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အမ#ေဆာငအ်ဖဲွ, အစီရငခံ်စာ အကျ4းချ6ပ် 

 
"ဝနး်ကျင ်တစ်ခ+၊ လမ်းတစ်ခ+" ဟ+ တ0+တ်1ိ+ငင်ကံ ေခ5ဆိ+သည် ့အစီအစ<သည ်၂၀၁၃ ခ+1Aစ်ကစBပီး ေဘဂျငး်၏ 

စီးပွားေရးနညး်လမ်းြဖင် ့1ိ+ငင်ေံရးဦးေဆာငမ်Mကိ+ ရယOြခငး် နည်းပရိယာယ်ဆိ+ငရ်ာ အ+တ်ြမစ်အြဖစ် 

ေပ5ထွက်လာသည်။ ဤ"ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" ၏ စီမံချက်ေအာက်တွင ်တ0+တ်1ိ+ငင်ကံ 

ေငေွSကးေထာက်ပ့ံထားေသာ 0+ပ်ပိ+ငး်ဆိ+ငရ်ာ1Aင် ့ဒစ်ဂျစ်တယ် အေြခခံအေဆာက်အအံ+များ ကွနရ်က်မAတစ်ဆင် ့

ပိ+၍ချိတ်ဆက်ထားေသာ ကမVာတစ်ခ+ကိ+ ြမW
င်တ့င1်ိ+ငေ်ရး ေဘဂျငး်က XကိYးပနး်ေနသည်။ အာZA၏ 

အေြခခံအေဆာက်အအံ+များ သိသိသာသာ လိ+အပ်ေနေသာလ်ည်း "ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" သည ်စီးပွားေရး 

လ+ပ်ေဆာငခ်ျက် သက်သက် မဟ+တ်ပါ။ ၎ငး်သည ်ေဒသတွငး်1ိ+ငင်ေံရး လ]မ်းမိ+း1ိ+ငမ်Mအတွက် တ0+တ်1ိ+ငင်၏ံ 

အဓိကကျသည် ့လ+ပ်ေဆာငခ်ျက် ဗျ`ဟာတစ်ရပ် ြဖစ်သည။် "ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" အမည်ေအာက်တွင ်

စီးပွားေရးဆိ+ငရ်ာ လ+ပ်ေဆာငခ်ျက်များ မAတစ်ဆင် ့အာဏာလ]မ်းမိ+း ြဖန်က့ျက်ြခငး်၊ အစိ+းရက 

ပါဝငb်]နS်ကားသည့် စီးပွားေရးလ+ပ်ငနး်များ အြပနအ်လAနလ်+ပ်ေဆာငြ်ခငး်များ1Aင် ့အာဏာZAငစ်နစ်ကိ+ 

တစ်စတစ်စ တိ+းြမ
W
င်လ့ာြခငး်တိ+အ့ားြဖင် ့ေဘဂျငး်သည ်သO၏ ၂၁ ရာစ+ ဦးတည်ချက်ကိ+ ေဖာေ်ဆာငေ်နသည။်

1 

 
၂၀၁၉ ခ+1Aစ် ဧBပီလက+နပိ်+ငး်တွင ်ဒ+တိယ "ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" ေဖာ်ရမ်တစ်ရပ်ကိ+ အိမ်ZAငအ်ြဖစ် လက်ခံကျငး်ပရန ်

ေဘဂျငး်က ြပငဆ်ငေ်နချိနတွ်င ်တစ်ချိနက် တ0+တ်1ိ+ငင်၏ံ ရငး်1Aးီြမ
W
Yပ်1AမံMများကိ+ XကိYဆိ+ခဲ့Sကသည် ့1ိ+ငင်မံျားက 

၎ငး်ရငး်1Aးီြမ
W
Yပ်1AမံMများ၏ မေကာငး်ေသာ အကျYိးသက်ေရာက်မMများအေSကာငး် ပိ+၍ ဖွင့ဟ်ေြပာဆိ+လာSကသည်။ 

"ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" ၏ ပေရာဂျက်များမA ရZAိ1ိ+ငသ်ည့် အကျိYးေကျးဇOးများ1Aင် ့က+နက်ျစရိတ်များကိ+ ယခ+အခါ 

ြပနလ်ည်သံ+းသပ်ေနSကသည် ့အစိ+းရများ၊ ေကာ်ပိ+ေရးZAငး်များ၊ သတငး်ေထာက်များ1Aင် ့လOမMအဖဲွhအစညး်များ 

