
ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ မူေဘာင္  

 
 
 

အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
 

 

 

June 2014 



အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

• ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမွဳ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စနစ္တက် ဆန္းစစ္ေလ့လာမွဳ (SCD)မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဦးစားေပး 
က႑မ်ားကုိ အသိေပး တင္ျပႏိုင္ရန္  
 

• ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ မူေဘာင္ (CPF)  
ေရးဆြရဲာတြင္ အေရးႀကီးက႑မ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား 
ရယူသြားရန္ 



 
အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ 

 
 
၁။ အဖြင့္       ၁၀ မိနစ္ 
၂။ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု အေၾကာင္း တင္ျပျခင္း   ၃၀ မိနစ္ 
၃။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း     ၃၀ မိနစ္ 
၄။ အုပ္စုငယ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း    ၃၀ မိနစ္ 
၅။ အားလပ္ခ်ိန္       ၃၀ မိနစ္ 
၆။ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကုိ ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း/ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း    ၆၀ မိနစ္ 
၇။ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း    ၂၀ မိနစ္  
၈။ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း     ၂၀ မိနစ္ 
၉။ အပိတ္      ၁၀ မိနစ္  

 



ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ 

၁။ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာသူမ်ားသည ္အစည္းအေ၀းအတြင္းမွ 
ရရိွသည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိ ုမည္သႏူွင့္မဆိ ု
မွ်ေ၀ႏိုင္ေသာ္လည္း တက္ေရာက္လာသ ူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ 
ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္ကိ ုေလးစားေသာအားျဖင့္ 
တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ အမည္၊ ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္း စသည္တို႔ကိ ု
ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 
 
၂။ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ စာရင္းကို အမ်ားျပည္သူသိရိွရန္ 
ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ရာ မိမိ အမည္ကုိ မထည့္သြင္းေစလိုပါက 
အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။  
 
၃။ ဓာတ္ပုႏံွင့္ ဗီဒီယု ိမွတ္တမ္းတင္ ရိုက္ကူးလိုပါက သက္ဆိုင္သူမ်ားကိ ု
အသိေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 



ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

၁။  ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု အေၾကာင္း  
 
၂။  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
 
၃။ ေရွ႕ဆက္လက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ 
မူေဘာင္ တစ္ရပ္ေရးဆြ ဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

 

 

 



ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု 



ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ၏ ရည္မွန္းခ်က္   
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• အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳကုိ 
အဆံုးသတ္ႏုိင္ရန္ 
တစ္ရက္လွ်င္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁.၂၅ 
ေအာက္ျဖင့္ အသက္ရွင္သန္ရသည့္ 
လူဦးေရ ရာခုိင္ႏွဳန္းကုိ ၃% အထိ 
ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ 
 

• သာယာ ၀ေျပာမွဳ ေ၀မွ်ျခင္းကုိ 
ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ႏ္ုိင္ငံတုိင္းအသီးသီးရိွ အေျခခံ လူတန္းစား 
၄၀% ၏ ၀င္ေငြတုိးတက္လာေအာင္ ကူညီ 
ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ သာယာ၀ေျပာမွဳ 
ေ၀မွ်ျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ 



ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 



ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ျပန္လည္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
• ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ 

အဆက္ျပတ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကုိ  
ျပန္လည္ စတင္ခ့ဲသည္။ 
 

• ျပန္လည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၁၈ လ အတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ေရးဆြခ့ဲဲသည္။ 
 

• ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ေရးဆြရဲာတြင္ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ (အစုိးရ၊ 
အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား၊ ပုဂၢလိက 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အပါအ၀င္) က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ ဘုတ္အဖြ႕ဲက ၂၀၁၂ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ 
ရက္ေန႕တြင္ အတည္ျပဳခ့ဲၿပီး အဆုိပါ ၾကားျဖတ္ဗ်ဴဟာကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ 
ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။ 
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 ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ 

ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ အေပၚတြင္ ဗဟိုျပဳထားသည္။ 
 

မ႑ိဳင္ ၁။ အင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း 
– ပုိမုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရိွေသာ၊ တုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းေသာ၊ 

တာ၀န္ခံမွဳရိွေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီရန္ 

– အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ႏွစ္ရပ္ စလံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
 

မ႑ိဳင္ ၂။ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ျခင္း 
– ထင္သာျမင္သာရိွသည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားထံသုိ႕ တုိက္ရုိက္ 

ကူညီေပးအပ္ႏုိင္ရန္ 
– ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကူညီရန္ 
– အျခား ဖြံၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား 

ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေစေရး ကူညီရန္ 
 

မ႑ိဳင္ ၃။ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ 
– အသိပညာ ဗဟုသုတအေပၚ အေျခခံေဆာင္ရြက္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ IFC ၏ မဟာဗ်ဴဟာ 
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စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ျဖစ္ထြန္း 

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
လုိအပ္သည့္ အေျခခံ 
အေဆာက္အဦးက႑ 

ေငြေၾကး အရင္းအႏီွး 
လက္လွမ္းမီႏုိင္ျခင္း 

စိုက္ပ်ဳိးေရး 
ထုတ္ကုန္မ်ား က႑

  

အလုပ္အကုိင္ 
ဖန္တီးေပးျခင္း 

IFC ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ 
က်ယ္ျပန္႕သည့္ က႑ေလးရပ္အေပၚတြင္ 
ဗဟုိျပဳထားသည္။ 
 
(၁) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ 
အေျခခံ အေဆာက္အဦ က႑ 
 
(၂) ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 
(၃) စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား တုိးတက္ 
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးႏွင့္  
 
(၄) ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မွဳက႑မ်ားတြင္ ပုဂၢလိက 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳမ်ားပိုမို ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ 
အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္း 
 



ေရွ႕သုိ႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ျခင္း။ 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ 
မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 



ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ မူေဘာင္ 
(CPF) 
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• ရည္မွန္းခ်က္ 
 
– ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုကေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေျခခံသြားမည္  
– ၾကားျဖတ္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ဆက္ခံမည္  
– လာမည့္ ေလးႏွစ္ မ ွေျခာက္ႏွစ္ ကာလအပုိင္းအျခားတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 

 

• လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ  
 
– ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ေရးသားမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ဘုတ္အဖြ႕ဲက ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္ကာ 

ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ ထုတ္ျပန္သြားမည္ 
 

– ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ မူေဘာင္ကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြရဲာတြင္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမွဳမ်ာျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ 
အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိကုိ ဗဟုိျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
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• ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ စနစ္တက် ေလ့လာ ဆန္းစစ္မွဳ (SCD)  
– ဆင္းရမဲွဳ တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမွဳမ်ား ေ၀မွ်ရာတြင္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ 

အတြက္ အဓိက ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သည္။ 
– SCD ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကိ ု၂၀၁၄ ခႏုွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလမွ 

ေမလအတြင္း က်င္းပခဲ့သည္။  
– ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ က႑မ်ားကိုသာမက  
– ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ က႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 
 SCD က ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ က႑မ်ားကုိ ၾကည့္ရွဴၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ CPF ကိ ုေရးဆြဲသည္။  

• ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ အေတႊ႕အၾကဳံမ်ားႏွင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာမွဳမ်ား 
– ၂၀၁၂ ခႏုွစ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို ျပန္လည္ စတင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ 

စတင္၍ ေဒၚလာသန္း၇၅၀ ကူညီခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။  

– ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ျပည္သ႕ူဘ႑ာေငြ သုံးစြမဲွဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ အေျခအေန 
ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွဳ အစီရင္ခံစာ စသည္တို႔ 
ပါ၀င္သည္။ 

• အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူျခင္း 
– အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င ္အျခား အဖြ႕ဲအသီသီးႏွင့္ အၾကံျပဳ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ ေဆာင္ရြက္ခပဲါသည္။  
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• ႀကိဳတင္ရိွထားရမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဖြ႕ံၿဖိဳးရန္အတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား  
– ႏုိင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းကာလ ညင္သာမွဳရိွျခင္း 
– မက္ခရုိ စီးပြားေရး စနစ္ တည္ၿငိမ္မွဳ ရွိျခင္း 
– ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြျဲခင္းႏွင့္ အက်ဳိးရိွရိွ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း 
– မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ညိႇႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား 

ေပးအပ္ျခင္းတုိ႕တြင္ အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားျခင္း 
 

• ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အဓိက နည္းလမ္းမ်ား 
– စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ၀င္ေငြမ်ားကုိ တုိးတက္ရရိွေစရန္ 

• စိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္မ်ားကုိ တုိးျမင့္ထုတ္လုပ္ျခင္း 
• စိုက္ပ်ဳိးေရး ေစ်းကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ျခင္း 
• ေျမယာ က႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳကုိ တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
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• ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည့္ အဓိက နည္းလမ္းမ်ား 
– စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑အျပင္ ပုဂၢလိက က႑ ဦးေဆာင္ပါ၀င္သည့္ 
စီးပြားေရး တုိးတက္မွဳ မွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား 
ဖန္တီးေပးျခင္း 
 ႏုိင္ငံျခား တိုိက္ရုိက္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမွဳမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ 
ကမၻာ့အႏံွအျပားရိွ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း 

