
ကမဘ္ာ့ဘဏအ်ုပ်စ၏ု မမနမ်ဘန ငုင်ဆံ ငုရ်ဘ ဗ ျူဟဘ

န ငုင်တံငွ််းဆဆ်ွးဆန်ွးမှုမ ဘ်း

န ဝုငဘ်ဘ - ဒဇီငဘ်ဘ ၂၀၁၉



ကမၻာဘဏ္၏ႏုိင  ္  မငာ ုိံ ္ႏွငင ့္္ က္္ ာ ္ေဆက္မရြင္ ္လ ္ ္္

လုပ်ငန််းမ ဘ်းအဘ်း 
သံ်ုးသပ်ဆန််းစစ်မြင််းနငှာ့ ်

သငယ်ူမြင််း(PLR) 

န ငုင် ံအ ဆမြအဆန စနစ်တက  
ဆလာ့လဘ ဆန််းစစ်မှု

(SCD)

လုပ်ငန််းမ ဘ်း 
ပပီ်းဆမမဘက် ဆအဘငမ်မငမ်ှု 
သံ်ုးသပ်မြင််းနငှာ့ ်

သငယ်ူမြင််း(CLR)

န ငုင်ံ ဆ ငုရ်ဘ မဟဘဗ ျူဟဘ (CPF)

SCD - ဆင််းရဲမှုဆလ ဘာ့က န ငုရ်နအ်တကွ ်စ နဆ်ြေါ်မှုမ ဘ်းနငှာ့အ်ြွငာ့အ်လမ််းမ ဘ်း ဆ ဘ်ထတု်ဆပ်းသညာ့်အမပင၊် 

ြ မ််းသဘဝဆမပဘမြင််းမျှဆဝမြင််းမ ဘ်းအဘ်း မမြှငာ့တ်ငဆ်ပ်းမြင််းနငှာ့ ်န ငုင်၏ံ ံွွံ့ ပ   ်းတ ု်းတကမ်ှုမဟဘဗ ျူဟဘနငှာ့လ်ည််း ြ  တ်ဆက်ပါသည်။

CPF - တ က သညာ့် ကဘလတစ်ြုအတွင််း ဆဆဘငရွ်က်မညာ့် ကမ္ဘဘဏ၏် မဟဘဗ ျူဟဘနငှာ့ ်လုပ်ငန််းစဉ်မ ဘ်းက ု ဆ ဘ်မပသည်။ 
အကကံမပ ဆဆ်ွးဆန်ွးပွဲမ ဘ်း က င််းပကဘ ထ  ုမဟဘဗ ျူဟဘအဘ်း မပငဆ်ငပ်ါသည်။

PLR - ကမ္ဘဘဏအ်ဆနမ ငာ့ ်ထ ဆရဘက်ဆသဘရလဒမ် ဘ်း ရရှ မြင််းနငှာ့ ်နစ်ှစဉ်ဆစဘငာ့က်ကညာ့်ဆလာ့လဘဆန််းစစ်မြင််းတ ု ့ ာ့တွင ်ပါဝငဆ်ပ်းန ငုမ်ြင််းအဘ်း 
ဆသြ ဘဆစရနအ်တွက် မဟဘဗ ျူဟဘ မပ မပငည်ြှ နှု င််းမှုမပ လုပ်န ငုရ်န ်အသံ်ုးမပ ပါသည်။

CLR - အနဘဂတ်ရှ  ကမ္ဘဘဏအ် ဲွွံ့၏ ြ  တ်ဆက်လုပ်ဆဆဘငမ်ှုမ ဘ်းအတွက် CPF ပန််းတ ုင ်ရရှ မှု ဆန််းစစ်မြင််းနငှာ့ ်သငြ်န််းစဘမ ဘ်း 
ဆ ဘ်ထတု်မြင််း