အတွက် အရငး်အြမစ်တစ်ခ+အြဖစ် ပ့ံပိ+းေပး1ိ+ငရ်န ်ဤအစီရငခ်ံစာက ရည်ရွယ်ပါသည်။ အေမရိကန ်

လံ+ြခံYေရး1Aင် ့ဗဟိ+ဌာနအသစ်1Aင် ့အြခား အဖဲွhအစည်းများ၏ ယခင ်သ+ေတသနြပYချက်များ
2 အေပ5 

အေြခခံထားသည် ့ဤအစီရငခ်ံစာသည် တ0+တ်1ိ+ငင်၏ံ "ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" 1Aင် ့ပတ်သက်ေသာ 

အဓိကစိနေ်ခ5မMများအတွက် အဆင်ြ့မင်ပိ့+ငး် ြခYံငံ+သံ+းသပ်ချက်ကိ+ ေပးပါသည်။ အဆင်ြ့မင်အ့ရာZAိများ၏ 

စိတ်ဝငစ်ားမM အနည်းငယ်သာ ရZAိေသာ ကိစkရပ် ၁၀ ခ+ကိ+ ဤစိနေ်ခ5မMများတွင ်ေလ့လာထားBပီး အနာဂတ်တွင ်

စိ+းရိမ်ဖွယ်ရာများ ြဖစ်ေပ5ေစသည့် "ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကlတွင ်

	

ပိ+၍အေလးထားဦးတည်လာေနမMတိ+ကိ့+ ေဖာ်ြပထားသည။် ေနာက်ဆံ+းအေန1Aင် ့ဤအစီရငခ်ံစာသည် 

တ0+တ်1ိ+ငင်ကံ ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်မည့် အနာဂတ် အေြခခံအေဆာက်အအံ+ တညေ်ဆာက်ေရး စီမံကိနး်များကိ+ 

ချင်တွ့က်1ိ+ငရ်န ်စံ+စမ်းေလ့လာ1ိ+ငသ်ည့်စာရငး်ကိ+ ထည့်သွငး်ထားပါသည်။  

 
 
တ9:တ;်ိ:ငင်၏ံ ရငး်;>းီြမ

@
6ပ်;>မံ#က ဖနတ်းီေသာ စနိ်ေခCမ#Dကီး ၇ ရပ် 

 
တစ်ပံ+စံတည်း မဟ+တ်ေသာ်လည်း တ0+တ်၏ အေြခခံအေဆာက်အအံ+ စီမံကိနး်များသည ်လက်ခံရZAိသည့် 

1ိ+ငင်မံျားအတွက် တOညေီသာ စိနေ်ခ5မMများ ZAိSကသည။် ၎ငး်စိနေ်ခ5မMများတွင ်ေအာက်ပါတိ+ ့ ပါဝငသ်ည်။ 

 

၁။ ;ိ:ငင် ံအချ6ပ်အြခာအာဏာ တစ်စတစ်စ ဆ:တယ်:တေ်လျာ့ပါးြခငး် - ေဘဂျငး်သည ်

ZAယ်ယာအစီအစ<များ၊ ေရZAည် ငAားရမ်းြခငး်များ သိ+မ့ဟ+တ် ဆယ်စ+1Aစ်များစွာ လ+ပ်ကိ+င1်ိ+ငေ်သာ 

သေဘာတO စာချYပ်များ မAတစ်ဆင် ့အချိYhအေြခခံအေဆာက်အအံ+ စီမံကိနး်များကိ+ ချYပ်ကိ+ငသ်ည်။ 

 

၂။ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ# မO>ိြခငး် - ပေရာဂျက်အများအြပားသည် လoိYh ဝAက် ေလလံစနစ်များြဖင့ ်

ကနထ်0ိ+က်များ1Aင့ ်ေငေွSကးဆိ+ငရ်ာ သေဘာတOညခီျက်များ ြပYလ+ပ်SကBပီး ၎ငး်တိ+ကိ့+ လOထ+က 

ေစ့ေစ့စပ်စပ် ေလ့လာ1ိ+ငြ်ခငး် မZAိSကပါ။  

 

၃။ ေငေွQကးဆိ:ငရ်ာ ဝန်များကိ: ေရO>ည် ထန်ိးထား;ိ:ငမ်# မO>ိြခငး် - အချိYh 1ိ+ငင်မံျားသိ+ ့ တ0+တ်1ိ+ငင်ကံ 

