆ ေု 
အနက် ၅ ေုသည် ယေင်က လုပ်ငန်းဆိုင်ော လှုံ့ခဆာ ်
မှုအစီအစဉ်များနှင့် သင်ကကားြပသမှုအစီအစဉ်များ 
တွင် ပါဝင်ေဲ့သည်။ လုပ်ငန်းေှင် ၅ ဦးလုံးသည်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအများဆုံးအသုံးြပုခသာ 
ကုမဏီများတွင် ပါဝင်သည်။

အနက် ၅ ေုသည် လုပ်ငန်းမှ consumer များထံသို့  
ဝန်ခဆာင်မှုခပးခသာ (B2C)လုပ်ငန်းများြဖစ်ခကကာင်း  
ခတွ့ေှိေသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအများဆုံးအသုံးြပုခသာ 
WSME သည်လည်း B2C လုပ်ငန်းြဖစ်သည်။  
အလယ်အလတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပု
ခသာ အမျ ိုးအစားတွင် B2C,B2B2C and B2B  
ကုမဏီများခောခနှာခနသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 
ပညာအနည်းငယ်သာအသုံးြပုခသာ အမျ ိုးအစား 
သည် B2B ကုမဏီများ ြဖစ်သည်။

B2C ကုမဏီများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
အများဆုံး အသုံးြပုသူများြဖစ်ခသာခကကာင့်  
အဆင့်ြမင့်အသုံးြပုခသာ ကုမဏီများ ြဖစ်သည်။

ထိုအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခတွ့အကကုံ  
များသည် လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များကို တိုးတက်ခစနိုင ်
ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များ ပိုမိုအသုံးြပုနိုင်ေန်နှင့် 
ပိုမိုမဟာေျူဟာကျခသာနည်းလမ်းများြဖင့် လုပ်ငန်း 
များကို စီမံေန့်ေွဲနိုင်ေန်တို့အတွက် ခေွးေျယ်ထား
ခသာလုပ်ငန်းေှင်အဖွဲ့ကို ကူညီနိုင်သည်။

Very Highly & 
Highly Digitalized 

(6 WSMEs)

Moderately 
Digitalized
(5 WSMEs)

Slightly Digitalized
(7 WSMEs)

B2C B2C B2C B2B B2B B2B B2B B2B

B2B B2B B2BB2B B2B

B2B2C B2B2C

B2C B2C B2C

ပုံ ၄ႉ၂၉- WSMEs ၁၈ေုအကကား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုအဆင့်
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လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်အတွင်း မိတ်ဆက်ခပးေဲ့ခသာ robotic automation software ကို ဝယ်ယူေဲ့သည်။  
၎င်းသည် မိမိတို့၏ ယာဉ်များသွားလာေဲ့ခသာ ေေီးများကို မှတ်တမ်းတင်ေန် ကူညီခပးသည်။ မိမိတို့၏  
ဝန်ထမ်းများသည် မှတ်တမ်းတင်ေန် အနည်းဆုံး၈မိနစ်လိုအပ်ခသာ်လည်း robot သည် ၁ မိနစ်အတွင်း  
ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
(ခထာက်ပံ့ပို့ခဆာင်ခေး SME ပိုင်ေှင်)

ပုံ ၄ႉ၃၀- WSMEs ၁၈ေုအကကား လုပ်ငန်းဆိုင်ောလှုံ့ခဆာ်မှုနှင့်  

သင်ကကားြပသမှုများဆိုင်ော အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခတွ့အကကုံ

Very Highly & 
Highly Digitalized 

(6 WSMEs)

Moderately 
Digitalized
(5 WSMEs)

Slightly Digitalized
(7 WSMEs)
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သင်တန်းနှင့် သင်ြေားမပသြှုေစီေစဉ်ြျားရှိအသာ်
လည်း SMEs ြျားေြေား ေသိပညာြရှိမခင်းနှင့် 
သံသယရှိြှုတို့နှင့်ပတ်သေ်အသာ စိန်အခါ်ြှုြျားေို 
ပညာရှင်ြျားြှ ြီးအြာင်းထိုးမပသမခင်း
လုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် ခတွ့ကကုံေခသာ စိန်ခေါ်မှု 
များကို ခလျာ့နည်းခစနိုင်မည့် မဟာေျူဟာများနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ပညာေှင် ၄ ဦးထံမှ အြမင်များနှင့်  
အခတွးခအေါ်များကို သိေှိနိုင်ေန် ြပဿနာများအား  
တင်ြပေဲ့သည်။

ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု

ကုမဏီများသည် ဘဏ်ခေျးခငွေေှိနိုင်ေန် မစွမ်း 
ခဆာင်နိုင်ခသာခကကာင့် အြေားခေျးခငွဆိုင်ော  
နည်းလမ်းများကို မတတ်သာသည့်အဆုံး အသုံးြပု 
ေခသာ်လည်း ထိုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
သံသယများေှိေဲ့ကကသည်။ ထိုအေျက်ကိုကကည့်ြေင်း 
အားြဖင့် WSMEs များအကကား အြေားခေျးခငွဆိုင်ော  
နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကန့်သတ်ထား 
သည့် အသိပညာများေှိခနခကကာင်း သိေှိနိုင်သည်။

ေကေံမပုချေ်
အြေားခေျးခငွဆိုင်ော နည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
WSMEs များအား အသိပညာခပးေန် ကကိုးပမ်းမှုများ 
ြပုလုပ်ေ့ဲခသာ်လည်း ထုိကကိုးပမ်းမှုများသည် ကန့်သတ် 
ထားခသာ ခအာင်ြမင်မှုသာေေိှေ့ဲပပီး ထုိနည်းလမ်းများမှ  
အကျ ိုးခကျးဇူးေေှိေဲ့ခသာ WSMEs များ၏ ခအာင်ြမင်  

၄.၅။ WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှု၏အနာဂတ်

မှုများကုိ အမျ ိုးသမီးေဟုိြပုမီဒီယာများတွင် ခဖာ်ြပေန်  
အကကံြပုေျက်တစ်ေပ်ကို ြဖစ်ခပါ်ခစေဲ့သည်။ အြေား 
အတားအဆီးသည် လုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် 
လက်ခတွ့ကျခသာ လုပ်ငန်းမတည်မှုနှင့်ပတ်သက ်
ပပီး အြပည့်အဝနားလည်နိုင်မှု မေှိြေင်းမှတဆင့် 
အခြေေံကျခသာ ေဟုသုတဆိုင်ော ကွာဟေျက ်
များကို မီးခမာင်းထိုးြပသေဲ့သည်။

နားလည်သိေှိမှုမေှိြေင်းသည် SMEs များ၏ ECF နှင့် 
ပတ်သက်ခသာအြမင်ကို ခဖာ်ြပထားြေင်း ြဖစ်သည်။  
အြေားခေျးခငွေေှိမှုနည်းလမ်းများဆိုင်ော ပညာေှင် 
သည် လုပ်ငန်းမတည်ေန်အတွက် ေှယ်ယာတန်ဖိုး 
မည်မျှေေှိမည်ကို ဆုံးြဖတ်ေန် ၎င်းတို့အခနြဖင့်  
ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းေျက်များ ြပဌာန်းနိုင်သည်ကို  
ကုမဏီအများအြပားမှ နားလည်သခဘာခပါက်ြေင်း
မေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ ပညာေှင်များသည်  
အြေားခေျးခငွေေှိမှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
နားလည်သိေှိမှုမေှိြေင်းမှာ SMEs များအတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခကကးဆိုင်ော ပလက်ခဖာင်များမ ှ
တဆင့် အေင်းအနှီးမတည်ခပးခသာ အစိုးေ၏  
ကကိုးပမ်းမှုများကို ခလျာ့နည်းခစခကကာင်း  ခဖာ်ြပ 
ေဲ့သည်။   

ECF တွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းေျက ်
သတ်မှတ်မှုများမှာ ခြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ ်
ခသာ်လည်း လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားသည်  ြပင်ပ 
အဖွဲ့အစည်းသို့ ေှယ်ယာတန်ဖိုးများကို လွှဲခြပာင်း 
ခပးေန် တွန့်ဆုတ်ခနကကဆဲြဖစ်သည်။

ခေျးခငွဆိုင်ော နည်းလမ်းများတွင် ပညာေှင်များ 
သည် ကျားမဆိုင်ော ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ခလ့လာမှုများ မြပုေ့ဲခပ။ လက်ခတွ့တွင် သမားရုိးကျ 
ခငွခကကးဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေျးခငွများနှင့်  
ခထာက်ပံ့ခကကးများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အတည်ြပု 
မှုများကို Central Credit Reference Information 

System (CRIS) အစီေင်ေံစာက့ဲသ့ုိခသာ နည်းလမ်းများ 
မှတဆင့် ကုမဏီများဆိုင်ော ယုံကကည်စိတ်ေျေမှု 
အတွက် စစ်ခဆးခဆာင်ေွက်သည်။

Awareness on 
alternative 
financing

Mindset

Salient Themes

ပုံ ၄ႉ၃၁- က-၁နှင့်ပတ်သက်ခသာ

အဓိကအခကကာင်းအောများ
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ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု/ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှု/ ေျွြ်းေျင်ြှုြျား

အကျပ်အတည်းကာလမတိုင်မီ အမျ ိုးသမီးများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း/ 
လုပ်ငန်းဆိုင်ော လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်တို့မှ ပညာေှင် 
များသည် SMEs များအတွက် ြပင်ပသင်တန်းများကို  
စီစဉ်ခပးေဲ့သည်။ သင်တန်းသည် လုပ်ငန်း၊ ခငွခကကး 
နှင့် HR ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှု၊ ခြပာင်းလဲမှုဆိုင်ော စီမံ 
ေန့်ေွဲမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်
ပပီး သင်ကကားခပးေဲ့သည်။

ြပင်ပသင်တန်းများကို ခကာင်းမွန်ခသာ ဆက်သွယ ်
မှုများနှင့် ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုများခကကာင့် ပိုမိ ု
နှစ်သက်ကကခသာ်လည်း အွန်လိုင်းသင်တန်များသည်  
SMEs များအတွက် ကုန်ကျစေိတ်အနည်းငယ်ြဖင့် 
ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ေျတိ်ဆက်နိုင်ခစသည်။ 

သို့ောတွင် အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှ ပညာေှင်သည် 
လက်ေှိအခြေအခနတွင် လုပ်ငန်းေှင်များအား  
အွန်လိုင်းခဆွးခနွးပွဲများသို့ ဆွဲ ခဆာင်နိုင်ေန်အတွက်  
စိန်ခေါ်မှုေှိပပီး ၎င်းတို့အား ပါဝင်ခစေန်အတွက် 
အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခကာင်းခသာ အခကကာင်း 
ြပေျက်တစ်ေပ် လိုအပ်ခကကာင်း မှတ်ေျက်ြပုေဲ့သည်။  
COVID-19 အသွားအလာကန့်သတ်မှုအမိန့်  (MCO)
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်စဉ်အတွင်းနှင့်  
ခဆာင်ေွက်ပပီးခနာက် အွန်လိုင်းခဆွးခနွးပွဲများစွာ 
ရုတ်တေက် ခပါ်ခပါက်လာေဲ့သည်။

ပုံ ၄ႉ၃၂- က-၂နှင့်ပတ်သက်ခသာ 

အဓိကအခကကာင်းအောများ

Salient Themes

Online 
trainings Mindset

Online 
networking

Online 
mentoring
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အွန်လိုင်းတွင် လူများကို ဆွဲ ခဆာင်နိုင်ေန်မှာ ထိုမျှခလာက် မလွယ်ကူပဲ အလွန် စိတ်ဝင်စားဖွယ ်
ခကာင်းသည်။ အွန်လိုင်းသင်တန်း/ခဆွးခနွးပွဲများတက်ခောက်သူများသည် ထိုသို့ပါဝင်တက်ခောက်ြေင်းြဖင့်  
၎င်းတို့အတွက် မည်သည့်အကျ ိုးခကျးဇူးများ ေနိုင်မည်ဆိုသည်ကို ေံစားမိေန်ေန် လိုအပ်သည်။ သို့ခသာ်  
ယေုအေါ အသံသွင်းထားခသာ ဖုိင်လ်များကုိ အွန်လုိင်းမှတဆင့် ခပးပ့ုိကကသည်။ ထုိအသံဖုိင်လ်များခပးပ့ုိမှုကုိ  
ခစာင့်ခမျှာ်တတ်ကကပပီး အေျနိ်ေပါက ထိုအသံဖိုင်လ်များကို နားခထာင်ကကသည်။ Google နှင့် တူသည်။ 
သတင်းအေျက်အလက်များစွာေှိပပီး ဘယ်ခနောသို့သွားေမည်ကို သင့်အခနြဖင့် မသိေှိနိုင်ခပ။
(အမျ ိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းမှ ပညာေှင်)

ေကေံမပုချေ်
အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှပညာေှင်က ပိုမိုတက်ြက  
ခသာ ပါဝင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်မှုတို့ြဖစ်ခပါ်ခစေန်  
အွန်လိုင်းသင်တန်းများကို  ပိုမိုခသးငယ်ခသာ 
အေွယ်အစားနှင့် ပိုမိုေည်မှန်းေျက်ထားကာ  
ခဆာင်ေွက်သင့်ခကကာင်း အကကံြပုထားသည်။ 
လုပ်ငန်းေှင်များကို ြပင်ပတွင်  ခတွ့ဆုံဆက်သွယ်ေန် 
ေက်ေဲသည့်အတွက် အွန်လိုင်းခဆွးခနွးပွဲများမ ှ
တဆင့် ခတွ့ဆုံနိုင်ေန် အခေးကကီးသည်။ 

အမျ ိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အဖွဲ့အစည်း 
များနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း/လုပ်ငန်းဆိုင်ော လှုံ့ခဆာ် 
မှုအစီအစဉ်များမှ ပညာေှင်များသည် ြပင်ပတွင်  
ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်ြေင်းသည် အွန်လိုင်း 
တွင် ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက်ြေင်းထက်  
သာလွန်ခကကာင်း သခဘာတူထားခသာ်လည်း  
အွန်လုိင်းသင်တန်းများမှာ ယေုက့ဲသ့ုိ အကျပ်အတည်း 
ကာလတွင် လိုအပ်သည်။

အကျပ်အတည်းကာလမတိုင်မီ ပညာေှင်များမှ  
ခဆာင်ေွက်ေဲ့ခသာ ြပင်ပသင်တန်းအစီအစဉ်များကို  
အခြေေံပပီး SMEs များအတွက် ပံ့ပိုးမှုနှင့် လမ်းညွှန် 
ေျက်များ စီစဉ်ခပးြေင်းသည် အစီအစဉ်၏  
အခေးကကီးခသာ အေျက်ြဖစ်ခကကာင်း သခဘာတူ 
ထားသည်။ သမားရိုးကျလည်ပတ်ခနသည့် SMEs 

များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းြဖင့်
အေွင့်အလမ်းအသစ်များနှင့် အကျ ိုးခကျးဇူးများကို 
ယူခဆာင်ခပးနိုင်သည်ကို အြပည့်အဝ လက်မေံခပ။

WSME အင်တာေျူးများမှ ခဖာ်ြပေျက်အေ အဆိုပါ 
ယူဆမှုသည် အယူအဆဆိုင်ော ြပဿနာများကို  
ြဖစ်ခပါ်ခစသည်။ ထိုအယူအဆများေှိေဲ့ခသာ်လည်း  
SMEs လုပ်ငန်းေှင်များသည် အွန်လိုင်းအလုပ်ရုံ
ခဆွးခနွးပွဲများတွင် ပါဝင်တက်ခောက်ခနဆဲပင်  
ြဖစ်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်း/လုပ်ငန်းဆိုင်ော လှုံ့ခဆာ်  
မှုအစီအစဉ်မှ ပညာေှင်သည် သမားရိုးကျမိသားစ ု
ပိုင်လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုငယ်ေွယ်ခသာ ဦးခဆာင်သ ူ
ေှိမည်ဆိုပါက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုြမန်ဆန်နိုင်ခကကာင်းလည်း ခလ့လာ 
ခတွ့ေှိေဲ့ေသည်။

COVID-19 ခကကာင့် မိမိတို့သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပုံမှန်  
ခတွ့ဆုံခဆွးခနွးမှုများကို မြပုလုပ်နိုင်ခပ။ အွန်လိုင်း 
တွင်သာ ဆက်သွယ်ခြပာဆိုနိုင်သည်။ ယေုအေါတွင်  
လုပ်ငန်းေှင်များသည် ဖုန်းများမှတဆင့် log in လုပ် 
နိုင်သည်။ မိမိတို့သည် ြပင်ပတွင် ပုံမှန်ခတွ့ဆု ံ
ဆက်သွယ်နိုင်ေန် အေျနိ်ကကာဦးမည် ြဖစ်သည်။ 
ထို့ခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို အသုံးြပု 
ေမည်။
(အမျ ိုးသမီးအသင်းမှ ပညာေှင်)
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၁၉၉၀ နှစ်များအတွင်း အမျ ိုးသမီးသင်ကကားြပသသူ
များအဖွဲ့သည် သင်ကကားြပသမှုအစီအစဉ် တစ်ေပ်ကို 
လျှ ို့ဝှက်သင်ကကားေဲ့သည်။ သို့ောတွင် စိတ်ဝင်စားမှု  
တစ်ြဖည်းြဖည်း နည်းပါးလာခသာခကကာင့် ေပ်တန့်  
ေဲ့ေသည်။

သင်ကကားြပသမှုဆိုင်ော ြဖစ်စဉ်များကို လုပ်ငန်းေှင် 
များတက်ခောက်ေန် လိုအပ်သည်။ သို့ောတွင်  
လုပ်ငန်းပိုင်ေှင် အများအြပားသည် ၎င်းတို့အား  
ခအာင်ြမင်မှုေေှိပပီးခနသူများအြဖစ် အြမင်ေံလို 
ခသာခကကာင့် ထိုသို့တက်ခောက်သင်ကကားေန်  
ဝန်ခလးေဲ့ကကသည်။ ထိုခလ့လာမှုကို WSME များ 
ထံမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများြဖင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက် 
ထားသည်။ ခြဖဆုိသူများက အွန်လုိင်းသင်တန်းများကုိ  
တက်ခောက်နုိင်ခသာ်လည်း ြပင်သင်တန်းများကုိသာ  
တက်ခောက်ေဲ့ခကကာင်း ခြဖကကားေဲ့ကကသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်း၏ အဓိက  
ြပဿနာသည် ကုန်ကျစေိတ်ြမင့်မားမှုြဖစ်ခသာ
ခကကာင့် အဖွဲ့အစည်းသည် အေျက်အလက ်
ေေှိမှုြဖစ်စဉ်နှင့် တင်ြပမှုြဖစ်စဉ်အကကား စိုးေိမ ်
ပူပန်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခြဖေှာနည်းများ  
ပါဝင်ခသာ အစီအစဉ်များကို စီစဉ်ခပးေန်အတွက်  
ြပည်တွင်းနည်းပညာအခြဖေှာမှုဆိုင်ော စီစဉ်သူများ 
ြဖင့် ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

Back end digital solutions တွင် HR management, 

accounting, inventory and project management 

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု 
(ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသွင်ေူးအမပာင်းြှု)

High cost
Digital 

adoption

Salient Themes

ပုံ ၄ႉ၃၃- Salient Themes on Pillar 3 က-

၃နှင့်ပတ်သက်ခသာ အဓိကအခကကာင်းအောများ

ကဲ့သို့ခသာ အလိုအခလျာက်အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်း 
ြဖစ်စဉ်များပါဝင်သည်။ front end solutions တွင်  
marketing and e-commerce ကဲ့သို့ခသာ customer 

facing channels များပါဝင်သည်။ နှစ်မျ ိုးလုံးကို   
ခပါင်းစည်းြေင်းသည် ကုမဏီများအား ၎င်းတို့၏  
ခေးကွက်ေှာခဖွမှုဆိုင်ော ကကိုးပမ်းမှုများအတွက် 
customer data ကို အသင့်ခတာ်ဆုံးြဖစ်ခစသည်။

အစိုးေနှင့် လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်များမှ စီစဉ်ခပးခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော ခထာက်ပံ ့
ခကကးများ/ဆဲွခဆာင်မှုများသည် ြပည်တွင်း software  

ခောင်းေျသူများအတွက် လိုအပ်သည်။

ေကေံမပုချေ်
နိုင်ငံြေားမှ ခောင်းေျသူများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 
ပညာအသုံးြပုမှု အေှိန်ြမှင့်တင်နိုင်ခစေန် ြပည်တွင်း 
ရုံးများဖွင့်ပပီး ခဒသဆိုင်ော ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု 
များကို ေွင့်ြပုေန်အတွက် အားခပးေန် ြဖစ်သည်။

မိမိတို့သည် အာဆီယမ်ေှိ SMEs များကို ကူညီေန်  
နိုင်ငံြေားမှ နည်းပညာဆိုင်ော အခြဖေှာခပးသူများ 
ြဖင့် ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်။
(ဘဏ်လုပ်ငန်း/လုပ်ငန်းဆိုင်ော လှုံ့ခဆာ်မှု 
အစီအစဉ်မှ ပညာေှင်)

ကုမဏီများနှင့် လုပ်ငန်းများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာအသုံးြပုမှုမှာ ခြပာင်းလဲခနခကကာင်း  
အတည်ြပုထားသည်။ B2B ကုမဏီများသည်   
အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များကို လူ၏ အကူအညီ 
မလိုပဲ စက်များြဖင့် အလိုအခလျာက်ခဆာင်ေွက်ြေင်း
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုအခလးခပးထားသည်။ B2C  
ကုမဏီများသည် customer ေေှိနိုင်ခသာနည်းလမ်း 
များတွင် ေင်းနှီးြမှပ်နှံထားသည်။
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ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု

WSMEs အများအြပားသည် အကျပ်အတည်း 
မတိုင်မီက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို များစွာ  
အသုံးမြပုေဲ့ခပ။ ဥပမာ- F&B ကုမဏီများသည်  
MCO ခဆာင်ေွက်ခသာအေျနိ်တွင်သာ GrabFood 

and Foodpanda ကဲ့သို့ခသာ အစားအစာပို့ခဆာင်
ခသာပလက်ခဖာင်းများကို အေှိန်ြမှင့်ခပးသည်။

နိဂုံး
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုေန်အတွက် ကုန်ကျ  
စေိတ်ြမင့်မားမှုဆိုင်ော ြပဿနာနှင့် ပတ်သက်ပပီး 
ခကာင်းစွာ ခြဖေှင်းေန် လုိအပ်သည်။ WSME လုပ်ငန်း 
ေှင်များသည် ဝင်ခငွပုိမုိေေိှနုိင်ေန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာအသံုးြပုြေင်းကုိ ေင်းနီှးြမှပ်နံှမှုအြဖစ်ထက် 
ပိုပပီး ကုန်ကျစေိတ်အြဖစ် ြမင်ခနခကကာင်း ခဖာ်ြပ 
ေဲ့သည်။ ထိုအြမင်သည် လုပ်ငန်းများတိုးတက်မှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ဟန့်တားခနခသာ လုပ်ငန်းေှင်များ 
အတွင်း ပံုခသြဖစ်ခနခသာအယူအဆမှ အေင်းေံသည်။

ေကေံအပးအဆွးအနွးြှု
WSME များနှင့် ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများမှ  
ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများကို ခဂဟစနစ်တွင် အခေးကကီး 
ခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအား ကိုယ်စားြပု 
ထားခသာ အခတွ့အကကုံေှိသည့် ခဆွးခနွးသူ ၉ ဦး 
ပါဝင်သည့် ခဆွးခနွးပွဲအတွက် စုစည်းတင်ြပ 
ထားသည်။ ခဆွးခနွးသူများကို အခေးကကီးခသာ  
မူဝါဒေျမှတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ နည်းပညာ 
အဖဲွ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်း/အမျ ိုးသမီးအဖဲွ့အစည်း 
များတွင် ၎င်းတို့၏ ဦးခဆာင်မှုခပါ်တွင် အခြေေံပပီး  
ခေွးေျယ်ထားသည်။ ခဆွးခနွးပွဲ၏ အဓိကေည်ေွယ ်
ေျက်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပုမှုနှင့်
ပတ်သက်ပပီး WSMEs များမှ ေင်ဆိုင်ခနေခသာ  
စိန်ခေါ်မှုများကို ခြဖေှင်းေန် လက်ခတွ့ကျခသာ 
အခြဖေှာမှုများကို စီစဉ်ခပးေန် ြဖစ်သည်။

AJ&Smart မှ အသုံးြပုခသာ Lightning Decision 

Jam(LDJ)၏ ြပင်ဆင်ထားခသာအဆိုကို ခဆွးခနွးမှု 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး လမ်းညွှန်ေန် အသုံးြပုထားသည်။  
ခဆွးခနွးသူများသည် WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ  
ခဖာ်ြပထားခသာ လုပ်ငန်းြပဿနာများအပါအဝင်  
သုခတသနေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
၃၀ မိနစ်ကကာ တင်ြပမှုကို စီစဉ်ခပးထားသည်။
၎င်းတို့သည် ထိပ်ပိုင်းြပဿနာ ၃ ေပ်ကို ဦးစားခပး  
ထားသည်။ အဓိကြပဿနာကို စိန်ခေါ်မှုတစ်ေပ ်
အြဖစ် ခေွးထုတ်ပပီး ြပန်လည်စစ်ခဆးသုံးသပ ်
ေဲ့သည်။ ခနာက်ဆုံးတွင် ခဆွးခနွးသူများသည် 
အခြဖေှာမှုများကို တတ်နိုင်သမျှ စီစဉ်ခပးေဲ့သည်။

Accelerated 
Rate of DIgital 

adoption

Salient Themes

ပုံ ၄ႉ၃၄- က-၄နှင့်ပတ်သက်ခသာ 

အဓိကအခကကာင်းအောများ
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မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များ၊ ေင်းြမစ်များနှင့် ဝန်ခဆာင်မှု 
များ၏ ကုန်ကျစေိတ်သည် WSMEs များအတွက်  
အေးကကီးခသာြပဿနာတစ်ေပ်အြဖစ် ခဆွးခနွးသူများ 
အကကား အများဆုံးမဲအခေအတွက်ကို လက်ေံေေှ ိ
ေဲ့သည်။

သို့ောတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို အဘယ ်
ခကကာင့် ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုအြဖစ်မြမင်ဘဲ ကုန်ကျစေိတ ်
အြဖစ်ြမင်သည်နှင့်ပတ်သက်ခသာ ခမးေွန်းခမးြမန်း 
လာေဲ့သည်။ ခဆွးခနွးသူအေျ ို့သည် အယူအဆ 
ဆုိင်ော ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အကကံြပုေ့ဲသည်။
ခငွခေျးြေင်းနှင့် ေှယ်ယာတန်ဖိုး မျှခဝြေင်းတို့နှင့် 

ပတ်သက်ပပီး ဆန့်ကျင်ခသာ အယူအဆေှိသည့်  
ြပဿနာအတွက် ဒုတိယအများဆုံး မဲအခေ 
အတွက်ကို လက်ေံေေှိေဲ့သည်။

ခဆွးခနွးသူများသည် WSMEs များအခနြဖင့် ေင်ဆိုင် 
ေခသာ အဓိကြပဿနာသည် တိုးတက်ခသာ 
အယူအဆ မေှိြေင်းခကကာင့် ြဖစ်ခကကာင်း ဆုံးြဖတ်
ေဲ့သည်။ တိုးတက်ခသာ အယူအဆေှိြေင်းဆိုသည်မှာ  
ကျရှုံးမည်ကိုမခကကာက်ဘဲ သင်ယူေန်၊ တိုးတက်ေန်၊  
စွန့်စားေန်တို့အတွက် စဉ်ဆက်မြပတ်ေှာခဖွခသာ  
အယူအဆြဖစ်သည်။

ထိုအခကကာင်းအောသည် Stanford University မှ  
စိတ်ပညာေှင် Carol S. Dweck ၏ သုခတသနနှင့် 
ဆက်စပ်ခနပပီး သူမ၏ စာအုပ်ြဖစ်ခသာ အယူအဆ-
အသစ်ြဖစ်ခသာ စိတ်ပညာဆိုင်ော ခအာင်ြမင်မှုတွင်  
ခဖာ်ြပထားသည်။

Dweck သည် တိုးတက်ခသာအယူအဆနှင့်ပတ်သက် 
ပပီး အေည်အေျင်းများအား  ကကိုးစားမှုနှင့် ဇွဲတို့ြဖင့်  
တိုးတက်ခအာင်လုပ်နိုင်ခသာ ယုံကကည်မှုအြဖစ်  
အနက်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ တိုးတက်ခသာအြမင်ေှိသ ူ
တို့သည် စိန်ခေါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်နိုင်ြေင်း၊ အတား 
အဆီးများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေံနိုင်ေည်ေှိြေင်း၊ ခဝဖန်မှု  
များမှ သင်ယူနိုင်ြေင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ခအာင်ြမင်မှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး လှုံ့ခဆာ်မှုကို ေှာခဖွနိုင်သူများ  
ြဖစ်သည်။ ေလာဒ်သည် ပဓာနမဟုတ်ပဲ ကကိုးစား 
ခလျှာက်လမ်းေဲ့ခသာ ေေီးတွင် ေေှိေဲ့သည့် အခတွ့ 

လက်ရှိ
ြပဿနာများ

ထိပ်တန်း
ြပဿနာ၃ရပ်

ကိုေရ�းချယ်ြခင်း

အဓိက
ြပဿနာကိုေဖာ်

ထုတ်ြခင်း

ြပဿနာများ
ကိုစိန်ေခါ်မှများ
အြဖစ်ေြပာင်း

လဲြခင်း

အေြဖရှာြခင်း

အေြဖရှာမှများ
ကို အမျ ိးအစား

ခွဲြခင်း

အေြဖရှာမှ
များကို 

ဦးစားေပးြခင်း

အေြဖရှာမှများ
ကို မဲေပးြခင်း

ြပင်ဆင်ထားေသာ 
LDJ နည်းလမ်း

ဘာလုပ်ရမည်
ကိုဆုံးြဖတ်ြခင်း

ပုံ ၄ႉ၃၅- ြပင်ဆင်ထားခသာ LDJ နည်းလမ်း

ပုံ ၄ႉ၃၆- အကကံခပးခဆွးခနွးမှုဆိုင်ော ပရိုဖိုင်း

Government 
Policy Agency
(2 panelists)

Women 
Entrepreneurs 

Association
(1 panelist)

