
ကမဘ္ာ့ဘဏအ်ုပ်စ၏ု မမနမ်ဘန ငုင်ဆံ ငုရ်ဘ ဗ ျူဟဘ

အကကမံပြုဆဆ ွေးဆန ွေးပ ွဲ

၁၈ န ဝုင်ငဘ်ဘ - ၇ ဇနန်၀ါရီ ၂၀၂၀



ကမဘ္ာ့ဘဏ၏် န ငုင်ဆံ ငုရ်ဘ မဟဘဗ ျူဟဘ လပ်ုငနွ်ေးစ််

လပ်ုငနွ်ေးမ ဘွေးအဘွေး
သံွုေးသပ်ဆနွ်ေးစစ်မြငွ်ေးနှ
ငာ့ ်သငယ်မူြငွ်ေး(PLR)

န ငုင် ံအ ဆမြအဆန
စနစ်တက  ဆလာ့လဘ
ဆနွ်ေးစစ်မှု

(SCD)

လပ်ုငနွ်ေးမ ဘွေး 
ပပီွေးဆမမဘက ်ဆအဘငမ်မငမ်ှု
သံွုေးသပ်မြငွ်ေးနငှာ့်

သငယ်မူြငွ်ေး(CLR)

န ငုင် ံဆ ငုရ်ဘ 
မဟဘဗ ျူဟဘ

(CPF)

SCD - ဆငွ်ေးရွဲမှုဆလ ဘာ့က န ငုရ်နအ်တ က ်စ နဆ်ြေါ်မှုမ ဘွေးနငှာ့အ်ြ ငာ့အ်လမ်ွေးမ ဘွေး ဆ ဘ်ထတု်ဆပွေးသညာ့်အမပင၊် 

ြ မ်ွေးသဘဝင်ဆမပဘမြငွ်ေးမျှဆဝင်မြငွ်ေးမ ဘွေးအဘွေး မမြှငာ့တ်ငဆ်ပွေးမြငွ်ေးနငှာ့ ်န ငုင်၏ံ  ံ ွံ့ ပ  ြုွေးတ ုွေးတကမ်ှုမဟဘဗ ျူဟဘနငှာ့လ်ည်ွေး ြ  တ်ဆက်ပါသည်။

CPF - တ က သညာ့် ကဘလတစ်ြုအတ ငွ်ေး ဆဆဘငရ် က်မညာ့် ကမ္ဘဘဏ၏် မဟဘဗ ျူဟဘနငှာ့ ်လုပ်ငနွ်ေးစဉ်မ ဘွေးက ု ဆ ဘ်မပသည်။ 
အကကံမပြုဆဆ ွေးဆန ွေးပ ွဲမ ဘွေး က ငွ်ေးပကဘ ထ  ုမဟဘဗ ျူဟဘအဘွေး မပငဆ်ငပ်ါသည်။

PLR - ကမ္ဘဘဏအ်ဆနမ ငာ့ ်ထ ဆရဘက်ဆသဘရလဒမ် ဘွေး ရရှ မြငွ်ေးနငှာ့ ်နစ်ှစဉ်ဆစဘငာ့က်ကညာ့်ဆလာ့လဘဆနွ်ေးစစ်မြငွ်ေးတ ု ့ ာ့တ င ်ပါဝင်ငဆ်ပွေးန ငုမ်ြငွ်ေးအဘွေး 
ဆသြ ဘဆစရနအ်တ က် မဟဘဗ ျူဟဘ မပြုမပငည်ြှ နှု ငွ်ေးမှုမပြုလုပ်န ငုရ်န ်အသံွုေးမပြုပါသည်။

CLR - အနဘဂတ်ရှ  ကမ္ဘဘဏအ်  ွဲ ွံ့၏ ြ  တ်ဆက်လုပ်ဆဆဘငမ်ှုမ ဘွေးအတ က် CPF ပနွ်ေးတ ုင ်ရရှ မှု ဆနွ်ေးစစ်မြငွ်ေးနငှာ့ ်သငြ်နွ်ေးစဘမ ဘွေး 
ဆ ဘ်ထတု်မြငွ်ေး



