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လၵၢ််းၵၢၼ်် ွ််ဢ်််  ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ  ်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိ်ု ််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမ ိူင််းမ ိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမ ိူင််း မ ိူင််းဢရမ်း  ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ် 

ဝ   လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ်် ွ်တ်င််းမိူတ််း်  ပဵ်ပ်ွင် ၵၢႈၼမ််း

ေႃႈဢ်း   ်းၾင််ႇေႃႈတ်း   ်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ  တၼင်တိူဝ် တၼင််း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ  ်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမ ိူင််းမ ိူင််း မ ိူင််းဢရမ်း

  ်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပငွ််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းဢရမ်း  ်ႇၵၢၼ်် 



်မ် တွ်််း ွ် ််ႇင ိ်ု ််း ဢ််လ ိူဝၵ်ၢ ိုတ််းဝ  
ၵၢၼ်် ွ်််ႇထွ်် ်ႈၼ်းရၵၢ င ိ်ု ််းတွ် ််း
ဢ််လ  ႁပ် တ   ို်််ႇၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼေႃႈၵၢ  ််် ရလ 
င ိ်ု ််း ွ်််ႇ ဢ်် ၵၢိူ်််းေႃႈၵၢ  လႈၼေႃႈၵၢ  ််် လ  ပ်် 

င ိ်ု ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ တ ်ႇပဵ််လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း
င ိ်ု ််းဢ််လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ပ််ၸိူ်း
လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် တ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
တွ်််ႊတ ်ႇၽတ််းၽဵင််ႇလ  လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ်ႈၼ်းရၵၢ 
င ိ်ု ််း ဝ ်ဢ်မ် ်းဝ  ရလ ငိ်ု ််းၵၢမ် ထႅမ်တ ်ႇၵၢၼ််
ၸင်ွ်းေႃႈၸ်း 

ၵၢ ်ႊ ိုတ််းႁဵတ််း  ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း 
င ိ်ု ််းၵၢ ိုတ််းႁူမ် ဝ ်း ွ် ််ႇယဝ် င ိ်ု ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ ဵင ်
်ႈၼ်းၵၢၼ်် ိုတဢ်ဝ်  ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း၊ င ိ်ု ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ
ၵၢ ်ႊပႈၼ ပ ်း  ိုင််ႇဝႅတ် လွမ် တ ိ်ု ််းပဵ််၊ ၵၢ ်ႊင ိ်ု ််း   
ဢ််လ  ပ််ယွ်် ်  ၵၢၼ်် ိုတ််းဢဝ် ိူဝ် င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း
ၸ ိူဝ််း်   

ၵၢၼ််ဢဝ်ပိ်ု  ်ၽွ်််း  ်ိူဝ်  ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း 
 ို်််ႇပ ိူင််ႇရလ  ို်််ႇၸတ််းၵၢၼ်် ၵၢပ််းၵၢ ်ႇလိူၺ် 
 ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း 

ၵၢၼ််ပ ိုတ််ႇတ  ပွင််ႇ
ေႃႈ   ၸႈၼ 

ႈ်ၼ်းတွ်််ႊ  ် 
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ၵၢၼ်် ိုတ််းဢဝ်  ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််းၸ ိူဝ််း််် 
မ ်းယိူ်ႇတ  လႈၼၽွင်  

တ ်ႇၵၢၼ််ဢဝ်ပိ်ု ် ၽွ်််း
ၵၢပ််းၵၢ ်ႇလိူၺ်  ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််း််် 
မ ်းတၼင််းလ ိူၵၢ်  င်ၽွင ် 

တ ်ႇၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ င ိ်ု ််း ဝ် 
ဢ််လ  မ ်းတ   ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််း်််  မ် 
မ ်းတၼင််းလ ိူၵၢ်  င်ၽွင ် 

င ိ်ု ််း ဝ် ဢ််လ  မ ်းတ  
 ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််း် ်် မ ်းၽွ ်််းယွ် ် ် ိူဝ်
်မ် တွ်််းၵၢၼ််င ိ်ု ််း (NBFs) ၸ ိူင် ႁိုဝၽ်ွင ် 

ၵၢၼ် ်ၼင် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ် ိူဝတ်ွ် ််ႊ
င ိ်ု ််းပၵႅၢ််ႇပ ိူင် ်ႈၼ်းင ိ်ု ််း ဝ်  ိူဝ််း ငွ်ငဝ် 
တ ိ်ု ််း်  ပဵ််ၸ ိူင် ႁိုဝၽ်ွင်  

႑

႒

႓

႔

႕

လွင် တၼင််း

ဢ်် ဝ် ပ ်း ႈ်ၼ်းတွ်််ႊ  ် 
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ႁႅင််း ိူဝ််းငဝ် တ ိ်ု ််း ဢ််မ ်း ႈ်ၼ်းမ ိူင််းမၼ်််ႊ

