
၄၀ ကကြိမ်မ မြောက ်အြောဆယီလံယယ်ြောစြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကျီိုးမ ြောျိုး အစည်ျိုးအမဝျိုး၊ (၁၁ 

မအြောက ်ြိိုဘြောလ၊ ၂၀၁၈) ၌ အ ည် ပ ခ  သည်။ 

 

 

အြောဆယီစံြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စမ် ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကျီိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ 

စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ညထ်ည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

အြောဆယီနံြိိုငင်မံ ြောျိုး၏ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သိုမ သနဖံွွံ့ ဖဖြိ ျိုးမ ျိုး နညျ်ိုးပညြောဆြိိုင ်ြော 

လိုပ်ငန်ျိုးအဖွ ွံ့ (ATWGARD)  

၂၀၁၈ ခိုနစှ ် 

 

Translated from the AMAF’s Approach to Gender 

Mainstreaming in the Food, Agriculture and Forestry Sectors 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only. 

 

AMAF’s Approach to Gender Mainstreaming in the Food, Agriculture and Forestry 

Sectors, 2018. 

To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat website, 

https://asean.org/ or download at https://asean-crn.org/relevant-asean-guidelines-on-

land-use/. 

 

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land Use in 

ASEAN (CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic Cooperation and 

Development and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှန ိုငင်မံ ောျားအသငျ်ား (ASEAN) သည် ၁၉၆၇ ခိုနစ်ှ၊ ဩဂို ်လ (၈) ရက်ရ ေ့ ွင ်

စ ငဖွ် ှေ့စည်ျားခ ေ့ပါသည်။ အသငျ်ား၏အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှော ဘရူန ိုငျ်ားဒါရိုဆလငန် ိုငင်၊ံ ကရမဘော ဒ ျားယောျားန ိုငင်၊ံ အငဒ် ို  ျားရှောျားန ိုငင်၊ံ 

လောအ ိုပပညေ့်သူ ေ့ဒ မ ိုကရက် စ်သမမ န ိုငင်၊ံ မရလျားရှောျား န ိုငင်၊ံ ပမ မ်ောန ိုငင်၊ံ ဖ လစ်ပ ိုငန် ိုငင်၊ံ စကကောပူန ိုငင်၊ံ ထ ိုငျ်ားန ိုငင်နံငှေ့ ်

ဗ ယက် မ်န ိုငင် ံ ို ေ့ ပဖစ်ပါသည်။ အောဆ ယံအ ွငျ်ားရရျားမ ျားခ ျုပ်ရံို ျားသည် အငဒ် ို  ျားရှောျားန ိုငင်၊ံ ဂ ောကော ောမမ ျုှေ့ ွင ်

အရပခစ ိုက်ပါ သည်။ 

 

စံိုစမ်ျိုးမမျိုး မန်ျိုးလြိိုပါက - ဆကသ်ယွ ်န် 

The ASEAN Secretariat Community Relations Division 70A Jalan Sisingamangaraja 

Jakarta 12110  

Indonesia  

Phone : (62 21) 724-3372, 726-2991 Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504  

E-mail : public.div@asean.org 

 

အောဆ ယံနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် အရထရွထ ွသ ငျ်ားအခ က်အလက်မ ောျားက ို အောဆ ယ ံဝက်ဘဆ် ိုက် www.asean.org, 

Catalog-in-Publication Data  ွင ်ရဖော်ပပထောျားပါသည်။  

 

အောဆ ယံစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောဝ က်က ျားအဆငေ့၏် စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ော ရရျားရော 

ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရော ဉ ျား ည်ထညေ့်သငွျ်ားစဉျားစောျားပခငျ်ား ည်ျားလမ်ျား  

 

ဂ ောကော ော၊ အောဆ ယအံ ွငျ်ားရရျားမ ျားခ ျုပ်ရံိုျား၊ ၂၀၁၈။  

 

 

  

mailto:public.div@asean.org
http://www.asean.org/
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

အ ြိိုမကြောကစ်ကြောျိုးလံိုျိုးမ ြောျိုး၏အဓြိပပါယ် 

 

ACW  ASEAN Committee on Women  

အောဆ ယံအမ  ျုျားသမ ျားရရျားရောရကေ်ာမ   

AMAF  ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry  

အောဆ ယံလယ်ယောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောရရျားရောဝ က်က ျားမ ောျားအဆငေ့ ်အစည်ျားအရဝျား 

AMS  ASEAN Member States  

အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား  

ASCC  ASEAN Socio-Cultural Community  

အောဆ ယံ လူမှုယဉရက ျားမှုအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား 

ASEAN  The Association of Southeast Asian Nations  

အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှန ိုငင်မံ ောျားအသငျ်ား  

ASOF  ASEAN Senior Officials on Forestry  

အောဆ ယံသစ်ရ ောရရျားရောအဆငေ့ပ်မငေ့အ်ရောရှ မ ောျား 

ASWGL  ASEAN Sectoral Working Group on Livestock  

ရမွျားပမြူရရျားဆ ိုငရ်ောအောဆ ယလံိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်ကမ်ှုအဖွ ှေ့ 

ASWGC  ASEAN Sectoral Working Group on Crops  

သ ျားနှဆံ ိုငရ်ော အောဆ ယံလိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့  

ASWGFi  ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries 

ငါျားရမွျားပမြူရရျားနငှေ့ရ်ရလိုပ်င ျ်ားဆ ိုငရ်ော အောဆ ယံလိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့  

ATWGARD  Agricultural Research and Development 

အောဆ ယံ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သိုရ သ ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား ည်ျားပညော လိုပ်င ျ်ား အဖွ ှေ့ 

AWGCC  ASEAN Working Group on Climate Change 

ရောသ  ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော  အောဆ ယံလိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့ 

COP  Conference of the Parties  

ပါ  မ ောျားနစှ်ပ ်လည်ည လောခံ  

CSA  Climate Smart Agriculture  

ရောသ ဉ ိုနငှေ့လ် ိုက်ရလ ောည ရထပွဖစ်ရသောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျား  ည်ျားပညောမ ောျား 

FAO  The Food and Agriculture Organization of the United Nations  

ကိုလသမဂဂ စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့စ် ိုက်ပ  ျုျားရရျားအဖွ ှေ့  

FES  Friedrich- Ebert-Stiftung  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

FCPF  Forest Carbon Partnership Facility 

သစ်ရ ောကောဗွ ပ်ူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှု အရထောက်အကပူပျုအဖွ ှေ့  

GSVC  Gender-Sensitive Value Chain  

က ောျား၊ မ ရရျားရောထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရဆောငရွ်က်သညေ့်  ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်  

HPA  Hanoi Plan of Action  

ဟနွ ျုငျ်ား လိုပ်ရဆောငခ် က်အစ အစဉမ ောျား  

IDS  Institute of Development Studies  

ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားရလေ့လောမှုမ ောျားအငစ်  က ျု  

NTFP  Non-Timber Forest Product  

သစ်မဟို ်ရသော သစ်ရ ောထကွ်ကို မ် ောျား  

R-PP  Readiness Preparation Proposal  

အဆငသ်ငေ့ပ်ပငဆ်ငရ်ရျားအဆ ိုပပျုခ က် 

SPA  Strategic Plan of Action  

မဟောဗ ြူဟောစ မံခ က ်

SSF  Sustainable Small-Scale Fisheries  

ရရရှည် ည် ံေ့ရသော အရသျားစောျားငါျားရမွျားပမြူရရျားနငှေ့ရ်ရလိုပ်င ျ်ား  

UN  United Nations  

ကိုလသမဂဂအဖွ ှေ့  

UNFCCC  UN Framework Convention on Climate Change  

ရောသ ဥ ိုရပပောငျ်ားလ မှုဆ ိုငရ်ော ကိုလသမဂဂမူရဘောငက်ွ ဗ်ငျ်ားရှငျ်ား 

UNDRIP  UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  

ဌောရ   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားလူမ  ျုျားမ ောျား၏အခွငေ့အ်ရရျားဆ ိုငရ်ော ကိုလသမဂဂ ရ ကပငော စော မျ်ား 

VAP  Vientiane Action Programme  

ဗ ယမ်က ငျ်ား လိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအစ အစဉ 

WTO  World Trade Organization  

ကမဘောေ့ကို သ်ွယ်ရရျားအဖွ ှေ့  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

 

မြိ ဆ်က် 

 
အောဆ ယံစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောဝ က်က ျားအဆငေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော 

ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရော ဉ ျား ည်ထညေ့်သငွျ်ားစဉျားစောျားပခငျ်ား ည်ျားလမ်ျား သည် 

အောဆ ယံသစ်ရ ောရရျားရောအဆငေ့ပ်မငေ့အ်ရောရှ မ ောျား (ASOF) နငှေ့ ်အောဆ ယံအမ  ျုျားသမ ျား ရရျားရောရကေ်ာမ   

(ACW)  ို ေ့၏ပံေ့ပ ိုျားမှုပဖငေ့ ်အောဆ ယံ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သိုရ သ ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က် ရရျား ည်ျားပညောလိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့ 

(ATWGARD)မှ ရဆောငရွ်က် မပ ျားစ ျားခ ေ့ပါသည်။  

အောဆ ယံလယ်ယောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောဝ က်က ျားအဆငေ့ ်အစည်ျားအရဝျား(AMAF) ၏ စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရော ဉ ျား ည် ထညေ့်သငွျ်ားစဉျားစောျားပခငျ်ား  ည်ျားလမ်ျားသည် 

အမ ောျားပပည်သူနငှေ့သ်က်ဆ ိုငရ်သော က ောျား၊ မရရျားရော လိုပ်င ျ်ား အစ အမံ စ်ခိုပဖစ်မပ ျား  မ ညူ ရသော 

ပါဝငပ် ်သက်သူမ ောျားအောျားလံိုျား (ထို ်လိုပ်သူ မ ောျား၊ စ ိုက်ပ  ျုျားသူရ ောငသ်ူ လယ်သမောျား မ ောျားနငှေ့ ်

စည်ျားမ ဉျားစည်ျားကမျ်ားခ မှ သ်မူ ောျားအ ကောျား)က ို အက  ျုျားသကရ်ရောက်ရစပခငျ်ား ရလောဒက် ို ရရှ ရစပါသည်။ က ောျား၊ 

မရရျားရောမူဝါဒသည် အောဆ ယံ စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ော ကဏ္ဍမ ောျား ွငလ်ိုပ်က ိုငရ် ရသော 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ စွမ်ျားအောျားပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားန ိုငရ်  ်မူဝါဒမ ောျားနငှေ့ ်အစ အစဉမ ောျားက ိုရပါငျ်ားစည်ျားသညေ့် အဓ ကအခ က် 

မ ောျားပါဝငပ်ါသည်။  

က ောျား၊ မ  ျ်ား ူမည မျှမှုသည် စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်စ မေ့်ဝင ်လွှမ်ျားမ ိုျားရ မပ ျား 

အမ ောျားပပည်သူနငှေ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညေ့်မူဝါဒမ ောျားနငှေ့ ်မူရဘောငမ် ောျားသည် အဓ က ကဏ္ဍ ကက ျား (၃)ခိုအရပေါ် ွင ်

သ သောထငရ်ှောျားသညေ့်က ောျား၊ မရရျားရောသက်ရရောက်မှုမ ောျားရှ သည်က ို အသ  အမှ ်ပပျုလက်ခံမပ ျား AMAF ၏ ည်ျားလမ်ျားအရ 

စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောကဏ္ဍ မ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှရရျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ် က်က ျုျားပမ်ျားမှုမ ောျားသည် 

အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင် ံမ ောျား(AMS)အ ွက် ရည်ညွှ ျ်ားလမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားအပဖစ် ရဆောငရွ်က်န ိုငရ်  ်ရညရွ်ယ်ပါသည်။ 

AMAF ၏ခ ဉျားကပ်မှု ည်ျားလမ်ျားသည် က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ပ် ်သက်၍ အပပညေ့်အဝသရဘော ရောျား သ ို ေ့မဟို ် 

စည်ျားရနေှာငခ် က်မ ောျားပါဝငရ်သောရ ကညောခ က် စ်ခိုအပဖစ် ရည်ရွယပ်ခငျ်ားမဟို ်ပါ။ AMAFခ ဉျားကပ်မှု ည်ျားလမ်ျားသည် 

စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရောမူဝါဒမ ောျား၏အရရျားပါပံိုက ို 

အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှ သ ရှ  ောျားလည်မှု ပ ိုမ ို  ိုျားပမငေ့ရ်စ ရ  ်ကူည န ိုငမ်ည်ပဖစမ်ပ ျား အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအ ကောျား 

အရကောငျ်ားဆံိုျားအရလေ့အက ငေ့မ် ောျား ဖံွှေ့ မဖ ျုျား   ိုျား က်ရရျားနငှေ့ ်ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားက ို 

ပမြှငေ့ ်ငန် ိုငလ် မေ့်မည်ပဖစ်သည်။  

အောဆ ယံလယ်ယောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောဝ က်က ျားအဆငေ့အ်စည်ျားအရဝျား(AMAF) ၏ စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

လယ်ယောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရော ဉ ျား ည် ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားပခငျ်ား ည်ျားလမ်ျား 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

သည်အမ ောျားပပည်သူနငှေ့သ်က်ဆ ိုငရ်သော မှ ် မ်ျား မှ ်ရောမ ောျားပဖစ်မပ ျား အောဆ ယံ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်

သိုရ သ ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား ည်ျားပညော လိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့ (ATWGARD)မှ အောဆ ယ၏ံ ရပပောငျ်ားလ    ိုျား က်မှုမ ောျားနငှေ့ ်

န ိုငင် ံကော/ရဒသ  ွငျ်ား အရကောငျ်ားဆံိုျားအရလေ့ အက ငေ့မ် ောျားက ို ထငဟ် ်ရစကော အခ   မှ်  ်မွမ်ျားမံပပငဆ်င ်

သွောျားမည်ပဖစသ်ည်။   

ဗ ယက် မ်န ိုငင်၊ံ ဟနွ ျုငျ်ားမမ ျုှေ့၌ ၂၀၁၈ခိုနစ်ှ  ွင ်က ငျ်ားပခ ေ့ရသော အကက မ် (၄၀) ရပမောက် အောဆ ယံ 

လယ်ယောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောဝ က်က ျားအဆငေ့ ်အစည်ျားအရဝျား(AMAF)မှ အောဆ ယံ စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရော ဉ ျား ည် ထညေ့်သငွျ်ား စဉျားစောျားပခငျ်ား ည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို 

အ ည်ပပျုခ ေ့ပါသည်။  
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ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

မြော ြိကြော 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

1. နြိဒါန်ျိုး 

1.1 အြောဆယီ၌ံ က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော  န်ျိုး ညူမီျှမှု 

 

အောဆ ယံန ိုငင်မံ ောျား၏ အရပခအရ မ ောျားအရ က ောျား၊ မ ရရျားရော  ျ်ား ူည မျှမှုမရှ ပခငျ်ားသည် ရှုရဒါငေ့ ်မ  ျုျားစံိုမှ 

ပဖစ်ရပေါ်လျှက်ရှ မပ ျား ၎ငျ်ားသည်လူစွမ်ျားအောျားအရငျ်ားအပမစ် ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်မှုက ို ဟ ေ့ ်ောျား ရ ရံိုသောမက 

လူမှုရရျားပဋ ပကခမ ောျားနငှေ့အ်ောျား ည်ျားခ က်မ ောျားက ို  က်ရှု  ငျ်ားစွောပဖစ်ရပေါ်ရစပါသည်။ က ောျား၊ မ ရရျားရော မည မျှမှုမှ 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ဘဝ ွင ်အရပခခံပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမ ောျားက ို လက်လှမ်ျားမ မှု၊ အသက်ရမျွားဝမျ်ားရ ကောငျ်ားဆ ိုငရ်ော မည မျှမှုမ ောျား၊ 

ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုနငှေ့ ်အ မ်ရထောငစ်ိုအ ွငျ်ား မည မျှမှုမ ောျား စသည်  ို ေ့သည် 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏လိုပ်ပ ိုငခွ်ငေ့စွ်မ်ျားအောျားက ိုက ေ့သ် ်မှုမ ောျားရှ ရစမပ ျား အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျားက ို အငအ်ောျား ည်ျားပခငျ်ားနငှေ့ ်

ခိုခံန ိုငစ်ွမ်ျား ည်ျားပခငျ်ားစသညေ့် သသံရောထ  ငွပ်  ်မ ရစပါသည်။  

ကမဘောေ့ကိုလသမဂဂအဖွ ှေ့၊ ၂၀၀၁ ခိုနစ်ှမှ က ောျား၊ မ ရရျားရော  ျ်ား ူည မျှရှ မှုက ို “အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၊ အမ  ျုျားသောျားမ ောျား၊ 

မ  ျ်ားကရလျားမ ောျားနငှေ့ ်ရယောက် ောျားရလျားမ ောျားအောျားလံိုျား ူည ရသော အခွငေ့အ်ရရျား၊  ောဝ န်ငှေ့ ်

အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားသော ူည မျှရှ ရမည်” ဟို အဓ ပပါယ်ဖွငေ့ဆ် ိုခ က်အ  ိုငျ်ား အောဆ ယံ န ိုငင်မံ ောျား၏ အစ ိုျားရမ ောျားသည် က ောျား၊ 

မ ရရျားရော  ျ်ား ူည မျှရရျားက ိုပမြှငေ့ ်ငရ်ော ွင ်သ ျားပခောျား အစ ိုျားရဌော မ ောျား  ည်ရထောငပ်ခငျ်ားအပါအဝင ်

ဉပရဒရရျားရောပပျုပပငရ်ပပောငျ်ားလ မှုနငှေ့ ်က ောျား၊ မ ရရျား ရောမူဝါဒမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျား၏ အဆငေ့အ်  ျ်ားနငှေ့ ်က ောျား၊ မ 

ရရျားရော  ျ်ား ူည မျှ ရရျားက ို   ိုျား က်ရစရရျားအ ွက် အဓ ကက ရသော ယနတရောျားအပဖစသ် ်မှ ် ကက ျုျားစောျားရမည် 

ပဖစ်သည်။   

ဖ လစ်ပ ိုငန် ိုငင် ွံင ်က ငျ်ားပခ ေ့ရသော ၃၁ ကက မ်ရပမောက်အောဆ ယံထ ပ်သ ျားအစည်ျားအရဝျား ွင ်

အောဆ ယံန ိုငင်မံ ောျား၏အကက ျားအက မ ောျား သ ို ေ့မဟို ် အစ ိုျားရမ ောျားသည် “အောဆ ယံအသ ိုက်အဝ ျ်ား ၂၀၂၅ဆ ိုငရ်ော က ောျား၊ မ 

ရရျားရောထညေ့်သွငျ်ားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာမှု အောဆ ယံ ရ ကပငောစော မ်ျား"က ို အ ည်ပပျုခ ေ့ ကပါသည်။ 

အဆ ိုပါအစည်ျားအရဝျား ွင ်အောဆ ယံ န ိုငင်မံ ောျားမှ ရခါငျ်ားရဆောငမ် ောျားသည် အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်

မ  ျ်ားကရလျားငယ်မ ောျားအောျားလံိုျား ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ ရရှ ခွငေ့ ်ရှ ရသော အလောျားအလောမ ောျားက ို အပပညေ့်အဝရရှ ရစရ  ်

လူထိုက ိုဉ ျား ည်ရသော၊ ပပည်သူ ေ့ဗဟ ိုပပျု အောဆ ယံ ပဖစ်ရစရ  ်ရခါငျ်ားရဆောငမ် ောျားက 

က  ကဝ ်ထောျားရ ကပငောခ ေ့ပါသည်။  

အက  ျုျားဆက်အရ ပဖငေ့ ်လူဉ ျားရရသ ျ်ားရပါငျ်ား ၆၀၀ အ ွက်က ိုယ်စောျားပပျုရသော ရဒသ ွငျ်ား ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုနငှေ့ ်

ရ ျားကွက်စွမ်ျားရည်မ ောျားဆ ိုငရ်ော အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားအ ွက် အောဆ ယံ န ိုငင်မံ ောျား ၏အစ ိုျားရမ ောျားသည် 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏စွမ်ျားရဆောငရ်ည်က ိုပမြှငေ့ ်ငရ် ၊် ၎ငျ်ား  ို ေ့၏လက် လှမ်ျားမ မှုက ို ပ ိုမ ိုက ယ်ပပ ေ့ရ်စရ န်ငှေ့ ်

 ရောျားဝငစ် ျားပွောျားရရျား ယ်ပယ်မ ောျား ွင ်ပါဝငလ်ောန ိုငရ်စရ  ်ပံေ့ပ ိုျားကူည သငေ့သ်ည်။ 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 ရောျားဝငစ် ျားပွောျားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ် ိုျား က်ပါဝငန် ိုငပ်ခငျ်ားသည် အမ  ျုျား သမ ျားမ ောျားအောျား အရငျ်ားအပမစ်မ ောျား၊ 

အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားနငှေ့ ်လ ိုအပ်သညေ့်အရထောက်အပံေ့မ ောျား ည  ူ ည မျှရရှ ပခငျ်ား  ို ေ့မှ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏လိုပ်ပ ိုငခွ်ငေ့ ်

 ပဖည်ျားပဖည်ျား  ိုျား က်ရရှ လောမပ ျား က ောျား၊ မ ရရျားရော ကွောဟမှုမ ောျားအောျား က ဉျားရပမောငျ်ားလောရစမည်ပဖစ်သည်။  

ဩစရ  ျားလ န ိုငင်အံစ ိုျားရ၏ ပံေ့ပ ိုျားမှုပဖငေ့ ်ကိုလသမဂဂအောရှနငှေ့ ်ပစ ဖ  ်ရဒသဆ ိုငရ်ော အမ  ျုျားသမ ျား ရဒသရံိုျား၊ the 

Friedrich- Ebert-Stiftung (FES)  ို ေ့နငှေ့အ် ူ အောဆ ယံအ ွငျ်ားရရျားမ ျားခ ျုပ်ရံိုျား မှပါဝငမ်ပ ျား မ ကောရသျားမ က 

ရဆောငရွ်က်ထောျားသညေ့် ရလေ့လောခ က် စ်ရပ်ပဖစ်ရသော “က ောျား၊ မ ရရျားရောပါဝငမ်ှုမှ အောဆ ယံစ ျားပွောျားရရျားအသ ိုက်အဝ ျ်ား 

အရပေါ်သက်ရရောက်မှု ခ ေ့မှ် ျ်ားပခငျ်ား”မှရ ွှေ့ ရှ  ခ က်မ ောျားအရ ရည်မှ ျ်ားထောျားသညေ့်  က သညေ့်မူဝါဒနငှေ့ ်အစ အစဉခ မှ ် 

ရဆောငရွ်က်မှုမ ောျား မပါ ဘ  အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် ကို သ်ွယ်မှု၊ ရငျ်ားနှ ျားပမြှျုပ်နှမံှုနငှေ့ ်ကျွမ်ျားက ငလ်ိုပ်သောျားစသညေ့် 

ရပါငျ်ားစည်ျား ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ားမ ောျား ွင ်  ိုကရ် ိုက် အက  ျုျားရက ျားဇူျားမ ောျား မရရှ န ိုငရ် ကောငျ်ား ရထောက်ပပ အ ကပံပျု 

ထောျားပါသည်။ ရလေ့လောသိုရ သ ပပျုမှုမှ  ည်ရှ ရ ရသော မည မျှမှု မ ောျားပဖစ်သညေ့် ဝငရ်င၊ွ က ောျား၊ မ၊ 

ပထဝ ဝငအ်ရ အထောျား သ ို ေ့မဟို ် လူမ  ျုျားရရျား၊ အရငျ်ားအပမစ် မ ောျားရရှ န ိုငမ်ှု နငှေ့ ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု ရရှ ခွငေ့မ် ောျားသည် 

ကို သ်ွယ်မှုအက  ျုျားအပမ ်မ ောျားမှ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ အခွငေ့အ်ရရျားက ို အက ေ့ ်အသ ်ပဖစ်ရစပခငျ်ားပဖငေ့ ်

ကို သ်ွယ်မှုစ မံခ က်မ ောျားအရပေါ် ွင ်မည မျှသညေ့် အက  ျုျား သက်ရရောက် မှုမ ောျားက ို ပဖစ်ရစပါသည်။ 

 
 

1.2 အြောဆယီ ံစြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြောကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်အမ ြိ ျိုးသမီျိုးမ ြောျိုး ပါဝငမ်ှု 

 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားသည် အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝင ်၁၀ န ိုငင်အံ က် ကရမဘောဒ ျားယောျား၊ လောအ ို၊ ပမ မ်ော၊ ထ ိုငျ်ား၊ အငဒ် ို  ျားရှောျားနငှေ့ ်

ဗ ယက် မ်န ိုငင် ံ၆ န ိုငင် ံ ို ေ့ ွင ်အဓ ကပ ို ေ့ကို က်ဏ္ဍပဖစ်ပါသည်။ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား အဓ ကထောျားသညေ့်န ိုငင်မံ ောျား၏ 

လူမှုစ ျားပွောျားဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်မှု ွင ်အဆငေ့မ် ောျားကွ ပပောျားရ  ရသေ်ာလည်ျား စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားရငဆ် ိုငရ်  ရရသောက ေ့သ် ်မှုအခက်အခ မ ောျား ွင ်

ထျူားပခောျားသညေ့် ူည ခ က်မ ောျားရှ ရ ပါသည်။ ကရမဘော ဒ ျားယောျား န ိုငင်ရံှ  အမ  ျုျားသမ ျား ၇၅ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ား  ျားပါျားသည် 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားက ိုဝငရ်ရောကလ်ိုပ်က ိုင ်ကမပ ျား၊ အမ  ျုျားသမ ျား လယ်ယောလိုပ်သောျားမ ောျားသည် ပမ မ်ောန ိုငင် ံွင ်၆၉ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ား၊ 

ဗ ယက် မ်န ိုငင် ွံင ်၄၈ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ားနငှေ့ ်လောအ ိုန ိုငင် ွံင ်၅၁ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ား အသ ျားသ ျားပါဝငလ်ိုပ်က ိုငရ်  ကသည်။  

စက်မှုလိုပ်င ျ်ားမ ောျား  ိုျား က်လောရသေ်ာလည်ျား စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားထို ်ကို  ်ကဏ္ဍခွ  မ ောျားပဖစ်ရသော 

ရမွျားပမြူရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအဓ ကပါဝင ်လိုပ်က ိုင ်ရ  ကပါသည်။ 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည်  ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက် ွင ်  ျ်ား ူပါဝငန် ိုငရ်သေ်ာလည်ျား ပ ို ေ့ကို  ်ငပ် ို ေ့သညေ့်လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်

  ျ်ား ူပါဝငမ်ှုမရရှ န ိုငရ်သျားပါ။  

စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျားသည် ရောသ ဉ ိုနငှေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှု  ို ေ့ အ ွက် 

အလွ ထ် ခ ိုက်လွယ်ရသောရ ကောငေ့ ်က ောျား၊ မရရျားရောအပမငပ်ဖငေ့ ်ကညေ့်လျှင ်အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျား နငှေ့လူ်ငယ်မ ောျားသည် 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုက ို ပ ိုမ ိုခံစောျားထ ခ ိုက်လွယ်ရ ကောငျ်ား ရ ွှေ့ရပါ သည်။ အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှ 

အမ  ျုျားသမ ျားစ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်သူရ ောငသ်ူမ ောျားသည် သမောျားရ ို ျားက  ဝမ်ျားစောစ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်သညေ့်အဆငေ့မှ် 

ပ ို ေ့ကို ရ် ျားကွက်သ ို ေ့  ငပ် ို ေ့ရရောငျ်ားခ  ရော ွင ်အခက်အခ  နငှေ့စ်  ရ်ခေါ်မှုမ ောျားစွောက ို ရငဆ် ိုင ်ကံျုရ ွှေ့ရ ရပါသည်။ 

ရက ျားလက်ရဒသ ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျားမှုအဆငေ့သ်ည် ပမငေ့မ်ောျားလျှက်ရှ မပ ျား အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် အ မ်ရထောငစ်ိုနငှေ့ ်

လယ်ယောလိုပ်င ျ်ားခွငမ် ောျား ငွ ်အခ  ျုျား က မရှ ရသော ရိုပ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ော ောဝ မ် ောျား ငွ ်ပခံိုျားထမ်ျား 

 ောဝ ယ်ူရ  ကရသည်။  

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားပါဝငမ်ှုသည် သ သောထငရ်ှောျားရသေ်ာလည်ျား ရပမယောပ ိုင ်ဆ ိုငမ်ှုနငှေ့ ်

အပခောျားအက  ျုျားပဖစ်ထ ွျ်ားရစရသောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျားသည် အခွငေ့အ်ရရျား ပ ိုမ ိုရရှ ရ  ကဆ ပဖစ်သည်။ 

ရ ျားကွက်ရရှ ရ ခ်က်ခ ပခငျ်ားနငှေ့ ် ကောျားအဆငေ့ဆ်ငေ့ပွ် စောျားမ ောျားအရပေါ် မှ ခ ို အောျားထောျားရ ရပခငျ်ား  ို ေ့ရ ကောငေ့ ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် ပပငပ်ရှ ရ ျားကွက်သ ို ေ့ဝငရ်ရောက်ပခငျ်ားနငှေ့ ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏ထို ်ကို မ် ောျားအ ွက် 

သငေ့ ်ငေ့ရ်သောရ ျားနှု ျ်ားရရှ ရ ခ်က်ခ ရစပါသည်။ အထက်ပါ အခ က်မ ောျားက ို ရပါငျ်ားစပ်ပခငျ်ားအောျားပဖငေ့ ်

အခ  ျုှေ့ရသောအောဆ ယအံဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား သည် ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမရှ ပခငျ်ားနငှေ့ ်ပညောရရျား 

အဆငေ့အ်  ျ်ား  မေ့်ပါျားပခငျ်ား  ို ေ့ရ ကောငေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော ရခ ျားရငမွ ောျား ရရှ ရ လ်ည်ျား ခက်ခ ရ ကောငျ်ားရ ွှေ့ရပါသည်။  

 

2.  ည ွ်ယခ် ကမ် ြောျိုး 

 

အောဆ ယံလယ်ယောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောဝ က်က ျားအဆငေ့ ်အစည်ျားအရဝျား(AMAF) ၏ စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရော ဉ ျား ည် ထညေ့်သငွျ်ား စဉျားစောျားပခငျ်ား  ည်ျားလမ်ျားသည် 

အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအောျား ကူည ပံေ့ပ ိုျားရပျားရ  ်ခ မှ ်ခ ေ့ပခငျ်ားပဖစ်ပါသည် -  

▪ ရဒသ ွငျ်ားအဆငေ့ ွ်င ်က ောျား၊ မ ရရျားရော ံို ေ့ပပ မ်ှုမူဝါဒမ ောျားနငှေ့ ်အစ အစဉမ ောျားက ို  ောျားလည်ရစပခငျ်ားနငှေ့ ်

မ  ဆ်က်ပခငျ်ားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်လမ်ျားညွှ မ်ှုရပျားပခငျ်ား၊  

▪ ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောရရျားရော မူဝါဒမ ောျား၊ အစ အစဉမ ောျား၊ 