အဆ ိုပ ြုထောားသ ော ပြန်ြောန ိုငင်အံတကွ ်ကြ္ောာ့ဘဏ်၏ ြဟောဗ ျူဟော

• ပပီွေးမပညာ့စ်ံုဆသဘ န ငုင်အံဆမြအဆနက  ုစနစ်တက ဆလာ့လဘဆနွ်ေးစစ်မှု 

(SCD)*ဆပေါ်တ င ်အဆမြြမံြငွ်ေး

• လကရှ်  CPF (ဘဏ္ဍဘဆရွေးနစှ်၂၀၁၅-၂၀၁၉ ) မှ ရရှ ထဘွေးဆသဘ

သငြ်နွ်ေးစဘမ ဘွေးအဘွေး က ငုတ် ယဆ်မ ရှငွ်ေးထဘွေးမြငွ်ေး

• မမနမ်ဘန ငုင်၏ံဆရရှညတ်ညတ်ြံ ငုပ်မွဲဆရွေး  ံွံ့ ပ  ြုွေးမှုအစီအစဉ် ၂၀၁၈-၂၀၃၀ 

နငှာ့ ်ြ  တဆ်ကမ်ှုရှ မြငွ်ေး

• ကလုသမဂဂ၏ ဆရရှညတ်ညတ်ံာ့ြ ငုပ်မွဲဆရွေး  ံွံ့ ပ  ြုွေးမှုပနွ်ေးတ ငုမ် ဘွေး ၂၀၁၅-

၂၀၃၀ နငှာ့ ်က ကုည်မီှုရှ မြငွ်ေး

• မမနမ်ဘန ငုင်ရှံ  stakeholdersအဘွေးလံွုေးထမံှ န ငုင်တံဝင်ှမ်ွေးအကကမံပြုြ ကမ် ဘွေး 

ထညာ့သ် ငွ်ေးန ငုရ်န ်ဆတဘငွ်ေးြမံြငွ်ေး

• ကမ္ဘဘဏဘ်တုအ်  ွဲွံ့သ ု ာ့ ၂၀၂၀ အဆစဘပ ုငွ်ေးကဘလတ င ်

တငမ်ပမညမ် စ်မြငွ်ေး



လကရ်ှ  မဟဘဗ ျူဟဘမ ှရရှ ထဘွေးဆသဘ အဓ ကသငြ်နွ်ေးစဘမ ဘွေး

• လတူ ငုွ်ေးပါဝင်ငမ်ှုရှ ဆစမြငွ်ေးနငှာ့ ်ပင မ်ွေးြ မ်ွေးဆရွေး မမြှငာ့တ်ငန် ငုရ်နအ်တ က ်

စနစ်က ၍ တ ငုွ်ေးတဘန ငုမ်ညာ့ ်ြ ဉ်ွေးကပ်မှုအဘွေး ဆသြ ဘဆစမြငွ်ေး

• အုပ်ြ ြုပ်ဆရွေးနငှာ့အ်  ွဲ ွံ့အစညွ်ေးဆ ငုရ်ဘ လပ်ုဆဆဘငန် ငုစ် မ်ွေး 

တ ွုေးတကလ်ဘဆစရနအ်တ က ်အဆထဘကအ်ပံာ့မ ဘွေး 

ပ မု ဆုကဘငွ်ေးမ နဆ်စမြငွ်ေး

• ရညမ်နှွ်ေးထဘွေးဆသဘ လပ်ုဆဆဘငြ် ကမ် ဘွေး၊ 

တ ွဲ ကလ်ပ်ုဆဆဘငသ်မူ ဘွေးအတ က ်လံဆုလဘကဆ်သဘ

အရငွ်ေးအမမစ်မ ဘွေးနငှာ့ ်အြ  နမ် ဘွေးအမပင ်အဆကဘငအ်ထညဆ် ဘ်မှုတ င ်

အစ ွုေးရအဘွေး အဆထဘကအ်ကဆူပွေးမြငွ်ေး အစရှ သညာ့က် စစရပ်မ ဘွေးဆပေါ်တ င်

ပ ၍ုအဆလွေးထဘွေးမြငွ်ေး

• မမနမ်ဘန ငုင်၏ံ   ံွံ့ ပ  ြုွေးမှုဆ ငုရ်ဘ စ နဆ်ြေါ်မှုမ ဘွေးက  ုတနု် ာ့မပနန် ငုရ်နအ်တ က ်

