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နည်းး�နာနိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း 
မြ�န််� �့စီးး�ပွား�့�ရေး��ဝန််�ကျျင််ညှွှန််�ကိျန််� ၂၀၂၀

မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှှန််�ကျိန််� (MBEI) သည်် အာ့�ှရေး�့င််ရေး���ှင််��ှ စီးတင််�ိတ်ဆကျ်ခဲ့့�ရေးသ့ မြ�န််�့နို�ိင််င်ံ၏ ရေး�သနိုတ�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ကျ�ိ 
အာကျ့မြ�တ်�န််နိုငှ်�် တ�ိ�တကျ်ရေးစီး�န်် အာတ�ကျ် န်��လည််�လ�ယ််ကျရူေးသ့ သရု�ပွား်ခဲ့�့ရေးလ�လ့ရေး�� ကျ�ိယိ့်တစီး်ခဲ့� မြ�စီး်သည််။ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး�� ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�
ကျိန််�သည်် မြပွားည််န်ယ််နိုှင်�်တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး��ျ့�၏ ရေး�သနိုတ� အာ�ပွား်ခဲ့ျ�ပွား်ရေး�� အာရေးလ�အာထ�ျ့�ကျ�ိ စီးန်စီး်တကျျ နို�ိင််�ယ်ှဥ််နို�ိင််�န်် သ�ရေးတသန်မြပွား�ထ့�မြခဲ့င််� မြ�စီး် 
ပွားါသည််။ ထ�ိ�အာမြပွားင််အာစီး�ိ��၊ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပ်ွားင်န််��ှင််�ျ့�နိုငှ်� ်�င််�နိုးှ�မြ�ု�ပ်ွားနိုှသူံ�ျ့� မြ�န််�့နို�ိင််ငံ်၏ ရေး�သဆ�ိင််�့စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ကျိ� ပွား�ိ��ိန်��လည််ရေးစီး�န်် ကြီးကျ�ိ�ပွား�်�
ထ့�ပွားါသည််။ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး�� ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််�(MBEI)  သည်် မြပွားည််န်ယ််နိုှင်�်တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး� တစီး်ခဲ့�မြခဲ့င််�စီးးတ�င်် အာစီး�ိ��၏ �ည််�နှ််�ခဲ့ျကျ်�ျ့� တ�ိ�တကျ်
လ့ရေးစီး�န် ်ကျညူ်းနို�ိင်ရ်ေးသ့ ကျ�ိယိ့်တစီးခ်ဲ့� အာမြ�စီး ်ဦး�တည်ထ့်�ပွားါသည်။် မြ�န်�့်နို�ိင်င််အံာနိုှံ�အာမြပွား့�တ�င် ်အာ့�လံ��ပွားါဝင်သ်ည််� ဟန်ခ်ဲ့ျကျည််းပြီးပွားး� ရေး��ညှ်တ်ည်တ်ံ�
ခဲ့�ိင််ပြီး�့ရေးသ့ စီးး�ပွား�့ �ရေး����ံ�ပြီး��ိ���ကျ�ိ  ��ှနိို�ိင််�န်် �ည််�ယွ််ထ့�ပွားါသည််။

ဤအာညွှှန််�ကျနိ််�ကျ�ိ ရေး�့်ထ�တ်နို�ိင််�န်် အာတ�ကျ် ရေး�့င််ရေး���ငှ််�သည်် မြပွားည််န်ယ််နိုှင်�်တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး� ၁၄ ခဲ့� နိုှင်�် ရေးန်မြပွားည််ရေးတ့် မြပွားည််ရေးထ့င််စီး�န်ယ််ရေးမြ�တ�ိ��ှိ 
စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််�ရေးပွားါင််� ၆၀၀၀ န်း�ပွားါ�ကျ�ိ စီးစီး်တ�်�ရေးကျ့ကျ်ယ်ူခဲ့့�ပြီးပွားး� လ�ိင််စီးင််�ယ်ူမြခဲ့င််�၊ ရေးမြ�ယ့်အာသံ��မြပွား�ခဲ့�င်�်၊ အာစီး�ိ��၏ ပွား�င်�်လင််�မြ�င််သ့�� စီးသည်�်
အာခဲ့ျကျအ်ာလကျ�်ျ့�ကျ�ိ စီး�ရေးဆ့င််�ခဲ့့�ပွားါသည််။ ဤစီး့တ�်�သည်် မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် ညွှနှ််�ကျနိ််�၏ အာဓိကိျသ�ရေးတသန် န်ည််�န်�န်ဿိယ်ျကျ�ိ အာကျျဥ််�
ခဲ့ျ�ပွား် ရေး�့်မြပွားသ�့ �ပွားါ�ည််။ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် ညွှနှ််�ကျနိ််�၏ သ�ရေးတသန် န်ည််�န်�န်ိဿယ်ျကျိ� အာမြပွားည်�်အာဝကျ�ိ ရေးဆ��ရေးနို��လ�ိပွားါကျ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��
ဝန််�ကျျင််ညွှှန််�ကျိန််� - ၂၀၁၉ အာစီးး�င််ခဲ့ံစီး့  https://asiafoundation.org နိုှင်�် https://opendevelopmentmyanmar.net/mbei/ တ�င်် ကြကျည်�်ရု��နိုိ�င််
ပွားါသည််။

မည်းးသည််းး စီးး�ပ်�ာ�ရေး��လုုပ်းငနး�မျာ�သည်းး မြမနးမာ်စီးး�ပ်�ာ�ရေး��ဝနး�ကျျငးညှွှနး�ကိျနး�၏ 
အဓိိကျ လုုပ်းငနး�မျာ� မြ�စီးးသနည်းး�။
မြပ်ည်းးတွ�င်း�ဝနးရေး�့င်း�နုှငှ်�းကျနုးထုတုွးလုပု်း�လုုပု်းင်နး��ျ့� - မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််�သည်် မြ�န််�့နို�ိင််င်ံ၏ ဝန််ရေးဆ့င််��နိုှင်�်ကျ�န််ထ�တ်လ�ပွား်�� 
ကျဏ္ဍ�ျ့�� ှတ�့�ဝင်် မြပွားည််တ�င််�လ�ပွား်င်န််��ျ့�အာရေးပွား် အာဓိကိျအာ့ရုံ�စီး�ိကျ်ထ့�ပွားါသည််။ အာ�ျ့�စီး��ှ့  အာရေးသ�စီး့�နိုှင်�်အာလတ်စီး့�လ�ပွား်င်န််��ျ့�မြ�စီး်ကြကျသည််။
မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််�သည်် တ�့��ဝင်် စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့� သ�ိ��ဟ�တ် မြ�န််�့နို�ိင််င်ံ၏ အာဓိကိျ ကျဏ္ဍ�ျ့� (ဥ်ပွား�့ - စီး�ိကျ်ပွားျ�ိ�ရေး��၊င်ါ�
လ�ပွား်င်န််�၊ သတု�တ�ူရေး�့်ရေး��နိုငှ်�် သစီး်ရေးတ့လ�ပွား်င်န််�) တ�ိ�ကျ�ိ အာ့ရုံ�စီး�ိကျ်ထ့�မြခဲ့င််� ��ှိပွားါ။ တ�့��ဝင်် စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့�နိုှင်�် အာဓိကိျကျဏ္ဍ�ျ့�သည်် 
မြ�န််�့နို�ိင််င်ံတ�င်် အာ�နှ််တကျယ်် အာရေး��ပွားါသည််။ ခဲ့ျန််လပှွား်ထ့�ခဲ့့�မြခဲ့င််�ကျိ� �အူာ� �ဟ�တ်ဘဲ့ လကျ်ရေးတ��ကျျရေးသ့ အာရေးကြကျ့င််�မြပွားခဲ့ျကျ်�ျ့�မြ�င်�် မြပွား�လ�ပွား်သည််။ 
တ�့��ဝင်် စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့�သည်် အာစီး�ိ��နိုငှ်�် အာမြပွားန််အာလနှ််ဆကျ်သ�ယ််��န်ည််�ပွားါ�ပြီးပွားး� အာဓိကိျကျဏ္ဍ�ျ့�� ူ အာလ�န််�ကျ�့မြပွား့�ရေးသ့ စီးည််��ျဥ််�
စီးည််�ကျ�်��ျ့�မြ�စီး်ရေးန်ပြီးပွားး� တစီး်နို�ိင််င်ံလံ��ဆ�ိင််�့ နို�ိင််�ယ်ဥှ််���ျ့� မြပွား�လ�ပွား်နို�ိင််�န်် ခဲ့ကျ်ခဲ့့ရေးန်ပွားါသည််။ အာကြီးကျး�စီး့� လ�ပွား်င်န််��ျ့�သည်် မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််
ညွှနှ််�ကျနိ််�တ�င်် ပွားါဝင််ရေးသ့်လည််� ရေးသ�င်ယ််သည်�် လ�ပွား်င်န််��ျ့�သည်် အာရေး�အာတ�ကျ်အာ့�မြ�င်�် ၎င််�တ�ိ�ထကျ် �ျ့�စီး�့  သ့လ�န််ရေးန်သည််။ သ�ိ�မြ�စီး်�့ မြ�န််�့�
စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� �လ�်�ျ့�သည်် ရေးသ�င်ယ််သည်�် ဝန််ရေးဆ့င််��နိုှင်�် ကျ�န််ထ�တ်လ�ပွား်ရေး��ဆိ�င််�့ လ�ပွား်င်န််��ျ့�အာတ�ကျ်သ့ဟ� �တှ်ယ်သူင်�်
ပွားါသည််။

အရေး��စီး့� လုပု်းင်နး��ျ့� - မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��
ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််�သည်် အာ�ယွ််အာစီး့�အာ�ျ�ိ��ျ�ိ� �ှိ
ရေးသ့ လ�ပွား်င်န််��ျ့�ကျိ� န်�နူ်� ယ်ူခဲ့့�သည််။ အာဓိကိျ 
စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််� အာ�ျ့�စီး��ှ့  အာရေးသ�စီး့�နိုငှ်�်
အာလတ်စီး့� စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့� မြ�စီး်ကြကျသည််။

တွစီးးနှိုင်းင်ံလုံ�ု ကျိုယျးစီး့�မြပ်�� ု- မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�
ကျနိ််� သည်် မြပွားည််န်ယ််နိုငှ်�်တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး��ျ့� အာ့�လံ�� � ှ��ှိ
ရေးသ့ အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ကျိ� ရေးပွားါင််�စီးပွား်ထ့�ပွားါသည််။ ထိ�ကျ့�သ�ိ� 
လ�ပွား်ရေးဆ့င််မြခဲ့င််�အာ့�မြ�င်�် မြ�န််�့နို�ိင််င်ံ�ှိ ရေးကျျ�လကျ်ရေး�သနိုငှ်�် 
ပြီး��ိ�မြပွား နိုစှီး်ခဲ့�လံ���ှိ လ�ပွား်င်န််��ျ့�၏ အာရေးတ��အာကြုံကျံ�ကျိ� ထင််ဟပွား်ရေးစီး
ပွားါသည််။



2  | နည်းး�နာနိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း - မြ�နး�့�စီးး�ပ်�့ �ရေး��ဝနး�ကျျင်းညွှနှး�ကျနိး�

မြမနးမာ်စီးး�ပ်�ာ�ရေး��ဝနး�ကျျငးညှွှနး�ကိျနး� တုိိုငး�တိုာမုဆုိိုတိုာ ဘာာလဲု။
ပ်ဂု္ဂဂလုကိျကျဏ္ဍ ဖွံ့�ံ�ဖြိုးဖွံ့�ိ�တွို�တွကျး�အုတွ�ကျး ရေး��နှတ� စီးး�ပ်�့ �ရေး��အပု်းချုျ�ပ်း� ု- မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််�သည်် ပွား�ဂ္ဂဂလကိျကျဏ္ဍ ��ံ�ပြီး��ိ�တ�ိ�တကျ်��
အာတ�ကျ်ရေး�သနိုတ� စီးး�ပွား�့ �ရေး�� အာ�ပွား်ခဲ့ျ�ပွား်��ကျ�ိတ�ိင််�တ့�န်် အာထ�ူ အာ့ရုံ�စီး�ိကျ်ထ့�သည််။ ဤအာခဲ့ျကျ်သည်် ရေးကျ့င််���န််ရေးသ့ စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် တစီး်ခဲ့� 
တည််ရေးဆ့ကျ်�န်် နိုငှ်�် စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်ရေးဆ့င််���ျ့�၊ လ�ပွား်�ှ့ ����ျ့�ကျိ� ပွားံ�ပွား�ိ�နို�ိင််�န်် အာစီး�ိ���ျ့�� ှလ�ပွား်ရေးဆ့င််ရေးသ့ အာစီးးအာ�ံ�ျ့�ကျိ� �ည််ညွှနှ််�သည််။ မြ�န််
�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််�သည်် မြ�န််�့နို�ိင််င်ံစီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် (ဥ်ပွား�့ -ရေး��ကျ�ကျ်တည််ရေးန်�့နိုငှ်�်န်း�ကျပွား်မြခဲ့င််�) ၏ ရု��ရေးထ့င်�်�ျ့� အာ့�လံ��ကျိ� 
တ�ိင််�တ့သည်် �ဟ�တ်ဘဲ့ ရေး�တိ�နိုငှ်�် ရေး�လတ် ကျ့လအာတ�င််� မြပွားည််န်ယ််နိုှင်�်တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး� အာစီး�ိ���ျ့�၏ ထနိ််�ခဲ့ျ�ပွား်��ရေးအာ့ကျ်တ�င်် �ှိရေးသ့ စီးး�ပွား�့ �ရေး��
လ�ပွား်င်န််��ျ့�ကျိ�သ့ အာဓိကိျထ့�သည််။ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််အာညွှနှ််�ကျိန််�ခဲ့�့�ျ့�သည်် စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ကျိ� အာဓိကိျအာ့�မြ�င်�်ရေးအာ့ကျ်ပွားါအာတိ�င််� 
အာ�ျ�ိ�အာစီး့�ခဲ့�့�ျ့� ခဲ့�့မြခဲ့့�ထ့�သည််။ ၎င််�တိ���ှ့  

ကျနဦး�ကျနုးကျျစီး�တိွး

ရေးမြ�ယျ့အ�ံ�ုချုျနှိုင်း�နုှှင်�း လုံခုြုံချုံ��ု

�တှွးပ်ံတုွင်းမြချုင်း�အလု�နး စီးည်းး��ျဥ်းး�စီးည်းး�ကျ�း��ျ့�

တွ�့��ဝင်း  ရေးပ်�ရေး�့င်း��ု

အရေးမြချုချုံ အရေး�့ကျးအအံု

အာညွှနှ််�ကျနိ််�ခဲ့�့ တစီး်ခဲ့�မြခဲ့င််�စီးးနိုှင်�် ပွားတ်သကျ်၍ အာစီး�ိ���ျ့�သည်် အာ��့�အာစီးည််��ျ့� �န််တး�မြခဲ့င််�၊�ဝူါ��ျ့� ရေး��ဆ�့မြခဲ့င််�နိုှင်�် အာဆ�ိပွားါ �ဝူါ��ျ့� အာရေးကျ့င််အာထည််
 ရေး�့်လ�ပွား်ရေးဆ့င််မြခဲ့င််�တိ��တ�င်် အာဓိကိျ တ့ဝန််�ှိသည််။

မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် အာညွှနှ််�ကျနိ််�င်ယ််�ျ့� - မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််�၏ အာညွှနှ််�ကျိန််�ခဲ့�့ တစီး်ခဲ့�မြခဲ့င််�စီးးသည်် ရေး�သနိုတ� စီးး�ပွား�့ �ရေး�� 
အာ�ပွား်ခဲ့ျ�ပွား်��၏ထ�ူမြခဲ့့�ရေးသ့ လကျခဏာ့�ျ့�ကျ�ိ တ�ိင််�တ့သည်�် ကျနိ််�ဂ္ဂဏာန််�အာညွှှန််�ကျိန််��ျ့�စီး�့ မြ�င်�် ��့�စီးည််�ထ့�သည််။ ရေးအာ့ကျ်ရေး�့်မြပွားပွားါ ဇယ့်�တ�င််     
မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး�� ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််�၏ အာညွှနှ််�ကျနိ််�ခဲ့�့တစီး်ခဲ့�မြခဲ့င််�စီးး၏  အာညွှနှ််�ကျိန််�င်ယ််�ျ့�ကျိ� ရေး�့်မြပွားထ့�ပွားါသည််။

ပ်�င်�းလုင်း�မြ�င်း�့�ု

ယျဥှ်းးဖြိုးပ်�ိင်း�တုွ�င်း ဘကျးလုိကုျးမြချုင်း�

�ဘ့ဝ ပ်တွးဝနး�ကျျင်းနှငှ်�းကျိုကျးည်းးမြချုင်း�

လုပု်း�့�ချုန်းထု့�နှိုင်း�ု

တွ�့�ဥ်းပ်ရေး� စီးို��ို��ု

အဓိကျ
စီးစီး်တ�်�ရေး�တ့

ရေးလ�လ့ရေးစီး့င်�်ကြကျည်�်�� ရေး�တ့(သိ��) 
တ�့�ဝင််ထ�တ်မြပွားန််ထ့�ရေးသ့ ရေး�တ့

ပ်င်း�ညွှနှးကျိနး��ျ့�

၁။ အာပြီးပွားး�အာမြပွားတ်�တှ်ပွားံ�တင််�န်် သံ��လ ထကျ်ပွားိ���ိရေးစီး့င်�်ဆ�ိင််��သည်် 

(%)

၂။ အာပြီးပွားး�အာမြပွားတ်�တှ်ပွားံ�တင််�န်် စီး့�ကွျ်စီး့တ�်� အာရေး�အာတ�ကျ် (#)

၃။ CDC သိ�� DAO � ှလ�ပွား်င်န််�လ�ိင််စီးင််��ှ�ိန်် �ကျ်ရေးပွားါင််� (#)

၄။ DICA � ှစီးး�ပွား�့ �ရေး�� �တှ်ပွားံ�တင်် စီး့�ကွျ်��ှ�ိန်် �ကျ်ရေးပွားါင််� (#)

၅။ �ည််သည်�် �တှ်ပွားံ�တင််ကျစိီးစ�ဆ�ိ အာခဲ့ကျ်အာခဲ့့�ှိ (%)

၆။ DAO စီးး�ပွား�့ �ရေး�� လ�ပွား်င်န််�လ�ိင််စီးင််��ှ�ိန်် လ�ိအာပွား်ရေးသ့ 

စီး့�ကွျ်စီး့တ�်�ပွား�့ဏာ (%)

၇။ DAO ဝန််ထ�်��ျ့��ှ့  ကျညူ်းတတ်ကြကျပြီးပွားး� ဗဟ�သ�တ�ှိကြကျသည််

ကျ�ိသရေးဘဲ့တ ူ(%)

MBEI တို�ငး အသးု�မြပ်�ထားာ�သည််းး အညွှနှး�ကိျနး�ချု�ဲအလုိုကျး ညှွှနးကိျနး�အာ�လုးု�၏ စီးာ�ငး�

အညွှနှး�ကျနိး�ချု�� ၁။ ကျနဦး� ကျနုးကျျစီး�တိွး�ျ့�

ဝနးရေး�့င်း�နုှှင်�း ကျနုးထုတုွးလုပု်း�ကုျဏ္ဍ - မြ�န််�့�
စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� သည်် အာဓိကိျ ကျဏ္ဍ�ျ့� 
(စီး�ိကျ်ပွားျ�ိ�ရေး��၊င်ါ�လ�ပွား်င်န််�၊သတု�တရူေး�့်ရေး��နိုငှ်�်
သစီး်ရေးတ့)ကျိ� ခဲ့ျန််လပှွား်ထ့�သည််။ ၎င််�တ�င်် 
ဝန််ရေးဆ့င််��နိုှင်�် ကျ�န််ထ�တ်လ�ပွား်�� လ�ပွား်င်န််��ျ့�ကျ�ိသ့ 
တ�ိင််�တ့���ှိပြီးပွားး� အာ�ျ့�စီး��ှ့  အာစီး့�အာစီး့� ထ�တ်လ�ပွား်�� 
လ�ပွား်င်န််��ျ့�� ှမြ�စီး်ကြကျသည််။

မြပ်ည်းးတွ�င်း�လုပု်းင်နး��ျ့� -  မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�
ကျနိ််� သည်် အာရေးမြခဲ့ခဲ့ံထ့�ရေးသ့ ရေး�သခဲ့ံမြ�န််�့လ�ပွား်င်န််��ျ့�
၏ အာရေးတ��အာကြုံကျံ� အာရေးပွား် လံ��ဝ အာ့ရုံ�စီး�ိကျ်ထ့�သည််။

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၈။ CDC (သိ��) DAO လ�ပွား်င်န််�လ�ိင််စီးင််ရေးလာ့ကျ်�န်် လိ�အာပွား်သည်�် လ�ပွား်င်န််�အာဆင်�်ရေးပွားါင််�

၉။ DICA �တှ်ပွားံ�တင်် စီး့�ကွျ်ရေးလာ့ကျ်�န်် လိ�အာပွား်သည်�် လ�ပွား်င်န််�အာဆင်�်ရေးပွားါင််� (#)

၁၀။ DISI �တှ်ပွားံ�တင်် စီး့�ကွျ်ရေးလာ့ကျ်�န်် လိ�အာပွား်သည်�် လ�ပွား်င်န််�အာဆင်�်ရေးပွားါင််� (#)

၁၁။ လ�ိင််စီးင်် လ�ပွား်ထံ��လ�ပွား်န်ည််��ျ့�ရေးလ�လ့�န််အာတ�ကျ်သ�ရေးတသန်အာ��့�သည်် DAO ရုံ��သ�ိ� 

 တစီး်ကြီးကျ�ိ်�ကျသ�့ �ရေး�့ကျ်ခဲ့့��သည်�်(%)

၁၂။ DAO ရုံ��သည်် စီး��်�ရေးဆ့င််�ည်် မြပွားည်�်ဝစီး�့  အာလ�ပွား်လ�ပွား်သည််ဟ� သရေးဘဲ့တသူည််(%)

၁၃။ DAO ရုံ��သည်် လိ�အာပွား်ရေးသ့ ရု�ပွား်ဝတု�အာ�င််�မြ�စီး်�ျ့��ှသိည််ဟ� သရေးဘဲ့တသူည်် (%)

၁၄။ OSS ရုံ��သည်် စီး��်�ရေးဆ့င််�ည်် မြပွားည်�်ဝစီး�့  လည််ပွားတ်ရေးဆ့င််�ကွျ်���ှိသည််ဟ� သရေးဘဲ့တသူည််