● ၵၢၼ်် ိုတ််းႁဵတ််း ိူဝ််း ွင် ငဝ် တ ို်််း်  ပဵ််ဢဵ််ႁႅင််းလမ််ႇလငွ် လိူင် ဢ််ပ်််ႇၵၢၼ််မၼၵၢ် မ ်း

မ ိူင််းမၼ်််ႊယဝ်  

●  ိူဝ််း ိူင််ႇဢၵွၢ််ႇ်ွၵၢ် မ ိူင််း ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ ႗႐ ဝၼၵၢ် တ ်ႇပ ်ႊ ႒႐႑႒-႒႐႑႓ ်  ပဵ်် ၵၢႈ်််းထၼတ် ၊

ၵၢၼ်် ိုတ််း  ိူဝ််းရႁ်ႊရလ ၵၢၼ််ၽတ််းမ  ၸ ိူဝ််း်  ယဝ်  

● ၵၢႈတ််းထၼတ် တ ိ်ု ််းပဵ် ််  ပဵ်် ိူဝ််း ွင််ႇဢၵွၢ််ႇတ  ် ိူင် မ ိူင််းမၼ်််ႊယဝ်  ်ႈၼ်းပ ်ႊ ႒႐႑႗-႑႘ ်  

မ ်း ႁူဝ်ပၼၵၢ််ႇ ႕႐ ်ႈၼ်း  ိူဝ််း ိူင််ႇဢၵွၢ််ႇတင််း ဵင်  

● လွင်  ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််း်  ပဵ်လ်ွင် တၼင််းပ ိူင်လိူင် ဢ်ပ် ်း်ႈၼ်း ပၼငဢ်ိုပ််ႇဢဝ််း

လွင် ငမ််းယဵ် ယ်ဝ်  မ်််းၵၢပ််းၵၢ ်ႇပ ်းတင််း ပ ိူင်မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ၊ ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းရလ ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း

ၸ ိူဝ််း်  ထႅင် ၵၢွ်််ႇ 

● ၵၢၼ်် ၼင် ႁ်ႂ်ႈ လွင် ၵၢိုမ််းၵၢမ်ၸတ််းၵၢၼ်် ိူဝ််းတ ို ်််းရလ ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ ်မ ်တွ်််း

တ ိူဝ််းလ မ ်း််် ပဵ်် တွ်််ႊလမ််ႇလွင် လိူင် ်ႈၼ်းၵၢၼ််တမ််းမၵၢ််းၽ င် ပ ိူင်ရလ ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် 

လွင် လႅၵၢ် လ ်ႊ 
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● ၽ င် ပ ိူင် ေႃႈမ ်ႇရႁ်ႊ ပ ်ႊ ႒႐႑႕ ်  ပဵ််ဢ်် မိူ ် ရမ်းဝ  ၽ င် ပ ိူင ်ိူဝ််းရႁ်ႊ ပ ်ႊ ႑်ႇ႙်ႇ႙႔ ယဝ်  

ၵၢွပ် ၵၢၼ််မိူ ် ရမ်းဢွ် ််  ရလ တၼင််းယၼပ််ႇ်ႈၼ်းလွၵၢ််းလ ်းၵၢၼ် ်ၼင် ေႃႈ 

ၵၢၼ််မၵၢ််းမ်် ၽ င် မ ိူင််း််် လ  ၸ ိူင် ်ၼ်််းမ ်း 

● ၵၢၼ််မၼၵၢ် မ ်းလိူင်ပငွ််ႊၸ ိုင် ်  ႁ ပ်် င ိ်ု ််း ဝ် ပ ိူင်လိူင် တ ်ႇလိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ယဝ်  (႕႐ %) ၵၢၼ််

ၵၢမ် ပ  ်မ်ရတ ပဵ် ၵ်ၢၼ် ်ိုတ််းဢၵွၢ််ႇ ိူဝ််းတ ို်််း ဢ်လ်ိူငပ်ငွ််ႊၸ ိုင် ႁူမ် လိူင််းတ ိ်ု ််း််် ယဝ်  

ၵၢၼ်််မ် မ်််းမဵ် ်ရလ ၵၢႈ်််းထၼတ် တ ိ်ု ််းပဵ် ်၊ ၵၢၼ် ်ႅငၵ်ၢႅဝ် င ိ်ု ််း မ််း၊ရလ ၵၢၼ််မ  

ႈ်ၼ်းမ ိူင််းမၼ်််ႊ်  ပဵ််ၵၢၼ််လိူင်ရလ ပဵ််ဢ််ဢဵ််ႁႅင််းယႈၼ်ႇေႃႈ ပ ိ်ူ ် တ ်ႇမ ိူင််းမၼ ်််ႊယဝ်  