အစ ွုေးရနငှာ့ပ်ဂုဂလ ကဆ ုငရ်ဘ ြ ဉ်ွေးကပ်မှုမ ဘွေး ဆပါငွ်ေးစပ်မြငွ်ေး



အဓ ကနယပ်ယ ်၁ -

လသူဘွေးအရငွ်ေးအမမစ်မ ဘွေး

တညဆ်ဆဘကမ်ြငွ်ေးနငှာ့ ်

ပင မ်ွေးြ မ်ွေးမှုရှ ဆသဘ 

လမူှုပတဝ်င်နွ်ေးက ငအ်ဘွေး 

မမြှငာ့တ်ငမ်ြငွ်ေး

အဓ ကနယပ်ယ ်၂ -

တဘဝင်နယ်မူှုရှ ဆသဘ ပဂုဂလ ကဏ္ဍမှ

ဦွေးဆဆဘငသ်ညာ့ ်တ ွုေးတက်မှုနငှာ့ ်

လတူ ငုွ်ေးပါဝင်ငန် ငုစ် မ်ွေးရှ သညာ့ ်

စီွေးပ ဘွေးဆရွေးအြ ငာ့အ်လမ်ွေးမ ဘွေး 

မမြှငာ့တ်ငမ်ြငွ်ေး 

အဓ ကနယပ်ယ ်၃ -

ရဘသီ် တနုငှာ့ ်ဆဘွေးအနတရဘယ ်

ဒဏြ်ံန ငု၍် ဆရရှညတ်ညပ်မွဲသညာ့ ်

သဘဘဝင်အရငွ်ေးအမမစ်မ ဘွေးနငှာ့်

ပတဝ်င်နွ်ေးက ငဆ် ငုရ်ဘ စီမံြန ့် ာ့ြ ွဲမှုမ ဘွေး

မမြှငာ့တ်ငဆ်ပွေးမြငွ်ေး

သံွုေးြလုံွုေးတ ငပ်ါဝင်ငဆ်နသညာ့အ်ြ က်: ပဋ ပကခမ စ်ပ ဘွေးမှုဒဏ ်သကဆ်ရဘကဆ်နသညာ့န်ယဆ်မမမ ဘွေး

