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၃၅ ~ ၄၀

≧၁၀

 ၁၀ ~ 1၅

၂

○ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

○ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ 

ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန

တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေျခခံ အျမတ္အစြန္း 
အဆင့္ ၃၅၀ ဘီလီယံ ယန္းကုိ 
ခန္႔မွန္းယူလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏

○ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေျခခံ 
အျမတ္အစြန္း အဆင့္ 
၃၅၀ ဘီလီယံ ယန္းကုိ 
ခန္႔မွန္းယူလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္ ေငြလည္ပတ္မႈအတြင္း 
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား 

○ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ 
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္

ပုိမုိတုိးတက္ေစရန္ 
လြန္ခဲ့သည့္ 
ေငြလည္ပတ္မႈအတြင္း

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကုိ 
ေ႐ြးႏုတ္ၿပီး 

၃၅၀ ဘီလီယံ 
ယန္းက

တစ္ခု ရရွိရန္၊ တစ္ခု ရရွိရန္၊

တစ္ခု ရရွိရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန

ထိန္းသိမ္းရန ထိန္းသိမ္းရန

ရံုးမ်ားႏွင့္ရံုးခြဲမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ HIS အုပ္စုႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ စီအီးအိုမ်ားမွ 
လ်ာထားေသာ ေဒသမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ သူတို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ တည္ေနရာအရ သတင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ HIS အုပ္စုမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္အဓိက ႏိုင္ငံရပ္ျခားေဒသေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ- 
ေျမာက္အေမရိက၊ လက္တင္အေမရိက၊ ဥေရာပႏွင့္အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အာရွအလယ္ဗဟိုေဒသ၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
အာရွသမုဒၵရာေဒသတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတစ္ခုစီတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစီအီးအို တစ္ေယာက္စီထားရွိၿပီး၊ ထိုသူသည္ ေဒသရွိရံုးခြဲမ်ားႏွင့္ 
လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ပံုမွန္ျပႆနာမ်ားကို ထိုးထြင္းေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို 
အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံေပါင္းစည္းမႈတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ျခံဳငံုၾကည့္႐ႈရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒ

ထရီလီယံ ယန္း

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

အျမတ္အစြန္း 
အဆင့္ ၃၅၀

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေရရာမႈမရွိေသာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ ေနာက္ဆံုးႏွင့္အတိက် အမွန္ကန္ဆံုးသတင္းကို အသိေပးရန္၊ 
လိုအပ္ေသာစြန္႔စားရေသာ စီမံမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္၊ ႀကီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအခြင့္အေရးမ်ားကို အမိအရဖမ္းဆုပ္ရန္ မဆိုင္းမတြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕မုခ်လို
အပ္ပါသည္။

ရံုးမ်ားႏွင့္ရံုးခြဲမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ HIS အုပ္စုႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ စီအီးအိုမ်ားမွ 
လ်ာထားေသာ ေဒသမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ သူတို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ တည္ေနရာအရ သတင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ HIS အုပ္စုမ်ား၏ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အလယ္အလတ္ မွ ေရရွည္ ရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ ရရွိေသာ အျမတ္ ၁၂-၁၅% 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေျခခံ အျမတ္အစြန္း

တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေျခခံ အျမတ္အစြန္း အဆင
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က္မႈမ်ားျဖင

၀

၅၀၀

၁၀၀၀

၁၅၀၀

၂၀၀၀

၁၁၉၃

၁၄၇၂

၁၁၁၂
၉၅၃

၁၃၆၅

၁၇၂၁

၂၀၅၇ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင SG- ၂၀၀၉

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏

အစုစုက
အျမတ္အစြန္း

၀

၂၀၀၀

၄၀၀၀

၆၀၀၀

၈၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၂၀၀၀

၀

၃

၂

၁

၄

၅

၆

၈၂၀၈

၂.၂ ၂.၃
၃.၁

၂.၁ ၁.၉ ၁.၉
၁.၅

၈၆၀၆

၆၂၃၄

၇၉၉၇ ၈၃၁၇
၉၁၅၈

၁၁၈၈၄ပုံစံသစ္သြင္းျခ ကိုယ္ပုိင

၄ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒ 2014
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ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

ႀကိဳတင္ကာ
ပုံစံသစ္သြင္းျခင္းျဖင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏

အျမတ္အစြန္း

လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္
ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ေသာ

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကို
ေ႐ြးႏုတ္ၿပီး အရိွန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ကာ

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင

ရင္းႏီွးေငြကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
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ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္း
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ရွယ္ယာမ်ားတြင ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

	��������

ေငြလည္ပ

· စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္
ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း တန္ဖုိးကုိ
ဖန္တီးရန္၊ ေပါင္းစည္းထားေသာ ကမၻာတစ္လႊား
စဦးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လ

·
·
·
·

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ

· စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္
ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း
တန္ဖုိးကုိ ဖန္တီးရန္၊ ေပါင္းစည္းထားေသာ
ကမၻာတစ္လႊား စဦးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ
တန္ဖုိးမ်ား ဆက္လက္၍ 
ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္၊  

·
·
·
·
·
·

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏

· ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားက
ေ႐ြးႏုတ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ
အသစ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးေငြကုိ
ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အနည္းငယ္ျဖင
ေဆာင္႐ြက္ရန္
အာ႐ုံစူးစုိက္မႈကုိ တုိးျမွင့္ရန္၊

·
·
·
·
·

က္မႈမ်ားျဖင

အလယ္အလတ္ မွ ေရရွည္ ရွယ္ယာမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ ရရွိေသာ အျမတ္ ၁၂-၁၅% တစ္ခု ရရွိရန္၊
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ဦးေဆာင္လ်က္ ပန္း၀

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အျမတ္အစြန္း အေျခခံကုိ 

ပုံစံသစ္သြင္းျခင္းျဖင

အျမတ္အစြန္း ပုံစံသစ္သြင္းျခ ပုံစံသစ္သြင္းျခင္းျဖင

SG- ၁၂
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ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေရရာမႈမရွိေသာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ 
ေနာက္ဆံုးႏွင့္အတိက် အမွန္ကန္ဆံုးသတင္းကို အသိေပးရန္၊ 
လိုအပ္ေသာစြန္႔စားရေသာ စီမံမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္၊ 
ႀကီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအခြင့္အေရးမ်ားကို အမိအရဖမ္းဆုပ္ရန္ မဆိုင္းမတြ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕မုခ်လိုအပ္ပါသည္။

HIS ရံုးမ်ားႏွင့္ရံုးခြဲမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ 
HIS အုပ္စုႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကုမၸဏီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ စီအီးအိုမ်ားမွ လ်ာထားေသာ 
ေဒသမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ သူတို႔၏လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ တည္ေနရာအရ 

သတင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ HIS အုပ္စုမ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ 
ဂ်ပန္ႏွင့္အဓိက ႏိုင္ငံရပ္ျခားေဒသေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ- ေျမာက္အေမရိက၊ 
လက္တင္အေမရိက၊ ဥေရာပႏွင့္အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ 
အာရွအလယ္ဗဟိုေဒသ၊ အေရွ႕အာရွႏွင့္ အာရွသမုဒၵရာေဒသတို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
ေဒသတစ္ခုစီတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစီအီးအို တစ္ေယာက္စီထားရွိၿပီး၊ ထိုသူသည္ 
ေဒသရွိရံုးခြဲမ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသတြင
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