4 Females

5 Males

Alternative 
Financing 
Providers

(2 panelists)

Digital Solutions 
Provider

(2 panelists)

SME Business 
Associations
(2 panelists)
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အကကုံများနှင့် သင်ေန်းစာများသည်သာလျှင် ၎င်းတို ့
အတွက် ဆုလာဘ်ြဖစ်သည်။

အယူအဆဆိုင်ော ြပဿနာသည် အမျ ိုးသားများနှင့ ်
နှိုင်းယှဉ်ပါက အမျ ိုးသမီးများမှ မကကာေဏ ပိုမို 
ခတွ့ကကုံေသည့် ကျားမဆုိင်ောြပဿနာဟုတ်/မဟုတ် 
ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်ပပီး  ခမးေွန်းများကို ခမးြမန်း  
ေဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးများသည် ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်  
ယဉ်ခကျးမှုတို့အေ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်ခဆာင်ေွက ်
ောတွင် အမျ ိုးသားများထက်ပုိပပီး ကန့်သတ်ေျုပ်ြေယ် 
မှုေံကကေသည်။

US တွင် ခဆာင်ေွက်ေဲ့ခသာ သုခတသနသည ် 
အမျ ိုးသားနှင့် အမျ ိုးသမီးတို့အကကား ယုံကကည်မှု 
ဆိုင်ော ကွာဟေျက်များေှိခကကာင်းခဖာ်ြပထားပပီး  
အမျ ိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ သုံးသပ်မှုများတွင် အမျ ိုးသားများ 
ခအာက် အဆင့်နိမ့်ကကသည်။

မခလးေှားတွင် ခဆာင်ေွက်ေဲ့ခသာ သုခတသနအေ 
ထိုအေျက်သည် လုပ်ငန်းလုပ်ောတွင် အမျ ိုးသမီးများ 
၏ အယူအဆအခပါ် မည်သို့အကျ ိုးသက်ခောက်ခစ
နိုင်ပုံနှင့်ပတ်သက်ပပီး နားလည်ခစနိုင်မည် ြဖစ်သည်။
တိုးတက်ခသာအယူအဆ မေှိမှုဆိုင်ော ြပဿနာ 
သည် တစ်နည်းအားြဖင့် ခအာက်ပါစိန်ခေါ်မှုများနှင့် 
ပတ်သက်သည်။ WSMEs များအခနြဖင့် တိုးတက် 
ခသာအြမင်နှင့် ပတ်သက်ခသာ အသိပညာေှ ိ
ေန်နှင့် လက်ေံကျင့်သုံးေန်တို့အတွက် မည်သို့ကူညီ 
နိုင်သနည်း။ ထိုစိန်ခေါ်မှုများအတွက် အခြဖေှာ 
မှုများကို တတ်နိုင်သမျှ ေဆာင်ေွက်ခပးြေင်းြဖင့်  
ကူညီနိုင်သည်။

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

ပုံ ၄ႉ၃၇- အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲ(မခလးေှား)
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မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

ပုံ ၄ႉ၃၈- အကျ ိုးသက်ခောက်မှုနှင့် ကကိုးပမ်းမှုဆိုင်ော ပုံစံ

ပုံ ၄ႉ၃၉- တိုးတက်ခသာအယူအဆ လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ 

အခြဖေှာမှုနည်းလမ်းများ

HIGH IMPACT, LOW 
EFFORT

HIGH EFFORT, LOW 
IMPACT

IM
PA

C
T

ACCELERATOR 
PROGRAMMES

MENTORSHIP & 
TALKS

INCREASE 
AWARENESS OF 
DIGITAL TOOLS

EDUCATION

WSME များအား တိုးတက်ေသာအေတွးအေခါ်ရရှိေစရန် မည်သိုကူညီမည်နည်း။

ပညာေရး

ခိုင်မာေသာသင်ကားမှှင့် ပညာေရးဆိုင်ရာ ေဂဟစနစ်

၎င်းကို တတိယပညာေရးစနစ်/တစ်သက်တာသင်ကားမှ
မှတဆင့် အေြခခံပညာေရး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ေစရန်
ြပလုပ်ပါ။

လှံ�ေဆာ်မှအစီအစ်များ

WSMEs များအတွက် ေငွေကးဆိုင်ရာ 
ဆွဲေဆာင်မှများှင့်အတူ သင်တန်းအစီအစ်များအတွက် 
အစိုးရမှ စပွန်ဆာေပးြခင်း

လုပ်ငန်းဖွံဖိးမှအစီအစ်များ(ေငွေကးမတည်မှ၊ 
သင်ကားြပသမှ၊သင်တန်း၊အသိုက်အဝန်း)

WSMEs များအား အေတွးအေခါ်ေြပာင်းလဲေပးေသာ 
လှံ�ေဆာ်မှအစီအစ်များ

Digital tools များှင့်ပတ်သက်ေသာ အသိပညာတိုးတက်ေစြခင်း

WSMEs များအား ထိtုools များ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 
တန်ဖိုးများှင့်ပတ်သက်ပီး နားလည်ေစရန် ကူညီပါ

သင်ကားြပသမှှင့် ေဆွးေွးမှ

WSMEs များအတွက် အမျ ိးသမီးနည်းြပများကို 
လှံ�ေဆာ်ေပးပါ

အေရးကီးေသာ အြမင်ရှိသည့်ဦးေဆာင်သူများ

စံြပများ

influencers



166

ပညာအရးနှင့်ပတ်သေ်ပပီး  မပင်ဆင်မခင်း 
အယူအဆခြပာင်းလဲမှုသည် ပိုမိုကျယ်ြပန့်ခသာ 
ပညာခေးစနစ်မှတဆင့် လူငယ်များထံမှ ေေှိနိုင်ခသာ  
အခကာင်းဆုံး အကျ ိုးသက်ခောက်မှု ြဖစ်သည်။  
အသက်အေွယ်ကကီးလာေျနိ်တွင် အယူအဆများကို  
ခြပာင်းလဲေန် ပုိမုိေက်ေဲခသာခကကာင့် ငယ်ေွယ်စဉ်တွင်  
အယူအဆများတိုးတက်ခြပာင်းလဲြေင်းသည်  
အြမင့်မားဆုံး အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများကို ြဖစ်ခပါ် 
ခစနိုင်သည်။

သ့ုိောတွင် နုိင်ငံခတာ်၏ နုိင်ငံခေးအပါအဝင် မူခဘာင် 
များနှင့် အစိုးေပညာခေးဆိုင်ော မူဝါဒများတွင်  
ကျယ်ြပန့်ခသာ ခြပာင်းလဲမှုများ လုိအပ်ခသာခကကာင့်  
ထိုအယူအဆခြပာင်းလဲမှုဆိုင်ော ြပဿနာသည်  
အေက်ေဲဆုံးဟု ယူဆေသည်။ တိုးတက်ခသာအြမင်ေှ ိ
ေန်အတွက် ေဟုသုတများနှင့်ပတ်သက်ပပီး စဉ်ဆက ်
မြပတ် ခလ့လာေန် လိုအပ်ခသာခကကာင့် ပညာခေး 
ဆိုင်ော ခဂဟစနစ်သည် တစ်သက်တာလုံး စဉ်ဆက ်
မြပတ် ခလ့လလာသင်ကကားမှုကို ခပါင်းစည်း 
ခဆာင်ေွက်သင့်သည်။

သေ်ဆိုင်ရာ ေစိုးရအေဂျင်စီြျားနှင့် 
ပုဂလိေေခန်းေတို့ြှ စီစဉ်အပးအသာ 
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လှုံ့အဆာ်ြှုေစီေစဉ်
တိုးတက်ခသာအယူအဆကို လက်ေံကျင့်သုံးေန ်
အတွက် WSMEs နှင့်ပတ်သက်ခသာ အစီအစဉ်များ  
ခေးဆွဲေန် ြမင့်မားခသာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုဆိုင်ော 
အခြဖေှာမှုနင့် အလယ်အလတ်ြဖစ်ခသာ ကကိုးပမ်းမှု 
သာလျှင် လိုအပ်သည်။ WSMEs များအတွက် စီစဉ် 
ခပးထားခသာ အစိုးေေန်ပုံခငွများ/ ဆွဲ ခဆာင်မှု 
များကို အသုံးြပုပပီး ကနှစ်မျ ိုးအကကား ပူးခပါင်း 
ခဆာင်ေွက်မှုများ သို့မဟုတ် အစိုးေနှင့် ပုဂလိက 

အေန်းကတို့အကကား ကနဦးခဆာင်ေွက်မှုများမှ 
တဆင့် ခဆာင်ေွက်နိုင်သည်(စိမ်းြပာခောင ်
ခထာင့်မှန်စတုဂံပုံတွင် ကကည့်ပါ)။ အဆိုပါ အစီအစဉ ်
များသည် သင်တန်းများတွင်သာမက ေန်ပုံခငွ/ 
ခထာက်ပံ့ခကကးဆိုင်ော ပံ့ပိုးမှုများ၊ သင်ကကားြပသမှု 
များနှင့် ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အသိုက်အဝန်းများတွင်လည်း ပါဝင်သင့်သည်။

လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်များကို အသုံးြပုထားခသာ 
ကုမဏီများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံး
ြပုနှုန်းအြမင့်မားဆုံးကုမဏီများြဖစ်ပပီး ၎င်းတို့၏ 
အယူအဆ(ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်
ပတ်သက်ပပီး ကုန်ကျစေိတ်အြဖစ်ထက် ၎င်းတို့၏ 
လုပ်ငန်းများအတွက် အကျ ိုးအြမတ်ေှိခစနိုင်ခသာ 
ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုတစ်ေပ်အြဖစ် သတ်မှတ်ြေင်း)သည် 
အြေားသူများနှင့် ကွဲြပားသည်။

အစိုးေနှင့် ပုဂလိကကများမှ ခဆာင်ေွက်ခသာ  
မခလးေှား၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ော လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ် 
များစွာ ေှိသည်။ ပုဂလိကကဆိုင်ော အစီအစဉ် 
များတွင် Alliance Bank, UOB Bank (The Finlab), 

Endeavour,  ScaleUp Malaysia and E3 Hubs (MAD)
မှ တာဝန်ေှိသူများ ပါဝင်သည်။

တည်ေှိခနခသာ လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်အေျ ို့ 
(e.g. MAGIC, CRADLE, SITEC, Alliance Bank and 

ScaleUp Malaysia)သည် ၎င်းတို့အခနြဖင့် အြေား 
ကုမဏီအမျ ိုးအစားများသို့ ေျဲ့ထွင်ေန်သင့်/မသင့ ်
ဆိုသည့် ခမးေွန်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခမးြမန်းနိုင်ခသာ  
အစပျ ိုးလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် နည်းပညာကုမဏီ 
များကို ေည်ေွယ်သည်။

လုပ်ငန်းဆိုင်ော သင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး သန်းခပါင်းများစွာ အသုံးြပုထားခသာ အစိုးေ  
အစီအစဉ်များစွာသည် နိုင်ငံခတာ်အဆင့်တွင်ေှိကကခသာ်လည်း WSMEs များအတွက် မဟုတ်ခပ။
(အစိုးေမူဝါဒေျမှတ်သူ)

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု
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သမားရိုးကျတည်ခထာင်ထားခသာ SMEs များသည်  
စုစုခပါင်း SMEs အခေအတွက်တွင် ကကီးမားခသာ 
အေျ ိုးပါဝင်ပပီး GDP တွင် အဓိကပါဝင်ခသာခကကာင့် 
အဆိုပါအကကံြပုေျက်သည် အခေးကကီးခသာ အကကံြပု 
ေျက်တစ်ေပ် ြဖစ်သည်။

ပိုမိုေင့်ကျက်မှုေှိခသာ အမျ ိုးသမီးများသည် ၎င်းတို၏့  
ပညာခေး၊ ေဟုသုတနှင့် အခတွ့အကကုံများခပါ်တွင်  
အခြေေံပပီး ခကာင်းမွန်ခသာ လုပ်ငန်းများကို ခဆာင ်
ေွက်နိုင်သည်ဟု ယုံကကည်ကကသည်။

ပိုမိုလုပ်သက်နုခသာ vs ပိုမိုလုပ်သက်ေင့်ခသာ 
အဖွဲ့အစည်းများတွင် အယူအဆများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ခြပာင်းလဲေန် ပိုမိုလွယ်ကူခသာခကကာင့် လှုံ့ခဆာ်မှု 
အစီအစဉ်များသည် ၁၀နှစ်ခအာက်သက်တမ်းေှိခသာ  
လုပ်ငန်းများကို ဦးစားခပးခဆာင်ေွက်သင့်သည်။   
လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အမျ ိုးသား 
လုပ်ငန်းေှင်များထံမှလည်း ခလ့လာသင်ယူနိုင် 
ခသာခကကာင့် လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်များသည် WSMEs 

များအတွက် ကျားမခောခနှာထားသင့်သည်။

ခေးကွက်တွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော ထိပါးခစာ်ကားမှုများ
ေှိခသာခကကာင့် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည်  
သင်ကကားြပသမှုေံယူနိုင်ေန် လုံခေုံစိတ်ေျေခသာ  
ခနောတစ်ေုေှိေန် လိုအပ်သည်။ လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ် 
များမှ စီစဉ်ခပးထားခသာ သင်ကကားြပသမှုပုံစံသည်   
လိင်ပိုင်းဆိုင်ော ထိပါးခစာ်ကားမှုများမှ ကင်းခဝး 
ခစနိုင်သည်။

မီဒီများမှတဆင့်  ထုိအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အသိပညာခပးေန် အခေးကကီးသည်။ ခအာင်ြမင်ခသာ 
လုပ်ငန်းေှင်များကို စံြပအြဖစ် မီးခမာင်းထိုးြပသ 
သင့်သည်။

လုပ်ငန်းေွွဲ့ေစည်းြျားြှ စီစဉ်အပးအသာ 
သင်ြေားမပသြှုနှင့် အဆွးအနွးြှုြျား
WSMEs များအား ခအာင်ြမင်ခသာ အမျ ိုးသမီးများ 
လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် ခတွ့ဆုံခဆွးခနွးမှုများြပုလုပ်
နိုင်ေန် စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ခပးေမည် ြဖစ်သည်။ အကျ ိုး  
သက်ခောက်မှုများေှိခစေန်အတွက် ပုံမှန်ခေေှည ်
ခတွ့ဆုံနိုင်ေန် စီစဉ်ခပးေမည် ြဖစ်သည်။

အေျနိ်ကာလများစွာ ကကာေှည်ခသာ လှုံ့ခဆာ်မှု 
အစီအစဉ်များသည် ပုိမုိအကျ ိုးထိခောက်မှု ေိှနုိင်သည်။   

ခလ့လာမှုများ(လုပ်ငန်းများမခအာင်ြမင်မီနှင့်  
ခအာင်ြမင်ပပီးခနာက်)နှင့်ပတ်သက်ပပီး တင်ြပေန်  
ကနဦးခဆာင်ေွက်မှုများကို လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ 
မှတဆင့် ခဆာင်ေွက်ေမည် ြဖစ်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ် tools ြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာ 
ေသိပညာတိုးတေ်ြှု
လုပ်ငန်းများတိုးတက်ခစေန် အဆိုပါ tools များကို  
တန်ဖိုးေှိပပီး အကျ ိုးေှိခသာအောများအြဖစ် ြမင်နိုင ်
ေန်အတွက် WSMEs များအား ကူညီေန်နှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အသိပညာတိုးတက် 
ေန်တို့အတွက် ခဆာင်ေွက်ေမည် ြဖစ်သည်။  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုေန် ကကိုးပမ်းမှု 
များစွာ လိုအပ်သည်ဟူခသာ အယူအဆကို  
ခြပာင်းလဲေမည် ြဖစ်သည်။ အေျ ို့ကုမဏီများသည် 
HR cloud solutions များကို အေမဲ့ေေှိကကခသာ်လည်း  
၎င်းတို့၏ ပုံခသအယူအဆများခကကာင့် အသုံးမြပု 
ကကခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။

၂၀၁၅ ဧပပီတွင် GST (အစိုးေထုတ်ကုန်များနှင့်  
ဝန်ခဆာင်မှုများဆိုင်ော အေွန်)နှင့် ပတ်သက်ပပီး  
ခဆာင်ေွက်ေျနိ်တွင် ကုမဏီများသည် အေွန်များကို  
ပုံမှန်တွက်ေျက်တင်သွင်းေန်အတွက် accounting  

softwares များကို အသုံးြပုေန် ဖိအားခပးေံေသည်။  
အစုိးေသည် software ဝယ်ယူေန် ကုမဏီများအတွက်  
ခထာက်ပံ့ခငွ RM1,000(အေင်ခောက်ေှိသူကို အေင် 
ဝန်ခဆာင်မှုခပးခသာ) ကို စီစဉ်ခပးေဲ့သည်။

ေအရးကေီးအသာေကေံမပုချေ်-WSMEs ြျားနှင့်  
နည်းပညာြဟုတ်အသာေြျားေတွေ် လုပ်ငန်း  
ဆိုင်ရာ လှုံ့အဆာ်ြှုေစီေစဉ်ြျား ပိုြိုမွစ်အပါ်လာ 
အစရန် အဆာင်ရွေ်အပးမခင်း
မူဝါဒေျမှတ်သူများအတွက် အခေးကကီးခသာ  
အကကံြပုေျက်မှာ တိုးတက်ခသာ အယူအဆကို  
လက်ေံကျင့်သုံးေန် WSMEs များအား ကူညီခပးနိုင် 
ခသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ော လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်များနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အခလးခပးခဆာင်ေွက်ေန် ြဖစ်သည်။

ထိုအစီအစဉ်များသည် နည်းပညာကုမဏီများနှင့် 
အစပျ ိုးလုပ်ငန်းများသာမက အမျ ိုးမျ ိုးခသာ 
လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည့် WSMEs များကိုလည်း 
ကန့်သတ်မထားသင့်ခပ။ ပါဝင်ေန်အတွက် 

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု
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လှုံ့ခဆာ်မှုအြဖစ် ခငွသားပုံစံ သို့မဟုတ် ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုပုံစံအြဖစ် ဂုဏ်ြပုဆုခပးသင့်ခသာ အဆိုပါ အစီအစဉ ်
များတွင် အမျ ိုးသမီးများ ပိုမို ပါဝင်နိုင်ေန် စီစဉ်ခပးထားသင့်သည်။

ထိုအစီအစဉ်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ခေးကွက်ေှာခဖွမှုဆိုင်ော အေည်အေျင်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
နည်းပညာသင်တန်းများကိုသာမက ဦးခဆာင်မှုများ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် တိုးတက်မှုဆိုင်ော မဟာေျူဟာများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ သင်တန်းများကုိလည်း ဦးတည်သင့်သည်။ မဟာေျူဟာများမှာ ေှင်းလင်းမှုေိှမှသာ မှန်ကန်ခသာ  
ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို အသုံးြပုနိုင်မည် ြဖစ်သည်။ ခအာင်ြမင်ခသာလုပ်ငန်းေှင်များကို ၎င်းတို့၏  
ဘဝအခကကာင်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆွးခနွးတင်ြပနိုင်ေန် ခဆွခနွးပွဲများသို့ဖိတ်ခေါ်ပပီး ၎င်းတို့၏ အြမင်များ၊ 
လှုံ့ခဆာ်မှုများနှင့် အသိပညာများကို မျှခဝနိုင်ေန် ခဆာင်ေွက်ခပးသင့်သည်။

ခေုံငုံကကည့်ပါက အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲသည် WSMEs များမှ ေင်ဆိုင်ခနေခသာ လုပ်ငန်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများအတွက် အခြဖေှာမှုများနှင့် အကကံြပုေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဦးစားခပး 
ခဆာင်ေွက်ောတွင် အခေးကကီးသည်။

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

တိုးတက်ေသာအေတွးအေခါ်ကို 
ဖွံဖိးေစြခင်း+ေအာင်ြမင်ေသာ 

လုပ်ငန်းရှင်များ၏ 
ြဖတ်သန်းခဲ့ေသာခရီး၊ 

၎င်းတို၏အြမင်များှင့် စိန်ေခါ်မှများကို 
မည်သိုရင်ဆိုင်ြဖတ်ေကျာ်ခဲ့ပုံများ

လုပ်ငန်းတိုးတက်မှမဟာဗျဟာများ/
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစီအစ်များ/

အနာဂတ်သက်ေသြပြခင်း

ဦးေဆာင်မှှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ 
ကျွမ်းကျင်မှများ

ေငွေကးဆိုင်ရာ၊ စီမံခန�်ခွဲမှ၊ 
လုပ်ငန်းတန်ဖိုးများှင့် 

ေငွေကးဆိုင်ရာြပဌာန်းချက်များ

တံဆိပ်ခတ်ြခင်း၊ ေဈးကွက်ရှာေဖွြခင်း၊ 
အေရာင်းှင့် ေဆွးေွးညိင်းမှ

နည်းလမ်းများ

HR စီမံခန�်ခွဲမှမဟာဗျဟာများ

လုပ်ငန်းြဖစ်စ်များ/digital 

tools/တီထွင်ဖန်တီးမှ

သင်ကားြပသမှ+
ကွန်ရက်ချ ိတ်ဆက်မှ+
အစိုးရ၏ဆွဲေဆာင်မှ

Business Communication 

(Writing, Speaking) and Pitching 

Skills

ပုံ ၄ႉ၄၀- အကကံြပုထားခသာ SME လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်၏ အဂါႅေပ်များ
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၄.၆။ နိဂုံး

သုခတသနသည် ခအာက်ပါအယူအဆြဖင့် စတင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းသည် ကျားမ 
ဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန် WSMEs များအတွက် အေွင့်အလမ်းသစ်များကို ခပးသည်။  
သို့ောတွင် WSMEs  အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းတို့၏ သက်တမ်းခပါ်မူတည်ပပိး ခြပာင်းလဲမှုေှိသည်။
WSMEs များနှင့် ပညာေှင်များထံမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့ခသာ အေွင့်အလမ်းနှင့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ခဆွးခနွးေန်နှင့် လက်ခတွ့ကျခသာ အခြဖေှာမှုများကို စီစဉ်နိုင်ေန်တို့အတွက် ခဆွးခနွးသူများမှ အကကံြပု 
ခပးေမည် ြဖစ်သည်။ ြပဿနာမှာ ကအားလုံးတွင် လွှမ်းမိုးထားခသာ ယဉ်ခကျးမှုနှင့် အယူအဆဆိုင်ော  
ြပဿနာ ြဖစ်သည်။  

ြပဿနာမှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့်/သို့မဟုတ် ပညာခေးစနစ်တို့မှ တာဝန်ေှိခသာ ကျားမဆိုင်ော ြပဿနာတစ်ေပ်  
ြဖစ်နိုင်/မြဖစ်နိုင်သည်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခမးေွန်းများ ခမးြမန်းေဲ့သည်။ ထို့ခကကာင့် ကာလတိုနှင့် ကာလေှည် 
အခြဖေှာမှုများကို စီစဉ်ခပးေဲ့သည်။

ောလတိုေကေံမပုချေ်
တိုးတက်ခသာအယူအဆကို လက်ေံကျင့်သုံးနိုင်ေန် တည်ေှိခနခသာ WSMEs  များ၏  
အသွင်ကူးခြပာင်းမှုဆိုင်ော လိုအပ်ေျက်နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခြဖေှင်းခပးေန်အတွက် ခဆွးခနွးသူများသည် လုပ်ငန်း  
ဆိုင်ော လှုံ့ခဆာ်မှုအစီအစဉ်များကို ထပ်မံမိတ်ဆက်ေန် အကကံြပုေဲ့သည်။ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး အထက်ပါ 
အပိုင်းများတွင် အခသးစိတ်ခဆွးခနွးေဲ့ပပီးြဖစ်ခသာခကကာင့် ထပ်မံအကျယ်မေျဲ့ခတာ့ခပ။

ောလရှည်ေကေံမပုချေ်
ကာလေှည်အခြဖေှာမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် အယူအဆဆိုင်ော ြပဿနာနှင့်ပတ်သက်ပပီး ၎င်း၏  
အြမစ်ြဖစ်ခသာ ပညာခေးစနစ်မှ စပပီး ကိုင်တွယ်ခြဖေှင်းေမည်။ ဆင်ြေင်ခတွးခေါ်မှုကို အခြေမေံဘဲ  
အလွတ်ကျက်မှတ်ခြဖဆိုမှုကို အခြေေံခသာခကကာင့် နိုင်ငံ၏ ပညာခေးစနစ်သည် တီထွင်ဆန်းသစ်ခသာ 
ယဉ်ခကျးမှုတစ်ေပ်သို့ မတိုးြမှင့်နိုင်ခသးခပ။

ခအာင်ြမင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အဆင့်ြမင့်ြမင့်ေေှိမှုကိုသာကကည့်ပပီး မဆုံးြဖတ်ခစေန်အတွက် ခသေျာခစေန်  
ပိုမိုခကာင်းမွန်ခသာ စွမ်းခဆာင်ေည်များအတွက် ခြေောေံခသာစနစ်ကို လက်ေံကျင့်သုံးေန် လိုအပ်သည်။  
ထို့ခကကာင့် နည်းလမ်းများကို အသုံးြပုေန် လိုအပ်ပပီး ခကျာင်းသား/ခကျာင်းသူများသည်လည်း ခြပာင်းလဲေန်  
လိုအပ်သည်။

အမျ ိုးသားများသည် ယှဉ်ပပိုင်မှုများပပီး အမျ ိုးသမီးများမှာ ၎င်းတို့နှင့်ဆန့်ကျင်လျက် ပိုမို လိုက်ခလျာညီခထွ 
ြပုမူခနထိုင်တတ်ကကကာ အခလျှာ့ခပးလိုက်ခလျာလွန်းသည်ဟု ြမင်ကကခသာခကကာင့် ြပည့်စုံမှုေှိခသာ 
အြမင်ြဖစ်ခစေန် အမျ ိုးသမီးများအခပါ်ထားေှိခသာ သခဘာထားကိုလည်း ခြပာင်းလဲေန် လိုအပ်သည်။

ထို့ခကကာင့် မကကုံစဖူး ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာခေတ်တွင် ဖူးသစ်စလုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့်  လုပ်ငန်း
ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုခကာင်းမွန်စွာ ြပင်ဆင်နိုင်ေန် ကာလတိုနှင့် ကာလေှည်အခြဖေှာ
မှုများနှစ်မျ ိုးလုံးတွင် တိုးတက်ခသာ အယူအဆလက်ေံကျင့်သုံးေန်အတွက် WSMEs များကို အြပည့်အဝ 
အသွင်ကူးခြပာင်းခပးေန် လိုအပ်သည်။

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု



170

၄.၇။ Endnotes

145.  Department of Statistics, Malaysia [DOSM]. 
(2020, April). ICT Use and Access by Individuals and 
Households Survey Report 2019 [Dataset].

146.  DOSM (2019, October). Malaysia Digital 
Economy 2018 [Dataset].

147.  The World Bank. (2019). DOING BUSINESS 
2019: Training for Reform, 16th Edition [PDF File]. 
Retrieved on Oct 29, 2020 from: https://www.
worldbank.org/content/dam/doingBusiness/
media/Annual-Reports/English/DB2019-report_
web-version.pdf

148.  World Bank Group (2018). Malaysia’s 
Digital Economy, A New Driver of Development. 
Washington, DC: World Bank. License: Creative 
Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. 

149.  The ASEAN Post. (2019, May 15).  
Are ASEAN’s internet speeds world class? [Online 
Article]. Retrieved on Oct 29, 2020 from: https://
theaseanpost.com/article/are-aseans-internet-
speeds-world-class#:~:text=Within%20the%20
ASEAN%20region%2C%20Thailand,the%20
fixed%20broadband%20category%2C%20
respectively.&text=It%20is%20still%20the%20
best,(23.11%20Mbps)%2C%20respectively

150.  Ernst & Young [EY]. (2020, June). Take 5 for 
Business : Covid 19 - Business Impact Survey, 8(7). 

151.  The Star. (2020, September 11).  
Malaysia has highest percentage of digital 
consumers in Asean [Online Article]. Retrieved on 
Oct 29, 2020 from: https://www.thestar.com.my/
business/business-news/2020/09/11/malaysia-
has-highest-percentage-of-digital-consumers-
in-asean#:~:text=KUALA%20LUMPUR%3A%20
Malaysia%20is%20keeping,by%20Facebook%20
and%20Bain%20%26%20Company

152.  DOSM. (2020, July). SMEs Performance 2019 
[Dataset].

153.  Small and Medium Enterprise Corporation 
Malaysia [SME Corp. Malaysia].  (2019, December). 
Chapter 2 - SME Developments and Outlook, SME 
Annual Report 2018/2019.