 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတုိးတက္ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

 ေငြေၾကး အရင္းအႏီွးေစ်းကြက္ကုိ လက္လွမ္းမီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
– လူသားအရင္းအျမစ္ တုိးတက္ေစရန္ 

 အေျခခံ က်န္းမားေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ တုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 ပညာေရး တုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
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အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ အဓိက ေမးခြန္းႏွစ္ခု၏ အေျဖမ်ားကုိ သိရွိလုိပါသည္ 
 
 

၁။ SCD မွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ဦးစားေပး က႑မ်ားအနက္ မည္သည့္က႑မ်ားကုိ 
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုအေနႏွင့္ လာမည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။  

– အဆုိပါ က႑မ်ားတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အေနႏွင့္ ဆန္းသစ္ထူးျခားသည့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကုိ အသံုးခ် 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္လား 

– အဆုိပါ က႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ သုိ႕မဟုတ္ အျခား ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္ အဖြ႕ဲမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳ 
နည္းပါးေနပါသလား 
 

 
 
၂။ SCD မွ တစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ဦးစားေပး က႑မ်ားအနက္ မည္သည့္က႑မ်ားကုိ 
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုအေနႏွင့္ လာမည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း မလုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။  

– အဆုိပါ က႑မ်ားတြင္  အျခား (ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရ၊ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ အျခား အလွဴရွင္မ်ား) 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျဖစ္ပါသလား 

– အဆုိပါ က႑မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ကာလ ေစာေနပါသလား။ ဘာေၾကာင့္လဲ။  
– အဆုိပါ က႑မ်ားတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုအေနႏွင့္ ေကာင္းစြာ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း မရွိလုိ႕လား။  
 



ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဦးစားေပး က႑မ်ားကုိ မည္သို႔ 
ေရြးခ်ယ္မည္နည္း 
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ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စံထားမည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ 
 

 ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္၏ အတုိင္းအဆ (ဆင္းရဲမွဳ ေလ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမွဳ မွ်ေ၀ေရး 
ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) 
 

 ျဖစ္တန္စြမ္းမွဳႏွင့္ အခ်ိန္ကုိက္ျဖစ္မွဳ (တုိင္းျပည္၏ ဦးစားေပး က႑မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အခ်ိန္ကုိက္ျဖစ္ျခင္း/ 
ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမည့္ ျမန္ႏႈန္းစသည္)  
 

 ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ အားသာခ်က္မ်ား (နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ) 
 

 

အထက္ပါ စံႏႈန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးပါသလား။ အျခား ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ အၾကံျပဳႏုိင္ပါသည္။ 



လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ 
အခ်ိန္ဇယား 

19 

ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စနစ္တက် ေလ့လာ ဆန္းစစ္မွဳ 
 
ဧၿပီ   Concept ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း 
ေမ   အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပျခင္း 
ၾသဂုတ္    ၿပီးဆုံးျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း 
 
 
 
 
 
 

ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ မူေဘာင္ 
 
ဇူလိုင္   Concept ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း 
ဇူလိုင္   အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပျခင္း 
ေအာက္တုိဘာ/ႏို၀င္ဘာ  ကမၻာ့ဘဏ္ ဘုတ္အဖြ႕ဲ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္  ထုတ္ေ၀ျခင္း 
 
 
  



အခ်ိန္ေပး တက္ေရာက္လာသည့္အတြက္ 
အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္ 

• အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ 
စာရင္းကုိ လူႀကီးမင္းထံသို႔ ေပးပို႕မည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ၀က္ဆိုက္ 
စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း လႊင့္တင္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

• ထပ္မံ၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေပးပုိ႕လိုပါက myanmar@worldbank.org ႏွင့္ 
www.facebook.com/WorldBankMyanmar သို႔ ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ 
 

• အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ စက္တင္ဘာလႏွင္ ့ေအာက္တိုဘာလမ်ားတြင္ 
က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖိတ္စာမ်ားကုိ ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ ႀကိဳတင္ ေပးပို႕ 
အေၾကာင္းၾကားသြားပါမည္။ 
 

• အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပြ ဲfeedback form မ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ေရးသားၿပီး 
အစည္းအေ၀းမွ မထြက္ခြာမီတြင္ ေပးအပ္ေစလိုပါသည္။ 

mailto:myanmar@worldbank.org
http://www.facebook.com/WorldBankMyanmar


ေက်းဇူးတင္ပါသည္ 