စ စ်မ ောျားနငှေ့ ်ဖွ ှေ့စည်ျား ည်ရဆောက်မှုမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ   ျ်ား ူည မျှရရျားက ို ရထောက်ခံအောျားရပျားပခငျ်ား၊  

▪ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုမ ောျားအ ွက် မူဝါဒခ မှ ်သူမ ောျား၊ ကွငျ်ား လိုပ်သောျား မ ောျားနငှေ့ ်

စ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်သူရ ောငသ်ူမ ောျားအ ွက် စွမျ်ားရဆောငရ်ည်  ိုျား က်ရအောင ် ည်ရဆောက်ရော ွင ်က ောျား၊ 

မရရျားရောပါဝငရ်အောင ်သငေ့ရ် ေ်ာရသော ည်ျားလမ်ျားမ ောျားပဖငေ့ ်ရပါငျ်ားစပ်ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

▪ ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုနငှေ့လ် ိုက်ရလ ောည ရထပွဖစ်ရသော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော ည်ျားပညော မ ောျားက ို 

အရထောက်အပံေ့ပပျုရသော က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှရရျား သိုရ သ လိုပ်င ျ်ားမ ောျား   ိုျားပမြှငေ့ရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

 

AMAF ၏ စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရော ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားပခငျ်ား 

 ည်ျားလမ်ျားသည် ရဒသ ငွျ်ား ရပါငျ်ားစည်ျားမှုနငှေ့ ်က ောျား၊ မ ရရျားရော ပူျားရပါငျ်ား ရဆောငရွ်က်မှု ပ ိုမ ိုအောျားရကောငျ်ားလောရစရရျား 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

လိုပ်င ျ်ားစဉ ငွ ်အရထောက်အကူပဖစ်ရစရ  ်စည်ျားရနေှာငမ်ှုမရှ ရသော ကက ျုျားပမျ်ားခ က် စ်ခိုပဖစ်မပ ျား ရဖော်ပပပါ 

ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ   ျ်ား ူ ည မျှမှုက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်  ်ဘံိုလမ်ျားညွှ ခ် က်အပဖစ် ရဆောငရွ်က်လျှကရ်ှ ပါသည်။ 

AMAF၏ ခ ဉျားကပ် မှု ည်ျားလမ်ျားသည် ရဒသဆ ိုငရ်ောနငှေ့ ်န ိုငင်အံလ ိုက်အရပခအရ မ ောျားနငှေ့ ်အရ ကောငျ်ားအရော မ ောျား 

အရပေါ် ွင ်ထညေ့်သငွျ်ားစဉျားစောျားထောျားသညေ့်  ည်ျားလမ်ျားပဖစ်ပါသည်။  

 

3.  အြောဆယီလံယယ်ြောစြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကျီိုးမ ြောျိုးအဆင  ်

အစညျ်ိုးအမဝျိုး (AMAF) ၏ စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်

သစမ် ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မမ ျိုး ြော ဉျီိုး ညထ်ည သ်ငွျ်ိုး 

စဉျိုးစြောျိုး  ခငျ်ိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုး။ 

 

3.1 အြောဆယီလံယယ်ြောစြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကျီိုးမ ြောျိုးအဆင  ်အစညျ်ိုးအမဝျိုး (AMAF) 

၏ စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မမ ျိုး ြော ဉျီိုး ညထ်ည သ်ငွျ်ိုး 

စဉျိုးစြောျိုး  ခငျ်ိုးနညျ်ိုးလမ်ျိုး။ 

 

က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှရရျား နငှေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်မ  ျ်ားကရလျားငယ်မ ောျား အလိုပ်အက ိုငရ်ရှ ရရျား 

မ ောျားသည်ရရရှည် ည် ံေ့ခ ိုငမ်မ ရရျားဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်မှု ၂၀၃၀ အစ အစဉ၏ အဓ ကပါဝငမ်ှု ွင ်အသ အမှ ်ပပျုပခငျ်ားပဖငေ့ ်

က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှရရျားက ို ရရရှည် ည် ံေ့ခ ိုငမ်မ ရသော ဖံွှေ့ မဖ ျုျား   ိုျား က်မှုရဖော်ရဆောငရ်ရျားအ ွက် အသ အမှ ပ်ပျုမပ ျား  

AMAF သည် အောဆ ယံ စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောကဏ္ဍမ ောျားအောျားလံိုျား၏ မူဝါဒမ ောျား၊ 

အစ အစဉမ ောျားနငှေ့ ်အစ အစဉ ရရျားဆွ ပခငျ်ားနငှေ့အ်ရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာပခငျ်ား  ို ေ့ ွင ်ဉ ျား ည်လိုပ်ရဆောငခ် က်မ ောျားနငှေ့ ်ရငျ်ားနှ ျား 

ပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျား ပါဝငရ်သော က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ပ် ်သက်ရသော အပမငန်ငှေ့ ်ရလေ့လော ွက်ခ က်မှု  ို ေ့ လ ိုအပ်ရ ကောငျ်ား 

ထပ်ဆငေ့အ် ည်ပပျုခ ေ့ပါသည်။ အဆ ိုပါအခ က်မ ောျားသည် ၂၀၂၅ အောဆ ယံ အသ ိုက်အဝ ျ်ားဆ ိုငရ်ော က ောျား၊ 

မရရျားရော ို ေ့ပ်ပ မ်ှုအရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရရျားဆ ိုငရ်ော အောဆ ယံ ရ ကပငောစော မ်ျားမှောပါ ရသော 

က  ကဝ ်မ ောျားနငှေ့လ်ည်ျားက ိုက်ည ပါသည်။  

AMAF သည် က ောျား၊ မ   ျ်ား ူည မျှမှုရရှ ရရျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်မ  ျ်ားကရလျားငယ်မ ောျား 

လိုပ်ပ ိုငခွ်ငေ့ပ် ိုမ ိုရရှ ရရျားအ ွက် အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားကွောဟခ က်မ ောျားမရှ ရအောငလ်ည်ျား  ွ ျ်ားအောျား 

ရပျားရဆောငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။  

AMAFသည် ၂၀၃၀ ရရရှည် ည် ံေ့ခ ိုငမ်မ ရသောဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျား အစ အစဉနငှေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောဆ ိုငရ်ော အောဆ ယပံျူားရပါငျ်ား ရဆောငရွ်က်မှု (၂၀၁၆-၂၀၂၅) ၏ မူဝါဒ၊ စ မံခ က် နငှေ့ ်အစ အစဉမ ောျားရရျားဆွ ပခငျ်ား၊ 

အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာပခငျ်ား၊ ရစောငေ့ ်ကညေ့်အက ပဖ ်ပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ားမ ောျားပဖငေ့ ်အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရဆောငရွ်က်ရ န်ငှေ့ ်

ရည်မှ ျ်ားခ က်မ ောျားခ မှ ်ရော ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား   ျ်ား ူ အခွငေ့အ်ရရျားရရှ ရရျားနငှေ့ ်
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ မှ ်သညေ့်အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား ွင ်အပပညေ့်အဝပါဝငန် ိုငရ်ရျားက ို 

ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားရ သ်ရဘော ူခ ေ့ပါသည်။  

 

AMAFသည် စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ော ကဏ္ဍမ ောျားနငှေ့ ်စပ်လ ဉျားသညေ့်   အောဆ ယံ 

ကဏ္ဍဆ ိုငရ်ောအဖွ ှေ့ ခွ မ ောျားအောျား အောဆ ယံစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောဝ က်က ျား အဆငေ့ ်(AMAF)၏ စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား နငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျား ရော ဉ ျား ည်ထညေ့်သငွျ်ား စဉျားစောျားပခငျ်ား ည်ျားလမ်ျားအောျား 

ပမြှငေ့ ်ငအ်ရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရရျားအောျား အရလျားအ က်  ိုက် ွ ျ်ားခ ေ့သည်။ 

 

3.2 အြောဆယီ၏ံ စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောမ ျိုး ြောပူျိုးမပါငျ်ိုးမဆြောင ွ်ကမ်ှု 

 

စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရမညေ့် က ောျား၊ မ 

ရရျားရောအခ ကမ် ောျားမှော -  

- မူဝါဒရဆွျားရနျွားပွ မ ောျား၊ စွမ်ျားရဆောငမ်ှုပမြှငေ့ ်ငရ်ရျားလိုပ်င ျ်ားင ျ်ားစဉမ ောျား၊ အမ  ျုျားသောျားရရျား နငှေ့ ်

ရဒသ ွငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျား   ျ်ား ူ 

ပါဝငမ်ှုရသခ ောရစပခငျ်ား၊  

- စ မံက  ျ်ားမ ောျား၊ လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားအောျားလံိုျား၏ လိုပ်င ျ်ားစ မံခ က်မ ောျားရရျားဆွ ပခငျ်ား၊ အရကောင ်အထည် ရဖေ်ာပခငျ်ားနငှေ့ ်

ရစောငေ့ ်ကညေ့်အက ပဖ ်သညေ့လ်ိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရော 

က  ျ်ားဂဏ ျ်ားအခ က်အလကမ် ောျားရကောက်ယူစိုရဆောငျ်ားရရှ မှုရသခ ောရစပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအောျား စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောစ မံက  ျ်ားမ ောျား စ င ်ရဆောငရွ်က်ရ န်ငှေ့ ်

အဆငေ့ပ်မြှငေ့ ်ငရ်ရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားအ ွက် ရခ ျားရင၊ွ စိုရင၊ွ ရငလွွှ ပခငျ်ား နငှေ့ ်

အောမခံအစ အစဉမ ောျားစသညေ့အ်မ  ျုျားမ  ျုျားရသော ရငရွ ကျားဆ ိုငရ်ောလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်အခွငေ့အ်ရရျားမ ောျားရရှ ရစရ  ်

အရထောက်အကူမ ောျားရပျားပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား ပညောသင ်ကောျားခွငေ့ရ်ရှ ရရျားနငှေ့ ်ရ ျားကွက်ရှောရဖွရရျား၊ ကို သ်ယ်ွမှုနငှေ့ ်

စ ျားပွောျားရရျားကျွမ်ျားက ငမ်ှု  ိုျား က်ရစရ  ်ရည်ရွယ်၍ ဖွငေ့လှ်စ်သညေ့်သင ် ျ်ားမ ောျား ွင ်

ပါဝငမ်ှုရရှ ရစရရျားအ ွက်  ွ ျ်ားအောျားရပျားစ စဉရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ က ိုယ်စောျားပပျုအသနံငှေ့ ်ရခါငျ်ားရဆောငမ်ှုမ ောျား အောျားရကောငျ်ားလောရစရ  ်အ ွက် 

ရခါငျ်ားရဆောငမ်ှုနငှေ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညေ့် သင ် ျ်ားမ ောျားရပျားပခငျ်ား 

- ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ သညေ့် လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားအောျားလံိုျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျား 

  ျ်ား ူပါဝငမ်ှုရှ ရစရရျား ရသခ ောရစရ ရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ား 

- က ောျား၊ မရရျားရော ဉ ျား ည်ထညေ့သ်ွငျ်ား စဉျားစောျားပခငျ်ား ည်ျားလမ်ျားအောျား အပခောျားအောဆ ယံ အဖွ ှေ့ မ ောျားမှ ရထောက်ခံရရျား 

ညြှ နှု ငျ်ားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

3.2.1 မမွျိုး မြူမ ျိုးကဏ္ဍ 

 

ရမွျားပမြူရရျားကဏ္ဍသည် အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအ ကောျားအရရျားပါမှုကွ ပပောျားရသော်လည်ျား န ိုငင် ံ၏ထို ်လိုပ်မှု၊ 

အလိုပ်အက ိုငန်ငှေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျားအ ွက် အရရျားပါရသော ကဏ္ဍခွ  စ်ခို ပဖစ်ပါသည်။ စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှု ွင ်ရမွျားပမြူ 

ရရျားဆ ိုငရ်ောအောဆ ယံလိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့(ASWGL) အောျားဖွ ှေ့စည်ျားထောျားရှ မပ ျား ကောကယွ် 

ရဆျားအ ွက်ရမွျားပမြူရရျားဆ ိုငရ်ောအောဆ ယစံံခ   စ်ံညွှ ျ်ားမ ောျား၊   ရစဆော ရ်မွျားပမြူရရျားဆ ိုငရ်ော အရလေ့ အက ငေ့ ်

ရကောငျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်  ရစဆော ရ်မွျားပမြူရရျားကဏ္ဍခွ ရှ  အပခောျားဆက်စပ်လိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို ဖံွမဖ ျုျား ရစရ အ် ွက် 

လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမ ောျားက ို အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရဆောငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။ အောဆ ယံန ိုငမ် ောျား၏ 

အဓ ကရမွျားပမြူရရျားထို ်ကို မ် ောျားမှော  ကက် နငှေ့ ်ဝက် ပဖစ်ပါသည်။ ထို ်လိုပ်မှုနှု ျ်ားလျှငပ်မ  ် ိုျား က်ရသေ်ာလည်ျား 

ရဒသ စ်ခိုလံိုျားအ ွက်ဆ ိုလျှင ်အောဆ ယံသည် အသောျားနငှေ့ ်န ို ေ့ ထက်ွပစစည်ျားမ ောျားက ို 

အသောျား င ်ငသ်ွငျ်ားသူပဖစပ်ါသည်။ ထ ိုငျ်ားန ိုငင် ံစ်ခို ည်ျား သောလျှငအ်သောျား (အထျူားသပဖငေ့ ်ကက်သောျား) 

က ိုအဓ က ငပ် ို ေ့သညေ့်န ိုငင်ပံဖစ်ပါသည်။ အသောျား ကဏ္ဍ ွင ် ငသ်ွငျ်ားမှုပမောဏအ ည်ျားငယ် (၅ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ားခ ေ့)် 

သောရှ ရသော်လည်ျား စိုစိုရပါငျ်ား စောျားသံိုျားမှုသည် သ သောစွော  ိုျား က်လောသည်က ိုရ ွှေ့ရပါသည်။ 

ရမွျားပမြူရရျားကဏ္ဍ  ိုျားခ  ှေ့လောမှု ရ ကောငေ့ ်  ရစဆော အ်စော  ငသ်ွငျ်ားမှုပမငေ့မ်ောျားလောခ ေ့ပါသည်။ ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရ ရသော 

အောဆ ယံ အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား ငွ ်န ိုငင်၏ံစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားထို က်ို သ်ည် က ဆငျ်ားလောရသောလ်ည်ျား ရမွျားပမြူရရျား ကဏ္ဍမှ 

ပါဝငမ်ှုသည်   ိုျား က်လောသည်က ိုရ ွှေ့ရသည်။ ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရသော ရဒသမ ောျား ွင ်

စ ျားပွောျားပဖစ်က ယ်ပပ ေ့စွ်ောရမွျားပမြူပခငျ်ားနငှေ့ ်ရမွျားပမြူရရျားထို ်ကို မ် ောျားပပျုပပင ်စ မံပခငျ်ားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ပဖစ်ထ ွျ်ားမပ ျား ဖံွှေ့ မဖ ျုျားဆ  

အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား ွင ်အရသျားစောျားရမွျားပမြူသူ မ ောျားသည် ဆငျ်ားရ မှု ရလျှောေ့ခ ရရျား၊ စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျားနငှေ့ ်

အောဟောရနငှေ့ ်က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှရရျား  ို ေ့ ွင ်အဓ က အခ ျ်ားကဏ္ဍမှ ပါဝငရ် ပါသည်။ ခ ေ့မှ် ျ်ား ွက်ခ က်မှုမ ောျားအရ 

အောဆ ယံ အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ စိုစိုရပါငျ်ားရမွျားပမြူရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ငွ ်၅၀ မှ ၈၅ 

ရောခ ိုငန်ှု ျ်ားသည်အရသျားစောျားရမွျားပမြူသူမ ောျား ပဖစ်ပါသည်။ ဖွ ှေ့စည်ျားမှုရောခ ိုငန်ှု ျ်ားသည် န ိုငင်အံလ ိုက် အရပခအရ အရ ကောငျ်ား 

အရောမ ောျားအရပေါ် မူ ည်၍ ကွ ပပောျားပါသည်။ အရသျားစောျားရမွျားပမြူသူမ ောျားအဆငေ့ ွ်င ်ထို ်လိုပ်မှုသည် အဓ က အောျားပဖငေ့ ်

မ သောျားစိုမှရရှ သညေ့်  အစောျားအစောအရငျ်ားအပမစ်နငှေ့ ်မ သောျားစိုလိုပ်သောျားမ ောျား အရပေါ် ွင ်မ ောျားစွော ည်မှ လျှက်ရှ မပ ျား 

မ သောျားစိုဝမ်ျားစော သ ို ေ့မဟို ် အရသျားစောျားရ ျားကွက်မ ောျားက ိုသော အရပခခံ သညေ့် လိုပ်င ျ်ားမ ောျားပဖစ်ပါသည်။ 

အဆ ိုပါစ စ်မ ောျားမှထို ်လိုပ်မှုသည် ရကောငျ်ားစွော   ိုျား က်မှု မရှ ပါ။ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် အထျူားသပဖငေ့ ်

ဝက်ရမွျားပမြူရရျားနငှေ့ ်အ မ်ရမွျား ကက်မ ောျား၊ ဆ  ်၊ သ ိုျားစသညေ့်   ရစဆော မ် ောျားရမွျားပမြူရရျား ွင ်အစောရကျွျားပခငျ်ား၊ 

သ ေ့ရ်ှငျ်ားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်စ မံခ ေ့ ်ခွ မှုလိုပ်င ျ်ားမ ောျားအောျား အ မ်ရှ ရ ေ့စဉလိုပ်င ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ် ွ ဖက်ရဆောငရွ်က်ရော ွင ်

အရရျားကက ျား ရသော အခ ျ်ားကဏ္ဍမှပါဝငရ် ပါသည်။ အပခောျားရဒသမ ောျား  ေ့မ ူည ဘ  အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှရဒသ မှ 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် ရမွျားပမြူရရျားထို ်ကို မ် ောျား အထျူားသပဖငေ့ ်လ ်ဆ ်ရသော အသောျားမ ောျား 

လက်လ ရရောငျ်ားခ ပခငျ်ားစသညေ့လ်ိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွငလ်ည်ျားပါဝငရ်ဆောငရွ်က ်ကပါသည်။ အမ  ျုျားသောျား မ ောျားသည် 

  ရစဆော အ်စောျားအစောမ ောျားဝယ်ယူပခငျ်ား၊ ရမွျားပမြူရရျား  ရစဆော မ် ောျားနငှေ့ ်  ရစဆော  ်ထက်ွပစစည်ျားမ ောျားရရောငျ်ားခ ပခငျ်ား၊ ကျွ ၊ 

နေွာျားစသညေ့် ကက ျားမောျားသညေ့်  ရစဆော မ် ောျားအောျားစ မံခ ေ့ခွ် သညေ့် လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်အဓ ကက ပါဝငပ်ါသည်။ 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား   ိုျား က်လောပခငျ်ား၊   ရစဆော ရ်မွျားပမြူမှု အရကောငဉ် ျားရရ   ိုျား က်လောသည်နငှေ့အ် ူ 

အမ  ျုျားသောျားမ ောျားပါဝငမ်ှုကဏ္ဍ သည်လည်ျား  ိုျား က်လောပါသည်။  

အောဆ ယံန ိုငင်မံ ောျား၏ ရမွျားပမြူရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မပါဝငမ်ှု အခ ျ်ားကဏ္ဍသည် အခ  ျုှေ့ ရ ို ျားရော အစဉအလောမ ောျားနငှေ့ ်

ယဉရက ျားမှု  ို ေ့အရပေါ်မူ ည်သည်မှ လွ ၍ ပံိုမှ အ်ောျားပဖငေ့ ူ်ည  က သည်။   ရစဆော ရ်မွျားပမြူရရျားထို ်လိုပ်ရရျားနငှေ့ ်

ရ ျားကွက် ငပ် ို ေ့ရရောငျ်ားခ မှုအပ ိုငျ်ား ွင ်အမ  ျုျား သမ ျားမ ောျား အဓ ကရငဆ် ိုငရ် ရရသော အခက်အခ မ ောျားမှော - 

-   ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား၊ ရခ ျားရင၊ွ  ည်ျားပညောမ ောျား၊ သင ် ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်သ ငျ်ား 

အခ က်အလက်မ ောျားရရှ မှု ွင ်အက ေ့အ်သ ်မ ောျားရှ ပခငျ်ား၊ 

- အ မ်ရထောငစ်ို၊ ရပ်ရွောနငှေ့ ်ရက ျားရွော ွငျ်ားအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားအဆငေ့ ်ဆံိုျားပဖ ်ခ က်မ ောျားခ မှ ် ရော ွင ်

ထ  ျ်ားခ ျုပ်န ိုငမ်ှုအခွငေ့အ်ရရျား မရှ ပခငျ်ား၊  

- ဝငရ်ငနွငှေ့ပ် ိုငဆ် ိုငမ်ှုမ ောျားနငှေ့ ်အ မ်ရထောငစ်ိုဝငရ်ငမွ ောျားက ို မထ  ျ်ားသ မ်ျားသညေ့်အမ  ျုျားသောျားမ ောျား ရ ကောငေ့ ်

ဆံိုျားရှုျံားရသညေ့်ဝငရ်ငမွ ောျားအရပေါ် ထ  ျ်ားခ ျုပ်န ိုငမ်ှု အက ေ့အ်သ ်ရှ ပခငျ်ား၊ 

- သဘောဝသယံဇော အရငျ်ားအပမစ်မ ောျား၊ အထျူားသပဖငေ့ရ်ပမယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု၊ ပ ိုငဆ် ိုငခွ်ငေ့န်ငှေ့ ်ထ  ျ်ားခ ျုပ်န ိုငမ်ှုမ ောျား ွင ်

အောျား ည်ျားပခငျ်ား၊ 

- ရ ျားကွကရ်ရှ မှုခက်ခ ပခငျ်ား၊ 

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည်   ရစဆော ထ်ကွ်ပစစည်ျားကို  ်ကမ်ျားမ ောျားက ိုအဓ က က ိုင ်ယွ်ရ ရသူ မ ောျားပဖစ်ရသောရ ကောငေ့ ်

  ရစဆော မ် ောျားမှ စ်ဆငေ့ကူ်ျားစက်န ိုငရ်သော ရရောဂါကူျားစက်န ိုငရ်ပခ ပမငေ့မ်ောျားပခငျ်ား   ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။  

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည်   ရစဆော မ် ောျားအောျား ဂရိုစ ိုက်ရော ငွ ်အဓ ကပါဝငရ်သောလ်ည်ျား သင ် ျ်ား မ ောျား က်ရရောက်ရ  ်

ကမ်ျားလှမ်ျားပခငျ်ား၊  ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျားဝ ထ်မ်ျားမ ောျား/အောဏောပ ိုငမ် ောျားနငှေ့ ်ရ ွှေ့ဆံို ပခငျ်ားစသည်  ို ေ့ ွင ်ရယဘိုယ အောျားပဖငေ့ ်

အမ  ျုျားသောျားမ ောျားသောဖ  ် ကောျားပခငျ်ားခရံပါသည်။ လိုပ်င ျ်ား စဉအရ အမ  ျုျားသောျားမ ောျားသည် 

  ရစဆော ရ်မွျားပမြူရရျားနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် ဗဟိုသို နငှေ့ ်ကျွမ်ျားက င ်မှုမ ောျားက ို ရရှ  ကရသေ်ာလည်ျား ၎ငျ်ား  ို ေ့အောျား 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားထ ံဆငေ့ပွ်ောျားကမ်ျားလှမ်ျားမှုမပပျုပခငျ်ား ရ ကောငေ့ ် ည်ျားပညောမ ောျားနငှေ့ ်ဗဟိုသို မ ောျားလက်ဆငေ့က်မ်ျားရော ွင ်

အောျား ည်ျားလောပခငျ်ားစသညေ့် ရလောဒမ် ောျားရရှ ရစပါသည်။ ရက ျားရွောရဒသ ွငျ်ားလူမှုအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်အစ ိုျားရနငှေ့အ်စ ိုျားရ 

မဟို ်ရသော အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားမှ ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားရပျားသညေ့် လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား 

က ိုယ်စောျားပပျုမှု ည်ျားပါျားပခငျ်ားရ ကောငေ့ ်ရက ျားလက်ရဒသ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအ ွက် ဗဟိုသို နငှေ့ ်

ဝ ရ်ဆောငမ်ှုဆ ိုငရ်ောလိုပ်င ျ်ားမ ောျားရရှ ရော ွင ်အခကအ်ခ မ ောျား ကံျုရ ွှေ့ရပါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား  ွင ်

ရပမယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု ည်ျားပခငျ်ား သ ို ေ့မဟို ် ပ ိုငဆ် ိုငခွ်ငေ့မ်ရှ ပခငျ်ား  ို ေ့ရ ကောငေ့ ်ရခ ျားရငရွရှ န ိုငမ်ှု ခက်ခ မပ ျား 

၎ငျ်ား  ို ေ့၏စ ျားပွောျားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားခ  ှေ့ထငွပ်ခငျ်ား၊   ိုျား က်ရအောငလ်ိုပ်ရဆောငပ်ခငျ်ားမ ောျား  ွငအ်က ေ့အ်သ ်ပဖစ်ရစပါသည်။ 

အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှရဒသရှ  အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် ရ ရော ရဒသ၊ ဓရလေ့ထံိုျား မ်ျားနငှေ့ ်ယဉရက ျားမှုရပေါ်မူ ည်၍ 

ရ ျားကွက် ွင ်ညြှ နှု ငျ်ားန ိုငသ်ညေ့်စွမ်ျားအောျား ပ ိုမ ိုရှ  ကသည်က ိုရ ွှေ့ရပါသည်။ 

သ ို ေ့ရသေ်ာရ ျားကွက် ငပ် ို ေ့ရရောငျ်ားခ မှုရရှ ရော ွင ်ရက ျားလက်ရှ  အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် 

၎ငျ်ား  ို ေ့၏စော  ်ရပမောက်မှုအဆငေ့အ်  ျ်ား  မေ့်ပါျားပခငျ်ား၊ ရ ျားကွက်ဆ ိုငရ်ော ကျွမ်ျားက ငမ်ှု ည်ျားပါျားပခငျ်ား  ို ေ့အပပင ်

အ မ်ပပငပ်ထက်ွရ က် ေ့သ် ်ခ က်မ ောျား (ဓရလေ့ထံိုျား မ်ျားအရ အ မ် ွငျ်ားမှထက်ွခွောခွငေ့ ်ောျားပမစ်ထောျားပခငျ်ား၊ 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ယောဉရမောငျ်ားနငှပ်ခငျ်ားကျွမ်ျားက ငမ်ှု) စသညေ့် အခက် အခ မ ောျားနငှေ့ ်ကံျုရ ွှေ့ရ ရပါသည်။ 

အဆ ိုပါအခက်အခ အက ေ့အ်သ ်မ ောျားက ို ရပဖရှငျ်ားန ိုငရ်  ်အ ွက် အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ လက်လှမ်ျားမ န ိုငမ်ှုနငှေ့ ်

ရ ျားကွက် ွငည်ြှ နှု ငျ်ားန ိုငမ်ှုစွမ်ျားအောျား ပ ိုမ ို ပမြှငေ့ ်ငရ် လ် ိုအပ်ပါသည်။  

အမ  ျုျားသောျားမ ောျားသည် ရမွျားပမြူရရျားမှရရှ ရသောဝငရ်ငနွငှေ့ ်ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုမ ောျားက ို ပ ိုမ ိုထ  ျ်ားခ ျုပ်န ိုငပ်ခငျ်ား   ို ေ့ 

ရ ကောငေ့အ်မ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ မ သောျားစို ွငျ်ား စ ျားပွောျားရရျားအမှ အခ ိုကငျ်ားန ိုငမ်ှုအခွငေ့အ်လမ်ျား ရလ ောေ့ 

 ည်ျားသွောျားရ ကောငျ်ားရ ွှေ့ရပါသည်။ အခ  ျုှေ့ရသောအရပခအရ မ ောျား ွငရ်မျွားပမြူရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားမှ ရရှ ရသောဝငရ်ငမွ ောျားက ို 

အမ  ျုျားသောျားမ ောျားမှ မ သောျားစိုအ ွက်မဟို ်ဘ  မရလ ော်က ရ်သော သံိုျားပဖျု ျ်ား ပခငျ်ားမ ောျားက ို ရ ွှေ့ရပါသည်။ 

အ မ်ရထောငစ်ို ွငျ်ားအဆငေ့သ်ောမက ရပ်ရွောအဆငေ့န်ငှေ့ပ် ်သက် သညေ့် ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ ရော ွင ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ပါဝငမ်ှုက ိုပမြှငေ့ ်ငရ် လ် ိုအပ်ပါသည်။ ပ ိုမ ို ရကောငျ်ားမွ ရ်သောဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ မှ ်ရ  ်

ရရွျားခ ယန် ိုငမ်ှုမ ောျားသည် အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအောျား အမ  ျုျား 

သောျားမ ောျားနငှေ့ ် ျ်ား ူရရွျားခ ယ်မှုအခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားပ ိုမ ိုပဖစ်ရပေါ်ရစရသော ပ ်ဝ ျ်ားက င ်စခ်ိုအောျား 

ဖ  ် ျားရပျားန ိုငမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။   ရစဆော မှ် စ်ဆငေ့ကူ်ျားစက်  ်ရသော ရရောဂါမ ောျား ပပ လ်ည် ပဖစ်ရပေါ်လောပါက 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည်   ရစဆော မ် ောျားအောျား ဇ ဝလံိုပခံျုမှု ည်ျားပါျားသညေ့် အရပခအရ   ွင ်  ျားကပ်စွောပပျုစိုစ မံပခငျ်ားနငှေ့ ်

အသောျားအစ မ်ျားမ ောျားက ို က ိုင ်ယ်ရသူပဖစ်ပခငျ်ား  ို ေ့ရ ကောငေ့ ်ရရောဂါ (ဉပမော ရထောငေ့သ် ျ်ားရရောဂါ၊   ဘ ရရောဂါ) 

ပဖစ်ရစန ိုငရ်သော အနတရောယ် အလွ မ် ောျားပပောျားပါသည်။  

ကိုလသမဂဂစောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့စ် ိုက်ပ  ျုျားရရျားအဖွ ှေ့ မှ ထို ်ပပ ခ် က်(၂၀၁၃)အရ လိုပ်ကွက်ငယ် စ ိုက်ပ  ျုျား ရမွျားပမြူသူမ ောျား၊ 

အထျူားသပဖငေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် အဓ ကစ  ရ်ခေါ်မှု (၇)ရပ်နငှေ့ ်ရ ွှေ့  ကံျု ရ ရပါသည် - 

သဘောဝအရငျ်ားအပမစ်မ ောျားရရှ န ိုငမ်ှုနငှေ့ ်ထ  ျ်ားခ ျုပ်စ မံန ိုငမ်ှု၊ အသက် အရွယ်နငှေ့ ်က ောျား၊ မ အရပခအရ အရ 

ပါဝငန် ိုငမ်ှုအခ ျ်ားကဏ္ဍနငှေ့ ်ောဝ ရ်ှ မှုမ ောျား၊  ည်ျားပညော၊ သင ် ျ်ားမ ောျား နငှေ့ ် ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျားဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားရရှ န ိုငမ်ှု၊ 