အဆ မုပ ထဘ်းဆသဘ မမနမ်ဘန ငုင်အံတကွ ်ကမဘ္ာ့ဘဏ၏် မဟဘဗ ျူဟဘ

• ပပီ်းမပညာ့်စုံဆသဘ န ငုင်အံဆမြအဆနက ု စနစ်တက ဆလာ့လဘဆန််းစစ်မှု (SCD)*ဆပေါ်တွင ်

အဆမြြံမြင််း

• လက်ရှ  CPF (ဘဏ္ဍဘဆရ်းနစ်ှ၂၀၁၅-၂၀၁၉ ) မှ ရရှ ထဘ်းဆသဘ သငြ်န််းစဘမ ဘ်းအဘ်း 

က ုငတ်ွယ်ဆမ ရှင််းထဘ်းမြင််း

• မမနမ်ဘန ငုင်၏ံဆရရှည်တည်တံြ ုငပ်မဲဆရ်း ံွွံ့ ပ   ်းမှုအစီအစဉ် ၂၀၁၈-၂၀၃၀ နငှာ့ ်

ြ  တ်ဆက်မှုရှ မြင််း

• ကုလသမဂဂ၏ ဆရရှည်တည်တံာ့ြ ုငပ်မဲဆရ်း ံွွံ့ ပ   ်းမှုပန််းတ ုငမ် ဘ်း ၂၀၁၅-၂၀၃၀ နငှာ့ ်

က ုက်ညီမှုရှ မြင််း

• မမနမ်ဘန ငုင်ရှံ  stakeholdersအဘ်းလံု်းမ ဘ်းထမံှ 

န ငုင်တံဝှမ််းထညာ့်သငွ််းအကကံမပ ြ က်မ ဘ်း ဆတဘင််းြံမြင််း

• ကမ္ဘဘဏဘ်တု်အ ဲွွံ့သ ု ာ့၂၀၂၀ အဆစဘပ ုင််းကဘလတွင ်တငမ်ပမည်မ စ်မြင််း

• SDGတငွ ်နှိိုငင်ရံ ေးနငှ  ်လမူှုရ ေးအရ ြေအရေမ  ေး၊ လကရှ်ှိစ ေးပွ ေးရ ေးဖံွွံ့ ဖဖှိ ေးတှိိုေးတကမ်ှု၊ 
ဆငေ်း ဲမှုအရ ြေအရေမ  ေးနငှ  ်ဖံွ ဖဖှိ ေးတှိိုေးတကမ်ှုဆှိိုင ်  အကှိကစှိေ်ရြေ မှုမ  ေး ပင်ငပ်င်။် 



လကရ်ှ  မဟဘဗ ျူဟဘမ ှရရှ ထဘ်းဆသဘ အိ ကသငြ်န််းစဘမ ဘ်း

• လတူ ငု််းပါဝငမ်ှုရှ ဆစမြင််းနငှာ့ ်ပင မ််းြ မ််းဆရ်း 
မမြှငာ့တ်ငန် ငုရ်နအ်တကွ ်စနစ်က ၍ တ ငု််းတဘန ငုမ်ညာ့ ်
ြ ဉ််းကပ်မှုအဘ်း ဆသြ ဘဆစမြင််း

• အုပ်ြ  ပ်ဆရ်းနငှာ့အ် ဲွွံ့အစည််းဆ ငုရ်ဘ လပ်ုဆဆဘငန် ငုစ်ွမ််း 
တ ်ုးတကလ်ဘဆစရနအ်တကွ ်အဆထဘကအ်ပံာ့မ ဘ်း
ပ ုမ ုဆကဘင််းမွနဆ်စမြင််း

• ရညမ်ှန််းထဘ်းဆသဘ လပ်ုဆဆဘငြ် ကမ် ဘ်း၊ 
တွ ဲကလ်ပ်ုဆဆဘငသ်မူ ဘ်းအတကွ ်လံဆုလဘကဆ်သဘ 
အရင််းအမမစ်မ ဘ်းနငှာ့ ်အြ  နမ် ဘ်းအမပင ်
အဆကဘငအ်ထညဆ် ဘ်မှုတငွ ်အစ ု်းရအဘ်း 
အဆထဘကအ်ကဆူပ်းမြင််း အစရှ သညာ့က် စစရပ်မ ဘ်းဆပေါ်တငွ ်
ပ ု၍အဆလ်းထဘ်းမြင််း

