နည်းး�နာာနိိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး�
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နည်းး�နာာနိိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး� ၂၀၂၀
မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး� (MBEI) သည်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ စတင််မိိတ််ဆက််ခဲ့့�သော�ာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သန္တတရစီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ကိုု�
အကဲဲဖြ�တ််ရန််နှင့််�
ှ တိုးး��တက််စေ�ရန်် အတွွက်် နား�းလည််ရလွွယ််ကူသော�ာ
ူ
သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာရေး�း ကိိရိိယာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �

ကိိန်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ ဒေ�သန္တတရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အလေ့�့အထများ�း�ကိုု� စနစ််တကျျ နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နိုု�င််ရန်် သုုတေ�သနပြု�ုထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််

ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င််အစိုးး�� ရ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင်များ�း
် �နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု��ု ပ််နှံံ�သူများ�း
ူ � မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် ၏
ံ ဒေ�သဆိုု�င်ရာာ
် စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ပိုု�မိုုနား
� �းလည််စေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�
ထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�(MBEI) သည်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�တိုု
ှ
�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီတွွင်် အစိုးး��ရ၏ ရည််မှန်းး
ှ �ချျက််များ�း� တိုးး��တက််

လာာစေ�ရန်် ကူူညီီနိုုင်
� သော�ာ
်
ကိိရိယာာ
ိ
တစ််ခုု အဖြ�စ်် ဦးးတည််ထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုုင်
� ငံ
် အနှံ့့�
ံ
�အပြား�း�တွွင်် အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့့်� ဟန််ချျက််ညီီပြီး�း� ရေ�ရှှည်တ
် ည််တံ့့�
ခိုု�င််မြဲ�ဲသော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ထားး�ပါါသည််။

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််ရန်် အတွွက်် ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၁၄ ခုု နှှင့််� နေ�ပြ�ည််တော်�်� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနယ််မြေ�ေတို့့�ရှိိ�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၆၀၀၀ နီးး�ပါးး�ကိုု� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခဲ့့�ပြီး�း� လိုု�င််စင််ရယူူခြ�င်းး�၊ မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�၊ အစိုးး��ရ၏ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု စသည့််�

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ဤစာာတမ်းး�သည်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�၏ အဓိိကသုုတေ�သန နည်းး�နာာနိိဿယျျကိုု� အကျျဥ်းး�

ချုု�ပ်် ဖော်�်�ပြ�သွားး��ပါါမည််။ မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�၏ သုုတေ�သန နည်းး�နာာနိိဿယျျကိုု� အပြ�ည့််�အဝကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�လိုု�ပါါက မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�း
ဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၁၉ အစီီရင််ခံံစာာ https://asiafoundation.org နှှင့််� https://opendevelopmentmyanmar.net/mbei/ တွွင်် ကြ�ည့််�ရှု့့�နိုု�င််
ပါါသည််။

မည််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး�၏
အဓိိက လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဖြ�စ််သနည်းး�။
ပြ�ည််တွွင်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှင့််�ကု
ှ
န််
ု ထုုတ််လုုပ််မှုုလုပ်
ု ်ငန်းး�များ�း� - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််�ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုု

ကဏ္ဍများ�း�မှှ တရား�းဝင်် ပြ�ည််တွွင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် အဓိိကအာာရုံံ�စိုု�က််ထားး�ပါါသည််။ အများ�း�စုုမှာာ� အသေး�းစား�းနှှင့််�အလတ််စား�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖြ�စ််ကြ�သည််။
မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�သည်် တရား�းမဝင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အဓိိက ကဏ္ဍများ�း� (ဥပမာာ - စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ငါးး�

လုုပ််ငန်းး�၊ သတ္ထုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�းနှှင့််� သစ််တော�ာလုုပ််ငန်းး�) တို့့��ကိုု� အာာရုံံ�စိုု�က််ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ တရား�းမဝင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� အဓိိကကဏ္ဍများ�း�သည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် အမှှန််တကယ်် အရေး�းပါါသည််။ ချျန််လှပ်
ှ ်ထားး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကိုု� မူူအရ မဟုုတ််ဘဲဲ လက််တွေ့�့�ကျျသော�ာ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််သည််။
တရား�းမဝင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အစိုးး��ရနှှင့််� အပြ�န််အလှန်
ှ ်ဆက််သွွယ််မှုုနည်းး�ပါးး�ပြီး��း အဓိိကကဏ္ဍများ�း�မူူ အလွွန််မကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ စည်းး�မျျဥ်းး�

စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ဖြ�စ််နေ�ပြီး��း တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ဆိုု�င််ရာာ နှိုု�င်းး�ယှှဥ််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နို�င်
ု ်ရန်် ခက််ခဲဲနေ�ပါါသည််။ အကြီး��း စား�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််

ညွှှန်းး�ကိိန်းး�တွွင်် ပါါဝင််သော်�်�လည်းး� သေး�းငယ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အရေ�အတွွက််အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��ထက်် များ�း�စွာာ� သာာလွွန််နေ�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ မြ�န််မာ့့�

စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� ရလဒ််များ�း�သည်် သေး�းငယ််သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််သာာဟုု မှှတ််ယူသ
ူ င့််�
ပါါသည််။

အသေး�းစား�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�း

တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �

ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�သည်် အရွွယ််အစား�းအမျိုး�း��မျိုး�း�� ရှိိ�

ကိိန်းး� သည်် ပြ�ည််နယ််နှင့််�တိုု
ှ
�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း� အားး�လုံးး�� မှှ ရရှိိ�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အများ�း�စုုမှာာ� အသေး�းစား�းနှှင့််�

လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ကျေး�း�လက််ဒေ�သနှှင့််�

သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� နမူူနာာ ယူူခဲ့့�သည််။ အဓိိက

အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။

သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�ပါါသည််။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�

မြို့��့ �ပြ� နှှစ််ခုုလုံးး�� ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ကိုု� ထင််ဟပ််စေ�
ပါါသည််။

2

| နည်းး�နာာနိိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းှ း�ကိိန်းး�

ပြ�ည််တွွင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း� - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �

ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုကဏ္ဍ - မြ�န််မာ့့�

ကိိန်းး� သည်် အခြေ�ေခံံထားး�သော�ာ ဒေ�သခံံမြ�န််မာာလုုပ််ငန်းး�များ�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� သည်် အဓိိက ကဏ္ဍများ�း�

၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� အပေါ်�် လုံးး��ဝ အာာရုံံစိုု
� �က််ထားး�သည််။

(စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ငါးး�လုုပ််ငန်းး�၊သတ္တုု�တူူဖော်�်�ရေး�းနှှင့််�
သစ််တော�ာ)ကိုု� ချျန််လှှပ််ထားး�သည််။ ၎င်းး�တွွင််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�သာာ

တိုု�င်းး�တာာမှုုရှိိ�ပြီး��း အများ�း�စုုမှာာ� အစား�းအစား�း ထုုတ််လုုပ််မှုု
လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ဖြ�စ််ကြ�သည််။