၁၅။ OSS ရုံ��သည်် လ�ိအာပွား်ရေးသ့ ရု�ပွား်ဝတု�အာ�င််�မြ�စီး်�ျ့��ှသိည််ဟ� သရေးဘဲ့တသူည်် (%)

၁၆။ OSS ရုံ��ဝန််ထ�်��ျ့��ှ့  အာကျအူာည်းရေးပွား�နို�ိင််ကြကျသည်် (%)

၁၇။ DAO တ�င်် သတ်�တှ်ထ့�ရေးသ့ ရေးလာ့ကျ်လှ့ ရေး�့င််ပွားံ�စီးံ�ှိပြီးပွားး� သ�့ �ယ်၍ူ�သည်် (%)



နည်းး�နာနိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း - မြ�နး�့�စီးး�ပ်�့ �ရေး��ဝနး�ကျျင်းညွှနှး�ကျနိး� |  3 

ပ်င်း�ညွှနှးကျိနး��ျ့�

၁။ လ�ပွား်င်န််�သည်် ရေးမြ�ပွားိ�င််ပြီးပွားး� ရေးမြ�အာ�ည််ရေးပွားါကျ်ပွားါ �ှသိည်် (%)

၂။ ရေးမြ�စီး့�ကွျ်စီး့တ�်��ျ့���ှ�ိန်် ကြကျ့ခဲ့ျနိ်် (�ကျ်ရေးပွားါင််�) 

၃။ လ�ပွား်င်န််�အာရေးန်မြ�င်�် အာလယ််အာလတ်ထကျ်�န်ည််�ရေးသ့ ရေးမြ�သ�ိ်�ခဲ့ံနို�ိင််�သည်�် 

အာနိုတ�့ယ်် �ှိသည််ဟ� ယ်ံ�ကြကျည််သည်် (%)

၄။ လ�ပွား်င်န််�အာရေးန်မြ�င်�် အာလယ််အာလတ်ထကျ်�န်ည််�ရေးသ့ င်ှ့ ���်�စီး့ခဲ့ျ�ပွား် ရေးမြပွား့င််�လ့

နို�ိင််သည်�် အာနိုတ�့ယ်် �ှိသည််ဟ� ယ်ံ�ကြကျည််သည််(%)

၅။ ရေးမြ�သ�ိ်�ခဲ့ံ�ပွားါကျ လ�ပွား်င်န််�အာရေးန်မြ�င်�် �ာတရေးသ့ ရေးလာ့်ရေးကြကျ�ရေးင်� ��ှလိ�ိ�်�ည််ဟ� 

ယ်ံ�ကြကျည််သည်် (%)

၆။ လ�ပွား်င်န််�အာရေးန်မြ�င်�် ရေးမြ�နိုငှ်�်ဆ�ိင််ရေးသ့ ရုံ��ကျစိီးစ�ျ့� ရေးဆ့င််�ကွျ်��ူရေးသ့်လည််� 

အာခဲ့ကျ်အာခဲ့့တစီး်စီးံ�တစီး်�့��ှရိေးပွား။ (%)

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၇။ လ�ပွား်င်န််�အာရေးန်မြ�င်�် လ�န််ခဲ့့�ရေးသ့ ၂ နိုှစီး်အာတ�င််� ရေးမြ�ကျစိီးစအာမြင်င််�ပွား�့ ��� မြ�စီး်ခဲ့့���ူသည်် 

(%) 

၈။ လ�ပွား်င်န််�တ�င်် ရေးမြ�ဂ္ဂ�န်် (သိ��) ပွားံ�စီးံ ၇ �ှသိည်် (%) 

၉။ လ�ပွား်င်န််��ငှ််ပွား�ိင််ရေးသ့ရေးမြ��ှ့  အာမြခဲ့့�သ၏ူ အာ�ည််ရေးပွားါကျ်နိုငှ်�် မြ�စီး်သည်် (%)

၁၀။ လ�ပွား်င်န််�ပွား�ဝ�ဏာ်ဝယ််ယ်မူြခဲ့င််� သိ�� ခဲ့ျ့�ထ�င််မြခဲ့င််�တိ��တ�င်် အာခဲ့ကျ်အာခဲ့့�ျ့� ကြုံကျံ��သည်် 

(%)

၁၁။ GAD ရေးမြ�ဂ္ဂ�န််��ှ�ိန်် လ�ိအာပွား်ရေးသ့ စီး့�ကွျ်စီး့တ�်�ရေးပွားါင််� (#)

၁၂။ DALMS ဝန််ထ�်��ျ့��ှ့  ကျူည်းတတ်ကြကျသည်် (%)

၁၃။ GAD တ�င်် သတ်�တှ်ထ့�ရေးသ့ ရေးလာ့ကျ်လှ့ ရေး�့င််ပွားံ�စီးံ�ှိပြီးပွားး� သ�့ �ယ်၍ူ�သည်် (%)

၁၄။ DALMS တ�င်် သတ်�တှ်ထ့�ရေးသ့ ရေးလာ့ကျ်လှ့ ရေး�့င််ပွားံ�စီးံ�ှိပြီးပွားး� သ�့ �ယ်၍ူ�သည်် 

(%)

၁၅။ GAD ရုံ��သည်် လ�ိအာပွား်ရေးသ့ ရု�ပွား်ဝတု�အာ�င််�မြ�စီး်�ျ့��ှသိည််ဟ� သရေးဘဲ့တသူည််

 (%)

၁၆။ DALMS ရုံ��သည်် လ�ိအာပွား်ရေးသ့ ရု�ပွား်ဝတု�အာ�င််�မြ�စီး်�ျ့��ှသိည််ဟ� သရေးဘဲ့တသူည််

 (%)

၁၇။ GAD ရုံ��သည်် စီး��်�ရေးဆ့င််�ည်် မြပွားည်�်ဝစီး�့  အာလ�ပွား်လ�ပွား်သည််ဟ� သရေးဘဲ့တသူည််

 (%)

၁၈။ DALMS ရံု��သည်် စီး��်�ရေးဆ့င််�ည်် မြပွားည်�ဝ်စီး�့  အာလ�ပ်ွားလ�ပ်ွားသည််ဟ� သရေးဘဲ့တူသည််

 (%) 

၁၉။ DALMS ရေး�့င််ပွားံ�စီးံ ၁၅ ��ှိ�န်် လ�ိအာပွား်ရေးသ့ စီး့�ကွျ်စီး့တ�်�ရေးပွားါင််�

အညွှနှး�ကျနိး�ချု�� ၂။ ရေးမြ�ယျ့အ�ံ�ုမြပ်�ချု�င်�းနှှင်�း 
လုံခုြုံချုံ��ု

ပ်င်း�ညွှနှးကျနိး��ျ့�

၁။ လ�ပွား်င်န််��ျ့� (သိ��) စီးစီး်ရေးဆ�ရေး�� ဝင််ရေး�့ကျ်သည်�် အာကြီးကျိ�်ရေး� (#)

၂။ စီးစီး်ရေးဆ����ျ့�ရေးကြကျ့င်�် လ�ပွား်င်န််�ကျ�ိ စီးည််�ကျ�်�လိ�ကျ်န်�ရေးစီးသည်် (% 

သရေးဘဲ့တ)ူ

၃။ လ�ပွား်င်န််��ျ့�သည်် ရုံ��ကျစိီးစ�ျ့�၌ ၎င််�တိ��အာခဲ့ျနိ််၏ ၁၀% ရေးအာ့ကျ်ကျိ� ရေးပွား��

သည်် (%)

၄။ အာစီး�ိ�� အာ�့�ှ�ိျ့�သည်် စီး့�ကွျ်စီး့တ�်��ျ့� ကျိ�င််တ�ယ််�့၌ လျင််မြ�န််

ထရိေး�့ကျ်သည်် 

 (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၅။ အာစီး�ိ�� အာ�့�ှ�ိျ့��ှ့  ခဲ့င််�င််စီး�့ရေးကျ့င််�သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၆။ တံဆပိွား်တံ�� ထ�ရေးပွား��န််နိုငှ်�် လကျ်�တှ်ထ�ိ�ရေးပွား��န်် ရုံ��သ�ိ� �ကြကျ့ခဲ့ဏာ �သ�့ ��  

(% သရေးဘဲ့တ)ူ

၇။ ရုံ��စီး့�ကွျ်စီး့တ�်��ျ့��ှ့  ရု�ိ��ငှ််�သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၈။ ရေးပွား�ရေးဆ့င််��ည်�်ရေးင်��ျ့�ကျ�ိ အာ�ျ့�မြ�င််သ့ရေးအာ့င်် ထ့��ှရိေးပွား�သည်် (% 

သရေးဘဲ့တ)ူ

၉။ GAD ဝန််ထ�်��ျ့��ှ့  အာကျအူာည်း ရေးပွား�တတ်ကြကျသည်် (%)

၁၀။ မြပွားည််သ�ူဝန််ရေးဆ့င််�� ရုံ��စီး့�ပွား�့�ျ့�တ�င်် ဝန််ထ�်�အာသင်�်�ှိရေးန်တတ်သည်် (#)

၁၁။ ပြီး��ိ�န်ယ််အာတ�င််� မြပွားည််သ�ူဝန််ရေးဆ့င််��ရုံ���ှိသည်် (%)

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၁၂။ အာစီး�ိ��၏ ပွား�င်�်လင််�မြ�င််သ့���ှိမြခဲ့င််�ရေးကြကျ့င်�် ရေးပွား�ရေးဆ့င််��ည်�် ရေးင်�နို�န််�ထ့�

�ျ့�ကျိ�အာလ�ယ််တကျ ူသခိဲ့�င်�်�လ့သည်် (%)

၁၃။ လ�ပွား်င်န််�သံ��သပွား်�န််နိုငှ်�် ဝင််ရေး�့ကျ်စီးစီး်ရေးဆ��န်် ကြကျ့ခဲ့ျနိ်် (�နိ်စီး်)

၁၄။ အာစီး�ိ��ဌာ့န်�ျ့��ှ့  န်ည််�ပွားည့်ပွား�ိင််�တ�င်် အာစီး��်�အာစီး�ှိကြကျသည်် (%) 

၁၅။ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််�ကျိ� အာရေးနို�ှင်�်အာယ်ှကျ် မြ�စီး်ရေးစီးသည်�် စီးစီး်ရေးဆ��� 

 အာကြီးကျ�ိ်ရေး� (%)

၁၆။ DAO စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််�လ�ိင််စီးင်် သကျ်တ�်�တိ���န်် လ�ိအာပွား်ရေးသ့  

စီး့�ကွျ်စီး့တ�်�အာရေး�အာတ�ကျ် (#)

၁၇။ GAD စီးး�ပွား�့ �ရေး��ရေးမြ�ဂ္ဂ�န််သကျ်တ�်�တိ���န်် လ�ိအာပွား်ရေးသ့ စီး့�ကွျ်စီး့တ�်� 

အာရေး�အာတ�ကျ် (#)

၁၈။ DAO ဝန််ထ�်��ျ့��ှ့  အာကျအူာည်းရေးပွား�တတ်ကြကျသည်် (%)

အညွှနှး�ကျိနး�ချု�� ၃။ �တှွးပ်ံတုွင်းမြချုင်း�အလု�နး 

စီးည်းး��ျဉ်းး� စီးည်းး�ကျ�း��ျ့�

ပ်င်း�ညွှနှးကျိနး��ျ့�

၁။ လ�ပွား်င်န််��ျ့�သည်် ရေးင်�ရေးကြကျ�တံစီးိ��လကျ်ရေးဆ့င်် ရေးပွား��သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၂။ အာရေး�့င််�ဝင််ရေးင်�၏ ၂% ရေးအာ့ကျ် ပွား�့ဏာမြ�င်�် လ့ဘဲ်ထ�ိ��သည်် (%)