• မမနမ်ဘန ငုင်၏ံ  ံွွံ့ ပ   ်းမှုဆ ငုရ်ဘ စ နဆ်ြေါ်မှုမ ဘ်းက  ု
တနု် ာ့မပနန် ငုရ်နအ်တကွ ်အစ ု်းရနငှာ့ပ်ုဂဂလ ကဆ ငုရ်ဘ 
ြ ဉ််းကပ်မှုမ ဘ်း ဆပါင််းစပ်မြင််း



အိ ကနယပ်ယ ်၁ -

လသူဘ်းအရင််းအမမစ်မ ဘ်း 

တညဆ်ဆဘကမ်ြင််းနငှာ့ ်

ပင မ််းြ မ််းမှုရှ ဆသဘ 

လမူှုပတဝ်န််းက ငအ်ဘ်း မမြှငာ့တ်ငမ်ြင််း

အ  ိကနယ်ပယ် ၂ - တဘဝနယ်ူမှုရှ ဆသဘ

ပုဂဂလ ကဏ္ဍမှ ဦ်းဆဆဘငသ်ညာ့် တ ု်းတက်မှုနငှာ့်

လူတ ုင််းပါဝငန် ငုစ်ွမ််းရှ သညာ့်

စီ်းပွဘ်းဆရ်းအြွငာ့အ်လမ််းမ ဘ်း မမြှငာ့တ်ငမ်ြင််း 

အ  ိကနယ်ပယ် ၃ -

ရဘသဦတုနငှာ့ ်ဆဘ်းအနတရဘယ် ဒဏြ်ံန ငု၍် 

ဆရရှည်တည်ပမဲသညာ့် 

သဘဘဝအရင််းအမမစ်မ ဘ်းနငှာ့ ်

ပတ်ဝန််းက ငဆ် ငုရ်ဘ စီမံြန ့် ာ့ြဲွမှုမ ဘ်း 

မမြှငာ့တ်ငဆ်ပ်းမြင််း

သံ်ုးြုလံု်းတွငပ်ါဝငဆ်နသညာ့်အြ က်: ပဋ ပကခမ စ်ပွဘ်းမှုဒဏ ်သက်ဆရဘက်ဆနသညာ့်နယ်ဆမမမ ဘ်း အပါအဝင ်လူမှုဆရ်းဆ ငုရ်ဘ အဘ်းလံု်းပါဝငန် ငုမ်ှု မမြှငာ့တ်ငမ်ြင််း

အဆ မုပ ထဘ်းဆသဘ မဟဘဗ ျူဟဘအတကွ် ဆ ဘ်ထတု်ထဘ်းသညာ့ ်အိ က နယပ်ယ်သံ်ုးြု



သကဆ်ရဘကမ်ှုမ ဘ်း အမမငာ့ဆ်ံ်ုးရရှ ဆစရနအ်တကွ ်ကမဘ္ဘဏအ်ုပ်စသုည်

ဆအဘကပ်ါအြ ကမ် ဘ်းဆပေါ်တငွ ်ဆရွ်းြ ယ၍် အိ ကြ  တဆ်ကဆ်ဆဘငရွ်ကသ်ဘွ်းပါမည်

• ကမဘ္ဘဏန်မ ငာ့ ်ရင််းနှ်ီးမမြှ ပ်နှမံှုမပ လုပ်ပပီ်းဆသဘ နယ်ပယ်မ ဘ်း သ ု ာ့မဟုတ် 

မဝူါဒဆဆွ်းဆန်ွးမှုတွင ်ြ  တ်ဆက်လုပ်ဆဆဘငထ်ဘ်းဆသဘ နယ်ပယ်မ ဘ်း

• န ငုင်မံပ မပငဆ်မပဘင််းလဲဆရ်းအတွက် ဆအဘက်မအှထက်သ ု ာ့အရှ နအ်ဟုန ်

မ စ်ဆပေါ်ဆစရနအ်တွက် အ ွဲွံ့အစည််းမ ဘ်း အဘ်းဆကဘင််းလဘဆစရန ်

အဆထဘက်အပံာ့မ ဘ်းနငှာ့ ်ပထဝီဆမမဆနရဘအရ ရညမ်နှ််းထဘ်းဆသဘ ရင််းနှ်ီးမမြှ ပ်နှမံှုမ ဘ်း