ေငေွချးငAားရာတွင ်အေpကးြပနမ်ဆပ်1ိ+ငမ်ည့် အ1qရာယ် သိ+မ့ဟ+တ် ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်မM အခက်အခဲကိ+ 

တိ+းများေစသလိ+ တBပိYငန်က်တည်းမAာလည်း Bပီးဆံ+းသွားေသာ စီမံကိနး်အချိYh၏ လည်ပတ်မMများမA 

ယငး်က+နက်ျစရိတ်ကိ+ ြပနက်ာမိရနအ်တွက် ဝငင် ွအလံ+အေလာက် မရZAိSကေပ။ 

 

၄။ ေဒသတငွး် စီးပွားေရးလိ:အပ်မ#;>င့ ်ဆက်စပ်မ# မO>ိြခငး်- "ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" ပေရာဂျက်များသည် 

မSကာခဏပင ်တ0+တ်1ိ+ငင် ံက+မsဏမီျား1Aင့ ်အလ+ပ်သမားများကိ+ ေဆာက်လ+ပ်ေရးလ+ပ်ငနး်များတွင ်

အသံ+းြပYSကသည။် ေဒသခံ အလ+ပ်သမားများကိ+ နည်းပညာလ]ဲေြပာငး်ေပးြခငး် မZAိသလိ+ တစ်ခါတစ်ရံ 

အြမတ်အစွနး် ခွေဲဝမMစီမံချက်များတွင ်မoတမM မZAိပါ။ 

 

၅။ ေဒသတငွး် ;ိ:ငင်ေံရး အ;Yရာယ ်- အချိYh အေြခခ ံအေဆာက်အအံ+ စီမံကိနး်များကိ+ တ0+တ်1ိ+ငင်ကံ 

ေငေွSကးပ့ံပိ+း တည်ေဆာက် လည်ပတ်ြခငး်ေSကာင် ့အိမ်ZAင1်ိ+ငင်၏ံ တယ်လီဆက်သွယ်ေရး 

အေြခခံအေဆာက်အအံ+များတွင ်လံ+ြခံYေရး ချYပ်ကိ+င1်ိ+ငမ်M မZAိြခငး် သိ+မ့ဟ+တ် ေဘဂျငး်1Aင့ ်အြခား 

အငအ်ားXကီး1ိ+ငင်မံျားအSကား မဟာဗျ`ဟာ ဆိ+ငရ်ာ BပိYငဆ်ိ+ငမ်Mများတွင ်1ိ+ငင်ကိံ+Sကားည
W
ပ်ေစြခငး်တိ+ ့ 

ြဖစ်ေစသည်။ 



	

 

၆။ သဘာဝဝန်းကျငအ်ေပC ဆိ:းရွားေသာ 9ိ:က်ခတမ်#များ - "ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" စီမံချက်များသည ်

ေနရာအချိYhတွင ်သဘာဝဝနး်ကျငအ်ေပ5 0ိ+က်ခတ်1ိ+ငမ်Mကိ+ လံ+ေလာက်သည့ ်ေလ့လာမMမြပYဘဲ 

လ+ပ်ေဆာငခ်ဲ့သည ်သိ+မ့ဟ+တ် ြပငး်ထနစွ်ာ ထခိိ+က်မMြဖစ်ပွားေစခဲ့သည။် 

 

၇။ လာဘစ်ားမ#များ အများအြပားကိ: ြဖစ်ေပCေစြခငး် - အစိ+းရေခါငး်ေဆာငပိ်+ငး်အတွငး် 

ြခစားမMြမင်မ့ားေနသည့ ်1ိ+ငင်မံျားတွင ်"ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" စီမံကိနး်များက 1ိ+ငင်ေံရးသမားများ1Aင့ ်

ဗျ`0ိ+ကရက် အရာZAိများကိ+ လာဘ်ထိ+းြခငး်များ ZAိသည။် 

 

တ0+တ်၏ "ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" 1Aင့ ်ပတ်သက်ေနသည့ ်ဤစိနေ်ခ5မMများသည ်ေဒသတစ်ခ+ သိ+မ့ဟ+တ် အေြခခ ံ

အေဆာက်အအံ+ ပေရာဂျက် အမျိYးအစားတစ်ခ+တည်း1Aင့သ်ာ ဆက်1ယ်ွပတ်သက်ေနြခငး် မဟ+တ်ေပ။ 

ကမVာတစ်ဝနး်ZAိ လOသိသိပ်မများလAေသာ စီမံကိနး် ၁၀ ခ+ကိ+ စစ်တမ်းေကာက်ယOSကည့်ရာတွင ်အားလံ+းက 