154.  SME Corp. Malaysia. (n.d.). SME Definitions 
[Website]. Retrieved Oct 29, 2020 from: 
https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/
policies/2020-02-11-08-01-24/sme-definition

155.  DOSM (2017, December). Economic Census 
2016 [Dataset].

156.  EY. (2020, June 1). COVID-19 - a game 
changer for digital transformation, according to EY 
[Press Release]. Retrieved on Oct 29, 2020 from: 
https://www.ey.com/en_my/news/2020/06/covid-
19-a-game-changer-for-digital-transformation-
according-to-ey

157.  Tong, A. & Gong, R. (2020, October 20). 
The impact of COVID-19 on SME digitalisation 
in Malaysia, The London School of Economics and 
Political Science Blog [Online Article]. Retrieved 
on Oct 29, 2020 from: https://blogs.lse.ac.uk/
seac/2020/10/20/the-impact-of-covid-19-on-sme-
digitalisation-in-malaysia/ 

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု



171

158.  DOSM. (2019, November). Selected 
Agricultural Indicators, Malaysia, 2019 
[Website]. Retrieved Sep 8, 2020 from: 
https://www.dosm.gov.my/v1/index.
php?r=column/cthemeByCat&cat=72&bul_ 
id=Z0VTZGU1UHBUT1VJMFlpaXRRR0xpdz09

159.  IPSOS Malaysia. (2018, April) Malaysia: 
Top Issues Faced by Women & Misperceptions 
of Women Empowerment [Online Article]. 
https://www.ipsos.com/en-my/malaysia-top-
issues-faced-women-misperceptions-women-
empowerment#:~:text=The%20top%20three%20
issues%20facing%20women%20globally%20
are%20sexual%20harassment,equality%20
issue%20faced%20by%20women

160.  Ministry of Science, Technology and 
Innovation [MOSTI]. (2020, April 23). MOSTI 
Research & Development Fund Guideline For 
Applicants [PDF File]. https://edana.mosti.gov.my/
edana/frontend/web/guidelines/mestecc042020.
pdf

161.  MOSTI. (2020, April 23). International 
Collaboration Fund (ICF) Guideline For 
Applicants [PDF File]. https://edana.mosti.
gov.my/edana/frontend/web/guidelines/
internationalfund042020.pdf

162.  MDeC. (n.d.). Global Tech Fund [Website]. 
Retrieved Sep 8, 2020 from: https://mdec.my/
digital-economy-initiatives/global-tech-fund-gtf/

163.  Malaysian Technology Development 
Corporation [MTDC]. (n.d.). Types of Grants [PDF 
File]. Retrieved Sep 8, 2020 from: https://www.
mtdc.com.my/file/overviewgrant.pdf

164.  Malaysian Bioeconomy Development 
Corporation (n.d.). Bioeconomy Transformation 
program [Website]. Retrieved Sep 8, 2020 
from: http://www.bioeconomycorporation.
my/bioeconomy-malaysia/bioeconomy-
transformation-project/how-to-apply/

165.  Manley, S. (2020). Breaking down the fact 
and fiction of cloud vs. on-prem, TechRadar [Online 
article]. Retrieved Sep 8, 2020 from: https://www.
techradar.com/news/cloud-vs-a-new-on-premises

166.  Leap Consulting. (n.d.) A Guide to Cloud 
Security vs. On-Premise Security [Online article]. 
Retrieved Sep 8, 2020 from: https://www.
leapconsulting.com.au/cloud-security-vs-on-
premise-services/

167.  Jawatankuasa Pelaburan Dana Awam 
[JKPDA]. About JKPDA [Website]. Retrieved Sep 8, 
2020 from: http://www.jkpda.gov.my/about-us/

168.  Sage UBS. (n.d.). Sage UBS [Website]. 
Retrieved Sep 8, 2020 from: https://www.sage.
com/en-my/products/sage-ubs/

169.  Malaysian Bioeconomy Development 
Corporation Sdn Bhd. (n.d.). BioNexus 
Status [Website]. Retrieved Sep 8, 2020 
from: http://www.bioeconomycorporation.
my/bionexus-development/bionexus-
status/#:~:text=BioNexus%20is%20a%20
special%20status,and%2For%20life%20
sciences%20activities

170.  Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New 
Psychology of Success, Random House, New York.

171.  O’Donnell, E. (2020). The Confidence Gap 
in Work Performance Reviews between Men and 
Women, Wharton Stories, The Wharton School 
[Online article]. Retrieved Sep 11, 2020 from: 
https://www.wharton.upenn.edu/story/the-
confidence-gap-in-work-performance-reviews-
between-women-and-men/

172.  SME Corp. Malaysia. (n.d.). Looking at the 
Silver Lining [Website]. Retrieved 13 Sep, 2020 
from: https://www.smecorp.gov.my/index.php/
my/resources/2015-12-21-11-03-46/entrepre-
news/161-entrepre-news/tahun-2014/366-
looking-at-the-silver-lining 

173.  Nortajuddin, A. (2020, April) Does Malaysia 
have a gender stereotyping problem? The ASEAN 
Post [Online article]. Retrieved Sep 13, 2020 from: 
https://theaseanpost.com/article/does-malaysia-
have-gender-stereotyping-problem

မခလးေှားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု



172



173

၅။ 
ကခမာဒီးယားနိုင်ငံနှင့ ်

ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု



174

ကခမာဒီးယားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

ယေုအစီေင်ေံစာသည် ကခမာဒီးယားေှိ WSMEs များအား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော  
စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး မီးခမာင်းထိုးြပသနိုင်ေန်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ  
လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်တို့အတွက် အကကံြပုေျက်များခပးေန်  
ေည်ေွယ်သည်။ အေျက်အလက်များကို ဆင့်ပွားသုခတသနများ၊ အမျ ိုးသမီး SME ပိုင်ေှင်၂၀ ဦးနှင့် ပညာေှင်  
၄ ဦးတို့ြဖင့် အေည်အခသွးမီအင်တာေျူးများနှင့် အခေးကကီးခသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူ ၇ ဦးြဖင့် အကကံခပး  
ခဆွးခနွးပွဲများမှတဆင့် ခကာက်ယူစုခဆာင်းထားသည်။ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခအာက်တွင ်
ခဆွးခနွးထားခသာ က ၄ ေပ်ေှိ မူခဘာင်များနှင့်အညီ ခဆာင်ေွက်ထားသည်။

ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု
လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စုခဆာင်းခငွနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို  လုပ်ငန်းများမတည်ေန် 
အသုံးြပုကကပပီး ကျန်လုပ်ငန်းေှင်များသည် ြပင်ပမှခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော ေင်းြမစ်များ(အွန်လိုင်းမှ ခငွခေျးြေင်း၊ 
ဘဏ်ခေျးခငွ)ကို လုပ်ငန်းေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုနှင့် တိုးေျဲ့မှုတို့အတွက် အသုံးြပုကကသည်။ နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံး 
မှုသည် ခငွခကကးေေှိမှုအတွက် အခေးကကီးခသာ်လည်း အြေားကန့်သတ်ေျက်များနှင့် ေင်းြမစ်များသည်  
တစ်ေါတစ်ေံတွင် WSMEs များအား ခငွခကကးေေှိေန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ လက်ေံကျင့်သုံးမှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး တားဆီးထားသည်။

ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် သင်ကကားမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများဆိုင်ော ဖွံပဖိုးတိုးတက်ခစေန် WSME လုပ်ငန်းေှင ်
များအတွက် အေွင့်အလမ်းများကို ဖွင့်လှစ်ခပးသည်။ သို့ောတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေေံ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့်  
သင်ကကားြပသမှုတို့အတွက် အေျ ို့အတားအဆီးများ ေှိခနသည်။ ၎င်းတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ အေျနိ်များ၊  
စွမ်းအင်များ၊ သင်ကကားြပသမှုများ၊ မျက်နှာေျင်းဆိုင်သင်ကကားြပသမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကန့်သတ်ထားခသာ 
ကျားမဆိုင်ော အေန်းကများ ပါဝင်သည်။

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှုြျား
WSME လုပ်ငန်းေှင်များသည် လုပ်ငန်းစီမံေန့်ေွဲမှုများ/ြဖစ်စဉ်များနှင့် နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုများအတွက်  
အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို အသုံးြပုကကသည်။ လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး နည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုအတွက် ဟန့်တားထားခသာ အခေးကကီးသည့် အေျက်များတွင် ပုံခသြဖစ်ခနခသာ အယူအဆများ  
ပါဝင်သည်။ အဆိုပါပုံခသြဖစ်ခနခသာ အယူအဆနှင့်ပတ်သက်ခသာ ဥပမာမှာ အထူးသြဖင့် အငယ်စား 
လုပ်ငန်းများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုေန်အတွက် ခငွခကကးသုံးစွဲြေင်းကို ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုတစ်ေပ်
အြဖစ်ထက် ကုန်ကျစေိတ်တစ်ေုအြဖစ်သာ ြမင်ခနြေင်း ြဖစ်သည်။ 

ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းဆိုင်ရာ စီြံခန့်ခွဲြှု(COVID-19)

အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း WSMEs အေျ ို့သည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များအတွက် ခေးကွက်ေှာခဖွေန်နှင့်  
လုပ်ငန်းများခေေှည်တည်တံ့ခစေန် နည်းပညာများကို လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့သည်။ ထိုနည်းြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာသည် COVID-19 ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုအေျ ို့ကို ခလျှာ့ေျောတွင် အခေးကကီးခသာ အေန်းက 
တစ်ေပ်အြဖစ် ပါဝင်ေဲ့သည်။ 

၅.၁။ အကျဉ်းေျုပ်ခဖာ်ြပေျက်



175

ကခမာဒီးယားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

ထိုေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကကားဝင်ခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော အခေးကကီးခသာနယ်ပယ် ၂ ေပ်ကို  
ဦးတည်ထားခသာ အကကံြပုေျက်များကို ခဖာ်ခဆာင်ေန် ပညာေှင်များမှ ခဆွခနွးခလ့လာဆန်းစစ်ေဲ့သည်။

၁။ WSME ဆိုင်ော ခဂဟစနစ်ကိုဖန်တီးြေင်း-WSMEs များအတွက် one-stop-portal တစ်ေုြဖစ်ခသာ SME 
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ော ပလက်ခဖာင်းကို အခကာင်အထည်ခဖာ်မှုအပါအဝင် ကနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုများကို ပံ့ပိုးေန်အတွက် သက်ဆိုင်ခသာ မူဝါဒများနှင့် ယနေားများမှတဆင့် ဖန်တီးနိုင်သည်။

၂။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပတိုးြမှင့်ြေင်း-WSMEs များ၏ လိုအပ်ေျက်များနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျြဖစ်ခစမည့်  
အစီအစဉ်များနှင့်အတူ ခငွခကကးဆိုင်ော စာခပနင့် အဂဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုများကို ၎င်းတို့၏ အလုံးစု ံ
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တစ်ကိုယ်ေည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် တစ်ပပိုင်တည်း 
ြဖစ်ခပါ်ခစြေင်း
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၅.၂။  နိုင်ငံခနာက်ေံအခကကာင်းအော

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုနှင့် 
စီးပွားအရးတိုးတေ်ြှု
လွန်ေဲ့ခသာဆယ်စုနှစ် ၂ ေုမှစပပီး ကခမာဒီးယားနိုင်င ံ
သည် ကမာ ခပါ်တွင် စီးပွားခေးတိုးတက်မှု အြမန်ဆုံး 
နုိင်ငံများအနက် တစ်နုိင်ငံ ြဖစ်လာသည်။ ၂၀၁၉ တွင်  
နှစ်စဉ်ပျှမ်းမျှ GDP တိုးတက်နှုန်း၏ ၇.၁ ောေိုင်နှုန်း  
ေိှေ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ တွင် အခေှ့ခတာင်အာေှ၏ စီးပွားခေး 
တိုးတက်မှုနှုန်း အြမန်ဆုံးနိုင်ငံြဖစ်ေဲ့ပပီး ၎င်းခနာက်မှ  
ေီယက်နမ်နိုင်ငံ ၇ ောေိုင်နှုန်းနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ ၆.၈  
ောေိုင်နှုန်းတို့ ကပ်လိုက်လာေဲ့သည်။ တိုးတက်မှုနှင့်
ပတ်သက်ပပီး ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုများနှင့် ဝန်ခဆာင ်
မှုများ(အဓိကအထည်အလိပ်) ကို ခကျာခထာက ်
ခနာက်ေံ ြပုထားခသာ်လည်း ခဆာက်လုပ်ခေးနှင့် 
ေေီးသွားကတို့သည်လည်း အခေးကကီးခသာ  
ပါဝင်သည့် ကများြဖစ်သည်။

လွန်ေဲ့ခသာနှစ် ၂၀ ေန့်က ကခမာဒီးယားလူဦးခေ 
သည် ၅၀ ောေိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်ေဲ့ပပီး ၂၀၂၀ တွင်  
၁၆ သန်းနီးပါးအထိ ခောက်ေှိေဲ့သည်။ ခနာင်လာမည့်  
၃၅ နှစ်တွင် ဆက်လက်တိုးပွားဖွယ်ေှိပပီး ၂၀၅၀ တွင်  
၂၂.၅ သန်းအထိ တိုးပွားလာနိုင်သည်။ ထို့သို့လူဦးခေ
တိုးပွားမှုနှင့်အတူ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုလည်း  
တိုးတက်လာေဲ့သည်။ ကခမာဒီးယားတွင် တိုးတက ်
လာခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးနှင့် ပုဂလိက 
ကတို့အတွက် ကကီးမားခသာအလားအလာေှိသည့် 
ခေးကွက်တစ်ေုတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး အကကံြပုေဲ့သည်။

နိုင်ငံ၏ အင်တာနက်ထိုးခဖာက်မှုမှာ လျင်ြမန်စွာ  
တိုးတက်ေဲ့သည်။ ကခမာဒီးယားတွင် ၂၀၁၉ နှင့်  
၂၀၂၀ အကကား ၁.၃ သန်းတိုးတက်ေဲ့ပပီး ၂၀၂၀ 
ဇန်နဝါေီတွင် အင်တာနက်အသုံးြပုသူ ၉.၇ သန်း 
ေှိေဲ့သည်။ အစီေင်ေံစာအေ ကခမာဒီးယား၏  
အင်တာနက်ထိုးခဖာက်မှုနှုန်းသည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါေီ 
တွင် ၅၈ ောေိုင်နှုန်းအထိေှိေဲ့သည်။ ကခမာဒီးယား၏  
ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေေံအခဆာက်အအုံသည် တိုးတက် 
လျက်ေှိသည်။ mobile broadband သည် mobile 

cellular subscription နည်းလမ်းတစ်ေုအြဖစ် ၂၀၀၅ 
တွင် ခနထိုင်သူ ၁၀၀ လျှင် ၁၀ ဦးခအာက်မှ ၂၀၁၆  
တွင် ၁၂၅ ဦးအထိ တုိးတက်လာေ့ဲသည်။ အင်တာနက် 

ေျတိ်ဆက်မှုအတွက် ကုန်ကျစေိတ်နည်းပါးြေင်း၊  
ခကျးလက်ခဒသများတွင် ပင်မတယ်လီဖုန်းလိုင်း 
များဆိုင်ော အခြေေံအခဆာက်အအုံ မေှိြေင်းနှင့ ် 
smartphone ထိုးခဖာက်မှုမှာ များစွာတိုးတက်လာ
ြေင်းများခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသုံးြပုမှုနှုန်းမှာ 
အေှိန်ြမင့်တက်လာေဲ့သည်။

ကခမာဒီးယားသည်  ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးဖွံပဖိုး 
တိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး များစွာ အခလးခပး 
ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည်
ကခမာဒီးယား၏ သမားရိုးကျ ပို့ကုန်ဦးတည်ခသာ 
ဖွံ့ပဖိုးမှုပုံစံနှင့်ပတ်သက်ခသာ အားနည်းေျက်များကို  
ခကျာ်လွှားနုိင်ခစေ့ဲပပီး စီးပွားခေးတုိးတက်ေန်အတွက်  
လိုအပ်ခသာ နည်းပညာတစ်ေပ်ြဖစ်လာေဲ့သည်။

သို့ောတွင် ကခမာဒီးယာသည်  ၎င်း၏ အာဆီယမ် 
အိမ်နီးေျင်းနိုင်ငံများခအာက် ခနာက်ကျကျန်ခနပပီး  
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးအသွင်ကူးခြပာင်းမှုနှင့်  
ပတ်သက်ခသာ ကန့်သတ်ေျက်များစွာကို ေင်ဆိုင ်
ခနေကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပနှုန်း၊ နည်းပညာအခြေေ ံ
အခဆာက်အအုံနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခေး 
မူခဘာင်တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး နိမ့်ပါးခသာ နိုင်ငံတစ်ေု  
ြဖစ်သည်။

ကခမာဒီးယားခတာ်ဝင်အစိုးေ၏ မဟာေျူဟာ 
ခြမာက်မူခဘာင်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
ဆိုင်ောပါဝင်မှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော 
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ော စည်းမျဉ်း 
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အခလးခပးခဆာင်ေွက်မှုမ ှ
တဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေး၏ ခဂဟစနစ်ကို 
ပံ့ပိုးခပးေန် ေည်ေွယ်သည်။

စီးပွားခေးတိုးတက်မှု(ဆင်းေဲမွခဲတမှုခလျှာ့ေျမှုနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ခအာင်ြမင်မှုနှင့်အတူ)သည် ခေေှည်  
တည်တံ့မှုေှိ/မေှိနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှင်းလင်းမှုမေှ ိ
ခသာ်လည်း နိုင်ငံခေးအခြေအခနများ၏ ကကီးမားစွာ 
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုမေံေဲ့ေခပ။

ကခမာဒီးယားနိုင်ငံ၏ လျင်ြမန်ခသာ စီးပွားခေးဖွံ့
ပဖိုးတိုးတက်မှုကို ခေေှည်ကကီးမားစွာ ထိေိုက်နိုင်ခစ 
နိုင်ခသာ အေျက် ၂ ေျက်မှာ-
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(၁) August 2020၊ တွင် everything But Arms(EBA)

trade preferences ၏ နှုတ်ထွက်မှု။
EBA ၏ တစ်ပိုင်းတစ်စနှုတ်ထွက်မှုနှင့် EU market 

သို့ ကခမာဒီးယား၏ အထူးဝင်ေွင့်ေေှိမှုတို့သည် EU 

သို့ ကခမာဒီးယား၏ တင်ပို့မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ၂၀ 
ောေိုင်နှုန်းေန့်ကို အကျ ိုးသက်ခောက်ခစနိုင်ေဲ့သည်။
(၂) ၂၀၂၀ မတ်တွင် မခမျှာ်လင့်ထားခသာ ကမာ လုံး 
ဆိုင်ော COVID-19 စတင်ြဖစ်ပွားေဲ့သည်။

ကခမာဒီးယားသည် ကူးစက်ခောဂါများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး များစွာ မခတွ့ကကုံေဲ့ေခသာ်လည်း  
COVID-19 ခကကာင့် ြဖစ်ခပါ်လာခသာ ကမာလုံး 
ဆိုင်ော စီးပွားခေးအကျပ်အတည်း၏ ြပင်းထန်စွာ  
ရိုက်ေတ်မှုကို ေံေဲ့ေသည်။ အကျပ်အတည်းကာလ၏  
အစပိုင်းတွင် ကခမာဒီးယား၏ စီးပွားခေးတိုးတက်မှု 
၏ အဓိက ကများြဖစ်သည့် ေေီးသွား၊ ပို့ကုန်ထုတ် 
လုပ်မှုနှင့် ခဆာက်လုပ်ခေးကများကို ရိုက်ေတ်ေ ံ
ေမှုများခကကာင့် ထိုကပ်ခောဂါသည် နှစ် ၃၀ အတွင်း 
ကခမာဒီးယား၏ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုကို အကကီးမားဆုံး
ပေိမ်းခြောက်မှုတစ်ေပ် ြဖစ်ေဲ့ခကကာင်း ကမ ာဘ့ဏ်မှ  
မှတ်ေျက်ြပုေဲ့သည်။။ ၂၀၁၉ တွင် နိုင်ငံ၏ စီးပွားခေး 
သည် ၇ ောေုိင်နှုန်းတုိးတက်ေ့ဲခသာ်လည်း ၂၀၂၀ တွင်  
၅.၅ ောေိုင်နှုန်းအထိ  ဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်သည်ဟု 
ေန့်မှန်းေသည်။

အစိုးေ၏ ြမန်ဆန်ခသာ ခဆာင်ေွက်မှုများ၊ ပံ့ပိုး 
ခပးခသာ ေျက်ေျင်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် ကာလတိ ု
ခဆာင်ေွက်မှုများမှ ြမှင့်တင်ခပးေဲ့ခသာခကကာင့်  
ကခမာဒီးယား၏ စီးပွားခေးမှာ စက်တင်ဘာ 
၂၀၂၀ တွင် အတက်ဘက်သို့ ြပန်လည်ဦးတည ်
ေဲ့သည့်အတွက် ခနာက်ပိုင်းတွင် ၄ ောေိုင်နှုန်း 
ကျဆင်းနိုင်ဖွယ်ေှိသည်ဟု ေန့်မှန်းေသည်။ အဆိုပါ 
ေန့်မှန်းမှုများသည် ကခမာဒီးယားမှာ စီးပွားခေး 
ဆိုင်ော အကျပ်အတည်းများမှ လွတ်ခြမာက်မှု 
မေှိနိုင်ခသးသည်ကို ဆိုလိုြေင်းမဟုတ်ခသာ်လည်း  
အေျ ို့ခလ့လာသူများမှ နိုင်ငံသည် COVID-19 နှင့်  
EBA နှုတ်ထွက်မှု တို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ လူမှုခေးနှင့် 
စီးပွားခေးအကျ ိုးသက်ခောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ေင်ဆိုင်နိုင်ေန်အတွက် ခကာင်းစွာြပင်ဆင်ထား 
ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။
ထို့ြပင် COVID-19 သည် ၎င်း၏ စီးပွားခေးဆိုင်ော  
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခလျာ့နည်း 

ခစောတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အစပျ ိုးလုပ်ငန်းများဆိုင်ော  
အေန်းက၏ အခေးပါမှုနှင့် ကခမာဒီးယား 
လုပ်သားထု၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသံုးြပုမှုများ 
အပါအဝင် အြပုသခဘာခဆာင်ခသာနည်းလမ်းများ
ြဖင့် စီးပွားခေးကို အကျ ိုးသက်ခောက်ခစေဲ့သည်။  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့် စီးပွားခေး 
ဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်ခသာ အြေား 
ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ယေုအစီေင်ေံစာတွင် 
ထပ်မံစုံစမ်းထားသည်။  

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာေသုံးမပုြှုနှင့် SMEs 
ေင်းနှီးခငွနှင့် ဝန်ထမ်းအခေအတွက်တို့ခပါ်တွင ်
အခြေေံပပီး ကခမာဒီးယားေှိ လုပ်ငန်းများကို အခသး 
စား၊ အငယ်စား၊ အလတ်စားနှင့် အကကီးစားလုပ်ငန်း 
များအြဖစ် အမျ ိုးအစားေွဲြေားထားသည်(ဇယား-၅.၁  
တွင် ကကည့်ေန်)။
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စက်မှုလက်မှုဝန်ကကီးဌာန၏ နှစ်စဉ်အစီေင်ေံစာ 
၂၀၁၈ အေ SMEs များသည် ကခမာဒီးယား၏  
စီးပွားခေးတွင် သိသာစွာ ပါဝင်ထားပပီး အလုပ်အကုိင် 
၏ ၇၀ော ေိုင်နှုန်း၊ ကုမဏီများ၏ ၉၉.၈ ောေိုင်နှုန်း 
နှင့် GDP ၏ ၅၈ ောေိုင်နှုန်းအသီးသီးေှိကကသည်။  
SMEs များသည် လုပ်သားအင်အား၏ ၁၃ ောေိုင်နှုန်း၊  
အခသးစားလုပ်ငန်းများ၏ ၅၈ ောေုိင်နှုန်း၊ အကကီးစား 
လုပ်ငန်းများ၏ ၂၈ ောေိုင်နှုန်း အသီးသီးပါဝင ်
ကကသည်။ အစီေင်ေံစာအေ နိုင်ငံအနှံ့အလုပ်အကိုင်  
အေွင့်အလမ်းများဖန်တီးခပးြေင်း၊ ဝင်ခငွနည်းပါး
သူများနှင့် အားနည်းခသာအသုိက်အဝန်းများအတွက်  
ဝင်ခငွဖန်တီးခပးြေင်းနှင့် စီးပွားခေးခေေှည်တည်တံ့ 
မှုကို ပံ့ပိုးခပးြေင်းစသည်တို့ခကကာင့် တိုးတက ်
လာခသာ SMEs အခေအတွက်များသည် ဆင်းေ ဲ
မွဲခတမှုခလျှာ့ေျခပးခသာ ခဆာင်ေွက်ေျက်အစီအစဉ ်
များတွင် ပါဝင်ေဲ့သည်။

၂၀၁၉ IFC အစီေင်ေံစာအေ ကခမာဒီးယားေှိ  
အမျ ိုးသမီးပိုင်စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ(အမျ ိုးသားပိုင ်
လုပ်ငန်းများနှင့်များစွာတူခသာ)သည် သမားရိုးကျ 
မဟုတ်ခသာ အငယ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ 
ြဖစ်ကကသည်။ Cambodia Inter-censal Economic 

Survey (CIES)အေ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည်  
ကခမာ ဒီးယားေိှ အငယ်စားလုပ်ငန်းများ၏ ၆၂ ောေုိင် 
နှုန်းကုိ ပုိင်ဆုိင်ကကပပီး SMEs  များ၏ ၂၆ ောေုိင်နှုန်းကုိ  
ပိုင်ဆိုင်ကကသည်။

WSMEs အများစုသည် တေားဝင်ခပါင်းစည်းထား 
ြေင်းမေှိခသာခကကာင့ ်IFC အစီေင်ေံစာသည် အဆိုပါ 
တေားမဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခနာက်ကွယ်မှ  

အေျက်များစွာကို ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင ်
များသည် မှတ်ပုံတင်ေန် လိုအပ်ခကကာင်းကို  
နားမလည်ကကခပ။ အေျ ို့သည် အေွန်မခဆာင်လို 
ကကခပ။  အေျ ို့သည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ ရှုတ်ခထွးမှုြဖစ်စဉ်များနှင့် ြမင့်မား 
ခသာကုန်ကျစေိတ်တို့ြဖင့် ရုန်းကန်ခနေသည်။  

WSMEs များသည် တေားမဝင်လုပ်ငန်းများြဖစ ်
ခနြေင်းမှာ တေားဝင်လုပ်ငန်းများြဖစ်လာခစေန ်
အတွက် ဆွဲခဆာင်မှုများမေှိြေင်းခကကာင့်လည်း  
ြဖစ်သည်။

WSMEs များသည် မှတ်ပုံမတင်ထားခသာ်လည်း  
ကခမာဒီးယား၏ ပုဂလိကအေန်းကဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်မှုနှင့် လျင်ြမန်ခသာ စီးပွားခေးတိုးတက်မှု 
တ့ုိတွင်  ထင်ေှားစွာ ပါဝင်ခနေ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ အစီေင်ေံ 
စာအေ WSMEs များ၏ ၉၀ ောေိုင်နှုန်းမှာ ၂၀၁၈ တွင်  
အြမတ်များေေိှေ့ဲပပီး ၎င်းတ့ုိသည် အြေားနုိင်ငံများထက်  
ပုဂလိက ကတွင် အမျ ိုးသမီးများ၏ ကကီးမားစွာ  
ပါဝင်မှုကိုလည်း ကိုယ်စားြပုခကကာင်း ေှာခဖွခတွ့ေှ ိ
ေဲ့သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာ အသုံးြပုမှုခကကာင့်  
ကခမာ ဒီးယားေိှ WSMEs များ၏ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက် 
မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး လျင်ြမန်စွာ ခြပာင်းလဲေ့ဲသည်။  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသံုးြပုမှုသည် အလုပ်သမား 
ခေးကွက်များ၊ ခငွခကကးဆိုင်ော ခေးကွက်များနှင့်  
လုပ်ငန်းများတွင် အမျ ိုးသမီးများပိုမိုပါဝင်နိုင်ခစေန်
နှင့် အမျ ိုးသမီးလုပ်ပိုင်ေွင့်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အေွင့်အလမ်းသစ်များေေှိခစေန်တို့အတွက် ဖန်တီး 
ခပးသည်။

Micro

Small

Medium

Large or Macro

Less than USD 50,000

USD 50,000-250,000

USD 250,000-500,000

Over USD 500,000

< 10 employees

10-50 employees

51-100 employees

Over 100 employees

ဇယား ၅ႉ၁- SME အနက်ဖွင့်ဆိုေျက်(ေင်းြမစ်-စက်မှုလက်မှုဝန်ကကီးဌာန)
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သတင်းအေျက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်မှုနည်းပညာများ(ICTs)သည် ကခမာဒီးယားေှိ ကွဲြပားခသာ လုပ်ငန်း 
အမျ ိုးအစားများတွင် အမျ ိုးသမီးများအတွက် အေွင့်အလမ်းများကို စီစဉ်ခပးသည်။ ၂၀၁၉ IFC ခလ့လာမှုသည ် 

WSMEs များမှ ေင်ဆိုင်ခနေခသာ အတားအဆီးများကို ခကျာ်လွှားောတွင် ခငွခကကးဆိုင်ော နည်းပညာ(fintech) 
နှင့် ICT တို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ အခြဖေှာမှုများ၏ ထင်ေှားခသာ အေန်းကကို မီးခမာင်းထိုးြပသေဲ့သည်။
၎င်းတ့ုိတွင် အခြေေံပညာခေးေေိှမှု၊ ကန့်သတ်ထားခသာ အလုပ်အကုိင်ဆုိင်ော အလားအလာများ၊ ခေးကွက်နှင့်  
ခငွခကကးေေှိမှု၊ ကျားမဆိုင်ော ပုံခသအခတွးခအေါ်များနှင့် အြေားကန့်သတ်ထားခသာ လူမှုခေးနှင့် ယဉ်ခကျးမှု 
ဆိုင်ော စံသတ်မှတ်ေျက်များ ပါဝင်သည်။ ထိုစံသတ်မှတ်ေျက်များသည် အစိုးေဝန်ထမ်းများအပါအဝင်  
အမျ ိုးသားအလုပ်သမားများ သို့မဟုတ် customer များြဖင့်ဆက်ဆံောတွင် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ေျနိ်ကို ကန့်သတ်မှု 
ကဲ့သို့ခသာ အမျ ိုးမျ ိုးခသာနည်းလမ်းများြဖင့် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များကို အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေှိခစပပီး  
ကန့်သတ်ထားသည်။ ထိုစံသတ်မှတ်ေျက်များသည် အိမ်ခထာင့်တာဝန်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အခလးခပး 
ခဆာင်ေွက်ေန် အမျ ိုးသမီးများအား သမားရိုးကျတွန်းအားခပးခသာ ကျားမဆိုင်ောအေန်းကများကိုလည်း  
လွှမ်းမိုးထားသည်။

အမျ ိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းေှင်ဘဝနှင့် အိမ်ေှင်မဘဝ တာဝန်များနှင့် အေန်းကများအကကား ရုန်းကန်ခန 
ေြေင်းသည် ကွန်ေက်များ၊ အဆင့်ြမှင့်တင်မှုများနှင့် သင်တန်းတက်ခောက်မှုများဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများ 
အတွက် ၎င်းတို့၏ အေျနိ်များ၊ စွမ်းအင်များနှင့် လိုက်ခလျာညီခထွြဖစ်ခစမှုများနှင့်ပတ်သကပ်ပပီး ကန့်သတ် 
ထားသည်။ ယေုအစီေင်ေံစာတွင် စာခေးသူများသည် ထိုအေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ထပ်မံေှာခဖွထားကာ  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ အေွင့်အလမ်းများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး စစ်ခဆးေဲ့သည်။
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၅.၃။ နည်းလမ်း