•  ွံ ့ ာ့ပ   ်းမှုအဘ်းနည််းဆသဘနငှာ့ ်ပဋ ပကခမ စ်ပဘွ်းမှုဒဏ ်

သက်ဆရဘက်ဆနသညာ့န်ယ်ဆမမမ ဘ်းသ ု ာ့အဆထဘက်အပံာ့မ ဘ်း ရညမ်နှ််းမြင််း

• အစ ်ုးရမဟုတ်ဆသဘ လုပ်ဆဆဘငသ်ူမ ဘ်းနငှာ့ ်လူတ ုင််းပါဝငဆ်စန ငုဆ်သဘ 

ြ  တ်ဆက်ဆဆဘငရွ်က်မှုအဘ်း တွန််းအဘ်းဆပ်းမြင််း 



အိ ကနယ်ပယ် ၁ - လူသဘ်းအရင််းအမမစ်မ ဘ်း တညဆ်ဆဘက်မြင််းနငှာ့်

ပင မ််းြ မ််းမှုရှ ဆသဘ လူမှုပတ်ဝန််းက ငအ်ဘ်း မမြှငာ့တ်ငမ်ြင််း 

ရညမ်ှန််းြ ကမ် ဘ်း

မူဝါဒမ ဘ်း၊ အစီအစဉ်မ ဘ်း မပ လပ်ုန ငုရ်နန်ငှာ့ ်

ဝနဆ်ဆဘဘငမ်ှုမ ဘ်းအဘ်း ပ ု၍အက   ်းသကဆ်ရဘကမ်ှုရှ ၍ 

ပွငာ့လ်င််းမမငသ်ဘမှုနငှာ့ ်သဘတညူမီျှမှုရှ စွဘ ဆပ်းပ ု ာ့န ငုရ်နအ်တကွ ်

အစ ု်းရအ ွဲွံ့အစည််းမ ဘ်း၏ လပ်ုဆဆဘငန် ငုမ်ှုမ ဘ်း 

ပ ု၍အဘ်းဆကဘင််းဆစမြင််း

ရပ်ရွဘလထူအုဆငာ့ရ်ှ  ဝနဆ်ဆဘငမ်ှုမ ဘ်းနငှာ့်

အဆမြြံအဆဆဘကအ်အံုမ ဘ်းထသံ ု ာ့လတူ ငု််းပါဝငန် ငုသ်ညာ့ ်

လကလ်မှ််းမှီမှု တ ်ုးတကဆ်စမြင််း

အဆမြြံလမူှုဝနဆ်ဆဘငမ်ှုမ ဘ်း၏ 

အရညအ်ဆသ်ွးတ ်ုးတကဆ်စရနန်ငှာ့ ်ထ ဝုနဆ်ဆဘငမ်ှုမ ဘ်းထသံ ု ာ့

လတူ ငု််းပါဝငန် ငုသ်ညာ့ ်လကလ်မှ််းမှီမှု တ ်ုးတကဆ်စမြင််း



အ  ိကနယ်ပယ် ၁ ဆအဘက်ရှ  ဥပမဘ လုပ်ဆဆဘငြ် က်မ ဘ်း

• မရှ မမ စ်လ ုအပ်ဆသဘ 

က န််းမဘဆရ်းဝနဆ်ဆဘငမ်ှုမ ဘ်းနငှာ့ ်

မ ြငန်ငှာ့က်ဆလ်းမ ဘ်းအတကွ်

ဆငသွဘ်းဆပ်းအပ်မြင််းမ ဘ်း

လက်လှမ််းမှီဆစမြင််း 

• လသူဘ်းအဘ်းလံ်ုးအတွက ်

အရညအ်ဆသ်ွးရှ ပညဘဆရ်း 

လက်လှမ််းမှီဆစမြင််း

• ပင မ််းြ မ််းဆရ်းနငှာ့ ်လူတ ငု််းပါဝငန် ငုသ်ညာ့်

 ွံွံ့ ပ   ်းမှု ဆထဘက်ပံာ့န ငုရ်နအ်တကွ ်

ဆက ဘင််း၊ လျှပ်စစ်မီ်းနငှာ့်

ဆက ်းလက်အဆမြြအံဆဆဘကအ်အံု

မ ဘ်းကဲာ့သ ု ာ့

ရပ်ရွဘလူထမုှဆ ဘ်ထတု်ထဘ်းသညာ့ ်

ရင််းနှ်ီးမမြှ ပ်နှမံှုမ ဘ်း 



အိ ကနယ်ပယ် ၂ - တဘဝနယ်ူမှုရှ ဆသဘ ပဂုဂလ ကဏ္ဍမ ှဦ်းဆဆဘငသ်ညာ့် တ ်ုးတကမ်ှုနငှာ့ ်

လူတ ငု််းပါဝငန် ငုစ်မ်ွ်းရှ သညာ့ ်စီ်းပဘွ်းဆရ်းအြငွာ့အ်လမ််းမ ဘ်း မမြှငာ့တ်ငမ်ြင််း