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး� တိုု�င်းး�တာာမှုုဆိုု�တာာ ဘာာလဲဲ။
ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�သည်် ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု

အတွွက််ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု�တိုု�င်းး�တာာရန်် အထူးး� အာာရုံံစိုု
� �က််ထားး�သည််။ ဤအချျက််သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် တစ််ခုု
တည််ဆော�ာက််ရန်် နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၊ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��နိုု�င််ရန်် အစိုးး��ရများ�း�မှှ လုုပ််ဆော�ာင််သော�ာ အစီီအမံံများ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်းး
ှ �သည််။ မြ�န််

မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံစီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် (ဥပမာာ -ဈေး�းကွွက််တည််နေ�ရာာနှင့််�နီး
ှ း�ကပ််ခြ�င်းး�) ၏ ရှု့့�ထော�ာင့််�များ�း� အားး�လုံးး��ကိုု�

တိုု�င်းး�တာာသည်် မဟုုတ််ဘဲဲ ရေ�တိုု�နှှင့််� ရေ�လတ်် ကာာလအတွွင်းး� ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�သာာ အဓိိကထားး�သည််။ မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ကိုု� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််�အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�

အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�များ�း� ခွဲဲ�ခြား�း�ထားး�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�
ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

မြေ�ေယာာအသုံးး��ချျနိုု�င််မှုုနှှင့််� လုံံခြုံ� �ံ�မှုု

ယှှဥ််ပြို�ု�င််မှုုတွင်
ွ ် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဥ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့််�ကိုု�က််ညီီခြ�င်း
ှ
း�

တရား�းမဝင််ပေး�းဆော�ာင််ရမှုု

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�

တရား�းဥပဒေ� စိုးး��မိုးး��မှုု

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီနှှင့််� ပတ််သက််၍ အစိုးး��ရများ�း�သည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�၊မူူဝါါဒများ�း� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အဆိုု�ပါါ မူူဝါါဒများ�း� အကော�ာင််အထည််
ဖော်�်�လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် အဓိိက တာာဝန််ရှိိ�သည််။

မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ငယ််များ�း� - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�၏ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီသည်် ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�း

အုုပ််ချုု�ပ််မှုု၏ထူးး�ခြား�း�သော�ာ လက္ခခဏာာများ�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည့််� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�စွာာ�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည််။ အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ဇယားး�တွွင််

မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�၏ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီ၏ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ငယ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

MBEI တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�အလိုု�က်် ညွှှန််ကိိန်းး�အားး�လုံးး��၏ စာာရင်းး�

အဓိက
စစ်တမ်းေဒတာ
လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ(သို့့��)

တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁။ ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�

၁။	အပြီး��း အပြ�တ််မှတ်
ှ ်ပုံံတ
� င််ရန်် သုံးး��လ ထက််ပိုု�မိုု�စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ရသည််

၈။ CDC (သို့့��) DAO လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််လျှော�ာ�က််ရန်် လိုု�အပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�ပေါ�ါင်းး�

(%)

၉။ DICA မှှတ််ပုံံတ
� င်် စာာရွွက််လျှော�ာ�က််ရန်် လိုု�အပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�ပေါ�ါင်းး� (#)

၂။	အပြီး��း အပြ�တ််မှတ်
ှ ်ပုံံတ
� င််ရန်် စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက်် (#)

၁၀။ DISI မှှတ််ပုံံတ
� င်် စာာရွွက််လျှော�ာ�က််ရန်် လိုု�အပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�ပေါ�ါင်းး� (#)

၃။ CDC သို့့�� DAO မှှ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန်် ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)

၁၁။	လိုု�င််စင်် လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း�လေ့�့လာာရန််အတွွက််သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည်် DAO ရုံးး��သို့့��

၄။ DICA မှှ စီးး�ပွား��းရေး�း မှှတ််ပုံံတ
� င်် စာာရွွက််ရရှိိ�ရန်် ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)
၅။	မည််သည့််� မှှတ််ပုံံတ
� င််ကိစ္စ
ိ စမဆိုု� အခက််အခဲဲရှိိ� (%)
၆။ DAO စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
စာာရွွက််စာာတမ်းး�ပမာာဏ (%)
၇။ DAO ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� ကူူညီီတတ််ကြ�ပြီး��း ဗဟုုသုုတရှိိ�ကြ�သည််
ကိုု�သဘော�ာတူူ (%)

တစ််ကြိ�ိမ််မကသွားး��ရော�ာက််ခဲ့ရ
့� သည့််�(%)
၁၂။ DAO ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ� အလုုပ််လုုပ််သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည််(%)
၁၃။ DAO ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)
၁၄။ OSS ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ� လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုုရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည််
၁၅။ OSS ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)
၁၆။ OSS ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� အကူူအညီီပေး�းနိုု�င််ကြ�သည်် (%)
၁၇။DAO တွွင်် သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ဖော�ာင််ပုံစံ
ံ� ံရှိိ�ပြီး��း သွားး��ယူူ၍ရသည်် (%)

နည်းး�နာာနိိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂။ မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၃။ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ပင််မညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�

၁။	လုုပ််ငန်းး�သည်် မြေ�ေပိုု�င််ပြီး��း မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််ပါါ ရှိိ�သည်် (%)

၁။	လုုပ််ငန်းး�များ�း� (သို့့��) စစ််ဆေး�းရေး�း ဝင််ရော�ာက််သည့််� အကြိ�ိမ််ရေ� (#)

၂။	မြေ�ေစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ရရှိိ�ရန်် ကြာ�ာချိိ�န်် (ရက််ပေါ�ါင်းး�)

၂။	စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ကိုု� စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာစေ�သည်် (%

၃။	လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အလယ််အလတ််ထက််မနည်းး�သော�ာ မြေ�ေသိိမ်းး�ခံံနိုု�င််ရသည့််�
အန္တတရာာယ်် ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သည်် (%)
၄။	လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အလယ််အလတ််ထက််မနည်းး�သော�ာ ငှား��းရမ်းး�စာာချုု�ပ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲ
နိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ်် ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သည််(%)
၅။	မြေ�ေသိိမ်းး�ခံံရပါါက လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� မျှှတသော�ာ လျှော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ ရရှိိ�လိိမ့််�မည််ဟုု
ယုံံကြ� �ည််သည်် (%)
၆။	လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� မြေ�ေနှှင့််�ဆိုု�င််သော�ာ ရုံးး��ကိိစ္စစများ�း� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ဖူးး�သော်�်�လည်းး�
အခက််အခဲဲတစ််စုံံတ
� စ််ရာာမရှိိ�ပေ�။ (%)

သဘော�ာတူူ)
၃။	လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ရုံးး��ကိိစ္စစများ�း�၌ ၎င်းး�တို့့��အချိိ�န််၏ ၁၀% အော�ာက််ကိုု� ပေး�းရ
သည်် (%)
၄။	အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ကိုု�င််တွွယ််ရာာ၌ လျျင််မြ�န််
ထိိရော�ာက််သည််
(% သဘော�ာတူူ)
၅။	အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�မှာာ� ခင််မင််စရာာကော�ာင်းး�သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၆။	တံံဆိိပ််တုံးး�� ထုုပေး�းရန််နှင့််�
ှ လက််မှတ်
ှ ်ထိုးး��ပေး�းရန်် ရုံးး��သို့့�� မကြာ�ာခဏ မသွားး��ရ
(% သဘော�ာတူူ)

ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�

၇။	ရုံးး��စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�မှာာ� ရိုးး��ရှှင်းး�သည်် (% သဘော�ာတူူ)

၇။	လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ၂ နှှစ််အတွွင်းး� မြေ�ေကိိစ္စစအငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြ�စ််ခဲ့ဖူးး
့� �သည််

၈။	ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််�ငွေ�ေများ�း�ကိုု� အများ�း�မြ�င််သာာအော�ာင်် ထားး�ရှိိ�ပေး�းသည်် (%
သဘော�ာတူူ)

(%)
၈။	လုုပ််ငန်းး�တွွင်် မြေ�ေဂရန်် (သို့့��) ပုံံ�စံံ ၇ ရှိိ�သည်် (%)

၉။ GAD ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� အကူူအညီီ ပေး�းတတ််ကြ�သည်် (%)

၉။	လုုပ််ငန်းး�ရှှင််ပိုု�င််သော�ာမြေ�ေမှာာ� အခြား�း�သူူ၏ အမည််ပေါ�ါက််နှင့််�
ှ ဖြ�စ််သည်် (%)

၁၀။	ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရုံးး��စား�းပွဲဲ�များ�း�တွွင်် ဝန််ထမ်းး�အသင့််�ရှိိ�နေ�တတ််သည်် (#)

၁၀။	လုုပ််ငန်းး�ပရဝုုဏ််ဝယ််ယူခြ�င်းး
ူ � သို့့�� ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် အခက််အခဲဲများ�း� ကြုံ�ံ�ရသည််

၁၁။	မြို့��့ �နယ််အတွွင်းး� ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� ရှိိ�သည်် (%)

(%)
၁၁။ GAD မြေ�ေဂရန််ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�ပေါ�ါင်းး� (#)

ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�

၁၂။ DALMS ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� ကူူညီီတတ််ကြ�သည်် (%)

၁၂။	အစိုးး��ရ၏ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််� ငွေ�ေနှုုန်းး�ထားး�

၁၃။ GAD တွွင်် သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ဖော�ာင််ပုံစံ
ံ� ံရှိိ�ပြီး��း သွားး��ယူူ၍ရသည်် (%)
၁၄။ DALMS တွွင်် သတ််မှတ်
ှ ်ထားး�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ဖော�ာင််ပုံစံ
ံ� ံရှိိ�ပြီး��း သွားး��ယူူ၍ရသည််
(%)

များ�း�ကိုု�အလွွယ််တကူူ သိိခွွင့််�ရလာာသည်် (%)
၁၃။	လုုပ််ငန်းး�သုံးး��သပ််ရန််နှင့််�
ှ ဝင််ရော�ာက််စစ််ဆေး�းရန်် ကြာ�ာချိိ�န်် (မိိနစ််)
၁၄။	အစိုးး��ရဌာာနများ�း�မှာာ� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�တွွင်် အစွွမ်းး�အစရှိိ�ကြ�သည်် (%)

၁၅။ GAD ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည််
(%)
၁၆။ DALMS ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည််
(%)
၁၇။ GAD ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ� အလုုပ််လုုပ််သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည််
(%)
၁၈။ DALMS ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ� အလုုပ််လုုပ်သ
် ည််ဟုု သဘော�ာတူူသည််

၁၅။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� အနှော�ာ�င့််�အယှှက်် ဖြ�စ််စေ�သည့််� စစ််ဆေး�းမှုု
	အကြိ�ိမ််ရေ� (%)
၁၆။ DAO စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် သက််တမ်းး�တိုးး��ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
စာာရွွက််စာာတမ်းး�အရေ�အတွွက်် (#)
၁၇။GAD စီးး�ပွား��းရေး�းမြေ�ေဂရန််သက််တမ်းး�တိုးး��ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�
အရေ�အတွွက်် (#)
၁၈။DAO ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� အကူူအညီီပေး�းတတ််ကြ�သည်် (%)

(%)
၁၉။ DALMS ဖော�ာင််ပုံစံ
ံ� ံ ၁၅ ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�ပေါ�ါင်းး�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၄။ တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ငွေ�ေကြေး��းတံံစိုးး��လက််ဆော�ာင်် ပေး�းရသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၂။	အရော�ာင်းး�ဝင််ငွေ�ေ၏ ၂% အော�ာက်် ပမာာဏဖြ�င့််� လာာဘ််ထိုးး��ရသည်် (%)
၃။	လာာဘ််ငွေ�ေ ပေး�းရမည့််� ပမာာဏကိုု� ပုံံ�မှန်
ှ ်အားး�ဖြ�င့််� ကြို�ု�သိိသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၄။	ငွေ�ေကြေး��းတံံစိုးး��လက််ဆော�ာင်် ပမာာဏသည်် အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�လျျင််မြ�န််စေ�သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၅။	အစိုးး��ရ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူရေး
ူ �း လေ�လံံအော�ာင််ဖို့့�ရာာတွွင်် ငွေ�ေကြေး��းတံံစိုးး��လက််ဆော�ာင််ပေး�းရန်် လိုု�အပ််သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၆။	စစ််ဆေး�းရေး�းဝင််ပါါက လက််ဆော�ာင်် (သို့့��) ငွေ�ေအပိုု�ဆော�ာင်းး�ပေး�းရသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၇။	စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�သည်် ကြီး��း ကြ�ပ််သူများ�း
ူ �အားး� လက််ဆော�ာင််ဖြ�င့််� ငွေ�ေရှာာ�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး� ဖန််တီး�း ပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၈။	ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး�ရှိိ� လူူ ၁၀,၀၀၀ တွွင််ရှိိ�သော�ာ အဂတိိတိုု�င််ကြား�း�မှုုပေါ�ါင်းး�
ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၉။	ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရန်် တံံစိုးး��လက််ဆော�ာင်် သို့့�� ငွေ�ေပေး�းရန်် လိုု�အပ်် (%)
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| နည်းး�နာာနိိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းှ း�ကိိန်းး�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၅။ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	ယခင််လအတွွင်းး� တယ််လီီဖုုန်းး�နှှင့််� အခြား�း�ဆက််သွွယ််ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ပြ�တ််
တော�ာက််သည့််� နာာရီီ (နာာရီီပေါ�ါင်းး�)
၂။	ယခင််လအတွွင်းး� မီးး�ပြ�တ််သည့််� နာာရီီ (#)
၃။ တစ််နှှစ််အတွွင်းး� လမ်းး�ရေ�ကြီး��း ၍၊ ရွှံံ�ထူ၍
ူ ၊ လမ်းး�မကော�ာင်းး�၍ လမ်းး�ပိိတ််သည့််�
ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)
၄။	မမျှော်�်��လင့််�သော�ာ မီးး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုု သို့့�� မီးး�မမှှန််မှုုကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ထိိခိုု�က််သည််
(% သဘော�ာတူူ)
၅။	ယခင််လအတွွင်းး� မီးး�ပြ�တ််သည့််� အကြိ�ိမ််ရေ� (#)
၆။	မီးး�လျှော�ာ�က််သည့််�ရက််နှင့််�
ှ မီးး�ရသည့််� ရက််ကြား�း� (စုုစုုပေါ�ါင်းး�, ရက််ပေါ�ါင်းး�)