ယေုသုခတသနသည် WSME နှင့် ပညာေှင်လုပ်ငန်းေှင်များနှင့် အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲများနှင့်  အင်တာေျူးများ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ  တစ်ဆင့်ေံသူခတသနမှတဆင့် အေည်အခသွးမီ ေျဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းတစ်ေပ်ကို အသုံးြပု 
ထားသည်။ က ၄ေ ပ်နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေျက်အလက်စု ခဆာင်းခသာြဖစ်စဉ်ကို ခဆာင်ေွက်ထားသည်။

ေချေ်ေလေ်စုအဆာင်းြှုနှင့်ပတ်သေ်အသာ 
COVID-19 ၏ ေေျ ိုးသေ်အရာေ်ြှုြျား
COVID-19 ခကကာင့် သုခတသနအဖွဲ့များသည် 
လုပ်ငန်းေှင်များနှင့်အင်တာေျူးေန် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်  
ေင်ဆိုင်ေဲ့ေသည်။ COVID-19 သည် အေျက်အလက ်
စုခဆာင်းမှု ြဖစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပပီးလည်း အကျ ိုး 
သက်ခောက်မှုများေှိခစေဲ့သည်။

ကျန်းမာခေးဝန်ကကီးဌာန၏ ခဘးအနောယ်ကင်း 
ေှင်းမှုနှင့် ကာကွယ်မှုဆိုင်ော မူဝါဒများနှင့်အည ီ
သတ်မှတ်အကွာအဝးမှဆက်ဆံေန် ကန့်သတ်ေျက်  
များကို offline interviews များခဆာင်ေွက်စဉ ်
အတွင်း လိုက်နာကျင့်သုံးေဲ့သည်။ အင်တာေျူးများ 
ကို Google Meet, Telegram and Zoom အွန်လိုင်း 
အပလီခကးေှင်းများနှင့် ဖုန်းများမှတဆင့် 
ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

တစ်ဆင့်ခံ
သုံးသပ်မှု

ကဏ၁

တစ်ဆင့်ခံသုံးသပ်မှကို နည်းပညာှင့်ပတ်သက်ေသာ WSMEs များ၏ ေဂဟစနစ်ကို 
ပံ့ပိုးေပးမှအပါအဝင် ကေမာဒီးယားတွင် SMEs များ၏ စီးပွားေရး တိုးတက်မှအေြခအေနများ၊ 
မူဝါဒများှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသုံးြပေသာနည်းလမ်းများှင့်
ပတ်သက်ပီး သိရှိနားလည်ေစရန်အတွက် အချက်အလက်မေကာက်ယူမီ ကိတင်ပီး 
ေဆာင်ရ�က်ခဲ့သည်။ သုံးသပ်မှသည် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အေရးကီးေသာပညာရှင်များှင့် 
အ�ကံေပးအဖွဲများကို ေရ�းချယ်ရန်အတွက် အချက်အလက်များသတ်မှတ်ရန်ှင့် သုေတသနဆိုင်ရာ 
ေမးခွန်းများသတ်မှတ်ရန်အတွက်လည်း ကူညီေပးသည်။

WSME 
အင်တာဗျးများ

ကဏ၂ အခွင့်အလမ်းသစ်များှင့် စိန်ေခါ်မှအသစ်များှင့်ပတ်သက်ပီး စစ်ေဆးရန် offline ှင့် online 
ှစ်မျ ိးလုံးမှတဆင့် WSME လုပ်ငန်းရှင်၂၀ဦးြဖင့် အင်တာဗျးများကို ေဆာင်ရ�က်ခဲ့သည်။
၁)ေငွေကးရရှိမှ ၂)ကွန်ရက်ချ ိတ်ဆက်မှ၊ သင်ကားြပသမှှင့် ကျွမ်းကျင်မှများ
၃)လုပ်ငန်းစီမံခန�်ခွဲမှှင့် ၄)အကျပ်အတည်းစီမံခန�ခ်ွဲမှ

အေရးကီးေသာ 
ပညာရှင်များြဖင့ ်
အင်တာဗျးများ

ကဏ၃ ၄ ကေမာဒီးယား၏ SMEs ေဂဟစနစ်ကို ပံ့ပိုးေပးေသာ သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအတွက် 
SMEs ဆိုင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသွင်ကူးေြပာင်းမှအား သိရှိနားလည်ေစရန်ှင့် 
အေြဖရှာမှများှင့်ပတ်သက်ပီး အ�ကံြပေပးိုင်ရန် အင်တာဗျးရန်အလိုငှာ ပညာရှင်များကို 
ေရ�းချယ်ထားသည်။

အ�ကံေပး
ေဆွးေွးပွဲ

ကဏ၄ ၇ ကေမာဒီးယား၏ WSMEs များအတွက် ေဂဟစနစ်ကို ပံ့ပိုးမှခိုင်မာအားေကာင်းေစရန် 
အ�ကံြပချက်များစီစ်ေပးရန်၊ ကွာဟချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန်ှင့် ပညာရှင်အင်တာဗျးများမှ 
ရှာေဖွေတွရှိမှများှင့် WSME ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေဝဖန်မှများကိုစီစ်ေပးရန်တိုအတွက် 
အ�ကံေပးေဆွးေွးပွဲအဖွဲဝင်များကို ေရ�းချယ်ထားသည်။
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ေချေ်ေလေ်ဆိုင်ရာ အလ့လာဆန်းစစ်ြှု
အေျက်အလက်ဆိုင်ော ခလ့လာဆန်းစစ်မှုတွင်  
သုခတသနဆုိင်ော ခမးေွန်းများကုိ ခြဖဆုိေန်အတွက်  
အေျက်အလက်များစီစဉ်ြေင်း၊ အမျ ိုးအစားေွဲြေင်း၊  
စီမံေန့် ေဲွြေင်းနှင့် အတုိေျုပ်ြေင်းြဖစ်စဉ်များ ပါဝင်သည်။  
အဆင့်များတွင် ခအာက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
၁။ မှတ်တမ်းတင်ြေင်း-အင်တာေျူးအတွင်း WSME 

လုပ်ငန်းေှင်များ၏ အခြဖများကုိ မှတ်တမ်းတင်ြေင်း
၂။ Google Online Survey - အင်တာေျူးတွင်  

ကတစ်ေပ်စီနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခမးေွန်းများကို 
ခမးြမန်းြေင်း

၃။ အေျက်အလက်စီမံေန့် ေဲွမှုထည့်သွင်းြေင်းခြဖကကား  
အပပီး ထုတ်နှုတ်ထားခသာ အေျက်အလက်ဖိုင်လ ်
အကကမ်းများကို Google Survey form မှတဆင့် 
ဖုိင်လ်တဲွသည်။ ထ့ုိခနာက် ခြဖဆုိမှုများအားလံုးကုိ  
excel spreadsheet တွင် ထည့်ပပီး နှစ်ေါြပန ်
စစ်ခဆးသည်။

၄။ ပုံများနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ-အေျက်အလက ်
ခလ့လာဆန်းစစ်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ပုံများနှင့ ်
ကိန်းဂဏန်းများအား သုခတသနေှာခဖွမှုများ၏  
သက်ဆိုင်ော ကများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အခြဖများကို အတိုေျုပ်တင်ြပေန် အသုံးြပုသည်။

၅။ အေျက်အလက်ခဖာ်ြပမှု- သက်ဆိုင်ောပုံများနှင့ ်
ကိန်းဂဏန်းများကို ခလ့လာမှု၏ ေလာဒ်များနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ေှင်းြပေန် အသုံးြပုသည်။

လုပ်ငန်းရှင်ြျားနှင့်ပတ်သေ်အသာေအြောင်း
အပိုင်း ၁ တွင် ေှင်းြပထားသည့်အတိုင်း ယေုသ ု
ခတသနအတွက် SEs နှင့် Mes များကို ဝန်ထမ်းအခေ 
အတွက်နှင့် ေင်းနှီးခငွတို့ခပါ်တွင်အခြေေံပပီး ေွဲြေား 
ထားသည်။

အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်၂၀ ဦးကို အင်တာေျူးထားပပီး  
၎င်းတို့အနက် ၁၂ ဦးသည် SEs များကို ပိုင်ဆိုင်ပပီး  
၈ ဦးသည် MEs များကုိ ပုိင်ဆုိင်သည်။ ထုိလုပ်ငန်းများ 
သည်  ၃-၁၅ နှစ်သက်တမ်းေှိပပီး ခနော ၃ ခနောတွင် 
တည်ေှိသည်-: Phnom Penh, Battambang နှင့်  
Siem Reap ။ SEs ၁၂ ေုအနက် ၈ ေုသည် : Phnom 

Penh တွင်တည်ေှိပပီး ၂ ေုစီသည် : Battambang နှင့်  
Siem Reap တို့တွင် အသီးသီးတည်ေှိကကသည်။ MEs 
၈ ေုအနက် ၇ ေုသည် Phnom Penh တွင်တည်ေှိပပီး 
၁ေုသည် Siem Reap တွင်တည်ေှိသည်။

Company’s age

< 3 Years

5 - 10 Years

3 - 5 Years

10 - 15 Years

30%

20%

15%

35%

ပုံ ၅ႉ၁- ကုမဏီသက်တမ်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ 

အခကကာင်းအော
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လုပ်ငန်းေှင် ၁၂ ဦးသည် ပညာေှင်များအဖွဲ့အစည်း၏  
အဖဲွ့ဝင်များြဖစ်ကကပပီး ၃ ဦးသည် SME အဖဲွ့အစည်း၏  
အဖွဲ့ဝင်များြဖစ်ကကကာ ၉ ဦးသည် SME အဖွဲ့အစည်း 
နှင့် ကခမာ ဒီးယားအမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအသင်း 
(CWEA)မှ အဖွဲ့ဝင်များြဖစ်သည်။ ခြဖဆိုသူများသည် 
၂၀ မှ ၅၀ နှစ်အတွင်းေှိသူများြဖစ်ကကပပီး အများစုမှာ 
၃၁ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်အတွင်းေှိသူများ ြဖစ်ကကသည်။ 
ခြဖဆုိသူ ၂ ဦးမှအပ ကျန်ေိှသူများသည် အိမ်ခထာင် 
ေိှသူများြဖစ်ပပီး ၂ ဦးသည် ကခလးေိှသူများ ြဖစ်သည်။

WSMEs လုပ်ငန်းများသည် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် 
ဝန်ခဆာင်မှုကများြဖစ်ပပီး ၎င်းတို့ကို က ၉ ေ ု
ထပ်မံေဲွြေားထားသည်-အစားအစာနှင့်အခဖျာ်ယမကာ 
(F&B)၊ သတင်းအေျက်အလက်နည်းပညာ(IT)၊ 
ခဆာက်လုပ်ခေး၊ ကျန်းမာခေးနှင့် တစ်ကိုယ်ေည ်
ထိန်းသိမ်းမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု၊ 
အထည်အလိပ်၊ နှစ်သိမ့်ခဆွးခနွးမှု၊ e-commerce နှင့် 
ခထာက်ပံ့ပို့ခဆာင်ခေး။

ပုံ ၅ႉ၂- လုပ်ငန်းေှင်၏ လုပ်ငန်းလုပ်သက ်

နှင့်ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းအော

ပုံ ၅ႉ၃- လုပ်ငန်းေှင်များ၏ လုပ်ငန်းကေွဲများ
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၅.၄။ အင်တာေျူးမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများ

WSME လုပ်ငန်းေှင်အများစုသည် လုပ်ငန်းေျဲ့ထွင်ေန ်
နှင့် လည်ပတ်ေန်တို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ခငွခကကးများ 
ကို အသုံးြပုသည်။ လုပ်ငန်းေှင်အနည်းငယ်သည်  
အများစုထံမှခငွခေျးမှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အသိပညာေှိကကခသာ်လည်း အေျနိ် 
ကန့်သတ်မှုများေှိခသာခကကာင့် မည်သည့်အေါတွင်မျှ  
အသုံးမြပုေဲ့ခပ။

WSMEs အေျ ို့သည် ြပင်ပမှခေျးခငွေေှိေန် ခလျှာက် 
ထားခသာ်လည်း အာမေံပစည်းလိုအပ်ေျက်များ၊  
ရှုတ်ခထွးခသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကန့်သတ် 
ထားခသာ ခငွခကကးဆိုင်ော ေဟုသုတနှင့် အေွန ်
ဆုိင်ော လုိက်နာေမည့်အေျက်များသည် လုပ်ငန်းများ 
မ,တည်ေန်အတွက် ခေျးခငွေေှိနိုင်ေန် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ဟန့်တားထားသည်။

ေ-၁-အငွအြေးရရှိြှု
အင်တာေျူးများသည် WSMEs များအခနြဖင့် ၎င်းတ့ုိ၏  
လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေျက်များအတွက် ခငွခကကးေေှ ိ
နိုင်ခသာ အဓိကနည်းလမ်း ၃ ေပ်ကို ညွှန်ြပေဲ့သည်။
(၁)ကိုယ်ပိုင်ခငွခကကး၊ (၂)ြပင်ပမှခေျးခငွများ၊  
(၃)နှစ်မျ ိုးလုံးခပါင်းစပ်မှု

ြပင်ပမှခေျးခငွေယူြေင်းထက် လုပ်ငန်းစတင်ေန် ကိုယ်ပိုင်ေင်းြမစ်များကို အသုံးြပုြေင်းသည်  
အခကာင်းဆုံး ြဖစ်သည်။ မိမိတို့လုပ်ငန်းများမှ ပထမ ၂ နှစ် သို့မဟုတ် ၃ နှစ်အတွင်းေေှိခသာ  
ဝင်ခငွသည် လုပ်ငန်းဆက်လက်ေပ်တည်ေန် သို့မဟုတ် တိုးတက်ေန်တို့အတွက် ပံ့ပိုးနိုင်ြေင်းေှိ/မေှ ိ
နှင့်ပတ်သက်ပပီး မသိေှိနိုင်ခပ။ မိမိတို့သည် ထိုအေျနိ်အတွင်း အတိုးများသည့် ခေျးခငွေယူမှုများကို   
ခေှာင်ကကဉ်သင့်သည်။ 
(ME owner, Phnom Penh)

WSME အများအြပားသည် ခေးကွက်ေျဲ့ထွင်မှုအတွက်  
အေင်းအနှီးထည့်ေန်နှင့် နည်းပညာအသစ်များ  
လက်ေံကျင့်သုံးေန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း 
အသစ်များတည်ခထာင်ေန်တို့အတွက် ခငွခကကး 
ေေှိမှုေင်းြမစ်များကို အသုံးြပုကကသည်။ လုပ်ငန်းေှင ်
အများစုသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများ ဖွံပဖိုးတိုးတက ်
ေန်၊ software applications နှင့် e-commerce များမှ 
တဆင့် တက်လှမ်းနိုင်ေန်တို့အတွက် ကိုယ်ပိုင ်
ေင်းြမစ်များကို အသုံးြပုေန် ပိုမိုနှစ်သက်ကကသည်။  
၎င်းတို့သည် အွန်လိုင်းမှခငွခေျးြေင်း၊ ဘဏ်မ ှ
ခငွခေျးြေင်း၊ ခေျးခငွဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်  
ခထာက်ပံ့ခကကးများ ကဲ့သို့ခသာ ကွဲြပားသည့်  
ခငွခကကးေေှိမှုေင်းြမစ်ဆိုင်ော နည်းလမ်းများကို  
ေှာ ခဖွေဲ့ကကသည်။

Tongtin သည် ကခမာဒီးယားတွင် ခေပန်းစား 
ခနခသာ ခေျးခငွဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းြဖစ်သည်။ 
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လုပ်ငန်းေှင်၂၀ ဦးအနက် ၁၁ ဦးသည် လုပ်ငန်းများကုိ 
မ,တည်ေန်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ခငွကို အသုံးြပုကကပပီး  
စုခဆာင်းခငွများ၊ မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ခေျးခင ွ
ဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဝင်ခငွဆိုင်ော အြေား 
ေင်းြမစ်များကိုလည်း အသုံးြပုကကသည်။ လုပ်ငန်းေှင ်
အများစုသည် Tongtin ကို ၎င်းတို့၏ ခဆွမျ ိုးများနှင့်  
သူငယ်ေျင်းများထံမှ ခငွခကကးပ့ံပုိးမှု နည်းလမ်းတစ်ေပ် 
ကဲ့သို့ပင် အသုံးြပုသည်။

ခြဖဆုိသူများသည်  ထုိခေျးခငွနည်းလမ်းကုိ ယဉ်ခကျး 
မှုအေ ခကာင်းစွာလက်ေံထားသည်ဟု အသိအမှတ ်
ြပုထားခသာ်လည်း ၎င်းသည် ခငွခေျးသူနှင့် ခင ွ
လက်ေံေေှိသူနှစ်ဦးလုံးထံမှ ယုံကကည်မှုေေှိေန်  
လိုအပ်သည်။ အွန်လိုင်းမှ ခေျးခငွေယူမှု နည်းလမ်း 
သည် သက်ခသလိုအပ်ခသာ်လည်း ထိုခငွခေျးမှုနည်း 
လမ်းသည် ဘဏ်ခေျးခငွေေှိမှုအတွက် လိုအပ်ခသာ  
အာမေံပစည်း မလိုအပ်ခပ။ ခေျးခငွလက်ေံမည့ ်
သူသည် တန်ဖိုးေှိခသာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ေုကို အာမေ ံ
ထားေှိေမည် ြဖစ်သည်။

ဘဏ်ခေျးခငွများသည် ခငွခကကးေေှိမှုအတွက ် 
ဒုတိယအများဆုံးေေှိနိုင်သည့်ေင်းြမစ် ြဖစ်သည်။   
ဘဏ်များသည် လုပ်ငန်းတစ်ေုအတွက် ေင်းနှီးခငွေေှ ိ
နိုင်ခသာ ကကီးမားသည့် ေင်းြမစ်ြဖစ်ခသာခကကာင့် SE 

နှင့် ME လုပ်ငန်းေှင်နှစ်မျ ိုးလုံးအပါအဝင် WSMEs 

၇ ေုသည် ဘဏ်မှ ခေျးခငွေယူကကသည်။ သို့ောတွင်  
ဘဏ်မှ ခေျးခငွေယူမှုသည်  အာမေံပစည်းများနှင့်  

ဆက်စပ်ခနခသာခကကာင့် လုပ်ငန်းေှင်များသည်  
လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးပါက ဘဏ်တွင် အာမေံအြဖစ် ထားေှ ိ
ထားခသာ ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများဆုံးရှုံးမည်နှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး စိုးေိမ်ပူပန်မှုများေှိကကသည်။ 

လုပ်ငန်းေှင်များသည် ခငွခကကးေေှိမှုအတွက်  
နည်းပညာအသစ်များကို လက်ေံကျင့်သုံးမှု၏ အခေး 
ကကီးပုံနှင့်ပတ်သက်ပပီး အသိအမှတ်ြပုကကခသာ်လည်း  
ထိုနည်းပညာများအသုံးြပုေန် ခငွခကကးဆိုင်ော  
ေင်းနီှးြမှပ်နံှမှုအေျ ို့လုိအပ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပေ့ဲကကသည်။  
ထိုသို့နည်းပညာများအသုံးြပုေန် ကုန်ကျစေိတ်ေှိနိုင ်
ခသာ်လည်း  လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေျက်များ အေှိန်ြမှင့ ်
တင်ေန်နှင့် ခေေှည်တွင် အေျနိ်နှင့် ခငွကုန် သက်သာ 
ခစေန်တို့အတွက် ကူညီနိုင်သည်။ 

လုပ်ငန်းေှင်၂၀ ဦးအနက် ၁၄ ဦးသည် လုပ်ငန်းေျဲ့ထွင် 
ေန်အတွက် ခငွခကကးေေိှမှုဆုိင်ော အေွင့်အလမ်းများကုိ 
အသုံးေျမှုအပါအဝင် အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ေည်ေွယ်ေျက ်
များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို အသုံး 
ြပုသည်။ သို့ောတွင် ခြဖဆိုသူအများအြပားသည်  
ထိုနည်းပညာများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သတင်း 
အေျက်အလက်မေေှိြေင်းနှင့် အာမေံပစည်းဆိုင်ော  
လိုအပ်ေျက်များ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများခကကာင့်   
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသစ်များကို အသုံးမြပု 
နိုင်ခပ။

ပုံ ၅ႉ၄- အသုံးြပုခသာ ခငွခကကးမတည်မှုဆိုင်ော ေင်းြမစ်များ
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ေ-၂-သင်ြေားမပသြှု၊ ေွန်ရေ်ချတိ်ဆေ်ြှုနှင့် 
ေျွြ်းေျင်ြှုြျား
WSME လုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း 
ေေီးေှည်တွင် အတားအဆီးများကို ခကျာ်လွှားော၌ 
အခတွ့အကကုံများစွာ ေေိှေ့ဲခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။  
အများစုသည် သင်ကကားြပသခပးမည့်သူတစ်ဦး 
ေှိြေင်းြဖင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့် ခေေှည်တည်
တံ့မှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ပါဝင်ခဆာင်ေွက်နိုင်မည ်
ြဖစ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

WSME လုပ်ငန်းေှင်အများစု(တစ်ဝက်ခကျာ်)သည်  
ခမာင်နှမများ၊ အိမ်ခထာင်ဘက်များနှင့် ခဆွမျ ိုးများ 
မှာ လုပ်ငန်းဆိုင်ော ကိစများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့် သင်ကကားြပသမှုဆိုင်ော ပံ့ပိုးမှု 
နှစ်မျ ိုလုံး စီစဉ်ခပးနိုင်ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။  
လုပ်ငန်းေှင် ၂၀ အနက် ၁၃ ဦးသည် သင်ကကားြပသမှု 
များမှာ အလွန်အသုံးဝင်ပပီး အခကကာင်းအော  
သို့မဟုတ် ြပဿနာနှင့်ပတ်သက်ပပီး အခြေေံခသာ  
တစ်ဦးေျင်းစီအလိုက် သင်ကကားြပသမှု သို့မဟုတ်  
အဖွဲ့ငယ်အလိုက် သင်ကကားြပသမှုကို ပိုမိုနှစ်သက ်
ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ အဆိုပါကနဦး ခဆာင်ေွက်မှု 
များသည် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေျက်များ၊ စီမံေန့်ေွဲမှု 
များနှင့် ဦးခဆာင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ယုံကကည ်
မှုနှင့် စွမ်းခဆာင်ေည်များ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစေန် 
ကူညီနိုင်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ 

အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် CWEA ၊ ကခမာ 
ဒီးယားေှိ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းေှင်များအသင်း 
(YEAC)၁၃ေုနှင့် CEO Master Club 194 ကဲ့သို့ခသာ  
အြေားလုပ်ငန်းဆိုင်ော ကွန်ေက်များတွင် သင်ကကား 
ြပသမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ပံ့ပိုးမှုများကို ေှာခဖွေေှ ိ
နိုင်သည်။

လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးအခနြဖင့် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက ်
ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး အစမှ အဆုံးအထိ  
စီမံေန့်ေွဲခဆာင်ေွက်နိုင်ေန် ကျွမ်းကျင်မှုအမျ ိုးမျ ိုး 
ေှိေန် လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းေှင်တိုင်းသည်  
ခကာင်းမွန်ခသာ အေည်အေျင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ 
ေှိေန် လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းေှင်များသည် 
ခကာင်းမွန်ခသာ စံြပပုဂိုလ်နှင့် ဦးခဆာင်သ ူ
ြဖစ်ခစနိုင်ေန်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုအေည်အခသွး
ြမှင့်တင်ေန် လိုအပ်ပပီး လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ောတွင် 
အခတွ့အကကုံနှင့် ေဟုသုတများ မျှခဝနိုင်မည့်သူ
စေှိသည့် မိတ်ဖက် သို့မဟုတ် သင်ကကားြပသသ ူ
တစ်ဦးေှိေန် လိုအပ်သည်။(sic)

(Ms. Viriya Lim, Managing Director of LM Lima 

Angkor Food, Co. Ltd.)

ပုံ ၅ႉ၅- သင်ကကားြပသမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းေေှိမှု
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COVID-19 နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေက်အေဲအကျပ ်
အတည်းများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန် မေှိမြဖစ် အခေး 
ကကီးသည့်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်းများ 
သည် သင်ကကားမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံပဖိုတိုးတက ်
ခစေန်အတွက် အဆင်ခြပလွယ်ကူခစောတွင် သိသာ 
ထင်ေှားခသာ အေန်းကတစ်ေပ်အခနြဖင့် ပါဝင ်
ထားသည်။ အင်တာေျူးများအေ လုပ်ငန်းေှင်များသည်   
လုပ်ငန်းဆိုင်ော အခြေေံအေျက်များ၊ စာေင်းကိုင်၊  

လုပ်ငန်းေှင်များစွာသည် ြပည့်စုံခသာ လုပ်ငန်း 
ဆိုင်ော သင်ကကားြပသမှုအစီအစဉ်(နိုင်ငံအတွင်း  
သ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံြပင်ပ)များသည် အသံုးဝင်ခသာ်လည်း  
သင်တန်းသားများ၏ တစ်ဦးေျင်းအလိုက် လိုအပ ်
ေျက်များနှင့် ကိုက်ညီခစေန် စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ခပး 
သင့်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ ြပည်တွင်းနှင့် နိုင်င ံ
တကာ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် ေေီးသွားလာမှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းများသည် WSMEs  
များအခနြဖင့် အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ခနာက်ေံအခကကာင်း 
အောများ အထူးသြဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများနှင့် 
သက်ဆိုင်ခသာ နည်းပညာဆိုင်ော ဆန်းသစ်တီထွင် 
မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အခတွ့အကကုံေှိပပီး ကျွမ်းကျင်  
ခသာသူများထံမှ သင်ယူနိုင်ေန်လည်း ကူညီခပး 
နိုင်သည်။ 

သို့ောတွင် အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင်များသည် အတားအဆီး 
အေျ ို့ခကကာင့် e-learning အေွင့်အလမ်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အသံုးမြပုနုိင်ခပ။ အဆုိပါအေွင့်အလမ်း 
များကို အသုံးမြပုနိုင်ြေင်းမှာ ကခမာဒီးယားနိုင်င ံ
အတွင်းနှင့် နိုင်ငံြပင်ပနှစ်မျ ိုးလုံးတွင် သင်ကကား 
ြပသမှုအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ သတင်း  

ခငွခကကး၊ စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ၊ ဦးခဆာင်မှုနှင့ ်
ပံ့ပိုးမှု၊ ညှိနှိုင်းခဆွးခနွးမှုဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်  
သင်ကကားြပသမှုများ အပါအဝင် ကျယ်ြပန့်ခသာ  
ခေါင်းစဉ်အမျ ိုးအစားများအတွက် အေမဲ့ြဖင့်ြဖစ်ခစ၊  
စပွန်ဆာြဖင့်ြဖစ်ခစနှင့် အေခကကးခငွြဖင့်ြဖစ်ခစ  
စီစဉ်ခပးထားခသာ e-learning အစီအစဉ်များ 
သို့မဟုတ် သင်တန်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အေွင့်အလမ်းများ ေေှိနိုင်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ 

အေျက်အလက်များေေှိနိုင်ေန်အတွက် ကန့်သတ် 
ထားမှုများနှင့် လုပ်ငန်းကွန်ေက်များနှင့် အဖွဲ့အစည်း 
များြဖင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်သွယ်မှုများကို ကန့်သတ် 
ထားမှုများခကကာင့်  ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းေှင် ၂၀ ဦး 
အနက် ၄ ဦးသည် အေည်အခသွးမီ ယုံကကည်စိတ်ေျ 
ေခသာ အေွင့်အလမ်းများ မေေှိြေင်းကို အခေးကကီး 
ခသာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ေပ်အြဖစ် ေင်ဆိုင်ခနေခကကာင်း  
ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

SE လုပ်ငန်းေှင်များအတွက် e-learning နှင့်ပတ်သက် 
ခသာ ကုန်ကျစေိတ်ကကီးမားြေင်းသည် ေက်ေဲခသာ  
အတားအဆီးတစ်ေု ြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းေှင်များသည်   
လုပ်ငန်းနှင့် တာဝန်များအကကားရုန်းကန်ခန ေခသာ
ခကကာင့် သင်တန်များတက်ခောက်ေန် သို့မဟုတ်  
e-learning မှသင်ယူနိုင်ေန်တို့အတွက် အေျနိ်နှင့် 
ပတ်သက်ခသာ  စိန်ခေါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်ခနေသည်။ 
ထို့ြပင် ကန့်သတ်ထားခသာ အဂဂလိပ်စာစွမ်းေည်နှင့် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု မေှိြေင်းတို့သည် 
SE လုပ်ငန်းေှင်များအတွက် စိုးေိမ်ပူပန်မှုများကို 
ြဖစ်ခပါ်ခစေဲ့သည်။

ပုံ ၅ႉ၆- ကျွမ်းကျင်မှုတည်ခဆာက်ြေင်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းေေှိမှု
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၂၀ အနက် ၁၀ ဦးသည် ၎င်းတို့၏ အလုံးစုံြဖစ်ခသာ 
စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ေျက်များကို တိုးတက်ခစေဲ့ခကကာင်း 
ခြဖဆိုေဲ့သည်။ လုပ်ငန်းေှင် ၇ ဦးသည်  ပိုမိုအကျ ိုးထိ 
ခောက်မှုေှိပပီး ပိုမိုြမန်ဆန်ခသာ စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် 
ြဖစ်စဉ်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပု
ြေင်းြဖင့် ကုမဏီ၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကို တိုးတက ်
ခစေဲ့ခကကာင်းနှင့် customer အခြေေံတည်ခဆာက်မှု 
နှင့် ေျဲ့ထွင်မှုတို့တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ 
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများေှိေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

လုပ်ငန်းေှင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံး 
ြပုြေင်းခကကာင့် ဝန်ထမ်းများအခနြဖင့် ၎င်းတို့၏  
တာဝန်များခဆာင်ေွက်ောတွင် ပိုမိုတုံ့ြပန်မှုေှိခစပပီး  
ဝင်ခငွတိုးတက်ခစကာ ကုန်ကျစေိတ်ခလျာ့နည်း 
ခစေန်လည်း ကူညီခပးနိုင်ခကကာင်း မီးခမာင်းထိုး 
ြပသေဲ့သည်။ သို့ောတွင် လုပ်ငန်းေှင်များသည် ICTs 

အသုံးြပုြေင်းမှာ အထူးသြဖင့် SEs များအတွက် 
သိသာထင်ေှားခသာ ကုန်ကျစေိတ်ေှိသည့်အတွက ်
ICTs ကိုလက်ေံကျင့်သုံးနိုင်မှုေှိ/ မေှိဆိုသည်နှင့်  
၎င်းအတွက် ကုန်ကျစေိတ်မည်မျှအသုံး
ြပုမည်ဆိုသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ဆုံးြဖတ်ေျက်များေျမှတ်ောတွင်  
ကွဲြပားမှုများေှိေဲ့သည်။

လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားအတွက် ဝန်ထမ်းများနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ သင်ကကားြပသမှုနှင့် စွမ်းခဆာင်ေည်  
တည် ခဆာက်မှုတို့သည် ဦးစားခပးမှုတစ်ေပ်မဟုတ ်
ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ လုပ်ငန်းေှင်များသည်  
ထုိအေျက်များအစား အဖဲွ့အစည်းဆုိင်ော စွမ်းခဆာင် 
ေည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစနိုင်ေန်အတွက် တစ်ကိုယ်ေည ်
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုခပါ်တွင် ခယဘူယျအားြဖင့် အခလး 
ခပးထားသည်။ လုပ်ငန်းေှင်များသည် ပုံမှန် 
ကကားအေျနိ်များတွင် ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်  
ေဟုသုတများနှင့်ပတ်သက်ပပီး အဆင့်တင်ြမှင့်မှုများ
ြပုလုပ်သင့်ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ ထို့ြပင်  
၎င်းတို့သည် ဝန်ထမ်းအခြပာင်းအလဲနှုန်း ြမင့်မားမှု 
များခကကာင့် ဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သင်ကကား 
ြပသမှုသင်တန်းအစီအစဉ်များတွင် ေင်းနှီးြမှပ်နှံေန ်
ဝန်ခလးေဲ့ကကသည်။   

ေ-၃-လုပ်ငန်းမွစ်စဉ်ြျားနှင့် စီြံခန့်ခွဲြှု
လုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများနှင့် အလုံးစုံြဖစ်ခစသာ 
ခဆာင်ေွက်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးတက ်
ခစေန် SME ပိုင်ေှင်များအား ကူညီခပးနိုင်ခကကာင်း  
ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည်  
၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် မည်သို့ခြပာင်းလဲခစနိုင ်
ခကကာင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခြဖဆိုောတွင် လုပ်ငန်းေှင ်

ပုံ ၅ႉ၇- သင်ကကားြပသမှု၊ ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတည်ခဆာက်ြေင်းတို ့

နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းများေေှိမှုဆိုင်ော အတားအဆီးများ
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SMEs များသည် လုပ်ငန်းစီမံေန့်ေွဲမှု/ြဖစ်စဉ်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် tools များကို အသုံးြပုေဲ့သည်။
၁) ဆက်သွယ်မှု(ကိုယ်ခေးကိုယ်တာ၊ အလုပ်နှင့် ကွန်ေက်ေျတိ်ဆက်မှု)
၂) အခောင်းနှင့် ခေးကွက်ေှာခဖွမှု
၃) ခငွခကကးနှင့်စာေင်း
၄) ခပးခငွများနှင့် ခငွခကကးဆိုင်ော လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများ 
၅) အေျက်အလက်စီမံေန့်ေွဲမှု/သိုခလှာင်မှု
၆) လုပ်ငန်း ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် စီမံေန့်ေွဲမှု(ခအာက်တွင်)

ပုံ ၅ႉ၈- လုပ်ငန်းများတွင် နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းနှင့် ပတ်သက်ခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးများ
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Social Media apps: Facebook, Telegram, Instagram, LINE, WhatsApp

Digital Devices: Cellular Phone, Laptop, iPad

Social Media Apps: Facebook, Line, Instagram

E-commerce: Khmum, WeMall, Personal Apps, 

Company websites

Video, Pinterest

1
General 

Communication

2
Sales and 
Marketing

Fintech: BanhJi, POS, Bongloy

Accounting Software: Peachtree, QuickBooks

Excel, CRM system

Wing, True Money, ABA

Money Union Transfer, e-bank transfers

3
Finance & 

Accounting

4
Payments & 

Transfers

iCloud

Google drive

Microsoft office: Word, Excel, PowerPoint

Meeting: Google Meet, Zoom, Skype, Telegram, Facebook, Cellular Phone

GitScrum, GitHub, Carrier Mapping

Google Earth, Google Map, Google Search, GPS

Company Apps: MyApp 

5
Data Management/ 

Storage

6
Operation and 
Management

ကခမာဒီးယားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

ပုံ ၅ႉ၉- WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုပုံစံများ

ဇယား ၅ႉ၂- လုပ်ငန်းေှင်များမှ အသုံးြပုခသာ ဒစ်ဂျစ်တယt်ools များ
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Mes အများစုသည် Microsoft Office ၊ ဒီဇုိင်းခေးဆဲွမှု၊  
တည်ခနောခဖာ်ထုတ်မှုစနစ်များ၊ အွန်လိုင်းမှ  
ဆက်သွယ်မှု၊ အစည်းအခဝးများနှင့် အေျက်အလက ်
စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် software များ 
ကဲ့သို့ခသာ လူသိများသည့် professional software 
များနှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်ကုန်များဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲ 
မှုများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို  
အသုံးြပုေဲ့သည်။

ေ-၄-ေေျပ်ေတည်းစီြံခန့်ခွဲြှု(COVID-19)
COVID-19 သည် နှစ်၃၀အတွင်း ကခမာ ဒီးယားနုိင်ငံ၏  
ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး  အကကီးမားဆုံးပေိမ်း
ခြောက်မှုတစ်ေပ် ြဖစ်ေဲ့သည်။ သို့ောတွင် ယေ ု
အစီေင်ေံစာကို ခေးခသာအေျနိ်တွင် အစိုးေ၏  
ြမန်ဆန်ခသာခဆာင်ေွက်ေျက်နှင့် အခေးခပါ်နှင့်  
လူမှုခေးဆိုင်ော ပံ့ပိုးမှုခဆာင်ေွက်ေျက်များသည်
ကခမာဒီးယားအခနြဖင့် COVID-19 ၏ အကျ ိုး
သက်ခောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တည်ပငိမ်စွာ 
ေင်ဆိုင်နိုင်ခစေဲ့သည်။

အစိုးေသည် ၂၀၂၀ဧပပီ ေမာနှစ်သစ်ကူးပွဲခတာ်အေျနိ် 
lockdown ကာလအတွင်း COVID-19 နှင့်ပတ်သက် 
ခသာ အသိပညာခပးအစီအစဉ်များနှင့် လူမှုခေး 
ဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များနှင့်အညီ လိုက်နာ 
ခဆာင်ေွက်မှုအစီအစဉ်များကို ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးသည် စီးပွားခေးကျဆင်းမှုကို ကကုံခတွ့ 
ခနေပပီး ခငွခကကးအကျပ်အတည်းများ ခပါ်ခပါက်လာ
မှုသည် လူမှုခေးဆိုင်ော စိုးေိမ်ပူပန်မှုများကို  
ြဖစ်ခစေဲ့သည်။ ကပ်ခောဂါသည် ခအာက်ပါက 

SEs နှင့် Mes နှစ်မျ ိုးလုံးသည် 
ခယဘူယျအားြဖင့် Facebook, Telegram, 

Instagram, LINE, and WhatsAppကဲ့သို့ခသာ 
လူမှုမီဒီယာအပလီခကးေှင်များအတွက် 
ဆယ်လူလာဖုန်း၊ လက်ပ်ခတာ့နှင့် iPad 
ကဲသို့ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်toolများကို ကျယ်ြပန့်စွာ 
အသုံးြပုသည်။

၃ ေပ်ကို အဓိကအကျ ိုးသက်ခောက်မှုေှိသည်။
(၁) ေေီးသွား၊  
(၂) ပို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊  
(၃) ခဆာက်လုပ်ခေး

ထိုအခေးကကီးခသာ ကများတွင် လုပ်ငန်းခဆာင ်
ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပိး ခနှာင့်ခနှးကကန့် ကကာမှုများ  
ေှိခနခသာ်လည်း ပံ့ပိုးခပးခသာ အစိုးေမူဝါဒများနှင့်  
ြပည်သူ့ကျန်းမာခေးဝန်ခဆာင်မှုများနှင့်ပတ်သက်  
ခသာ အေက်အေဲများ မေှိြေင်းခကကာင့် နိုင်ငံခေး 
စီးပွားခေးမှာ ၂၀၂၀ ခနှာင်းပိုင်းတွင် ြပန်လည်ဦးခမာ ့
လာနိုင်မည်ဟု ေန့်မှန်းေသည်။

အဆိုပါေန့်မှန်းေျက်သည် WSME လုပ်ငန်းများအခပါ်  
COVID-19 ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများအတွက်  
သုခတသနမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ေှင်းလင်းခဖာ်ြပနိုင်ေဲ့သည်။ စာခေးသူများသည် SE  
နှင့် ME နှစ်မျ ိုးလုံးမှာ COVID-19 ၏ ဆိုးေွားခသာ  
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများကို ေံစားေဲ့ေခကကာင်း 
ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့ပပီး ထိေိုက်မှုများေှိေဲ့ခသာ လုပ်ငန်း 
အခေအတွက်သည် ခမျှာ်လင့်ထားသည့် အခေအတွက် 

ပုံ ၅ႉ၁၀- WSME လုပ်ငန်းေှင်များအား COVID-19 ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများ
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ခအာက် ခလျာ့နည်းေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။  
လုပ်ငန်းေှင်များ၏ တစ်ဝက်(၂၀ ဦး အနက် ၁၀ ဦး)
သာလျှင် ဆိုးေွားခသာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုများကို  
ေံစားေဲ့ေခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့ပပီး ၂၀ ဦး အနက် ၈ ဦး 
(SEs ၄ ေုနှင့် MEs ၄ ေု)တို့သည် ဆိုးေွားခသာအကျ ိုး
သက်ခောက်မှုအနည်းငယ် သို့မဟုတ် လုံးဝ မေံစား 
ေဲ့ေခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

COVID-19 မှ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုမေံစားေဲ့ကက 
ေခသာ ME လုပ်ငန်းေှင်၂ဦးသည် ၎င်းတ့ုိ၏  
ခေးကွက်တိုးတက်ခစနိုင်ေန်နှင့် ထုတ်ကုန်နှင့်  
ဝန်ခဆာင်မှုအသစ်များ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစနိုင်ေန်တို့
အတွက်  ကပ်ခောဂါကို အေွင့်အလမ်းတစ်ေပ်အြဖစ် 
ြမင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အွန်လိုင်းမှတိုက်ရိုက ်
customer ေေှိေန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေးကွက်ေှာခဖွမှု 
ပလက်ခဖာင်းများကိုလည်း အသုံးြပုေဲ့သည်။

ထို SEs များသည် အကျပ်အတည်းကာလတွင်  
ဝယ်လိုအားများခသာ fast Moving Consumer Goods  
(FMCGs)များနှင့် IT နှင့် ICT အခြဖေှာမှုများနှင့် 

ပံ့ပိုးမှုကွင်းဆက်အပါအဝင် ဝင်ခငွနှင့် ထုတ်လုပ်မှု၏ ၉၀ ောေိုင်နှုန်းေန့်ကို ဆိုးေွားစွာ အကျ ိုးသက်ခောက် 
ခစေဲ့သည်။ ပုံမှန်အေျနိ်များတွင် တစ်ခန့လျှင် အသားလုံး ၃၀၀-၄၀၀ ကီလိုဂေမ်ေန့်  customer များကို 
ခောင်းေျနိုင်ေဲ့ခသာ်လည်း COVID ကာလတွင် ၂၀ကီလိုဂေမ်သာ ခောင်းေျနိုင်ေဲ့သည်။

မိမိ၏ ခေးကွက်သည် ြပည်တွင်းခေးကွက်များ၊ ခေးများ၊ လက်လီအခောင်းဆိုင်များ အထူးသြဖင့ ်
ခကျာင်းများကို မှီေိုခနေသည်။ ခကျာင်းများအားလုံးပိတ်ထားေသြဖင့် ဝင်ခငွဆုံးရှုံးေဲ့ပပီး ဝန်ထမ်းသစ်များ 
ေန့်အပ်ေန် ေက်ေဲသြဖင့် ဝန်ထမ်းများကို လစာခပးခနေဆဲြဖစ်သည်။
(အသားလုံးလုပ်ငန်းပိုင်ေှင်, Siem Reap)

ပတ်သက်ပပီး စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ခပးေဲ့သည်။ ထို SE  
လုပ်ငန်းေှင်အေျ ို့သည်  ထုိကာလအတွင်း ခောင်းအား 
၃ ဆတုိးတက်ေ့ဲခသာ်လည်း အခြေအခနများတုိးတက် 
လာပပီးခနာက် အခောင်းြပန်လည်ကျဆင်းေဲ့သည်။

သတ်မှတ်အကွာအခဝးမှ ခြပာဆိုဆက်ဆံေန်  
ကန့်သတ်ေျက်များခကကာင့် အခောင်းဆိုင်ော ခဆာင ်
ေွက်ေျက်များကို ကကီးမားစွာ အကျ ိုးသက်ခောက်ခစ 
ေဲ့သည်။ အထူးသြဖင့် F&B ကေှိ SMEs များသည် 
အသိသာဆုံး အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေံေဲ့ေသည်။

လုပ်ငန်းေှင်များသည် စားသုံးသူများ၏ စားသုံးမှုများ 
ခလျာ့နည်းသွားခသာခကကာင့် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန ်
များမှာ သတ်မှတ်ေက်ခကျာ်လွန်သွားြေင်းများနှင့်  
ခောင်းေျေန် အြေားအခောင်းဆုိင်များကုိ မီှေုိခနေြေင်း 
များခကကာင့် ခန့စဉ်ခောင်းေျမှုများမှ ေေှိခသာ  
ဝင်ခငွ၏ ၇၀-၉၀ ောေိုင်နှုန်းေန့်  ဆုံးရှုံးေဲ့ေခကကာင်း  
ခြပာကကားေဲ့သည်။



192

ကခမာဒီးယားနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခလ့လာမှု

အမပာင်းလဲြှုြျား
ယေုခလ့လာမှုသည် WSMEs များအခနြဖင့် နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုတွင် အလားတူစိန်ခေါ်မှုများကို  
ကကုံခတွ့ခနေခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ လုပ်ငန်းေှင်များမှ ခဖာ်ထုတ်ထားခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာလက်ေံ
ကျင့်သုံးမှုအတွက် ထိပ်ပိုင်းစိန်ခေါ်မှု ၅ ေပ်မှာ-မှန်ကန်ခသာ နည်းပညာများကို ေှာခဖွေြေင်း၊ ဝန်ထမ်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ အသုံးြပုြေင်းနှင့် သင်ကကားခပးြေင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ောစာခပ/
ေဟုသုတ၊ လုပ်ငန်းေှင်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ အသုံးြပုြေင်းနှင့် သင်ကကားခပးြေင်း၊ ကုန်ကျ 
စေိတ်ြမင့်မားြေင်းနှင့် ေင်းြမစ်ကန့်သတ်ေျက်များ ြဖစ်သည်။

WSMEs လုပ်ငန်းေှင်အေျ ို့သည် ထုတ်ကုန်အေည်အခသွးကို ယုံကကည်မှုခလျာ့နည်းြေင်း၊ customer များနှင့်  
ပတ်သက်ခသာ ခပးခငွလုံခေုံမှုဆိုင်ော ြပဿနာများ၊ သတ်မှတ်ထားခသာ ခပးပို့ေျနိ်ဆိုင်ော ပျက်ကွက်မှုများ၊  
ထုတ်ကုန်အေည်အခသွးနှင့်ပတ်သက်ခသာ ယုံကကည်စိတ်ေျေမှုမေှိြေင်းများကဲ့သို့ခသာ အခကကာင်းြပေျက်များ 
ခကကာင့် e-commerce platforms များကို အသုံးြပုေန် ေည်ေွယ်ေျက်မေှိခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ လုပ်ငန်းေှင ်
များသည် customer များ၏  ပ့ံပုိးမှု၊ ယံုကကည်မှုနှင့် ဝယ်လုိအားနည်းပါးမှုများခကကာင့် အဆုိပါနည်းပညာများတွင်  
ေင်းနှီးြမှပ်နှံေန်နှင့် လက်ေံကျင့်သုံးေန် တွန့်ဆုတ်ကကသည်။

ပုံ ၅ႉ၁၁- WSME လုပ်ငန်းေှင်များမှ ေင်ဆိုင်ေခသာ စိန်ခေါ်မှုများ
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အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင်များသည် customer များမှာ 
ထုတ်ကုန်များကို မဝယ်ယူမီ ကကည့်ရှု၊ ေံစား၊ ထိခတွ့ 
မှုြပုလုပ်လိုကကခသာခကကာင့် e-market များသည်  
customer များကို အြပည့်အဝစိတ်ခကျနပ်မှု မခပး 
နိုင်ခကကာင်း အခလးခပး ခြပာကကားေဲ့သည်။  
၎င်းသည် customer မှ ထုတ်ကုန်အေည်အခသွး
အခပါ်ထားေှိသည့် သံသယနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အထက်ပါ ပထမြပဿနာနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
ပိုးထည်တိုက်ပိုင်ေှင်တစ်ဦးသည် customer များမှာ  
မဝယ်မီ ပိတ်စများကို ကကည့်ေန်ဆိုင်သို့သွားလိ ု
ကကခသာခကကာင့် အွန်လိုင်းမှတဆင့် ပိတ်စများကို  
ကကည့်ေသည်ကို စိတ်ခကျနပ်မှုမေှိကကခကကာင်း  
ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ COVID-19 သည် အသွားအလာ 
ကန့်သတ်ထားမှုကာလအတွင်း အခောင်းအဝယ ်
လုပ်ငန်းများအခပါ် အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေှိေဲ့ပပီး  
ကုမဏီများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို 
အသုံးြပုေန် စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ်ခပးေဲ့သည်။

ထို့ြပင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်းများသည် 
လုံခလာက်ခသာ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ော သတင်းအေျက ်
အလက်များ စီစဉ်ြပသထားမှု မေှိခပ။

ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပသည် နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံး
မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ေပ်အြဖစ် 
ခပါ်ခပါက်လာေဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည်  
consumer များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေးကွက်အသုံးြပုမှု 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး ကန့်သတ်ထားခသာခကကာင့်  
လုပ်ငန်းေှင်အများအြပားမှ အပလီခကးေှင်းများ၏  
ရှုတ်ခထွးမှုများနှင့် အဂႅလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းေည ်
မေှိမှု(လုပ်ငန်းများတွင် အဂဂလိပ်ဘာသာစကားကို  
မကကာေဏအသုံးြပုြေင်း)တို့ကို ထင်ေှားခသာ 
ကန့်သတ်ေျက်တစ်ေပ်အြဖစ် ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

SE လုပ်ငန်းေှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ကန့်သတ်ထား 
ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အသိပညာနှင့်  
ေဟုသုတများခကကာင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်း 
များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် tool များေေှိအသုံးြပုေန်နှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး နားလည ်
သိေှိေန်တို့အတွက် အေက်အေဲများ ေှိနိုင်သည်။  
ဥပမာ- မိသားစုစီးပွားခေးပုံစံကို လက်ေံကျင့်သုံး 
ထားခသာ Siem Reap နှင့် Battambang တို့တွင်  
အခြေစိုက်သည့် အခသးစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း 
များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပဆိုင်ော ကန့်သတ် 

ေျက်များနှင့် အဂဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းေည ်
ကန့်သတ်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

WSMEs အများအြပားသည် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု
များမေှိြေင်းနှင့် ခငွအေင်းအနှီးဆိုင်ော ေင်းြမစ်များ  
မေှိြေင်းတို့သည် နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုတွင်  
အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ေပ်ြဖစ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပေ့ဲသည်။
ME လုပ်ငန်းေှင်အေျ ို့သည်  ၎င်းတ့ုိ၏ ဝန်ထမ်းများမှာ  
ခငွခကကးစီမံေန့်ေွဲေန်အတွက် software အသုံးြပုမှု 
များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ော ေဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင ်
မှုများမေှိခသာခကကာင့် နည်းပညာပံ့ပိုးခပးသူများ 
ထံမှ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခပးမှုဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများ
နှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများကို လိုအပ်ခကကာင်း 
ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

MEs အေျ ို့သည် နည်းပညာဆိုင်ော စနစ်များကို 
သတ်မှတ်ေန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ေဟုသုတနှင့်  
ကျွမ်းကျင်မှုများ တိုးတက်ခစေန်တို့အတွက် ြပင်ပမှ  
နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများကို ေန့်အပ်ထားသည်။  
MEs အေျ ို့သည် ထုတ်ကုန်အေည်အခသွးဆိုင်ော  
စံနှုန်းြပည့်မီခစေန်နှင့် ခဘးအနောယ်ကင်းေှင်မှုဆုိင်ော  
လမ်းညွှန်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ လုိအပ်ေျက်များ 
ြပည့်မီခစေန်တို့အတွက် နည်းပညာအသစ်များကို 
အသုံးြပုေန် တွန်းအားခပးြေင်းေံေသည်။ သို့ောတွင်  
အငယ်စားလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ ကန့်သတ် 
ထားခသာ ေင်းြမစ်များခကကာင့် နည်းပညာများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ tools များကို ဝယ်ယူအသုံးြပုေန် 
မတတ်နိုင်ခပ။

လုပ်ငန်းေှင်များသည် ခအာင်ြမင်သူများနှင့်ပတ်သက ်
ပပီး ခလ့လာထားမှုများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်နှင့် ကျွမ်းကျင် 
မှုများ ပိုမိုဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစနိုင်ေန်အတွက် လိုအပ ်
ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး မျှခဝထားသည်။ 

လုပ်ငန်းေှင်အေျ ို့သည် သတင်းအေျက်အလက်များ၊  
သင်ကကားမှုေင်းြမစ်များနှင့် လုပ်ငန်းတူအဖွဲ့အစည်း 
များဆုိင်ော  အွန်လုိင်းအေွင့်အလမ်းများေိှခသာ်လည်း  
၎င်းတို့သည် အွန်လိုင်းကွန်ေက်ကို မဟာေျူဟာ  
ခြမာက်စွာ တည်ခဆာက်ေန်နှင့် ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက ်
ေန်တို့အတွက် လိုအပ်ခသာ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး စိန်ခေါ်မှုများကို ေင်ဆိုင်ခနေဆ ဲ
ြဖစ်သည်။
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လုပ်ငန်းေှင်များကို ကျားမဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ  အခတွ့အကကုံများြဖင့် ေွဲြေား 
ထားသည်။ အများအြပားသည် ၎င်းတို့၏ ေင်ပွန်းနှင့်  
မိသားစုများက ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတွင် အြပည့်အဝ 
ပံ့ပိုးခပးပပီး ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များ သင်ယူနိုင်ေန်နှင့်  
ကွန်ေက်များ တည်ခဆာက်နိုင်ေန်တို့အတွက်  
အားခပးကူညီကကခကကာင်း ခဖာ်ြပေ့ဲသည်။ အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် စိတ်ဓါတ်လှုံ့ခဆာ်မှု  
ေေှိေန်နှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်တို ့
အတွက် မိသားစု၏ ပံ့ပိုးမှုသည် အခေးကကီးသည်။
အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင်များသည် မိသားစုမှာ လုပ်ငန်းထက်  
ပိုမိုအခေးကကီးပပီး ဦးစားခပးေမည်ြဖစ်ခကကာင်း  
ခဖာ်ြပေဲ့ကကသည်။ မိသားစုပံ့ပိုးမှု အနည်းငယ်သာ  

သတင်းအေျက်အလက်နှင့် သင်ကကားမှု 
ဆိုင်ော ေင်းြမစ်အများစုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
ေင်းြမစ်များနှင့် e-learning ဆိုင်ော အေွင့်အလမ်း 
များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကန့်သတ်ထားခသာ  
နိုင်ငံြေားဘာသာစကားြဖင့် ခဖာ်ြပထားသည်။  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည် အိမ်ေှင်မ၊  
လုပ်ငန်းေှင်နှင့် ပေဟိတခဆာင်ေွက်သူများအြဖစ်  
ခနော ၃ ခနောကို တာဝန်ယူထားေခသာခကကာင့် 
အြေားစိန်ခေါ်မှုမှာ အေျနိ်ကန့်သတ်ေျက်  
ြဖစ်သည်။
(ME owner, Phnom Penh)

ေေှိခသာ လုပ်ငန်းေှင်များ  သို့မဟုတ် မိသားစုပံ့ပိုးမှု  
မေေှိခသာ လုပ်ငန်းေှင်များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော  
သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ဖိစီးမှုြမင့်မားြေင်းများ 
ြဖစ်ခပါ်တတ်ကကသည်။
အြေားလုပ်ငန်းေှင်များသည် ကျားမဆိုင်ော ပုံခသ 
အခတွးအခေါ်များမှာ အဓိက စိန်ခေါ်မှုများ  
ြဖစ်ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင ်
များသည်  မိေင်ခနောသာမက သမီးခနောလည်း  

တာဝန်ယူထားေပပီး လုပ်ငန်းများကိုပါ ခဆာင်ေွက ်
ခနေခသာခကကာင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ သင်ယူေန်၊ လူမှု 
ကွန်ေက်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ော ခဆာင်ေွက ်
မှုများ၊ ပွဲများ၊ သင်တန်းများတွင် ပါဝင်တက်ခောက ်
နိုင်ေန်တို့အတွက်  အေျနိ်ကန့်သတ်ေျက်များကို  
ေင်ဆိုင်ခနေခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီး 
လုပ်ငန်းေှင်အေျ ို့သည်  မိသားစုများနှင့် အမျ ိုးသား 
လုပ်ခဖာ်ကိုင်ဖက်များက ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်း 
စွမ်း ခဆာင်ေည်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ယုံကကည်မှုမေှ ိ
ကကခသာခကကာင့် သက်ခသြပနိုင်ေန်အတွက် အလုပ ်
ပိုမိုကကိုးစားေသည်ဟု ခဖာ်ြပေဲ့သည်။
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ေခွင့်ေလြ်းြျား
အကျပ်အတည်းကာလ စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
တုံ့ြပန်ောတွင် နည်းပညာနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုတွင်  
WSMEs များ၏ ကျင့်သားေခနခသာ စွမ်းခဆာင် 
ေည်သည် သိသာစွာ ခပါ်ခပါက်လာေဲ့သည်။ SEs နှင့်  
MEs များအားလုံးသည် ထုတ်ကုန်ဆိုင်ော အသွင ်
ကူးခြပာင်းမှုများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေးကွက်ဆိုင်ော  
အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ေေှိနိုင်သည့ ်
ေဟုသုတနှင့်  တစ်ဦးေျင်းအလိုက် လုပ်ငန်းလိုအပ ်
ေျက်များခပါ်တွင် အခြေေံပပီး ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ 
ကို အသုံးြပုေဲ့သည်။ သို့ောတွင်အေျနိ်ကန့်သတ်ေျက် 
များ၊ ကန့်သတ်ထားခသာဘတ်ဂျက်နှင့် ကျွမ်းကျင ်
မှုများနှင့် လူမှုခေးနှင့်ယဉ်ခကျးမှုဆုိင်ော အတားအဆီး 
များသည် နည်းပညာအသစ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
ြပည့်စုံသည့် လက်ေံကျင့်သုံးမှုကို ဟန့်တား 
ထားသည်။

ခြဖဆိုသူများအကကား နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှု 
အဆင့် နိမ့်ပါးမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ထင်ဟပ်မှု 
ေှိသည်။ WSME လုပ်ငန်းေှင်၂၀ ဦး အနက် ၁၀ ဦး 

သည် နည်းပညာအသစ်များကို လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့ပပီး  
၁၀ ဦးသည် မည်သည့် နည်းပညာအသစ်ကိုမဆို  
လက်ေံကျင့်သုံးမှုမေှိခပ(၂ ဦးသည် ICT/နည်းပညာ 
အခြဖေှာမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး စီစဉ်ခပးသူများြဖစ ်
ခသာခကကာင့် ထိုနည်းပညာကို လက်ေံကျင့်သုံးပပီး 
သားြဖစ်သည်) အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း  
accounting system များ၊ online meeting 

application များ၊ accounting နှင့် financial software 
ကဲ့သို့ခသာ software များနှင့် program များ၊ digital 

platform များအပါအဝင် နည်းပညာအသစ်များကို  
လက်ေံကျင့်သုံးေဲ့သည်။ တည်ေှိခနခသာ နည်းပညာ 
များြဖင့် ဆက်လက်လုပ်ခဆာင်ခနခသာ  အြေား 
လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဝက်သည်  ထိုနည်းလမ်းများအတိုင်း  
ခဆာင်ေွက်ြေင်းြဖင့် ကုန်ကျစေိတ်များကို ခလျှာ့ေျ 
နိုင်ပပီး အေက်အေဲမေှိခသာ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေျက ်
များကို ခဆာင်ေွက်နိုင်ေဲ့သည်။ SE နှင့် ME လုပ်ငန်း 
ေှင်အနည်းငယ်သည် အသစ်ြဖစ်ခသာ software များ၊  
program များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်းများ 
က့ဲသ့ုိခသာ နည်းပညာအသစ်များကုိ အသံုးြပုေ့ဲသည်။

ပုံ ၅ႉ၁၂- ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကျားမဆိုင်ော အခြေေံအတားအဆီးများ
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• ဒစ်ဂျစ်တယ်ြဖစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ပုိမုိခကာင်းမွန်သည့် ေဟုသုတများနှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ် tool များ ေေှိမှု

• E-commerce၊ ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်သူများနှင့် consumer များနှင့်ပတ်သက်ခသာ
အေွင့်အလမ်းများ ေေှိမှု

• Fintech နှင့် professional software programs များနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
အေွင့်အလမ်းများ ေေှိမှုနှင့် အေည်အခသွးတိုးတက်မှု

• Consumer များ၏ လိုအပ်ေျက်များနှင့် ကိုက်ညီခစေန် ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် 
ဝန်ခဆာင်မှုအသစ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစြေင်း

• လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အသိုက်အဝန်းကို ပံ့ပိုးေန်အတွက်  လူမှုခေးဆိုင်ော 
ေန်ပုံခငွေေှိမှု