၃။ လ့ဘဲ်ရေးင်� ရေးပွား���ည်�် ပွား�့ဏာကျ�ိ ပွားံ��နှ််အာ့�မြ�င်�် ကြီးကျ�ိသသိည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၄။ ရေးင်�ရေးကြကျ�တံစီးိ��လကျ်ရေးဆ့င်် ပွား�့ဏာသည်် အာစီးိ���ဝန််ရေးဆ့င််��ကျ�ိ ပွား�ိ��ိလျင််မြ�န််ရေးစီးသည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၅။ အာစီး�ိ�� ပွားစီးစည််�ဝယ််ယ်ရူေး�� ရေးလလံရေးအာ့င််�ိ���့တ�င်် ရေးင်�ရေးကြကျ�တံစီးိ��လကျ်ရေးဆ့င််ရေးပွား��န်် လိ�အာပွား်သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၆။ စီးစီး်ရေးဆ�ရေး��ဝင််ပွားါကျ လကျ်ရေးဆ့င်် (သိ��) ရေးင်�အာပွား�ိရေးဆ့င််�ရေးပွား��သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၇။ စီးစီး်ရေးဆ����ျ့�သည်် ကြီးကျး�ကြကျပွား်သ�ူျ့�အာ့� လကျ်ရေးဆ့င််မြ�င်�် ရေးင်��ှ့ �န်် အာခဲ့�င်�်အာလ�်� �န််တး�ရေးပွား�သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၈။ မြပွားည််န်ယ််/တိ�င််�ရေး�သကြီးကျး�အာတ�င််��ှိ လ ူ၁၀,၀၀၀ တ�င််�ှိရေးသ့ အာဂ္ဂတတိ�ိင််ကြကျ့���ရေးပွားါင််�

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၉။ ရေးခဲ့ျ�ရေးင်���ှိ�န်် တံစီး�ိ�လကျ်ရေးဆ့င်် သိ�� ရေးင်�ရေးပွား��န်် လ�ိအာပွား် (%)

အညွှနှး�ကျနိး�ချု�� ၄။ တွ�့��ဝင်း ရေးပ်�ရေးချုျ���ုျ့�



4  | နည်းး�နာနိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း - မြ�နး�့�စီးး�ပ်�့ �ရေး��ဝနး�ကျျင်းညွှနှး�ကျနိး�

အညွှနှး�ကျနိး�ချု�� ၇။ ယျဉှ်းးဖြိုးပ်�ိင်း�တုွ�င်း ဘကျးလုိကုျးမြချုင်း�

ပ်င်း�ညွှနှးကျိနး��ျ့�

၁။ အာဆကျ်အာစီးပွား် အာ့�ရေးကျ့င််�ရေးသ့ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့�သိ�� ရေး�သနိုတ� အာ့ဏာ့ပွား�ိင််�ျ့�သည်် ယ်ဉှ််ပြီးပွား�ိင််��တ�င်် ဘဲကျ်လိ�ကျ်မြခဲ့င််� ��ှ ိ(%)

၂။ ရေးမြ�အာသံ��ခဲ့ျ��ဆ�ိင််�့ ဘဲကျ်လိ�ကျ်�� (%)

၃။ ရေးခဲ့ျ�ရေးင်���ှိရေး��တ�င်် ဘဲကျ်လိ�ကျ်�� (%)

၄။ သတု�တူ�ရေး�့်ရေး�� လိ�င််စီးင််တ�င်် ဘဲကျ်လိ�ကျ်��  (%)

၅။ ရု�ိ��ငှ််�ရေးသ့ ရုံ��လ�ပွား်င်န််�ကျစိီးစတ�င်် ဘဲကျ်လိ�ကျ်��  (%)

၆။ အာစီး�ိ��ဌာ့န် စီး့ခဲ့ျ�ပွား်စီး့တ�်��ျ့�တ�င်် ဘဲကျ်လိ�ကျ်��  (%)

၇။ သတင််�အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်��ှရိေး��တ�င်် ဘဲကျ်လိ�ကျ်�� (%)

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၈။ အာမြခဲ့့�ရေးသ့ အာခဲ့�င်�်အာရေး���ျ့�နိုငှ်�် ယ်ဉှ််ပြီးပွား�ိင််��တ�င်် ဘဲကျ်လိ�ကျ်မြခဲ့င််� (%)

ပ်င်း�ညွှနှးကျိနး��ျ့�

၁။ ယ်ခဲ့င််လအာတ�င််� တယ််လး��န််�နိုှင်�် အာမြခဲ့့�ဆကျ်သ�ယ််ရေး�� ဝန််ရေးဆ့င််���ျ့� မြပွားတ်

ရေးတ့ကျ်သည်�် န်��း (န်��းရေးပွားါင််�)

၂။ ယ်ခဲ့င််လအာတ�င််� �း�မြပွားတ်သည်�် န်��း (#)

၃။ တစီး်နိုှစီး်အာတ�င််� လ�်�ရေး�ကြီးကျး�၍၊ �ံံထ၍ူ၊ လ�်��ရေးကျ့င််�၍ လ�်�ပွားတိ်သည်�်  

�ကျ်ရေးပွားါင််� (#)

၄။ �ရေး�ာ့်လင်�်ရေးသ့ �း�မြပွားတ်ရေးတ့ကျ်�� သ�ိ� �း���နှ််��ရေးကြကျ့င်�် လ�ပွား်င်န််�ထခိဲ့�ိကျ်သည်် 

 (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၅။ ယ်ခဲ့င််လအာတ�င််� �း�မြပွားတ်သည်�် အာကြီးကျိ�်ရေး� (#) 

၆။ �း�ရေးလာ့ကျ်သည်�်�ကျ်နိုငှ်�် �း��သည်�် �ကျ်ကြကျ့� (စီး�စီး�ရေးပွားါင််�, �ကျ်ရေးပွားါင််�)

၇။ ပြီး��ိ� မြပွား လ�်��ျ့�သည်် ရေးကျ့င််�သည််(သိ��) အာလ�န််ရေးကျ့င််�သည်် (%)

၈။ တယ််လး��န််��ျ့��ှ့  ရေးကျ့င််� (သိ��) အာလ�န််ရေးကျ့င််� (%)

၉။ လာပွား်စီးစီး်�း� ရေးကျ့င််� (သိ��) အာလ�န််ရေးကျ့င််� (%)

၁၀။ အာင််တ့န်ကျ် ရေးကျ့င််� သိ�� အာလ�န််ရေးကျ့င််� (%)

၁၁။ ရေး�အာ�ည််အာရေးသ�� ရေးကျ့င််� သိ�� အာလ�န််ရေးကျ့င််� (%)

၁၂။ ရေးဆ�ရုံ�/ရေးဆ�ခဲ့န််� အာ�ည််အာရေးသ�� ရေးကျ့င််� သိ�� အာလ�န််ရေးကျ့င််� (%)

၁၃။ ��ိဘဲ�ိင််���န််�/လဥူီး�ရေး� (%)

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၁၄။ ကြီးကျ�ိတင််အာသရိေးပွား�ပြီးပွားး� �း�မြ�တ်သည်�် ရေးန်�ကျ်ဆံ��အာကြီးကျ�ိ် ၅ ကြီးကျ�ိ် (#)

၁၅။ ရေးကျျ�လကျ်လ�်��ျ့� ရေးကျ့င််���န်် သ�ိ� အာလ�န််ရေးကျ့င််���န်် (%)

၁၆။ လာပွား်စီးစီး်ဓိါတ်အာ့� ဝန််ရေးဆ့င််�� ရေးလာ့ကျ်ထ့�သည်�် အာခဲ့ျနိ််�ှ �သည်�်အာခဲ့ျနိ််ကြကျ့� 

ကြကျ့မြ�င်�်ခဲ့ျနိ်် (ပွား�ဂ္ဂဂလကိျရေးန်အာ�ိ်သံ���းတ့၊ �ကျ်ရေးပွားါင််�) 

၁၇။ လာပွား်စီးစီး်ဓိါတ်အာ့� ဝန််ရေးဆ့င််�� ရေးလာ့ကျ်ထ့�သည်�် အာခဲ့ျနိ််�ှ �သည်�်အာခဲ့ျနိ််ကြကျ့� 

ကြကျ့မြ�င်�်ခဲ့ျနိ်် (အာစီး�ိ��ရေးန်အာ�ိ်သံ���းတ့၊ �ကျ်ရေးပွားါင််�)

၁၈။ လာပွား်စီးစီး်ဓိါတ်အာ့� ဝန််ရေးဆ့င််�� ရေးလာ့ကျ်ထ့�သည်�် အာခဲ့ျနိ််�ှ �သည်�်အာခဲ့ျနိ််ကြကျ့� 

ကြကျ့မြ�င်�်ခဲ့ျနိ်် (ပွား�ဂ္ဂဂလကိျလ�ပွား်င်န််��းတ့၊ �ကျ်ရေးပွားါင််�)

၁၉။ လာပွား်စီးစီး်ဓိါတ်အာ့� ဝန််ရေးဆ့င််�� ရေးလာ့ကျ်ထ့�သည်�် အာခဲ့ျနိ််�ှ �သည်�်အာခဲ့ျနိ််ကြကျ့� 

ကြကျ့မြ�င်�်ခဲ့ျနိ်် (အာစီး�ိ��လ�ပွား်င်န််��းတ့၊ �ကျ်ရေးပွားါင််�)

၂၀။ ရေးမြခဲ့့ကျ်ရေးသ���့သးတ�င်် ရေး���ှသိည်�် အာိ�်ရေးထ့င််စီး��ျ့� (%)

၂၁။ လ�န််ခဲ့့�ရေးသ့ ၇ �ကျ်အာတ�င််� အာင််တ့န်ကျ် အာသံ��မြပွား�ခဲ့့�သည်�် အာသကျ် ၁၅ နိုှစီး်နိုငှ်�် 

 အာထကျ်လ�ူျ့� (%)

၂၂။ �ထ့�လ�်�အာ�ညှ်် (km/km2)

၂၃။ လ�်�အာ�ျ�ိ�အာစီး့�မြ�င်�် တ�ကျ်ခဲ့ျကျ်ထ့�ရေးသ့ လ�်�အာ�ညှ်် (km/km2)

၂၄။ အာစီး�ိ�� သိ�� �ပွား်�ွ့ ဓိါတ်အာ့�လ�ိင််��ှိရေးသ့ အာ�ိ်ရေးထ့င််စီး�ပွား�့ဏာ (%)

အညွှနှး�ကျနိး�ချု�� ၅။ အရေးမြချုချုံအရေး�့ကျးအအံု အညွှနှး�ကျိနး�ချု�� ၆။ ပ်�င်�းလုင်း�မြ�င်း�့�ု

ပ်င်း�ညွှနှးကျနိး��ျ့�

၁။ မြပွားည််န်ယ်် သိ�� တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး� ဘဲတ်ဂ္ဂျကျ်ကျိ� သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� (%)

၂။ မြပွားည််ရေးထ့င််စီး� ဥ်ပွားရေး��ျ့�ကျိ� သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� (%)