အပါအဝင်င ်လမူှုဆရွေးဆ ငုရ်ဘ အဘွေးလံွုေးပါဝင်ငန် ငုမ်ှု မမြှငာ့တ်ငမ်ြငွ်ေး

အဆ မုပြုထဘွေးဆသဘ မဟဘဗ ျူဟဘအတ က ်ဆ ဘ်ထတုထ်ဘွေးသညာ့ ်
အဓ က နယပ်ယ်သံွုေးြု



 ကသ်ရောကြ်ှုြ ောား အပြငာ့ဆ်ံိုားရရ  သေရန်အတကွ ်ကြ္ောဘဏ်အို ်ေို ည ်

သအောက ်ါအခ ကြ် ောားသ ေါ်တငွ ်သရွားခ ယ၍် အဓ ကခ  တဆ်ကသ်ဆောငရွ်က ်ေွာား ါြည်

• ကမ္ဘဘဏအ်ဆနမ ငာ့ ်ရငွ်ေးနှွီေးမမြှြုပ်နှမံှုမပြုလပ်ုပပီွေးဆသဘ 

နယပ်ယမ် ဘွေး သ ု ာ့မဟတု ်မူဝင်ါဒဆဆ ွေးဆန ွေးမှုတ င ်

ြ  တဆ်ကလ်ပ်ုဆဆဘငထ်ဘွေးဆသဘ နယပ်ယမ် ဘွေး

• န ငုင်မံပြုမပငဆ်မပဘငွ်ေးလွဲဆရွေးအတ က ်ဆအဘကမ်ှအထကသ် ု ာ့ 

အရှ နအ်ဟနု ်မ စ်ဆပေါ်ဆစရနအ်တ က ်အ  ွဲွံ့အစညွ်ေးမ ဘွေး 

အဘွေးဆကဘငွ်ေးလဘဆစရန ်အဆထဘကအ်ပံာ့မ ဘွေးနငှာ့ ်

ပထဝင်ီဆမမဆနရဘအရ ရညမ်ှနွ်ေးထဘွေးဆသဘ ရငွ်ေးနှွီေးမမြှြုပ်နှမံှုမ ဘွေး

•   ံ ့ ာ့ပ  ြုွေးမှုအဘွေးနညွ်ေးဆသဘနငှာ့ ်ပဋ ပကခမ စ်ပ ဘွေးမှုဒဏ ်

သကဆ်ရဘကဆ်နသညာ့န်ယဆ်မမမ ဘွေးသ ု ာ့ အဆထဘကအ်ပံာ့မ ဘွေး 

ရညမ်ှနွ်ေးမြငွ်ေး

• အစ ုွေးရမဟတုဆ်သဘ လပ်ုဆဆဘငသ်မူ ဘွေးနငှာ့်

လတူ ငုွ်ေးပါဝင်ငဆ်စန ငုဆ်သဘ ြ  တဆ်ကဆ်ဆဘငရ် ကမ်ှုအဘွေး 

တ နွ်ေးအဘွေးဆပွေးမြငွ်ေး 



အဓ ကနယ ်ယ ်၁ -လ ူောားအရငာ်းအပြေြ် ောား တညသ်ဆောကပ်ခငာ်းန ငာ့်

ငင ြ်ားခ ြ်ားြှုရ  သ ော လြူှု တဝ်န်ားက ငအ်ောား ပြြှငာ့တ်ငပ်ခငာ်း 

ရညြ် န်ားခ ကြ် ောား

မူဝင်ါဒမ ဘွေး၊ အစီအစဉ်မ ဘွေး မပြုလပ်ုန ငုရ်နန်ငှာ့ ်

ဝင်နဆ်ဆဘဘငမ်ှုမ ဘွေးအဘွေး ပ ု၍အက  ြုွေးသကဆ်ရဘကမ်ှုရှ ၍ 