ခပါ်ခပါက်လာခသာ
အေွင့်အလမ်းများ

ထိုနည်းပညာသည် ဆက်သွယ်မှုလွယ်ကူခစေန်၊  
ဝင်ခငွအသစ်များေေှိေန်နှင့် ေဟုသုတစုခဆာင်းေန်၊  
customer များ၏  လိုအပ်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ြပည့်မီခစေန်နှင့် ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ခဆာင်မှုအသစ် 
များြဖင့် မိတ်ဆက်ေန်တို့အတွက် ကူညီခပးနိုင် 
ခကကာင်း ခလ့လာသိေှိေဲ့ေသည့်အတွက် ဆက်သွယ် 
ခေး tools များကို အသုံးြပုခသာ WSME လုပ်ငန်းေှင် 
များသည် စိတ်အားထက်သန်စွာြဖင့် အလားတူ  
ခဆာင်ေွက်ေဲ့ကကသည်။ အေျ ို့ tools များကို လုပ်ငန်း 
အစည်းအခဝးများနှင့် ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှု  
သို့မဟုတ် ဝန်ခဆာင်မှုဆိုင်ော သခဘာတူညီမှု 
စာေျုပ်များ လက်မှတ်ခေးထိုးမှုများမတိုင်မီ ဓါတ်ပုံ  
များခပးပို့ေန်အတွက် ဆက်သွယ်ခေးပလက်ခဖာင်း 
များအြဖစ် အသုံးြပုကကသည်။

အေျ ို့လုပ်ငန်းေှင်များသည် ဆိုက်ဘာြပစ်မှု 
အမျ ိုးအစားအမျ ိုးမျ ိုးအပါအဝင် လူမှုမီဒီယာနှင့ ်
သက်ဆိုင်ခသာ လုံခေုံခေးဆိုင်ော ြပဿနာများနှင့ ်
ပတ်သက်သည့် ၎င်းတို့၏ စိုးေိမ်ပူပန်မှုများကို ခဖာ်ြပ 
ေဲ့ကကသည်။ ၎င်းတို့သည် ထိုနည်းပညာမျာကို အသုံး 
မြပုမီ အကျ ိုးခကျးဇူးများနှင့် ကန့်သတ်ေျက်များနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုခလ့လာေန် လိုအပ်ခကကာင်း  
ခဖာ်ြပြေင်းအားြဖင့် ထိုနည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အခေးကကီးကာ လက်ခတွ့ကျခသာ  
သိေှိနားလည်မှုတစ်ေပ်ကို ြပသေဲ့သည်။ ၎င်းတို ့
အခနြဖင့် ထိုသို့ခဆာင်ေွက်ေန် အေျနိ်မေပါက  
နာမည်ခကာင်းေေှိထားပပီး အသုံးြပုေန်လွယ်ကူကာ  
ေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုေှိခသာ နည်းပညာနှင့် digital 

program များကုိ ခေွးေျယ်ေန် ပုိမုိနှစ်သက်ကကသည်။

ဇယား ၅ႉ၃- COVID-19 မှ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေံေခသာ WSMEs များအတွက် 

အေွင့်အလမ်းများခပါ်ခပါက်လာမှု
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WSME နှင့်ပတ်သေ်အသာ ြီးအြာင်းထိုးမပသြှု-၁-Lima Angkor Food Co., Ltd

Viriya Lim သည် ရိုးောအစားအစာများနှင့် လက်ခဆာင်ပစည်းများကို နိုင်ငံတကာေေီးသွားခေးကွက်အတွက် 
ထုတ်လုပ်ခသာ ကုမဏီြဖစ်သည့် Lima Angkor Co., Ltd ၏ တွဲဖက်တည်ခထာင်သူနှင့် CEO တစ်ဦးြဖစ်သည်။

သူမ၏ ထုတ်ကုန်များတွင် အေည်အခသွးြမင့်ကိတ်မုန့်များ၊ ကွတ်ကီးများနှင့် ခေျာကလက်များ ပါဝင်သည်။  
သူမသည် အမျ ိုးသမီးတိုင်းအတွက် အခကာင်းဆုံးေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုမှာ ပညာခေးြဖစ်ခကကာင်း သူမ၏ အြမင်နှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး မျှခဝေဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များသည်   ပိုမိုခကာင်းမွန်ခသာ စွမ်းခဆာင်ေည်နှင့်  
ဆုံးြဖတ်ေျက်ေျမှတ်မှုများ ြဖစ်ခပါ်ခစေန် ကူညီနိုင်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tool များကို မည်သို့ေေှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
သင်ယူေန်နှင့် နည်းပညာအသစ်များကို အသုံးြပုေန် လိုအပ်သည်။

သူမအခနြဖင့် ပညာခေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ော၊ လူမှုကွန်ေက်ဆိုင်ောနှင့် ကျားမဆိုင်ော  
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေင်ဆိုင်နိုင်ခစေန် လိုအပ်ခသာ အသိပညာေဟုသုတနှင့် အေည်အခသွးတို့ကို  
တိုးတက်ခစနိုင်ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

M.Lim သည် သူမ၏ ထုတ်ကုန်များမှာ အေည်အခသွးအခကာင်းဆုံး ထုတ်ကုန်များအြဖစ် အသိအမှတ်ြပုြေင်း 
ေံထားေသည့်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ော တီထွင်ဖန်တီးမှုသည် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုနှင့် ခကာင်းမွန်ခသာ  
လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေျက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး လွှမ်းမိုးောတွင် အခေးကကီးခသာအေန်းကမှ ပါဝင်ခနခကကာင်း  
ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

သူမ၏ ကုမဏီသည် လုပ်ငန်းတိုးေျဲ့မှုအတွက် ဆုံးြဖတ်ေျက်မေျမီ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ော တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်  
ကုန်ကျစေိတ်ေန့်မှန်းမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး အဆင်ခြပလွယ်ကူခစနိုင်မည့် နည်းပညာအသစ်များကို အသုံးြပု 
ေဲ့သည်။ ဥပမာ- ကိတ်မုန့်သည် ခအာင်ြမင်ခသာထုတ်ကုန်ဆိုင်ော တီထွင်ဖန်တီးမှု၏ ေလာဒ်တစ်ေုြဖစ်သည်။
ကိတ်မုန့်သည် ကခလးများ၊ ဆယ်ခကျာ်သက်များ၊ လူငယ်များနှင့် ခကာ်ဖီကကိုက်သူများအတွက် ေည်ေွယ်ခသာ  
LM LIMA Angkor လုပ်ငန်း၏ အခကာင်းဆုံးထုတ်ကုန်များအနက်တစ်မျ ိုး ြဖစ်သည်။ ၎င်းကို e-market များ၊ 
Phnom Penh၊ Siem Reap တို့ေှိ ခကာ်ဖီဆိုင်များ၊ ကုန်တိုက်များနှင့် ခလဆိပ်ေိှစတိုးဆိုင်များတွင် ေေှိနိုင်သည်။
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WSME နှင့်ပတ်သေ်အသာ ြီးအြာင်းထိုးမပသြှု- Keiy Tambanh Khmer လုပ်ငန်း

Keiy Tambanh Khmer လုပ်ငန်းသည် အထည်အလိပ်နှင့် ပိုးထည်များထုတ်လုပ်ပပီး ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတွင်  
အသိုက်အဝန်းေှိ အမျ ိုးသမီး ၃၀၀ ခကျာ် ပါဝင်သည်။ ၂၀၂၀ မတ်မှ စတင်ပပီး လုပ်ငန်းသည် COVID-19 ၏  
ြပင်းထန်စွာ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုကို ေံေဲ့ေသြဖင့် ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်များသည် consumer များအတွက် 
ဦးစားခပးထုတ်ကုန်တစ်ေပ် မဟုတ်ခတာ့ခသာခကကာင့် အခောင်းကျဆင်းေဲ့သည်။

တည်ခထာင်သူနှင့် CEO တစ်ဦးြဖစ်သူ Sopheap Chen သည် အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ် 
နည်းပညာများနှင့် tool များကို အသုံးြပုေဲ့သည်။ အထူးသြဖင့် အွန်လိင်းမှတဆင့် customer များနှင့် 
ဆက်သွယ်ေန်အတွက် ြဖစ်သည်။

ထို့ြပင် ဝန်ထမ်းများအား facebook marketing ကို မည်သို့အသုံးြပုေမည်ဆိုသည်နှင့် လူမှုမီဒီယာဆိုင်ော  
ထိေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခလ့ကျင့်သင်ကကားခပးေဲ့သည်။ Ms.chen သည် ြပည်သူလူထုအား  
ထိုနည်းပညာအသုံးြပုမှုဆိုင်ော အကျ ိုးခကျးဇူးများနှင့် ထိေိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုများနှစ်မျ ိုးလုံးနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အသိပညာပိုမိုေေှိနိုင်ေန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးတက်ခစေန် စီစဉ် 
ခဆာင်ေွက်သင့်ခကကာင်း ခြပာကကားေဲ့သည်။ 

Facebook သည် ကုမဏီများ၏ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူေန် consumer များ၏ သခဘာထား၊ စိတ်ေင်း၊  
အမူအကျင့်နှင့် ေည်ေွယ်ေျက်တို့နှင့်ပတ်သက်ပပိး သိေှိနားလည်နိုင်ခစေန်အတွက် အသုံးဝင်သည်။ facebook 

page များမှ စုခဆာင်းထားခသာ သတင်းအေျက်အလက်များကို ၎င်းတို့၏ အခောင်းမဟာေျူဟာများအတွက်  
အသုံးြပုေဲ့သည်။
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၅.၅။ WSMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသွင်ကူးခြပာင်းမှု၏အနာဂတ်

ပညာရှင်ြျားမွင့် ေင်တာဗျူးြျား
ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများသည် လူမှုနှင့်  
အေည်အခသွးမီသုခတသနတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ခေပန်းစားသည်။ လက်ခတွ့ကျခသာ ကျယ်ြပန့်သည့်  
ေဟုသုတများ ေေှိနိုင်မှု၊ နယ်ပယ် ကျယ်ြပန့်မှုနှင့်/
သို့မဟုတ် ခကာင်းမွန်ခသာ ေလာဒ်များ လျင်ြမန်စွာ 
ေေှိမှုတို့အပါအဝင် ပညာေှင်များ၏ အင်တာေျူး 
များမှ ေေှိနိုင်ခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးများစွာ ေှိသည်။
ယေုခလ့လာမှုကို WSMEs များမှ ခဖာ်ြပထားခသာ  
စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်အတွက် လိုအပ် 
ခသာ အဆင့်များကို ခဖာ်ထုတ်ခပးေန်နှင့် SME နှင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော ခဂဟစနစ်များနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ အသိပညာပိုမိုေှိေန်တို့အတွက်  
ပညာေှင်များ၏ အြမင်များနှင့် WSME အင်တာေျူး  
များမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိထားခသာ အခေးကကီးသည့် 
အေျက်များြဖင့် တင်ြပထားသည်။

WSMEs များဆိုင်ော အပိုခဆာင်းအခကကာင်းအော 
အေျက်အလက်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးခြပာင်း 
မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေှာခဖွခဖာ်ထုတ်နိုင်ေန် SME 
များ, IT ၊ အမျ ိုးသမီးပိုင်စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ၊ မူဝါဒ 
ဆုိင်ော ြပဿနာများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခပးခေျမှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ခသာ ကျွမ်းကျင်သူပညာေှင် ၅ ဦးအား 
အင်တာေျူးေ့ဲသည်။ (ခနာက်ဆက်တဲွ-စ တွင် အခသး 
စိတ်ကကည့်ေန်) ပညာေှင်များြဖင့် အင်တာေျူးများ 
သည် ကခမာဒီးယားေှိ WSME ခဂဟစနစ်နှင့် 
ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းအောများနှင့် ခနာက်ဆုံး 
ေေှိနိုင်မည့် သိြမင်ကကားသိမှုေဟုသတများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ကူညီခပးေဲ့သည်။ ဥပမာ-စာခေးသူများ 
အတွက် နိုင်ငံအတွင်း အမျ ိုးသမီးပိုင်စီးပွားခေး 
လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ခစေန် ေည်ေွယ်ခသာ အစ ီ
အစဉ် ၂ ေပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အခသးစိတ်သတင်း 
အေျက်အလက်များကို စီစဉ်ခပးထားသည်။

ပထမအစီအစဉ်သည် ကျားမဆိုင်ော တုံ့ြပန်မှုနှင့်  
ပတ်သက်ခသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ော ခဂဟစနစ်တစ်ေ ု
ဖန်တီးြေင်း-အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများ 
ဆိုင်ော ပုံခဖာ်မှု ဟုခေါ်ခသာ ၅ နှစ်တာစီမံကိန်း 
တစ်ေု ြဖစ်သည်။ United Nations Economic and  

Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP),  

Global Affairs Canada, နှင့် the Government of 

Cambodia တို့မှ ပူးတွဲခဆာင်ေွက်ထားခသာ ၂၀၁၉ 
ဧပပီတွင် မိတ်ဆက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ 
အတွက် ခငွခကကးေေှိမှုဆိုင်ော ယနေားများနှင့် ICT  

နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အခြဖေှာမှုနည်း 
လမ်းများ အသုံးြပုမှု တိုးတက်ခစမှုတို့မှတဆင့်  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့် ေင်းနှီးခငွ ေေှ ိ
ခစနိုင်ေန် ေည်ေွယ်သည်။

အြေားကနဦးခဆာင်ေွက်မှုမှာ ကခမာဒီးယားေှိ  
အမျ ိုးသမီးများ၏ ခငွခကကးဆိုင်ော အသိပညာ 
ေဟုသုတ တုိးတက်ခစေန် ေည်ေွယ်သည့် “အမျ ိုးသမီး 
များနှင့် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအတွက်  
ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများ တိုးြမှင့်ခပးြေင်း”  
၁ နှစ်တာ အစီအစဉ်ြဖစ်သည်။ ကခမာဒီးယားနိုင်ငံ 
ခတာ်ဘဏ်(NBC)နှင့် Visa တို့မှ မိတ်ဆက်ခပးထား  
ပပီး အဆုိပါပခောဂျက်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်း 
များမှတဆင့် လုပ်ပိုင်ေွင့်နှင့်ပတ်သက်ခသာ အထူး 
အခလးခပးခဆာင်ေွက်မှုတစ်ေပ်ကုိ အခကာင်အထည် 
ခဖာ်ခပးမည် ြဖစ်သည်။ အစီအစဉ် ၂ ေပ်လုံးသည် 
နိုင်ငံ၏ စီးပွားခေးဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများနှင့် ကခမာ 
ဒီးယားေှိ အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေးလုပ်ငန်းေှင်များအား  
ပံ့ပိုးကူညီနိုင်မည့် ခငွခကကးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် စာခပ 
တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး အခေးကကီးသည်။

Accounting software ၊ fintech application များနှင့်  
POS app တို့ကို အသုံးြပုြေင်းြဖင့်  ခငွခကကးဆိုင်ော  
မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားနိုင်ေန်နှင့် ခေျးခငွေေှိမှု 
ဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများ ပိုမိုေေှိနိုင်ေန်တို့အတွက်  
WSMEs များအား  ကူညီခပးနိုင်မည် ြဖစ်သည်။  
သို့ောတွင် နည်းပညာအသစ်များအခပါ်ထားေှိခသာ  
အမျ ိုးသမီးများ၏ သခဘာထားများနှင့် ၎င်းတို့ကို  
အသုံးြပုသည့်ေည်ေွယ်ေျက်တို့ခပါ်တွင် မူတည်ပပီး  
လက်ေံကျင့်သုံမှုနှုန်းနှင့် အဆင့်များ ခြပာင်းလဲ 
နိုင်သည်။ 

ပညာေှင်များသည် WSMEs များအခနြဖင့် နည်းပညာ 
အသစ်ကို အသုံးြပုေန် ဝန်ခလးခနြေင်းသည် ၎င်းတို ့
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၏ အယူအဆနှင့် ေိုင်မာစွာ ေျတိ်ဆက်ခနခကကာင်း 
ခဖာ်ြပထားသည်။ ၎င်းတို့သည် နည်းပညာအသစ ်
များအသုံးြပုမှုအတွက် ကုန်ကျခသာခငွခကကးကို 
ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုတစ်ေပ်အြဖစ်ထက် ကုန်ကျစေိတ ်
တစ်ေပ်အြဖစ်သာ ြမင်ခနခသာ ၎င်းတို့၏ ပုံခသြဖစ ်
ခနသည့် အယူအဆခကကာင့် လက်ေံကျင့်သုံးေန် 
ဝန်ခလးခနကကြေင်း ြဖစ်သည်။

ပညာေှင်များက WSMEs အများစုသည် သမားရိုးကျ  
မိသားစုပိုင်လုပ်ငန်းပုံစံကို ကျင့်သုံးခနကကဆ ဲ

WSMEs များအခနြဖင့် နည်းြပမှုနှင့် သင်ကကားြပသမှု 
တို့သည် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများ တိုးတက်ခစေန် 
အတွက် ဟန့်တားထားခသာ အတားအဆီးများကို  
ခကျာ်လွှားနိုင်ေန် ကူညီောတွင် အလွန်အသုံးဝင်နိုင် 
ခကကာင်း ေှာခဖွခတွ့ေှိေဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်း 
ပညာဆိုင်ော အသိပညာေဟုသုတမေှိြေင်း၊ ဘာသာ 
စကားကျွမ်းကျင်မှုမေှိြေင်း၊ သင်ကကားမှုဆိုင်ော  
အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိပညာ  
မေှိြေင်းတို့ခကကာင့် သင်ကကားမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု 
တည်ခဆာက်ြေင်းဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး အတားအဆီးများကို ေင်ဆိုင်ေဲ့ေသည်။

ပညာေှင်များသည် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ 
အခနြဖင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းနှင့် လူမှုခေး-ယဉ်ခကျး 
မှုဆိုင်ော ပတ်ဝန်းကျင်များေှိ စိန်ခေါ်မှုများကို  
ခြဖေှင်းနိုင်ေန်နှင့် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ခကျာ်လွှားနိုင ်

ြဖစ်ခကကာင်းလည်း ခဖာ်ြပထားသည်။ လုပ်ငန်းပုိင်ေှင် 
များသည် စာေင်းကိုင်များေန့်အပ်ထားခသာ်လည်း  
ထိုပုံစံြဖင့် အလုပ်လုပ်ေသည်ကို မနှစ်သက်ကကခပ။  
ကန့်သတ်ထားခသာ ေင်းြမစ်များခကကာင့် SEs များ 
သည် စာေင်းကိုင်နှင့် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများ 
အတွက် software များဝယ်ယူေန် ခငွခကကး အပိ ု
မကုန်ကျလိုပဲ တစ်ေါတစ်ေံတွင် တေားမဝင် 
ေိုးယူထားခသာ software များကိုသာ အသုံးြပု 
ကကသည်။

ခစေန်တ့ုိအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဆုိင်ော ဖံွ့ပဖိုးတုိးတက် 
မှုနှင့် သင်ကကားြပသမှုအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
မိတ်ဆက်ခပးေန် အကကံြပုေဲ့သည်။ ထိုအစီအစဉ ်
များတွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ော အခြေေံအခကကာင်းအော  
အေျက်အလက်များ၊ အစပျ ိုးလုပ်ငန်းများ၊ ဥပခဒ 
ဆိုင်ော လိုအပ်ေျက်များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော  
အဆင့်ြမှင့်တင်ြေင်းများကဲ့သို့ခသာ ခေါင်းစဉ်များ  
ပါဝင်သင့်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသည် WSMEs များအား  
COVID ကာလအတွင်း ခတွ့ကကုံေဲ့ေခသာ စိန်ခေါ် 
မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်အတွက် 
ကူညီခပးေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပထားသည်။ ထိုနည်းပညာ 
များသည် ခငွခကကးဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် ခငွခကကး 
စီးဆင်းမှုဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
တိုးတက်ခစြေင်းြဖင့် လုပ်ငန်းနှင့် ဝင်ခငွဆိုင်ော 

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုသည် လုပ်ငန်းေှင်များ၏ အယူအဆများနှင့် ေေှိနိုင်ခသာ 
ေင်းြမစ်များခကကာင့် ကန့်သတ်ြေင်းေံေသည်။ WSME လုပ်ငန်းေှင်များသည် fintech လက်ေံကျင့်သုံးမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ြပဿနာမေှိခသာ်လည်း အထူးသြဖင့် ကုမဏီ၏ ခငွခကကးဆိုင်ော ကိစများခဆာင်ေွက ်
ေျနိ်တွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု မေှိြေင်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ  ြပဿနာများ ေှိတတ်သည်။ ထို့ခကကာင့်  
နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းသည် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပိုင်ေှင်များ၏ ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုမေှိပါက မခအာင်ြမင် 
နိုင်ခပ။
(ME owner, Phnom Penh)
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တိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းများ 
ကိုလည်း ဖန်တီးခပးသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသွင်ကူးခြပာင်းမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး မိတ်ဆက်ခပးေန်အတွက် ြပင်ဆင ်
မှုနှင့် ေင်းြမစ်များလိုအပ်ခကကာင်းနှင့် ထိုသို့မိတ်ဆက ်
ခပးြေင်းသည် အခသးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား 
လုပ်ငန်းများအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ေပ်ြဖစ်ခကကာင်း
ကိုလည်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။

ထိုအစည်းအခဝးကို ကခမာဒီးယားေှိ SMEs များ ၊  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၊ အမျ ိုသမီးလုပ်ငန်းေှင်များနှင့်  
ခငွခကကးနှင့် မူဝါဒေျမှတ်မှုနယ်ပယ်များမှ ပညာေှင ်
များြဖင့် ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ (ခနာက်ဆက်တွဲ-ဆ 
တွင် အခသးစိတ်ကကည့်ေန်) အကကံခပးခဆွးခနွးပွ ဲ
သည် ခအာက်ပါအတိုင်း အတိုေျုပ်ထားခသာ အခေး 
ကကီးသည့် အေျက်များကို တင်ြပထားသည်။
• နည်းပညာအသုံးြပုမှုတွင် ပါဝင်ခသာ အေျက ်

များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို  
မည်ကဲ့သို့ ပိုမိုေေှိအသုံးြပုနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး 
ခဖာ်ထုတ်နိုင်ေန် မူဝါဒေျမှတ်သူများကို ကူည ီ
နိုင်သည့်အတွက် ထိုအေျက်များကို ပိုမိုေှာခဖ ွ
ခဖာ်ထုတ်နိုင်ေန် အခေးကကီးသည်။ 

• လုံခေုံခေးဆိုင်ော စိုးေိမ်ပူပန်မှုများေှိခသာခကကာင့ ်
နည်းပညာအသုံးြပုေန် ဝန်ခလးကကသည်။ 
customer များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းများမှ  
တဆင့်ခငွခပးခေျပါက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ခေးအေျက ်
အလက်များနှင့် ခငွခကကးဆိုင်ော သတင်းအေျက ်
အလက်များ ခပါက်ကကားမည်ကုိ စုိးေိမ်ခသာခကကာင့်  
ြဖစ်သည်။

အကကံခပးအဖွဲ့၏ အစည်းအခဝးသည် WSME များနှင့် ပညာေှင်များြဖင့် ကနဦးအင်တာေျူးများမှ  
ေလာဒ်များခပါ်တွင်အခြေေံပပီး အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲမှ အကကံြပုေျက်များေေှိနိုင်ေန်နှင့် ခဆွးခနွးမှုများ 
ြပုလုပ်နိုင်ေန်တို့အတွက် ေည်ေွယ်သည်။ ေည်ေွယ်ေျက်မှာ SMEs များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့် 
ပတ်သက်ခသာ အများဆုံးအလားအလာများေေှိနိုင်ခစေန်အတွက် မူဝါဒေျမှတ်သူများ၊ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု 
ဆိုင်ော မိတ်ဖက်များနှင့် ပုဂလိကေင်းနှီးြမှပ်နှံသူများအား ကူညီခပးနိုင်မည့် သတင်းအေျက်အလက်များ 
နှင့် လမ်းညွှန်မှုများစီစဉ်ခပးေန် ြဖစ်သည်။

ေကေံအပးအဆွးအနွးပွဲ

• ဒစ်ဂျစ်တယ်ခငွခပးခေျမှုနည်းလမ်း အသုံးြပုေန ်
customer များအား အားခပးေန်အတွက် အဆိုြပု 
ထားခသာ အခြဖေှာနည်းတစ်ေပ်မှာ customer  

သည် အွန်လိုင်းမှဝယ်ယူခသာ ထုတ်ကုန်များနှင့် 
ဝန်ခဆာင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပိး မခကျနပ်မှုများ 
ေိှပါက customer ကာကွယ်မှုတစ်ေပ် ဖန်တီးခပးပပီး  
ခငွြပန်အမ်းခပးြေင်း ြဖစ်သည်။

• ထို့ြပင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပ၊ ဆိုက်ဘာလုံခေုံခေးနှင့်
ဆိုက်ဘာလုံခေုံခေးဆိုင်ော ကကိုးပမ်းမှုများသည ်
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေးကွက်များနှင့် ခငွခပးခေျမှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးများနှင့် ထိေိုက ်
ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး customer များအား  
အလင်းြပောတွင် အခေးကကီးသည်။ ၎င်းသည်  
နည်းပညာအသစ်များအသုံးြပုောတွင် ဝန်ထမ်း 
များနှင့် customer များနှစ်ဘက်လံုး၏ ပံုခသအခတွး 
ခေါ်များနှင့် စိုးေိမ်ပူပန်မှုများကို ခကျာ်လွှားေန်  
ကူညီနိုင်သည်။

• ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆုိင်ော ကကိုးပမ်းမှုများသည်  
e-commerce platforms များအတွက် လိုအပ်ခသာ  
အေျက်အလက်များကုိ အီလက်ထခောနစ်မှတ်တမ်း 

ကျားမဆိုင်ော အတားအဆီးများနှင့် WSME ဆိုင်ော  
စိန်ခေါ်မှုများသည် လူမှုခေးနှင့် ယဉ်ခကျးမှုဆိုင်ော  
စံနှုန်းများနှင့် ကျားမဆိုင်ော ပုံခသအခတွးအခေါ် 
များခကကာင့် ြဖစ်ခပါ်လာေပပီး WSMEs များသည်  
၎င်းတို့ကို ခြဖေှင်းနိုင်ေန်အတွက် အေွင့်အခေး  
တန်းတူညီမျှ ေေှိသင့်သည်။ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ခြဖေှင်းနိုင်ေန်အတွက် WSMes များကို ပံ့ပိုးခပးေန် 
ေင်းြမစ်ေွဲခဝမှုများပါဝင်ခသာ ကျားမဆိုင်ော  
ဦးတည်သည့် မဟာေျူဟာတစ်ေပ် လိုအပ်သည်။
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များအြဖစ်သို့ ခြပာင်းလဲြေင်းကဲ့သို့ခသာနည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုဆိုင်ော စိန်ခေါ်မှုများကို ခကျာ်လွှားနိုင ်
ေန်အတွက် SMEs များကိုကူညီနိုင်သည်။

• ခြဖေှင်းေန် အခြေေံကျခသာ ြပဿနာသည ်
WSME များနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခငွခကကးေေိှမှုဆုိင်ော  
ြပဿနာ ြဖစ်ပပီး ခဂဟစနစ်တွင် ပါဝင်ခသာအခေး
ကကီးသည့ပ်ါဝငပ်တသ်ကသ်မူျားသညခ်ငခွကကးေေှမိှု
များ ပိုမိုလွယ်ကူခစေန်၊ ရှုတ်ခထွးမှုနည်းခစေန်နှင့် 
WSME ဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များြဖင့် အတူတကွ
လုပ်ခဆာင်ေန်တို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး ခဆာင်ေွက်ေန် 
လိုအပ်သည်။

လေ်အတွ့ေျအသာ ြူဝါဒဆိုင်ရာ ေကေံမပုချေ်ြျား
WSME များထံမှ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့် ပညာေှင်များ 
ြဖင့် အင်တာေျုးများနှင့် အကကံခပးခဆွးခနွးမှုမှ အကကံ 
ြပုေျက်များကို အခြေေံပပီး WSMEs များနှင့် မူဝါဒ 
ေျမှတ်သူများနှစ်ဘက်လုံးအတွက် အကကံြပုေျက ်
များကို ခအာက်ပါအတိုင်း ခဖာ်ြပထားကာ ကကားဝင ်
ခဆာင်ေွက်မှုဆိုင်ော အခေးကကီးခသာနယ်ပယ် ၂ ေပ ်
နှင့်ပတ်သက်ပပီး အဓိကထားခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

WSME အဂဟစနစ်ွန်တီးမခင်း
၎င်းကို ခဆာင်ေွက်ေန် တစ်နည်းမှာ ကခမာဒီးယား 
ခတာ်ဝင်အစိုးေ၏ ကများဆိုင်ော အစီအစဉ်များ၊  
စီမံကိန်းများ၊ ပုဂလိကအေန်းကများ၊ ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်မှုဆိုင်ော မိတ်ဖက်များနှင့် သက်ဆိုင်ခသာ 
ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကကား ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက ်
မှုနှင့် မိတ်ဖက်ခဆာင်ေွက်မှုတို့မှတဆင့် ကျားမ 
ဆိုင်ော အဆင်ခြပခစနိုင်မည့် အလုပ်ဝန်းကျင်များ၊ 
မူဝါဒများတိုးတက်ခစြေင်းနှင့် အခကာင်အထည ်
ခဖာ်ြေင်းတို့တွင် ပါဝင်ေန် ြဖစ်သည်။

နည်းပညာအသစ်များမည်သို့ေေှိအသုံးြပုမှုနှင့် အေှိန ်
ြမှင့်တင်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ အသိပညာေေှိေန ်
အတွက် WSMEs များ၏ သတင်းအေျက်အလက ်
များနှင့် ေင်းြမစ်များဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းေေှိမှုများ၊  
သင်တန်းနှင့် သင်ကကားြပသမှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်း 
များေေှိမှုများ၊ လုပ်ငန်းဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများနှင့်  
ြဖစ်စဉ်များတိုးတက်မှုများအတွက် one-stop-portal  
ြဖစ်နိုင်မည့် SME ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုပလက်ခဖာင်း 
တစ်ေုကို ဖန်တီးေန် အဆိုပါအမျ ိုးမျ ိုးခသာ ပါဝင်
ပတ်သက်သူများမှ  အဆိုြပုထားသည်။ ထို့ခကကာင့်  
အစိုးေများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသစ ်

များကို အသုံးြပုနိုင်ေန်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ော ပံ့ပိုး 
မှုများကုိ လက်ေံေေိှနုိင်ေန်တ့ုိအတွက် WSMEs များကုိ  
ကူညီောတွင် အဓိကအေန်းကမှ ပါဝင်ေဲ့သည်။ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်းနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
ခကာင်းမွန်ခသာ ဥပမာတစ်ေပ်မှာ meta-hub 