အဆိ+ပါစိနေ်ခ5မM သံ+းခ+ သိ+မ့ဟ+တ် ထိ+ထ့က်ပိ+၍ ေတွh SကံYSကရသည်။ 

 
တ9:တ;်ိ:ငင် ံအေြခခံအေဆာက်အအံ: စီမံကိန်းများ - ကမ\ာတစဝ်န်း အေြခအေန 
 

ေဒသ ပေရာဂျက ်
ပတသ်က်ေနသည့် 

စိန်ေခCမ# 

လက်တင ်အေမရိက 
ကိ+ကာ ကိ+ဒိ+ ဆင့က်လဲ ေရအားလoပ်စစ်ဆည်၊ အီေကွေဒါ 6 

စေပ့စ် ကွမ်ပလက်စ်၊ အာဂျငတီ်းနား 4 

ဥေရာပ ဘOတာပက်စ်-ဘဲဂရိတ် ရထားလမ်း၊ ဟနေ်ဂရီ 3 

အာဖရိက မျက်1AာမAတ်သားြခငး် ပေရာဂျက်၊ ဇငဘ်ာေဘွ 4 

အေO> , အလယပိ်:ငး် ဟိ+ငဖ်ာဆိပ်ကမ်း၊ အစkေရး 3 

ေတာင;်>င့ ်အလယ်ပိ:ငး် 

အာO> 

ေကျာက်မီးေသွးစက်0ံ+များ၊ ပါကစkတန ် 5 

တ0+တ်-တာခ်မန ်ေရနပိံ+က်လိ+ငး် ဒ၊ီ တာဂျကီစkတန ် 4 

အေO> ,ေတာင ်အာO> 
ေကျာက်ြဖ` ေရနက်ဆိပ်ကမ်း၊ ြမနမ်ာ1ိ+ငင် ံ 7 

ဂျာကာတာ-ဘနေ်ဒါငး် အြမနရ်ထားလမ်း၊ အငဒ်ိ+နးီZAား 3 

ပစိဖိတ ်က_န်းစ: လOဂနဗီ်လာ ဆိပ်ခံတံတား။ ဗနေ်နာငတ်O 4 

 

	

ေO> ,အလားအလာ 

 
ဤစိနေ်ခ5မMများေSကာင် ့"ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" သည ်1ိ+ငင်တံကာမA တိ+းများလာေနေသာ အတိ+က်အခံများကိ+ 

SကံYေတွhေနရBပီး အငဒ်ိ+ပစိဖိတ်ေဒသတွင ်အများဆံ+း ြဖစ်သည်။ ေနာက်ြပနဆ်+တ်ေနမMကိ+ ေဘဂျငး်ကလည်း 

သတိြပYမိပါသည်။
3

 သိ+ေ့သာ်လည်း ေZA hလာမည် ့1Aစ်ပိ+ငး်တွင ်တ0+တ်1ိ+ငင်၏ံ ချညး်ကပ်ပံ+အေြခခံပိ+ငး်၌ 

ေြပာငး်လဲမည် ့အရိပ်အေယာင ်မေတွhရပါ။ "ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" စီမံကိနး်များ၏ အရွယ်အစားသက်သက်ကပင ်

ပိ+၍ေသးငယ်ေသာ1Aင့ ်အြငငး်ပွားဖွယ် နညး်ပါးေသာ XကိYးပနး်မMများကိ+ ြပန၍် ဦးစားေပးရန ်ခက်ခေဲနပါသည်။ 

ထိ+အ့ြပင ်"ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" သည ်တ0+တ်၏ ေဒသတွငး်1ိ+ငင်ေံရး လ]မ်းမိ+းမMအတွက် တ0+တ်1ိ+ငင်ကံ 

အသံ+းြပYေနေသာ နည်းလမ်းတစ်ခ+ပင ်ြဖစ်ေနသည။်  

 

အိမ်ZAင ်1ိ+ငင်မံျားအတွက် ဝနထ်+တ်ဝနပိ်+းများ - ထိနး်ချYပ်1ိ+ငမ်M ကငး်မ့ဲြခငး်၊ တွနး်လAန1်ိ+ငမ်M မZAိြခငး်၊ အေpကး၊ 

1Aစ်နည်း 1Aစ်လမ်း အသံ+းြပY1ိ+ငေ်ြခ1Aင့ ်ြခစားြခငး်တိ+က့ ေဘဂျငး်အတွက် အြမတ်ထ+တ်1ိ+ငသ်ည့် ဗျ`ဟာများ 