ပ ငာ့လ်ငွ်ေးမမငသ်ဘမှုနငှာ့ ်သဘတညူမီျှမှုရှ စ ဘ ဆပွေးပ ု ာ့န ငုရ်နအ်တ က ်

အစ ုွေးရအ  ွဲွံ့အစညွ်ေးမ ဘွေး၏ လပ်ုဆဆဘငန် ငုမ်ှုမ ဘွေး 

ပ ု၍အဘွေးဆကဘငွ်ေးဆစမြငွ်ေး

ရပ်ရ ဘလထူအုဆငာ့ရ်ှ  ဝင်နဆ်ဆဘငမ်ှုမ ဘွေးနငှာ့်

အဆမြြံအဆဆဘကအ်အံုမ ဘွေးထသံ ု ာ့ လတူ ငုွ်ေးပါဝင်ငန် ငုသ်ညာ့ ်

လကလ်မှ်ွေးမှီမှု တ ွုေးတကဆ်စမြငွ်ေး

အဆမြြံလမူှုဝင်နဆ်ဆဘငမ်ှုမ ဘွေး၏ 

အရညအ်ဆသ ွေးတ ွုေးတကဆ်စရနန်ငှာ့ ်ထ ဝုင်နဆ်ဆဘငမ်ှုမ ဘွေးထသံ ု ာ့ 

လတူ ငုွ်ေးပါဝင်ငန် ငုသ်ညာ့ ်လကလ်မှ်ွေးမှီမှု တ ွုေးတကဆ်စမြငွ်ေး



အဓ ကနယ ်ယ ်၁ သအောကရ်   ဥ ြော လို ်သဆောငခ် ကြ် ောား
• မရှ မမ စ်လ ုအပ်ဆသဘ 

က နွ်ေးမဘဆရွေးဝင်နဆ်ဆဘငမ်ှုမ ဘွေးနငှာ့ ်

မ ြငန်ငှာ့က်ဆလွေးမ ဘွေးအတ က်

ဆင သဘွေးဆပွေးအပ်မြငွ်ေးမ ဘွေး 

လက်လှမ်ွေးမှီဆစမြငွ်ေး 

• လူသဘွေးအဘွေးလံွုေးအတ က ်

အရညအ်ဆသ ွေးရှ ပညဘဆရွေး 

လက်လှမ်ွေးမှီဆစမြငွ်ေး

• ပင မ်ွေးြ မ်ွေးဆရွေးနငှာ့ ်လူတ ငုွ်ေးပါဝင်ငန် ငုသ်ညာ့်

  ံွံ့ ပ  ြုွေးမှု ဆထဘက်ပံာ့န ငုရ်နအ်တ က ်

ဆက ဘငွ်ေး၊ လျှပ်စစ်မီွေးနငှာ့ ်

ဆက ွေးလက်အဆမြြအံဆဆဘကအ်အံမု ဘွေး

ကွဲာ့သ ု ာ့ ရပ်ရ ဘလူထမုှဆ ဘထ်တု်ထဘွေးသညာ့ ်

ရငွ်ေးနှွီေးမမြှြုပ်နှမံှုမ ဘွေး



အဓ ကနယ ်ယ ်၂ -တောဝန်ယြူှုရ  သ ော  ိုဂ္ဂလ ကဏ္ဍြ  ဦားသဆောင ်ညာ့် တ ိုားတကြ်ှုန ငာ့ ်

လတူ ိုငာ်း ါဝငန် ိုငေ်ွြ်ားရ   ညာ့ ်ေ ား ွောားသရားအခွငာ့အ်လြ်ားြ ောား ပြြှငာ့တ်ငပ်ခငာ်း