၃။ မြပွားည််ရေးထ့င််စီး�ဝန််ကြီးကျး�ဌာ့န်�ျ့�� ှအာရေးကျ့င််အာထည်် ရေး�့်သည်�် 

စီး့�ကွျ်စီး့တ�်��ျ့� နိုငှ်�် စီးည််��ျဉ််�စီးည််�ကျ�်��ျ့�ကျိ� သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� (%) 

၄။ မြပွားည််န်ယ််/တိ�င််�ရေး�သကြီးကျး� ဥ်ပွားရေး��ျ့�နိုငှ်�် စီးည််��ျဉ််�စီးည််�ကျ�်��ျ့�ကျိ� သ�ိှိ

နို�ိင််စီး��်� (%)

၅။ အာရေးမြခဲ့ခဲ့ံအာရေးဆ့ကျ်အာအာံ� စီးး�ံကျနိ််�သစီး်�ျ့�ကျိ� သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� (%)

၆။ ရေး�အာ့�လာပွား်စီးစီး်စီးး�ံကျနိ််��ျ့�၊ ရေးလယ့်ဉ််ကျ�င််��ျ့�၊ အာမြ�န််လ�်��ျ့� အာစီး�ှိ

သည်�် အာစီး�ိ�� �င််�နိုှး�မြ�ု�ပွား်နိုှံ�� အာစီးးအာ�ံ�ျ့�ကျိ� သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� (%)

၇။ ရေးမြ�အာသံ��ခဲ့ျ��ခဲ့�့ရေးဝရေး�� စီးး�ံကျနိ််��ျ့�နိုငှ်�် ရေးမြ�ပွားံ��ျ့�ကျိ� သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� (%)

၈။ မြပွားည််န်ယ််/တိ�င််�ရေး�သကြီးကျး��ျ့�၏ စီးကျ်��လ�ပွား်င်န််��ျ့�နိုငှ်�် ကျဏ္ဍအာလ�ိကျ်

 ��ံ�ပြီး��ိ�တ�ိ�တကျ်ရေး��ဆိ�င််�့ စီးး�ံကျနိ််�စီး့�ကွျ်စီး့တ�်��ျ့�ကျိ� သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� 

(%)

၉။ စီးည််�ကြကျပွား်ရေး�� လ�ပွား်ထံ���ျ့� ပြီးပွားး�မြပွားည်�်စီးံ�ရေးစီး�န်် ရေး�့င််ပွားံ�စီးံ�ျ့�ကျိ� သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� 

(%)

၁၀။ မြပွားည််ရေးထ့င််စီး�အာဆင်�် ဥ်ရေးပွား�နိုငှ်�် စီးည််��ျဉ််�စီးည််�ကျ�်��ျ့� အာရေးမြပွား့င််�အာလ့

ကျ�ိ ကြီးကျ�ိတင််သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� (%) 

၁၁။ မြပွားည််န်ယ််/တိ�င််�ရေး�သကြီးကျး� အာဆင်�် စီးည််��ျဉ််�စီးည််�ကျ�်��ျ့� အာရေးမြပွား့င််�အာလ့

ကျ�ိ ကြီးကျ�ိတင််သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� (%) 

၁၂။ မြပွားည််န်ယ််/တိ�င််�ရေး�သကြီးကျး� အာဆင်�် စီးည််��ျဉ််�စီးည််�ကျ�်��ျ့� 

အာရေးကျ့င််အာထည််ရေး�့်��ကျ�ိ ကြီးကျ�ိတင််သ�ိှိနို�ိင််စီး��်� (%)

၁၃။ လူသ�ိငှ််ကြကျ့� မြပွား�လ�ပွား်ရေးပွား�ထ့�သည်�် အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ပွားါရေးသ့ 

 GAD စီး့�ကွျ်စီး့တ�်� ပွား�့ဏာ (%)

၁၄။ လူသ�ိငှ််ကြကျ့� မြပွား�လ�ပွား်ရေးပွား�ထ့�သည်�် အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ပွားါရေးသ့ 

 DAO စီး့�ကွျ်စီး့တ�်� ပွား�့ဏာ (%)

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၁၅။ သ့ဓိကျ မြပွားထ့�ရေးသ့ DAO စီး့�ကွျ်စီး့တ�်� အာရေး�အာတ�ကျ်

၁၆။ သ့ဓိကျ မြပွားထ့�ရေးသ့ DALMS စီး့�ကွျ်စီး့တ�်� အာရေး�အာတ�ကျ်

၁၇။ အာ�ျ့�မြပွားည််သသူရိေးစီး�န်် သတင််�အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်မြပွားရေးပွား�ထ့�ရေးသ့ 

 DALMS စီး့�ကွျ်စီး့တ�်� အာရေး�အာတ�ကျ်

၁၈။ DAO ရေးပွား�ရေးဆ့င််�ရေးင်�စီး့�င််�အာတ�ကျ် သတင််�အာခဲ့ျကျ်အာလကျ် 

အာလ�ယ််တကျ ူ��ှိနို�ိင််�� (၁-၃ �တှ်) 

၁၉။ (အာစီး�ိ��ဝဘဲ်ဆိ��်�ျ့�အာတ�ကျ်) ပွား�င်�်လင််�မြ�င််သ့�� စီးစီး်တ�်� ��တှ် (၁၅ �တှ်

အာထကျ်)
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မြမနးမာ်စီးး�ပ်�ာ�ရေး��ဝနး�ကျျငးညှွှနး�ကိျနး�သည်းး  စီးး�ပ်�ာ�ရေး��ဆုိိုငး�ာစီးးမးအုပ်းချုျ�ပ်းမုကုိျ 
ဘာယျးလုိုတုိိုငး�တိုာသလဲု။
အချုျကျးအလုကျးအ�င်း�အမြ�စီးး -  မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� တ�င်် အာဓိကိျ အာ�င််�အာမြ�စီး် သံ��ခဲ့�� ှအာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့� ပွားါဝင််သည််။

l	စီးစီးးတွ�း� အချုျကျးအလုကျး (ရေး�တွ့) �ျ့� - မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််�သည်် တစီး်နို�ိင််င်ံလံ���ှိ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့�� ှ ရေးကျ့ကျ်ယ်�ူ�ှိ
ရေးသ့ တ�ိင််�တ့သည်�်အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့� (soft data) သ�ိ��ဟ�တ် စီးး�ပွား�့ �ရေး��အာမြ�င််တိ��ကျ�ိ ထည်�်သ�င််�ထ့�ပွားါသည််။စီးစီး်တ�်�ရေး��ခဲ့�န််�လှ့ သည်် 

ပ်င်း�ညွှနှးကျနိး��ျ့�

၁။ ည်စီး်ည်�်���သည်် လ�ပွား်င်န််�၏ စီးး�ပွား�့ �ရေး�� အာလ့�အာလ့�ျ့�အာရေးပွား် �

ရေးကျ့င််�ရေးသ့ သကျ်ရေး�့ကျ်�� အာန်ည််�င်ယ်် သိ�� လံ��ဝ��ှ ိ(%)

၂။ ရေးယ်ဘဲ�ယ်ျအာ့�မြ�င်�် သဘဲ့ဝပွားတ်ဝန််�ကျျင်် အာ�ည််အာရေးသ���ှ့  ရေးကျ့င််���န်် 

(%)

၃။ ရေး�သနိုတ� အာ့ဏာ့ပွားိ�င််�ျ့�သည်် ည်စီး်ည်�်���ကျ�ိ အာခဲ့ျနိ််�းကျ�ိင််တ�ယ််ကြကျသည်် 

(%)

၄။  ရေး�ရေး�ခဲ့�တ့ရေး��ကျိ� မြပွားည််န်ယ််�အှာ့�ရေးပွား� (%)

၅။ စီး�န်�်ပွားစီး်ပွားစီးစည််��ျ့� မြပွားန််လည််အာသံ��ခဲ့ျရေး��အာတ�ကျ် အာစီး�ိ���ရှေးထ့ကျ်ပွားံ�

 ကျညူ်း��ရေးပွား�သည်် (%) 

၆။ အာစီး�ိ��စီးစီး်ရေးဆ�ရေး��ဝင််မြခဲ့င််�၏ �ည််�ယွ််ခဲ့ျကျ်�ှ့  လ�ူအာ��့�အာစီးည််�နိုှင်�် သဘဲ့

ဝပွားတ်ဝန််�ကျျင််ကျိ� ကျ့ကျ�ယ််�န်် မြ�စီး်သည်် (%, သရေးဘဲ့တ)ူ

၇။ �လိာ့သန်�်�ှင််��� ရေးကျ့င််���န််လ့ရေးသ့ အာ�ိ်ရေးထ့င််စီး� (%)

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၈။ ရေးလထ�ည်စီး်ည်�်��� ရေးလာ့�ခဲ့ျ�့တ�င်် မြပွားည််န်ယ််� ှအာကျအူာည်းရေးပွား� (%)

၉။ ရေး�ထ�ည်စီး်ည်�်��� ရေးလာ့�ခဲ့ျ�့တ�င်် မြပွားည််န်ယ််� ှအာကျအူာည်းရေးပွား� (%)

၁၀။ လာပွား်စီးစီး်စီး��်�အာင်် ရေး�ခဲ့�တ့�န်် မြပွားည််န်ယ််� ှအာကျအူာည်းရေးပွား� (%)

၁၁။ လ ူ၁၀,၀၀၀ လာင်် အာ�ိ�ကျ်ကျ့�အာစီးး�ရေး� (#) 

၁၂။ စီးး�ပွား�့ �ရေး��တစီး်�ပွား်လံ��၏ လ�်�ပွားန််�ဆကျ်သ�ယ််ရေး�� ကျ့ဗ�န်် သပိွား်သည််�ဆ

အညွှနှး�ကျနိး�ချု�� ၈။ �ဘ့ဝပ်တွးဝနး�ကျျင်းနှငှ်�း 

ကျိုကျးည်းး��ုှိမြချုင်း�

ပ်င်း�ညွှနှးကျနိး��ျ့�

၁။ သ့�န််အာရေးမြခဲ့ခဲ့ံ အာလ�ပွား်သ�့� ရေးခဲ့်ယ်�ူ့၌ လ�ယ််ကျ ူ(%)

၂။ န်ည််�ပွားည့်�ငှ််�ျ့� ရေးခဲ့်ယ်�ူ့၌ လ�ယ််ကျ ူ(%)

၃။ စီး့�င််�ကျိ�င််�ျ့� ရေးခဲ့်ယ်�ူ့၌ လ�ယ််ကျ ူ(%)

၄။ ကြီးကျး�ကြကျပွား်ရေး����ှ��ျ့�ရေးခဲ့်ယ်�ူ့၌လ�ယ််ကျ ူ(%)

၅။ �န််ရေးန်ဂ္ဂျ့�ျ့�ရေးခဲ့်ယ်�ူ့၌လ�ယ််ကျ ူ(%)

၆။ �လူတန််�ရေးကျျ့င််�တကျ်ရေး�့ကျ်နို�န််� (%) 

၇။ အာလယ််တန််�ရေးကျျ့င််�တကျ်ရေး�့ကျ်နို�န််� (%) 

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၈။ လ�ပွား်င်န််�အာရေးန်မြ�င်�် အာလ�ပွား်သ�့�အာသစီး်�ျ့� ရေးလ�ကျျင်�်ရေးပွား��န််လိ� (%)

၉။ လ�ပွား်င်န််�လိ�အာပွား်ခဲ့ျကျ်နိုငှ်�် ကျ�ိကျ်ည်းရေးသ့ ရေး�သတ�င််��ှိ အာလ�ပွား်သ�့��ျ့�၏ 

အာ�ည််အာရေးသ�� (%)