ရညရွ်ယြ် ကမ် ဘ်း

- က ယမ်ပန် ာ့ဆသဘစီ်းပဘွ်းဆရ်းလပ်ုငန််းမ ဘ်းနငှာ့ ်ဆငဆွကက်းကဏ္ဍ 

စီမံြန် ာ့ြွဲမှုမ ဘ်းအတကွ ်အ ွဲွံ့အစည််းဆ ငုရ်ဘ လပ်ုဆဆဘငန် ငုစ်မွ််းမ ဘ်း 

ပ ၍ုအဘ်းဆကဘင််းလဘဆစမြင််း

- စီ်းပဘွ်းဆရ်းလပ်ုငန််းပတဝ်န််းက ငတ် ်ုးတကဆ်စဆရ်း၊ တဘဝနယ်မူှုရှ ဆသဘ 

ပဂုဂလ ကကဏ္ဍမ ှဦ်းဆဆဘငသ်ညာ့ ်တ ်ုးတကမ်ှုမမြှငာ့တ်ငဆ်ပ်းမြင််းနငှာ့ ်

န ငုင်တံကဘက်ူးသန််းဆရဘင််းဝယဆ်ရ်းအဘ်း ပံာ့ပ ်ုးဆပ်းမြင််း

- အဆမြြံအဆဆဘကအ်အံုနငှာ့ ်နည််းပညဘဆ ငုရ်ဘ ကဘွဟြ ကမ် ဘ်း 

က ဉ််းဆမမဘင််းဆစမြင််း

ဆရွ်းြ ယထ်ဘ်းဆသဘ ကဏ္ဍမ ဘ်းနငှာ့ ်ဇုံမ ဘ်းတငွ် ဝငဆ်ငထွကွဆ်ပေါ်လဘမှုနငှာ့်

ထတုလ်ပ်ုမှု တ ်ုးတကဆ်စမြင််း



အ  ိကနယ်ပယ် ၂ဆအဘက်ရှ  ဥပမဘမ ဘ်း 

• စီ်းပွဘ်းဆရ်းလုပ်ငန််းမ ဘ်းအတွက် တည်ပင မ်၍ 

ယှဉ်ပပ  ငန် ငုမ်ှုရှ ဆသဘ ပတ်ဝန််းက ငတ်စ်ြု  နတ်ီ်းမြင််း

• ဆငဆွကက်းလက်လှမ််းမှီမှုမ ဘ်း တ ု်းတက်ဆစမြင််းနငှာ့ ်

အ ဲွွံ့အစည််းဆ ငုရ်ဘ လုပ်ဆဆဘငန် ငုစ်ွမ််း

ပ ုမ ုအဘ်းဆကဘင််းဆစမြင််း

• ဆရရှည်တည်ပမဲသညာ့်အရင််းအမမစ်မ ဘ်းမှ ရရှ ဆစမြင််း 

အပါအဝင ်လျှပ်စစ်ိဘတ်အဘ်းရရှ မှု တ ု်းတက်ဆစမြင််း 

• ထတု်လုပ်မှုပ ုမ ုဆကဘင််းမွနလ်ဘဆစရနန်ငှာ့ ်

ဝငဆ်ငပွ ုမ ုရရှ ဆစရနအ်တွက် လယ်သမဘ်းမ ဘ်းနငှာ့ ်

စ ုက်ပ   ်းစီ်းပွဘ်းလုပ်ငန််းမ ဘ်းအဘ်း ကူညီဆပ်းမြင််း 

• မမနမ်ဘန ငုင်တံစ်န ငုင်လံံု်းသဘမက န ငုင်တံကဘနငှာ့ပ်ါ

ြ  တ်ဆက်ဆပ်းမြင််း



အိ ကနယ်ပယ် ၃ - ရဘသဦတနုငှာ့ ်ဆဘ်းအနတရဘယ ်ဒဏြ်နံ ငု၍် ဆရရညှတ်ညပ်မဲသညာ့ ်

သဘဘဝအရင််းအမမစ်မ ဘ်းနငှာ့ ်ပတဝ်န််းက ငဆ် ငုရ်ဘ စီမံြန် ာ့ြွမဲှုမ ဘ်း မမြှငာ့တ်ငဆ်ပ်းမြင််း

ရညရွ်ယြ် ကမ် ဘ်း

ဆရဆကကဘင််းမ ဘ်း၊ ငါ်းလပ်ုငန််းမ ဘ်း၊ သစ်ဆတဘမ ဘ်း၊ 

စနွ် ာ့ပစပ်စစည််းမ ဘ်းနငှာ့ ်ပလတစ်တစ်မ ဘ်း စီမံြန ့် ာ့ြွဲမြင််းမ ငာ့ ်

သဘဘဝအရင််းအမမစ်မ ဘ်း ဆရရှညစ်ီမံြန် ာ့ြွမဲှု 

တ ်ုးတကဆ်စမြင််း

ရဘသဦတနုငှာ့ ်သဘဘဝဆဘ်းအနတရဘယက် ဆရဘကန် ငုသ်ညာ့ ်

အနတရဘယမ် ဘ်းမ ှြုြံအဘ်းနည််းဆသဘ ရပ်ရွဘလထူမု ဘ်း၏ 

ဒဏြ်ံန ငုမ်ှု ပ မု အုဘ်းဆကဘင််းဆစမြင််း



အိ ကနယ်ပယ် ၃ ရပ်ဆအဘက်ရှ  ဥပမဘမ ဘ်း:

• ဧရဘဝတမီမစ်အဘ်း               

ဘကဆ်ပါင််းစံုစီမံြန် ာ့ြွမဲြင််း

• သဘဘဝဆဘ်းအနတရဘယက် ဆရဘကသ်ူမ ဘ်းအဆနမ 

ငာ့ ်ဆငဆွကက်းမပနလ်ညထ်ဆူထဘငန် ငုရ်နအ်တကွ ်

အဘမြထံဘ်းမြင််း

• စွန် ာ့ပစပ်စစည််းအစ ုငအ်ြနဲငှာ့ ်ညစည်မ််းမှု 

စီမံြန် ာ့ြွမဲှုမ ဘ်းဆပေါ်တငွ ်အဆထဘကအ်ပံာ့ဆပ်းမြင််း



အိ က နယပ်ယ ်သံ်ုးြစုလံ်ုးနငှာ့ ်သကဆ် ငုသ်ညာ့ ် အြ က ်

- ပဋ ပကခမ စပ်ဘွ်းမှုဒဏ ်သကဆ်ရဘကဆ်နသညာ့်

နယဆ်မမမ ဘ်း အပါအဝင ်လမူှုဆရ်းဆ ငုရ်ဘ

အဘ်းလံ်ုးပါဝငန် ငုမ်ှု မမြှငာ့တ်ငမ်ြင််း

• ပဋ ပကခမ ဘ်း သတ ထဘ်းမြင််းနငှာ့ ်လတူ ငု််းပါဝငန် ငုမ်ှု 

ဆသြ ဘဆစရနအ်တကွ ်ရင််းနှ်ီးမမြှ ပ်နှမံှုအဘ်းလံ်ုးတငွ ်

လတူ ငု််းပါဝငန် ငုမ်ှုနငှာ့ ်ပင မ််းြ မ််းဆရ်းလပ်ုငန််းစဉ်မ ဘ်း* 

ထညာ့သ်ငွ််းမြင််း

• ပဋ ပကခမ စ်ပွဘ်းမှုဒဏ ်

သကဆ်ရဘကဆ်နသညာ့န်ယဆ်မမမ ဘ်းနငှာ့ ် ံွ

ပ   ်းမှုနည််းပါ်းဆသဘနယဆ်မမမ ဘ်း၌ ရင််းနှ်ီးမမြှ ပ်နှမံှု 

တ ်ုးတကဆ်စမြင််း

* လူတ ုင််းပါဝငန် ငုမ်ှုနငှာ့ ်ပင မ််းြ မ််းဆရ်းလုပ်ငန််းစဉ်မ ဘ်းသည် စီမံက န််းအ ဲွ မ ဘ်းအဘ်း ရငန်ှ်ီးမမ ြှ ပ်နှမံှုမ ဘ်းအဆနမ ငာ့ ်
ပဋ ပကခမ ဘ်းသတ ထဘ်းမြင််းနငှာ့ ်လူတ ုင််းပါဝငန် ငုမ်ှုမ ဘ်း (က ဘ်း/မက စစရပ်မ ဘ်း အပါအဝင)် လံုဆလဘက်စွဘ 