သို့မဟုတ် SME ေဟိုြပုပလက်ခဖာင်းများအား  
ေျတိ်ဆက်ခပးခသာ ခနောတစ်ေုအြဖစ် ခဆာင်ေွက ်
ခပးသည့် Singapore’s Business sans Borders (BSB) 
၏ ကနဦးခဆာင်ေွက်မှု ြဖစ်သည်။ SMEs များအတွက်  
ဝယ်ယူသူများ၊ ခောင်းေျသူများ၊ ခထာက်ပံ့ပို့ခဆာင်မှု 
ဆိုင်ော စီစဉ်ခပးသူများ၊ ခငွခကကးဆိုင်ောနှင့် 
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဆိုင်ော အခြဖေှာမှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ စီစဉ်ခပးသူများ၏ အခေအတွက် 
ပိုမိုများြပားခစေန် စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ခပးြေင်းြဖင့် BSB  
သည် ြပဿနာြဖစ်ခနသူများနှင့် ခြဖေှင်းခပးသူများကုိ  
ဆက်သွယ်ခပးသည်။ အဆိုပါပလက်ခဖာင်းသည် 
ဝယ်ယူသူများနှင့် ခောင်းေျသူများအား တဲွဖက်ခပးြေင်း၊  
တည်ေှိခနခသာနှင့် အသစ်ြဖစ်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်
ခေးကွက်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်းမျာနှင့် 
customer များြဖင့် ပိုမိုထိခတွ့ခစနိုင်ြေင်းတို့နှင့်အတူ  
ကခမာဒီးယားေှိ WSME ခဂဟစနစ်အတွက် သိသာ 
ထင်ေှားခသာ ြဖည့်ဆွက်မှုတစ်ေပ် ြဖစ်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအပအပါ်အပါေ်အစမခင်း
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပ (ခငွခကကးဆိုင်ော စာခပနှင့်အတူ) 
သည် အင်တာေျူးများနှင့် အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲများမှ  
ခပါ်ခပါက်လာခသာ ခဆွးခနွးမှုဆိုင်ော အခေးကကီး 
ခသာ နယ်ပယ်တစ်ေပ် ြဖစ်သည်။ ပညာေှင်များြဖင့်  
အင်တာေျူးများတွင် မီးခမာင်းထိုးြပသေဲ့ခသာ  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များကို ြမှင့်တင်ခပးမှုနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ စီမံကိန်းများသည် မှန်ကန်ခသာ 
လမ်းခကကာင်းတွင် ပါဝင်ခသာ အဆင့်များ ြဖစ်သည်။ 
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ော အစီအစဉ ်
များသည် ပိုမိုအခလးခပးခဆာင်ေွက်ေန် လိုအပ်ပပီး  
အေျ ို့အဆင့်များကို ယေုနယ်ပယ်တွင် ခဆာင်ေွက ်
ထားသည်။

ကခမာဒီးယားတွင်ေှိခသာ SHE Investments သည်  
COVID-19 မှ အကျ ိုးသက်ခောက်ေံေခသာ MSMEs  
များေှိ အမျ ိုးသမီးများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပ 
ဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအစီအစဉ်များကို စီစဉ ်
ခပးြေင်းြဖင့် ထိုကွာဟေျက်ကို ြဖည့်ဆည်းနိုင်ေန် 
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အဆင့်ြမှင့်တင်ခပးေဲ့သည်။ လူမှုလုပ်ငန်းသည် 
Google မှ မတည်ထားခသာ နိုင်ငံတကာလူငယ် 
လုပ်ငန်းများ၏ လျင်ြမန်ခသာ တုံ့ြပန်မှုဆိုင်ော ြပန ်
လည်နာလန်ထူမှုအစီအစဉ်ြဖင့် မိတ်ဖက်ခဆာင်ေွက ်
ေဲ့ပပီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
အသိပညာေဟုသုတများေေှိခစေန် ေမာဘာသာ
စကားြဖင့် စီစဉ်ခပးထားမည် ြဖစ်သည်။

အလားတူပင် နိုင်ငံတွင်း WSMEs များနှင့်ပတ်သက ်
ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်ခစေန် 
ပါဝင်ပတ်သက်သူများ ပိုမိုများြပားသင့်ပပီး ကကိုးပမ်းမှု 
များကိုလည်း ခပါင်းစည်းသင့်သည်။ ပုဂလိကနှင့်  
လူမှုအေန်းကတွင် တည်ေှိခနခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ ်
စာခပဆိုင်ော ကနဦးခဆာင်ေွက်ေျက်များြဖင့် အတ ူ
လက်တွဲပပီး အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များ၏ တာဝန်ေ ံ
ြဖစ်ခသာ သက်ဆိုင်ော အစိုးေဌာနများသည် ပံ့ပိုး 
မှုများနှင့်ဝန် ေဆာင်မှုများ လုံခလာက်စွာ မေေှ ိ
ခသာ အသိုက်အဝန်းများနှင့် နယ်ပယ်များထံသို့  
ထုိအစီအစဉ်များ ပုိမုိခောက်ေိှခစေန် ေျဲ့ထွင်နုိင်သည်။

SHE Investment အစီအစဉ်နှင့်အလားတူပင် ခဆွးခနွး 
မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဘာသာစကားကျွမ်းကျင ်
ခသာ လုပ်ငန်းေှင်များအတွက် ေမာဘာသာြဖင့်သာ 
မက အဂဂလိပ်ဘာသာြဖင့်လည်း စီစဉ်ခပးသင့်သည်။  
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပနှင့်ပတ်သက်ပပီး ခေေှည်တွင် 
အကျ ိုးထိခောက်မှုေှိခစေန်အတွက် အဂဂလိပ ်
ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ေန်လည်း လိုအပ်သည်။  
ထို့ြပင် အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး တည်ေှိခန
ခသာ ICT နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ခဖာင်းများကို  
အသုံးြပုြေင်းြဖင့် WSMEs များ၏ လိုအပ်ေျက်များနှင့ ်
အညီ သတ်မှတ်ခဆာင်ေွက်သင့်သည်။ အစီေင်ေံစာ 
တွင် ခဖာ်ြပထားခသာ အတားအဆီးများနှင့်ပတ်သက် 
ပပီး ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်အတွက်  အစီအစဉ်များကို 
ပိုမိုသင့်ခလျာ်မှုေှိခစေန် ဦးစားခပးကာ စီစဉ ်
ခဆာင်ေွက်သင့်သည်။ ဥပမာ- ပွဲများ(အွန်လိုင်းပွ ဲ
များအပါအဝင်)ကုိ ညခနပုိင်းများထက် ခန့အေျန်ိများ 
တွင်လည်း ြပုလုပ်နိုင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပသည် လက်ေှိသတင်းအေျက ်
အလက်နှင့် နည်းပညာခေတ် အထူးသြဖင့ ်COVID  

ခနထိုင်မှုပုံစံအသစ်တွင် အဖိုးအတန်ဆုံး အသိပညာ 
အမျ ိုးအစားများအနက် တစ်ေုြဖစ်သည့်အတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာမှ အကျ ိုးသက်ခောက်ြေင်း 

ေံေခသာ တစ်ဦးေျင်းစီနှင့် အုပ်စုများအားလုံးပါဝင ်
ခသာ လူမှုအသိုက်အဝန်းတွင် အခြေေံနည်းပညာနှင့်  
ေဟုသုတတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေွင့်အလမ်းများ  
ေေှိသင့်သည်။
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၅.၆။ နိဂုံး

နည်းပညာဆိုင်ော ကန့်သတ်ေျက်များခကကာင့် WSMEs များအကကား နည်းပညာလက်ေံကျင့်သုံးမှုနှုန်းသည်  
ပိုမိုခနှာင့်ခနှးကကန့် ကကာမှုများေှိခသာ်လည်း ကခမာဒီးယား၏ စီးပွားခေးတိုးတက်မှုအတွက်ေန် ထိုနည်းပညာ 
အသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး ေွင့်ြပုခပးထားသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများသည် WSMEs များ၏ လုပ်ငန်း 
များတိုးတက်ခစေန် ပံပိုးကူညီမှုများခပးေဲ့ခကကာင်း ခဖာ်ြပေဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုြေင်းြဖင့်  
လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများ၊ စီမံေန့်ေွဲမှုများ၊ ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပိုမိုပွင့်လင်းြမင်သာမှုေှိခစြေင်း၊  
လုပ်ငန်းြဖစ်စဉ်များ၏ြမန်နှုန်းနှင့် အေျက်အလက်ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးတက်ခစြေင်းတို့ကို  
ြဖစ်ခပါ်ခစေဲ့သည်။ COVID-19 အတွင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်အတွက် အခေးကကီးခသာ အေျက်များြဖစ်သည့်  
အလုပ်သမားများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ကုန်ကျစေိတ်များနည်းပါးခစြေင်းနှင့် အေျနိ်ကုန်သက်သာခစြေင်းတို့
ကိုလည်း ြဖစ်ခပါ် ေခစေဲ့သည်။ WSMEs အများအြပား၏ အခောင်းများ၊ လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်ေျက်များနှင့် 
ဝင်ခငွများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ကပ်ခောဂါ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေံေဲ့ေခသာခကကာင့် နည်းပညာအသစ်များကို 
အသံုးြပုမှုသည် လုပ်ငန်းနှင့် အခောင်းဆုိင်ော မဟာေျူဟာများအတွက် အေွင့်အလမ်းသစ်များဖန်တီးခပးေန်နှင့်  
အကျ ိုးသက်ခောက်မှုအေျ ို့ကို ခလျာ့နည်းခစေန်တို့အတွက် SMEs များကို ပံ့ပိုးကူညီခပးေဲ့သည်။

COVID-19 မြဖစ်ပွားမီ အေျနိ်အထိ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကို ထိပ်ပိုင်းဦးစားခပးမှုတစ်ေပ်အြဖစ် ထည့်သွင်း  
မစဉ်းေဲ့ခပ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် သိသာထင်ေှားခသာ အကျ ိုးခကျးဇူးများေှ ိ
ခသာ်လည်း အထူးသြဖင့် ေင်းြမစ်ကန့်သတ်ေျက်များနှင့် ေင်ဆိုင်ခနေခသာ ပိုမိုခသးငယ်သည့် လုပ်ငန်းများ 
အခနြဖင့် ထိုနည်းပညာကို လွယ်ကူစွာ လက်ေံကျင့်သုံးနိုင်ေန် အတွက် အတားအဆီးများေှိေဲ့သည်။ ထိုအတား 
အဆီးများတွင် အသိပညာများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်မှုများ ေေှိနိုင်မည့် အေွင့်အလမ်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ ကန့်သတ်ေျက်များလည်း ပါဝင်သည်။ အြေားအတားအဆီးတစ်ေုမှာ အယူအဆဆိုင်ော  
ကွာဟမှု ြဖစ်သည်။

WSMEs များအား ပံ့ပိုးခပးနိုင်ေန်အလို့ငှာ တီထွင်ဖန်တီးထားခသာ နည်းပညာများကို အသုံးြပုေန်နှင့် ကွဲြပား 
ြေားနားခသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ော ကျွမ်းကျင်မှုများခပါ်ခပါက်ခစေန်တို့အတွက် ခဆာင်ေွက်ောတွင် လိုအပ်ေျက ်
တစ်ေပ်ေိှသည်။ အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များတွင် ကျားမအခြေြပုစိန်ခေါ်မှုဆုိင်ော လုိအပ်ေျက်များေိှခသာခကကာင့်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို အသုံးြပုမှုတိုးတက်လာြေင်းသည် SME ခဂဟစနစ်တွင် ကျားမညီမျှမှု ပိုမို 
ြဖစ်ခပါ်ေန် နည်းလမ်းတစ်ေပ်ကို စီစဉ်ခပးနိုင်သည်။

မှန်ကန်ခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာခပဆိုင်ော သင်ကကားြပသခပးြေင်းနှင့် အေည်အခသွးြမှင့်တင်ြေင်းတို့ြဖင့်  
အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်များအခနြဖင့်အမျ ိုးသားများအခပါ်မှီေိုမှု ခလျာ့နည်းခစမည်ြဖစ်ပပီး သင်ကကားြပသမှု 
ကွန်ေက်များကို ပိုမိုခကာင်းမွန်စွာ ေျတိ်ဆက်နိုင်မည် ြဖစ်သည်။ ကွင်းဆင်းခလ့လာေဲ့ခသာ အမျ ိုးသမီးအများ 
စုသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ေန်အတွက် အေျနိ်နှင့် ကကိုးပမ်းမှုများကို ေင်းနှီးြမှပ်နှ ံ
ထားသည်ကို ကကည့်ြေင်းအားြဖင့် အေည်အခသွးြမှင့်တင်ေန် လိုလားမှုကို ခဖာ်ြပခနသည်။

ယေုအစီေင်ေံစာမှ စီစဉ်ခပးခသာ ေှာခဖွခတွ့ေှိမှုများနှင့် အကကံြပုေျက်များသည် ကခမာဒီးယားေှိ အငယ်စား 
နှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခနခသာ အမျ ိုးသမီးများအခနြဖင့် ေင်ဆိုင်ကကုံခတွ့ခနေခသာ  
ကန့်သတ်ေျက်များကို ခကျာ်လွှားနိုင်ေန်အတွက် အစိုးေ-ပုဂလိကနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကကား  
ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအသုံးြပုောတွင် ကွာဟေျက်များ၊ အေွင့်အလမ်းများနှင့် စိန်ခေါ် 
မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး မီးခမာင်းထိုးြပသေဲ့သည်။
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အနာေ်ဆေ်တွဲ-ေ-ေင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ေျွြ်းေျင်သူပညာရှင်ြျားနှင့် ေကေံအပးအဆွးအနွးသူြျား

M.Andy Zaky (ပညာရှင်မွင့် ေင်တာဗျူး)
၎င်းသည် နည်းပညာကတွင် အခတွ့အကကုံများစွာေှိခသာ WANTIKNAS (နိုင်ငံခတာ် 

ICT ခကာင်စီ)၏ ဒုတိယအတွင်းခေးမှုးြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် Agate International, 

Good News From Indonesia, KLINIKOO စခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာအစပျ ိုး

လုပ်ငန်းများ၏ နည်းြပနှင့်/သို့မဟုတ် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် 

MIKTI(အင်ဒိုနီးေှားဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းအသိုက်အဝန်း) ၏ အတွင်းခေးမှုးအြဖစ်လည်း 

လက်ေှိလုပ်ကိုင်လျှက်ေှိသည်။

Benedikta Atika (Expert Interview and Advisory Panel)

၎င်းသည် ANGIN ၏ အကျ ိုးသက်ခောက်မှုေှိသည့် ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်ခသာ 

ဦးခဆာင်စီမံေန့်ေွဲသူတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ လူမှုလုပ်ငန်းများနှင့် client များြဖင့် အကျ ိုးသက်ခောက် 

မှုေှိသည့် ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ စီမံေျက်များကို အခကာင်အထည်ခဖာ်နိုင်ေန်အတွက် 

ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုဆိုင်ော အေွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တာဝန်ေံအြဖစ်ခဆာင်ေွက်ောတွင် 

လူမှုလုပ်ငန်းများ၊ အစပျ ိုးလုပ်ငန်းများအတွက် ခငွခကကးစီစဉ်ခပးမှု နှင့် ကျားမဆိုင်ောဦးတည် 

ခသာ ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုစခသာခေါင်းစဉ်အခကကာင်းအောများြဖင့် သင်တန်းများခပးေဲ့ပပီး များစွာခသာ 

သုခတသနပခောဂျက်များတွင်လည်း ပါဝင်ေဲ့သည်။ impact space သို့မခြပာင်းခေှေ ့မီ ၃ နှစ်ေန့်က  

ခငွခကကးနှင့် အေင်းအနီှးခေးကွက်တွင် လုပ်ကုိင်ေ့ဲသည်။ ၂၀၁၈ တွင် ပညာခေးဆုိင်ော နည်းပညာ 

အဖွဲ့အစည်းတစ်ေုြဖစ်ခသာ Solve Educational နှင့် ဆစ်ဒနီအခြေစိုက် သန့်ေှင်းစွမ်းအင် 

အစပျ ိုးလုပ်ငန်းြဖစ်ခသာ Wattblock တို့ ြဖင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေဲ့သည်။ DFAT ၏ Australia 

ခေေှည်ပညာသင်ဆုမှ ခငွခကကးခထာက်ပံ့မှုြဖင့် University of New South Wales, Australia မှ 

လုပ်ငန်းမဟာေျူဟာနှင့် လူမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ M.A ဘွဲ့ေေှိေဲ့သည်။
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Mia Ariyana (Expert Interview and Advisory Panel)

ASPPUK (အငယ်စားအခသးစားလုပ်ငန်းများအား ကူညီပံ့ပိုးခပးခသာ အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း)၏ 

အမှုခဆာင်ဒါရိုက်တာ၊ နည်းြပနှင့် သုခတသနပညာေှင်တစ်ဦးြဖစ်ခသာ Mia သည် အသက် 

ခမွးမှုဆိုင်ော ြပဿနာများ၊ အမျ ိုးသမီးများအတွက် ခငွခကကးဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်းများအား 

ေိုင်မာအားခကာင်းခစမှုများ၊ ကျားမဆိုင်ော ခလ့လာဆန်းစစ်မှုများနှင့် ဘတ်ဂျက်ေွဲခဝမှုများ၊ 

မျ ိုးဆက်ပွားကျန်းမာခေးနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အေွင့်အခေးများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အငယ်စားနှင့်  

အခသးစားလုပ်ငန်းများဆိုင်ော အစီအစဉ်ခေးဆွဲမှုများနှင့် မဟာေျူဟာများ အခကာင်အထည ်

ခဖာ်ောတွင် အမျ ိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  အခလးခပးခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ အမျ ိုးသမီးများနှင့ ်

ပတ်သက်ခသာ  လုပ်ပိုင်ေွင့်ေေှိမှု၊ စီးပွားခေးနှင့်  အပယ်ေံအုပ်စုများ၏ ဘဝများ ခေေှည ်

တည်တံ့မှုတို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ ြပဿနာများသည် ၂၀၀၀ ေုနှစ် NGO တစ်ေုတွင် စတင်လုပ်ကိုင ်

ေဲ့စဉ်ကတည်းက အာရုံစိုက်မိခသာ ြပဿနာများြဖစ်ေဲ့သည်။ သူမသည် ကမာတဝန်းတွင် 

လျစ်လျူရှုမှုေံထားခနေဆဲြဖစ်ခသာ အပယ်ေံအုပ်စုများအားလုံးအတွက် ပိုမိုခကာင်းမွန်ခသာ 

ဘဝများကို ဖန်တီးခပးနိုင်ေန် ကျားမဆိုင်ော တေားမျှတမှုေှိမှုနှင့် တန်းတူညီမျှြဖစ်မှုတို့နှင့ ်

ပတ်သက်ပပီး တိုက်ေိုက်ေမည်ဟု ေိုင်မာစွာ ယုံကကည်ထားသည်။

Vivi Susanti (Expert Interview)

သူမသည် အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်း (IWAPI)

မှ ေဟိုကိုယ်စားလှယ်ခကာင်စီ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ြဖစ်သည်။ သူမသည် အမျ ိုးသမီးပိုင် 

စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများနှင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သင်ကကားြပသမှု နယ်ပယ်တို့တွင် 

နှစ်ခပါင်းများစွာ အခတွ့အကကုံေှိခသာသူတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ သူမသည် အင်ဒိုနီးေှားေှိ 

အမျ ိုးသမီးပိုင် MSMEs များ၏ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပံ့ပိုးကူညီေန် IWAPI ၏ 

ကိုယ်စား ခြပာကကားေဲ့သည်။

ေြည်ြအွာ်လိုအသာ ေိုယ်စားလှယ်(ပညာရှင်မွင့် ေင်တာဗျူး) အင်ဒိုနီးေှားေှိ MSMEs 

များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အသွင်ကူးခြပာင်းမှုဆိုင်ော အစီအစဉ်များနှင့် 

အမျ ိုးသမီးများအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ော အစီအစဉ်များကို ခဆာင်ေွက်ခပးခသာ နိုင်ငံမျ ိုးစုံ 

ပါဝင်သည့် နည်းပညာဆိုင်ော ကုမဏီ၏ ဦးခဆာင်ဆက်ဆံခေးအောေှိ  ြဖစ်သည်။



210

Nilam Sari Setiono(ေကေံအပးအဆွးအနွးြှု)

Nilam သည် ၂၀၀၃ တွင် တည်ခထာင်ထားခသာ PT Baba Rafi Indonesia ၏ ပိုင်ေှင်နှင့်  

တည်ခထာင်သူြဖစ်သည်။ လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးအြဖစ် သူမသည် APEC နိုင်ငံများအကကား online  

နှင့် offline ခဆွးခနွးပွဲများ အခကာင်းဆုံးစီစဉ်ခဆာင်ေွက်ခပးနိုင်ခသာ အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေး 

လုပ်ငန်းေှင်ဆုစခသာ အမျ ိုးမျ ိုးခသာ ဆုများကို လက်ေံေေှိေဲ့သည်။ သူမသည် ၉ နိုင်ငံတွင် 

ကုမဏီေဲွ ၁ ေုမှ ၁,၃၀၀ အထိ ဖွင့်နုိင်ေ့ဲနုိင်ေန်အတွက် ကကိုးပမ်းခဆာင်ေွက်ေ့ဲပံုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  

ခဝမျှထားသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို  “အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေးလုပ်ငန်းေှင်” ဟူခသာ အမည်ြဖင့် 

ထုတ်ခဝေဲ့သည်။

Wilda Yanti(ေကေံအပးအဆွးအနွးြှု)

ကခလး၃ခယာက်မိေင်ြဖစ်ခသာ Wilda Yanti သည် PT ၏ တည်ခထာင်သူနှင့် CEO လည်း  

ြဖစ်သည်။ Xaviera Global Synergy သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ော က၏ ကုမဏီတစ်ေုလည်း 

ြဖစ်သည်။ လူမှုခေးဆိုင်ော လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးအခနြဖင့် သူမသည်  စွန့်ပစ်အမှိုက်များ 

ခလျာ့နည်းခစေန် ေင်းြမစ်တွင် စွန့်ပစ်အမှိုက်များဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုကို ခဆာင်ေွက်ြေင်းြဖင့် 

ထိုြပဿနာ ခြဖေှင်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပပီး အခလးခပးခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။သူမ၏ ကကိုးပမ်း 

ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ ေလာဒ်အခနြဖင့် သူမသည် Femina and Ernst & Young မှ 

၂၀၁၈ အတွက် အမျ ိုးသမီးလုပ်ငန်းေှင်ဆု ေေှိေဲ့သည်။

Hary Febriansyah(ေကေံအပးအဆွးအနွးြှု)

Ph.D ဘွဲ့ေေှိထားခသာ Hary Febriansyah သည် ၂၀၀၆ ကတည်းက အင်ဒိုနီးေှားသမတနိုင်ငံ၏  

သုခတသနနှင့် အဆင့်ြမင့်ပညာခေးဝန်ကကီးဌာနခအာက်ေှိ School of Business and Management  

Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB)၏ လက်ခထာက်ပါခမာတစ်ဦးြဖစ်သည်။ ထုိကာလအတွင်း  

Hary သည် ခအာက်ပါတို့အတွက် တာဝန်ယူေဲ့သည်။

(၁) စီမံေန့်ေွဲမှုဆိုင်ော အစီအစဉ်တွင် MBA နှင့် MSC တို့နှင့်ပတ်သက်ခသာ သင်ကကားမှု

(၂) လုပ်ငန်းအေျင်းေျင်း ပူးခပါင်းခဆာင်ေွက်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ ပခောဂျက်များဆိုင်ော  

      သုခတသန

(၃) ြပည်တွင်းအသိုက်အဝန်းများကို အကျ ိုးြပုခသာ နှစ်သိမ့်ခဆွးခနွးမှုဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှု   

     များနှင့် သင်တန်းများပို့ေျမှုများ

Hary သည် ၂၀၁၆ ကတည်းက SBM-ITB ၏  ေဟုသုတဘဏ်တိုက်၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ြဖစ်ပပီး 

အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ ေဟုသုတဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲခပးခသာ လူမှုအသိုက်အဝန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် 

လုပ်ငန်း၏ ဒုသမတ ြဖစ်သည်။

ခနာက်ဆက်တွဲများ
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Muhammad Nur (ေကေံအပးအဆွးအနွးြှု)

Muhammad Nur, S.E တွင် စီးပွားခေးနှင့်ပတ်သက်ခသာ ခနာက်ေံသမိုင်းခကကာင်းေှိပပီး 

လက်ေှိတွင် အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများနှင့် သမဝါယမဝန်ကကီးဌာန၏ 

လုပ်ငန်း ြပန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ော စံသတ်မှတ်ဌာန၏ အကကီးအကဲတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ 

အကကံခပးခဆွးခနွးပွဲအတွင်း ၎င်းကို ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ ကူညီပံ့ပိုးခပးေဲ့သည်။ 

Rendi Febriansyah (ေကေံအပးအဆွးအနွးြှု) 

Rendi Febriansyah သည် အင်ဒိုနီးေှားနိုင်ငံ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဖန်တီးမှုဆိုင်ော  

လုပ်ငန်းအသိုက်အဝန်း(MIKTI)၏ အခထွခထွမန်ခနဂျာတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ အကျ ိုးအြမတ်အတွက် 

မဟုတ်ခသာ အဖွဲ့အစည်းသည် အင်ဒိုနီးေှားေှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းများ၏  

ဖွံပဖိုးတိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ဦးစားခပး ခဆာင်ေွက်သူများ အားလုံးအတွက် စုခဝးော  

ခနောတစ်ေု ြဖစ်သည်။ ထုိအဖဲွ့အစည်းသည် လုပ်ငန်းလုိအပ်ေျက်များနှင့် အလျဉ်ြပတ်မှုများဆုိင်ော  

ြပဿနာများနှင့်သက်ဆိုင်ခသာ သတင်းအေျက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့် 

ပတ်သက်ပပီး လှုံ့ခဆာ်ခပးသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် SMEs များ အထူးသြဖင့် တီထွင်ဖန်တီးမှု 

ဆိုင်ော လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ သင်ကကားြပသမှုဆိုင်ော အစီအစဉ်များတွင် တက်ြကစွာ 

ပါဝင်ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။

ခနာက်ဆက်တွဲများ
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အနာေ်ဆေ်တွဲ-ခ-ေင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ေချေ်ေလေ်စုအဆာင်းအောေ်ယူြှုနှင့် အလ့လာဆန်းစစ်ြှု

SME နှင့်ပတ်သက်ခသာ အေျက်အလက်များ

SE

ME

ြမန်မာ အင်ဒိုနီးေှား

လက်ကားနှင့် ဝန်ခဆာင်မှု 

လုပ်ငန်းများအတွက် ေန့်မှန်းခြေ 

အခမေိကန်ခဒါ်လာ ၇၄,၀၀၀ အထိ

လက်လီနှင့် အြေားလုပ်ငန်းများ 

အတွက် ေန့်မှန်ူခြေအခမေိကန် 

ခဒါ်လာ ၃၇,၀၀၀ အထိ

လက်ကားအတွက် 

ေန့်မှန်းခြေအခမေိကန်ခဒါ်လာ 

၇၄,၀၀၀ မှ ၂၂၂,၀၀၀ အထိ

ဝန်ခဆာင်မှုအတွက် 

ေန့်မှန်းခြေအခမေိကန်ခဒါ်လာ 

၇၄,၀၀၀ မှ ၁၄၈,၀၀၀ အထိ

လက်လီနှင့် အြေားအတွက်  

ေန့်မှန်းခြေအခမေိကန်ခဒါ်လာ 

၃၇,၀၀၀ မှ ၇၄,၀၀၀ အထိ

ေန့်မှန်းခြေ  

အခမေိကန် 

ခဒါ်လာ ၂၀,၀၀၀  

မှ ၁၇၀,၀၀၀ အထိ

ေန့်မှန်းခြေ

အခမေိကန်ခဒါ်လာ

၁၇၀,၀၀၀ မှ  

၃.၄ သန်းအထိ

ေန့်မှန်းခြေ  

အခမေိကန် 

ခဒါ်လာ ၂၀,၀၀၀  

မှ ၁၇၀,၀၀၀ 

အထိအခမေိကန် 

ခဒါ်လာ ၅၀,၀၀၀ 

မှ ၂၅၀,၀၀၀ အထိ

ေန့်မှန်းခြေ 

အခမေိကန်ခဒါ်လာ 

၂၅၀,၀၀၀ မှ 

၅၀၀,၀၀၀ အထိ

ေန့်မှန်းခြေ 

အခမေိကန်ခဒါ်လာ 

၇၂,၀၀၀ မှ 

၇၂၀,၀၀၀ အထိ

ေန့်မှန်းခြေ  

အခမေိကန်ခဒါ်လာ  

၇၂၀,၀၀၀ မှ  

၄.၈ သန်းအထိ

ကခမာဒီးယား မခလးေှား



213

ခနာက်ဆက်တွဲများ

အေျက်အလက်ဆိုင်ော ခလ့လာဆန်းစစ်မှု

ေဆင့်-၁-ြှတ်တြ်းတင်မခင်း

အင်တာေျူးများခဆာင်ေွက်ပပီးခနာက်  

စာခေးသူများသည် အခေးကကီးခသာ  

မှတ်တမ်းများကို word file ထဲတွင် 

ြပန်လည်မှတ်တမ်းတင်သည်။

ေဆင့်-နံပါတ်ြျားမွင့် အွာ်မပမခင်း

စာခေးသူများသည် ခေါင်းစဉ်များ 

ခအာက်တွင် တူညီခသာ သတင်း 

အေျက်အလက်အမျ ိုးအစားများကို 

နံပါတ်အလိုက် အပိုင်းများေွဲကာ 

စုစည်းခဖာ်ြပထားသည်။ ဥပမာ- 

စာခေးသူများသည် အသုံးြပုြေင်း 

မေံေခသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် tool တစ်ေုကို  

ခဖာ်ြပေန်  ၀ ကို အသုံးြပုပပီး 

လုပ်ငန်းေှင်များမှ အသုံးြပုခသာ 

ဒစ်ဂျစ်တယ် tool တစ်ေုကို ခဖာ်ြပေန် 

၁ ကို အသုံးြပုသည်။

ေဆင့်-၂-ေုဒ်ြျားမွင့် 

ေြျ ိုးေစားခွဲမခင်း

စာခေးသူများသည် မှတ်တမ်း  

တင်ပပီးခသာ သတင်း အေျက်  

အလက်များကို သက်ဆိုင်ော 

အခကကာင်းအော ခေါင်းစဉ်များ 

ခအာက်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ေန ်

အတွက် ကုဒ်များြဖင့် အမျ ိုးအစား 

ေွဲသည်။

ေဆင့်-၅-ေနေ်ွွင့်ဆိုမခင်း

ခြဖဆိုသူတစ်ဦးစီမှ ေေှိခသာ 

မှတ်တမ်းတစ်ေုစီမှ သတင်းအေျက ်

အလက်များကို အကျဉ်းေျုပ်ပပီး 

ကတစ်ေပ်စီခအာက်တွင် အမျ ိုး 

အစားေွဲြေားထားသည်။ Bahasa 

Indonesia ဘာသာစကားြဖင့် ခမးြမန်း 

ခြဖဆိုမှုများြပုလုပ်ထားခသာခကကာင့်  

မူေင်းအနက်မပျက်ခစဘဲ ခဖာ်ြပ 

သင့်သည်။ ဥပမာ-ခြဖဆိုသူက 

အင်ဒိုနီးေှားဘာသာစကားြဖစ်ခသာ 

terdorong ဟူခသာ စကားလုံးကို  

အြပုသခဘာခဆာင်သည့် သခဘာ  

ြဖင့် သုံးနှုန်းထားပါက စာခေးသူ 

များသည် ထိုစကားလုံး၏ အနက်နှင့ ်

တူခသာကို အဂႅလိပ်စကားလုံးခေွး 

ေျယ်ောတွင် အြပုသခဘာခဆာင် 

သည့်သခဘာ ြဖစ်ခစေန် pushed 

အစား being inspired to ဟု 

စကားလုံးခေွးေျယ်သုံးနှုန်းေန် 

လိုအပ်သည်။

ေဆင့်-၃-စီစဉ်မခင်း

ယေုပခောဂျက်တွင် ပါဝင်ခသာ 

အဓိကစာခေးသူ ၂ ဦးသည် 

အေျက်အလက်များ၏  အမျ ိုးအစား  

များနှင့် ကုဒ်များကို နှိုင်းယှဉ ်

စစ်ခဆးသည်။ က ၄ ေပ်တွင်  

မပါဝင်ခသာ်လည်း သိေှိထားေန် 

လုိအပ်သည့် သတင်းအေျက်အလက် 

များကိုလည်း  ခဖာ်ြပထားသည်။

ေဆင့်-၆-ေနေ်ွွင့်ဆိုြှုြျား 

နှင့်ပတ်သေ်ပပီး ရှင်းမပမခင်း

စာခေးသူများသည်  မေှင်းခသာ 

စကားလုံးများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

ခမးြမန်းေဲ့ကာ မူေင်းအနက်နှင့်ကွဲ

လွဲမှုမေှိခစေန် ခယဘူဘျြဖစ်ခသာ 

အနက်ဖွင့်ဆိုေျက်များကိုသာ 

ခဖာ်ြပခပးေဲ့သည်။ ထို့ြပင် စာခေး

သူများသည် ခြဖဆိုသူများထံမှ 

ေေှိခသာ သတင်းအေျက်အလက်

များနှင့်ပတ်သက်ပပီ တိကျမှန်ကန်စွာ 

ြပန်လည်အနက်ဖွင့်ဆိုနိုင်ေန်/

ဘာသာြပန်နိုင်ေန်အတွက် 

အေျက်အလက်အမျ ိုးအစားများ 

အကကားေှိ ဆက်စပ်မှုများနှင့ ်

ပတ်သက်ပပီးသိေှိနိုင်ေန် ကွင်းဆင်း 

ခလ့လာမှုများ ြပုလုပ်ေဲ့သည်။
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အနာေ်ဆေ်တွဲ-ဂ-ေင်ဒိုနီးရှားရှိ သေ်ဆိုင်အသာ SME ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ြှုနှင့် ICT စည်းြျဉ်းြျား