၁၀။ အာလ�ပွား်သ�့�င်ှ့ ���်�ပြီးပွားး�ရေးန်�ကျ် ၎င််�အာလ�ပွား်လ�ပွား်နို�ိင််�န်် ကြကျ့ရေးသ့ �ကျ်

ရေးပွားါင််� (#)

၁၁။ အာထကျ်တန််�ရေးကျျ့င််�အာပွား်နိုှံသည်�်နို�န််� (%)

၁၂။ လ ူ၁ ရေးသ့င််�လာင်် အာလ�ပွား်အာကျ�ိင််နိုငှ််� အာလ�ပွား်သ�့� �ှ့ ရေး��ရေး��ရုံ��� ှရေးန်�့

ခဲ့ျထ့�ရေးပွား�သည်�်နို�န််� (#)

အညွှနှး�ကျိနး�ချု�� ၉။ လုပု်း�့�ချုန်းထု့�နှိုင်း�ု

အညွှနှး�ကျနိး�ချု�� ၁၀။ တွ�့�ဥ်းပ်ရေး�စီးိ�ု�ို��ု

ပ်င်း�ညွှနှးကျိနး��ျ့�

၁။ အာကျယ််၍ အာ�့�ှိတစီး်ဦး�� ှဥ်ပွားရေး�ခဲ့ျ�ိ�ရေး�့ကျ်ရေးသ့် ကျွနို်�ပွား်အာရေးန်မြ�င်�် အာထကျ်� ှရေးမြ��ငှ််�ရေးပွား��န်် အာယ်ခူဲ့ံနို�ိင််သည်် (%)

၂။ အာကျယ််၍ ဥ်ပွားရေး�ခဲ့ျ�ိ�ရေး�့ကျ်���ျ့� ထင််�ှ့ �ပွားါကျ အာ�့�ှ�ိျ့�သည်် ကျျ��လ�န််သူ ဝန််ထ�်�ကျ�ိ အာရေး��ယ်သူည်် (%)

၃။ ဥ်ပွားရေး�စီးန်စီး်သည်် ပွားစီးစည််�ပွားိ�င််ဆ�ိင််ခဲ့�င်�်နိုှင်�် စီး့ခဲ့ျ�ပွား်စီး့တ�်��ျ့�ကျိ� အာကျ့အာကျ�ယ်် ရေးပွား�သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ 

၄။ မြပွားည််န်ယ်် သိ�� တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး� အာဆင်�်�ျ�ိ�စီးံ��ှိ တ�့�ရုံ���ျ့�သည်် စီးး�ပွား�့ �ရေး� အာမြင်င််�ပွား�့ ����ျ့�ကျ�ိ ကြကျ့�န်�စီးစီး်ရေးဆ�သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၅။ မြပွားည််န်ယ်် သိ�� တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး�အာတ�င််� တ�့�ရုံ���ျ့�သည်် စီးး�ပွား�့ �ရေး�� အာ��ကျိစီးစ�ျ့�ကျိ� အာရေးစီး့တလျင်် ကြကျ့�န်� / ရေးမြ��ငှ််�သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၆။ မြပွားည််န်ယ်် သိ�� တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး�အာတ�င််� တ�့�ရုံ���ျ့�သည်် စီးး�ပွား�့ �ရေး�� အာ��ကျိစီးစ�ျ့�ကျိ� စီးး�င််ခဲ့ျကျ်အာတ�ိင််� အာရေးစီး့တလျင်် လိ�ကျ်န်�ရေးဆ့င််�ကွျ်ရေးစီးသည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၇။ အာမြင်င််�ပွား�့ ����ျ့� ရေးပွား်ရေးပွားါကျ်သည်�်အာခဲ့ါ မြပွားည််န်ယ််အာဆင်�် ဥ်ပွားရေး� အာရေးထ့ကျ်အာကျမူြပွား�ရေး�� ဌာ့န်�ျ့�� ှအာကျအူာည်းရေးပွား�သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၈။ တ�့�ရုံ�� ဆံ��မြ�တ်ခဲ့ျကျ်�ျ့�သည်် �ာတ���ှိသည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၉။ လံ�ခြုံခဲ့ံ�ရေး�� အာရေးန်အာထ့� ရေးကျ့င််���န််သည်် (% သရေးဘဲ့တ)ူ

၁၀။ ယ်ခဲ့င််နိုစှီး်အာတ�င််� �့ဇဝတ်��ရေးဘဲ��ဏာ် ခဲ့ံစီး့�ခဲ့့��သည်် (%)

၁၁။ ရေး�သနိုတ� �့ဌာ့န်သိ�� တ�ိင််ကြကျ့�ခဲ့့���ူ (%) 

၁၂။ နို�ိင််င်ံသ့� ၁၀,၀၀၀ လာင်် သတ်�တှ် �့ဇဝတ်���ျ့�ကျ�ိ ခဲ့ံစီး့��သည်�် စီး�စီး�ရေးပွားါင််� အာရေး�အာတ�ကျ် (#)

ညွှနှးကျနိး��စီးး�ျ့�

၁၃။ နို�ိင််င်ံသ့� ၁၀၀,၀၀၀ လာင်် တ�့�သကူြီးကျး�ဦး�ရေး� (#)

၁၄။ နို�ိင််င်ံသ့� ၁၀၀,၀၀၀ လာင်် မြ�စီး်ပွား�့ �သည်�် အာဓိကိျရု�ဏာ်�နိုှင်�် ဆနိုဒမြပွား�� အာရေး�အာတ�ကျ် (#)

၁၅။ နို�ိင််င်ံသ့� ၁၀၀,၀၀၀ လာင်် မြ�စီး်ပွား�့ �သည်�် လကျ်န်ကျ်ကျ�ိင်် ပွားဋိိပွားကျခ (#)



6  | နည်းး�နာနိဿယျျ အကျျဉ်းး�ချုျ�ပ်း - မြ�နး�့�စီးး�ပ်�့ �ရေး��ဝနး�ကျျင်းညွှနှး�ကျနိး�

စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ငှ််�ျ့� ၊�ဝူါ�ခဲ့ျ�တှ်သ�ူျ့�နိုငှ်�်ရေးဆ��ရေးနို��ပြီးပွားး� မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််��ှိ အာညွှနှ််�ကျိန််�ခဲ့�့�ျ့�အာ့�လံ�� လ�ှ်�ခြုံခဲ့ံ����ှိရေးစီး
�န်် အာဆ�ိပွားါရေးဆ��ရေးနို��ပွား�့�ှ��ှိလ့ရေးသ့ ပွားံ�ပွား�ိ����ျ့�မြ�င်�် �းဇ�ိင််�ရေး��ဆ�့ ထည်�်သ�င််�ထ့�ပွားါသည််။ ရေး��ခဲ့�န််�အာ�ျ့�စီး��ှ့  ပြီး��ိ�န်ယ််အာ�့�ှိ�ျ့�နိုှင်�် 
အာမြပွားန််အာလနှ်် ဆကျ်သ�ယ််သည်�် စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့�၏ အာရေးတ��အာကြုံကျံ��ျ့� အာရေးပွား် အာ့ရုံ�စီး�ိကျ်ထ့�သည််။

l	အပု်းချုျ�ပ်းရေး���ိုင်း�့ အချုျကျးအလုကျး�ျ့� (administrative data) - မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််� စီးစီး်တ�်�အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ကျိ� 
မြ�ည်�်စီး�ကျ်နို�ိင််�န််နိုငှ်�်ဟန််ခဲ့ျကျ်ည်းရေးစီး�န််အာတ�ကျ် ခဲ့�ိင််�့သည်�်အာခဲ့ျကျ်အာလကျ် (hard data) သ�ိ��ဟ�တ် ပွားံ�နိုှိပွား်ထ�တ်ရေးဝထ့�သည်�် စီး့အာ�ပွား်�ျ့�နိုငှ်�် 
အာမြခဲ့့�ရေးသ့ စီးစီး်တ�်��ဟ�တ်သည်�် အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ကျိ� အာသံ��မြပွား�ထ့�ပွားါသည််။၎င််�အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ကျိ� အာမြ�စီး်တ�ယ််ရေးန်သည်�် ဘဲကျ်လိ�ကျ်��
�ျ့�ကျိ� မြပွား�မြပွားင််နိုိ�င််�န််၊��့�စီးည််�တည််ရေးဆ့ကျ်ပွားံ�အာ� ပွားံ�ပွား�ိ����ျ့�၏ သကျ်ရေး�့က်ျ��ကျ�ိ ထနိ််�ခဲ့ျ�ပွား်�န််နိုှင်�် စီးး�ပွား�့ �ရေး��အာညွှနှ််�ကျိန််�ခဲ့�့ သ�ိ� စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််
တစီး်ခဲ့�ခဲ့ျင််�စီးး၏ ဆကျ်စီးပွား်အာရေး��ပွားါ��ကျ�ိ ရေးန်�ကျ်ဆံ��အာညွှှန််�ကျိန််��ျ့� ည်ုနိို�ိင််�တ�ကျ်ခဲ့ျကျ်နို�ိင််�န််အာတ�ကျ် အာသံ��မြပွား�ထ့�ပွားါသည််။ ခဲ့�ိင််�့သည်�်
အာခဲ့ျကျ်အာလကျ် (hard data) �ျ့�ကျ�ိ အာဓိကိျအာ့�မြ�င်�် ရုံ��တ�င််�သ�ရေးတသန်� ှတစီး်ဆင်�်ရေးကျ့ကျ်ယ်မူြခဲ့င််�မြ�စီး်ပြီးပွားး� ၂၀၁၇ ခဲ့�နိုစှီး် မြ�န််�့နို�ိင််င်ံ ရေးန်ထ�ိင််�� 
အာရေးမြခဲ့အာရေးန် စီးစီး်တ�်�၊ မြပွားည််ရေးထ့င််စီး� ဝန််ကြီးကျး�ဌာ့န်�ျ့�နိုှင်�် ရေး�သနိုတ�ဆ�ိင််�့ အာစီးိ���ရုံ���ျ့� စီးသည်�် အာ�င််�အာမြ�စီး်�ျ့� ပွားါဝင််သည််။

l	ရေးလု�လု့��ိှိမြချုင်း��ိုင်း�့ အချုျကျးအလုကျး (observational data) - ထပွား်ရေးဆ့င််�အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ကျိ�လည််� သကျ်ဆ�ိင််�့ အာစီး�ိ��ရုံ���ျ့��ှိ 
ရေးလ�လ့ရေးတ���ှိခဲ့ျကျ်�ျ့�နိုငှ်�်  ရေး��ခဲ့�န််��ျ့�နိုှင််� ရေး��ခဲ့�န််�အာလ�တ် ရေးတ��ဆံ�ရေး��မြ�န််�သည််�ပွားံ�စီးံ၂�ျ�ိ�မြ�င််� ရေးကျ့ကျ်ယ်သူည််။ဤအာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ကျိ� 
စီး�ရေးဆ့င််��န််အာတ�ကျ် သ�ရေးတသး�ျ့�သည်် ရေး�သဆ�ိင််�့ အာ�ပွား်ခဲ့ျ�ပွား်ရေး��ရုံ���ျ့�သ�ိ�သ�့ �ရေး�့ကျ်၍ အာရေး��ကြီးကျး�ရေးသ့ သတင််�အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ကျိ� 
အာ�ျ့�မြပွားည််သ�ူျ့� သ�ိှိရေးအာ့င်် ကျပွား်ထ့�မြခဲ့င််�၊ဝန််ထ�်��ျ့�၏ ကျညူ်း�� နိုငှ်�် သတင််�အာခဲ့ျကျ်အာလကျ် ရေးတ့င််�ဆိ��့တ�င်် ��ှိနို�ိင််�� စီးသည်�် စီးံသတ်�တှ်
ခဲ့ျကျ်�ျ့�မြ�င်�် အာဆ�ိပွားါရုံ���ျ့�၏ အာသ�င််အာမြပွားင်် အာ�ျ�ိ��ျ�ိ�ကျိ� အာဆင်�်ရေးပွား�သတ်�တှ်ကြကျသည််။ အာဆ�ိပွားါသ�့ �ရေး�့ကျ်သည်�် ရုံ���ျ့�တ�င််  ပြီး��ိ�န်ယ််အာဆင်�် 
ရေးထ�အာ�ပွား် (GAD) ၊စီးည််ပွားင်် (DAO)၊ရေးမြ�စီး့�င််� (DALMS) နိုငှ်�် မြပွားည််သ�ူဝန််ရေးဆ့င််��ရုံ�� �ျ့� ပွားါဝင််ကြကျသည််။