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ပင််မညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�
၁။	ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဘတ််ဂျျက််ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၂။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၃။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�မှှ အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�သည့််�
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၄။	ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�
နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၅။	အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိန်းး
ိ �သစ််များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၆။	ရေ�အားး�လျှှပ််စစ််စီီမံံကိန်းး
ိ �များ�း�၊ လေ�ယာာဉ််ကွွင်းး�များ�း�၊ အမြ�န််လမ်းး�များ�း� အစရှိိ�
သည့််� အစိုးး��ရ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု အစီီအမံံများ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

၇။	မြို့�့�� ပြ� လမ်းး�များ�း�သည်် ကော�ာင်းး�သည််(သို့့��) အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

၇။	မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း စီီမံံကိန်းး
ိ �များ�း�နှှင့််� မြေ�ေပုံံများ�း
� �ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

၈။ တယ််လီီဖုုန်းး�များ�း�မှာာ� ကော�ာင်းး� (သို့့��) အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

၈။	ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�၏ စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� ကဏ္ဍအလိုု�က််

၉။	လျှှပ််စစ််မီး�း ကော�ာင်းး� (သို့့��) အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)
၁၀။	အင််တာာနက်် ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)
၁၁။	ရေ�အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)
၁၂။	ဆေး�းရုံံ/� ဆေး�းခန်းး� အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိန်းး
ိ �စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး�
(%)
၉။	စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�း လုုပ််ထုံးး�� များ�း� ပြီး��း ပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ရန်် ဖော�ာင််ပုံစံ
ံ� ံများ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး�
(%)

၁၃။	မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�/လူူဦးးရေ� (%)

၁၀။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဥပေ�ဒနှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� အပြော��ာင်းး�အလဲဲ

ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�

၁၁။	ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� အပြော��ာင်းး�အလဲဲ

ကိုု� ကြို�ု�တင််သိရှိိ�
ိ နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၁၄။	ကြို�ု�တင််အသိပေး�း
ိ ပြီး��း မီးး�ဖြ�တ််သည့််� နော�ာက််ဆုံးး�� အကြိ�ိမ်် ၅ ကြိ�ိမ်် (#)
၁၅။	ကျေး�း�လက််လမ်းး�များ�း� ကော�ာင်းး�မွွန်် သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန်် (%)
၁၆။	လျှှပ််စစ််ဓါါတ််အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််� အချိိ�န််မှှ ရသည့််�အချိိ�န််ကြား�း�
ကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် (ပုုဂ္ဂဂလိကနေ�အိ
ိ
ိမ််သုံးး�� မီီတာာ၊ ရက််ပေါ�ါင်းး�)
၁၇။	လျှှပ််စစ််ဓါါတ််အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််� အချိိ�န််မှှ ရသည့််�အချိိ�န််ကြား�း�
ကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် (အစိုးး��ရနေ�အိိမ််သုံးး�� မီီတာာ၊ ရက််ပေါ�ါင်းး�)
၁၈။	လျှှပ််စစ််ဓါါတ််အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််� အချိိ�န််မှှ ရသည့််�အချိိ�န််ကြား�း�

ကိုု� ကြို�ု�တင််သိရှိိ�
ိ နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၁၂။	ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� ကြို�ု�တင််သိရှိိ�
ိ နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၁၃။	လူူသိိရှင်
ှ ်ကြား�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းထားး�သည့််� အချျက််အလက််များ�း�ပါါသော�ာ
GAD စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပမာာဏ (%)
၁၄။	လူူသိိရှင်
ှ ်ကြား�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းထားး�သည့််� အချျက််အလက််များ�း�ပါါသော�ာ
DAO စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပမာာဏ (%)

ကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် (ပုုဂ္ဂဂလိကလုုပ်
ိ
်ငန်းး�မီီတာာ၊ ရက််ပေါ�ါင်းး�)
၁၉။	လျှှပ််စစ််ဓါါတ််အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််� အချိိ�န််မှှ ရသည့််�အချိိ�န််ကြား�း�
ကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် (အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�မီီတာာ၊ ရက််ပေါ�ါင်းး�)

ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၁၅။	သာာဓက ပြ�ထားး�သော�ာ DAO စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက််

၂၀။	ခြော��ာက််သွေ့�့�ရာာသီီတွွင်် ရေ�ရရှိိ�သည့််� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း� (%)

၁၆။	သာာဓက ပြ�ထားး�သော�ာ DALMS စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက််

၂၁။	လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ၇ ရက််အတွွင်းး� အင််တာာနက်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့သ
� ည့််� အသက်် ၁၅ နှှစ််နှှင့််�

၁၇။	အများ�း�ပြ�ည််သူသိ
ူ ိစေ�ရန်် သတင်းး�အချျက််အလက််ပြ�ပေး�းထားး�သော�ာ

	အထက််လူများ�း
ူ � (%)
၂၂။	ရထားး�လမ်းး�အရှှည်် (km/km2)
၂၃။ လမ်းး�အမျိုး�း��အစား�းဖြ�င့််� တွွက််ချျက််ထားး�သော�ာ လမ်းး�အရှှည်် (km/km2)
၂၄။	အစိုးး��ရ သို့့�� ရပ််ရွာာ�ဓါါတ််အားး�လိုု�င်းး�ရှိိ�သော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုုပမာာဏ (%)

DALMS စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက််
၁၈။DAO ပေး�းဆော�ာင််ရငွေ�ေစာာရင်းး�အတွွက်် သတင်းး�အချျက််အလက််
အလွွယ််တကူူ ရရှိိ�နိုု�င််မှုု (၁-၃ မှှတ််)
၁၉။ (အစိုးး��ရဝဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�အတွွက််) ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု စစ််တမ်းး� ရမှှတ်် (၁၅ မှှတ််
အထက််)

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၇။ ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွင်
ွ ် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	အဆက််အစပ်် အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့�� ဒေ�သန္တတရ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� မရှိိ� (%)
၂။	မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုဆိုု�င််ရာာ ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၃။	ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရေး�းတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၄။ သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�း လိုု�င််စင််တွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၅။	ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၆။	အစိုးး��ရဌာာန စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၇။ သတင်းး�အချျက််အလက််ရရှိိ�ရေး�းတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၈။	အခြား�း�သော�ာ အခွွင့််�အရေး�းများ�း�နှှင့််� ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

နည်းး�နာာနိိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၈။ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့််�
ှ