ရညရွ်ယခ် ကြ် ောား

- က ယမ်ပန် ာ့ဆသဘစီွေးပ ဘွေးဆရွေးလပ်ုငနွ်ေးမ ဘွေးနငှာ့ ်ဆင ဆကကွေးကဏ္ဍ 

စီမံြန် ာ့ြ ွဲမှုမ ဘွေးအတ က ်အ  ွဲွံ့အစညွ်ေးဆ ငုရ်ဘ လပ်ုဆဆဘငန် ငုစ် မ်ွေးမ ဘွေး 

ပ ၍ုအဘွေးဆကဘငွ်ေးလဘဆစမြငွ်ေး

- စီွေးပ ဘွေးဆရွေးလပ်ုငနွ်ေးပတဝ်င်နွ်ေးက ငတ် ွုေးတကဆ်စဆရွေး၊ တဘဝင်နယ်မူှုရှ ဆသဘ 

ပဂုဂလ ကကဏ္ဍမ ှဦွေးဆဆဘငသ်ညာ့ ်တ ွုေးတကမ်ှုမမြှငာ့တ်ငဆ်ပွေးမြငွ်ေးနငှာ့ ်

န ငုင်တံကဘကွူေးသနွ်ေးဆရဘငွ်ေးဝင်ယဆ်ရွေးအဘွေး ပံာ့ပ ွုေးဆပွေးမြငွ်ေး

- အဆမြြံအဆဆဘကအ်အံုနငှာ့ ်နညွ်ေးပညဘဆ ငုရ်ဘ က ဘဟြ ကမ် ဘွေး 

က ဉ်ွေးဆမမဘငွ်ေးဆစမြငွ်ေး

ဆရ ွေးြ ယထ်ဘွေးဆသဘ ကဏ္ဍမ ဘွေးနငှာ့ ်ဇုံမ ဘွေးတ င် ဝင်ငဆ်င ထ ကဆ်ပေါ်လဘမှုနငှာ့်

ထတုလ်ပ်ုမှု တ ွုေးတကဆ်စမြငွ်ေး



အဓ ကနယ ်ယ ်၂သအောကရ်   ဥ ြောြ ောား 

• ဆင ဆကကွေးလကလ်မ်ှွေးမှီမှုမ ဘွေး

တ ွုေးတကဆ်စမြငွ်ေးနငှာ့ ်အ  ွဲွံ့အစညွ်ေးဆ ငုရ်ဘ 

လပ်ုဆဆဘငန် ငုစ် မ်ွေး ပ ုမ ုအဘွေးဆကဘငွ်ေးဆစမြငွ်ေး

• ဆရရှညတ်ညပ်မွဲသညာ့အ်ရငွ်ေးအမမစ်မ ဘွေးမှ 

ရရှ ဆစမြငွ်ေး အပါအဝင်င ်

လျှပ်စစ်ဓဘတအ်ဘွေးရရှ မှု တ ွုေးတကဆ်စမြငွ်ေး 

• ထတုလ်ပ်ုမှုပ ုမ ုဆကဘငွ်ေးမ နလ်ဘဆစရနန်ငှာ့ ်

ဝင်ငဆ်င ပ ုမ ုရရှ ဆစရနအ်တ က ်

လယသ်မဘွေးမ ဘွေးနငှာ့ ်

စ ုကပ်  ြုွေးစီွေးပ ဘွေးလပ်ုငနွ်ေးမ ဘွေးအဘွေး ကညူဆီပွေးမြငွ်ေး

• မမနမ်ဘန ငုင်တံစ်န ငုင်လံံွုေးသဘမက 

န ငုင်တံကဘနငှာ့ပ်ါ ြ  တဆ်ကဆ်ပွေးမြငွ်ေး

• စီွေးပ ဘွေးဆရွေးလပ်ုငနွ်ေးမ ဘွေးအတ က ်တညပ်င မ်၍ 

ယဉှ်ပပ ြုငန် ငုမ်ှုရှ ဆသဘ ပတဝ်င်နွ်ေးက ငတ်စ်ြု 

 နတ်ွီေးမြငွ်ေး



အဓ ကနယ ်ယ ်၃ - ရော  ဥတိုန ငာ့ ်သဘားအနတရောယ ်ဒဏ်ခံန ိုင၍် သရရ ညတ်ညင်ြြဲ ညာ့ ်

 ဘောဝအရငာ်းအပြေြ် ောားန ငာ့ ် တဝ်န်ားက ငဆ် ိုငရ်ော ေ ြံခန် ာ့ခွြဲြှုြ ောား ပြြှငာ့တ်ငသ် ားပခငာ်း

ရညရွ်ယခ် ကြ် ောား

ဆရဆကကဘငွ်ေးမ ဘွေး၊ ငါွေးလပ်ုငနွ်ေးမ ဘွေး၊ သစ်ဆတဘမ ဘွေး၊ 

စ န် ာ့ပစ်ပစစညွ်ေးမ ဘွေးနငှာ့ ်ပလတစ်တစ်မ ဘွေး စီမံြန ့် ာ့ြ ွဲမြငွ်ေးမ ငာ့ ်

သဘဘဝင်အရငွ်ေးအမမစ်မ ဘွေး ဆရရှညစ်ီမံြန် ာ့ြ ွဲမှု 

တ ွုေးတကဆ်စမြငွ်ေး

ရဘသီ် တနုငှာ့ ်သဘဘဝင်ဆဘွေးအနတရဘယက် ဆရဘကန် ငုသ်ညာ့ ်

အနတရဘယမ် ဘွေးမ ှြုြံအဘွေးနညွ်ေးဆသဘ ရပ်ရ ဘလထူမု ဘွေး၏ 

ဒဏြ်ံန ငုမ်ှု ပ မု အုဘွေးဆကဘငွ်ေးဆစမြငွ်ေး



အဓ ကနယ ်ယ ်၃ ရ ်သအောကရ်   ဥ ြောြ ောား:

• ဧရဘဝင်တီမမစအ်ဘွေး               

ဘက်ဆပါငွ်ေးစံုစမီံြန် ာ့ြ ွဲမြငွ်ေး

• သဘဘဝင်ဆဘွေးအနတရဘယ်က ဆရဘကသ်ူ

မ ဘွေးအဆနမ ငာ့ ်

ဆင ဆကကွေးမပနလ်ညထ်ဆူထဘငန် ငုရ်နအ်

တ က် အဘမြထံဘွေးမြငွ်ေး

• စ န် ာ့ပစ်ပစစညွ်ေးအစ ုငအ်ြွဲနငှာ့ ်ညစ်ညမ်ွေးမှု 

စီမံြန် ာ့ြ ွဲမှုမ ဘွေးဆပေါ်တ င်

အဆထဘက်အပံာ့ဆပွေးမြငွ်ေး



အဓ က နယ ်ယ ် ံိုားခိုေလံိုားန ငာ့ ် ကဆ် ိုင ်ညာ့ ် အခ က ်
-  ဋ  ကခပြေ ွ်ောားြှုဒဏ်  ကသ်ရောကသ်န ညာ့်
နယသ်ပြြ ောား အ ါအဝင ်လြူှုသရားဆ ိုငရ်ော