● မ ိူင််းမၼ်််ႊ်  ပဵ််ၽိူ  ဝ် ၸိုမ််း Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ေႃႈ 

တ ိုၵၢ် ႁတဵ််း ၼင် တ ်ႇမ ်းၵၢၼ််ဢဝ်ပိ်ု ် ၽွ်််းရလ လွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ်ႈၼ်းၵၢၼ်် ိုတ််း

ႁဵတ််း ိူဝ််းတ ိ်ု ််း 

ႁႅင််း ိူဝ််းငဝ် တ ိ်ု ််း ဢ််မ ်း ႈ်ၼ်းမ ိူင််းမၼ်််ႊ
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လၵ်ၢ်းမ ိူင််း (႒႐႐႘) ၵၢ်််ႊ (႓႗)

်ႈၼ်းလၵ်ၢ်းမ ိူင််း ႒႐႐႘ ််် လၼတ် ဝ  ဝ  ၸဝ်  ွင်  ိူဝ််းတ ိ်ု ််းတင််း င်ဵ ်  ပဵ််ၸ ိုင် မ ိူင််းပ ိူင််ႇ် ေႃႈ ဢမ််ႇမ ်းလွင် ေႃႈႁ 

ႁမ် ေႃႈတ ်ႇ ၵၢၼ််ၽ ိူမ် တ ိူမ််းၸႅၵၢ််ႇရၽ င ိ်ု ််း ဝ်  ိူဝ််းတ ိ်ု ််း ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ၊ တ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းဝ   

႓႗ ၸ ိုင် မ ိူင််း  ် 

ၵၢ) ပဵ််ၸဝ်  ွင် ငဝ ်ေႃႈတ ်ႇ  ိူဝ််း ငွင်ဝ ်တ ိ်ု ််း  ်ိူဝ်လ ်တ်ႈၼ လ ် ၊် ် ိူဝ်် မ် တႈၼ ်မ် ရလ 
်ႈၼ်းလိူမ််းတင််း ဵင် ဢ််မ ်း်ႈၼ်းလႅ် ််ႊမ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ 

 ) ေႃႈတလ  မၵၢ််းတမ််း ၽ င် မ ိူင််း တ ်ႇၵၢိုမ််းၵၢမ်ၸတ််းၵၢၼ်လ်  ် ိူဝ် ၸိုမ််းၵၢၼ််
မၼၵၢ် မ ်းဢ်် ိုတ််းဢဝ ်ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််းၸ ိုင ်မ ိူင််း 

င) တ ်ႇၵၢိူ်််းမ ိူင််း မ ်း ို်််ႇပ ိူင််ႇ ိူဝ််း ငွ်၊ မ ်း ို်််ႇၸၼမ််ႇပိူၺ ် ိူဝ််းမွ် ််ႇ၊ မ ်း ို်််ႇ ၼင် ပွငႁ်င််းေႃႈ  ၊
မ ်း ို်််ႇ ိူင််ႊ ၼင ်ရလ မ ်း ို်််ႇပဵ််ၸဝ ် ငွ ်ၸ ိူဝ််း ််် ေႃႈတလ  ပ်် ိ်ု ််ႇ ပ်် ႈၼင် 
ၸွမ််းလိူၺ် ပၵၢ််းပ ိူင်ဢ််မၵၢ််းတမ််းဝ   
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လၵ်ၢ်းမ ိူင််း ႒႐႐႘ လွၵ်ၢ်းမ ႕

လွၵ်ၢ်းမ ႕-

႒်ႇ႙ -  ွ်််ႇ်မ် မ်််းမဵ််ရလ ၵၢႈ်််းထၼတ် တ ိ်ု ််းပဵ်် ဢ်မ် ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ မ ်း ို်််ႇႁဵတ််း

 ၼင် ်ႈၼ်းတ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ၸမ်ွ်းလိူၺ် ၽ င် မ ိူင််း ဢ်တ်မ််းဝ   

႓႐ -  ွ်််ႇ ိူဝ််းရႁ်ႊရလ ေႃႈမ ်ႇရႁ်း ဢ်မ် ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ မ  ို်််ႇႁတဵ််း ၼင် ်ႈၼ်းမ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ

ၸမ်ွ်းလိူၺ် ၽ င် မ ိူင််းဢ််မၵၢ််းတမ််းဝ   

်ႈၼ်းလၵ်ွၢ်းမ ႕ ််် မၵ်ၢ်းမ ဝ  ႁႂ်ႈ် တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း  ဝ် မ ်း ိ်ု ််ႇၵၢပ်ဵ်း ွ်််ႇ ်မ် မ်််းမဵ််ရလ ၵၢႈ်််းထၼတ် တ ိ်ု ််းပဵ််