က ုငတ်ွယ်ဆမ ရှင််းမြင််းနငှာ့ ်လွှမ််းမြံ န ငုမ်ှု ရှ မရှ မြင််းတ ု ာ့ဆပေါ်တွင ်ဆံ်ုးမ တ်ဆပ်းပါသည်။ 



CPF၏ ရညမ်နှ််းြ က်မ ဘ်း ရရှ ဆစရနအ်တွက် မ စ်ဆပေါ်လဘန ငုသ်ညာ့် အနတရဘယ် 
ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုဆ်မြမ ဘ်း

• မပ မပငဆ်မပဘင််းလမဲှုအရှ နအ်ဟနု ်ဆန်ှးဆက်ွးမြင််း

• မပ မပငဆ်မပဘင််းလမဲှုမ ဘ်းနငှာ့ ်ရင််းနှ်ီးမမြှ ပ်နှမံှုမ ဘ်း 

အဆကဘငအ်ထညဆ် ဘ်ရနအ်တကွ ်အ ဲွွံ့အစည််းဆ ငုရ်ဘ

လပ်ုဆဆဘငန် ငုစ်ွမ််း အဘ်းနည််းမြင််း

• ပတဝ်န််းက ငန်ငှာ့ ်လမူှုဆရ်း အကဘအကယွဆ်ပ်းမှုဆ ငုရ်ဘ 

စီမံြန် ာ့ြွဲမှုမ ဘ်းအဘ်း န ငုင်တံကဘစံြ  နစံ်နှုန််းနငှာ့ ်က ကုည်ဆီစရန ်

စ နဆ်ြေါ်မှုမ ဘ်း ရှ မြင််း

• အမမငသ်ဆဘဘထဘ်းမ ဘ်း နကန်ကရ်ှု  င််းရှု  င််း ကွမဲပဘ်းဆနသညာ့ ်ဝန််းက ငတ်ငွ ်

stakeholders မ ဘ်း၏ ရပ်တညြ် ကမ် ဘ်း ကွမဲပဘ်းလ ကရှ် မြင််း

• အကကမ််း က ်ပဋ ပကခ မ စ်စဉ်မ ဘ်း မ စ်ပွဘ်းလဘန ငုသ်ညာ့ ်

အလဘ်းအလဘရှ ဆနမြင််း



ဆံ်ုးရှု ံ်းန ငုဆ်မြ အနတရဘယ်မ ဘ်း ဆလ ဘာ့က ဆစရနအ်တွက် အဆ မုပ ထဘ်းဆသဘ 
အြ က်မ ဘ်း

• အ ွဲွံ့အစည််းဆ ငုရ်ဘ လပ်ုဆဆဘငန် ငုစ်ွမ််း ပ ုမ ုအဘ်းဆကဘင််းဆစမြင််း 

(ကက်ီးကကပ်ကပ်ွကွမဲှုဆ ငုရ်ဘ၊ လမူှုဆရ်းနငှာ့ ်ပတဝ်န််းက င ်ထ န််းသ မ််း 

ကဘကယွဆ်စဘငာ့ဆ်ရှဘကဆ်ရ်းဆ ငုရ်ဘ) 