ရငရွ ကျားနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားရရှ  န ိုငမ်ှု၊ ရ ျားကွက်ရရှ န ိုငမ်ှု၊ ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ န ိုငခွ်ငေ့ ွ်ငပ်ါဝငန် ိုငမ်ှု၊ 

လိုပ်င ျ်ားခွင ်ရဘျားကငျ်ားလံိုပခံျု ရရျားနငှေ့ ်က  ျ်ားမောရရျား  ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။  

၂၀၁၆-၂၀၂၀ ရမွျားပမြူရရျားဆ ိုငရ်ော အောဆ ယံပျူားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှု မဟောဗ ြူဟော၊ မဟောဗ ြူဟော ရပမောက် ွ ျ်ားအောျား 

အခ က် (၄)  ွင ်ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျားမှုရလျှောေ့ခ ရရျားအ ွက် အရသျားစောျားရမွျားပမြူသူ မ ောျား၊ အောဟောရဆ ိုငရ်ော  ိုျား က်ရရျား၊ 

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျားနငှေ့ ်က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှရရျားက ို ဉ ျား ည်ရထောက်ပံေ့ရသော လိုပ်ရဆောငခ် က်မ ောျားပါဝငပ်ါသည်။ 

၂၀၁၆-၂၀၂၀ အောဆ ယံ ရမွျားပမြူ ရရျားဆ ိုငရ်ော ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှု အ ကွ် မူဝါဒမ ော/အစ အစဉမ ောျား ခ မ ှ်ရော ငွ ်

ကိုလသမဂဂ စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားအဖွ ှေ့၏ က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် စ  ရ်ခေါ်မှု အရ ကောငျ်ား အရော ၇ 

ခ က်အရ ရအောက်ရဖောက်ပပပါ အခ က်မ ောျားက ို ထညေ့်သငွျ်ားစဉျားစောျားရမည် ပဖစ်ပါသည် - 

- ရမွျားပမြူရရျားဆ ိုငရ်ောအရလေ့အက ငေ့မ် ောျား၊ ရမွျားပမြူရရျား ထက်ွကို မ် ောျားထို ်လိုပ်ပပျုပပင ်စ မံ ပခငျ်ားနငှေ့ ်

ရ ျားကွက်ရှောရဖွပခငျ်ားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်စသည်  ို ေ့နငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် သင ် ျ်ား မ ောျားအောျား ရက ျားရွောမ ောျားနငှေ့ ်

ရက ျားလက်ရဒသအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား ွင ်စ မံရပျားပခငျ်ားပဖငေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ ည်ျားပညော 

ကျွမ်ျားက ငအ်ောျားစ စ် က ပဖစ်ရစရ  ်အောျားရပျားပခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအောျား ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ ရမွျားပမြူရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ် န်ငှေ့ ်အခွငေ့အ်လမ်ျား မ ောျားရရှ ရစရ  ်

ရခ ျားရင၊ွ စိုရဆောငျ်ားရင၊ွ ရငလွွှ လိုပ်င ျ်ားနငှေ့ ်အောမခံအစ အစဉမ ောျားက ေ့သ ို ေ့ 

ရငရွ ကျားဝ ရ်ဆောငမ်ှုအမ  ျုျားမ  ျုျားရရှ န ိုငရ်  ်အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားရပျားပခငျ်ား၊  

- ပညောသင ်ကောျားခွငေ့ရ်ရှ ရစပခငျ်ားနငှေ့ ်ရ ျားကွက်ရှောရဖွပခငျ်ား၊ ကို သ်ွယ်မှုနငှေ့စ် ျားပွောျားရရျား 

ကျွမ်ျားက ငမ်ှု  ို ေ့  ိုျား က်ရစရ ရ်ည်ရွယ်၍ဖွငေ့လှ်စ်သညေ့်သင ် ျ်ားမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျားအောျား 

ပါဝငခွ်ငေ့ရ်န ိုငရ်ရျား ညြှ နှု ငျ်ား ွ ျ်ားအောျားရပျားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား က ိုယ်စောျားပပျုအသနံငှေ့ ်ရခါငျ်ားဆောငမ်ှုအောျားရကောငျ်ားရစရ အ် ွက် 

ရ ောငသ်ူလယ်သမောျားအသငျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျားနငှေ့ ်သမဝါယမအသငျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျားအ ွငျ်ား ရခါငျ်ား ရဆောငမ်ှု 

သင ် ျ်ားမ ောျားပ ို ေ့ခ ရပျားပခငျ်ား၊  

-   ရစဆော မှ် ဆငေ့ကူ်ျားစက်  ်သညေ့်ရရောဂါမ ောျားပဖစ်သညေ့်  ကက်ငက်ှ ို ်ရကွျားရရောဂါ နငှေ့ ်

အပခောျားအသောျားစ မ်ျားမ ောျား၊ န ို ေ့နငှေ့န် ို ေ့ထက်ွပစစည်ျားမ ောျားမှက ိုင ွ်ယ်ပခငျ်ားရ ကောငေ့ပ်ဖစ်  ် 

သညေ့်ရရောဂါအနတရောယ်မ ောျားအ ွက် လိုပ်င ျ်ားခွငရ်ဘျားအနတရောယ် ကငျ်ားရှငျ်ားရရျားနငှေ့ ်က  ျ်ားမောရရျား နငှေ့ ်

ပ ်သက်သညေ့်လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မပါဝငလ်ိုပ်ရဆောငမ်ှု မ ောျားက ို အသ အမှ ်ပပျုရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား 

စသည်  ို ေ့က ိုလိုပ်ရဆောငရ် လ် ိုအပ်ပါသည်။  

 

3.2.2 သျီိုးနှဆံြိိုင ်ြောကဏ္ဍ 

 

သ ျားနှဆံ ိုငရ်ောအောဆ ယံလိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့ (ASWGC)သည် အောဆ ယံလယ်ယော စ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောဆ ိုငရ်ောဝ က်က ျားမ ောျားအဆငေ့ ်အထျူားအရောရှ ကက ျားမ ောျားအစည်ျားအရဝျား (SOM-AMAF)၏ 

လက်ရအောက်ခံအဖွ ှေ့မ ောျားအ က်မှ  စ်ခိုပဖစ်မပ ျား သ ျားနှကံဏ္ဍနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် အောဆ ယံ ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုက ို 

ကက ျား ကပ်သညေ့်အဖွ ှေ့ ပဖစ်ပါသည်။ သ ျားနှဆံ ိုငရ်ောအောဆ ယံ လိုပ်င ျ်ား ရဆောငရွ်ကမ်ှုအဖွ ှေ့(ASWGC)သည် 

ကဏ္ဍခွ ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားအ ွက် ပ ျ်ား  ိုငမ် ောျား ခ မှ ် ရဆောငရွ်ကရ်ော ွင ်လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား၊ စ မံက  ျ်ားမ ောျားက ို 

မဟောဗ ြူဟောရည်မှ ျ်ားခ က်မ ောျား (SPA) နငှေ့ ်အည ခ မှ ်အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရဆောငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။ လိုပ်င ျ်ားမ ောျား၊ 

စ မံက  ျ်ား မ ောျားက ိုရအောငပ်မငစွ်ောအရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရဆောငရွ်က်ခ ေ့မပ ျား အမ ောျားစိုသည်အောဆ ယံကွ ယ်က် 

အစ အစဉမှ ဆငေ့ပ်ဖငေ့လ်ည်ျားရကောငျ်ား၊ ရ ွှေ့ဆံိုရဆွျားရနျွားမှုမ ောျားနငှေ့ ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားမ  ်ဖက်အဖွ ှေ့ 

အစည်ျားမ ောျား၏အရထောက်အပံေ့ပဖငေ့လ်ည်ျားရကောငျ်ား ဆက်လက်ရဆောငရွ်က်လျှက်ရှ ပါသည်။ သ ျားနှ ံ

ဆ ိုငရ်ောအောဆ ယံလိုပ်င ျ်ား ရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့(ASWGC)၏  ယ်ပယ်သည် (က) မဝူါဒမူရဘောင၊် (ခ) 

အောဆ ယံရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ပ်ပငပ် သ ျားနှကံို စ်ည်မ ောျားကို သ်ွယ်မှု၊ (ဂ) အပငဖ် က်ပ ိုျားနငှေ့ ်ရရောဂါ ထ  ျ်ားခ ျုပ်ရရျား၊ (ဃ) 

စံသ ်မှ ်ခ က်မ ောျားဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားနငှေ့ ်ပမြှငေ့ ်ငရ်ရျား၊ (င) သ ျားနှစံ ိုက်ပ  ျုျား ထို ်လိုပ်မှု ွင ်

သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက ငစ် စ်ထ  ျ်ားသ မျ်ားကောကွယ်ပခငျ်ား၊ (စ) စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှု၊ 

အစောျားအစောရဘျားအနတရောယ်ကငျ်ားရှငျ်ားရရျားနငှေ့အ်ောဟောရ စသည်  ို ေ့အရပေါ် ွင ်လွှမ်ျားပခံျုပါဝငပ်ါ သည်။ 

အစောျားအစောနငှေ့သ် ျားနှကံဏ္ဍဆ ိုငရ်ောစ စ်မ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ အခ ျ်ားကဏ္ဍ   ိုျား က်လောပခငျ်ားသည် ၎ငျ်ား  ို ေ့အောျား 

ဤလိုပ်င ျ်ားစဉ ွင ်မရှ မပဖစ် မ  ်ဖက်မ ောျားအပဖစ်သ ို ေ့ ရရောက်ရှ ရစပါသည်။ အောဆ ယံန ိုငင်မံ ောျား ွင ်
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် လယယ်ော လိုပ်သောျား အငအ်ောျား၏ ၅၀ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ားရက ေ်ာရှ ပါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျားလယ်သမောျားမ ောျားနငှေ့ ်

အမ  ျုျားသောျား လယ် သမောျားမ ောျားသည် သ ျားနှစံ ိုကပ်  ျုျားထို ်လိုပ်ရော ွင ်မ ူည ရသော အခ ျ်ားကဏ္ဍမ ောျား ွင ်ပါဝင ်

လျှက်ရှ မပ ျား ရ ောက်ခံရပပောငျ်ားလ ရ သညေ့် စ ျားပွောျားရရျားဆ ိုငရ်ောအခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားနငှေ့ ်ပ ်ဝ ျ်ားက င ်အရပခအရ မ ောျားရ ကောငေ့ ်

လယ်ယောလိုပ်သောျားလိုပ်င ျ်ားခွင ်က ောျား၊ မရရျားရောခွ ပခောျားမှု ွင ်ရပပောငျ်ားလ  န ိုငပ်ါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျားနငှေ့ ်

အမ  ျုျားသောျားလယ်သမောျားမ ောျား ွင ်သ ျားနှနံငှေ့ ်မ  ျုျားကွ  ရရွျားခ ယ်ပခငျ်ား၊ မ  ျုျားရစေ့ရရွျားခ ယ်ပခငျ်ား၊ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား၊ ရ  ်သ မ်ျားပခငျ်ားနငှေ့ ်

ပပျုပပငစ် မံပခငျ်ားစသညေ့် လယ်ယော လိုပ်င ျ်ားနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့်ရဆောငရွ်က်ခ က်မ ောျား ွင ်စံနှု ျ်ားသ ်မှ ်ခ က်မ ောျား 

ကွ ပပောျားရလေ့ ရှ ပါသည်။ ဤစနံှု ျ်ားသ ်မှ ်ခ ကမ် ောျားသည် အရသော၊ သ ိုရလှောငမ်ှုလကခဏောရပ်မ ောျား၊ အစောျား 

အစောပပငဆ်ငရ် လ် ိုအပ်ရသောအခ   ၊် လိုပ်သောျားလ ိုအပ်ခ က်မ ောျားနငှေ့ ်ရ ျားကွက်ရှောရဖွ ငပ် ို ေ့ န ိုငမ်ှု  ို ေ့၏ 

ကွ ပပောျားပခောျား ောျားခ က်မ ောျားအရပေါ်မူ ည်ပါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် စ  ်ခ ရရသော လိုပ်ပ ိုငခွ်ငေ့န်ငှေ့ ်

အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားသံိုျားစွ န ိုငမ်ှုအခွငေ့အ်ရရျား၊ ရပမယော၊ ရငရွ ကျား၊ သ ငျ်ားအခ က် အလက်၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပညောရပျားဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားနငှေ့ ်ည်ျားပညောမ ောျားစသညေ့ ်အရငျ်ား အပမစ်မ ောျားအောျား မ ကောခဏ ရရှ န ိုငမ်ှုမရှ ပါ။ 

စ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်မှု ွင ်အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားအသံိုျားပပျုပခငျ်ားနငှေ့ ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားရရှ ပခငျ်ားစသည်  ို ေ့အရပေါ် ွင ်က ောျား၊ 

မကွောဟခ က်မ ောျား မရှ ရစပခငျ်ားသည် အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ စ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်မှုအလောျားအလောရကောငျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်

ရရရည် ည် ံေ့ရသော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားထကွ်ကို မ် ောျားက ို   ိုျား က်ထို ်လိုပ်န ိုငမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။ အမ  ျုျားသောျား လယ်သမောျား 

နငှေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားလယ်သမောျားမ ောျားအ ကောျား အထက်ွနှု ျ်ားကွောဟခ က်က ို ရလေ့လောရော  ွင ်ကွောဟမှု ၂၀ မှ ၃၀ 

ရောခ ိုငန်ှု ျ်ားအထ ရ ွှေ့ရမပ ျား အဓ ကအခ က်မှော အမ  ျုျားသမ ျား လယ်သမောျားမ ောျား၏ သွငျ်ားအောျားစိုက ို 

ရလ ောေ့ ည်ျားသံိုျားစွ မှုရ ကောငေ့ပ်ဖစ်ရ ကောငျ်ားရ ွှေ့ရပါသည်။ ကိုလသမဂဂ စောျား ပ်ရ ကခော နငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားအဖွ ှေ့၏ 

ခ ေ့မှ် ျ်ားခ က်မ ောျားအရ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအ ွက် ဓါ ်ရပမဩဇော၊ မ  ျုျားရစေ့ နငှေ့ ်

လယ်ယောသံိုျားက ရ ယောမ ောျား  ျ်ား ူည မျှရရှ မှုရသခ ောရအောင ်ကူည ရပျားပခငျ်ားသည် ဖံွှေ့ မဖ ျုျားဆ  န ိုငင်မံ ောျား၏ 

စ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်မှုအောျား ၂.၅ မှ ၄ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ားအထ    ိုျား က်ရစမပ ျား င ်မွ ်သမူ ောျား အရရအ ွက်အောျား သ ျ်ား ၁၀၀ နငှေ့ ်

သ ျ်ား ၁၅၀  ကောျားရလျှောေ့ခ  ရပျားန ိုငသ်ည် က ိုရ ွှေ့ရပါသည် (FAO၊ ၂၀၁၁)။  

၂၀၁၆-၂၀၂၀ သ ျားနှကံဏ္ဍဆ ိုငရ်ောအောဆ ယပံူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအရ စ မံက  ျ်ားမ ောျား/လိုပ်င ျ်ားမ ောျား 

က ိုအရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရဆောငရွ်က်ရော ွင ်ရအောက်ရဖေ်ာပပပါ က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့သ်က်ဆ ိုင ်သညေ့် 

က စစရပ်မ ောျားက ိုထညေ့်သငွျ်ားစဉျားစောျားသငေ့ပ်ါသည် -  

- ရောသ ဉ ိုနငှေ့ ်လ ိုက်ရလ ောည ရထပွဖစ်ရသောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျား  ည်ျားပညောမ ောျား(CSA)နငှေ့ ်သက်ဆ ိုငသ်ညေ့် 

စ မံက  ျ်ားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား၊ အစ အစဉမ ောျားနငှေ့ ်မူဝါဒမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသောျား 

မ ောျားနငှေ့အ်မ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရရျား ွငပ်ါဝငန် ိုငရ်ရျားနငှေ့ ်အက  ျုျားအပမ ် မ ောျား ရရှ ရစရ က် ောျား၊ 

မရရျားရော ခွ ပခမျ်ားစ  ်ပဖောစ စစသ်ံိုျားသပ်ပခငျ်ားမ ောျားက ို ထညေ့်သငွျ်ား ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊ 

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားဉ ျားရဆောငရ်သော အရသျားစောျား၊ အလ ်စောျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား(SMEs) နငှေ့ ်သမဝါ ယမအသငျ်ားမ ောျား၏ 

ကို ထ်ို ်လိုပ်မှု၊  ည်ျားပညောနငှေ့ထ်ို ်ကို အ်ရည်အရသျွား၊ ကမဘောေ့ 

ရ ျားကွက်စံနှု ျ်ားမ ောျားနငှေ့ယှ်ည်မပ ျုငန် ိုငစွ်မ်ျားစသည်  ို ေ့က ို ပမြှငေ့ ်ငန် ိုငရ်  ်လ ိုအပ်ရသော 

အကူအည အရထောက်အပံေ့မ ောျားရပျားပခငျ်ား၊ 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

- CSA  ည်ျားပညောနငှေ့ ်အရလေ့အက ငေ့မ် ောျားနငှေ့အ် ူ က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ ်ပ ်သက်သညေ့် 

အသ ပညောမ ောျား ောျားလည်ရစရ  ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျားအောျား သင ် ျ်ားမ ောျား ရပျားပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား ရပမယောပ ိုငဆ် ိုငခွ်ငေ့န်ငှေ့ ်ရခ ျားရငမွ ောျားရရှ မှုလွယ်ကူရစရ အ် ွက် ဉပရဒ မ ောျားနငှေ့ ်

ရဒသဆ ိုငရ်ောဓရလေ့ထံိုျား မ်ျားမ ောျားက ို ပပငဆ်ငပ်ခငျ်ား၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်သူ အသငျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျား၊ အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျား သောျားမ ောျားအောျား၏စွမ်ျားရဆောငရ်ည်က ို 

ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား က ို ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍနငှေ့ ်ရ ွှေ့ဆံိုမှုမ ောျားပ ိုမ ိုရရှ ရစရ ရ်ဆောငရွ်က်ရပျားပခငျ်ား - 

စသည်  ို ေ့ ပဖစ်ပါသည်။ 

 

3.2.3 မမွျိုး မြူ ခငျ်ိုးနငှ မ် လိုပ်ငန်ျိုးကဏ္ဍ 

 

ငါျားလိုပ်င ျ်ားကဏ္ဍသည် အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ စ ျားပေွာျားရရျားဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်မှု ွင ်အရရျားပါ ရသော အခ ျ်ားကဏ္ဍမှ 

ပါဝငပ်ါသည်။ အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားထ မှ ၆ န ိုငင်ပံဖစ်ရသော အငဒ် ို  ျားရှောျား၊ ပမ မ်ော၊ ဖ လစ်ပ ိုင၊် ဗ ယက် မ်၊ ထ ိုငျ်ားန ိုငင်နံငှေ့ ်

မရလျားရှောျားန ိုငင်မံ ောျားသည် ငါျားထို ်လိုပ်မှု ွင ်ကမဘောေ့ထ ပ်  ျ်ားန ိုငင်မံ ောျားပဖစ်မပ ျား အငဒ် ို  ျားရှောျား၊ ဖ လစ်ပ ိုင၊် မရလျားရှောျားနငှေ့ ်

ဗ ယက် မ်န ိုငင်မံ ောျား သည် ကမဘောေ့ရရညြှ ထို ်လိုပ်မှုထ ပ်  ျ်ားန ိုငင်မံ ောျားပဖစ်ပါသည်။ လူဉ ျားရရသ ျ်ားရပါငျ်ား ၆၀ ခ ေ့ ်သည် 

ငါျားဖမ်ျားလိုပ်င ျ်ားနငှေ့ဆ်က်စပ်ရသော ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားပဖစ်သညေ့် ရလှထို ်လိုပ်ပခငျ်ား၊ ငါျားဖမ်ျား က ရ ယောမ ောျားပပျုလိုပ်ပခငျ်ား၊ 

ငါျားမ ောျားက ိုပပျုပပငစ် မံပခငျ်ားနငှေ့ ်ရ ျားကွက်ရှောရဖွပခငျ်ားစသညေ့လ်ိုပ်င ျ်ား မ ောျား ွင ်လိုပ်က ိုငရ်ဆောငရွ်က်ရ  ကပါသည်။ 

အောဆ ယံရဒသ ငွ ်လူ စ်ဉ ျားခ ငျ်ား၏  စ်နစှ် ငါျားစောျားသံိုျားမှုသည် ၃၃.၄ က လ ိုဂရမရ်ှ မပ ျား ၎ငျ်ားသည် 

ကမဘောေ့ပ မ်ျားမျှငါျားစောျားသံိုျားမှုနှု ျ်ား ၁၉.၂ က လ ို ဂရမ်ထက်သ သ သောသောပမငေ့မ်ောျားမပ ျား 

ရဒသ ွငျ်ားစောျားသံိုျားသညေ့်  ရစဆော မ် ောျားမှရသညေ့် ပရ ို   ျ်ား ၃၈ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ားသည် ငါျားမ ောျားမှရရှ ပခငျ်ားရ ကောငေ့ ်ရဒသ ွငျ်ား 

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျားနငှေ့အ်ောဟောရ မျှ  ရရျား  ို ေ့ ွင ်ငါျားလိုပ်င ျ်ားသည် အရရျားကက ျားရ ကောငျ်ားရဖေ်ာပပလျှက်ရှ ပါသည်။ 

ငါျားရမွျားပမြူရရျားနငှေ့ ်ရရလိုပ်င ျ်ားဆ ိုငရ်ော အောဆ ယံလိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့ (ASWGFi) အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား 

အ ွငျ်ား ငါျားရမွျားပမြူရရျားနငှေ့ ်ရရလိုပ်င ျ်ားဆ ိုငရ်ော ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်ရော ွငလ်ိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား သံိုျားသပ်ပခငျ်ား၊ 

ရဖေ်ာထို ်ပခငျ်ား၊ ရစောငေ့ ်ကညေ့် စစ်ရဆျားပခငျ်ားနငှေ့ ်အစ ရငခံ်ပခငျ်ားစသည်  ို ေ့အရပေါ် ွင ်

 ောဝ ယူ်ကက ျား ကပ်ရဆောငရွ်က်ပါသည်။ ရရရှည် ည် ံေ့ရသော လိုပ်ကွက်ငယ်ငါျားဖမ်ျားပခငျ်ားနငှေ့ ်

ရမွျားပမြူရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားအ ကွ် လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား(SSF) (၁၃)ခ က် ွင ်က ောျား၊ မရရျားရော   ျ်ား ူ 

ည မျှမှုလမ်ျားညွှ ခ် က်သည်  စ်ခိုအပါအဝငပ်ဖစ်မပ ျား  ောဝ ယူ်မှုရှ ရသော ငါျားရမွျားပမြူ ရရျားနငှေ့ရ်ရလိုပ်င ျ်ား၏ 

ရရရှည် ည် ံေ့ရသောဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်မှုမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရော အခ ျ်ား ကဏ္ဍက ို 

အရသျားစ  ်ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားထောျားပါသည် (FAO၊ ၂၀၁၅)။ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားငါျားဖမ်ျားလိုပ်သောျားမ ောျားသည် 

ယဉရက ျားမှုနငှေ့ ်စ ျားပွောျားရရျားအရ ကွ ပပောျား ပခောျား ောျားရလေ့ ရှ သည်မှောမှ ရ်သေ်ာလည်ျား အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားပါဝင ်

လိုပ်က ိုငရ်သောအလိုပ်မ ောျားသည် လိုပ်ကွက်ငယ် ငါျားဖမ်ျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်အရရျားပါရသေ်ာလည်ျား 

ငါျားလိုပ်င ျ်ားစ မံခ ေ့ခွ် မှု ွင ်ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျား ရလေ့မရှ သည်က ို ရရရှည် ည် ံေ့ရသော လိုပ်ကွက်ငယ် ငါျားဖမ်ျားပခငျ်ား 

နငှေ့ရ်မွျားပမြူရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား အ ွက်လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား(SSF)မှ သ ရှ  ောျားလည်န ိုငပ်ါသည်။ က ောျား၊ မ 

ခွ ပခောျားဆက်ဆမံှုမ ောျား အပါအဝင ်အပခောျားဆက်စပ်လ က်ရှ ရသော က စစရပ်မ ောျား အထျူားသပဖငေ့ ်လူ ေ့အခွငေ့အ်ရရျားနငှေ့ ်လူမှု 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ဘဝသောယောရရျား၊ စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျားနငှေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ား  ို ေ့  ွင ်က ောျား၊ မ ကွ ပပောျား မှု မ ောျားရ ကောငေ့ ်

အရသျားစောျားငါျားဖမ်ျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်ဩဇောလွှမ်ျားမ ိုျားမှုနငှေ့ ်ဆံိုျားပဖ ်န ိုငစွ်မ်ျား ကွ ပခောျားခ က်မ ောျားက ို မ ျားရမောငျ်ားပပထောျားမပ ျား 

အဆ ိုပါကွ ပပောျားမှုမ ောျားသည်  ရောျားမျှ မှုနငှေ့ ်ရရရှည်  ည် ံေ့ရသောအရသျားစောျားငါျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား၏ အိုပ်ခ ျုပ်မှုက ိုမည်သ ို ေ့ 

က ိုယ်စောျားပပျုရ ကောငျ်ား အသ  အမှ ်ပပျုထောျားပါသည်။ ငါျားရမွျားပမြူရရျားနငှေ့ရ်ရလိုပ်င ျ်ားကဏ္ဍမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ 

ထို ်လိုပ်န ိုငစွ်မ်ျားအရပေါ်နငှေ့ ်လက်ရှ စ ျားပွောျားရရျားအခ ျ်ားကဏ္ဍမ ောျားက ို က ေ့သ် ်ထောျားမ ောျားက ို  ကောျားဝငရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျားသည် ရက ျားလက်နငှေ့ ်ရဒသခံအမ  ျုျားသမ ျားအ ွက် အလွ  ်မမျှ သညေ့် အရပခအရ အ  ိုငျ်ား  ည်ရှ မမ  

 ည်ရှ ရစပါသည်။  

၂၀၁၆-၂၀၂၀ ငါျားရမွျားပမြူရရျားနငှေ့ ်ရရလိုပ်င ျ်ားကဏ္ဍဆ ိုငရ်ောအောဆ ယံပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအရ လိုပ်င ျ်ားမ ောျား 

အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရဆောငရွ်က်သညေ့်အခါ ရအောက်ရဖေ်ာပပပါ က ောျား၊ မရရျားရော နငှေ့ ်သက်ဆ ိုငသ်ညေ့် 

က စစရပ်မ ောျားက ိုထညေ့်သငွျ်ားစဉျားစောျားသငေ့ပ်ါသည် -  

-  ည်ျားပညောနငှေ့ ်ဉပရဒနငှေ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညေ့်က စစရပ်မ ောျား ွင ်စွမ်ျားရဆောငရ်ည်ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား ပဖငေ့ ်

လူထိုအရပခပပျုငါျားလိုပ်င ျ်ားစ မံခ ေ့ခွ် မှုမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ စွမ်ျားရည်ပမြှငေ့ ်င ်ပခငျ်ား၊ 

- ငါျားဖမ်ျားသူ ( ံငါသည်)မ ောျားအောျား ငါျားဖမ်ျားပခငျ်ားလိုပ်င ျ်ား၊ ရ ျားကွက်မ ောျား၊ ရငရွ ကျားနငှေ့ ်

ရ ျားကွကရ်ှောရဖွရရျားအရငျ်ားအပမစ်မ ောျား စသည်  ို ေ့က ိုလက်လှမ်ျားမ ရစရ  ်ပံေ့ပ ိုျားရပျားပခငျ်ား၊  

- ငါျားလိုပ်င ျ်ား ငွပ်ါဝငရ်ဆောငရွ်က်ရ သောလိုပ်သောျားမ ောျားအောျား   ျ်ား ူလိုပ်ခလစော ရရှ ရစ ရ  ်

ရထောက်ခံ ွ ျ်ားအောျားရပျား ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊ 

- အမ  ျုျားသမ ျားသမဂဂမ ောျားနငှေ့ ်အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၏ စွမျ်ားရဆောငရ်ည်အောျားရကောငျ်ားလောရစရ  ်

သယံဇော ခွ ရဝမှုလိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားနငှေ့၎်ငျ်ား  ို ေ့၏ စ မံခ ခွ် မှု ောဝ မ် ောျား   ိုျားပမြှငေ့ရ်စပခငျ်ား  ည်ျားလမ်ျားမ ောျားပဖငေ့ ်

အောျားရပျားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊ 

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအောျား ရပမယောနငှေ့သ်က်ဆ ိုငပ်ခငျ်ားမရှ သညေ့် ငါျားရမွျားပမြူရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်သက်ဆ ိုငရ်သော 

ငါျားသောျားရပါက်မ  ျုျားထို ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်အစောနငှေ့ရ်ရထက်ွပစစည်ျားမ ောျား စိုရဆောငျ်ား ပခငျ်ားစရသော လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်

ပါဝငရ်စရရျား  ွ ျ်ားအောျားရပျားပခငျ်ား၊  

- ငါျားလိုပ်င ျ်ားကဏ္ဍ ွငရ်ှ ရသော အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအသငျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျား၏ အသ၊ံ ရ ောငျ်ားဆ ိုမှု မ ောျားနငှေ့ ်

အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားက ို ရရှ ရစန ိုငသ်ညေ့် လက်ရှ  ရောျားဝငန်ငှေ့အ်လွ ်သရဘော 

မူရဘောငမ် ောျားအောျားအရပပောငျ်ားအလ အ ွက်ဆံိုျားပဖ ်ရ အ် ွက်  အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားစ မံ ခ ေ့ခွ် မ ောျား၏ 

အရသျားစောျားရပပောငျ်ားလ မှုမ ောျားရစောငေ့ ်ကညေ့်ပခငျ်ား  

- ငါျားလိုပ်င ျ်ားကဏ္ဍ၏ က ောျား၊ မရရျားရောပါဝငမ်ှုက ို အရထောက်အကူပပျုမှုလိုပ်င ျ်ားမ ောျားအောျား 

ရသခ ောရစရ ရ်ဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား - စသည်  ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

3.2.4 သစမ် ြောကဏ္ဍ 

 

သစ်ရ ောကဏ္ဍသည် သစ်ထို ်လိုပ်ရရျားနငှေ့ ်အပခောျားထို ်ကို  ်မ ောျားထို ်လိုပ်မပ ျား အောဆ ယံ ရဒသခွ န ိုငင်မံ ောျား၏ 

လူဉ ျားရရမ ောျားအ ွက် ရ ထ ိုငမ်ှုမ ောျားအ ွက် ရထောက်ပံေ့ရပျားမပ ျား ပရ ရဘောဂ မ ောျား ထို ်လိုပ်ပခငျ်ားနငှေ့အ်ပခောျားရသော 

သစ်မှထို ်လိုပ်သညေ့် ထို က်ို မ် ောျား၊ ကောကွယ်ရ ောမ ောျား ထ  ျ်ားသ မ်ျားပခငျ်ားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောစ ိုက်ခငျ်ားဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်အလိုပ်အက ိုငအ်ခွငေ့ ်အလမ်ျား မ ောျားရပျားပခငျ်ား စသည်  ို ေ့ ွင ်