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉။ လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	ညစ််ညမ်းး�မှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�၏ စီးး�ပွား��းရေး�း အလားး�အလာာများ�း�အပေါ်�် မ
ကော�ာင်းး�သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုု အနည်းး�ငယ်် သို့့�� လုံးး��ဝမရှိိ� (%)
၂။	ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အရည််အသွေး�း�မှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန််
(%)
၃။	ဒေ�သန္တတရ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� အချိိ�န််မီီကိုု�င််တွွယ််ကြ�သည််
(%)
၄။ 	ရေ�ခြွေ�ေ�တာာရေး�းကိုု� ပြ�ည််နယ််မှအားး
ှ �ပေး�း (%)
၅။	စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း� ပြ�န််လည််အသုံးး�� ချျရေး�းအတွွက်် အစိုးး��ရမှှထော�ာက််ပံ့့�
	ကူူညီီမှုုပေး�းသည်် (%)
၆။	အစိုးး��ရစစ််ဆေး�းရေး�းဝင််ခြ�င်းး�၏ ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််မှာာ� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� သဘာာ
ဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် ဖြ�စ််သည်် (%, သဘော�ာတူူ)
၇။	မိိလ္လာာ�သန့််�ရှှင်းး�မှုု ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုု (%)
ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၈။	လေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုု လျှော့�့��ချျရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််မှှ အကူူအညီီပေး�း (%)
၉။	ရေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုု လျှော့�့��ချျရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််မှှ အကူူအညီီပေး�း (%)
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ပင််မညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�
၁။	သာာမန််အခြေ�ေခံံ အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူရာာ၌ လွွယ််ကူူ (%)
၂။	နည်းး�ပညာာရှှင််များ�း� ခေါ်�်ယူူရာာ၌ လွွယ််ကူူ (%)
၃။	စာာရင်းး�ကိုု�င််များ�း� ခေါ်�်ယူူရာာ၌ လွွယ််ကူူ (%)
၄။ ကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�ခေါ်�်ယူူရာာ၌လွွယ််ကူူ (%)
၅။	မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း�ခေါ်�်ယူူရာာ၌လွွယ််ကူူ (%)
၆။	မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််နှုုန်းး� (%)
၇။	အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််နှုုန်းး� (%)
ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၈။	လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အလုုပ််သမား�းအသစ််များ�း� လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းရန််လိုု� (%)
၉။	လုုပ််ငန်းး�လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� ကိုု�က််ညီီသော�ာ ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ� အလုုပ််သမား�းများ�း�၏
အရည််အသွေး�း� (%)
၁၀။	အလုုပ််သမား�းငှား��းရမ်းး�ပြီး��း နော�ာက်် ၎င်းး�အလုုပ််လုုပ််နို�င်
ု ်ရန်် ကြာ�ာသော�ာ ရက််
ပေါ�ါင်းး� (#)
၁၁။	အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�သည့််�နှုုန်းး� (%)
၁၂။	လူူ ၁ သော�ာင်းး�လျှှင်် အလုုပ််အကိုု�င််နှှင့့်� အလုုပ််သမား�း ရှာာ�ဖွေ�ေရေး�းရုံးး��မှှ နေ�ရာာ

၁၀။	လျှှပ််စစ််စွွမ်းး�အင်် ခြွေ�ေ�တာာရန်် ပြ�ည််နယ််မှှ အကူူအညီီပေး�း (%)

ချျထားး�ပေး�းသည့််�နှုုန်းး� (#)

၁၁။	လူူ ၁၀,၀၀၀ လျှှင်် အမှိုု�က််ကားး�အစီးး�ရေ� (#)
၁၂။ စီးး�ပွား��းရေး�းတစ််ရပ််လုံးး�� ၏ လမ်းး�ပန်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�း ကာာဗွွန်် သိိပ််သည်းး�ဆ

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀။ တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	အကယ််၍ အရာာရှိိ�တစ််ဦးးမှှ ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််သော်�်� ကျွွန်ုု�ပ််အနေ�ဖြ�င့််� အထက််မှှ ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန်် အယူူခံံနိုု�င််သည်် (%)
၂။	အကယ််၍ ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ�း� ထင််ရှား��းပါါက အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ကျူးး��လွွန််သူူ ဝန််ထမ်းး�ကိုု� အရေး�းယူူသည်် (%)
၃။	ဥပဒေ�စနစ််သည်် ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� အကာာအကွွယ်် ပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၄။	ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�မျိုး�း��စုံံရှိိ�
� တရား�းရုံးး��များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေ� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ကြား�း�နာာစစ််ဆေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၅။	ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး� တရား�းရုံးး��များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း အမှုုကိိစ္စစများ�း�ကိုု� အစော�ာတလျျင်် ကြား�း�နာာ / ဖြေ�ေရှှင်းး�သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၆။	ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး� တရား�းရုံးး��များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း အမှုုကိိစ္စစများ�း�ကိုု� စီီရင််ချျက််အတိုု�င်းး� အစော�ာတလျျင်် လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွက်
ွ ်စေ�သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၇။	အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််သည့််�အခါါ ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ဥပဒေ� အထော�ာက််အကူပြု�ု
ူ ရေး�း ဌာာနများ�း�မှှ အကူူအညီီပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၈။ တရား�းရုံးး�� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�သည်် မျှှတမှုုရှိိ�သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၉။	လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အနေ�အထားး� ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၁၀။	ယခင််နှှစ််အတွွင်းး� ရာာဇဝတ််မှုုဘေး�းဒဏ်် ခံံစား�းခဲ့့ရ
� သည်် (%)
၁၁။	ဒေ�သန္တတရ ရဲဲဌာာနသို့့�� တိုု�င််ကြား�း�ခဲ့့ဖူးး
� � (%)
၁၂။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀,၀၀၀ လျှှင်် သတ််မှတ်
ှ ် ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�ကိုု� ခံံစား�းရသည့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� အရေ�အတွွက်် (#)
ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၁၃။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀၀,၀၀၀ လျှှင်် တရား�းသူူကြီး��း ဦးးရေ� (#)
၁၄။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀၀,၀၀၀ လျှှင်် ဖြ�စ််ပွား�း
� သည့််� အဓိိကရုုဏ်းး�နှှင့််� ဆန္ဒဒပြ�မှုု အရေ�အတွွက်် (#)
၁၅။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀၀,၀၀၀ လျှှင်် ဖြ�စ််ပွား�း
� သည့််� လက််နက််ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခ (#)

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာစီီမံံအုုပ်ချု် ု�ပ််မှုုကိုု�
ဘယ််လိုု�တိုု�င်းး�တာာသလဲဲ။
အချျက််အလက််အရင်းး�အမြ�စ်် - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� တွွင်် အဓိိက အရင်းး�အမြ�စ်် သုံးး��ခုုမှှ အချျက််အလက််များ�း� ပါါဝင််သည််။
l

စစ််တမ်းး� အချျက််အလက်် (ဒေ�တာာ) များ�း� - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�သည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ကော�ာက််ယူရရှိိ�
ူ

သော�ာ တိုု�င်းး�တာာသည့််�အချျက််အလက််များ�း� (soft data) သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�းအမြ�င််တို့့�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပါါသည််။စစ််တမ်းး�မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�သည််
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| နည်းး�နာာနိိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းှ း�ကိိန်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း� ၊မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�နှှင့််�ဆွေး�း�နွေး�း�ပြီး��း မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�ရှိိ� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�အားး�လုံးး�� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�စေ�

ရန်် အဆိုု�ပါါဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�မှှရရှိိ�လာာသော�ာ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�ဖြ�င့််� ဒီီဇိုု�င်းး�ရေး�းဆွဲဲ� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပါါသည််။ မေး�းခွွန်းး�အများ�း�စုုမှာာ� မြို့��့ �နယ််အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််�
အပြ�န််အလှန်
ှ ် ဆက််သွွယ််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� အပေါ်�် အာာရုံံစိုု
� �က််ထားး�သည််။

l

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း� (administrative data) - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� စစ််တမ်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

ဖြ�ည့််�စွွက််နို�င်
ု ်ရန််နှင့််�
ှ ဟန််ချျက််ညီီစေ�ရန််အတွွက်် ခိုု�င််မာာသည့််�အချျက််အလက်် (hard data) သို့့��မဟုုတ်် ပုံံနှိိ�ပ်
� ်ထုုတ််ဝေ�ထားး�သည့််� စာာအုုပ််များ�း�နှှင့််�

အခြား�း�သော�ာ စစ််တမ်းး�မဟုုတ််သည့််� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။၎င်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အမြ�စ််တွွယ််နေ�သည့််� ဘက််လိုု�က််မှုု
များ�း�ကိုု� ပြု�ုပြ�င််နို�င်
ု ်ရန််၊ဖွဲ့့��စည်းး�တည််ဆော�ာက််ပုံံအရ
�
ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�၏ သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရန််နှင့််�
ှ စီးး�ပွား��းရေး�းအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� သို့့�� စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််

တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ ဆက််စပ််အရေး�းပါါမှုုကိုု� နော�ာက််ဆုံးး�� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�တွွက််ချျက််နို�င်
ု ်ရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ခိုု�င််မာာသည့််�

အချျက််အလက်် (hard data) များ�း�ကိုု� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� ရုံးး��တွွင်းး�သုုတေ�သနမှှ တစ််ဆင့််�ကော�ာက််ယူခြ�င်းး
ူ �ဖြ�စ််ပြီး��း ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ နေ�ထိုု�င််မှုု
အခြေ�ေအနေ� စစ််တမ်းး�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရရုံးး��များ�း� စသည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း� ပါါဝင််သည််။

l

လေ့�့လာာသိိရှိိ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက်် (observational data) - ထပ််ဆော�ာင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�လည်းး� သက််ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�ရှိိ�
လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�နှှင့််�

မေး�းခွွန်းး�များ�း�နှှင့့်� မေး�းခွွန်းး�အလွွတ်် တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�သည့့်�ပုံံစံ
� ံ၂မျိုး�း��ဖြ�င့့်� ကော�ာက််ယူသ
ူ ည််။ဤအချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

စုုဆော�ာင်းး�ရန််အတွွက်် သုုတေ�သီီများ�း�သည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းရုံးး��များ�း�သို့့��သွားး��ရော�ာက််၍ အရေး�းကြီး��း သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
အများ�း�ပြ�ည််သူများ�း
ူ � သိိရှိိ�အော�ာင်် ကပ််ထားး�ခြ�င်းး�၊ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ကူူညီီမှုု နှှင့််� သတင်းး�အချျက််အလက်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ရာာတွွင်် ရရှိိ�နိုု�င််မှုု စသည့််� စံံသတ််မှှတ််
ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါရုံးး��များ�း�၏ အသွွင််အပြ�င်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� အဆင့််�ပေး�းသတ််မှတ်
ှ ်ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါသွားး��ရော�ာက််သည့််� ရုံးး��များ�း�တွွင်် မြို့��့ �နယ််အဆင့််�

ထွေ�ေအုုပ်် (GAD) ၊စည််ပင်် (DAO)၊မြေ�ေစာာရင်းး� (DALMS) နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� များ�း� ပါါဝင််ကြ�သည််။

စစ််တမ်းး�ဒီီဇိုု�င်းး� - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး� စစ််တမ်းး�သည်် မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�၏ သင်္ကေ�ေတအဖြ�စ်် နည်းး�လမ်းး�များ�း�စွာာ�
အနေ�ဖြ�င့််� ပါါဝင််ပတ််သက််နေ�ပါါသည််။ ပထမ မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး� စစ််တမ်းး� ကိုု� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် (မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�

၂၀၁၉ အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ပါါဝင််သည််) တွွင်် ပြီး��း စီးး�ခဲ့့�ပြီး��း ဒုုတိိယ အကြိ�ိမ်် စစ််တမ်းး�ကိုု� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြီး��း စီးး�ခဲ့့�သည််။မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းစစ််တမ်းး�၏ အဓိိက အင်္ဂါါ�ရပ််များ�း�မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
l

နမူူနာာ မူူဘော�ာင်် - ၂၀၂၀ သုုတေ�သန စစ််တမ်းး�အတွွက်် ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��၏ (၂၀၁၈) စီးး�ပွား��းရေး�း မှှတ််ပုံံတ
� င်် စာာရင်းး�အင်းး�
(SBR) ကိုု� အဓိိက အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း လုုပ််ငန်းး� ပေါ�ါင်းး� ၁၀၃,၀၀၀ ခန့််�ကိုု� နမူူနာာ မူူဘော�ာင်် တည််ဆော�ာက််ခဲ့့သ
� ည််။ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� မြို့��့ �နယ််များ�း�ကိုု�သာာ

လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််ရန်် ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့�� (CSO) အချျက််အလက််များ�း�တွွင်် လေ့�့လာာသိိရှိိ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််ပေါ�ါင်းး� ၂၂၈,၀၀၀ မှှ လျော့�့��ချျခဲ့့�ရ

သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််� အပြ�န််အလှန်
ှ ် ဆက််ဆံံမှုုအတွေ့�့�အကြုံ�ံ�အချို့့���ရှိိ�မှုု သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည်် စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူ
မည့့်� လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ပိုု�င််ရှင်
ှ ်အပြ�င်် ဝန််ထမ်းး�လေး�းဦးးနှှင့််� အထက်် ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� သာာ အာာရုံံ�စိုု�က််ပါါဝင််စေ�ခဲ့့သ
� ည််။
l

နမူူနာာ ကျျပမ်းး� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�တွွင််ပါါဝင််သော�ာ မြို့��့ �နယ််နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� အားး�လုံးး��

ကိုု� ကျျပမ်းး� နည်းး�ဖြ�င့််� ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့သ
� ည််။ မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�သည်် အဆင့််�နှှစ််ဆင့််� နမူူနာာရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�ကိုု�

အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း မြို့��့ �နယ််များ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီအတွွက်် ကျျပမ်းး�ရွေး�း�ချျယ််ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