ခေါင်းစဉ်

ဘဏ်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ Law No.7/1992 

and Law No.10/1998(ြပင်ဆင်ေျက်)

အခသးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေး 
လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ Law No.20/2008

အာမေံအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်ခသာ Presidential 

Decree No.2/2008

အာမေံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထပ်ဆင့်အာမေံ အဖွဲ့အစည်း 
များနှင့်ပတ်သက်ခသာ စည်းမျဉ်း No.222/2008 and 

No.99/2011

သမဝါယမနှင့်ပတ်သက်ခသာ Law No.17/2012

ခငွခကကးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
Presidential Regulation No.9/2009

အေင်းအနှီးခေးကွက်နှင့်ပတ်သက်ခသာ Law No.8/1996

Bapepam-LK စည်းမျဉ်း No.IX.C.7

ဆက်သွယ်ခေးနှင့် သတင်းအေျက်အလက်ဝန်ကကီးဌာန 
၏ စည်းမျဉ်း No.20/2016

ဆက်သွယ်ခေးနှင့် သတင်းအေျက်အလက်ဝန်ကကီးဌာန 
၏ စည်းမျဉ်း No.20/2016

ဆက်သွယ်ခေးနှင့် သတင်းအေျက်အလက်ဝန်ကကီးဌာန
၏စည်းမျဉ်း No.7/2019

အီလက်ထခောနစ် လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့် 
စနစ်များဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်မှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ 
စည်းမျဉ်း no.71/2019

သတင်းအေျက်အလက်နှင့် အီလက်ထခောနစ်ဆိုင်ော 
လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ Law No. 

19/2016 as Revision of Law No. 11/2008

သတင်းအေျက်အလက်နှင့် အီလက်ထခောနစ်ဆိုင်ော 
လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ Law No. 

11/2008

ဘဏ်များနှင့်ပတ်သက်ခသာ စည်းမျဉ်း

MSME ကကို တိုးြမှင့်ေန် အစိုးေ၏တာဝန်နှင့် MSME 

အနက်ဖွင့်ဆိုေျက်

Credit အာမေံခကကးနှင့် re အာမေံအဖွဲ့အစည်းများနှင့ ်
ပတ်သက်ခသာ စည်းမျဉ်း

ဘာခေးဝန်ကကီးဌာန(အခြကးအာမေံနှင့် ထပ်ဆင့်
အာမေံအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စည်းမျဉ်း

သမဝါယမနှင့်ပတ်သက်ခသာစည်းမျဉ်း

ဘဏ်မဟုတ်ခသာခငွခကကးအဖွဲ့အစည်းများ(NBFIs)
နှင့်ပတ်သက်ခသာ စည်းမျဉ်း

အေင်းအနှီးခေးကွက်နှင့်ပတ်သက်ခသာစည်းမျဉ်း

အေင်းအနှီးခေးကွက်များတွငS်MEနှင့်ပတ်သက်ခသာအနက်

အီလက်ထခောနစ်စနစ်များြဖင့် ကိုယ်ခေး 
အေျက်အလက်များအား ကာကွယ်မှု

အီလက်ထခောနစ်စနစ် ခအာ်ပခေတာမှတ်ပုံတင်မှုဆိုင်ော 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ခပါင်းစည်းထားခသာသတင်းအေျက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ ်
ခေးက၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများ

အီလက်ထခောနစ်စနစ်၊ အီလက်ထခောနစ်ခအးဂျင့်၊ အီ
လက်ထခောနစ်လုပ်ငန်းခဆာင်ေွက်မှု၊ ယုံကကည်မှုဆိုင်ော 
အတည်ြပုခပးခသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် domain name 

ဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စည်းမျဉ်း

အီလက်ထခောနစ်စနစ်များြဖင့် 
ကိုယ်ခေးအေျက်အလက်များအား ကာကွယ်မှု

အီလက်ထခောနစ်စနစ်များြဖင့် ဆက်သွယ်မှုနှင့် 
သတင်းအေျက်အလက်ဆိုင်ောစည်းမျဉ်း

အကကမ်းဖျင်းခဖာ်ြပေျက်

ခနာက်ဆက်တွဲများ
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အနာေဆ်ေတ်ွ-ဲဃ-မြနြ်ာနိငုင်ရှံ ိ

ေင်းြမစ်-အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုဥပခဒ
အခမေိကန်ခဒါ်လာ ၁ ခဒါ်လျှင် တွက်ေျက်နှုန်း=ခငွလဲလှယ်မှုနှုန်း ၁၃၅၀ ြမန်မာကျပ်

အမျ ိုးအစား အငယ်စား အလတ်စား

အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားခေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အနက်ဖွင့်ဆိုေျက်

အလုပ်သမား/ဝန်ထမ်း

(a) ထုတ်လုပ်မှု

(b) CMP ထုတ်လုပ်မှု

(c) လက်ကား

(d) လက်လီ

(e) ဝန်ခဆာင်မှု

(f) အြေား

ေင်းနှီးခငွ(ကျပ်သန်းခပါင်း)

(a) ထုတ်လုပ်မှု

(b) CMP ထုတ်လုပ်မှု

ခနာက်ဆုံးနှစ်စဉ်ဝင်ခငွ(ကျပ်သ

န်းခပါင်း)

(a) လက်ကား

(b) လက်လီ

(c) ဝန်ခဆာင်မှု

(d) အြေား

≤ 50

≤ 300

≤ 30

≤ 30

≤ 30

≤ 30

≤ 500 

≤ 500

Up to USD 370,370204 

approx.

≤ 100

≤ 50

≤ 100

≤ 50

လက်ကားနှင့်ဝန်ခဆာင်မှု

လုပ်ငန်းများအတွက် USD 

74,000 approx. လက်လီ

နှင့်အြေားလုပ်ငန်းများ

အတွက် USD 37,000 ေန့် 

> 500 ≤ 1000

> 500 ≤ 1000

USD 370,370 to USD 

740,740 approx.

> 100 ≤ 300

> 50 ≤ 100

> 100 ≤ 200

> 50 ≤ 100

လက်ကားလုပ်ငန်းများ 

အတွက် USD 74,000  to  

USD 222,000 ေန့်

ဝန်ခဆာင်မှုလုပ်ငန်းများ 

အတွက် USD 74,000 to  

USD 148,000 ေန့်

လက်လီလုပ်ငန်များနှင့် 

အြေားလုပ်ငန်းများအတွက် 

USD 37,000 to 74,000 ေန့်

> 50 ≤ 300

> 300 ≤ 600

> 30 ≤ 60

> 30 ≤ 60

> 30 ≤ 100

> 30 ≤ 60

ခနာက်ဆက်တွဲများ
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အနာေ်ဆေ်တွဲ-င-မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ေကေံအပး 
အဆွးအနွးသူြျား
အကကံခပးခဆွးခနွးပဲွကုိ ခအာက်ပါလုပ်ငန်းေှင်များြဖင့်  
ကျင်းပေဲ့သည်။

(၁) အနာ်ရှိုးေိေိထွန်း သည် Nathan Associates မှ 
 ခဆာင်ေွက်ခသာ ၄ နှစ်တာ အခမေိကန်ခဒါ်လာ 
၁၉ သန်း ကုန်ကျမည့် ပခောဂျက်(၂၀၂၀-၂၀၂၃) 
ြဖစ်ခသာ ေန်ကုန်အခြေစိုက် USAID ၏ ပွင့်လင်း 
ြမင်သာမှုနှင့် ပါဝင်မှုဆုိင်ော တုိးတက်ခေးခဆာင်ေွက် 
မှုအတွက် အဖွဲ့၏လက်ခထာက်အကကီးအကဲတစ်ဦး
အြဖစ် လက်ေှိလုပ်ကိုင်လျှက်ေှိသည်။ သူမသည ်
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားခေးဆိုင်ော စီမံေန့်ေွဲမှုများ 
နှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးတက်ခစေန်နှင့် အြငင်းပွားမှု 
များနှင့် တန်းတူညီမျှမေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ  
စီးပွားခေးဆိုင်ောခဆာင်ေွက်မှုများ ခလျာ့နည်းခစ 
ေန်တို့အတွက် အစိုးေဝန်ကကီးဌာနများ၊ ပုဂလိက 
ကများနှင့် အေပ်ဖက်လူမှုအဖဲွ့အစည်းများအတွက်  
စီစဉ်ခပးခသာ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး  
စီမံေန့်ေွဲမှုများကို စီစဉ်ခဆာင်ေွက်ခပးသည်။ 
ယေင်က သူမသည် လုပ်ငန်းများအတွက် စည်းကမ်း 
ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ော ဝန်းကျင်တိုးတက်ခစေန်နှင့်  
လုပ်ငန်းများတိုးြမှင့်ခပးေန်တို့အတွက် စီးပွားခေး
ြပင်ဆင်မှုဆိုင်ော ကကိုးပမ်းေျက်များခဆာင်ေွက ်
ခပးမည့် အခမေိကန်ခဒါ်လာ ၂၃.၃ သန်းကုန်ကျမည့်  
၅ နှစ်တာပခောဂျက်နှင့်ပတ်သက်ခသာ USAID ၏  
ပုဂလိက ကဖံွ့ပဖိုးတုိးတက်မှုခဆာင်ေွက်မှုအတွက်  
အဖွဲ့၏ လက်ခထာက်အကကီးအကဲတစ်ဦးအြဖစ်  
ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။
၎င်းမတိုင်မီ သူမသည် အ ခေှ့ခတာင်အာေှတွင်  
နိုင်ငံမျ ိုးစုံမှ clients များအတွက် ခေးကွက်ဆိုင်ော  
သူခတသန၊ မူဝါဒဆိုင်ောခလ့လာဆန်းစစ်မှုနှင့်  
ြပည်သူလူထု/မီဒီယာဆက်သွယ်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်
ပပီး အထူးြပု ခဆာင်ေွက်ခသာ APCO Worldwide –  

Singapore တွင် အကကီးတန်းအတုိင်ပင်ေံတစ်ဦးအြဖစ်  
ခဆာင်ေွက်ေ့ဲသည်။ သူမသည် ယေင်က Washington  

D.C ေှိ မူဝါဒဆိုင်ောသုခတသန၊ နိုင်ငံတကာဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်မှုနှင့် အီလက်ထခောနစ်နည်းပညာြဖင့် 
သတင်းထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ော နယ်ပယ်များတွင်  

အလုပ်လုပ်ေဲ့သည်။ သူမသည် U.S ၏ အခေှ့ပိုင ်
တကသိုလ်မှ စီးပွားခေးဘွဲ့နှင့် Johns Hopkins 

University, School of Advanced International 

Studies (SAIS)မှ အခေှ့ခတာင်အာေှဆိုင်ော ဦးတည်  
ခဆာင်ေွက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ စီးပွားခေးနှင့်  
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံခေးဘွဲ့ေေှိေဲ့သည်။

(၂) Samantha Htoon သည် လက်လီခောင်းေျမှု 
လုပ်ငန်းများ၊ SME၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အခသးစား 
ခငွခကကးနှင့် အဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ော ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက ်
မှုများနှင့်ပတ်သက်ခသာ အခတွ့အကကုံများနှင့်အတူ  
ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ခငွခကကးဆိုင်ော ပညာေပ်ကို  
သင်ယူပပီးခြမာက်ေဲ့သည်။ သူမသည် ဒစ်ဂျစ်တယ ်
ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများကို အသုံးြပု 
ခနသည့် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးခဆာင်ဘဏ်တစ်ေ ု
ြဖစ်ခသာ ရိုးမဘဏ်တွင် ခေျးခငွဌာန၏ အကကီးအက ဲ
တစ်ဦးအြဖစ် လက်ေိှလုပ်ကုိင်လျှက်ေိှသည်။ ယေင်က  
သူမသည် Proximity Finance ၏ မဟာေျူဟာ 
ခြမာက် အစီအစဉ်ခေးဆွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်း ခဆာင်ေွက် 
မှုများဆိုင်ောဌာနတွင် အကကီးအကဲြဖစ်ေဲ့သည်။ 
သူမသည် Baruch College Zicklin School of Business 

မှ ခငွခကကးနှင့် ေင်းနှီးြမှပ်နှံမှုဆိုင်ော B.A ဘွဲ့နှင့်  
The City University of New York  မှ မဟာေျူဟာ 
ခြမာက် စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ခသာ မာစတာဘွဲ့ 
တို့ကို ေေှိေဲ့သည်။

(၃) စိြ်းဝတ်ရည် သည် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန၏  
အတိုင်ပင်ေံနှင့် နည်းြပအသစ်တစ်ဦးအြဖစ် လုပ်ကိုင ်
လျှက်ေှိပပီး ြမန်မာနိုင်ငံေှိ MSMEs များြဖင့် 
အလုပ်လုပ်ေဲ့သည်။ British Council East Asia and  

Mentor to ASEAN AbiNet Project ၏ ခဒသဆိုင်ော  
SE အကကံခပးအြဖစ် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားခေး 
လုပ်ငန်းနှင့် လူမှုခေးဆိုင်ော တီထွင်ဖန်တီးမှုခဂဟ 
စနစ်ကို တိုးြမှင့်ခပးေဲ့သည်။ သူမသည် ၂၀၀၇ 
ကတည်းက လူငယ်များကုိ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု 
ဆုိင်ော သင်တန်းအစီအစဉ်များသင်ကကားခပးပပီး  
PS Business School ၏ ဒါရုိက်တာအြဖစ်လည်း  
ခဆာင်ေွက်လျှက်ေိှသည်။သူမသည်ေန်ကုန်စီးပွားခေး 
တကသိုလ်မှ MBA ဘွဲ့ေေှိေဲ့သည်။

ခနာက်ဆက်တွဲများ
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(၄) ဥေ္ကာြျ ိုး သည် ၂၀၁၅ ကတည်းက ြပည်တွင်း  
လူမှုဆုိင်ော စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများနှင့် လူမှုခေးဆုိင်ော  
တီထွင်ဖန်တီးမှုခဂဟစနစ်တို့ကို ေိုင်မာအားခကာင်း 
ခစေန်အတွက် ေည်ေွယ်ခသာ Impact Hub Yangon 
၏ တွဲဖက်တည်ခထာင်သူ ြဖစ်သည်။  
Impact Hub သည် incubator programs ၊  VC Meetups  
နှင့် အြေားနည်းပညာဆိုင်ော လူမှုခေးပွဲများကို
ကျင်းြပခပးေဲ့ပပီး Startups နှင့် SMEs များအတွက် 
ခေတ်မီခသာ ပူးတွဲခဆာင်ေွက်မှုများလုပ်ကိုင ်
နိုင်သည့် ခနောတစ်ေုကိုလည်း စီစဉ်ခပးေဲ့သည်။

၎င်းသည် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းေှင်များကုိ ပ့ံပုိးခပးခသာ  
အစီအစဉ်များခဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် GIZ, 

Friedrich Naumann Foundation, Ministry of  

Industry, Grab, and Ooredoo တို့ြဖင့် မိတ်ဖက ်
ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ ၎င်းသည် MOPFI နှင့် FNF 
ခအာက်ေှိ SME ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုခအဂျင်စီြဖင့်  
မိတ်ဖက်ခဆာင်ေွက်ကာ ြမန်မာ MSME များအတွက်  
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ အဆင်သင့်ြဖစ်မှုအစီအစဉ ်
နှင့်ပတ်သက်ပပီး လက်ေှိခဆာင်ေွက်လျှက်ေှိသည်။  
၎င်းသည် Curtin University of Technology မှ  
Computer Systems, Networking and Telecom နှင့် 
ပတ်သက်ခသာ ဘွဲ့ေေှိထားသည်။

(၅) ဝတ်ရည်ချြ်း သည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ပဖိုး 
တိုးတက်မှုများနှင့် ြပဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပပီးခဖာ်
ထုတ်ခပးသည့် unorthodox နည်းလမ်းများကို  
အသုံးြပုခသာ အွန်လိုင်းတီေီ channel တစ်ေုြဖစ် 
သည့် Any Rev Channel နှင့် local discount 

e-commerce business နှင့် GroupBuyy ဒစ်ဂျစ်တယ် 
လုပ်ငန်း ၂ ေုကို လုပ်ကိုင်ခနခသာ ခအာင်ြမင်သည့်
လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး ြဖစ်သည်။ တည်ခထာင်သူများ 
အဖွဲ့အစည်းေန်ကုန် ကဲ့သို့ခသာ အစပျ ိုးအဖွဲ့အစည်း 
များအခနြဖင့် ကကုံခတွ့ေသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့ ်
ပတ်သက်ပပီး ေင်ဆုိင်ခြဖေှင်းခပးခသာ တက်ြကသည့်  
လူငယ်နည်းြပတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ေန်ကုန်စီးပွားခေး 
တကသိုလ်မှ MPA ေေှိေဲ့ပပီး Victoria University of 

Wellington မှ MBA ဘွဲ့ကို ေေှိထားသည်။

ခနာက်ဆက်တွဲများ

(၆) Jenna Phu သည် COVID-19 အတွင်း သူမ၏ 
ေံနိုင်ေည်ေှိမှုနှင့် စွမ်းခဆာင်ေည်တို့မှတဆင့် 
ေန်ကုန်အခြေစိုက်အမျ ိုးသမီးပိုင် အဝတ်အထည ်
လုပ်ငန်းြဖစ်သည့် mMD Collections ကုိ ခအာင်ြမင်စွာ 
မိတ်ဆက်ခပးနိုင်ေဲ့ခသာ ငယ်ေွယ်ပပီး အေည်အေျင်း 
ေှိသည့် လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ယေင်က 
သူမသည် KBZSC Securities တွင် Securities Trading 

and Sales Department ၏ အကကီးအကဲြဖစ်ေဲ့သည်။  
သူမသည် College of Wooster, USA မှ Business/

Management Economics ြဖင့် B.A ဘွဲ့ေေှိေဲ့သည်။
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အမည် ောထူး အဖွဲ့အစည်းများ/ဝန်ကကီးဌာန အေန်းကအမှတ်

1

2

3

4

5

Mr. Chhea Layhy

Mr. Sim Chankiriroth

Mr. The Chhun Hak

H.E  Kuong Sorita

Mr.  Manu Rajan

CEO, တည်ခထာင်သူ

ညွှန်ကကားခေးမှ းူ ေျုပ်

CWEA ၏  ဒု-ဥကဌ၊ 

SME ဆိုင်ော အကကံခပး

CEO & 

မန်ခနးဂျင်းဒါရိုက်တာ

SME

Digital Technology

WSME & မူဝါဒ

WSME, အမျ ိုးသမီးများ 

ဆိုင်ောနည်းပညာ

ခပးခငွဆိုင်ော 

ဝန်ခဆာင်မှု

SME Department of  MISTI

Banhji/ Fintech, YEAC

စီးပွားခေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ော

ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှု၊အမျ ိုးသမီး

များနှင့်ပတ်သက်ခသာမူဝါဒ

CWEA & MoWA

Wing

အနာေ်ဆေ်တွဲ-စ-ေအြာဒီးယား၏ ပညာရှင်ြျားမွင့် ေင်တာဗျူးြျား
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ခနာက်ဆက်တွဲများ

အနာေ်ဆေ်တွဲ-ဆ-ေအြာဒီးယား၏ ေကေံအပးအဆွးအနွးသူြျား

H.E Chhun Hak THE ညွှန်ြေားအရးြှူးချုပ် ေျားြဆိုင်ရာ တန်းတူညီြျှရှိြှုနှင့်  

စီးပွားအရးွွံ့ပွိုးတိုးတေ်ြှုဆိုင်ရာဌာန ေြျ ိုးသြီးအရးရာဝန်ကေီးဌာန

၎င်းသည် ကျားမဆိုင်ော ခဆာင်ေွက်မှုများ၊ ခကာင်းမွန်ခသာ စီမံေန့်ေွဲမှုများနှင့် စီးပွားခေးဖွံ့ပဖိုး

တိုးတက်မှုများတွင် အမျ ိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးြမှင့်ခပးမှုများအတွက် ဦးတည်ခသာ  

MoWA ၏ ညှိနှိုင်းခဆာင်ေွက်မှုနှင့် နည်းပညာအကကံခပးမှုဆိုင်ော ဦးခဆာင်သူတစ်ဦး ြဖစ်သည်။  

၎င်းသည် MOWA ၏ အမျ ိုးသမီးများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုစင်တာ၏ တာဝန်ေံတစ်ဦးလည်းြဖစ်သည်။  

၎င်းသည် ြပည်သူ့ဆက်ဆံခေးပညာေပ်နှင့်ပတ်သက်ခသာ မာစတာဘွဲ့နှင့် ဥပခဒဘွဲ့တို့ကို 

ေေှိေဲ့သည်။

Ms. Sodany TAN

ဒါရိုေ်တာ ICT ဆိုင်ရာြူဝါဒဌာန

ဆေ်သွယ်အရးဝန်ကေီးဌာန(MPTC)

၎င်းသည် စာတိုက်နှင့်ဆက်သွယ်ခေးဝန်ကကီးဌာန၏ ICT မူဝါဒဆိုင်ောဌာန၏ ဒါရိုက်တာြဖစ်ပပီး  

နည်းပညာနှင့် ပညာခေးကတို့မှတဆင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် မိန်းကခလးများ၏ လုပ်ပိုင်ေွင့်  

ေေှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ခဆာင်ေွက်ေဲ့သည်။ သူမသည် အမျ ိုးသမီးများနှင့ ်

ပတ်သက်ခသာ အသိပညာနှင့် နည်းပညာနယ်ပယ်များတွင် စံနမူနာထားနိုင်မည့်သူများအား   

စီစဉ်ခပးေန် ေည်ေွယ်ခသာ ဝန်ကကီးဌာန၏ နည်းပညာဆိုင်ော အစီအစဉ်များအတွက် 

ကခမာဒီးယားေှိ အမျ ိုးသမီးများအား အေွင့်အလမ်းများေေှိနိုင်ခစေန် အစပျ ိုးခဆာင်ေွက ်

ခပးေဲ့သူ ြဖစ်သည်။

Ms. Reaksmy MAK

သင်ြေားအရးဌာန၏ေကေီးေေဲ

Cambodia နိုင်ငံအတာ်ဘဏ်၏ဥပအဒအရးရာဌာန

၎င်းသည် ကခမာဒီးယားနိုင်ငံခတာ်ဘဏ် ဥပခဒဌာန၏ သင်ကကာခေးဌာနေွဲမှ အကကီးအကဲ

ြဖစ်သည်။ သူမသည် ၂၀၁၅ မှစပပီး အမျ ိုးသမီးများ၏ ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများနှင့ ်

ပတ်သက်ပပီး ေေှိအသုံးြပုနိုင်မှုအပါအဝင် ခငွခကကးဆိုင်ော ဝန်ခဆာင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး 

ေေှိအသုံးြပုနိုင်ခသာ နယ်ပယ်များစွာတွင် ပါဝင်ေဲ့သည်။ သူမသည် ခငွခကကးဆိုင်ော ပညာေပ်နှင့ ်

ပတ်သက်ခသာ M.A ဘွဲ့ကို ေေှိေဲ့သည်။

Dr. Lykuong ENG

ဥေ္ကဌ

ေြျ ိုးသြီးစီးပွားအရးလုပ်ငန်းရှင်ြျားေွွဲ့ေစည်းနှင့် CamWen Cambodia 

၎င်းသည် အမျ ိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်၅၀၀ပါဝင်ခသာ CWEA ကခမာဒီးယား အမျ ိုးသမီးစီးပွားခေး 

လုပ်ငန်းေှင်များအသင်း၏ ဥကဌြဖစ်သည်။ သူမသည် သွားဆောဝန်တစ်ဦးြဖစ်ပပီး 

သွားနှင့်ေံတွင်းကျန်းမာခေးနှင့် ကျန်းမာခေးခစာင့်ခေှာက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပပီး တိုးတက်ခစေန် 

အခလးခပးခသာ လူမှုခေးခဆာင်ေွက်ေျက်များတွင် ပါဝင်ေဲ့သည်။
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Mr. Chanda PEN

Co-Founder and CEO of Bongloy Payments PLC and Chairperson 

of Cambodia Fintech Association

၎င်းသည် နည်းပညာေှင်နှင့် လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦးြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အခေှ့ခတာင်အာေှေှ ိ 

Fintech ကုမဏီတစ်ေုြဖစ်ခသာ Bongloy ၏ တွဲဖက်တည်ခထာင်သူ/ CEO ြဖစ်သည်။  

၎င်းသည် Association of Banks of Cambodia (ABC), National QR Code Task Force Committee,  

and Cambodia Association of Finance and Technology (CAFT)တို့၏ ခကာင်စီအဖွဲ့ဝင်ြဖစ်သည်။

Mr. Kamthong LEY

A Founder & CEO of PAPA Deliver

၎င်းသည် PAPA Delivery ၏ ပိုင်ေှင်တစ်ဦးြဖစ်ပပီး ကုမဏီ၏ လုပ်ငန်းဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုအတွက်  

တာဝန်ေှိခသာသူ ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် Cambodia, Malaysia and the United Kingdom တို့တွင် 

ကျင်းပေဲ့သည့် နိုင်ငံတကာပွဲများမှ ဆုများစွာေေှိထားခသာ ငယ်ေွယ်သည့်လုပ်ငန်းေှင်တစ်ဦး 

ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် Computer Science ြဖင့် ဘွဲ့ေေှိထားပပီး Mobile Computing ြဖင့် ဘွဲ့လွန် 

ဒီပလိုမာ ေေှိထားသည်။

Mr. Virak NOUN

Youth Employment Project Coordinator

UNDP Cambodia

၎င်းသည် လုပ်ငန်း ၄.၀ နှင့်ပတ်သက်ခသာ အခကကာင်းအောများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားခေးများ 

နှင့်ပတ်သက်ခသာ လုပ်ငန်း၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူငယ်ကျွမ်းကျင်မှုများဆိုင်ော ြပဿနာများကို  

ခြဖေှင်းခပးနိုင်ေန်အတွက် ကခမာ ဒီးယား UNDP ၏ ပခောဂျက်တစ်ေုကို ဦးခဆာင်ခနခသာ 

ပခောဂျက်မန်ခနဂျာတစ်ဦး ြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် စီးပွားခေးနှင့်ပတ်သက်ခသာ B.A ဘွဲ့၊  

Development Studies နှင့်ပတ်သက်ခသာ မာစတာဘွဲ့၊ Public Administration နှင့်ပတ်သက်ခသာ 

ဒီပလိုမာဘွဲ့နှင့် Public Policy နှင့်ပတ်သက်ခသာ မာစတာဘွဲ့များကို ေေှိထားသည်။ 

ခနာက်ဆက်တွဲများ
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ခနာက်ဆက်တွဲများ