အရရျားပါရသော အခ ျ်ားကဏ္ဍမ ှပါဝငရ် ပါသည်။ သစ်ရ ောမ ောျား သည် ရဒသခပံပည်သူမ ောျား၊ 

ရဒသခံ  ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ ောျားနငှေ့ ်ရက ျားလက်ရ ပပည်သူ သ ျ်ားရပါငျ်ား မ ောျားစွောအ ွက် အစောျားအစော၊ စွမ်ျားအငန်ငှေ့ ်

ရ ထ ိုငရ် အ်မ ိုျားအကောမ ောျား ရထောက်ပံေ့ရပျားရသော ရ ကောငေ့ ်ရဒသ ွငျ်ား၌ အရရျားပါသည်။ အောဆ ယံသစ်ရ ောရရျားရော 

အဆငေ့ပ်မငေ့အ်ရောရှ မ ောျား (ASOF)သည် အောဆ ယံရဒသ ငွျ်ား သစ်ရ ောရရျားရောလိုပ်င ျ်ားမ ောျား  ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှု 

အ ွက်  ောဝ ရ်ှ ရသောအဖွ ှေ့ ပဖစ်ပါသည်။ အောဆ ယသံစ်ရ ောရရျားရောအဆငေ့ပ်မငေ့အ်ရောရှ မ ောျား (ASOF)သည် 

“သစ်ရ ောသယံဇော မ ောျားက ို လက်ရှ နငှေ့ ်အ ောဂါ ်မ  ျုျားဆက်မ ောျားအ ွက် လူမှု စ ျားပွောျားရရျားနငှေ့ယ်ဉရက ျားမှုအရ 

လ ိုအပ်ခ က်မ ောျားက ို ပဖညေ့်ဆည်ျားန ိုငရ်ရျား အခငျ်ားအက ငျ်ားအဆငေ့က် ို ရရရှှည် ည် ံေ့စွောစ မံခ ေ့ခွ်  ကွပ်က ရ ”် ဟူရသော 

ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှု၏ ရမျှေ်ာမှ ျ်ားခ က်က ို ခ မှ ်ခ ေ့ပါသည်။ အောဆ ယံသစ်ရ ောကဏ္ဍအ ွက် ပ ျ်ား  ိုငသ်ည် 

“သစ်ရ ောကို စ်ည်မ ောျား နငှေ့ ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားအောျား မျှ ရသော ည်ျားလမ်ျားပဖငေ့ ်စဉဆက်ပပ ်ထို ်လိုပ်မှုအ ွက် 

ရရရှည်  ည် ံေ့ရသောသစ်ရ ော စ မံခ ေ့ခွ် မှု၊ သစ်ရ ောကောကွယ်ထ  ျ်ားသ မ်ျားပခငျ်ားနငှေ့ ်ဇ ဝမ  ျုျားစံိုမ  ျုျားကွ မ ောျား 

ထ  ျ်ားသ မ်ျားပခငျ်ား  ို ေ့အပပင ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏အသံိုျားပပျုမှုက ိုပ ိုမ ိုရကောငျ်ားမွ ရ်စပခငျ်ား၊ လူမှု နငှေ့ရ်ဂဟစ စ် 

ရရရှည် ည် ံေ့ခ ိုငမ်မ ရရျား  ို ေ့နငှေ့သ်ဟဇော ပဖစ်ရစပခငျ်ား”   ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှ ရဒသ ွင ်လူဉ ျားရရ 

သ ျ်ား၃၀၀ ရက ေ်ာသည် ရက ျားလက်ရဒသမ ောျား ွင ်ရ ထ ိုင ်က မပ ျား လူဉ ျားရရ သ ျ်ား ၇၀ ခ ေ့သ်ည် 

၎ငျ်ား  ို ေ့၏သက်ရမွျားဝမ်ျားရက ောငျ်ား၊ အောဟောရ နငှေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခော ဖူလံိုရရျား ွက် သစ်ရသောမ ောျားက ို 

မှ ခ ိုအောျားထောျားရ ရပါသည်။ အမ  ျုျားသောျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် 

သစ်သောျားမဟို ်ရသောသစ်ရ ောထကွ်ပစစည်ျားမ ောျားအရပေါ် ွင ်မှ ခ ို၍ အသံိုျားပပျုပံို ကွ ပပောျား ကမပ ျား အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် 

၎ငျ်ားထို ်ကို မ် ောျားက ို အခ  ျုျားမည စွော မှ ခ ိုရ ရပါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား သည် သ ျားနှသံစ်ရ ောကဏ္ဍ၊ 

ရရရဝရရလ ရဒသစ မံခ ေ့ခွ် မှု၊ သစ်ရ ော သစ်ပငမ် ောျား   ိုျား က် ရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောမ ောျားကောကွယ်ပခငျ်ား  ို ေ့ ွင ်

 ရောျားဝင ်ည်ျားလမ်ျားမ ောျား နငှေ့ ်အလွ ်သရဘော  ည်ျားလမ်ျား နစ်ှခိုလံိုျားမှ စ်ဆငေ့ ်သစ်ရ ောကဏ္ဍအောျား 

 ည်ျားလမ်ျားရပါငျ်ားစံိုပဖငေ့ ်ပံေ့ပ ိုျားရပျားရ  က ပါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျားလိုပ်သောျားအောျားမ ောျား၏ အငအ်ောျားသည် ကမဘော စ်ဝှမ်ျားရှ  

သစ်ရ ောလိုပ်င ျ်ား မ ောျား အထျူားသပဖငေ့သ်စ်ရ ောပ  ျုျားခငျ်ားလိုပ်င ျ်ား ွငသ်ောမက သစ်ခို ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်သစ်ထို ်လိုပ်ပခငျ်ား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျားစသည်  ို ေ့ ွင ်သ သောထငရ်ှောျားရသော အခ  ျုျားအစောျားပဖငေ့ပ်ါဝငရ်  ပါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျားသည် 

သစ်ရ ောကဏ္ဍအ ွက်သ သောစွော အရထောက်အကူပပျု ရသေ်ာလည်ျား ၎ငျ်ား  ို ေ့၏အခ ျ်ား ကဏ္ဍက ို 

အသ အမှ ်မပပျုပခငျ်ားသ ို ေ့မဟို ် မှ ် မ်ျား ငထ်ောျားပခငျ်ား မရှ ဘ  ၎ငျ်ား  ို ေ့၏လိုပ်ခ လစော နငှေ့ ်

လိုပ်င ျ်ားခွငအ်ရပခအရ မ ောျားသည် အမ ောျားအောျားပဖငေ့ ်အမ  ျုျားသောျား မ ောျားထက်  မေ့်က  ကသည်။ ထ ို ေ့အပပင ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် သစ်ရ ောရရျားရောမူဝါဒမ ောျား ရရျားဆွ ပခငျ်ား၊ စ မံခ က်မ ောျားခ မှ ်ပခငျ်ား နငှေ့ ်

အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာပခငျ်ားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျားနငှေ့ ်  ျ်ား ူပါဝငန် ိုငရ်  ်ခက်ခ ပါသည်။ 

သစ်ရ ောပပျု ျ်ား  ျားမှုရ ကောငေ့ ်က ောျား၊ မရရျားရော အရပေါ်  ွင ်ကွ ပပောျားရသော အက  ျုျားသက်ရရောက်မှုမ ောျား ရှ ပါသည်။ 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

အမ  ျုျားသောျားမ ောျားအ ွက်ဆ ိုလျှင ်သစ်ရ ော ပပျု ျ်ား  ျားမှုသည် ဝငရ်ငဆွံိုျားရှုျံားမှုမ ောျားက ို ပဖစ်ရစန ိုငမ်ပ ျား 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအ ွက် ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ လိုပ်အောျားအထျူားသပဖငေ့ ်ထငျ်ားမ ောျားရကောက်ယူစိုရဆောငျ်ားရော ွငပ် ိုမ ို 

ခက်ခ မပ ျားဝ ထ်ိုပ်ဝ ပ် ိုျား ပဖစ်ရစပါသည်။  

စ ျားပွောျားရရျား၊ လူမှုရရျား၊ ယဉရက ျားမှု၊ န ိုငင်ရံရျားနငှေ့ ်ဉပရဒရရျားရော သ ်မှ ်ခ က်မ ောျားသည် 

သစ်ရ ောနငှေ့သ်ယံဇော မ ောျားက ို ထ  ျ်ားခ ျုပ်ရ  ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျား၏ အခွငေ့ ်အရရျား မ ောျားက ို 

ကွ ပပောျားစွောထ ခ ိုက်ရစန ိုငပ်ါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် သစ်ရ ောမ ောျားပ ိုငဆ် ိုငခွ်ငေ့ ်ရှ သညေ့်  ိုငရ်အောင ်၎ငျ်ား  ို ေ့ ွင ်

သစ်ရ ောမှရရှ န ိုငသ်ညေ့် ဝငရ်ငအွ ွက် အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားရရှ  န ိုငမ်ည်မဟို ်ပါ။ အမ ောျားအောျားပဖငေ့ ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် သစ်မဟို ်ရသောသစ်ရ ောထက်ွ ပစစည်ျားမ ောျားက ို အသံိုျားပပျုန ိုငရ်  ်အခွငေ့အ်ရရျားရရှ ရသေ်ာလည်ျား 

သစ်နငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် အရငျ်ား အပမစ်မ ောျားက ို အသံိုျားပပျုခွငေ့မ်ရှ န ိုငဘ်  ၎ငျ်ား  ို ေ့သည် အမ  ျုျားသောျားမ ောျားအ ွက် လိုပ်ပ ိုငခွ်ငေ့ ်

ပ ိုင ်က် ပဖစ်မပ ျား အဆ ိုပါ အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားသည် သစ်ရ ောအမ ောျားစို ငွ ်စ ျားပွောျား ပဖစရ်ရှ န ိုငသ်ညေ့်   ဖ် ိုျား 

အပမငေ့ဆ်ံိုျားအရငျ်ားအပမစ်မ ောျားပဖစ်ပါသည်။ အဆ ိုပါက ောျား၊ မခွ ပခောျားမှုသည် သစ်ရ ောရရျားရော စ မံခ ေ့ခွ် မှုနငှေ့ ်

လူမှုအသငျ်ားအဖွ ှေ့၏က ောျား၊ မ အရပခပပျု စွမျ်ားအောျား ည်ရဆောက်မှုမ ောျားအ ွက် ကက ျားမောျားရသောသက်ရရောက်မှုမ ောျားရှ သည်။ 

ကမဘောေ့ဘဏမှ်ပပျုလိုပ်ရသော ရလေ့လောခ က်အရ သစ်ရ ောရရျားရောစ မံခ ေ့ခွ် မှု ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအောျားရပပောရရျားဆ ိုရရျားပ ို၍ 

ရပျားခွငေ့ရ်ပျားပခငျ်ား သည်ထ  ျ်ားသ မ်ျားရစောငေ့ရ်ရှောက်မှုနငှေ့ပ် ်သက်ရသော ရလောဒမ် ောျား ွင ်သ သောစွော   ိုျား က်ရစခ ေ့ 

ရ ကောငျ်ားရ ွှေ့ ရှ ခ ေ့ပါသည် (ကမဘောေ့ဘဏ ်၂၀၁၂)။  

အပခောျားအရရျားကက ျားရသော ပါဝငပ် ်သက်သူမ ောျားမှော သစ်ရ ောမ ောျားအရပေါ်အ ငွ ်ရှငသ် ရ် ထ ိုင ်မပ ျား 

သစ်ရ ောက ိုမှ ခ ိုအောျားက ိုျားရ  ကသညေ့် ဌောရ   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ ောျားပဖစ်ပါသည်။ ကမဘောေ့ဘဏက် ခ ေ့မှ် ျ်ားရပခအောျားပဖငေ့ ်

သစ်ရ ောက ိုမှ ခ ိုရသောဌော ရ   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျား သ ျ်ားရပါငျ်ား ၆၀ ခ ေ့ရ်ှ သည် ဟို သိုရ သ မ ောျားက ရလျှောေ့ ွက်ခ ေ့ ကသည် 

(Tauli-Corpuz, 2011)။ ဌောရ   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ ောျား အခွငေ့အ်ရရျားမ ောျားဆ ိုငရ်ော ကိုလသမဂဂရ ကညောစော မ်ျား 

(UNDRIP)သည် ဌောရ   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျား မ ောျားအ ွက် ရပမ၊ ပ ိုင ်က်မ ောျားနငှေ့ ်အရငျ်ားအပမစ်မ ောျား၏ အရရျားကက ျားပံိုက ို 

အပပညေ့်အဝအသ  အမှ ်ပပျုရပျားပါသည်။ ရဒသခံ  ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ ောျားအောျား  ဉ ျားစောျားရပျားမှုနငှေ့ ်လွ ်လပ်စွော အသ ရပျားခွငေ့ ်

သရဘော ူည ခ က် (FPIC)က ို အသ အမှ ်ပပျုအောျားပဖငေ့ ်ရဒသခံ  ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ ောျား ၏ရပမ၊ ပ ိုင ်က်မ ောျား၊ 

အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားနငှေ့ ်က ိုယ်ပ ိုငဆ်ံိုျားပဖ ်ခွငေ့က် ို ကောကွယ်ရစောငေ့ရ်ရှောက်ရ  ်လ ိုအပ်ခ က်အပဖစ် 

  ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားလူမ  ျုျားမ ောျား၏ အခွငေ့အ်ရရျားက ိုရပ ိုငခွ်ငေ့က် ို ပ ိုမ ိုရလျား က်ရစ ပါသည်။ 

ရဒသခံ  ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားအမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုဆ ိုငရ်ော အက  ျုျား သကရ်ရောက်မှုမ ောျား၊ 

ရ ို ျားရောဓရလေ့ထံိုျား မ်ျား အသ ပညောမ ောျား၊   ဖ် ိုျားမ ောျားနငှေ့အ်ရလေ့အက ငေ့မ် ောျား၊ ပစစျုပပ န်ငှေ့ ်အ ောဂါ ်မ  ျုျားဆက်မ ောျားအ ွက်နငှေ့ ်

ရဒသအ ွက်  ကံေ့ခ ိုငမ်ှုက ိုပမြှငေ့ ်ငရ်  ်က  ရ်ှ  ရသောအရောမ ောျားအောျား စိုရပါငျ်ား ည်ရဆောက်ရ လ် ိုအပ်သည်။  

၂၀၁၆-၂၀၂၅ အောဆ ယံသစ်ရ ောရရျားရောပျူားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအ ွက် မဟောဗ ြူဟောစ မံခ က် က ို 

အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရဆောငရွ်ကသ်ညေ့်အခါ ရအောက်ရဖော်ပပပါ က ောျား၊ မရရျားရောမ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရမည် -  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

၁။ လိုပ်ပ ိုငခွ်ငေ့၊် ရပ ိုငခွ်ငေ့ရ်ရှ ရရျား၊ စွမ်ျားရဆောငရ်ည်ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားပခငျ်ား အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားက ို က ိုယ်စောျားပပျုရသော က ောျား၊ 

မရရျားရော ံို ေ့ပပ မ်ှုရှ ရသော သစ်ရ ောရရျားရောမူဝါဒမ ောျား ရဖေ်ာရဆောငရ်  ်အ ွက် 

အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအောျား ွ ျ်ားအောျားရပျားရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  

၂။  ည်ဆ ပဖစ်ရသောမူဝါဒမ ောျား၊ အရလေ့အက ငေ့မ် ောျားနငှေ့သ်က်ဆ ိုငရ်သော က ောျား၊ မရရျားရော ပပဿ ောမ ောျားနငှေ့ ်

ကွောဟခ က်မ ောျားက ို ရဆွျားရနျွားရ  ်အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့န်ငှေ့ ်ရဒသဆ ိုငရ်ော အဆငေ့ ်ရဆွျားရနျွား  ိုငပ်ငမ်ှုမ ောျားနငှေ့ ်

ရ ွှေ့ဆံိုရဆွျားရနျွားပွ မ ောျားပပျုလိုပ်ရရျား စ ငရ်ဆောင ်ရွက်ပခငျ်ား 

၃။  က ောျား၊ မ ံို ေ့ပပ မ်ှုရှ ရသော သစ်ရ ောရရျားရောမူဝါဒမ ောျားဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားနငှေ့ ်အရကောင ်

အထည်ရဖော်ရရျားအ ွက် အောျားလံိုျားပါဝငန် ိုငရ်သော  ည်ျားလမ်ျားမ ောျား ွင ်အရပ်ဘက်အဖွ ှေ့ အစည်ျားမ ောျား၊ 

လူထိုအရပခပပျု အစ ိုျားရအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်သက်ဆ ိုငရ်ော အမ  ျုျားသမ ျား ကွ ယ်က်မ ောျား ပါဝငရ်စရရျား 

ပပျုလိုပ်ရပျားပခငျ်ား၊  

၄။ သစ်ရ ောရရျားရောမူဝါဒနငှေ့ ်အစ အစဉမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏စ ိုျားရ မ်ပူပ မ်ှုမ ောျားက ို 

 က်ရှု  ငျ်ားစွော ောျားလည်ရစရ  ်ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ မှ ်သူမ ောျား၊ မူဝါဒဆ ိုငရ်ောရကေ်ာမ  အဖွ ှေ့ ဝငမ် ောျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောရရျားရောအရောရှ မ ောျားအ ွက် က ောျား၊ မဆ ိုငရ်ော အသ ပညောရပျား ရဆွျားရနျွားပွ မ ောျားနငှေ့ ်

အလိုပ်ရံိုရဆွျားရနျွားပွ မ ောျား က ငျ်ားပပပျုလိုပ်ရပျားပခငျ်ား၊   

၅။ သစ်ရ ောရရျားရောနငှေ့ပ် ်သက်ရသော ရဆွျားရနျွား  ိုငပ်ငမ်ှုမ ောျားနငှေ့ ်မူဝါဒမ ောျားပပ လ်ည် သံိုျားသပ်ပခငျ်ား 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်မှုလိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား ွင ်သ သောထငရ်ှောျားသညေ့အ်ဆငေ့ ်စ်ခို ရဆောငရွ်က်န ိုငစ်ရ  ်

အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားအ ွငျ်ား က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ ်ပ ်သက်သညေ့် အခ က်အပခောက သညေ့်လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်

ရဆောငရွ်က်ရ ရရသော အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၏ စွမ်ျားရဆောငရ်ည် ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

၆။  က ောျား၊ မဆ ိုငရ်ောစွမ်ျားရည်မည မျှပခငျ်ားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားအ ွငျ်ား က ောျား၊ မ ရရျားရော 

ပ ိုမ ိုမျှ ရစရရျား ဖ  ် ျားမှုလွယ်ကူရစရရျားအ ွက် လက်ရှ စ မံခ ေ့ခွ် မှု ပံိုစံမ ောျား  ွငပ်ါဝငရ်သော 

သက်ဆ ိုငရ်ောပါဝငပ် ်သက်သူမ ောျားနငှေ့ ်ရဆွျားရနျွား  ိုငပ်ငရ်ရျား  ွ ျ်ားအောျား ရပျားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊ 

အဆ ိုပါလိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားသည် အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ ရခါငျ်ားရဆောငမ်ှု အပ ိုငျ်ား ွင ်က ိုယ်စောျားပပျုပခငျ်ားနငှေ့ ်

ဆံိုျားပဖ ်ခ က်မ ောျားခ မှ ်ရော ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား ပါဝင ်န ိုငမ်ှုမ ောျားအောျား ပမြှငေ့ ်ငန် ိုငရ် အ် ွက် 

အရရျားကက ျားပါသည်။ 

၇။ အမ  ျုျုျားသောျားနငှေ့အ်မ  ျုျားသမ ျားအ ွက်အလိုပ်အက ိုငအ်ခွငေ့အ်လမ်ျား လမ်ျားရ ကောငျ်ားမ ောျား အထျူား 

သပဖငေ့သ်စ်ရ ောနငှေ့ပ် ်သက်ရသောပညောအရည်အခ ငျ်ားရှ သညေ့် အမ  ျုျားသမ ျားရောခ ိုငန်ှု ျ်ား နငှေ့အ် ူ 

သစ်ရ ောရရျားရောကဏ္ဍ ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား အလိုပ်အက ိုငရ်ရှ ရစပခငျ်ားနငှေ့ ်ထ  ျ်ားသ မ်ျားထောျားန ိုငမ်ှုနှု ျ်ား 

စသည်  ို ေ့က ိုရလေ့လော ွက်ခ က်ပခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

၈။  သက်ဆ ိုငရ်ောရ ရောမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျားအ ကောျားမျှ ရသော 

အက  ျုျားခံစောျားခွငေ့မ် ောျားရရှ ရစရရျား ရသခ ောရစရ ရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ား (ဉပမော - ပ ်ဝ ျ်ားက င ်

ဆ ိုငရ်ောဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားအ ကွ်ရပျားရခ မှုမ ောျား)၊  

၉။ သစ်ရ ောရပမ ပပ လ်ည်ထရူထောငရ်ရျား/မူလအ  ိုငျ်ားပပ လ်ည်မွမ်ျားမံပပငဆ်ငပ်ခငျ်ား အစ  

အစဉမ ောျား ွငပ်ါဝငရ်စရ အ် ွက် အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ စွမ်ျားရဆောငရ်ည်ပမြှငေ့ ်ငမ်ပ ျား ပါဝင ်န ိုငရ်စရ  ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏စွမ်ျားအောျားက ိုပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊   

၁၀။   ိုျား က်လောရသော သစရ် ောအိုပ်ခ ျုပ်မှုမူရဘောငမ် ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရောအပမငမ် ောျားမှ 

 ဆငေ့သ်စ်ရ ောရရျားရောမူဝါဒမ ောျားက ို ရစောငေ့ ်ကညေ့်ပခငျ်ား - စသည်  ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။ 

 

3.2.5   ြောသဉီ ိုမ ပြောငျ်ိုးလ  ခငျ်ိုး 

 

အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှရဒသ၏ လူဉ ျားရရ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ားအမ ောျားစိုသည် ကမ်ျားရ ို ျား မ်ျား ရလျှောက် ွင ်

ရ ထ ိုငမ်ပ ျားစ ျားပွောျားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို လိုပ်က ိုင ်ကရသောရ ကောငေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ား ွင ်

အလွ ထ် ခ ိုက်လွယ်ပါသည်။ အောဆ ယံရဒသသည် အသက်ရမွျားဝမ်ျားရ ကောငျ်ားအ ွက် စ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောရရျားရောကဏ္ဍမ ောျားက ို အလွ မှ် ခ ိုအောျားထောျားရ ရမပ ျား ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျားမှု အဆငေ့ ်

အ  ျ်ားသည်အလွ ပ်မငေ့မ်ောျားရ ဆ ပဖစ်ပါသည်။ ဖံွှေ့ မဖ ျုျားဆ န ိုငင်မံ ောျားမှ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် ၎ငျ်ား 

  ို ေ့၏အသက်ရမွျားဝမ်ျားရ ကောငျ်ားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားအ ွက် သဘောဝသယံဇော မ ောျားက ို အလွ အ်မငျ်ား မှ ခ ိုရ ရရသောရ ကောငေ့ ်

အထျူားသပဖငေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားနငှေ့ပ် ်သက်၍ ခိုခံန ိုငစွ်မ်ျားမရှ  က ပါ။ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် 

ရက ျားလက်ရဒသမ ောျား၌ သွောျားလောရရျားအ ွက်က ေ့သ် ်မှုမ ောျားနငှေ့ ်အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားရရှ န ိုငစွ်မ်ျား၊ 

ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ မှ ်သညေ့်လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်မည မျှမှုမ ောျားရ ွှေ့  ကံျု ရ ရပါသည်။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့အ်မ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအ ွက် 

အဆ ိုပါ အက ပ်အ ည်ျားပပသ ောမ ောျားက ို  ံို ေ့ပပ ရ်ပဖရငှျ်ားန ိုငရ်သော က ောျား၊ မရရျားရော မ ောျားထညေ့်သွငျ်ားပါဝငသ်ညေ့် 

မဟောဗ ြူဟောမ ောျားအောျား ရဖေ်ာထို ်ရ  ်အရရျားကက ျားပါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျားသည် 

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ  မှု၏ သက်ရရောက်မှုမ ောျားက ို ရငဆ် ိုငရ်ပဖရှငျ်ားရ  ်အရငျ်ားအပမစ်မ ောျား (ရပမယော၊ ရခ ျားရင၊ွ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား 

 ည်ျားပညောမ ောျားစသည်) ရရှ မှုကွ ပပောျားပခောျား ောျားရော ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် အမ  ျုျားသောျားမ ောျားထက် အရငျ်ားအပမစ်ရရှ မှု 

 ည်ျားပါျားပခငျ်ားရ ကငေ့ ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏အောျား ည်ျားခ က်ပ ိုမ ိုပဖစ်ရစမပ ျား ရောသ ဉ ို ရပပောငျ်ားလ မှုနငှေ့ ်လ ိုက်ရလ ောည ရထပွဖစ်ရအောင ်

စွမ်ျားရဆောငရ်သညေ့် စွမ်ျားရဆောငရ်ည်က ို ရလ ောေ့  ည်ျားရစပါသည်။  ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုနငှေ့ ်လ ိုက်ရလ ောည ရထ ွ

မှုရလ ောေ့ပါျားရစရသော အစ အမံ မ ောျား (ဉပမော လူမှုကောကွယ်မှုယနတရောျားမ ောျား၊ ရောသ ဉ ိုအရပခပပျု အောမခံအစ အမံမ ောျား၊ 

သစ်ရ ောနငှေ့ ်သက်ဆ ိုငသ်ညေ့ ်ရောသ အလ ိုက်ရောသ ဉ ိုခ ေ့မှ် ျ်ားခ က်မ ောျား သ ို ေ့မဟို ် ရပမဆ လွှော ကောဗွ  ်သ ိုရလှောငမ်ှုနငှေ့ ်

ပ သ်က်ရသော အစ အမံမ ောျား) သည် အမ ောျားအောျား ပဖငေ့ ်က ောျား၊ မရရျားရော ပပဿ ောမ ောျား၊ အထျူားသပဖငေ့ ်

အဆ ိုပါအစ အမံမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျားပါဝငရ်  ်က ေ့သ် ်ခ က် မ ောျားအောျား ရပဖရှငျ်ားန ိုငပ်ခငျ်ားမရှ ပါ။ 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် သဘောဝ အနတရောယ်မ ောျားက ို ံို ေ့ပပ ရ်ော ွင ်ပ ိုမ ိုအနတရောယ်မ ောျားပခငျ်ားနငှေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ား၏ 

သက်ရရောက်မှုမ ောျားရ ကောငေ့ဝ် ထ်ိုပ်ဝ ပ် ိုျား ပဖစ်ပခငျ်ားစသည်  ို ေ့နငှေ့ ်ရငဆ် ိုင ်ကံျုရ ွှေ့ရ ရပါသည်။ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ရဒသနတရဗဟိုသို  နငှေ့ဘ်ံိုပဖစ်ရသောသဘောဝအရငျ်ားအပမစ်မ ောျားက ို စ မံခ ေ့ခွ်  သူမ ောျားပဖစ် ကရသေ်ာလည်ျား ရောသ ဉ ို 

ဆ ိုငရ်ောဆံိုျားပဖ ်ခ က်မ ောျား ခ မှ ်ရသောအခါ ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ အခ ျ်ားကဏ္ဍအောျား ပါဝငထ်ညေ့်သငွျ်ားပခငျ်ား မခံရပါ။  

အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ ဂ ောမ  န ိုငင်ဘံွ ျ်ားမမ ျုှေ့၌ ၂၀၁၇ ခိုနစှ်၊ န ိုဝငဘ်ော ၆ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထ  က ငျ်ားပရသော 

ပါ  မ ောျားနစှ်ပ ်လည်ည လောခံ COP23 ၌ က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှမှုနငှေ့ ်ရောသ ဉ ို ရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော 

ရဆွျားရနျွားခ က်မ ောျားနငှေ့ ်လိုပ်ရဆောငခ် က်မ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ စွမ်ျားရဆောငရ်ည်ပမြှငေ့ ်ငမ်ှုအ ွက် 

လမ်ျားပပရပမပံိုသစ်က ို ခ မှ ်ခ ေ့ပါသည်။ ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ  မှုပဖစ်စဉ ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ 

အခ ျ်ားကဏ္ဍအောျားရကောငျ်ားလောရစရ  ်“က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ ်ပ ်သက်သညေ့်စ မံခ က်”ရရျားဆွ ပခငျ်ားက ို COP22 

 ွငပ်ါဝငရ်သော အဖွ ှေ့မ ောျားမှ သရဘော ူည ခ ေ့ က ပါသည်။ “က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့်စ မံခ က်” သည် 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား ရောသ ဉ ို ရပပောငျ်ားလ မှုဆ ိုငရ်ော ဆံိုျားပဖ ်ခ က်မ ောျားအရပေါ် ွင ်လွှမ်ျားမ ိုျားန ိုငစွ်မ်ျားရသခ ောရစရ န်ငှေ့ ်ရောသ  

ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော ကိုလသမဂဂမူရဘောငသ်ရဘော ူည ခ က် (UNFCCC) ၏ ကဏ္ဍ အောျားလံိုျား ငွ ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့အ်မ  ျုျားသောျားမ ောျား  ျ်ား ူက ိုယ်စောျားပပျုန ိုငရ်  ် ို ေ့က ို ထ ရရောက်စွော ပမြှငေ့ ်ငရ်  ်ည်ျားလမ်ျား စ်ခိုအရ နငှေ့ ်

က ိုယ်စောျားပပျုပါသည်။ “က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် စ မံခ က်”သည် ဉ ျားစောျားရပျား ကဏ္ဍကက ျားငါျားခိုအောျားခ မှ ်ခ ေ့မပ ျား 

ရအောက်ရဖော်ပပပါ လိုပ်င ျ်ားမ ောျားသည် ရည်ရွယ် ခ က်ရအောငပ်မငရ်အင ်ကူည ရထောက်ပံေ့ရပျားပါသည် -  

- အလိုပ်ရံိုရဆွျားရနျွားပွ မ ောျားနငှေ့ ်သ ငျ်ားအခ က်အလက်မ ောျားဖလှယ်ပခငျ်ား  ို ေ့မှ ဆငေ့ ်အမ  ျုျား သမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်

အမ  ျုျားသောျားမ ောျား၏ အသ ပညောဗဟိုသို နငှေ့ ်စွမ်ျားရဆောငရ်ည်မ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားပခငျ်ား၊  

- န ိုငင်ရံ ေ်ာ အဆငေ့က် ိုယ်စောျားလှယ်အဖွ ှေ့မ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအောျား   ျ်ား ူပါဝင ်ရစ ရရျားနငှေ့ ်

အဓ ပပပါယ်ပပညေ့ဝ်ရသော ပါဝငမ်ှုက ို  ိုျား က်လောရအောငလ်ိုပ်ရဆောငပ်ခငျ်ား၊  

- ည လောခံ ွငပ်ါဝငရ်သောအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားအောျားလံိုျား၏ လိုပ်င ျ်ားကဏ္ဍမ ောျားမှ အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျား၏ 

အောျား ည်ျားခ က်မ ောျား ရပဖရှငျ်ားပခငျ်ား၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့စ်ောျား ပ်ရ ကခော ထို ်လိုပ်မှု ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ 

အခ ျ်ားကဏ္ဍအောျား ောျားလည်ပခငျ်ားနငှေ့ ်စွမ်ျားအငက်ဏ္ဍ ွင ်အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျားစွ ေ့ဉ် ျား  ထငွသ်မူ ောျားက ို 