• အစ ု်းရနငှာ့ ်ဆရဘ အစ ု်းရ မဟတုသ်ညာ့ ်အမြဘ်းအ ဲွွံ့အစည််းမ ဘ်းနငှာ့ပ်ါ 

က ယမ်ပန ာ့စ်ွဘနငှာ့ ်အဘ်းလံ်ုး ပါဝငန် ငုဆ်စရန ်ြ  တဆ်ကဆ်ဆဘငရွ်ကမ်ြင််း

•  ံွွံ့ ပ   ်း ဆရ်းလပ်ုငန််းမ ဘ်းအတကွ ်ဆဒသြမံ ဘ်းနငှာ့ ်တ ငု််းဆဒသကက်ီးနငှာ့ ်

မပညန်ယအ်ဆငာ့ ်ဌဘနအသ်ီးသ်ီးအဘ်း စွမ််းဆဆဘငရ်ည ်မမြှငာ့တ်ငဆ်ပ်းမြင််းနငှာ့ ်

လပ်ုပ ုငြ်ငွာ့ ်ပ ုမ ု ဆပ်းအပ်မြင််း

• လပ်ုငန််း စီမံက န််းမ ဘ်းအဘ်း ဆစဘငာ့က်ကညာ့ဆ်လာ့လဘသညာ့ ်အဆထဘကအ်ကမူပ  

လပ်ုငန််းစဉ်မ ဘ်း အဘ်းဆကဘင််းဆစမြင််းနငှာ့ ်သတင််းအြ ကအ်လကမ် ဘ်း စုစည််း 

ဆဆဘငရွ်ကမ်ြင််း



ဆဆ်ွးဆန်ွးရန ်လမ််းညွန ်ဆမ်းြနွ််းမ ဘ်း

• CPF တငွ ်အဆ မုပ ထဘ်းဆသဘ အိ ကနယပ်ယမ် ဘ်းနငှာ့်

ရညမ်နှ််းြ ကမ် ဘ်းသည ်ကမဘ္ာ့ဘဏအ်ုပ်စ ုအဆနမ ငာ့ ်မမနမ်ဘန ငုင်တံငွ ်

အဘရုံစ ကုသ်ငာ့သ်ညာ့် အ  ိက နယပ်ယမ် ဘ်းဟု ထငပ်ါသလဘ်း။ 

• အမြဘ်းကဏ္ဍမ ဘ်း သ ု ာ့မဟတု ်နယပ်ယမ် ဘ်းအဘ်း 

ထညာ့သ်ငွ််းစဉ််းစဘ်းသငာ့ပ်ါသနည််း။

• CPF၏ အိ ကနယပ်ယမ် ဘ်းဆအဘငမ်မငမ်ှုရရှ ရနအ်တွက ်     

မညသ်ညာ့စ် နဆ်ြေါ်မှုမ ဘ်း က ငုတ်ယွဆ်မ ရှင််းရန ်လ အုပ်သနည််း။

• နယပ်ယ ်သံ်ုးြုလံ်ုးနငှာ့ဆ်ကစ်ပ်သညာ့် ကဏ္ဍမ စ်သညာ့ ်

ပဋ ပကခမ စ်ပဘွ်းမှုဒဏ ်သကဆ်ရဘကဆ်နသညာ့န်ယဆ်မမမ ဘ်းအတွက်

အပါအဝင ်လမူှုဆရ်းဆ ငုရ်ဘ အဘ်းလံ်ုးပါဝငန် ငုမ်ှု မမြှငာ့တ်ငမ်ြင််းအဘ်း 

ကျွန်ပ်ုတ ု ာ့အဆနမ ငာ့ ်လကဆ်တွွံ့တငွ ်မညသ် ု ာ့

အဆကဘင််းဆံ်ုးထညာ့သ်ငွ််းလပ်ုဆဆဘငန် ငုမ်ညန်ည််း။

• အစ ်ုးရအဆနမ ငာ့ ် ွံ ွံ့ ပ   ်းမှုလပ်ုငန််းမ ဘ်း ပ မု ဆုကဘင််းမနွ၍် မမနဆ်နစ်ဘွ 

အဆကဘငအ်ထညဆ် ဘ်ရဘတငွ် ကမဘ္ဘဏအ်ပ်ုစ ုအဆနမ ငာ့ ်မညသ် ု ာ့

ပံာ့ပ ်ုးကညူနီ ငုမ်ညန်ည််း။