ၸွမ််းလိူၺ် ၽ င် မ ိူင််း မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ၵွၢပ် မၵ်ၢ်းမ်် ဝ  ်င််ႇ် ရလ တ ိူင််းတင််း ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ၸၼင််ႊရမ်ႇ င ိ်ု ််း ဝ် ႁင််းေႃႈ  

တ ိူဝ််း်မ်မ ်း 
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ငဝ််းလ ်းၵၢၼ်် ိုတ််းဢဝ်
 ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််း

• ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ င ိ်ု ််း ိူဝ်  ိူဝ််းတ ိ်ု ််း ်ႈၼ်း
ရၵၢ တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း တ  မ ိူင််းမၼ်််ႊ်  
မ ်းလင်ွ ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢ််ႁႅင််း 

• ၸမ်ွ်းလိူၺ်  ပ်ႅ်းႁၼင််ႊ် ိူဝ်လၼဝၽ်ၼင််း မ ိူဝ် 
႒႐႑႖ ေႃႈ  ၼတ် လၼမ််းတိူၺ််း ေႃႈမ ရႁ်ႊ
ၸ ိုင် တ  တ ိူင််းေႃႈၸ်ႊၵၢင်ႅ်း်  ၵၢၼ်် ိုတ််း
ဢၵွၢ််ႇ်မ်ေႃႈ ပ ိ်ူ ်  တ  မ ိူင််း  ၼင််း မ် 
ေႃႈဢ်ႇေႃႈ ပ ိ်ူ ် ယဝ်  

• ပ ိူဝ် တ ်ႇ လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် တိူဝ် ၸ ိုင် မ ိူင််းရလ 
တ ်ႇႁႂ်ႈ် ၵၢိူ်််းမ ိူင််းၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ  လ  ၸၼမ််ႇလွင် 
 ိူဝ််းတ ိ်ု ််းလ ိူင််ႇၵၢ ိ်ု ််း်  ေႃႈ ရလ 
တ ိူဝ််းလိူဝ််ႇ ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း်  
မ ်း 
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တွ်််ႊဢ်် လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ပ ိူင််ႇငမ််းရလ ၸတ််းၵၢၼ််

တွ်််ႊဢ်် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း/တ ိူင််း ပ ိူင််ႇငမ််းရလ ၸတ််းၵၢၼ််

တွ်််ႊဢ်် ႁူမ် ၵၢ်် ( ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း/တ ိူင််း ႁူမ် ၸမ်ွ်း မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ) ပ ိူင််ႇငမ််းရလ 
ၸတ််းၵၢၼ်် 

တွ်််ႊဢ်ႁ်ူမ ်ၵၢ ်် (မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ႁူမ် ၸမ်ွ်း ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း/တ ိူင််း) ပ ိူင််ႇငမ််းရလ 
ၸတ််းၵၢၼ်် 

တၼင််းလ ိူၵ်ၢ တ ်ႇၵၢၼ််ဢဝ်ပိ်ု  ်ၽွ်််း
 ်ိူဝ်  ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််း

႑

႒

႓

႔
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တၼင််းလ ိူၵ်ၢ 
တ ်ႇၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵ်ၢ်ႇ ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််း

ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ ိူဝ််း ွင်ငဝ ်တ ိ်ု ််း လိူၺ် တၼင််းၽၼတ် /တၼင််းပ်််ႇၾ   

တိူဝ်ယၼင််ႇ - ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ်င ိ်ု ််းတငွ််း တ ်ႇၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ ိ်ု ် ငဝ် 
်ႈၼ်းေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း/တ ိူင််း 

ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ ိူဝ််း ွင်ငဝ ်တ ိ်ု ််း လိူၺ် တၼင််း  ိုဝ ်/ ၵၢမ််း  ိုဝ ်

• လိုၵၢ် တ  လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း/တ ိူင််း
• လိုၵၢ် တ  လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ေႃႈၸ်းမ ိူင််း/တ ိူင််း ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း/တ ိူင််း
• လိုၵၢ် တ  လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း/တ ိူင််း ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
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င ိ်ု ််း ဝ် ဢ််လ  မ ်းတ   ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််း

● တ  ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇင ို်််းၸႈၼ ၸ ်ႇ တွ်််ႊင ိ်ု ််း ဝ် ဢ််လ  ၸွမ််း  ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််း ််် 
လ  ပဵ်လ်ွင် ထဵင်ေႃႈမ ်းၵၢ်လ်ိူင်ဝ  ၵၢိူ်ႊတ   