ပံေ့ပ ိုျားရပျားပခငျ်ားပဖငေ့ ်က ောျား၊ မရရျားရောရပါငျ်ားစည်ျားမှု မ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားပခငျ်ားအောျား ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊  

- က ောျား၊ မရရျားရောဉ ျားစောျားရပျားအစ အစဉမ ောျားအောျား ရပါငျ်ားစပ်ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ားမှ အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျားနငှေ့ ်

မ  ျ်ားကရလျားငယ်မ ောျား၏လ ိုအပ်ခ က်က ို ထငဟ်ပ်ရစရသော ရောသ ဉ ိုနငှေ့ ်

ဆက်စပ်ရသောရငရွ ကျားအရငျ်ားအပမစ်မ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊  

- က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ ်ပ ်သက်ရသော ဆံိုျားပဖ ်ခ က်မ ောျားအောျား အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာမှုက ို 

ရပခရောခံမှုမ ောျား  ိုျား က်ရစပခငျ်ား -   ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။  

အောဆ ယံ လူမှုယဉရက ျားမှုအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား (ASCC) အရသျားစ  ်အစ အစဉ၏ သက်ဆ ိုငရ်ော လိုပ်ရဆောငခ် က် 

လမ်ျားစဉမ ောျားက ို အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရော ွင ်ကက ျား ကပ်ရ အ် ွက် ရောသ  ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော  

အောဆ ယံလိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့ (AWGCC) က ိုဖွ ှေ့စည်ျားခ ေ့ပါသည်။ အောဆ ယံ လူမှုယဉရက ျားမှုအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား (ASCC) 

အရသျားစ  ်အစ အစဉ ၂၀၂၅ ခိုနစ်ှ၏ ရည်ရွယ်ခ က် မ ောျားမှ စ်ခိုမှော လူမှုရရျားနငှေ့စ် ပွောျားရရျားထ ခ ိုက်လွယ်မှုမ ောျား၊ 

သဘောဝရဘျားအနတရောယ်မ ောျား၊ ရောသ  ဉ ို ရပပောငျ်ားလ မှုမ ောျားအပပင ် ကံျုရ ွှေ့ရ ရသညေ့် မခ မ်ျားရပခောက်မှုမ ောျားနငှေ့ ်
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

စ  ရ်ခေါ်မှုမ ောျားက ိုပါ လ ိုက်ရလ ောည ရထပွဖစ်ရအောင ်စွမ်ျားရည်  ိုျား က်လောမှုမ ောျားနငှေ့အ် ူ  ကံေ့ခ ိုငရ်သောအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား 

 စ်ခို ပဖစ်ရပေါ်လောရစရ ပ်ဖစပ်ါသည်။  

အောဆ ယံ လူမှုယဉရက ျားမှုအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား (ASCC) အရသျားစ  ်အစ အစဉ ၂၀၂၅ ခိုနစှ်က ို 

အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရဆောငရွ်ကရ်ော ွင ်ရအောက်ရဖော်ပပပါက ောျား၊ မရရျားရောက စစရပ်မ ောျားက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားသငေ့ပ်ါသည်။  

- ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုက ို အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျား၏ အခ ျ်ားကဏ္ဍအောျား 

အက  ျုျားသက်ရရောက်ခံရမှုမ ောျားနငှေ့ ်က ိုင ွ်ယ်ရပဖရှငျ်ားရ မ်ဟောဗ ြူဟော  ို ေ့အောျား အရထောက် 

အထောျားအရပခပပျုအသျားစ  ် ခွ ပခမ်ျားစ  ပ်ဖော ွက်ခ က်ရလေ့လောမှုမ ောျားပပျုလိုပ်ပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျား၊ အမ  ျုျားသောျားမ ောျား၏ လ ိုအပ်ခ က်မ ောျားနငှေ့ ်ဉ ျားစောျားရပျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို ထ ရရောက် 

စွောပဖညေ့်ဆည်ျားန ိုငရ် ၊် က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှရသောရလောဒမ် ောျား ရရှ ရစရရျား ငွ ်အမ  ျုျား 

သမ ျားမ ောျားအဓ ပပါယ်ရှ ရသော ပါဝငမ်ှုမ ောျား ွင ်ပပညေ့်ဝစွောပါဝငန် ိုငရ်  ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှု ဆ ိုငရ်ော 

အစ အစဉမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရောသရဘောထောျားအပမငမ် ောျားက ို ရပါငျ်ားစပ် ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

- က ောျား၊ မရရျားရော အရပခပပျုအောျား ည်ျားခ က်၊ က ောျား၊ မရရျားရော မည မျှမှုနငှေ့ ်ဆငျ်ားရ နမွျ်ားပါျား မှုအရငျ်ားအပမစ်မ ောျားက ို 

ရပဖရှငျ်ားရ ရ်လ ောေ့ပါျားသက်သောရစရရျားနငှေ့ ်လ ိုက်ရလ ောည ရထ ွပဖစ်ရအောငက်က ျုျားပမ်ျားပခငျ်ား၊  

- န ိုငင်အံဆငေ့န်ငှေ့ ်န ိုငင် ံကော ရောသ ဥ ိုနငှေ့သ်က်ဆ ိုငရ်သော အခွငေ့လ်မ်ျားရငရွ ကျား ဆ ိုငရ်ော ယနတရောျားမ ောျားနငှေ့ ်

မဟောဗ ြူဟောမ ောျား ငွ ်က ောျား၊ မရရျားရောအပမငမ် ောျားထညေ့်သငွျ်ား ရဆောငရွ်က် ရ  ်-   ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။  

 

3.2.6 စြောျိုးနပ် ြိကခြောဖူလူမ ျိုးနငှ အ်ြောဟြော ကဏ္ဍ 

 
အောဆ ယံသည် ရဒသ ွငျ်ားစောျား ပ်ရ ကခော ဖူလံိုရရျားရသခ ောရစရ ၊် စ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်မှုစွမျ်ားအောျား   ိုျား က်ရစရ န်ငှေ့ ်

သဘောဝအရငျ်ားအပမစ်မ ောျား ရရရှည် ည် ံေ့ခ ိုငမ်မ ရရျားက ို ထ  ျ်ားသ မျ်ားရ  ်

ကက ျုျားပမျ်ားရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားလိုပ်ရဆောငလ်ျှကရ်ှ ပါသည်။  

ကမဘောလံိုျားဆ ိုငရ်ောရ ျားကွက်၏ လျှငပ်မ သ်ောအရပပောငျ်ားအလ မ ောျားနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ော ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်

၎ငျ်ား  ို ေ့၏သက်ရရောက်မှုမ ောျားနငှေ့အ် ူ ကဏ္ဍမ ောျားအ ွငျ်ားဖွ ှေ့စည်ျားမှုမ ောရပပောငျ်ားလ  မှုမ ောျားနငှေ့အ် ူ 

စက်မှုဖံွှေ့ မဖ ျုျားမှု၏ရလောဒပ်ဖစ်ရသော Hanoi Plan of Action (HPA) နငှေ့ ်၎ငျ်ားက ို ဆက်ခံ သညေ့်ဗ ယ က် ငျ်ားစောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောအစ အစဉသည် “စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှု  ိုျားပမြှငေ့ရ်စရ န်ငှေ့ ်

အောဆ ယံရဒသ ွငျ်ားစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောထက်ွကို  ်မ ောျားအောျား ပ ိုမ ို  ိုျားပမြှငေ့ထ်ို ်လိုပ်န ိုငရ်  ်သငေ့ရ်လျှေ်ာရသော 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျားမှု ည်ျားပညောမ ောျားပဖငေ့ ်ထို ်လိုပ် ပခငျ်ားအောျား စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်

ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍ ပ ိုမ ိုပါ ဝင ်ရငျ်ားနှ ျားပမြှျုပ်နှပံခငျ်ားအောျားပဖငေ့ ်အောဆ ယံရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်ရဒသပပငပ် ကို သ်ွယ်ရရျားလိုပ်င ျ်ား 

မ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ားပဖငေ့ ်ကမဘောေ့ရ ျားကွက်ယှဉမပ ျုငန် ိုငစွ်မ်ျား  ိုျား က်ရစရ ”်က ို ရ ောငျ်ားဆ ိုထောျား သည်။ စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်

အောဟောရမဖူလံိုမှုသည် က ောျား၊ မရရျားရော  ရောျားမျှ မှုနငှေ့ဆ် ိုငရ်သော က စစ ရပ်ပဖစ်သည်။ အဆငေ့အ်  ျ်ား  မေ့်က ပခငျ်ားနငှေ့ ်
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားလက်လှမ်ျားမမ ပခငျ်ား  ို ေ့နငှေ့ ်ကမဘော  စ်ဝှမ်ျားပဖစ်ရပေါ်ရ ရသော 

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားပဖစ်စဉမ ောျားရ ကောငေ့ ်ပဖစ်ရပေါ်လောရသညေ့် စောျား ပ်ရ ကခောစ စ်မ ောျားအရပေါ် သက်ရရောက်မှုရှ ရသော 

မည မျှသညေ့်စ ျားပွောျားရရျားဆ ိုငရ်ော ပဖစ်စဉမ ောျား  ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်ကရလျားငယ်မ ောျားသည် 

အထ ခ ိုက်ခံရဆံိုျားပဖစ်ပါသည်။ အရထောက် အထောျားမ ောျားအရ က ောျား၊ မရရျားရောမည မျှမှုနငှေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်အောဟောရ 

မလံိုရလောက် မှု  ို ေ့သည် ခ ိုငမ်ောရသောဆက်စပ်မှုရှ ရ ကောငျ်ားရ ွှေ့ရပါသည်။ အမ  ျုျားသောျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျား  ို ေ့ အ ကောျား 

က ောျား၊ မရရျားရော ဆက်သွယ်ခ က်မ ောျားသည် အစောျားအစောမလံိုရလောက်မှုနငှေ့ ်အောဟောရ ခ  ျုှေ့  ေ့မှု   ို ေ့၏ 

အောျား ည်ျားခ က်က ိုဆံိုျားပဖ ်ရော ွင ်အရရျားကက ျားပါသည်။ အောဟောရနငှေ့ ်ပ ်သက်ရသော အ မ်ရထောငစ်ို ွငျ်ား 

အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားခွ ရဝရ ရောခ ရော၌ က ောျား၊ မရရျားရောခွ ပခောျားဆက်ဆခံံရမှု မ ောျားသည် အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်

မ  ျ်ားကရလျားငယ်မ ောျားအ ကောျား အောဟောရခ  ျု  ေ့မှုက ို ပမငေ့ ်က်ရစ န ိုငပ်ါသည်။ အက ပ်အ ည်ျားကောလမ ောျား ွင ်

စောျား ပ်ရ ကခောမလံိုရလောက်မှု၏ကက ျားမောျားရသော အောျား ည်ျားခ က်သည် 

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှုမရှ ပခငျ်ားပပဿ ောမ ောျားအောျားရပါငျ်ားစည်ျားမှုပဖစ်ရစပါသည်။ စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်အောဟောရဖူလံိုမှုဆ ိုငရ်ော 

မူဝါဒမ ောျားနငှေ့ ်အစ အစဉမ ောျား ပံိုစံမ ောျား ရရျားဆွ ရော ွင ်ပထမဆံိုျား အရရျားကက ျားသညေ့်အခ ျ်ားကဏ္ဍအရ ပဖငေ့ ်

ဆငျ်ားရ သညေ့်န ိုငင်မံ ောျား ွင ်စောျား ပ်ရ ကခောရရှ မှု ရသခ ောရစရ  ်ကောလ  ိုအရ ပဖငေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခောမ ောျား 

အရထောက်အပံေ့ရပျားပခငျ်ားနငှေ့ ်ကောလရှည်  ည်ျားဗ ြူဟောသည် စက်မှုထို ်ကို အ်ရပခခံနငှေ့ ်

လွ ်လပ်ရသောကို သ်ယ်ွရရျား  ို ေ့အရပေါ် ွင ်မှ ခ ိုန ိုငသ်ညေ့် စ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်မှု   ိုျား က်ပမငေ့မ်ောျားရစရရျား 

အရှ  ပ်မြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ားအရပေါ် ွင ်အဓ ကထောျားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ားစသည်ပဖငေ့ ်ရည်မှ ျ်ားခ က်ထောျားသည်ထက်ပ ို၍ အရလျားထောျား 

ရဆောငရွ်က်သငေ့ရ် ကောငျ်ား ဖံွှေ့ မဖ ျုျားမှုရလေ့လောရရျားအငစ်  က ျု (IDS 2014)မှ ရလေ့လောသံိုျားသပ် ထောျား ပါသည်။ 

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှုအ ွက် အဓ ကရဒါက်  ိုငရ်လျားခိုမှော - အလွယ် ကူရရှ န ိုငမ်ှု၊ ရယူန ိုငမ်ှုအခွငေ့အ်လမ်ျား၊ 

အသံိုျားခ န ိုငမ်ှုနငှေ့ ် ည်မမ မှု  ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။ ၎ငျ်ား  ို ေ့အောျား ကမဘောေ့ စောျား ပ် ရ ကခော ဖူလံိုရရျားထ ပ်သ ျားရဆွျားရနျွားပွ  ၂၀၀၉ မှ 

သ ်မှ ်ခ ေ့မပ ျား စောျား ပ်ရ ကခောမဖူလံိုမှု အ ွက် လက်ရှ ပပဿ ောမ ောျားအောျား ရငဆ် ိုငရ် ရပခငျ်ား၊ မလံိုရလောက်ပခငျ်ားနငှေ့ ်

မူဝါဒဆ ိုငရ်ော ို ေ့ပ်ပ ခ် က် မ ောျားက ို ပ ို၍က ယ်ပပ ေ့ရ်သော ည်ျားလမ်ျားမ ောျားပဖငေ့ ်သံိုျားသပ်ခွ ပခောျားစ  ်ပဖောရော ွင ်စ ငရ်ော 

အခ က် မ ောျားအပဖစ်အသံိုျားဝငပ်ါသည်။  

ရအောက်ရဖော်ပပပါ က ောျား၊ မရရျားရော က စစရပ်မ ောျားသည် အောဆ ယံစောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရလျား ရပါငျ်ားစည်ျား 

ရဆောငရွ်က်မှုလိုပ်င ျ်ားစဉ ၂၀၁၅-၂၀၂၀အောျား အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရော ွင ်ထညေ့်သွငျ်ား 

စဉျားစောျားသငေ့ရ်သောအခ က်မ ောျားပဖစ်ပါသည်။  

- အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့န်ငှေ့ ်ရဒသ ွငျ်ားအဆငေ့မ် ောျားမှ  ဆငေ့ ်က ောျား၊ မရရျားရော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား၊ အောဟောရ၊ က  ျ်ားမောရရျား၊ 

ကို သ်ွယ်ရရျားနငှေ့ ်အပခောျား သက်ဆ ိုငရ်သော  ယ်ပယ်မ ောျား၏ မူဝါဒမ ောျားအောျား 

ရပါငျ်ားစပ်ရရျား ွ ျ်ားအောျားရပျားရဆောငရွ်ကရ် ၊်  

- က ောျား၊ မရရျားရော မျှ ရသောရဒသအလ ိုက် စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်အောဟောရ ဖူလံိုမှုအရပဖမ ောျား ရဖေ်ာရဆောငရ်ော ွင ်

လယ်သမောျားမ ောျား အထျူားသပဖငေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားလယ်သမောျားမ ောျား၏ ရဒသ ဆ ိုငရ်ောဗဟိုသို မ ောျားအောျား 

အသ အမ ှ်ပပျုရလျားစောျားရ ၊် 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

- စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားရဂဟရဗဒစ စ်က ေ့သ ို ေ့ ရရရှည် ည် ံေ့ရသော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားစ စ်မ ောျားက ို 

ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားသညေ့စ် စ်မ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏စွမ်ျားဆောငရ်ည်  ိုျားပမြှငေ့ရ်စသညေ့် ရဂဟ 

စ စ်က ိုအရထောက်အကပူပျုသညေ့်စ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်မှုစ စ်မ ောျားက ို ရဖော်ရဆောငပ်ခငျ်ား၊  

- လူထိုအောျားလံိုျား၏စောျား ပ်ရ ကခောအ ွက်ရပ ိုငခွ်ငေ့မ် ောျား၊ အထျူားသပဖငေ့ ်ရပမယောက ေ့သ ို ေ့ရသော 

အပခောျားအရငျ်ားအပမစ်မ ောျားမှ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏အခွငေ့အ်ရရျားမ ောျားက ို ရဒသအဆငေ့ ွ်င ်

အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရဆောငရွ်က်ရရျားအောျား ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားပခငျ်ား နငှေ့ ် 

- ရ ောငသ်ူလယ်သမောျားသမဝါယမအသငျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်အရသျားစောျားနငှေ့အ်လ ်စောျားလိုပ်င ျ်ား မ ောျား ွင ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားအသငျ်ားဝငမ် ောျား၏ စောျား ပ်ရ ကခောပဖ ေ့ပ်ဖြူျားရော ွင ်မျှ မှုမရှ ပခငျ်ား  ို ေ့က ို 

အောရံိုစ ိုက်လိုပ်ရဆောငရ်ပျားပခငျ်ား - စသည်  ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။ 

 

3.2.7 က ြောျိုး၊ မမ ျိုး ြောကြိို စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောထို က်ိုန်မ ြောျိုး၏  န်ဖြိိုျိုး 

ကငွျ်ိုးဆကမ် ြောျိုး ငွ ်မပါငျ်ိုးစညျ်ိုးထည သ်ငွျ်ိုး ခငျ်ိုး  

 
စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား ငွ ်က ောျား၊ မရရျားရောကွောဟခ က်က ို မရှ ရအောငရ်ဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ားသည် အဓ က ထို ်လိုပ်မှုမ ောျား ငွ ်

အက  ျုျားရလောဒက် ိုရရှ ရစပါသည်။ စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့စ် ိုက်ပ  ျုျားရရျားအဖွ ှေ့၏ စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့စ် ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော အစ ရငခံ်စော 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ အရ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားသွငျ်ားအောျားစိုမ ောျား ရရှ ရရျား ငွ ်က ောျား၊ မရရျားရော 

ကွောဟခ က်မရှ ရအောငရ်ဆောငရွ်က်န ိုငပ်ါက အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား ထိုပ်လိုပ်န ိုငသ်ညေ့် အထကွ်နှု ျ်ား သည် ၂၀ မှ ၃၀ 

ရောခ ိုငန်ှု ျ်ားအထ   ိုျား က်လောရ ကောငျ်ား ဖံွှေ့ မဖ ျုျား ဆ န ိုငင်မံ ောျားရှ  စိုစိုရပါငျ်ားစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားထကွက်ို မ် ောျားက ို ၂.၅ မှ ၄ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ား 

အထ   ိုျား က် ထို ်လိုပ်န ိုင ်ရ ကောငျ်ားနငှေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခောမလံိုရလောက်ရသောကမဘောေ့လူဉ ျားရရအောျား ၁၂ မှ ၁၇ ရောခ ိုငန်ှု ျ်ား 

အထ  ရလျှောေ့ခ န ိုငရ် ကောငျ်ား ရ ွှေ့ ရှ  ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ ခ ေ့ပါသည်(FAO, 2011)။ ဤအရပခ အရ  ွင ်က ောျား၊ 

မရရျားရောထညေ့်သငွျ်ားစဉျားစောျားမှုမ ောျား စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားအစောျားအစော ကွငျ်ားဆက်မ ောျား  ွငထ်ညေ့်သငွျ်ား ရပါငျ်ားစပ်စဉျားစောျားပခငျ်ားသည် 

လူ ေ့အခွငေ့အ်ရရျားရှုရထောငေ့အ်ရ လ ိုအပ်သည်သောမက အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရဆောငရွ်က်မညေ့်  ယ်ပယ်မ ောျား ွင ်

ရရရှည် ည် ံေ့ရသော   ိုျား က်မှု ရရှ ရစရ  ်လ ိုအပ်ခ က ်စ်ခိုလည်ျားပဖစ်ပါသည်။ က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှမှုဆ ိုငရ်ော 

အရပခခံမူမ ောျား ပဖငေ့ ်ဖ  ် ျားထောျားရသော   ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်အစ စဉမ ောျားသည် ယှည်မပ ျုငန် ိုငစွ်မ်ျားနငှေ့ ်က ောျား၊ မ 

  ျ်ား ူည မျှမှုက ို လွှမ်ျားပခံျုန ိုငမ်ပ ျား ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျားမှုရလျှောေ့ခ ရရျားက ို ဉ ျား ည်ရစန ိုငသ်ည်။   ဖ် ိုျား ကွငျ်ားဆက် 

 စ်ရလျှောက် က ောျား၊ မရရျားရောဆက်သွယ်ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ားနငှေ့ ်အခ ျ်ားကဏ္ဍမ ောျားက ို ပံိုရဖေ်ာ 

ရဆောငရွ်က်ရ အ်ရရျားကက ျားပါသည်။ အဆ ိုပါလိုပ်င ျ်ားစဉသည် လက်ရှ    ိုငျ်ားပပည်  စ်ခို ၏ အရပခအရ နငှေ့ ်

စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောထက်ွပစစည်ျားမ ောျား ကဏ္ဍမ ောျားနငှေ့ ်က ောျား၊ မရရျားရော 

ဆက်သွယ်ရဆောငသ်ွယ်ရဆောငရွ်က်ရရျားအရပခအရ မ ောျားအောျား   က မှ က်  ်ရသော  ောျားလည်မှုအရပေါ် ွင ်

အရပခခံပါသည်။ က ောျား၊ မရရျားရော ရပပောငျ်ားလ ရစန ိုငရ်သော အငအ်ောျား မ ောျားသည် 

  ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်မှုစက်ဝ ျ်ား ွင ်အက ေ့အ်သ ် မရှ ပါ။   ဖ် ိုျား ကွငျ်ားဆက်၏ အက  ျုျားပဖစ် ည်မှုသည် 

ကွငျ်ားဆက် ွငပ်ါဝငသ်ူမ ောျား၏ အပပျုသရဘောရဆောင ်ရသော ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုနငှေ့ ်
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

  ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက် စ်ရလျှောက်ပါဝငရ်သော ရံဖ ရ်ံခါ ွင ်မပမငန် ိုငသ်ညေ့် သ ို ေ့မဟို ် သ  မထောျားမ ရသော 

အခ ျ်ားကဏ္ဍမ ောျားမှ ပါဝငရ် ရသော  အမ  ျုျားသမ ျား ပါဝငပ် သ်က်သူ မ ောျားစွော ည်မှ ရ ပါသည်။  

က ောျား၊ မရရျားရောထ ရှလယွ်ရသော   ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်မူရဘောငသ်ည်   ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက် ထ ရရောက် မရှ ရသညေ့် 

အရပခခံအခ က်မ ောျားပဖစ်ရသော  စ်ဉ ျားခ ငျ်ားအဆငေ့က် ို ဉ ျား ည် မပ ျား က ောျား၊ မရရျားရော အရပေါ်အရပခခံသညေ့် 

  ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်အရပေါ်အဟ ေ့အ် ောျားမ ောျားအရပေါ် ွင ်အဓ ကထောျား ဉ ျား ည်ပါသည်။ က ောျား၊ မရရျားရောထ ရှလွယ်ရသော 

  ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်မူရဘောင၏် ရည်ရွယ်ခ က် မှော ကွငျ်ားဆက်၏ စ  ်အပ ိုငျ်ားအောျားလံိုျား ငွ ်

အဟ ေ့အ် ောျားမ ောျားပဖစ်ရစရသော ကွငျ်ားဆက် ွင ်ပါဝငမ်ှု၊ အက  ျုျားပဖစ်ထ ွျ်ားရသော အရပခအရ မ ောျားအောျား 

ရရှ ပခငျ်ားနငှေ့ထ်  ျ်ားခ ျုပ်န ိုငပ်ခငျ်ား နငှေ့ ်အက  ျုျား ခံစောျားခွငေ့ ်မ ောျားရယူထ  ျ်ားခ ျုပ်န ိုငမ်ှုစသည်  ို ေ့အောျား ရဖေ်ာထို ်ရ ပ်ဖစ်ပါသည် 

(FAO 2016)။  

က ောျား၊ မရရျားရောက စစရပ်မ ောျားက ို စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော  ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက် ွင ်ရပါငျ်ားစပ်ထညေ့်သွငျ်ား စဉျားစောျားသညေ့်အခါ 

ရအောက်ရဖေ်ာပပပါ အခ က်မ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားသငေ့ပ်ါသည် -  

- စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော   ဖ် ိုျားကငွျ်ားဆက်မ ောျား ငွ ်အမ  ျုျားသောျား၊ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ အခ ျ်ား ကဏ္ဍမ ောျားနငှေ့ ်

 ောဝ မ် ောျားက ို  ောျားလည်ရစရ  ်သိုရသ  မ ောျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ရဆောငရွ်က ်ပခငျ်ား၊ 

- စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော   ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်မ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားစွမ်ျားရည်ပမြှငေ့ ်ငရ်ရျား လ ိုအပ်ခ က်မ ောျားက ို 

ရပဖရှငျ်ားပခငျ်ား၊ 

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအ ွက် စ ျားပွောျားရရျား  ိုျား က်မှုမ ောျားက ို ပံေ့ပ ိုျားပခငျ်ား၊  

- က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှမှုရှ ရသော ရ ျားကွက်ဉ ျား ည်သညေ့် ရပဖရှငျ်ား ည်ျားမ ောျားအောျား ပမြှငေ့ ်င ်ပခငျ်ား၊  

- မျှ ရသော အက  ျုျားခံစောျားခွငေ့ခွ် ရဝမှုယနတရောျားက ို ဖ  ် ျားပခငျ်ား၊  

- ပပဿ ောမ ောျားသံိုျားသပ်ပခငျ်ားနငှေ့အ်ရပဖရှောပခငျ်ားမ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားပါဝငရ်စပခငျ်ား၊  

- သွငျ်ားအောျားစိုမ ောျားနငှေ့ ်ရ ျားကွက်သ ငျ်ားအခ က်အလက်မ ောျား ရယူန ိုငရ်  ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား အ ွက် 

အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားဖ  ် ျားရပျားပခငျ်ား၊  

- ပပျုပပငစ် မံထောျားသညေ့် ထို ်ကို မ် ောျား  ိုျားခ  ှေ့ထို လ်ိုပ်ရ အ် ွက် ပစစည်ျားက ရ ယောမ ောျား  ဝယ်ယူရ  ်

အမ  ျုျားသမ ျားအဖွ ှေ့မ ောျားအောျား ကူည ပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသွောျားလောရရျားအခက်အခ မ ောျားနငှေ့ ်လူမှုရရျားအဟ ေ့အ် ောျားမ ောျားရက ေ်ာလွှောျား န ိုငရ်ရျား ကူည ပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျားပ ိုငလ်ိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ိုကို သ်ွယ်ရရျားအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားသ ို ေ့ ဝငရ်ရောက်ရ အ်ောျားရပျား ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ဘဝသောယောဝရပပောရရျားအ ကွ် ပ ိုမ ိုလံိုပချံုရသော အလိုပ်ပ ်ဝ ျ်ားက င/် အလိုပ်ရ ရောက ို 

ရဖော်ထို ်ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား - စသည်  ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

4. မဒသ ငွျ်ိုး နညျ်ိုးဗ ြူဟြောနငှ  ်လိုပ်ငန်ျိုးမဆြောင ွ်ကမ်ှုအစအီစဉ 

 

4.1 စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မမ ျိုး ြောကြိို မဆြောင ွ်က ်မှု 

 ြိိုငျ်ိုး ငွထ်ည သ်ငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုးမ ျိုးမဟြောဗ ြူဟြောမူမဘြောင ်

 

စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောဏ္ဍမ ောျားအောျားလံိုျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရောအပမငမ် ောျားသည် အရရျားကက ျားရသော 

အခ ျ်ားကဏ္ဍမှ ပါဝငရ် ပါသည်။ စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ော ရရျားရောမူဝါဒမ ောျား၊ 

အစ အစဉမ ောျားနငှေ့လ်ိုပ်င ျ်ားမ ောျားဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရစရရျား ွင ်ရပမယော၊ ရခ ျားရင၊ွ   ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျား လိုပ်င ျ်ားမ ောျား၊ 

သ ငျ်ားအခ က်အလက်နငှေ့ ်ည်ျားပညောအပါဝင ်သယံဇော  အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားရရှ မှု   ို ေ့ ွင ်က ောျား၊ မမည မျှမှုမ ောျားက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရမည်။ အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျားသည် ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျားသူအမ ောျားစိုက ို က ိုယ်စောျားပပျုမပ ျား ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ 

အသက်ရမျွားဝမျ်ားရက ောငျ်ား မှုအ ွက် ရဒသရှ  သဘောဝသယံဇောမ ောျားက ို မှ ခ ိုအောျားထောျားရ ရမပ ျား 

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုရ ကောငေ့ ်အခ  ျုျားမည ဘ  ထ ခ ိုက်လွယ် ကပါသည်။ 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျားဆ န ိုငင်မံ ောျားရှ ရက ျားလက်ရ အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် အ မ်ရထောငစ်ိုမ ောျားအ ွက် ရရရရှ ရရျားနငှေ့ ်ခ က်ပပျု ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်

အပူရပျားပခငျ်ား  ို ေ့အ ွက် စွမ်ျားအင ်ရရှ န ိုငရ် ရ်ရျား  ို ေ့အပပင ်စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျားအ ွကပ်ါ အဓ က ောဝ ရ်ှ မပ ျား 

၎ငျ်ား  ို ေ့သည် မ ိုျားရခါငပ်ခငျ်ား၊ ပံိုမှ မ်ဟို ်ရသော မ ိုျားရွောသွ ျ်ားပခငျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောပပျု ျ်ား  ျားမှုမ ောျားမှ အနှု ် 

ရဆောငရ်သောအက  ျုျားသက်ရရောက်မှုရရှ ရစပါသည်။ ၎ငျ်ား  ို ေ့၏အခ ျ်ားကဏ္ဍ၊ အရငျ်ားအပမစ်မ ောျား မည မျှစွောရရှ မှုနငှေ့ ်

သွောျားလောမှုှေ့က သ် ်ခ က်မ ောျားရ ကောငေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားသည် အရပခအရ  အမ  ျုျားမ  ျုျား  ို ေ့ ွင ်ရရကက ျားပခငျ်ား၊ 

မ ျားရလောငပ်ခငျ်ားနငှေ့ ်ရပမမပ ျုပခငျ်ား စသညေ့် သဘောဝရဘျားအနတရောယ် မ ောျားနငှေ့အ်ခ  ျုျားမည မျှစွော ထ ခ ိုက်ခံစောျားရ ရပါသည်။ 

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားရ ကောငေ့ပ်ဖစ်ရပေါ် လောရသော သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက ငန်ငှေ့ ်လူသောျားပခငျ်ားစော ောရထောက်ထောျားမှုဆ ိုငရ်ော 

အ ကပ်အ ည်ျား မ ောျားက ို  ံို ေ့ပပ န် ိုငရ် အ် ွက် က ောျား၊ မရရျားရောအရပခခံရသော မဟောဗ ြူဟောမ ောျား ရဖေ်ာထို ်ရ  ်