အောားလံိုား ါဝငန် ိုငြ်ှု ပြြှငာ့တ်ငပ်ခငာ်း

• ပဋ ပကခမ ဘွေး သတ ထဘွေးမြငွ်ေးနငှာ့ ်လူတ ုငွ်ေးပါဝင်ငန် ငုမ်ှု

ဆသြ ဘဆစရနအ်တ က် ရငွ်ေးနှွီေးမမြှြုပ်နှမံှုအဘွေးလံွုေးတ င်

လူတ ုငွ်ေးပါဝင်ငန် ငုမ်ှုနငှာ့ ်

ပင မ်ွေးြ မ်ွေးဆရွေးလုပ်ငနွ်ေးစဉ်မ ဘွေး* ထညာ့သ် ငွ်ေးမြငွ်ေး

• ပဋ ပကခမ စ်ပ ဘွေးမှုဒဏ ်

သက်ဆရဘက်ဆနသညာ့န်ယဆ်မမမ ဘွေးနငှာ့ ်  ံ 

ပ  ြုွေးမှုနညွ်ေးပါွေးဆသဘနယဆ်မမမ ဘွေး၌ ရငွ်ေးနှွီေးမမြှြုပ်နှမံှု

တ ုွေးတက်ဆစမြငွ်ေး



CPF ၏ ရညြ် န်ားခ ကြ် ောား ရရ  သေရန်အတကွ ်ပြေသ် ေါ်လောန ိုင ်ညာ့ ် 

အနတရောယ ်ဆံိုားရှု ံားန ိုငသ်ပခြ ောား
• မပြုမပငဆ်မပဘငွ်ေးလွဲမှုအရှ နအ်ဟနု ်ဆနွှေးဆက ွေးမြငွ်ေး

• မပြုမပငဆ်မပဘငွ်ေးလွဲမှုမ ဘွေးနငှာ့ ်ရငွ်ေးနှွီေးမမြှြုပ်နှမံှုမ ဘွေး 

အဆကဘငအ်ထညဆ် ဘ်ရနအ်တ က ်အ  ွဲွံ့အစညွ်ေးဆ ငုရ်ဘ

လပ်ုဆဆဘငန် ငုစ် မ်ွေး အဘွေးနညွ်ေးမြငွ်ေး

• ပတဝ်င်နွ်ေးက ငန်ငှာ့ ်လမူှုဆရွေး အကဘအက ယဆ်ပွေးမှုဆ ငုရ်ဘ 

စီမံြန် ာ့ြ ွဲမှုမ ဘွေးအဘွေး န ငုင်တံကဘစံြ  နစံ်နှုနွ်ေးနငှာ့ ်က ကုည်ဆီစရန ်

စ နဆ်ြေါ်မှုမ ဘွေး ရှ မြငွ်ေး

• အမမငသ်ဆဘဘထဘွေးမ ဘွေး နကန်ကရ်ှု  ငွ်ေးရှု  ငွ်ေး က ွဲမပဘွေးဆနသညာ့ ်ဝင်နွ်ေးက ငတ် င ်

stakeholders မ ဘွေး၏ ရပ်တညြ် ကမ် ဘွေး က ွဲမပဘွေးလ ကရှ် မြငွ်ေး

• အကကမ်ွေး က ်ပဋ ပကခ မ စ်စဉ်မ ဘွေး မ စ်ပ ဘွေးလဘန ငုသ်ညာ့ ်

အလဘွေးအလဘရှ ဆနမြငွ်ေး



ဆံိုားရှု ံားန ိုငသ်ပခ အနတရောယြ် ောား သလ ောာ့က သေရန်အတကွ်

အဆ ိုပ ြုထောားသ ော အခ ကြ် ောား

• အ  ွဲွံ့အစညွ်ေးဆ ငုရ်ဘ လုပ်ဆဆဘငန် ငုစ် မ်ွေး ပ ုမ ုအဘွေးဆကဘငွ်ေးဆစမြငွ်ေး

(ကကီွေးကကပ်က ပ်က ွဲမှုဆ ငုရ်ဘ၊ လူမှုဆရွေးနငှာ့ ်ပတ်ဝင်နွ်ေးက င ်

ထ နွ်ေးသ မ်ွေး ကဘက ယ်ဆစဘငာ့ဆ်ရဘှက်ဆရွေးဆ ငုရ်ဘ) 