ြဖစ်ေလ့ZAိသည်။  

 

"ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" ၏ မOလ အစီအစ<အရ ဒစ်ဂျစ်တာ ဒိ+မိနး်ကိ+ ပိ+၍ ဦးစားေပး ချည်းကပ်မည ်ြဖစ်သည်။ 

သတငး်အချက်အလက်ဆိ+ငရ်ာ ချတ်ိဆက်မMကိ+ အဓိကထားမMသည် 1ိ+ငင်တွံငး် ေစာင့S်ကည့်1ိ+ငသ်ည့ ်

တ0+တ်1ိ+ငင်၏ံ အဆင့ြ်မင့န်ည်းပညာကိ+ တငပိ်+ရ့နြ်ဖစ်သလိ+ အိမ်ZAင1်ိ+ငင်မံျားတွငလ်ညး် သတငး် 

အချက်အလက်များ လံ+ြခYံမM ထိပါးလာ1ိ+ငသ်ည်။ 

 

"ဝနး်ကျင1်Aင့လ်မ်း" ၏ပထမ ငါး1Aစ်အတွငး် 1ိ+ငင်မံျားအေန1Aင့ ်မည်သိ+ေ့သာ စီမံကိနး်များကိ+ 

ေZAာငလ်]ဲသင့သ်ည်ဆိ+ေသာ သာဓကများစွာကိ+ ေတွhရသည။် အေရးXကီးသည်မAာ အစိ+းရများ၊ က+မsဏမီျား၊ 

သတငး်ေထာက်များ1Aင့ ်လOမMအဖဲွhအစည်းများက အချငး်ချငး်မoေဝထားေသာ အစီအစ<တစ်ခ+ြဖင့ ်တ0+တ်1ိ+ငင်ကံ 

ပါဝငသ်ည့် အေြခခအံေဆာက်အအံ+ စီမံကိနး်များ၏ က+နက်ျစရိတ်1Aင့ ်အကျိYးရလဒမ်ျားကိ+ သိZAိရယO1ိ+ငရ်န ်

ြဖစ်သည်။ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ စစ်ေဆးရနအ်ချက်များ - အထက်တွငေ်ဖာ်ြပခဲ့ေသာ စိနေ်ခ5မM ၇ ခ+ေြပာငး်ြပန ်- 

သည ်အစြပY1ိ+ငသ်ည့် ေနရာကိ+ ြပသပါသည။် တ0+တ်1ိ+ငင်ကံ အဆိ+ြပYလာေသာ စီမံကိနး်များတွင ်ေအာက်ပါ 

အချက်အလက်များကိ+ အေလးအနက် ထည့်သွငး်စ<းစားBပီး အမAနြ်ခစ် အကွက် တစ်ခ+ သိ+မ့ဟ+တ် ထိ+ထ့က်ပိ+၍ 

ကွက်လပ်ြဖစ်ေနပါက နးီနးီကပ်ကပ် ေစာင့S်ကည့်ရန ်လိ+အပ်ေနBပီြဖစ်သည။် 

 
ေဆာငရွ်က်ရန်စာရငး်- "ဝန်းကျင;်>င့လ်မ်း" ၏ အနာဂတ ်စီမံကိန်းများကိ: သံ:းသပ်ြခငး် 

 

 



	

;ိ:ငင်မံျားက ေမးသင့သ်ည့ ်ေမးခွနး်များ   

၁။ 1ိ+ငင်အံချYပ်အြခာအာဏာကိ+ ထိနး်သိမ်းထား1ိ+ငသ်လား။ [  ] 

၂။ ပွင်လ့ငး်ြမငသ်ာမM ZAိသလား။ [  ] 

၃။ ေငေွSကးအရ ေရZAည် ထိနး်ထား1ိ+ငမ်လား။ [  ] 

၄။ ေဒသခံများ ပါဝင1်ိ+ငမ်M ZAိသလား။ [  ] 

၅။ ေဒသတွငး် 1ိ+ငင်ေံရး ြပဿနာ ြဖစ်လာ1ိ+ငသ်လား။ [  ] 
၆။ သဘာဝဝနး်ကျင ်ထိနး်သိမ်းထား1ိ+ငသ်လား။ [  ] 
၇။ လာဘ်ေပးလာဘ်ယOမM ကငး်လွတ်သလား။ [  ] 
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