အရရျားကက ျားပါသည်။  

စ စ်က ရသောက ောျား၊ မ ဆ ျ်ားစစ်ရလေ့လောခ က်၊ က ောျား၊ မခွ ပခောျားမှုဆ ိုငရ်ော အခ က်အလက်မ ောျား 

စိုရဆောငျ်ားပခငျ်ားနငှေ့အ်သံိုျားခ ပခငျ်ား၊ က ောျား၊ မရရျားရောအရပခခံရသော အခ က်အလက်မ ောျားနငှေ့ ်စံနှု ျ်ားမ ောျား သ ်မှ ်ပခငျ်ား၊ က ောျား၊ 

မရရျားရောသရဘောထောျားအပမငမ် ောျားက ို ပ ိုမ ိုအောရံိုစ ိုကမ်ပ ျား အရထောက်အကူ ပဖစ်ရစရ  ်

လက်ရ ွှေ့က ရသော ည်ျားစ စ်မ ောျားရဖေ်ာထို ်ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား  ို ေ့မှ  ဆငေ့ ်အောဆ ယံ အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားသည် 

ရရရှည် ည် ံေ့ရသော ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုဆ ိုငရ်ော ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က် ရရျား ငွ ်က ောျား၊ မရရျားရော 

မ ူကွ ပပောျားမှုအပမငန်ငှေ့ ် ျ်ား ူရရှ ရစရရျားမူ  ို ေ့က ို ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ မူဝါဒမ ောျား၊ လိုပ်ရဆောငခ် က်အစ အစဉမ ောျား 

နငှေ့အ်ပခောျားလိုပ်င ျ်ားအစ အမံမ ောျား ွင ်ထညေ့်သငွျ်ားရရျားဆွ ရ  ်အောျားရပျားရဆောငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည်။ 

ရောသ ဥ ိုရပပောငျ်ားလ မှုပဏောမလိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား ငွ ်အမ  ျုျား သမ ျားမ ောျားနငှေ့ရ်ဆွျားရနျွားပခငျ်ားနငှေ့ ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားပါဝငရ်ဆွျားရနျွားပခငျ်ား စသည်  ို ေ့က ို ထညေ့သ်ွငျ်ား စဉျားစောျားမပ ျား အမ  ျုျားသမ ျားအဖွ ှေ့မ ောျားနငှေ့ ်ကွ ယ်က်မ ောျား၏ 

အခ ျ်ားကဏ္ဍက ို ပ ိုမ ိုအောျားရကောငျ်ားရစရ  ်ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရဆောငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည်။ 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

4.2 စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောမ ျိုး ြောကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မမ ျိုး ြောကြိို မဆြောင ွ်ကမ်ှု 

 ြိိုငျ်ိုး ငွထ်ည သ်ငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုးမ ျိုးမဟြောဗ ြူဟြောမူမဘြောင ်

 

စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရောက ို ရဆောငရွ်က်မှု   ိုငျ်ား ငွ ်

ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရရျား ည်ျားလမ်ျားသည် မဟောဗ ြူဟောရည်မှ ျ်ားခ က်၏ အလံိုျားစံို ရည်ရွယ်ခ က်ပ ျ်ား  ိုငက် ို “၂၀၂၅ ခိုနစှ် 

 ွင ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ောမူဝါဒမ ောျား၊ ဖွ ှေ့စည်ျားပံိုမ ောျားနငှေ့ ်အစ အစဉမ ောျားက ို အဆငရ်ပပရခ ောရမွှေ့ စွောပမြှငေ့ ်ငန် ိုငရ်  ်

ရရရှည် ည် ံေ့ရသော ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က် မှုမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည မျှရရျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ် န်ငှေ့”် 

ဟူ၍သ ်မှ ်ခ ေ့ပါသည်။  

 

4.2.1 နညျ်ိုးလမ်ျိုးမ ြောျိုးနငှ  ်မထြောကခ်ံည လ်ိုပ်ငန်ျိုးစဉမ ြောျိုး 

 

ရည်ရွယ်ခ က်မှောရဒသ ွငျ်ားအဆငေ့န်ငှေ့အ်မ  ျုျားသောျားအဆငေ့အ်စောျားအစော၊စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ော ကဏ္ဍမ ောျား၏ 

မူဝါဒမ ောျား၊ အစ အစဉ မ ောျား၊ လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားနငှေ့ ်ဖွ ှေ့စည်ျားပံိုမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ  ျ်ား ူ 

ည မျှရရျားက ိုပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားရ န်ငှေ့ပ်ညောရပျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားရဆောငရွ်ကရ် ပ်ဖစ်ပါသည်။ ရအောက်ရဖော် ပပပါလိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရမည် -  

- က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် မ ောျားက ိုရဆောငရွ်က်ရ သညေ့် ရဒသ ွငျ်ား၊ အမ  ျုျားသောျား ရရျားအဖွ ှေ့မ ောျား၊ 

အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားမ  ်ဖက်မ ောျားနငှေ့သ်က်ဆ ိုငရ်သော သ ငျ်ား အခ က်အလက်မ ောျား မျှရဝပခငျ်ားနငှေ့ ်

ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားက ို အရှ  အ်ဟို ပ်မြှငေ့ ်ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

- သက်ဆ ိုငရ်ော အောဆ ယံကဏ္ဍခွ အလ ိုက် လိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျား ွင ်အဆငေ့ပ်မငေ့စ် မံခ ေ့ခွ် မှု မ ောျားပဖငေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောရရျားရောကဏ္ဍ မူဝါဒမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ   ျ်ား ူည မျှရရျားက ို ရထောက်ခံပခငျ်ား၊  

- စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောကဏ္ဍ သက်ဆ ိုငရ်ောရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်န ိုငင် ံကော ဖ ိုရမ်မ ောျား ငွ ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားအောျား ပါဝငခွ်ငေ့ရ်ပျားပခငျ်ားပဖငေ့ ်အရ ွှေ့အ ကံျုမ ောျားနငှေ့ ်သငယ် ူခ ေ့ရသည်မ ောျားက ို 

မျှရဝပခငျ်ားစသည်  ို ေ့က ို ပမြှငေ့ ်ငအ်ောျားရပျားပခငျ်ား၊  

- စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ော ကဏ္ဍဆ ိုငရ်ော မူဝါဒမ ောျား၊ လ ိုက်ရလျှောည ရထမွှု နငှေ့ ်

ရလ ောေ့ပါျားသက်သောရစရရျားလိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားရရျားဆွ ရ  ်အ  ိုငပ်ငခံ်လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား  ွင ်က ောျား၊ မရရျားရော 

ကျွမ်ျားက ငပ်ညောရငှမ် ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၏ ထ ရရောက်ရသော ပါဝငရ်ဆောငရွ်က်မှုက ို 

ရသခ ောရစပခငျ်ား၊  

- က ောျား၊ မ မ ူကွ ပပောျားမှုမ ောျားက ို ရပဖရှငျ်ားရ ရ်ည်ရွယ်၍ အမ  ျုျားသောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျား လိုပ်ကွက်ငယ် 

ရ ောငသ်ူလယ်သမောျားမ ောျား ရပါငျ်ားစည်ျားရဆောငရွ်ကရ်မညေ့် လိုပ်င ျ်ားစဉ မ ောျားပဖစ်ရသော 

ထ  ျ်ားသ မ်ျားကောကွယ်ရသော စ ိုက်ပ  ျုျား ည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်ရောသ ဉ ိုနငှေ့လ် ိုက်ရလ ော ည ရထ ွပဖစ်မညေ့် 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

- က ောျား၊ မ အရပခပပျုပံိုစံမ ောျားနငှေ့ ်စောျား ပ်ရ ကခော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်ယဉရက ျားမှုမမျှ ပခငျ်ား 

စသည်  ို ေ့က ိုရပဖရငှျ်ားရ  ်စောရွက်စော မ်ျားမ ောျားနငှေ့ ်ပစစည်ျားမ ောျား ထို ်ရဝမှုက ို ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊  

- စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောကဏ္ဍ  ို ေ့ ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရောက ို ရဆောငရွ်က်မှု   ိုငျ်ား ွင ်

ထညေ့်သွငျ်ားရဆောငရွ်က်သညေ့် ကဏ္ဍက ိုပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊ 

- ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့ ွ်င ်က ောျား၊ မရရျားရော နငှေ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညေ့မ်ူဝါဒမ ောျားက ို ရဖော်ထို ်ခ မှ ်ပခငျ်ား - 

စသညေ့်လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရပါမည်။  

 

4.2.2 စွမ်ျိုးမဆြောင ်ည် မြှင  ်င ်ခငျ်ိုး 

 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ရ်ောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရောမ ောျားထညေ့် သွငျ်ား 

ရပါငျ်ားစည်ျားရရျားအ ွက် မူဝါဒခ မှ ်သူမ ောျား၊ လယ်ယောလိုပ်သောျားမ ောျားနငှေ့ ်ရ ောငသ်ူလယ် သမောျားမ ောျား၏ 

စွမ်ျားရဆောငရ်ည်က ို ခ ိုငမ်ောလောရစရရျား  ည်ရဆောက်ရ  ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ရအောက်ရဖောပ်ပပါလိုပ်င ျ်ားမ ောျားစဉမ ောျားက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရမည်။  

- ပါဝငပ် ်သက်သူမ ောျား အောျားလံိုျား၏လ ိုအပ်ခ က်မ ောျားရဖော်ထို ်ရ  ်အက ပဖ ်ရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား၊  

- အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအောျား ရောသ ဉ ိုနငှေ့လ် ိုက်ရလ ောည ရထပွဖစ်ရစရသော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား လိုပ်င ျ်ား မ ောျားနငှေ့ ်က ောျား၊ မ 

ရရျားရောကဏ္ဍနငှေ့ ်သက်ဆ ိုငသ်ညေ့် သင ် ျ်ားမှ ်စိုမ ောျား ထို ် ရဝရော ွငပံ်ေ့ပ ိုျားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

- က ောျား၊ မ ရရျားရောအရပေါ် သကရ်ရောက်မှု အက ပဖ ်ရရျား ယနတရောျားမ ောျားအ ကွ် စွမ်ျားရဆောင ်ရည် ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရ  ်

အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအောျား ပံေ့ပ ိုျားပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျား စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားပညောရပျားဝ ထ်မ်ျားမ ောျားအောျား သင ် ျ်ားမ ောျားပ ို ေ့ခ ပခငျ်ား၊  

- ရရရှည် ည် ံေ့ခ ိုငမ်မ ရသော အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားအသံိုျားခ ပခငျ်ား အထျူားသပဖငေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားထို ် လိုပ်မှုစ စ်မ ောျား ွင ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၏ အသ ပညောဗဟိုသို နငှေ့ ်အရ ွှေ့အ ကံျုမ ောျား ခ ိုငမ်ောရစရ  ်က ောျား၊ မရရျားရော အရပခခံရသော 

က  ျ်ားကဏ ျ်ားအရပခခံသ ငျ်ားအခ က် အလက်စ စက် ို ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရအောငရ်ဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  

- ရောသ ဉ ိုနငှေ့လ် ိုက်ရလျှောည ရထပွဖစ်ရစရသော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်က ောျား၊ မ 

ရရျားရော  ို ေ့နငှေ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညေ့် သင ် ျ်ားပ ို ေ့ခ သူမ ောျား/ဆက်သယ်ွရဆောငရွ်ကရ်မညေ့သ်ူ မ ောျားအဖွ ှေ့မ ောျားက ို 

စွမ်ျားရဆောငရ်ည်ပမြှငေ့ ်ငသ်ညေ့အ်စ အမံမ ောျားရဆောငရွ်က်ရပျားပခငျ်ား၊  

 
 

4.2.3 အဖွ ွံ့အစညျ်ိုးဆြိိုင ်ြောမူမဘြောင ်

 

က ောျား၊ မ ရရျားရော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ရ်ောသ ဉ ို ရပပောငျ်ားလ  ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်ရဒသ ွငျ်ား အဆငေ့န်ငှေ့ ်

အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့အ်ဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားအ ကောျား ဆက်နယွ်မှုအောျားရကောငျ်ားရစရ  ်ပဖစ်ပါ သည်။ 

ရအောက်ရဖော်ပပပါအခ က်မ ောျားက ိုထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားရမည် -  

- စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ရ်ောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုဆ ိုငရ်ော ဉ ျားရဆောငမ်ှုလိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မရရျားရော 

အပမငမ် ောျားက ိုရပါငျ်ားစပ် ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားသညေ့်လိုပ်င ျ်ားမ ောျားရဆောငရွ်က်ရ  ်ရရွျားခ ယ်ထောျားသညေ့် 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့အ်ဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၏ စွမ်ျားရဆောင ်ရည်နငှေ့ ်အရပခအရ က ို 

ဆ ျ်ားစစ်ရလေ့လောခ က်မ ောျားပပျုလိုပ်ပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသမ ျား လယ်သမောျားမ ောျားဉ ျားရဆောငရ်သော လယ်သမောျား သမဝါယမအသငျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်အသငျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျားက ို 

ပံေ့ပ ိုျားရသော အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၏ အရကောငျ်ားဆံိုျား အရလေ့အက ငေ့မ် ောျား ဖလှယ်ပခငျ်ား 

အရလေ့အက ငေ့မ် ောျားက ိုပံေ့ပ ိုျားရပျားပခငျ်ား၊  

- အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်ရငျ်ားနှ ျားပမြှျုပ်နှမံှုဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်မှု မူရဘောငမ် ောျား ငွ ်က ောျား၊ မရရျားရောက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားမပ ျား က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ဆ် ိုငရ်သော လိုပ်င ျ်ား ရဆောငရွ်က်မှု ယနတရောျားမ ောျားက ို 

  ိုျားပမြှငေ့ရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

- ဖွ ှေ့စည်ျား ည်ရဆောက်ပံိုအောျား အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့၊် ရဒသနတရအဆငေ့န်ငှေ့ ်လ ိုက်ရလ ောည ရထ ွ

ပဖစ်ရစရသောအစ အစဉမ ောျား၊ ရစောငေ့ ်ကညေ့်စစ်ရဆျားအက ပဖ ်ပခငျ်ားယနတရောျားက ို   ိုျား က် ရစပခငျ်ားပဖငေ့ ်

အောျားရကောငျ်ားရအောငရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ား - စသည်  ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။  

 

4.2.4 မဟြောဗ ြူဟြောမ မြောကမ်ြိ ဖ်က ် ညမ်ဆြောက ်ခငျ်ိုးနငှ  ်အြောျိုးမကြောငျ်ိုးမစ ခငျ်ိုး 

 

ရည်ရွယ်ခ က်မှော အစ ိုျားရနငှေ့ ်ပိုဂဂလ က ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားအပါအဝင ်န ိုငင် ံကောနငှေ့ ်ရဒသ ွငျ်ားအဆငေ့မ် ောျား ွင ်

မဟောဗ ြူဟောရပမောက်မ  ်ဖက်မ ောျားနငှေ့ ်သံိုျားပွငေ့ဆ် ိုင ်ဆက်ဆရံရျား က ို ခ ိုငမ်ောစွောဖ  ် ျားန ိုငရ် ပ်ဖစ်ပါသည်။ 

ရအောက်ရဖော်ပပပါ လိုပ်ရဆောငခ် က်မ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ား စဉျားစောျားန ိုငပ်ါသည် -  

- စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုဆ ိုငရ်ောပမောဏ ရဆောငရွ်က်မှုလိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား အောျား 

သငယူ်ရလေ့လောန ိုငရ် န်ငှေ့အ်ရ ွှေ့အ ကံျုမ ောျားဖလှယ်န ိုငရ်  ်ရလေ့လောရရျားအစ အစဉ မ ောျားနငှေ့ ်

ရလေ့လောရရျားခရ ျားမ ောျား သွောျားရရောက်န ိုငရ်ရျားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

- က ောျား၊ မ ရရျားရောက ို ရဆောငရွ်က်မှု  ိုငျ်ား ွငထ်ညေ့်သငွျ်ားစဉျားစောျားရရျား လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား အ ွက် 

အလောျားအလောရှ ရသော ရ ပံ်ိုရငအွရငျ်ားအပမစမ် ောျားက ို ရှောရဖွရဖော်ထို ်ရ  ်စကကက  ် စ်ခိုရှ ရရျား 

ရထောက်ပံေ့ရပျားပခငျ်ား - စသည်  ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။  

 

4.2.5 သ ငျ်ိုးအခ ကအ်လက၊် ဆကသ်ယွမ် ျိုးနငှ  ်သ ငျ်ိုး ပန်ကကြောျိုးမ ျိုး 

 

ရည်ရွယ်ခ က်မှော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်ရောသ ဥ ို ရပပောငျ်ားလ မှုလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရောက ို 

ဉ ျား ည်ရဆောငရွ်က်သညေ့် သ ငျ်ားအခ က်အလက်စ မံခ ေ့ခွ် မှုစ စ် စ်ခို  ည်ရထောငရ်  ်ပဖစပ်ါ သည်။ 

ရအောက်ပါလိုပ်ရဆောငခ် က်မ ောျားက ိုထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားန ိုငပ်ါသည် -  

- အထျူားသပဖငေ့ ်အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျား၊ လူငယ်မ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားမ ောျားအောျား ဉ ျား ည်ရသောစ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားနငှေ့ ်

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော သ ငျ်ားအခ က်အလက်မ ောျားက ို ရယအူသံိုျားခ  ပခငျ်ား၊  

- က ောျား၊ မရရျားရော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ား  ို ေ့က ို ဉ ျား ည်ရသော အသ  

ပညောအရပခပပျုသ ငျ်ားအခ က်အလက်စ မံခ ေ့ခွ် မှုစ စ် ည်ရဆောက်ပခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

- စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော က ောျား၊ မ ရရျားရောက ို အရပခခံရသော 

သ ငျ်ားအခ က်အလက်မ ောျားနငှေ့ ်စောရွက်စော မ်ျားမ ောျားပဖ ေ့ရ်ဝပခငျ်ား - စသည်  ို ေ့ပဖစ်ပါ သည်။  

 

4.2.6 သိုမ သန၊ ဆန်ျိုးသစ ်ထီငွမ်ှုနငှ န်ညျ်ိုးပညြော 

 

ရည်ရွယ်ခ က်မှော ရောသ ဉ ိုနငှေ့လ် ိုက်ရလ ောည ရထရွသော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား ည်ျားပညောမ ောျားက ို ပံေ့ပ ိုျား ရပျားရသော က ောျား၊ မ 

  ျ်ား ူ သိုရ သ ပပျုရဆောငရွ်က်သညေ့် လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်  ်ပဖစ်ပါသည်။ ရအောက်ပါ 

လိုပ်ရဆောငခ် က်မ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားန ိုငပ်ါသည်။  

- အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား ငွ ်က ောျား၊ မ ရရျားရောအရပခခံသညေ့် ကောကွယ်ထ  ျ်ားသ မျ်ားသညေ့် စ ိုက်ပ  ျုျား 

ရရျားဆ ိုငရ်ောအရလေ့အက ငေ့မ် ောျားနငှေ့ ် ည်ျားပညောမ ောျားက ို အရပခခံစောရငျ်ားမ ောျားရကောက် ယူ ပခငျ်ား၊  

- စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ မှုမှ ရောသ ဉ ိုနငှေ့လ် ိုက်ရလ ောည ရထပွဖစ်ရသော 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားစ စ်က ိုရပပောငျ်ားလ န ိုငရ် လ်ိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်ပ ိုမ ိုပပညေ့်စံိုရသော က ောျား၊ မရရျားရော 

အပမငန်ငှေ့ပ်ါဝငန် ိုငမ်ှုက ိုသ ရှ  ောျားလည်ရစရ  ်သိုရ သ ပပျုလိုပ်င ျ်ားမ ောျား အောျားရကောငျ်ား ရအောငရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

- က ောျား၊ မ   ျ်ား ူည မျှရရျားပပဿ ောမ ောျားက ို ရပဖရှငျ်ားန ိုငရ်ရျားအ ွက် သက်ဆ ိုငရ်ောသငေ့ ်

ရလ ော်ရသော ည်ျားပညောမ ောျား၊ သ ငျ်ားအခ က်အလက်မ ောျားနငှေ့ ်ဗဟိုသို စ စ်မ ောျားက ို အဆငေ့ ်

ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားပါဝငသ်ညေ့် သိုရ သ နငှေ့ဖံွ်ှေ့ မဖ ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်န ိုငရ်ရျား 

အရှ  အ်ဟို ပ်မြှငေ့ ်ငရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ား -   ို ေ့ပဖစ်ပါသည်။ 

5. အမကြောငအ်ထညမ်ဖြော်မှုလိုပ်ငန်ျိုးစဉ 

 
အောဆ ယံလယ်ယောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရောဝ က်က ျားမ ောျားအဆငေ့ ်(AMAF)  ည်ျားလမ်ျားမှ အ ကပံပျုခ က်မ ောျားသည် 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောရရျားရောကဏ္ဍမ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ   ျ်ား ူည မျှ ရရျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်  ်

အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ ကက ျုျားပမျ်ားမှုမ ောျားအ ွက် လမ်ျားညွှ ခ် က်ပဖစ်ပါ သည်။  အောဆ ယံ လယ်ယောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောဆ ိုငရ်ော ဝ က်က ျားမ ောျား၏ အဆငေ့ပ်မငေ့အ်ရောရှ  မ ောျား အထျူားအစည်ျားအရဝျား(SOM-AMAF)သည် 

အောဆ ယံစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော သိုရ သ နငှေ့ ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့ (ATWGARD)၊ အောဆ ယံ 

ရမွျားပမြူရရျားကဏ္ဍဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့ (ASWGL)၊  သ ျားနှဆံ ိုငရ်ော အောဆ ယံလိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့ (ASWGC)၊ 

ငါျားရမွျားပမြူရရျားနငှေ့ ်ရရလိုပ်င ျ်ားဆ ိုငရ်ော အောဆ ယံလိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့ (ASWGFi)၊  အောဆ ယံသစ်ရ ော 

ရရျားရောအဆငေ့ပ်မငေ့အ်ရောရှ မ ောျား(ASOF) နငှေ့ ်အပခောျားသက်ဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျားအောျား AMAF  ည်ျားလမ်ျားမ ောျားမှ 

ရထောက်ခံခ က်မ ောျားရပျား ပခငျ်ားပဖငေ့သ်က်ဆ ိုငရ်ောလိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျား အရကောင ်

အထည်ရဖော်ရရျားအ ွက်လမျ်ားညွှ န် ိုငပ်ါသည်။ အောဆ ယံစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော သိုရ သ နငှေ့ ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့ 

(ATWGARD)သည် အောဆ ယံအ ွငျ်ားရရျားမ ျားခ ျုပ်ရံိုျားနငှေ့ ်အ  ျားကပ်ညြှ နှု ငျ်ား ရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားပဖငေ့ ် AMAF ခ ဉျားကပ်မှု 

 ည်ျားလမ်ျားမ ောျားအောျား အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာရရျား ွင ်အောဆ ယံမ  ်ဖက်အဖွ ှေ့စည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်မ ူည ရသော 

ပါဝငပ် ်သက်သူမ ောျားမှ အရထောက်အပံေ့မ ောျား ရယူရဆောငရွ်က်ရ လ် ိုအပ်မည်ပဖစ်ပါသည်။  
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ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

မနြောကဆ်က ်ွ  ၁ - ကဏ္ဍအလြိိုကမ်ဆြောင ွ်ကခ် ကမ် ြောျိုး၏ မဟြောဗ ြူဟြောစမံီခ က ်ငွ ်

က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြောပါဝငစ်ွကဖ်ကမ်ှုအ ကွ ်မထြောကခ်ံခ ကမ် ြောျိုး 

 

ရအောက်ရဖော်ပပပါ ကဏ္ဍအလ ိုက် ရဆောငရွ်က်ခ က်မ ောျား၏ မဟောဗ ြူဟောစ မံခ က်မ ောျားအောျား  

ခ ဉျားကပ်မှု ည်ျားလမ်ျားမ ောျားအ ွက် အ ကံပပျုခ က်မ ောျားက ို ရရျားဆွ ရ  ်ပပ လ်ည် ပပ လ်ည် သံိုျားသပ် ခ ေ့ပါသည်။ 

 

စာားနပ်ရိက္ခာ၊ စိိုက္ပ် ိ ားရရားနငှ  ်သစရ် ာဆိိုငရ်ာ အာဆယီ ံပ ားရပေါငာ်းရဆာငရွ်က္မ်ှုအ ကွ္် 

မဟာဗ ျူဟာစမံီက္န်ိား (၂၀၁၆-၂၀၂၅) 

 

မဟြောဗ ြူဟြော 

အခ ကမ် ြောျိုး 

(ST) 

က ြိ ျိုးမကကြောငျ်ိုး မဖြော် ပခ က ် လိုပ်ငန်ျိုးစဉမ ြောျိုး က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ပါဝငစွ်ကဖ်ကမ်ှုမ ြောျိုး 

ST ၁ “ပ ်ဝ ျ်ားက ငထ်  ျ်ား 

သ မ်ျားရရျား”  ည်ျားပညော မ ောျား၊ 

အရငျ်ားအပမစ် 

စ မံခ ေ့ခွ် သညေ့်စ စ်မ ောျား နငှေ့ ်

ရ  ်သ မျ်ားခ   မ်  ိုင ်

မ နငှေ့ရ်  ်သ မ်ျားခ   လွ်  ် 

အရလအလွငေ့မ် ောျားအောျား 

ရလ ောေ့ခ ရရျား စသညေ့် 

ရရရှည် ည် ံေ့သညေ့် 

 ည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို 

အသံိုျားပပျုမပ ျား ထို ်လိုပ်မှု 

မ ောျား၏အရည်အ ွက် နငှေ့ ်

အရည်အရသွျားက ို 

ပမြှငေ့ ်ငရ် ၊်  

၁.၁၃။ အမ  ျုျားသောျား အဆငေ့ ်

စောရငျ်ားအငျ်ား မ ောျား၏ 

သရဘော ရောျား မ ောျား၊ 

 ည်ျားလမ်ျားမ ောျား နငှေ့ ်

 ငပ်ပခ က်မ ောျားက ို 

စံသ ်မှ ်ခ က်နငှေ့ ်

အည ပဖစ်ရစရ  ်အ ွက် 

အောဆ ယံ အဖွ ှေ့ဝင ်

န ိုငင်မံ ောျား၏  ည်ျားပညော 

စွမ်ျားရည်   ိုျား က်ရစရ  ်

အပခောျားန ိုငင်မံ ောျားအောျား 

ရလေ့လောပခငျ်ားနငှေ့ ်

  က ရသော အရပခ အရ  

ဆ ျ်ားစစ် 

ရလေ့လောခ က်မ ောျားနငှေ့ ်

အစ အစဉမ ောျား ရရျားဆွ ပခငျ်ား၊  

 

စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျား 

ရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောကဏ္ဍ 

မ ောျား ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရော 

မ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ား 

ရဆောငရွ်က် 

ရရျားအ ွက်သဟဇော  

ပဖစ်ရစရသော အယူ 

အဆမ ောျားနငှေ့ ်

 ည်ျားလမ်ျားမ ောျားအောျား 

ရဖော်ထို ်ပခငျ်ား၊  

ST ၂ ကို သ်ွယ်ရရျားအဆငရ်ပပ 

ရခ ောရမွှေ့ရစပခငျ်ား၊ စ ျားပွောျား ရရျား 

၂.၅။ အလောျားအလော 

ရကောငျ်ား သညေ့်စ ိုက်ပ  ျုျား 

အမ  ျုျားသမ ျားသမဝါယမ 

အသငျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်အဖွ ှေ့ 
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ပူျားရပါငျ်ားရဆောောင ်ရွက် 

ပခငျ်ားနငှေ့ ်ရ ျားကွက် 

ရရှ ရစရ ၊်  

 

ရရျားသမဝါယမ 

အသငျ်ားမ ောျား နငှေ့ ်

ရ ောငသ်ူလယ်သမောျား 

အသငျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျားအောျား 

စ ျားပွောျားရရျားခ   ်ဆက် 

မှုမ ောျား ထရူထောငရ်ပျား 

ပခငျ်ား၊  

အစည်ျားမ ောျား၏ပါဝငမ်ှုက ို 

ရသခ ောရစပခငျ်ား၊  

ST ၃  စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျား၊ 

အစောျားအစောရဘျား 

အနတရောယ်ကငျ်ားရှငျ်ား 

ရစရရျားနငှေ့ ်

ပ ိုမ ိုရကောငျ်ားမွ ရ်သော 

အောဟောရရရှ ရစရရျား နငှေ့ ်

မျှ မှုရှ ရစရရျား 

ရသခ ောရစရ ၊်  

၃.၅။ အစောျားအစော 

အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားအောျား 

အမယ်စံိုရစပခငျ်ား၊  

အရည်ရသျွားပမငေ့ ်

အစောျားအစောအမ  ျုျားစံို 

ထို ်လိုပ်ပခငျ်ားနငှေ့၊် 

အစောျားအစော   ဖ် ိုျား 

ကွငျ်ားဆက် ဖံွှေ့ မဖ ျုျားမှု 

မ ောျားက ို အောျားရကောငျ်ား 

ရစပခငျ်ားမှ စောျား ပ် 

ရ ကခောနငှေ့ ်အောဟောရ ဖူလံိုမှု 

  ိုျား က်ရစ ပခငျ်ား၊  

 

 

အဆ ိုပါလိုပ်င ျ်ားမ ောျား 

အရကောငအ်ထည် 

ရဖေ်ာရ န်ငှေ့ ်ဆံိုျားပဖ ် 

ခ က်ခ ပခငျ်ား  ို ေ့ ွင ်

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားပါဝင ်

ရစပခငျ်ား၊  

ST ၄ ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ား၊ 

သဘောဝရဘျားအနတရောယ် 

မ ောျားနငှေ့ ်အပခောျားလှုပ်ခ ် 

မှုမ ောျားအ ကွ် ခံန ိုငရ်ည် 

အောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ် ၊်  

 

၄.၇။ က ောျား၊ မရရျားရော 

မ ောျားက ို ရောသ ဉ ိုက ို 

သဟဇော  ပဖစ်ရသော 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား၊ ငါျားလိုပ် 

င ျ်ားနငှေ့ ်သစ်ရ ော 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်

ရပါငျ်ားစည်ျားပခငျ်ားပဖငေ့ ်

လူမှုရရျားနငှေ့ ်စ ျားပွောျားရရျား 

အ ွက် အမ  ျုျားသမ ျား 

မ ောျား၏ပ ိုမ ိုထ ခ ိုက် 

လွယ်မှုက ို သဘောဝ ရဘျား 

အနတရောယ်မ ောျား နငှေ့ ်

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ား လ  

က ောျား၊ မ ရရျားရော 

ရပါငျ်ားစည်ျားမှု စွမျ်ားရည် 

 ည်ရဆောက်ပခငျ်ား၊  
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ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ပခငျ်ား၏သက် 

ရရောက်မှုမ ောျား ွင ်

ရလျှောေ့ခ ရ  ်

အရလေ့အက ငေ့မ် ောျား၊  

ST ၅ 

 