ကိုု� အဆိုု�ပါါ မြို့��့ �နယ််တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီ အတွွင်းး� ကျျပမ်းး�ရွေး�း�ချျယ််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�သည်် အချိုး�း��ညီီ အရွွယ််အစား�း
ဖြ�စ််တန််စွွမ်းး� (Probability Proportional to Size, PPS) နမူူနာာ ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ပိုု�ရှိိ�ပါါက အဆိုု�ပါါ

မြို့��့ �နယ််သည်် ရွေး�း�ချျယ််ရန်် ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ တစ််ခုုထဲဲသော�ာ ခြွ�ွင်းး�ချျက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီ၏ မြို့��့ �တော်�်� သည်် မြ�န််မာ့့�
စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�တွွင်် သေ�ချာ�ာစွာာ� ပါါဝင််ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််။ နမူူနာာ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း� အားး�လုံးး��တွွင်် အကျိူးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�နှှင့််�
အားး�နည်းး�ချျက််များ�း� ရှိိ�ကြ�သည််။ ဥပမာာ - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� ဒီီဇိုု�င်းး�သည်် စစ််တမ်းး�အတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ မြို့��့ �နယ််များ�း�၏

ပြီး��း ပြ�ည့််�စုံံသော�ာ
�
ပထဝီီအနေ�အထားး� ပျံံ�နှံံ�မှုုကိုု� အာာမ မခံံနို�င်
ု ်ပါါ။၎င်းး�သည်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��းကြီး��း မား�းသော�ာ လူူဦးးရေ� ( ဥပမာာ - တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူနည်းး�စုု

များ�း�၊ပဋိိပက္ခခဒဏ််ခံံရသော�ာ လူူများ�း�) ကိုု� ချျန််လှှပ််ထားး�နိုု�င််သည််။ မည််သို့့�ပင််ဆိုု�စေ�ကာာမူူ ၎င်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းအရ အသင့််�လျော်�်��ဆုံးး��သော�ာ ယူူနစ််များ�း�

(မြို့��့ �နယ််များ�း�နှှင့့်� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�)ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခံံရနိုု�င််ခြေ�ေ ကိုု� တိုးး��ပွား��းစေ�နိုု�င််သည််။ကျျပမ်းး�အဖြ�စ်် ရွေး�း�ချျယ််သော်�်�လည်းး� လူူဦးးရေ�အပေါ်�်

ဘက််လိုု�က််မှုုမရှိိ�သော�ာ ခန့််�မှှန်းး�ချျက််များ�း�နှှင့့်� အကျိုးး���ရှိိ�ထိိရော�ာက််မှုု အဖြ�စ််ဆုံးး�� ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့ပေး�းဆော�ာ
�
င််သည််။
l

နမူူနာာ အရွွယ််အစား�း - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� စစ််တမ်းး� အချျက််အလက််များ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််နယ််နှင့််�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၁၄ ခုု

နှှင်် နေ�ပြ�ည််တော်�်� တို့့��ရှိိ� မြို့��့ �နယ််ပေါ�ါင်းး� ၈၉ ခုု မှှ လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၅,၆၀၅ ခုု ခန့််�ပါါဝင််သည််။ အချျက််အလက််များ�း� ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း မှှတ််ပုံံတ
� င်် စာာရင်းး�အင်းး�

(SBR) တွွင်် ဖော်�်�ထုုတ််ထားး�သော�ာ ပုုဂ္ဂဂလိိက မြ�န််မာာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၄၁,၀၀၀ ကျော်�်��မှှ ရွေး�း�ချျယ််ကာာ တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� ရှိိ� ကွွင်းး�ဆင်းး�စစ််ဆေး�းရေး�းများ�း�
မှှတဆင့််� ၂၀၁၉ နိုု�ဝင််ဘာာလ မှှ ၂၀၂၀ ဖေ�ဖော်�်�ဝါါရီီလ အတွွင်းး� ကော�ာက််ယူခဲ့
ူ ့�သည််။ ၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ စစ််တမ်းး�များ�း� အကြား�း� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ်် လေ့�့လာာရန်် စီးး�ပွား��းရေး�း မှှတ််ပုံံတ
� င်် စာာရင်းး�အင်းး� (SBR) အပြ�င်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၂၀၀ ကိုု� မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�

ပထမ သုုတေ�သနမှှ ယူူခဲ့့�သည််။

နည်းး�နာာနိိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး� တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့််� အလေး�းချိိ�န်် - အချျက််အလက််
များ�း� စုုဆော�ာင်းး�ကော�ာက််ယူပြီးူ ��း သွားး��သော�ာအခါါ ရရှိိ�လာာသော�ာ အချျက််
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နော�ာက််ဆုံးး�� အလေး�းတင််ကိိန်းး�ညှိိ�ပြီး�း� MBEI ရမှှတ််

အလက််များ�း�ကိုု� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� တည််ဆော�ာက််ရန််နှင့််�
ှ
နော�ာက််ဆုံးး��
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�

ရမှှတ််များ�း�ကိုု�

တွွက််ချျက််ရန််

တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�တွွင််

အသုံးး��ပြု�ုသည််။

ပမာာဏစကေး�းလ်် ပြ�န််လည််သတ််မှတ်
ှ ်ခြ�င်းး�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� အကြော��ာင်းး�
အရာာအလိုု�က်် အုုပ််စုုများ�း�အဖြ�စ်် ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အညွှှန်းး�

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

.05

တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုု

.05

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

.05

မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�သည်် မြ�န််မာ့့�

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီ၏ သိိသာာ
ထင််ရှား��းသော�ာ အလေး�းတင််ကိန်းး
ိ � သုံးး��ခုုမှှ တစ််ခုုရွေး�း�ချျယ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�

စဥ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း ညှိိ�နှိုု�င်းး�သတ််မှတ်
ှ ်သည််။ ညှိိ�နှိုု�င်းး�သတ််မှတ်
ှ ်ခြ�င်းး�၏

ချျနိုု�င််ရန်် အလို့့��ငှာာ� အလေး�းတင််သတ််မှှတ််ရန််အတွွက်် ကိိန်းး�ဂဏန်းး�

တွွက််ချျက််မှုု နည်းး�လမ်းး�များ�း� (quantitative methods) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
သည််။

.15

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

.15

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

ဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု၏ အသွွင််ပြ�င်် လက္ခခဏာာဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ
အခန်းး�

သည်် အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ယုံံကြ� �ည််ရန််နှှင့််� ဘက််လိုု�က််မှုုကိုု� လျော့�့��

.05

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့််�
ှ ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�

.1
0

ကဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရန်် ၎င်းး�၏ ပါါဝင််မှုုအချိုး�း��အစား�း တစ််ခုုချျင်းး�စီီကိုု�
မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး�

.15

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွင်
ွ ် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််သည်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တစ််ခုုခြ�င်းး�စီီ သို့့��မဟုုတ်် စီးး�ပွား��းရေး�း

အလေး�းတင််သတ််မှတ်
ှ ်သည််။

.15

မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််� လုံံခြုံ� �ံ�မှုု

ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� သတ််မှတ်
ှ ်ခြ�င်းး�တို့့�� ပါါဝင််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး�� အမှှတ််ပေး�း
ခြ�င်းး� မပြု�ုလုုပ််မီီ