• အစ ုွေးရနငှာ့ ်ဆရဘ အစ ုွေးရ မဟုတ်သညာ့ ်

အမြဘွေးအ  ွဲွံ့အစညွ်ေးမ ဘွေးနငှာ့ပ်ါ က ယ်မပန ာ့စ် ဘနငှာ့ ်အဘွေးလံုွေး 

ပါဝင်ငန် ငုဆ်စရန ်ြ  တ်ဆက်ဆဆဘငရ် က်မြငွ်ေး

•   ံွံ့ ပ  ြုွေး ဆရွေးလုပ်ငနွ်ေးမ ဘွေးအတ က ်ဆဒသြမံ ဘွေးနငှာ့ ်

တ ုငွ်ေးဆဒသကကွီေးနငှာ့ ်မပညန်ယအ်ဆငာ့ ်ဌဘနအသွီေးသွီေးအဘွေး 

စ မ်ွေးဆဆဘငရ်ည ်မမြှငာ့တ်ငဆ်ပွေးမြငွ်ေးနငှာ့ ်လုပ်ပ ုငြ် ငာ့ ်ပ ုမ ု 

ဆပွေးအပ်မြငွ်ေး

• လုပ်ငနွ်ေး စီမံက နွ်ေးမ ဘွေးအဘွေး ဆစဘငာ့က်ကညာ့ဆ်လာ့လဘသညာ့ ်

အဆထဘက်အကူမပြု လုပ်ငနွ်ေးစဉ်မ ဘွေး အဘွေးဆကဘငွ်ေးဆစမြငွ်ေးနငှာ့ ်

သတငွ်ေးအြ ကအ်လကမ် ဘွေး စုစညွ်ေး ဆဆဘငရ် က်မြငွ်ေး



သဆာွးသနာွးရန် လြ်ားညွန် သြားခွန်ားြ ောား

• CPF တ င ်အဆ မုပြုထဘွေးဆသဘ အဓ ကနယပ်ယမ် ဘွေးနငှာ့်

ရညမ်နှွ်ေးြ ကမ် ဘွေးသည ်ကမဘ္ာ့ဘဏအ်ုပ်စ ုအဆနမ ငာ့ ်မမနမ်ဘန ငုင်တံ င ်

အဘရုံစ ကုသ်ငာ့သ်ညာ့ ်အဓ က နယပ်ယမ် ဘွေးဟ ုထငပ်ါသလဘွေး။ 

• အမြဘွေးကဏ္ဍမ ဘွေး သ ု ာ့မဟတု ်နယပ်ယမ် ဘွေးအဘွေး 

ထညာ့သ် ငွ်ေးစဉ်ွေးစဘွေးသငာ့ပ်ါသနညွ်ေး။

• CPF၏ အဓ ကနယပ်ယမ် ဘွေးဆအဘငမ်မငမ်ှုရရှ ရနအ်တ က ်     

မညသ်ညာ့စ် နဆ်ြေါ်မှုမ ဘွေး က ငုတ် ယဆ်မ ရှငွ်ေးရန ်လ အုပ်သနညွ်ေး။

• နယပ်ယ ်သံွုေးြုလံွုေးနငှာ့ဆ်ကစ်ပ်သညာ့ ်ကဏ္ဍမ စ်သညာ့ ်

ပဋ ပကခမ စ်ပ ဘွေးမှုဒဏ ်သကဆ်ရဘကဆ်နသညာ့န်ယဆ်မမမ ဘွေးအတ က ်

အပါအဝင်င ်လမူှုဆရွေးဆ ငုရ်ဘ အဘွေးလံွုေးပါဝင်ငန် ငုမ်ှု မမြှငာ့တ်ငမ်ြငွ်ေးအဘွေး 

ကျွန်ပ်ုတ ု ာ့ အဆနမ ငာ့ ်လကဆ်တ ွံ့တ င ်မညသ် ု ာ့ 

အဆကဘငွ်ေးဆံွုေးထညာ့သ် ငွ်ေးလပ်ုဆဆဘငန် ငုမ်ညန်ညွ်ေး။

• အစ ွုေးရအဆနမ ငာ့ ်  ံ ွံ့ ပ  ြုွေးမှုလပ်ုငနွ်ေးမ ဘွေး ပ မု ဆုကဘငွ်ေးမ န၍် မမနဆ်နစ် ဘ 

အဆကဘငအ်ထညဆ် ဘ်ရဘတ င ်ကမဘ္ဘဏအ်ုပ်စ ုအဆနမ ငာ့ ်မညသ် ု ာ့ 

ပံာ့ပ ွုေးကညူနီ ငုမ်ညန်ညွ်ေး။