အရသျားစောျားထို ်လိုပ်သူမ ောျား

နငှေ့ ်အရသျားစောျားနငှေ့ ်

အလ ်စောျားလိုပ်င ျ်ားရငှ ်

မ ောျား၏ ကမဘောေ့ရ ျားကွက် 

စံခ   စံ်ညွှ ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်အည  

ယှဉမပ ျုငန် ိုငစ်ွမျ်ား 

က ိုပမြှငေ့ ်ငန် ိုငရ်  ်အ ွက် 

ထို ်လိုပ်မှု၊  ည်ျားပညောနငှေ့ ်

ကို  ်ပစစည်ျား အရည်အရသျွား 

မ ောျား   ိုျား က်န ိုငရ်  ်

ရငဆ် ိုငရ် ရသညေ့် 

အက ေ့အ်သ ်မ ောျားအောျား 

အောဆ ယံ SME 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော မူဝါဒ 

အရသျားစ  ်နငှေ့အ်ည  

အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားပံေ့ပ ိုျားရ ၊်  

၅.၅။ ထို ်လိုပ်သူ 

မ ောျားနငှေ့ ်အရသျားစောျား၊ 

အလ ်စောျားလိုပ်င ျ်ား 

ရှငမ် ောျားအောျား ရ ျားကကွ် 

အငအ်ောျား ကက ျားမောျား၍ 

ဘက်စံို 

ရပါငျ်ားစပ်ရဆောငရွ်က် 

သညေ့်ရထောက်ပံေ့ရရျား 

ကွငျ်ားဆက်မ ောျား 

လိုပ်က ိုငသ်ညေ့် 

လိုပ်င ျ်ားရှငက်က ျားမ ောျား၏ 

မ ရောျား အပမ ် 

ထို ်မှုမှကောကွယရ်  ်

ယှဉမပ ျုငမ်ှုမူဝါဒမ ောျား 

အဆငေ့ ်စ်ခို သ ်မှ ် 

ရသခ ော ရစရရျား   

အရကောင ်အထည်ရဖော် 

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  

 ယ်ပယ်အ ွငျ်ား 

အဆငေ့သ် ်မှ ် 

အရကောငအ်ထည်ရဖောရ်ော

 ွင ်က ောျား၊ မ ရရျားရော 

  ျ်ား ူည မျှ 

ရရျားက စစရပ်မ ောျားက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉျားစောျားပခငျ်ား၊   

ST ၆ 

 

 

န ိုငင် ံကောနငှေ့ရ်ဒသ 

 ွငျ်ားဆ ိုငရ်ောက စစရပ်မ ောျား ငွ်

အောဆ ယံ၏ 

ပူျားရပါငျ်ားခ ဉျားကပ်မှုမ ောျားအောျား

ရကောငျ်ားလောရစရ ၊်  

၆.၂။ ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်

ကမဘောေ့ဖ ိုရမ်မ ောျား ွင ်

စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျား 

အောျားထ ခ ိုက်ရစရသော 

က စစရပ်မ ောျား ွင ်

အောဆ ယံဘံိုရပ် ည် 

ခ က်က ို  ငပ်ပ 

ရပ် ည်ပခငျ်ား၊   

ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့က်မဘောလံိုျားဆ ို

ငရ်ောဖ ိုရမ်မ ောျား၌ 

စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျားက ို  

က စစရပ်မ ောျား ွငက် ောျား၊ 

မ  ျ်ား ူည မျှရရျား 

အ ွက် အောဆ ယ၏ံ 

ဘံိုရပ် ည်ခ က် ပပသပခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ST ၇ 

 

ရရရှည် ည် ံေ့ရသော 

သစ်ရ ောစ မံခ ေ့ခွ် မှုပမြှငေ့ ်င်

ရ ၊်  

၇.၃။ သစ်လိုပ်င ျ်ား 

နငှေ့အ်ပခောျားသစ်ရ ောထက်ွ

ပစစည်ျားမ ောျားထို ်လိုပ်မှု

  ိုျား က်ရရျား နငှေ့ ်

အရည်အရသွျား 

ရကောငျ်ားကို ပ်စစည်ျား 

မ ောျားထို ်လိုပ်ရရျားနငှေ့ ် 

ပ ်သက်၍ 

ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍမ ောျားနငှေ့ ် 

နငှေ့ရ်ဆွျားရနျွားမှုက ိုပမြှငေ့ ်င်

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  

ရရရှည် ည် ံေ့ရသောသစ်

ရ ောစ မံခ ေ့ခွ် မှု၌က ောျား၊ 

မရရျားရောက စစရပ် 

မ ောျားအ ွက်ရဒသ ငွျ်ား

ရ ွှေ့ဆံိုရဆွျားရနျွားပွ မ ောျားက ို 

အောျားရပျားပမြှငေ့ ်င ်ပခငျ်ား၊  

 

စိိုက္ပ် ိ ားရရားသိုရ သနနငှ ဖံွ်ွံ့ ဖဖိ ား ိိုား က္မ်ှုအ ကွ္အ်ာဆယီပံ ားရပေါငာ်းရဆာငရွ်က္မ်ှုမ ာား 

အ ကွ္မ်ဟာဗ ျူဟာစမံီက္န်ိား (၂၀၁၆-၂၀၂၀) 

မဟြောဗ ြူဟြော 

အခ ကမ် ြောျိုး 

(ST) 

က ြိ ျိုးမကကြောငျ်ိုး မဖြော် ပခ က ် လိုပ်ငန်ျိုးစဉမ ြောျိုး က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ပါဝငစွ်ကဖ်ကမ်ှုမ ြောျိုး 

ST ၁ 

 

ပ ်ဝ ျ်ားက ငထ်  ျ်ားသ မျ်ား 

ရရျား ည်ျားပညောမ ောျား၊ 

သယံဇော  စ မံခ ေ့ခွ် မှု 

စ စ်မ ောျားနငှေ့အ် ူ 

ထို ်လိုပ်န ိုငမ်ှုပမောဏ နငှေ့ ်

အရည်အရသွျားက ို 

ပမြှငေ့ ်ငရ် န်ငှေ့ ်

ရ  ်သ မ်ျားခ   မ်  ိုငမ်  နငှေ့ ်

ရ  ်သ မျ်ားခ   လ်ွ  ်

အရလအလွငေ့မ် ောျားနငှေ့ ်

ဆံိုျားရှုျံားမှုမ ောျားအ ည်ျားဆံိုျား 

ပဖစ်ရအောငရ်လျှောေ့ခ ရ ၊်  

၁.၂။ မူဝါဒရရျားရော 

ရဆွျားရနျွားမှုမ ောျား၊ 

အစ အစဉနငှေ့စ် မံက  ျ်ားရရျား

ဆွ ပခငျ်ား၊ 

သိုရ သ နငှေ့ဖံွ်ှေ့ မဖ ျုျားရရျားစ 

မံက  ျ်ားမ ောျား ွငပ်ိုဂဂလ က

ကဏ္ဍမှ  

ပါဝငမ်ှုက ိုပမြှငေ့ ်င ်

ပခငျ်ားနငှေ့က်ို ထ်ို ်စွမ်ျား

အောျားနငှေ့အ်ရည်အရသျွားပမြှ

ငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား  ို ေ့ 

အ ွက်အစ ိုျားရ-

ပိုဂဂလ ကပူျားရပါငျ်ားရဆောင်

ရွက်မှုမ ောျား (PPPs) 

ရဆောငရွ်က် 

“ ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍ ’” 

 ွငအ်မ  ျုျားသမ ျားမ ောျား 

ပ ိုငဆ် ိုငသ်ညေ့် အရသျားစောျား 

အလ ်စောျား စ ျားပွောျားရရျား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျားလည်ျား 

ပါဝငသ်ည်က ိုအသ  

အမှ ်ပပျုရ ၊်  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ရ လ်ွယ်ကူသညေ့် 

ဝ ျ်ားက င ် စ်ခို 

ဖ  ် ျားပခငျ်ား၊ 

  ၁.၆။ အောဆ ယံ အဖွ ှေ့ ဝင ်

န ိုငင်မံ ောျား ကောျား 

ရငျ်ားနှ ျားပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျား  ွင ်

သိုရ သ  နငှေ့ ်

ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ား 

မ ောျား  ိုျား က်ပူျားရပါငျ်ား

ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ားနငှေ့ ်

လက်ရှ  ရဒသ ငွျ်ား 

ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုမ ောျား

က ို အောျားရကောငျ်ား 

လောရစပခငျ်ား  

အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝင ်

န ိုငင်မံ ောျား ွငက် ောျား၊ မ 

ရရျားရောနငှေ့စ် ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုင်

ရောသိုရ သ  

လိုပ်င ျ်ားမ ောျားအောျား 

ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား၊  

ST ၃ 

 
 
 
 

 

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျား၊  

အစောျားအစောရဘျား 

အနတရောယ်ကငျ်ားရှငျ်ားရရျား၊ 

ပ ိုမ ိုရကောငျ်ားမွ ရ်သော 

အောဟောရရရှ ရရျားနငှေ့ ်

မျှ စွောပဖ ေ့ပ်ဖြူျားရပျားန ိုငရ်ရျား 

ရသခ ောရစရ  ် 

 

 

 

၃.၁။ အောဟောရဆ ိုငရ်ော 

ပညောရပျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား နငှေ့ ်

စောျားသံိုျားသူမ ောျား 

က  ျ်ားမောရရျားနငှေ့ ်

ည ညွ ်ရသောအစောျား 

အစောမ ောျားနငှေ့ ်

ပ ်သက်သညေ့် 

အသ ပညောရပျား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျား   ိုျားပမြှငေ့ ်

ရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား၊  

က  ျ်ားမောရသောအစောျား 

အစောမ ောျားက ို 

ရထောက်ခံအောျားရပျား 

ပညောရပျားပခငျ်ားနငှေ့ ်

အောဟောရဓါ ်ကကယ်ဝ 

ရသောအစောျားအစောမ ောျား 

ရပပောငျ်ားလ စောျားသံိုျားပခငျ်ား 

  ို ေ့အ ွက် က ိုယ်စောျား 

လှယ်မ ောျားအပဖစ် 

အမ  ျုျားသမ ျား မ ောျားအောျား 

အရလျားထောျားပခငျ်ား၊  

ST ၄ 

 

ရောသ ဥ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားသ

ဘောဝရဘျားအနတရောယ်မ ောျားနငှေ့်

အပခောျားဂယက် မ ောျားအောျား 

 ကံေ့ ကံေ့ခံ       န ိုငစ်ွမ်ျား 

  ိုျား က်ရအောင ်

ရဆောငရွ်ကရ်  ် 

၄.၁.၁။ ရောသ ဉ ို 

ဆ ိုငရ်ောရ ပံ်ိုရငမွှ 

အောဆ ယံစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုင်

ရော သိုရ သ   နငှေ့ ်

ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ား အဖွ ှေ့ 

(ATWGARD)က ို ရ ပံ်ိုရင ွ

ပံေ့ပ ိုျားမှုရရှ ရ  ်

အဆ ိုပပျုလွှောမ ောျား 

ရရျားသောျားရ  ်

အဆ ိုပပျုလွှောမ ောျား ွင ်က ောျား၊ 

မ ရရျားရောက စစ 

ရပ်မ ောျားရပါငျ်ားစပ် 

ထညေ့်သွငျ်ားရ  ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏ 

စွမ်ျားရဆောင ်

ရည်က ိုပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

စွမ်ျားရဆောငရ်ည်ပမြှငေ့ ်

 ငပ်ခငျ်ားအ ွက် 

ရငရွ ကျားဆ ိုငရ်ော 

ရထောက်ပံေ့မှုမ ောျားရပျား ပခငျ်ား၊  

  ၄.၄။ က ောျား၊ မရရျားရော မ ောျား 

က ိုရောသ ဥ ိုနငှေ့ ်

သဟဇော ပဖစ်ရသော 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား၊ 

ငါျားလိုပ်င ျ်ားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောဆ ိုငရ်ော 

အရလေ့အက ငေ့မ် ောျား ွင်

ရပါငျ်ားစည်ျားမပ ျားသဘောဝ 

ရဘျားအနတရောယ်မ ောျားနငှေ့ရ်ော

သ ဥ ိုရပပောငျ်ားလ မှုရ ကော

ငေ့လူ်မှုစ ျားပွောျားရရျားထ ခ ိုက်မှု

က ိုရလျှောေ့ခ  ပခငျ်ား၊ (SPFAF 

၄.၇) 

 ည်ရှ ဆ နငှေ့ ်အသစ် 

ပဖစ်ရသော အစ အစဉ 

မ ောျားနငှေ့မူ်ဝါဒမ ောျား ွင ်

က ောျား၊ မရရျားရော 

ရပါငျ်ားစပ်ထညေ့်သွငျ်ား 

ရရျားအ ွက် 

စွမ်ျားရဆောငရ်ည် 

ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊  

ST ၆ 

 

န ိုငင် ံကောနငှေ့ရ်ဒသ 

 ွငျ်ားဆ ိုငရ်ောက စစရပ်မ ောျား ငွ်

အောဆ ယံ၏ 

ပူျားရပါငျ်ားခ ဉျားကပ်မှုမ ောျားအောျား

ရကောငျ်ားလောရစရ  ် 

၆.၂။ ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်

ကမဘောေ့ဖ ိုရမ်မ ောျား ွင ်

စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျား 

အောျားထ ခ ိုက်ရစရသော 

က စစရပ်မ ောျား ွင ်

အောဆ ယံဘံိုရပ် ည် 

ခ က်က ို  ငပ်ပ 

ရပ် ည်ပခငျ်ား၊   

က ောျား၊ မရရျားရောနငှေ့ ်

စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျား 

ရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ော 

ကဏ္ဍမ ောျားအရပေါ် 

သက်ရရောက်မှုရှ ရသော 

က စစရပ်မ ောျား ွင ်

အောဆ ယံ၏ 

ဘံိုရပ် ည်ခ ကက် ို 

 ငပ်ပရ  ်

အောဆ ယံစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုင်

ရော သိုရ သ   နငှေ့ ်

ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ား အဖွ ှေ့ 

(ATWGARD)၏ 

ပါဝငရ်ဆောငရွ်က်ရရျား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

 

ရမွားမမျူရရားကဏ္ဍအာဆယီပံ ားရပေါငာ်းရဆာငရွ်က္မ်ှုဆိိုငရ်ာမဟာဗ ျူဟာစမံီက္ိန်ား ၂၀၁၆-၂၀၂၀ 

မဟြောဗ ြူဟြော 

အခ ကမ် ြောျိုး 

(ST) 

က ြိ ျိုးမကကြောငျ်ိုး မဖြော် ပခ က ် လိုပ်ငန်ျိုးစဉမ ြောျိုး က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ပါဝငစွ်ကဖ်ကမ်ှုမ ြောျိုး 

ST ၁ 

 

ရမွျားပမြူရရျားထို ်ကို  ်

ပစစည်ျားမ ောျားအ ွက် 

အောဆ ယံရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်

ရဒသပပငပ် ကို သ်ွယ်မှု 

ပမြှငေ့ ်ငရ်ရျား၊  

၁.၁။ ကို သ်ယွ်မှု 

လွယ်ကူရစရ  ်မူဝါဒ 

နငှေ့စ်ည်ျားမ ဉျား 

စည်ျားကမျ်ားမ ောျား 

  ိုျား က်လောရစရရျား 

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊ 

ရမွျားပမြူရရျားထို ်ကို  ်မ ောျား 

ထို ်လိုပ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်

ပပျုပပငစ် မပံခငျ်ားလိုပ်င ျ်ား 

မ ောျား ွငက် ောျား၊မ ရရျားရော 

နငှေ့ ်သငေ့ရ်လ ေ်ာ ရသော 

ပပဿ ောမ ောျားက ို 

ရပဖရှငျ်ားရ  ်အောဏောပ ိုင ်

မ ောျားက ို သငေ့ရ် ေ်ာရသော 

ရပဖရှငျ်ား ည်ျားမ ောျား 

ရပဖရှငျ်ားရ  ်ရထောက်ခံ 

ပခငျ်ား၊  

ST ၂ 

 

လူသောျား  ို ေ့၏က  ျ်ားမော 

ရရျားက ိုကောကွယ်ရပျားရ န်ငှေ့ ်

ကို သ်ွယ်မှုပမြှငေ့ ်င ်

ရရျား  ို ေ့အ ွက် 

ရရောဂါထ  ျ်ားခ ျုပ်ရရျားနငှေ့ ်

အစောျားအစောရဘျားအနတရောယ်

ကငျ်ားရှငျ်ားရရျားလိုပ်င ျ်ား 

မ ောျားက ို   ိုျားခ  ှေ့ရဆောင ်

ရွက်ရ ၊်  

  

ST ၃ 

 

သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက င ်နငှေ့ ်

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ  

ရရျား  ို ေ့အရပေါ် 

သက်ရရောက်မှုရှ ရသော 

သဘောဝအရငျ်ားအပမစ်မ ောျား 

စ မံခ ေ့ခွ် ပခငျ်ား နငှေ့ ်

  ရစဆော ရ်မွျားပမြူရရျား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို 

၃.၁။ ကမဘော ွင ်ယှဉမပ ျုင ်

န ိုငစ်ွမ်ျားရှ မပ ျား 

  ိုျား က်ထို ်လိုပ် 

န ိုငရ်သော ရမွျားပမြူရရျား 

ကဏ္ဍ ပဖစ်ရပေါ် ရစပခငျ်ား၊  

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ  

ပခငျ်ား၏ ရမွျားပမြူရရျား 

ကဏ္ဍအရပေါ် 

သက်ရရောက်မှုရှ ရသော 

က ောျား၊ မ ရရျားရော နငှေ့ ်

ပ ်သက်သညေ့် 

သိုရ သ ပပျုလိုပ်င ျ်ား မ ောျား 

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ရရရှည် ည် ံေ့ရသော 

ကို ထ်ို ်လိုပ်မှု 

စွမ်ျားအောျား  ိုျား က်ရစရရျား၊  

ST ၄ 

 

ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျားမှုရလျှောေ့ခ ရရျား၊ 

စောျား ပ်ရ ကခော ဖူလံိုရရျား၊ 

အောဟောရနငှေ့ ်က ောျား၊ 

မ  ျ်ား ူည မျှ 

ရရျားအ ွက်အရသျားစောျား 

  ရစဆော ရ်မွျားပမြူသူမ ောျား 

က ိုပံေ့ပ ိုျားရပျားရ  ်

၄.၁။ ရမွျားပမြူရရျားကဏ္ဍ 

သည် ဆငျ်ားရ နမွျ်ားပါျားမှု 

ရလျှောေ့ခ ရရျား၊ အောဟောရ 

ပပညေ့်ဝ ရကောငျ်ားမွ ရ်ရျား 

နငှေ့ ်က ောျား၊ မ   ျ်ား ူ 

ည မျှမှုရှ ရစရရျား အ ွက် 

အရရျားပါ ရသော 

လမ်ျားရ ကောငျ်ား 

 စ်ခိုအပဖစရ်ှ ပခငျ်ား၊ 

လိုပ်ရဆောငခ် က် ၄.၁.၁ 

ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျားမှုရလျှောေ့ခ  

ရရျားအ ွက် ရည်ရွယ် 

ရဆောငရွ်ကသ်ညေ့် 

အရသျားစောျားရခ ျားရင၊ွ 

အရသျားစောျားနငှေ့ ်အလ ် 

စောျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်

အပခောျားအစ စဉမ ောျားမှ 

 ဆငေ့ ်ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျား 

ရသောရမွျားပမြူရရျား 

လိုပ်က ိုငသ်ူမ ောျား 

အထျူားသပဖငေ့ ်အမ  ျုျား 

သမ ျားမ ောျားအ ကွ် 

အ  ိုျားနှု ျ်ားသက်သော 

ရသောရခ ျားရငမွ ောျား 

ရရှ ရရျားအ ွက် မူဝါဒအရ 

ရထောက်ခံ 

အောျားရပျားရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား၊  

 

  



 
 

45 

 

အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

သာီးနှကံဏ္ဍအာဆယီပံ ားရပေါငာ်းရဆာငရွ်က္မ်ှုဆိိုငရ်ာမဟာဗ ျူဟာစမံီက္န်ိား ၂၀၁၆-၂၀၂၀ 

မဟြောဗ ြူဟြော 

အခ ကမ် ြောျိုး 

(ST) 

က ြိ ျိုးမကကြောငျ်ိုး မဖြော် ပခ က ် လိုပ်ငန်ျိုးစဉမ ြောျိုး က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ပါဝငစွ်ကဖ်ကမ်ှုမ ြောျိုး 

ST ၁ 

 

 

ရရရှည် ည် ံေ့ရသော 

ပ ်ဝ ျ်ားက ငထ်  ျ်ားသ မျ်ား 

ရရျားဆ ိုငရ်ော  ည်ျားပညော မ ောျား၊ 

အရငျ်ားအပမစ်စ မံ 

ခ ေ့ခွ် မှုစ စ်မ ောျား၊ 

ရ  ်သ မ်ျားခ   မ်  ိုငမ်  နငှေ့ ်

ရ  ်သ မျ်ားခ   လ်ွ  ်ဆံိုျားရှုျံား 

မှုမ ောျားနငှေ့ ်အရလအလွငေ့ ်

မ ောျားက ို အ ည်ျားဆံိုျားပဖစ် 

ရအောငရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ား ပဖငေ့ ်

ထို ်လိုပ်မှုအရပေါ် 

 ွငအ်ရည်အရသျွားနငှေ့ ်

ထို ်လိုပ်မှုစွမ်ျားအောျား 

  ိုျား က်လောရစရရျား 

 ွ ျ်ားအောျားရပျားရ ၊် 

၁.၆။ သိုရ သ နငှေ့ ်

 ည်ျားပညော ွင ်အစ ိုျားရ 

နငှေ့ပ်ိုဂဂလ က 

ကဏ္ဍပါဝငမ်ှုနငှေ့ ်

 ည်ျားပညောပ ံှေ့ ပွောျားမှုမ ောျားအ

 ွက် ပိုဂဂလ က 

ကဏ္ဍနငှေ့ပူ်ျားရပါငျ်ား၍ 

ဉ ျားစောျားရပျားသ မ်ှ ်ခ ငျ်ား၊ 

သိုရ သ က စစ 

မ ောျားအ ွက် ရငရွ ကျား 

က ခံကော ၎ငျ်ားက ို 

လမ်ျားရ ကောငျ်ား စ်ခို 

အပဖစ်သ ်မှ ်၍ 

 ည်ျားပညောထို ်လိုပ် 

ပခငျ်ားနငှေ့ ်ပ ံှေ့ နှံ ေ့ပခငျ်ားနစ်ှခို 

လံိုျားအ ွက် အသံိုျားခ  

ရဆောငရွ်ကရ်  ်

အဖွ ှေ့အစည်ျားဆ ိုငရ်ော 

လိုပ်င ျ်ားစဉမ ောျားနငှေ့ ်

မက်လံိုျားမ ောျားရပျား၍ 

ပံေ့ပ ိုျားပခငျ်ား၊  

 

 

“လ ငပ်မ စ်ွော  ိုျား ကရ် 

ရသောသ ျားနှကံဏ္ဍက ောျား၊ မ 

  ျ်ား ူည မျှ ရရျား 

အ ွက်စ ျားပွောျားရရျား 

ဆ ိုငရ်ောက စစရပ်မ ောျား”က ို 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျား   ိုျား က်ရ  ်

ပိုဂဂလ က ကဏ္ဍနငှေ့ ်

ပူျားရပါငျ်ားပခငျ်ား၊  

ST ၂ 

 

ကို သ်ွယ်မှုအဆငရ်ပပ 

ရခ ောရမွှေ့ရစရရျား၊ စ ျားပွောျား 

ရရျားရပါငျ်ားစည်ျားရဆောငရွ်က်

ပခငျ်ားနငှေ့ ်ရ ျားကွက်ရရှ  

ရရျား  ို ေ့အောျား 

  ိုျားပမြှငေ့ရ်ဆောငရွ်က်ရ  ်

 WTO ၏ Buenos Aires 

2017 အမ  ျုျားသမ ျားနငှေ့ ်

ကို သ်ွယ်ရရျားဆ ိုငရ်ောရ က

ပငောစော မ်ျားနငှေ့ ်

အည ကို သ်ွယ်မှုဆ ိုငရ်ောက 

စစမ ောျား ွင ် ျ်ား ူပါဝငမ်ှုရှ 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ရစရ  ်ရသခ ောရစရရျား 

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  

ST ၃ 

 

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှု၊ 

အစောျားအစောရဘျား အနတရောယ် 

ကငျ်ားရှငျ်ားရရျား နငှေ့ ်

ပ ိုမ ိုရကောငျ်ားမွ ရ်သော 

အောဟောရရရှ ရရျားနငှေ့ ်

ပဖ ေ့ပ်ဖြူျားရရျား  ို ေ့က ို 

ရသခ ောရစရ  ် 

၃.၄။  အစောျားအစောရရှ  

မှု ည်ျားလမ်ျားအမ  ျုျားမ  ျုျား 

ကွ ပပောျားရစပခငျ်ား၊ 

အရည်အရသွျား 

ရကောငျ်ားမပ ျား အမယ်စံို 

ထို ်လိုပ်  ို ေ့က ိုအောျားရကော

ငျ်ားရစပခငျ်ား နငှေ့ ်

အစောျားအစောပဖ ေ့ပ်ဖြူျားရရျား

  ဖ် ိုျား ကွငျ်ားဆက် 

မ ောျား  ိုျား က်ရစပခငျ်ားပဖငေ့ ်

စော ပ်ရ ကခောဖူလံို ရရျားနငှေ့ ်

အောဟောရ 

  ိုျား က်ရစပခငျ်ား၊  

 

 

 

အမ  ျုျားသမ ျားအဖွ ှေ့မ ောျားနငှေ့ ်

အရသျားစောျားအလ ်စောျား 

စ ျားပွောျားရရျားလိုပ်င ျ်ား 

ရှငမ် ောျားနငှေ့ ်ပူျားရပါငျ်ား၍ 

အစောျားအစောအမယစ်ံို 

ကွ ပပောျားထို ်လိုပ်ရရျား 

ရထောက်ခံရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား၊  

 

 

ST ၄ 

 

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ  ပခငျ်ား၊ 

သဘောဝရဘျား 

အနတရောယ်မ ောျားနငှေ့ ်အပခောျား 

ထ ခ ိုက်မှုမ ောျားအ ကွ် 

ခံန ိုငရ်ည်ပမြှငေ့ ်ငရ် ၊် 

၄.၂။ ရောသ ဉ ိုနငှေ့ ်

လ ိုက်ရလ ောည ရထမွှု 

ရှ ရသောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို ပံေ့ပ ိုျားရ  ်

ရောသ ဉ ို ဆ ိုငရ်ော 

ရငရွ ကျား မ ောျားရရှ န ိုငရ်ရျား 

  ိုျားပမြှငေ့ရ်ဆောငရွ်က် ပခငျ်ား၊  

ရောသ ဉ ိုဆ ိုငရ်ော 

ရငရွ ကျားရထောက်ပံေ့မှု 

မ ောျားရရှ ရ  ်

အဆ ိုပပျုလွှောမ ောျား 

ပပငဆ်ငရ်ော ွင ်က ောျား၊ 

မရရျားရော ကဏ္ဍက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားရပါငျ်ားစပ် 

န ိုငရ်ရျားအ ွက် 

စွမ်ျားရဆောငရ်ည်  ိုျားပမြှငေ့ ်

ရပျားပခငျ်ား၊  

ST ၅ 

 

ကမဘောေ့ရစ ျားကွက် 

စံခ   စံ်ညွှ ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်

က ိုက်ည ရစရ န်ငှေ့ ်

ယှဉမပ ျုငန် ိုငစွ်မ်ျားက ိုပမြှငေ့ ်ငရ်

  ်ထို ်လိုပ်မှု၊ 

 ည်ျားပညောနငှေ့ထ်ို ်ကို  ်

 ရမွျားပမြူရရျားကဏ္ဍ 

မဟောဗ ြူဟောမ ောျားနငှေ့ ်

အလောျား ူစွော ဆငျ်ားရ  

နမ်ွျားပါျားမှုရလျှောေ့ခ ရ  ်

ရည်ရွယ်ထောျားရသော 

ဆငျ်ားရ နမွ်ျားပါျားသူ 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

အရည်အရသွျား   ိုျား က် 

ရစရ  ်လိုပ်ကွက်ငယ် 

ရ ောငသ်ူမ ောျားနငှေ့ ် 

အရသျားစောျား အလ ်စောျား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျား၏ အရငျ်ား 

အပမစ်က ေ့သ် ်ခ က်မ ောျား

အောျား ပံေ့ပ ိုျားကူည ရ ၊်  

အထျူားသပဖငေ့ ်အမ  ျုျား 

သမ ျားမ ောျားအ ကွ် 

အ  ိုျားနှု ျ်ား သက်သော ရသော 

ရခ ျားရငရွရှ ရရျား 

အ ွက်အရထောက်အပံေ့ 

မ ောျားရပျားပခငျ်ား 

ST ၆ 

 

န ိုငင် ံကောနငှေ့ရ်ဒသ 

 ွငျ်ားဆ ိုငရ်ောက စစရပ်မ ောျား ငွ်

အောဆ ယံ၏ပျူား 

ရပါငျ်ားရဆောငရွ်ကမ်ှု 

 ည်ျားလမ်ျားမ ောျားအောျား 

ရကောငျ်ားလောရစရ ၊် 

၆.၂။ ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်

န ိုငင် ံကောမ က်နေှာစော၌ 

သ ျားနှကံဏ္ဍက ို 

ထ ခ ိုက်ရစရသော က စစ 

ရပ်မ ောျား ွင ်အောဆ ယံ ၏ 

ဘံိုရပ် ည်ခ က် 

က ိုထို ်ရဖော်ပခငျ်ား၊  

ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်န ိုငင် ံ

 ကောဖ ိုရမ်မ ောျားနငှေ့ ်

အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား ွင ်က ောျား၊ 

မ ရရျားရော က စစရပ်မ ောျား ွင ်

ပူျား ွ  ောဝ ယူ်ညြှ နှု ငျ်ား 

ပခငျ်ားနငှေ့အ်ောျားပဖညေ့်ပခငျ်ား၊  

 

ငေါားလိုပ်ငန်ားကဏ္ဍအာဆယီပံ ားရပေါငာ်းရဆာငရွ်က္မ်ှုဆိိုငရ်ာမဟာဗ ျူဟာစမံီက္န်ိား ၂၀၁၆-၂၀၂၀ 

မဟြောဗ ြူဟြော 

အခ ကမ် ြောျိုး 

(ST) 

က ြိ ျိုးမကကြောငျ်ိုး မဖြော် ပခ က ် လိုပ်ငန်ျိုးစဉမ ြောျိုး က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ပါဝငစွ်ကဖ်ကမ်ှုမ ြောျိုး 