.1

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�ကိုု�

.05

.1

.15

ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဆက််စပ််မှုုအတွွက််ထိန်းး
ိ �ချုု�ပ််ထားး�ခြ�င်းး�-၁၀၀၀ စတုုရန်းး�မီီတာာတွွင်် ရှိိ�သည့််�
လူူဦးးရေ� သိိပ််ညည်းး�မှုု၊ လုုပ််ငန်းး�၏သက််တမ်းး�၊ အလင်းး�အားး�၁၀၀၀ လူူမင််(lumens) ဖုံးး��လွှှမ်းး�
နေ�သည််၊ မျျက််နှာာ�ပြ�င််ဧရိိယာာ တစ််ဦးးချျင်းး�ပြ�ည််တွွင်းး�အသားး�တင််ထုုတ််လုုပ််မှုု(log scale)၊
လုုပ််ငန်းး�စတင််စဉ်် ဝန််ထမ်းး�အင််အားး�(log scale)၊sector/SR အလိုု�က်် ပုံံသေ�ထိ
�
ရော
ိ �ာက််မှုု
ကန့််�သတ််ချျက််

မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်း
ှ း�ကိိန်းး� ၂၀၂၀ ၏ မွွမ်းး�မံံမှုများ�း
ု � - ၂၀၁၉ နှှင့််� ၂၀၂၀ မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး� လေ့�့လာာမှုုများ�း�သည််

တူူညီီသော�ာ အဓိိက နည်းး�စနစ်် ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�ကြ�သော်�်�လည်းး� အချို့့���အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�တွွင်် အနည်းး�ငယ်် ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််

မှာာ� မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� ၂၀၁၉ သည်် အလုုပ််သမား�း၊လူူဝင််မှုုကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့််�ပြ�ည််သူ့့�အင််အားး�ဝန််ကြီး��း ဌာာန (MOLIP) မှှ

စီးး�ပွား��းရေး�း မှှတ််ပုံံတ
� င််မှှ နမူူနာာ ယူူ ကော�ာက််ယူခဲ့
ူ ့�သော�ာ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််စစ််တမ်းး�အပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံခဲ့့သ
� ည််။ အဆိုု�ပါါ မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� ၂၀၁၉ သည်် အနည်းး�ငယ််ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း� ပါါဝင််သည််။ မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� ၂၀၂၀ သည်် အထက််ပါါ

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� မွွမ်းး�မံံပြ�င််ဆင််ပြီး��း မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး
ှ �ကိိန်းး� ၂၀၁၉ လေ့�့လာာမှုုမှှ လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၂၀၀ ကိုု�လည်းး� နမူူနာာ
ယူူခဲ့့�သည််။ ဤ လုုပ််ငန်းး�များ�း� အစုုအဖွဲ့့��ကိုု� အချိိ�န််နှှင့််�အမျှှ ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းရှု့့�ထော�ာင့််�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာနိုု�င််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုသည််။

MBEI လုုပ်င် န်းး�သစ််များ�း�၏ တရား�းဝင််မှုု

MBEI လုုပ်င် န်းး�သစ််များ�း�၏ အလုုပ်သ
် မား�း အရွွယ််အစား�း
လုုပ််ငန်းး�သစ်် (n= ၄,၄၀၅)

လုုပ််ငန်းး�သစ်် (n= ၄,၄၀၅)

၅၀

၁၂.၁၈

လိုု�င််စင််/စာာရွွက််စာာတမ်းး�
အနည်းး�ဆုံးး�� ၂ မျိုး�း��ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�

၄.၉၀

တရား�းဝင််စာာရွက်
ွ ်စာာတမ်းး� လုံးး��ဝမရှိိ�

၁၉.၀၁
၀

၄၀

၆၀

လုုပ််ငန်းး�အရည််အတွွက်် (%)

၈၀

၂၂.၇၂

၂၀
၁၅
၁၀
၅

၂၀

၂၈.၆၅

၂၅

၀

၁.၃၃

၀.၀၃

အလုုပ််သမား�းအရေ�အတွွက််

၀.၁၁

၀.၁၀
၃၀၀-၄၉၉ ဦးး

SME အသင်းး�ဝင််ကဒ််

၂၀၀-၂၉၉ ဦးး

၁၆.၁၉

၅၀-၁၉၉ ဦးး

DISI မှှတ််ပုံံတ
� င်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�

၃၅
၃၀

၁၀-၄၉ ဦးး

၅.၄၂

၄၇.၀၅

၅-၉ ဦးး

DICA မှှတ််ပုံံတ
� င်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�

၄၅
၄၀

၄-၅ ဦးး

၆၉.၄၈

မြို့��့ �နယ််စည််ပင််၏ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််

၄ ဦးးအော�ာက််

၂၄.၉၅
လုုပ််ငန်းး�အရည််အတွွက်် (%)

မြို့��့ �တော်�်�စည််ပင််၏ စီးး�ပွား��းရေး�း လိုု�င််စင််

8

| နည်းး�နာာနိိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် - မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းှ း�ကိိန်းး�

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှစ််များ�း
ှ �မှှ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုု ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သူူများ�း�၏ အလုုပ််သမား�း အရွွယ််အစား�း

၂၀၁၈ တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�
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MBEI လုုပ်င် န်းး�သစ််များ�း�။
ကဏ္ဍကြီး�း�အရ
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နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ အုုပ််စုုမှလုုပ်
ှ
်ငန်းး� (n = ၁၂၀၀)

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ ကြား�း� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုု
ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�။ ကဏ္ဍကြီး�း�အရ

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ အုုပ််စုုမှလု
ှ ပ်
ု ်ငန်းး� (n = ၁၂၀၀)
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Chart legend

ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

စား�းသော�ာက််ဆိုု�င််နှှင့့်� ဟော်�်�တယ််လုုပ််ငန်းး�

လက််လီီ/လက််ကားး� လုုပ််ငန်းး�

အခြား�း�ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�

၃၀.၃%

တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

၂၆.၇%

အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� (The Asia Foundation) သည်် အကျိုးး���အမြ�တ်် မယူူသည့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး��း အရှိိ�န််အဟုုန််ဖြ�င့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််နေ�
သည့််� အာာရှှဒေ�သနေ� ပြ�ည််သူများ�း
ူ �၏ လူူနေ�မှုုဘဝ မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၁၈ နိုု�င််ငံံ

တွွင်် လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပြီး��း ဆယ််စုုနှှစ််ခြော��ာက််ခုုကြာ�ာ ကာာလအတွွင်းး� ရရှိိ�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�နှှင့််�ဒေ�သတွွင်းး� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ၂၁ ရာာစုုတွွင်် အာာရှှဒေ�သ

တွွင်းး� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရာာတွွင်် စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ကျျယ််ပြ�န့််�စေ�ရေး�း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််

ဆိုု�င််ရာာ ခံံနိုု�င််ရည််မြှ�ှင့််�တင််ရေး�း၊ အမျိုး�း��သမီးး�စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြ�င့််�မား�းရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းတို့့��အတွွက်် လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းလျျက််ရှိိ�
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