●  င်ၸ ိူဝ် ဝ  ၵၢၼ််ပ ိူင််ႇငမ််း ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််း်  မ ်း ႈ်ၼ်းမ ိုဝ််းလိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ၵၢၼင်ၸ ိုင်
ၸၼင််ႊပ််ၽွ်််းလ  ၸၼမ််ႇပိူၺ် ေႃႈတ ်ႇ ၵၢိူ်််းမ ိူင််းၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ   
မ မ  - ၵၢိူ်််းမ ိူင််းပ ိုင််ႇငမ််း  ိူဝ််း ွင်် ႈၼ်းမ ိူင််း  ်ိူင ်မ ိူင််း 

●  င်ၸ ိူဝ် ဝ  ၵၢၼ်ပ် ိူင််ႇငမ််း ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ို်််း််် မ ်း်ႈၼ်းမ ိုဝ််းေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းၸ ိုင် ၸၼင််ႊပဵ််မ ်း
လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢ်် ်မ် မႅတ် င ိ်ု ််း ဝ်  

မ မ  - တွ်််ႊၵၢၼ််ယိူ်ႇ ဝ််း ႈ်ၼ်းေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း််် ၸၼင််ႊဢၼပ ််ွပ််ႇပ််  ို်််ႇပ ိူင််ႇငမ််း ေႃႈၵၢ  လႈၼေႃႈၵၢ  ်််  

● ႁ်ႂ်ႈ မ ်းၽွ်််းလ  ၽဵင််ႇပဵင််း ်ႈၼ်းတွ် ််ႊၵၢၼ််င ိ်ု ််း််် ၸ ိုင် မ ိူင််း ေႃႈတလ  ၽတ််းၽဵင််ႇပ်် လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ်ႈၼ်း
်မ် မႅတ် င ိ်ု ််း (NBFs) ဢ််ပဵ် ်ၸွမ််းလိူၺ်  ိ်ု ််ႇပ ိူင််ႇငမ််း 

● ၵၢၼ််တိုမ် တ ိူဝ ်ႁ မ််းႁွမ််း ရလ ၾ င် တ ိ်ု ််းပဵ ်် ယွ်် လိူၺ် ၵၢၼ်် ိုတ််းႁဵတ််း ိူဝ််းတ ို ်််း ််် ေႃႈၵၢ  
ေႃႈတလ     ၸႈၼပ ်း ်ႈၼ်းၵၢၼ်မ်ငႅ််ႇရၽင ိ်ု ််း ဝ် ယိူ်ႇ 
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 ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််းရလ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵ်ၢ်ႇင ိ်ု ််းတွင််း

● လွင် မၵၢ််း ၼ်််းဢ််် ိူင် ရတ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ် င ိ်ု ််း ဢ််ၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််း  ိူဝ််း ငွ်ငဝ် 
တ ို ်််းဢ််ဝ  ် ်် ပဵ််ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇင ိ်ု ််းၵၢ ်ႊ ၼတ ်ယ မ် ( ပဵ ််င ိ်ု ််းၵၢ ိုတ််းလ ိူဝ်
ဝ ်းေႃႈ ်ပ်  ွ် ််ႇထွ် ်  ို်််း ၵၢ ်ႊၸႈၼ ၸ ်ႇ တွ် ််ႊ ိုတ််းဢွၵၢ််ႇ ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ို်််း၊
ၵၢ ်ႊလိုမ််းလ ်းပႈၼ ပ ်း  ိုင််ႇဝႅတ် လွမ် ၵၢ ်ႊႁငႅ််းၵၢၼ််ၵၢိူ်််း ၸ ိူဝ််း််် တင််း ဵင် ) လ လ ၵၢွၺ််း 
ဢမ််ႇၸႈၼ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇင ို်််း ဢ််   ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််း််် ေႃႈ လ  မ ်း 
ၵွၢပ် ပ ိူဝ် လွၵ်ၢ မၵၢ််း ၼ်််း်  ရလ င ို်််းၸတ််းၸ်ၵၢ််ႇ ေႃႈၵၢ  ဢမ််ႇလ  ်င််ႇ င ိ်ု ််း ဝ် ဢ်လ်  မ ်းၸွမ််း
 ိူဝ််းငဝ် တ ိ်ု ််း််် ႁူဝ်ပၼၵ်ၢ်ႇတဵမ်  ိ်ု ််းလ  

● ၵၢ ်ႊၸိူဝ််ႊ လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ၵၢၼင် ၵၢိုမ််းၵၢမ်ပ ိူင််ႇငမ််း် ိူဝ်  ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််းဝ  ််် ရတ 
တ ို်််းေႃႈတပ ်ႇၸၼင််ႊေႃႈႁ ႁၼမ် လ  လွင် ၵၢၼ််ၸတ််း ၸႅၵၢ််ႇင ိ်ု ််းၵၢ ်ႊ ၼတ် ယ မ် ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ
ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းရလ တ ိူင််း ၸမွ််းလိူၺ် ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ်င် ိ်ု ််း ဝ်လ   

● ယ ်််  ိူဝ်  ိူဝ််းငဝ် တ ိ်ု ််းေႃႈ ၸၼင််ႊၸတ််းၵၢၼ််လ  ေႃႈ တ  ေႃႈၵၢ  လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢ်် ႈ်ၼ်းၵၢၼ််
င ိ်ု ််း မ် ၸၼင််ႊတ ိူဝ််းႁႅင််းမ ်း 
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 ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််းရလ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵ်ၢ်ႇင ိ်ု ််း ဝ် 

ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း မႅင််ႇၸိူ်း ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း

(လ ်း  ိုဝ ်ပဵင််း)

ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း မႅင််ႇၸိူ်းမ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ

(လ ်းယ််တႈၼ  ိူ်ႇ် ိူဝ)်

င ိ်ု ််းၵၢ ်ႊ ၼတ် ယ မ် ၵၢမ် ၽင်ွ ဢ်မႅ်င််ႇမ ်းၸိူ်း

မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ််် ၸၼင််ႊလႈၼ လ  တ ်ႇ

ၽ ိူမ် ထႅမ်ပ်် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ၸ ိူဝ််းဢမ််ႇမ ်း ိူဝ််းတ ိ်ု ််း

ဢမ််ႇ်််  ိူင််းၵၢၼ်် ဢ််ၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််း

ၸ ိုင် မ ိူင််းတင််းလိုမ် 

တၼင််းလ ိူၵၢ ်တ ်ႇ ၸႅၵၢ််ႇရၽ ၵၢ ်ႊ ၼတ် ယ မ်

ထႅင် လ ်း  ်ိူင် ၸမ််း ယ််  ်ိူဝ် “တၼင််းလိူဝ််ႇ” ေႃႈ ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ  ်ေႃႈၵၢ  ၸၼင််ႊႁဵတ််းလ   တိူဝ်ယၼင််ႇ - လ ်းတၼင််း

ၸႈၼ ၸ ်ႇင ိ်ု ််းပ်် ဢ််ၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််းၵၢၼ််ႁု်် မိ်ု ််း ႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇၵၢ ်ႇပ ိ်ု  ်ထၼ်် မ ိူဝ် ၽွင််းဢ်် တၼင််းလိူဝ််ႇ  ် မ ်းၽွ်််း

ယွ်် ေႃႈတ ်ႇ လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ၵၢၼ််မၼၵၢ ်မိ်ု ််း တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ််် လ တၼင််း်င််ႇ  ််   ၸၼင််ႊေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လွင် ၽဵင််ႇပဵင််းယိူ်ႇ 
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်မ် မႅတ် င ိ်ု ််းဢ််ၵၢ ိုတ််းဝ  

င ိ်ု ််း ွ်််ႇ ဢ််ပ််ဝ  

NFB = င ိ်ု ််းတွ်််းတင််း ဵင် ဢ််လ  ႁပ် ဝ  -  ွ်််ႇဢ််ပ််ဝ   

ၵၢိူ်််းပ ိ်ု  ်တ  
တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း

င ိ်ု ််းဢ််လ  တ   ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း ဢမ််ႇမ ်း င ိ်ု ််းဢ်လ်  တ  
 ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း

ၵၢိူ်််းပ ိ်ု  ်တ  
တ ိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း

င ိ်ု ််း ွ်််ႇဢ််ပ််ဝ  

SERVICES PROVIDED 
BY THE GOVERNMENT

ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း
ဢ်လ်  ႁပ် ၸၼမ််ႇ

ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း
ဢ်လ်  ႁပ် ၸၼမ််ႇ
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 ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််းရလ ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵ်ၢ်ႇင ိ်ု ််း ဝ် 

ေႃႈပ ်းဝ  ၵၢၼ််ၵၢိုမ််းၵၢမ်ၸတ််းၵၢၼ််ေႃႈတ ်ႇ  ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း်် ် မ ်း ႈ်ၼ်းမ ိုဝ််း ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းရလ တ ိူင််း
် ၸ ိုင် ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းရလ တ ိူင််း််် ၸၼင််ႊမ ်းလင်ွ ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ယႈၼ်ႇလိူင်
်ႈၼ်းၵၢၼ်် င ိ်ု ််းယဝ်  

ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ေႃႈတ ်ႇေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
(လ ်း  ိုဝ် ပဵင််း)

ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ေႃႈတ ်ႇမ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
(လ ်းယ််တႈၼ  ိူ်ႇ် ိူဝ်)

လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ၵၢၼင် ၸၼင််ႊဢဝ်
င ိ်ု ််းၵၢ ်ႊ ၼတ် ယ မ်ၵၢမ် ၽင်ွ 

ဢ် ်ိူင််ႇမ ်းၸိူ်း ဝ်််် ၸတ််းၸႅၵ်ၢ်ႇ ိူင််ႇၸိူ်း
ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းဢ််ဢမ််ႇမ ်း  ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း/ 

ဢမ််ႇ််် ၸႈၼ ၸ ်ႇတ  
 ိူင််းၵၢၼ််ဢ််ၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််းၸ ိုင် မ ိူင််းတင််းလိုမ်  

 ဵ်် တၼင််းလ ိူၵၢ ် တ ်ႇၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ င ိ်ု ််းၵၢ ်ႊ ၼတ် ယ မ်
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ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င ိ်ု ််း ဢ််လ  မ ်းလိူၺ် 
 ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််း ႁ်ႂ်ႈ မ ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း

ပဵ််ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင ိ်ု ််း ဢ််လိုၵၢ ်တ  
ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းရလ တ ိူင််း ၸ ိူဝ််းလ  ႁပ် င ိ်ု ််း
်မ် မႅတ်  ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ိ်ု ််း ်မ်လ ိူဝ်ေႃႈ 
ဢ််ၵၢိ်ူ ််းၵၢိူ်ႊေႃႈၵၢ  ေႃႈၵၢ  ၵၢ ိုင််ႇလ  ႁပ် ၽတ််းၽဵင််ႇ
််် ေႃႈ ရၽမငႅ််ႇ ိူင််ႇၸိူ်းထ ိုင် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
ၸ ိူဝ််းလ  ႁပ် င ိ်ု ််း ေႃႈဢ်ႇလ ိူဝ်ေႃႈ ဢ််ၵၢ ိုင််ႇ
လ  ႁပ် ၊
(ေႃႈပ ်းလၼတ် ထႅင် လ ်း  ်ိူင် ေႃႈၵၢ  ) 
ပဵ််လ ်းၸတ််းၽဵင််ႇပဵင််း ႁႂ်ႈ် လ  ႁႂ်ႈ ်လ  မ ိ်ူ ၵ်ၢၼ််
ၽတ် ၽဵင််ႇတင််းမ ိူင််း 

မ ိ်ူ ်ၵၢ််တင််း  ွင်ပ ိူင််ႇငမ််းလိူင်ပွင််ႊၸ ိုင ်ၵၢၼင်
ဢ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇမႅင််ႇပ််ၸိူ်း တ ိူင််း ရလ 
ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ဝ် ၽဵင််ႇၽင်ဵ်ႇပဵင််းပဵင််း 
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ၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််င ိ်ု ််း ဢ််လ  မ ်းလိူၺ် 
 ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််း ႁ်ႂ်ႈ မ ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း

●  ငၸ် ိူဝ် ဝ  လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ၵၢၼင််  ႁတဵ််း ၼင် ပ််
ႁႂ်ႈ် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ရလ တ ိူင််း ၸ ိူဝ််းလ  ႁပ် င ိ်ု ််းေႃႈဢ်ႇလ ိူဝ်ေႃႈ 
ပ ိူင်ၽဵ်် ််် ႁႂ်ႈ် ေႃႈပ ်းလ  ႁပ် ပဵင််း ၸ်် မ ိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
ဢမ််ႇ််် ႁႂ်ႈ် လ  ၽဵင််ႇ ပဵင််းၵၢ ််တင််း
ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းတင််းတ ိူင််းဢ််မၼၵၢ် မ ်းၸ ိူဝ််း််် ၸ ိုင် တၼင််းယၼပ််ႇ
ဢ််ၸၼင််ႊၵၢ ိူတ််ႇပဵ်မ် ်း််် ရတ ၸၼင််ႊပဵ််
ပို်် ၽွ်််း်ၵၢ််းလိူင် တ  လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ၵၢၼင် 
ၵၢွပ်  ဝ်ဢမ််ႇၸၼင််ႊ ယ ိ်ု ််းထ ိုင်လ  ်  တ  ဢ်မ် ်း ိူဝ််း
 ွင်ငဝ် တ ိ်ု ််း်် ်ယိူ်ႇ 