ST ၁ ရရရှည် ည် ံေ့ရသော 

သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက င ်

ဆ ိုငရ်ော ည်ျားပညောမ ောျား၊ 

အရငျ်ားအပမစ်စ မံခ ေ့ခွ် မှု 

စ စ်မ ောျားပဖငေ့ ်ထို ်လိုပ် 

မှုပမောဏနငှေ့အ်ရည် 

အရသွျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်  ်နငှေ့ ်

ရ  ်သ မ်ျားခ    ်မ  ိုငမ်  နငှေ့ ်

ရ  ်သ မျ်ား ခ   လ်ွ  ်

ဆံိုျားရှုျံားမှုမ ောျားနငှေ့ ်အရလ 

အလွငေ့မ် ောျားက ို ရလျှောေ့ခ ရ ၊်  

၁.၁.၄ ။ ရငျ်ားနှ ျားပမြှျုပ်နှမံှု 

လ ိုအပ်ခ က်မ ောျား 

(ရရရှည် ည် ံေ့ရသောထို

 ်လိုပ်မှု၊ 

စ မံခ ေ့ခွ် မှုစ စ်မ ောျား၊ 

ရ  ်သ မျ်ားခ   လ်ွ ရ်ငျ်ားနှ ျား

ပမြှျုပ်နှမံှု) မ ောျားက ို 

ရဖော်ထို ် ရပဖရှငျ်ား 

ရ သ်က်ဆ ိုငရ်ောသက်ဆ ိုင်

သူမ ောျား နငှေ့ ်

ရဆွျားရနျွား  ိုငပ်ငပ်ခငျ်ား၊  

ပါဝငပ် ်သက်သူမ ောျားနငှေ့်

ရဆွျားရနျွားမှုမ ောျား ငွင်ါျားဖမ်ျား

သမောျားမ ောျားနငှေ့ ်

ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍမ ောျားရှ  

အမ  ျုျားသမ ျားဉ ျားရဆောငသ်ူ

မ ောျား ပါဝင၍် က ောျား၊ မ 

  ျ်ား ူပါဝငမ်ှုရှ ရစ ပခငျ်ား၊  

 

  ၁.၄.၁။  အစ ိုျားရအဖွ ှေ့ 

အစည်ျားမ ောျား၊ ပိုဂဂလ က 

ကဏ္ဍ၊ ငါျားဖမ်ျားသူမ ောျား၊ 

အမ  ျုျားသမ ျားမ ောျားနငှေ့ ်

အမ  ျုျားသောျားမ ောျား  ျ်ား ပူါဝ
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွ ှေ့အစ

ည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်အပခောျား 

သကဆ် ိုငသ်ူ မ ောျားပါဝငမ်ပ ျား 

ရဆွျားရနျွား ပွ  

မ ောျားရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား ပဖငေ့ ်

အမ  ျုျားသောျား အဆငေ့ ်

ငါျားလိုပ်င ျ်ား ဆ ိုငရ်ော မူဝါဒ၊ 

ဉပရဒနငှေ့ ်

ဖွ ှေ့စည်ျားပံိုဆ ိုငရ်ောမူရဘောင်

မ ောျားက ို 

အောျားရကောငျ်ားရစပခငျ်ား နငှေ့ ်

မွမ်မံပပငဆ်ငပ်ခငျ်ား၊  

ငမ်ှုရသခ ောရစရ  ်

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  

ST ၂ ကို သ်ွယ်မှုအဆငရ်ပပ 

ရခ ောရမွှေ့ရစရရျား၊ စ ျားပွောျား 

ရရျားရပါငျ်ားစည်ျားရဆောငရွ်က်

ပခငျ်ားနငှေ့ ်ရ ျားကွက်ရရှ  

ရရျား  ို ေ့အောျား   ိုျားပမြှငေ့ ်

ရဆောငရွ်ကရ်  ်

၂.၄.၂။ အောဆ ယငံါျား 

လိုပ်င ျ်ား သမဝါယမ 

အသငျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်

ငါျားဖမ်ျားသူအဖွ ှေ့အစည်ျား 

မ ောျား၊ ရမျွားပမြူသူမ ောျား၊ 

စောျားသံိုျား သူမ ောျား၊ 

ကို သ်ည်မ ောျား နငှေ့ ်

မဟောဗ ြူဟော ရပမောက် 

မ  ်ဖက် ရဆောငရွ်က် 

ရရျားအစ  အစဉပမြှငေ့ ်

 ငပ်ခငျ်ား၊  

အမ  ျုျားသမ ျားရမျွားပမြူသူမ ောျားနှ

ငေ့ ်အသငျ်ားအဖွ ှေ့ 

မ ောျားပါဝငရ်စရရျား 

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  

 

 

ST ၃ စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှု၊ 

အစောျားအစောရဘျား အနတရောယ် 

ကငျ်ားရှငျ်ားရရျား နငှေ့ ်

ပ ိုမ ိုရကောငျ်ားမွ ရ်သော 

အောဟောရရရှ ရရျားနငှေ့ ်

ပဖ ေ့ပ်ဖြူျားရရျား  ို ေ့က ို 

ရသခ ောရစရ  ် 

၃.၂.၂။ အောဆ ယံ 

အစောျားအစောရဘျား 

အနတရောယ်ကငျ်ားရှငျ်ားရရျားမူ

ဝါဒမ ောျား 

အရကောငအ်ထည်ရဖော်

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊ 

အစောျားအစောရဘျားအနတရော

ယ်ကငျ်ားရှငျ်ားရရျား 

စံခ   စ်ံညွှ ျ်ားမ ောျား 

ရရျားဆွ ပခငျ်ားလိုပ်င ျ်ား 

မ ောျားအမပ ျားသ ်ရဆောငရွ်

အစောျားအစောရဘျား အနတရောယ် 

ကငျ်ားရှငျ်ား ရရျား မူဝါဒ ငွ ်

က ောျား၊ မ   ျ်ား ူပါဝငမ်ှု 

ရှ ရစ ရရျားအ ကွ် 

အောဆ ယံ လူမှု-

ယဉရက ျားမှု အသ ိုက်အဝ ျ်ား 

(ASCC) 

က ေ့သ ို ေ့အောဆ ယံအဖွ ှေ့မ ောျားနငှေ့်

ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

က်ရ သ်က်ဆ ိုငရ်ော 

အောဆ ယံအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား

နငှေ့ပူ်ျားရပါငျ်ား 

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊   

ST ၄ ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ  ပခငျ်ား၊ 

သဘောဝရဘျား 

အနတရောယ်မ ောျားနငှေ့ ်အပခောျား 

ထ ခ ိုက်မှုမ ောျားအ ကွ် 

ခံန ိုငရ်ည်ပမြှငေ့ ်ငရ် ၊် 

၄.၁.၁။  သကဆ် ိုငရ်ော 

အောဆ ယံ အဖွ ှေ့ဝင ်

န ိုငင်မံ ောျားနငှေ့ ်မ  ်ဖက် 

အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား 

အ ကောျားပူျားရပါငျ်ား 

ရဆောငရွ်က်မှုက ိုပမြှငေ့ ်င်

ပခငျ်ား၊  

ငါျားလိုပ်င ျ်ားကဏ္ဍမ ောျား ွင်

က ောျား၊ မ ရရျားရော 

နငှေ့ရ်ောသ ဥ ိုရပပောငျ်ားလ ပခ

ငျ်ားဆ ိုငရ်ောက စစရပ်မ ောျားအ ွ

က်သိုရ သ  

လိုပ်င ျ်ားမ ောျားရဆောင ်

ရွက်ပခငျ်ား၊  

ST ၅ 

 

ကမဘောေ့ရစ ျားကွက် 

စံခ   စံ်ညွှ ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်

က ိုက်ည ရစရ န်ငှေ့ ်

ယှဉမပ ျုငန် ိုငစွ်မ်ျားက ိုပမြှငေ့ ်ငရ်

  ်ထို ်လိုပ်မှု၊ 

 ည်ျားပညောနငှေ့ထ်ို ်ကို  ်

အရည်အရသွျား   ိုျား က် 

ရစရ  ်လိုပ်ကွက်ငယ် 

ရမွျားပမြူသူမ ောျားနငှေ့ ် 

အရသျားစောျား အလ ်စောျား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျား၏ အရငျ်ား 

အပမစ်က ေ့သ် ်ခ က်မ ောျား

အောျား ပံေ့ပ ိုျားကူည ရ ၊်  

၅.၃.၁။ ငါျားလိုပ်င ျ်ားနငှေ့ ်

ငါျားရမျွားပမြူရရျားဆ ိုငရ်ောအ

မ  ျုျားသောျားအဆငေ့ ်

အစ အစဉမ ောျားမူဝါဒမ ောျား

သည်စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှု၊ 

အသက်ရမျွား  

ဝမ်ျားရ ကောငျ်ားလိုပ်င ျ်ား၊ 

အလိုပ်အက ိုငရ်ရှ ရရျားနငှေ့်

ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျားမှုရလျှောေ့ခ 

ရရျား  ို ေ့ အ ွက်ရရရှည် 

 ည် ံေ့ရသောငါျားလိုပ်င ျ်ား

နငှေ့င်ါျားပိုစွ ရ်မွျားပမြူရရျား၏

လူမှုရရျား၊ 

စ ျားပွောျားရရျားနငှေ့သ်ဘောဝပ ်

ဝ ျ်ားက ငဆ် ိုငရ်ောရှုရထောငေ့်

မ ောျားက ိုအရလျားထောျားရ ကော

ငျ်ားရသခ ော ရစပခငျ်ား၊  

လူမှုရရျားရောက စစမ ောျားရဆွျား

ရနျွားရ စဉ က ောျား၊ မ 

ရရျားရောနငှေ့ ်ပ ်သက် သည် 

မ ောျားက ိုအရလျား 

ထောျားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊  

ST ၆ စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောက

ဏ္ဍက ိုထ ခ ိုက်ရစရသောန ိုငင်ံ

 ကောနငှေ့ရ်ဒသ ွငျ်ားပပဿ

 ောမ ောျားအ ွကအ်ောဆ ယ၏ံ

၆.၂.၁။  အောဆ ယ ံရဒသ 

အရပေါ်သက် ရရောက် 

မှုရှ ရသော 

ငါျားလိုပ်င ျ်ားဆ ိုငရ်ော  

က စစရပ်မ ောျား ွငဘ်ံို 

ရပ် ည်ခ က်မ ောျား    

ငါျားလိုပ်င ျ်ား ငွက်ဏ္ဍ၏ 

က ောျား၊ မရရျားရော 

က စစရပ်မ ောျား ွင ်

အောဆ ယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင် ံ

မ ောျား၏ ၏ဘံိုရပ် ည် 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ပူျားရပါငျ်ားခ ဉျားကပ်မှုမ ောျားအောျား

ရကောငျ်ားရစရ ၊် 

ခ မှ ်ရ  ်အောဆ ယံ 

အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား 

အ ကောျားရဆွျားရနျွားမှုက ို 

ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊  

ခ က်မ ောျားထညေ့်သွငျ်ား 

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  

 

သစရ် ာကဏ္ဍအာဆယီပံ ားရပေါငာ်းရဆာငရွ်က္မ်ှုဆိိုငရ်ာမဟာဗ ျူဟာစမံီက္န်ိား ၂၀၁၆-၂၀၂၀ 

မဟြောဗ ြူဟြော 

အခ ကမ် ြောျိုး (ST) 

က ြိ ျိုးမကကြောငျ်ိုး မဖြော် ပခ က ် လိုပ်ငန်ျိုးစဉမ ြောျိုး က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ပါဝငစွ်ကဖ်ကမ်ှုမ ြောျိုး 

ST ၁ 

 

ရရရှည် ည် ံေ့ရသော 

သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက င ်

ဆ ိုငရ်ော ည်ျားပညောမ ောျား၊ 

အရငျ်ားအပမစ်စ မံခ ေ့ခွ် မှု 

စ စ်မ ောျားပဖငေ့ ်ထို ်လိုပ် 

မှုပမောဏနငှေ့အ်ရည် 

အရသွျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်  ်နငှေ့ ်

ရ  ်သ မ်ျားခ   မ်  ိုငမ်  နငှေ့ ်

ရ  ်သ မျ်ားခ   လ်ွ  ်

ဆံိုျားရှုျံားမှုမ ောျားနငှေ့ ်အရလ 

အလွငေ့မ် ောျားက ို ရလျှောေ့ခ  ရ ၊်  

၁.၃။ ရရရှည် ည် ံေ့ 

ရသော သစ်ရ ောကဏ္ဍ 

နငှေ့ပ်ပည်သူ  ို ေ့၏ 

သောယောဝရပပောရရျား  ို ေ့ 

အ ွက်သစ်ရ ော 

အ ွငျ်ားနငှေ့အ်  ျား စ် 

ဝ ိုက်ရှ ရပ်ရွောလူထိုမ ောျားပါ

ဝငရ်သောသစ်ရ ောစ မံခ ေ့်

ခွ မှုအောျားပမြှငေ့ ် ငပ်ခငျ်ား၊ 

ဓရလေ့ထံိုျား မ်ျားနငှေ့ ်

ဥပရဒပပဌော ျ်ားပ ိုငခွ်ငေ့ ် 

ဆ ိုငရ်ောအစ အစဉမ ောျား 

က ိုပပ လ်ည်သံိုျားသပ်ရ စဉ

က ောျား၊ မ  ျ်ား ူည  

မျှမှုနငှေ့ ် ျ်ား ူည မျှရရျားဆ ို

ငရ်ောက စစရပ်မ ောျားက ိုအရလျား

အ က်ထောျား 

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  

  ၁.၄။ သစ်မဟို ်ရသော 

သစ်ရ ောထကွ်ပစစည်ျား 

မ ောျားဥပမောအောျားပဖငေ့ရ်ဆျားဘ

က်ဝငအ်ပငမ် ောျား၊ ကက မ်၊ 

ဝါျားစသည်   ို ေ့ 

အ ွက်ရရရှည် 

 ည် ံေ့ရသောစ မံခ ေ့ခွ် မှုအ

ရလေ့အက ငေ့မ် ောျားက ိုလက်ခံ

ရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား၊  

ရပ်ရွောအသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား 

အမ ောျားစို ငွအ်မ  ျုျား 

သမ ျားမ ောျားသည်သစ် 

မဟို ်ရသောသစ်ရ ောထွ

က်ပစစည်ျားနငှေ့ ်

ပ ်သက်သညေ့် 

ဗဟိုသို ပ ိုမ ိုမ ောျားပပောျားပခငျ်ား

ရ ကောငေ့ရ်ရရှည် 

 ည် ံေ့ရသောစ မံခ ေ့ခွ် မှုအ

ရလေ့အက ငေ့မ် ောျား 

ပံိုစံရဖော်ရဆောငရ်ော ငွ၎်ငျ်ား

  ို ေ့ပါဝင ်
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ရဆောငရွ်က်ရစရရျား 

လ ိုအပ်ပခငျ်ား၊  

ST ၃ 

 

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှု၊ 

အစောျားအစောရဘျား အနတရောယ် 

ကငျ်ားရှငျ်ားရရျား နငှေ့ ်

ပ ိုမ ိုရကောငျ်ားမွ ရ်သော 

အောဟောရရရှ ရရျားနငှေ့ ်

ပဖ ေ့ပ်ဖြူျားရရျား  ို ေ့က ို 

ရသခ ောရစရ  ် 

၃.၁။ သစ်ရ ောကဏ္ဍ 

 ွငရ်ောသ ဥ ိုရပပောငျ်ားလ 

မှုအောျား ထညေ့်သငွျ်ား 

ရပါငျ်ားစည်ျားပခငျ်ား 

သစ်ရ ောကဏ္ဍ ွင ်

စ စဉထောျားသညေ့ရ်ောသ  

ဥ ိုရပပောငျ်ားလ မှုရလ ောေ့ပါျား

ရရျားနငှေ့လ် ိုက်ရလ ောည ရထွ

ပဖစ်မှု၏က ောျား၊ 

မအက  ျုျားသက်ရရောက်မှု

မ ောျားနငှေ့စွ် ေ့စ်ောျားရမှုမ ောျားက ိုအ

က ပဖ ်ပခငျ်ား၊  

ST ၄ 

 

 

ရောသ ဉ ိုရပပောငျ်ားလ  ပခငျ်ား၊ 

သဘောဝရဘျား 

အနတရောယ်မ ောျားနငှေ့ ်အပခောျား 

ထ ခ ိုက်မှုမ ောျားအ ကွ် 

ခံန ိုငရ်ည်ပမြှငေ့ ်ငရ် ၊် 

၄.၂။ အရ ွှေ့အ ကံျု မ ောျား 

နငှေ့သ်ငခ် ျ်ားစော မ ောျား 

မျှရဝပခငျ်ားက ို 

ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊ 

အောဆ ယံ အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင် ံ

မ ောျားအ ငွျ်ား က ောျား၊ မ 

ရရျားရော  သစ်ရ ော ကဏ္ဍ 

နငှေ့ရ်ောသ ဥ ို ရပပောငျ်ားလ မှု၊ 

လူမှု သစ်ရ ော ဆ ိုငရ်ော 

အောဆ ယံ လိုပ်င ျ်ား 

အဖွ ှေ့မ ောျားမှ အပပ  ်အလှ  ်

သငယ်ူမှုက ို 

ပံေ့ပ ိုျားကူည ရပျားပခငျ်ား၊  

ST ၅ 

 

အရသျားစောျားထို ်လိုပ်သူမ ောျား

နငှေ့ ်အရသျားစောျားနငှေ့ ်

အလ ်စောျားလိုပ်င ျ်ားရငှ ်

မ ောျား၏ ကမဘောေ့ရ ျားကွက် 

စံခ   စံ်ညွှ ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်အည  

ယှဉမပ ျုငန် ိုငစ်ွမျ်ား 

က ိုပမြှငေ့ ်ငန် ိုငရ်  ်

အ ွက်ထို ်လိုပ်မှု၊ 

 ည်ျားပညောနငှေ့က်ို ပ်စစည်ျား 

အရည် အရသွျားမ ောျား 

  ိုျား က်န ိုငရ်  ်

ရငဆ် ိုငရ် ရသညေ့် 

အက ေ့အ်သ ်မ ောျားအောျား 

အောဆ ယံ SME ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျား 

ဆ ိုငရ်ော မူဝါဒ အရသျားစ  ် 

၅.၂။ ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်

အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ော 

သစ်ရ ောပပဿ ောမ ောျားက ို

ရပဖရှငျ်ားရော ွငအ်ောဆ ယံ

ပူျား ွ  ခ ဉျားကပ်မှုမ ောျားက ို 

ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊ 

က ောျား၊ မ ရရျားရောနငှေ့ ်

သစ်ရ ောဆ ိုငရ်ော 

အောဆ ယံဘံိုရပ် ည် 

ခ က်မ ောျားက ိုလက်ခံ 

က ငေ့သ်ံိုျားမပ ျားန ိုငင် ံကောနငှေ့ ်

ရဒသ ွငျ်ားဖ ိုရမ် မ ောျား 

 ွငရ်ဆွျားရနျွားမှု မ ောျား ၏ 

ရလဒမ် ောျားက ို 

လွှမ်ျားမ ိုျားရစပခငျ်ား၊ 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

နငှေ့အ်ည  

အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားပံေ့ပ ိုျားရ ၊်  

 

အာဆယီဘံက္ရ်ပေါငာ်းစံိုစာားနပ်ရိက္ခာဖ လံိုရရား (AIFS) မ ရဘာငန်ငှ လ်ိုပ်ရဆာငခ် က္ ်မဟာဗ ျူဟာစမံီက္န်ိား 

အာဆယီရံေသအ ငွာ်းစာားနပ်ရိက္ခာဖ လံိုရရား (၂၀၁၅-၂၀၂၀) 

မဟြောဗ ြူဟြော 

အခ ကမ် ြောျိုး (ST) 

က ြိ ျိုးမကကြောငျ်ိုး မဖြော် ပခ က ် လိုပ်ငန်ျိုးစဉမ ြောျိုး က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ပါဝငစွ်ကဖ်ကမ်ှုမ ြောျိုး 

ST ၁ 

 

အရရျားရပေါ်/ ရှောျားပါျားမှု 

ကယ်ဆယ်ရရျား အစ အစဉ 

အပါအဝင ်

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှုအောျား

ရကောငျ်ားရအောင ်

လိုပ်ရဆောငရ်  ် 

၁.၂။ မ  ျုျားရစေ့ထို ် 

လိုပ်င ျ်ားက ိုအောျားရပျား 

ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ားပဖငေ့ ်

အစောျားအစောရထောက်ပံေ့ရရျား

ကွငျ်ားဆက်အောျားရရရှည် 

ည် ံေ့ခ ိုငမ်မ ရစပခငျ်ား၊ 

မ  ျုျားရစေ့လိုပ်င ျ်ား ွင ် 

လူမှုရရျားနငှေ့က် ောျား၊ မ 

ရရျားရောမ ောျားက ိုရဝမျှရ စ်

ကကက  ်စ်ခိုဖ  ် ျားရ ၊်  

ST ၂ 

 

စောျား ပ်ရ ကခောရ ျား 

ကွက်နငှေ့က်ို သ်ွယ်မှု 

ရပါငျ်ားစပ်ပမြှငေ့ ်ငရ်  ် 

၂.၁.၃ ။ ဆ စ်ပါျားရ ျား 

ကွက်မူဝါဒအရပခ 

အရ မ ောျား၊ ဆ စ်ပါျား 

ရ ျားကွက်ရပေါ်လစ  

အရပခအရ မ ောျား၊ 

အရသျားစောျားရ ောငသ်ူမ ောျား

အရပေါ်က ထ်ရ ိုက် 

လယ်ယော ဖံွှေ့ မဖ ျုျားမှု 

မှသက်ရရောက်ခ က် 

အက ပဖ ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်

ဆက်စပ်ရလေ့လောမှုမ ောျားက ေ့

သ ို ေ့ အောဆ ယံ 

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျားဘို ်

အဖွ ှေ့ (AFSRB)၏ ည်ျား 

ပညော ဆ ိုငရ်ောအစည်ျား 

အရဝျားမ ောျားက ိုပံေ့ပ ိုျားရ အ်ခ 

က် အလက်မ ောျား 

စိုရဆောငျ်ားပခငျ်ားနငှေ့သ်ံိုျားသပ်

ပခငျ်ား  ို ေ့က ိုလိုပ်ရဆောငပ်ခငျ်ား

၊  

 ွက်ခ က်သံိုျားသပ်ပခငျ်ားသ

ည်အစောျားအစောနငှေ့ ်

ကို သ်ွယ်မှု၊ 

အထျူားသပဖငေ့ဆ် စ်ပါျား 

နငှေ့င်ါျားလိုပ်င ျ်ားကဏ္ဍမ ောျား ွ

ငက် ောျား၊ မရရျားရောမ ောျားက ို 

အဓ ကထောျားသံိုျားသပ် 

န ိုငပ်ခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ST ၃ 

 

အရပခခံစောျားကို မ် ောျား 

အ ွက်ရထောက်ပံေ့ရရျား 

နငှေ့အ်သံိုျားခ မှုမ ောျားက ိုထ ရရော

က်စွောခ ေ့မှ် ျ်ားရ ၊် 

စ စဉရ န်ငှေ့ရ်စောငေ့ ်ကညေ့ရ် ်

ရပါငျ်ားစပ်ထောျားရသောစောျား ပ်ရ 

ကခောလံိုပခံျုရရျား 

သ ငျ်ားအခ က်အလက်စ စ်

မ ောျားအောျားရကောငျ်ားရအောငပ်ပျု

လိုပ်ရ  ်

 

၃.၁.၃ ။ အောဆ ယံ 

ရဒသ ွငျ်ား ဆ န်ငှေ့ ်

အပခောျားအဓ က ကို စ်ည် 

မ ောျားအ ွက် 

န ိုငင်၏ံအရပခအရ က ိုအ

ခ   န်ငှေ့ ်ရပပျားည  

အက ပဖ ်ရဆောငရွ်က် 

ပခငျ်ား၊  

အက ပဖ ်မှု ွငဆ်  ်

နငှေ့အ်ပခောျားအရရျားကက ျားရသော

ကို စ်ည်မ ောျားနငှေ့ဆ်က်နယ်ွ

ရ ရသောလူမှုရရျားရောနငှေ့်

က ောျား၊ မရရျားရောမ ောျားအောျား 

ပါဝင ်ရစပခငျ်ား၊  

ST ၄ ရရရှည် ည် ံေ့ရသော 

စောျား ပ်ရ ကခောထို ်လိုပ် 

မှုအောျားအောျားရပျားပမြှငေ့ ်င ်ရ ၊်  

၄.၁.၇။ လယယ်ော 

စ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားလိုပ်င ျ်ား 

အပပင ်လယယ်ော 

စ ျားပွောျားရရျား နငှေ့ ်

စွ ေ့ဉ် ျား  ထငွမ်ှု 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ် 

ရ ောငသ်ူ 

လယ်သမောျားမ ောျား၏ 

အသ ပညောက ို 

  ိုျား က်ရအောင ်

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား  

 

က ောျား၊ မရရျားရော 

က စစရပ်မ ောျား၊ လယ်ယော 

စ ျားပွောျားရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား နငှေ့ ်

စွ ေ့ဉ် ျား  ထငွမ်ှု 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျားဖံွှေ့ မဖ ျုျား 

  ိုျား က်ရစရ  ်အ ွက်  

စွမ်ျားရဆောင ်

ရည်ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊  

ST ၅ စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရစရရျား 

အ ွက် အစောျားအစောနငှေ့ ်

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားအရပခခံ 

စက်မှုလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်

ပ ိုမ ိုရငျ်ားနှ ျားပမြှျုပ်နှမံှုက ို 

အောျားရပျားရ  ် 

၅.၁.၁။ လ ိုအပ်ခ က် က ို 

အရပခခံရသော ရဒသ ွငျ်ား 

စ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားအရပခခံ 

အစောျား အစော  ဖ် ိုျား ကွငျ်ား 

ဆက်လိုပ်င ျ်ား 

လမ်ျားပပရပမပံိုမ ောျား 

ပပငဆ်ငပ်ခငျ်ား၊  

လမ်ျားပပရပမပံိုမ ောျား 

ပပငဆ်ငရ်ော ွင ်

အမ  ျုျားသမ ျားအဖွ ှေ့မ ောျား၊ 

သမဝါယမအသငျ်ားမ ောျား၊ 

အရသျားစောျားအလ ်စောျား 

လိုပ်င ျ်ားရှငမ် ောျား 

  ျ်ား ူပါဝငန် ိုငရ်ရျား 

ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ST ၆ စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျားနငှေ့ပ် ်

သက်ရသောပပဿ ောမ ောျားက ို

ရဖော်ထို ်မပ ျားရပဖရငှျ်ားရ ၊်  

၆.၁.၁။ အောဆ ယံအဖွ ှေ့ ဝင ်

န ိုငင်မံ ောျားရှ  ဇ ဝ 

စွမ်ျားအငဖံွ်ှေ့ မဖ ျုျားရရျားနငှေ့စ်ောျား

 ပ်ရ ကခောဖူလံိုမှု၏ရရရှည်

အက  ျုျားသက်ရရောက်မှုမ ောျား

အရပေါ်ရလေ့လောမှု စ်ခိုပပျု 

လိုပ်ပခငျ်ား၊  

 

ရလေ့လောမှု ွငလ်ူမှုရရျား၊ 

က ောျား၊ မရရျားရော 

ဆက်စပ်မှုအပ ိုငျ်ားက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊   

ST ၇ အရထောက်အထောျား 

အရပခခံစောျား ပ်ရ ကခော 

ဖူလံိုရရျားနငှေ့စ် ိုက်ပ  ျုျားရရျားမူဝါ

ဒမ ောျားက ိုပံေ့ပ ိုျား 

ရ အ်ောဟောရဆ ိုငရ်ော 

သ ငျ်ားအခ က် 

အလက်မ ောျားက ို အသံိုျားခ  

ရဆောငရွ်ကရ် ၊် 

၇.၁.၁။ စောျား ပ်ရ ကခော ဖူလံို 

ရရျားရစောငေ့ ်ကညေ့် မှု 

နငှေ့မူ်ဝါဒဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား 

 က်မှုအ ွက်လ ို 

အပ်ရသောအဓ က 

အောဟောရဆ ိုငရ်ော အခ က် 

အလက်မ ောျား နငှေ့ ်

အညွှ ျ်ားမ ောျားက ို 

ရဖော်ထို ်/ သ ်မှ ် 

ရ ရ်ဒသ ွငျ်ားအလိုပ်ရံို

ရဆွျားရနျွားပွ မ ောျား 

က ငျ်ားပပခငျ်ား၊  

 

အဆ ိုပါအလိုပ်ရံို  

ရဆွျားရနျွားပွ မ ောျား၏ 

အဟောရဆ ိုငရ်ော 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်က ောျား၊ 

မရရျားရော က စစရပ်မ ောျား 

ထညေ့်သွငျ်ားရဆောငရွ်က် 

ပခငျ်ား၊  

ST ၈ အောဆ ယံရဒဿ ွငျ်ား 

န ိုငင်မံ ောျားရှ  အောဟောရ 

ပပညေ့်ဝရရျားက ို 

အောျားရကောငျ်ားရစရသော 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော 

မူဝါဒမ ောျား၊ အဖွ ှေ့အစည်ျား 

ဆ ိုငရ်ော နငှေ့ ်အိုပ်ခ ျုပ်မှု 

ဆ ိုငရ်ော ယနတရောျားမ ောျားက ို 

ရဖော်ထို ်ရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား၊  

၈.၁။  စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောရရျားရော 

ကဏ္ဍမ ောျားရှ  အဓ က 

သက်ဆ ိုငသ်မူ ောျားမှ 

အောဟောရ၏ 

အရရျားပါမှုက ို 

သ ရှ  ောျားလည်ပခငျ်ားနငှေ့ ်

အသ အမ ှ်ပပျုပခငျ်ား၊  

အသ ပညောရပျားလိုပ်င ျ်ား 

မ ောျား ွင ်အမ  ျုျားသမ ျား 

မ ောျားအဓ က ပါဝင ်ရစရရျား၊  

ST ၉ 

 

 

အစောျားအစောမ ောျားအောဟောရ 

 ဘ် ိုျား ပမငေ့မ်ောျားရရျား၊ စ ိုက်ပ  ျုျား 

ရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောမူဝါဒမ ောျား၊ 

အစ အစဉမ ောျားက ို 

၉.၁။ အစောျားအစော 

မ ောျားအောဟောရ  ဘ် ိုျားပမငေ့်

မောျား ရရျား၊  စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောမူဝါဒမ ောျား 

က ောျား၊ မ ရရျားရော ကဏ္ဍ 

မ ောျားက ို အစောျားအစော 

မ ောျားအောဟောရပမငေ့မ်ောျား ရရျား၊  

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရအောင ်

ရဆောငရွ်ကရ်ော ွင ် 

အရကောငအ်ထည် ရဖော်ပခငျ်ား၊ 

ရစောငေ့ ်ကညေ့် ပခငျ်ား 

နငှေ့အ်က ပဖ ်ပခငျ်ား 

အ ွက်စွမျ်ားရည် ည်ရဆော

က်ရ ၊်  

နငှေ့အ်စ အစဉမ ောျား 

  ိုျား က်ခ ိုငမ်ော လောပခငျ်ား၊  

သစ်ရ ောမူဝါဒမ ောျား 

နငှေ့အ်စ အစဉမ ောျား ငွ ်

က ောျား၊ မရရျားရော 

ရပါငျ်ားစည်ျားရဆောငရွ်ကရ် ်

စွမ်ျားရည်  ိုျား က် ရစပခငျ်ား၊  
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 
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အြောဆယီစံြိိုက်ပ ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ သ်စ်မ ြောမ ျိုး ြောဝန်ကကီျိုးအဆင  ်စြောျိုးနပ် ြိကခြော၊ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစ်မ ြောမ ျိုး ြော ကဏ္ဍမ ြောျိုး ငွ ်က ြောျိုး၊ မ မ ျိုး ြော 

ဉျီိုး ည်ထည ်သငွျ်ိုးစဉျိုးစြောျိုး ခငျ်ိုးနည်ျိုးလမ်ျိုး 
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