စီးစီးးတွ�း��းဇိုိုင်း� - မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� စီးစီး်တ�်�သည်် မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််�၏ သရေးကျေတအာမြ�စီး် န်ည််�လ�်��ျ့�စီး�့  
အာရေးန်မြ�င်�် ပွားါဝင််ပွားတ်သကျ်ရေးန်ပွားါသည််။ ပွားထ� မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် ညွှနှ််�ကျိန််� စီးစီး်တ�်� ကျ�ိ ၂၀၁၈ ခဲ့�နိုစှီး် (မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� 
၂၀၁၉ အာစီးး�င််ခဲ့ံစီး့တ�င်် ပွားါဝင််သည််) တ�င်် ပြီးပွားး�စီးး�ခဲ့့�ပြီးပွားး� ��တယိ် အာကြီးကျိ�် စီးစီး်တ�်�ကျိ� ၂၀၂၀ ခဲ့�နိုစှီး်တ�င်် ပြီးပွားး�စီးး�ခဲ့့�သည််။မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� 
စီးး�ပွား�့ �ရေး��စီးစီး်တ�်�၏ အာဓိကိျ အာဂ္ဂေါ�ပွား်�ျ့��ှ့  ရေးအာ့ကျ်ပွားါအာတ�ိင််�မြ�စီး်သည််။

l	န�နူာ �ရူေးဘ့င်း - ၂၀၂၀ သ�ရေးတသန် စီးစီး်တ�်�အာတ�ကျ် ရေး�့င််ရေး���ငှ််�သည်် ဗဟ�ိစီး့�င််�အာင််�အာ��့�၏ (၂၀၁၈) စီးး�ပွား�့ �ရေး�� �တှ်ပွားံ�တင်် စီး့�င််�အာင််� 
(SBR) ကျ�ိ အာဓိကိျ အာသံ��မြပွား�ပြီးပွားး� လ�ပွား်င်န််� ရေးပွားါင််� ၁၀၃,၀၀၀ ခဲ့န်�်ကျိ� န်�နူ်� �ရူေးဘဲ့င်် တည််ရေးဆ့ကျ်ခဲ့့�သည််။ ရေး��ွခဲ့ျယ််ထ့�သည်�် ပြီး��ိ�န်ယ််�ျ့�ကျိ�သ့ 
လ�ှ်�ခြုံခဲ့ံ�နို�ိင််�န်် ဗဟ�ိစီး့�င််�အာင််�အာ��့� (CSO) အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�တ�င်် ရေးလ�လ့သ�ိှိမြခဲ့င််�ဆ�ိင််�့ အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်ရေးပွားါင််� ၂၂၈,၀၀၀ � ှရေးလျ့�ခဲ့ျခဲ့့��
သည််။  ထ�ိ�အာမြပွားင်် အာစီး�ိ�� အာ�့�ှိ�ျ့�နိုငှ်�် အာမြပွားန််အာလနှ်် ဆကျ်ဆံ��အာရေးတ��အာကြုံကျံ�အာခဲ့ျ�ိ��ှိ�� ရေးသခဲ့ျ့ရေးစီး�န်် သ�ရေးတသန်အာ��့�သည်် စီးစီး်တ�်�ရေးကျ့ကျ်ယ်ူ
�ည််� လ�ပွား်င်န််�ကျ�ိ ပွား�ိင််�ငှ််အာမြပွားင်် ဝန််ထ�်�ရေးလ�ဦး�နိုငှ်�် အာထကျ် �ှရိေးသ့ လ�ပွား်င်န််��ျ့�ကျိ� သ့ အာ့ရုံ�စီး�ိကျ်ပွားါဝင််ရေးစီးခဲ့့�သည််။

l	န�နူာ ကျျပ်�း� ရေး�း�ချုျယျးမြချုင်း�လုပု်းထုံု�လုပု်းနည်းး� - မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််�တ�င််ပွားါဝင််ရေးသ့ ပြီး��ိ�န်ယ််နိုှင်�် စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့� အာ့�လံ��
ကျ�ိ ကျျပွား�်� န်ည််�မြ�င်�် ရေး��ွခဲ့ျယ််ခဲ့့�သည််။ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််�သည်် အာဆင်�်နိုှစီး်ဆင်�် န်�နူ်�ရေး��ွခဲ့ျယ််မြခဲ့င််� လ�ပွား်ထံ��လ�ပွား်န်ည််�ကျ�ိ 
အာသံ��မြပွား�ပြီးပွားး� ပြီး��ိ�န်ယ််�ျ့�ကျိ� မြပွားည််န်ယ်် သ�ိ��ဟ�တ် တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး� တစီး်ခဲ့�မြခဲ့င််�စီးးအာတ�ကျ် ကျျပွား�်�ရေး��ွခဲ့ျယ််ပွားါသည််။ ထ�ိ�ရေးန်�ကျ် စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့�
ကျ�ိ အာဆ�ိပွားါ ပြီး��ိ�န်ယ််တစီး်ခဲ့�မြခဲ့င််�စီးး အာတ�င််� ကျျပွား�်�ရေး��ွခဲ့ျယ််ပွားါသည််။ အာထ�ူသမြ�င်�် မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််�သည်် အာခဲ့ျ�ိ�ည်း အာ�ယွ််အာစီး့�
မြ�စီး်တန််စီး��်� (Probability Proportional to Size, PPS) န်�နူ်� ကျ�ိ အာသံ��မြပွား�သည််။ ဆ�ိလ�ိသည််�ှ့   စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့� ပွား�ိ�ှိပွားါကျ အာဆ�ိပွားါ 
ပြီး��ိ�န်ယ််သည်် ရေး��ွခဲ့ျယ််�န်် ပွား�ိ��ိမြ�စီး်နို�ိင််သည််။ တစီး်ခဲ့�ထ့ရေးသ့ �ခဲ့�င််�ခဲ့ျကျ်�ှ့  မြပွားည််န်ယ််နိုှင်�် တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး� တစီး်ခဲ့�မြခဲ့င််�စီးး၏ ပြီး��ိ�ရေးတ့် သည်် မြ�န််�့�
စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််�တ�င်် ရေးသခဲ့ျ့စီး�့  ပွားါဝင််ထည်�်သ�င််�ထ့�သည််။ န်�နူ်� လ�ပွား်ထံ��လ�ပွား်န်ည််��ျ့� အာ့�လံ��တ�င်် အာကျျ�ိ�ရေးကျျ�ဇ�ူ�ျ့�နိုငှ်�် 
အာ့�န်ည််�ခဲ့ျကျ်�ျ့� �ှိကြကျသည််။ ဥ်ပွား�့ - မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််� �းဇ�ိင််�သည်် စီးစီး်တ�်�အာတ�ကျ် ရေး��ွခဲ့ျယ််ထ့�ရေးသ့ ပြီး��ိ�န်ယ််�ျ့�၏ 
ပြီးပွားး�မြပွားည်�်စီးံ�ရေးသ့ ပွားထဝးအာရေးန်အာထ့� ပွားျံနိုှံ��ကျ�ိ အာ့� �ခဲ့ံနို�ိင််ပွားါ။၎င််�သည်် အာကျျ�ိ�စီးး�ပွား�့ �ကြီးကျး��့�ရေးသ့  လဥူီး�ရေး� ( ဥ်ပွား�့ - တ�ိင််��င််�သ့� လနူ်ည််�စီး�
�ျ့�၊ပွားဋိပိွားကျခ�ဏာ်ခဲ့ံ�ရေးသ့ လ�ူျ့�) ကျ�ိ ခဲ့ျန််လပှွား်ထ့�နို�ိင််သည််။ �ည််သိ��ပွားင််ဆ�ိရေးစီးကျ့� ူ၎င််�သည်် စီးး�ပွား�့ �ရေး��အာ� အာသင်�်ရေးလျ့်ဆံ��ရေးသ့ ယ်နူ်စီး်�ျ့�
(ပြီး��ိ�န်ယ််�ျ့�နိုငှ််� စီးး�ပွား�့ �ရေး�� လ�ပွား်င်န််��ျ့�)ကျိ� ရေး��ွခဲ့ျယ််ခဲ့ံ�နို�ိင််ရေးမြခဲ့ ကျ�ိ တ�ိ�ပွား�့ �ရေးစီးနို�ိင််သည််။ကျျပွား�်�အာမြ�စီး် ရေး��ွခဲ့ျယ််ရေးသ့်လည််� လဥူီး�ရေး�အာရေးပွား် 
ဘဲကျ်လိ�ကျ်����ှိရေးသ့ ခဲ့န်�်�ှန််�ခဲ့ျကျ်�ျ့�နိုငှ််� အာကျျ�ိ��ှိထရိေး�့ကျ်�� အာမြ�စီး်ဆံ��ကျ�ိ ရေးထ့ကျ်ပွားံ�ရေးပွား�ရေးဆ့င််သည််။