●  ွ်််ႇင ိ်ု ််း ဝ် ရလ 
 ွ်််ႇႁဵတ််းဢၵွၢ််ႇ ိူဝ််း ွင်ၸိုမ််းၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း ၸ ိူဝ််းၵၢပ််းၵၢ ်ႇတင််း
 ိူဝ််း င်ွငဝ် တ ို်််းၸ ိူဝ််း််် ၸၼင််ႊပဵ်င်ဝ် င ်ႇလွင် 
ဢ််ႁဵတ််းပဵ်လ်ွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင် ်ႈၼ်းၵၢၼ််င ိ်ု ််းရလ ႁတဵ််း
ႁႂ်ႈ် ပဵ်လ်ွင် ဢမ််ႇထ ိုင်တ   
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ၸ်် 

တွ်််ႊၽ ိုၵ်ၢ်းလႅ်််ႇ

ထတ််း ၼင်ပ်် လ ်းတၼင််းၵၢၼ််ၸတ််းၸၵ်ႅၢ်ႇ
 ိူဝ််းတ ို်််းၸ ိူဝ််း်် ်ၽွင်  

ဢိုပ််ႇၵၢိုမ်ၸွမ််းၸိုမ််း( ႒႐ မဵတ် )
ၸၼင််ႊဢဝ်လ ်းတၼင််းၸတ််းၵၢၼ််င ိ်ု ််းလ ်းမႈၼ်ႇၸ ိူင် ႁိုဝ်
ေႃႈ ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ို်််းလ   
်ႈၼ်း ၼဝ််းပွတ််း ၼဝ််း ယၼဝ််း်  ၸၼင််ႊႁဵတ််းလ  ၸ ိူင် ႁိုဝ် 

ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းၸွမ််းၸိုမ််း ( ႑႕ မဵတ် )
ႁႂ်ႈ် လ ိူၵ်ၢ ၵၢိူ်််း် ိူင် ေႃႈၵၢ  တ ်ႇတၼင်တိူဝၸ်ိုမ််းေႃႈ 
တၼင််ႇလၼတ်  

ၸ်် 

ၸ်် 

႑

႒

႓
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တွ်််ႊႁုပ် 
ေႃႈ   လမ််ႇ

လွင် တင််းလ 

● တွ် ််ႊလ  ၸၼမ််ႇပိူၺ်  ိူဝ််းတ ို်််းတ ိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ်ႈၼ်း
မ ိူင််းမၼ်််ႊ ်  မ ်းလွင် ပၵႅၢ််ႇပ ိူင် ၵၢ်် လိူင်လၼင်ေႃႈတ ေႃႈတ  

● တ  ်ႈၼ်းလၵၢ််းမ ိူင််း ႒႐႐႘ ််် ဢမ််ႇမ ်းေႃႈ   ဢ်ေ်ႃႈတေႃႈႁ ႁမ် 
တ ်ႇေႃႈတမၵၢ််းမ်် ေႃႈ   လ  ၸႈၼ်င််ႇ ႁ်ႂ်ႈ လိုၵၢ် တ  လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် 
ၵၢၼင်ေႃႈ ၸၵၢ််းၸႅၵၢ််ႇမႅင််ႇရၽ င ို်််း ဝ်  ိူဝ််းတ ိ်ု ််း ၸိူ်းေႃႈတ ်ႇ
ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းရလ တ ိူင််း 

● လွင် ပၵႅၢ််ႇပ ိူင် တ  ၵၢၼ်ပ် ိူင််ႇၵၢမ််း  ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််း ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း
ရလ တ ိူင််း််် ၸၼင််ႊႁ်ႂ်ႈ ၵၢ ိူတ််ႇပဵ် ် လွင် ပႅၵၢ််ႇပ ိူင ်ယႈၼ်ႇလိူင်
်ႈၼ်းၵၢၼ််င ိ်ု ််းယိူ်ႇ ေႃႈတလ  ဢိုပ််ႇဢိူဝ််း ိုတ် ႁ ႁ်ႂ်ႈ မ ်းလွင် 
ၽငဵ််ႇပဵင််းယိူ်ႇ 

● ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၵၢွ်််းၵၢ ိူင် ၽငဵ််ႇပဵင််း််် ၸၼင််ႊလိုၵၢ် တ  
ၵၢၼ််ၸတ််းၸႅၵၢ််ႇင ိ်ု ််း ဝ်  ိူဝ််းတ ို်််း ်ႈၼ်းရၵၢ ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််းရလ 
တ ိူင််းေႃႈ ပဵ် မ် ်း 

● လ ိူဝ်် ်် ၸၼင််ႊမၵၢ််းမ်် လ  ေႃႈ   လ  ၸႈၼ တ ်ႇၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ
င ို်််း ဝ်  ိူဝ််း ငွ်ငဝ် တ ိ်ု ််း ်ႈၼ်းရၵၢ လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ၵၢၼင်ရလ 
လိူင်ပွင််ႊၸ ိုင် ေႃႈၸ်ႊမ ိူင််း ဝ်ယိူ်ႇ 
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