l	န�နူာ အ�းယျးအစီး့� - မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� စီးစီး်တ�်� အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�သည်် မြ�န််�့နို�ိင််င်ံ မြပွားည််န်ယ််နိုှင်�် တ�ိင််�ရေး�သကြီးကျး� ၁၄ ခဲ့� 
နိုှင်် ရေးန်မြပွားည််ရေးတ့် တ�ိ��ှိ  ပြီး��ိ�န်ယ််ရေးပွားါင််� ၈၉ ခဲ့� � ှလ�ပွား်င်န််�ရေးပွားါင််� ၅,၆၀၅ ခဲ့� ခဲ့န်�်ပွားါဝင််သည််။ အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့� ကျ�ိ စီးး�ပွား�့ �ရေး�� �တှ်ပွားံ�တင်် စီး့�င််�အာင််�
(SBR) တ�င်် ရေး�့်ထ�တ်ထ့�ရေးသ့ ပွား�ဂ္ဂဂလကိျ မြ�န််�့ စီးး�ပွား�့ �ရေး��လ�ပွား်င်န််� ၄၁,၀၀၀ ရေးကျျ့်� ှရေး��ွခဲ့ျယ််ကျ့  တစီး်နို�ိင််င်ံလံ���ှိ ကျ�င််�ဆင််�စီးစီး်ရေးဆ�ရေး���ျ့�
�တှဆင်�် ၂၀၁၉ နို�ိဝင််ဘဲ့လ � ှ၂၀၂၀ ရေး�ရေး�့်ဝါ�းလ အာတ�င််� ရေးကျ့ကျ်ယ်ခူဲ့့�သည််။ ၂၀၁၈ နိုငှ်�် ၂၀၂၀ စီးစီး်တ�်��ျ့� အာကြကျ့� အာရေးမြပွား့င််�အာလ့�ျ့�ကျိ�
နို�ိင််�ယ်ဥှ်် ရေးလ�လ့�န်် စီးး�ပွား�့ �ရေး�� �တှ်ပွားံ�တင်် စီး့�င််�အာင််� (SBR) အာမြပွားင်် စီးး�ပွား�့ �ရေး�� လ�ပွား်င်န််�ရေးပွားါင််� ၁၂၀၀ ကျ�ိ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် ညွှနှ််�ကျနိ််�
ပွားထ� သ�ရေးတသန်� ှယ်ခူဲ့့�သည််။ 
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ရေးကြကျ့င််�ကျျ�ိ�ဆကျ်စီးပွား်��အာတ�ကျ်ထနိ််�ခဲ့ျ�ပွား်ထ့�မြခဲ့င််�-၁၀၀၀ စီးတ��န််��းတ့တ�င်် �ှိသည်�်
လဥူီး�ရေး� သပိွား်ည်ည််���၊ လ�ပွား်င်န််�၏သကျ်တ�်�၊ အာလင််�အာ့�၁၀၀၀ လ�ူင််(lumens) �ံ��လှ�်�
ရေးန်သည််၊ �ျကျ်နို�ှမြပွားင််ဧ�ယိ့် တစီး်ဦး�ခဲ့ျင််�မြပွားည််တ�င််�အာသ့�တင််ထ�တ်လ�ပွား်��(log scale)၊ 
လ�ပွား်င်န််�စီးတင််စီးဉ်် ဝန််ထ�်�အာင််အာ့�(log scale)၊sector/SR အာလိ�ကျ် ပွားံ�ရေးသထရိေး�့ကျ်�� 
ကျန်�်သတ်ခဲ့ျကျ်

အညွှနှး�ကျိနး� တွည်းးရေး�့ကျးမြချုင်း�နှငှ်�း အရေးလု�ချုျနိး - အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်
�ျ့� စီး�ရေးဆ့င််�ရေးကျ့ကျ်ယ်ပူြီးပွားး�သ�့ �ရေးသ့အာခဲ့ါ ��ှိလ့ရေးသ့ အာခဲ့ျကျ် 
အာလကျ်�ျ့�ကျိ� အာညွှနှ််�ကျနိ််�ခဲ့�့ တည််ရေးဆ့ကျ်�န််နိုငှ်�် ရေးန်�ကျ်ဆံ��
အာညွှနှ််�ကျနိ််��ျ့� ��တှ်�ျ့�ကျိ� တ�ကျ်ခဲ့ျကျ်�န်် အာသံ��မြပွား�သည််။ 
အာညွှနှ််�ကျနိ််��ျ့� တည််ရေးဆ့ကျ်မြခဲ့င််�တ�င်် အာညွှနှ််�ကျနိ််��ျ့�ကျ�ိ  
ပွား�့ဏာစီးရေးကျ�လ် မြပွားန််လည််သတ်�တှ်မြခဲ့င််�နိုငှ်�် ၎င််�တ�ိ�ကျ�ိ အာရေးကြကျ့င််� 
အာ�့အာလ�ိကျ် အာ�ပွား်စီး��ျ့�အာမြ�စီး် ရေးပွားါင််�စီးပွား်မြခဲ့င််� သ�ိ��ဟ�တ် အာညွှနှ််�
ကျနိ််�ခဲ့�့�ျ့� သတ်�တှ်မြခဲ့င််�တိ�� ပွားါဝင််သည််။ ရေးန်�ကျ်ဆံ�� အာ�တှ်ရေးပွား�
မြခဲ့င််� �မြပွား�လ�ပွား်�း  မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််�သည်် မြ�န််�့�
စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� အာညွှနှ််�ကျနိ််�ခဲ့�့ တစီး်ခဲ့�မြခဲ့င််�စီးး၏ သသိ့
ထင််�ှ့ �ရေးသ့ အာရေးလ�တင််ကျနိ််� သံ��ခဲ့�� ှတစီး်ခဲ့�ရေး��ွခဲ့ျယ််သည်�် လ�ပွား်င်န််�
စီးဥ််ကျ�ိ အာသံ��မြပွား�ပြီးပွားး� ည်ုနိို�ိင််�သတ်�တှ်သည််။ ည်ုနိို�ိင််�သတ်�တှ်မြခဲ့င််�၏ 
�ည််�ယွ််ခဲ့ျကျ်သည်် အာညွှနှ််�ကျနိ််�ခဲ့�့တစီး်ခဲ့�မြခဲ့င််�စီးး သ�ိ��ဟ�တ် စီးး�ပွား�့ �ရေး��
ဆ�ိင််�့ အာ�ပွား်ခဲ့ျ�ပွား်��၏ အာသ�င််မြပွားင်် လကျခဏာ့မြ�င်�် ပွား�ဂ္ဂဂလကိျ အာခဲ့န််�
ကျဏ္ဍ ��ံ�ပြီး��ိ�တ�ိ�တကျ်�န်် ၎င််�၏ ပွားါဝင််��အာခဲ့ျ�ိ�အာစီး့� တစီး်ခဲ့�ခဲ့ျင််�စီးးကျ�ိ 
အာရေးလ�တင််သတ်�တှ်သည််။ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််�
သည်် အာခဲ့ျကျ်အာလကျ်�ျ့�ကျိ� ယ်ံ�ကြကျည််�န််နိုှင်�် ဘဲကျ်လိ�ကျ်��ကျ�ိ ရေးလျ့�
ခဲ့ျနို�ိင််�န်် အာလ�ိ�င်ှ့  အာရေးလ�တင််သတ်�တှ်�န််အာတ�ကျ် ကျနိ််�ဂ္ဂဏာန််�
တ�ကျ်ခဲ့ျကျ်�� န်ည််�လ�်��ျ့� (quantitative methods) ကျ�ိ အာသံ��မြပွား�
သည််။

မြ�နး�့�စီးး�ပ်�့ �ရေး��ဝနး�ကျျင်းညွှနှး�ကျနိး� ၂၀၂၀ ၏ ���း��ံ��ုျ့�  -  ၂၀၁၉ နိုငှ်�် ၂၀၂၀ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် ညွှှန််�ကျိန််�  ရေးလ�လ့���ျ့�သည်် 
တညူ်းရေးသ့ အာဓိကိျ န်ည််�စီးန်စီး် ကျ�ိ အာသံ��မြပွား�ထ့�ကြကျရေးသ့်လည််� အာခဲ့ျ�ိ�အာရေးသ�စီးတိ်အာခဲ့ျကျ်�ျ့�တ�င်် အာန်ည််�င်ယ်် ကျ�့မြပွား့�သည််။ ဆ�ိလ�ိသည််
�ှ့  မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျနိ််� ၂၀၁၉ သည်် အာလ�ပွား်သ�့�၊လဝူင််��ကြီးကျး�ကြကျပွား်ရေး��နိုငှ်�်မြပွားည််သ�ူအာင််အာ့�ဝန််ကြီးကျး�ဌာ့န် (MOLIP) � ှ
စီးး�ပွား�့ �ရေး�� �တှ်ပွားံ�တင််� ှန်�နူ်� ယ် ူ  ရေးကျ့ကျ်ယ်ခူဲ့့�ရေးသ့ ၂၀၁၈ ခဲ့�နိုစှီး်စီးစီး်တ�်�အာရေးပွား်တ�င်် အာရေးမြခဲ့ခဲ့ံခဲ့့�သည််။ အာဆ�ိပွားါ  မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး�� ဝန််�ကျျင််
ညွှနှ််�ကျနိ််� ၂၀၁၉ သည်် အာန်ည််�င်ယ််ကျ�့မြပွား့�ရေးသ့ အာညွှနှ််�ကျနိ််��ျ့� ပွားါဝင််သည််။ မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််� ၂၀၂၀ သည်် အာထကျ်ပွားါ
အာရေးကြကျ့င််�အာ�့�ျ့�ကျိ� ���်��ံမြပွားင််ဆင််ပြီးပွားး� မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင််ညွှနှ််�ကျိန််� ၂၀၁၉ ရေးလ�လ့��� ှလ�ပွား်င်န််�ရေးပွားါင််� ၁၂၀၀ ကျ�ိလည််� န်�နူ်� 
ယ်ခူဲ့့�သည််။ ဤ လ�ပွား်င်န််��ျ့� အာစီး�အာ��့�ကျ�ိ  အာခဲ့ျနိ််နိုှင်�်အာ�ာ ရေးမြပွား့င််�လ့ရေးန်ရေးသ့ စီးး�ပွား�့ �ရေး��ရု��ရေးထ့င်�်ကျ�ိ တ�ိင််�တ့နို�ိင််�န်် အာသံ��မြပွား�သည််။
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အာ့�ရှေး�့င််ရေး���ငှ််� (The Asia Foundation) သည်် အာကျျ�ိ�အာမြ�တ် �ယ်သူည်�် နို�ိင််င်ံတကျ့ ��ံ�ပြီး��ိ�ရေး��အာ��့�အာစီးည််� တစီး်ခဲ့�မြ�စီး်ပြီးပွားး� အာ�ှိန််အာဟ�န််မြ�င်�် ��ံ�ပြီး��ိ�တ�ိ�တကျ်ရေးန်
သည်�် အာ့�ရှေး�သရေးန် မြပွားည််သ�ူျ့�၏ လရူေးန်��ဘဲဝ မြ�ုင်�်တင််ရေး��ဆိ�င််�့ လ�ပွား်င်န််��ျ့�ကျိ� ရေးဆ့င််�ကွျ်လျကျ်�ှပိွားါသည််။ ��ံ�ပြီး��ိ�ရေး��လ�ပွား်င်န််��ျ့�အာ့� နို�ိင််င်ံရေးပွားါင််� ၁၈ နိုိ�င််င်ံ
တ�င်် လ�ပွား်ရေးဆ့င််ရေးန်ပြီးပွားး� ဆယ််စီး�နိုှစီး်ရေးမြခဲ့့ကျ်ခဲ့�ကြကျ့ ကျ့လအာတ�င််� ��ှထိ့�သည်�် လ�ပွား်င်န််�နိုငှ်�်ရေး�သတ�င််� အာရေးတ��အာကြုံကျံ��ျ့�အာရေးပွား် အာရေးမြခဲ့ခဲ့ံ၍ ၂၁ �့စီး�တ�င်် အာ့�ရှေး�သ
တ�င််� ရေးတ��ကြုံကျံ�ရေးန်�သည်�် စီးနိ််ရေးခဲ့်���ျ့�ကျ�ိ �င််ဆိ�င််�့တ�င်် စီးး�ံအာ�ပွား်ခဲ့ျ�ပွား်�� အာ့�ရေးကျ့င််�ရေးစီးရေး��၊ စီးး�ပွား�့ �ရေး�� အာခဲ့�င်�်အာလ�်��ျ့� ကျျယ််မြပွားန်�်ရေးစီးရေး��၊ သဘဲ့ဝပွားတ်ဝန််�ကျျင်် 
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ဦး�

၁၀
-၄

၉ 
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 ဦး
�အာ

ထ
ကျ

်

၂၀၂၀ တ�ိင််�ထ�့ မြခဲ့င််�၂၀၁၈ တ�ိင််�ထ�့ မြခဲ့င််�


