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

 

The ASEAN Guidelines for Agroforestry Development, 2018. 

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

website, https://asean.org/ or download at https://asean.org/book/asean-

guidelines-for-agroforestry-development-asean-senior-officials-on-forestry-

2018/.   

 

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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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရနှ ိုငင်မံ ောျားအသငျ်ား (ASEAN) သည် ၁၉၆၇ ခိုနစ်ှ၊ ဩဂို လ် (၈) ရက်ရ ေ့ ငွ ်စ ငဖ်ွ ှေ့စည်ျားခ ေ့ပါသည်။ အသငျ်ား၏အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှော 

ဘရူန ိုငျ်ားဒါရိုဆလငန် ိုငင်၊ံ ကရမဘော ဒျီားယောျားန ိုငင်၊ံ အငဒ် ို ျီားရှောျားန ိုငင်၊ံ လောအ ိုပပညေ့်သူ ေ့ဒမီ ိုကရက ်စ်သမမ န ိုငင်၊ံ မရလျားရှောျား န ိုငင်၊ံ ပမ မ်ောန ိုငင်၊ံ 

ဖ လစ်ပ ိုငန် ိုငင်၊ံ စကကောပူန ိုငင်၊ံ ထ ိုငျ်ားန ိုငင်နံငှေ့ ်ဗီယက ်မ်န ိုငင် ံ ို ေ့ ပဖစ်ပါသည်။  

အောဆီယံအ ွငျ်ားရရျားမ ျားခ ျုပ်ရံိုျားသည် အငဒ် ို ျီားရှောျားန ိုငင်၊ံ ဂ ကော ောမမ ျုှေ့ ွင ်အရပခစ ိုက်ပါသည်။ 

စံိုစမ်ျားရများပမ ျ်ားလ ိုပါက - ဆက်သွယ်ရ  ်

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 

 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဖွံှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားအ ကွ် အောဆီယံလမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား  

ဂ ကော ော၊ အောဆီယံအ ွငျ်ားရရျားမ ျားခ ျုပ်ရံိုျား၊ ၂၀၁၈။  

630.059 

၁။ အောဆီယံ - စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား-သစ်ရ ော 

၂။ ရရရှည် ည် ံေ့ရသောဖွံှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား ကရ်ရျား - SDG  

 

 

[ASEAN] အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှန ိုငင်မံ ောျားအသငျ်ား ၂၀၁၈၊ သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဖွံှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားအ ကွ် အောဆီယံလမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား 

ရရျားသောျားပပျုစိုသူမ ောျား - Catacutan DC, Finlayson RF, Gassner A, Perdana A, Lusiana B, 

Leimona B, Simelton E, Öborn I, Galudra G, Roshetko JM, Vaast P, Mulia R, Lasco RL, Dewi S, Borelli S, Yasmi Y. Jakarta, Indonesia: 

ASEAN Secretariat. 

 

အောဆီယံ - အောျားလံိုျားအ ကွ် အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားရှ ရသော အသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား  

ဤစောရစောင ်ွင ်ပါဝငသ်ညေ့်စောသောျားမ ောျားက ို သငေ့ရ်လ ော်သလ ို လ ွလ်ပ်စွောက ိုျားကောျားန ိုငသ်လ ို အသ အမှ ်ပပျုမှု ရသခ ောစွောထညေ့်သွငျ်ား၍ 

ပပ လ်ည်ပံိုနှ ပ်ထို ်ရဝန ိုငပ်ါသည်။  ထ ိုသ ို ေ့ထို ်ရဝ လျှင ်ထို ်ရဝထောျားသညေ့် မ  တ ူ စ်စံိုအောျား အောဆီယံ အသ ိုငျ်ားအဝ ိုငျ်ား ဆ ိုငရ်ောဆက်ဆံရရျားဌော  

(CRD)၊ အငဒ် ို ျီားရှောျားန ိုငင်၊ံ ဂ ကော ောမမ ျုှေ့သ ို ေ့ရပျားပ ို ေ့ ရမည်ပဖစ်သည်။  

 

အောဆီယံနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် အရထွရထ ွသ ငျ်ားအခ က်အလက်မ ောျားက ို အောဆီယံ ဝက်ဘဆ် ိုက် www.asean.org, Catalog-in-Publication Data 

 ွင ်ရဖော်ပပထောျားပါသည်။  

မူပ ိုငခွ်ငေ့ ်- အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရနှ ိုငင်မံ ောျားအသငျ်ား (ASEAN) ၂၀၁၈ ခိုနစ်ှ  

မူပ ိုငခွ်င်ေ့မ ောျားရယူမပီျား 

mailto:public.div@asean.org
http://www.asean.org/
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

ဥတယ ောဇဉ် 

အောဆယီံ သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ား ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားအ ွက် လမ်ျားညွှ  ်ခ က်မ ောျားသည် 

သောယောဝရပပောမှု၊ ခ   ်ဆက် ရဆောငရွ်က်မှု၊ ခံန ိုငရ်ည်ရှ မှုနငှေ့ ်အောဆယံီ ရဒသ ွငျ်ား ပပည်သူမ ောျား၏ 

လံိုပခံျုရရျားစသည်   ို ေ့နငှေ့ပ် ်သက်၍ အဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင်မံ ောျား  အ ွက် အရရျားပါရသော မ ိုငပ်ပမှ ်  ိုင ်

 စ်ခိုပဖစ်ပါသည်။ ပခံျုငံို၍ ဆ ိုရလျှင ်လမျ်ားညွှ  ်ခ က်မ ောျား မှ ဆငေ့ ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား  က်မှုက ို ရယူန ိုငမ်ညေ့် 

မူရဘောင ် စရ်ပ် ဖွ ှေ့စည်ျားန ိုငမ်ည်ပဖစ်ပါသည်။ လမျ်ားညွှ  ်ခ က် မ ောျားသည် အောဆယီံ စောျား ပ်ရ ကခော၊ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ော ရရျားရောကဏ္ဍမ ောျား ၏ ရမျှေ်ာမှ ျ်ားခ က်နငှေ့ ်မဟောဗ ူဟောစီမံခ က် ၂၀၁၆-၂၀၂၅၏ 

ရလောဒ ်စ်ခိုပဖစ်မပီျား အောဆယီံ စ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော ဝ က်ကီျားမ ောျားမှ ၂၀၁၆ ွင ်သရဘော ူ 

အ ည်ပပျုခ ေ့ပါသည်။  အဆ ိုပါ အ ည်ပပျု ခ က်သည် စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောကဏ္ဍ  ွင ်ပါဝင ်

ပ ်သက်သူမ ောျား သောမက အပခောျားကဏ္ဍမ ောျားပဖစ်သညေ့် ရောသဦ ို ရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ား၊ စွမ်ျားအငန်ငှေ့ ်ရရ စသည်   ို ေ့ 

ပါဝင၍်   ိုငပ်င ်ရဆျွားရနျွားပွ မ ောျားက ို က ယ်ပပ ေ့စွ်ော ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ားမှ ဆငေ့ ် အောဆယံီအဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင်မံ ောျား၏ 

သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား အ ွက် ဆံိုျားပဖ ခ် က်  စ်ခို 

ပဖစ်ပါ ယ်။  လမ်ျားညွှ ခ် ကမ် ောျားသည် ရပမယော၊ စီျားပွောျား ရရျား၊ ရရ၊ စွမျ်ားအင၊် စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား 

 

သစ်ရ ော၊ စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်ရမွျားပမူရရျားနငှေ့ ်ရရလိုပ်င ျ်ား စသညေ့်ကဏ္ဍရပါငျ်ားစံို ပါဝင၍် ပူျားရပါငျ်ား 

ရဆောငရွ်က်မှုက ို ပမြှငေ့ ်ငန် ိုငမ်ည် ဟို ကျွန်ိုပ်  ို ေ့ ရမျှေ်ာမှ ျ်ားထောျားပါသည်။ သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားသည် အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင်မံ ောျား၏ ဝငရ်ငနွငှေ့ ်လူမှုဘဝ  ိုျား က် 

ရရျား  ို ေ့က ို ပါဝင ်အရထောက်အကူပဖစ်ရစ မပီျား ရဒသ ွငျ်ား သ ျ်ားနငှေ့ခ် ီရသော စ ိုက်ပ  ျုျား ထို ်လိုပ်သူ 

ရ ောငသ်ူမ ောျား အ ွက် ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုက ို  ိုျား က်ရစပခငျ်ား အပပင ်၎ငျ်ား   ို ေ့စ ိုက်ပ  ျုျား ထို ်လိုပ်ပခငျ်ားမှ ပ ်ဝ ျ်ားက င ်

ထ  ျ်ားသ မ်ျားရရျားနငှေ့ ်ရောသဦ ို ရပပောငျ်ားလ မှု ရ ကောငေ့ ်ပဖစ်ရပေါ်ရစရသော ဒဏမ် ောျားက ို ခံန ိုငရ်ည် ရှ ရစပခငျ်ား စသညေ့် 

ဉီျား ည်ခ က် မ ောျားနငှေ့ ် သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား ဆ ိုငရ်ောမူဝါဒမ ောျား၊ 

အစီအစဉ်မ ောျားက ို လှုံရဆေ်ာန ိုင ်ရပျားန ိုငပ်ါ သည်။ ထပ်မံ၍ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားမှ  ဆငေ့ ်အောဆယံီ 

အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်အံခ ငျ်ားခ ငျ်ား ပူျားရပါငျ်ား ရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား၊  ည်ျားပညောမျှရဝ ပခငျ်ား၊ မူဝါဒမ ောျားဖံွှေ့ မဖ ျုျား   ိုျား က်ရစပခငျ်ား၊ 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားသညေ့် ထက်ွကို မ် ောျား  ယ်စပ် ပဖ ်ရက ေ်ာ ကို  ်သွယ်မှု ပမငေ့ ်က်ရစပခငျ်ား နငှေ့ ်

ရဂဟ စ စ် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားက ို အောျားရကောငျ်ားရစပါ သည်။ အထက်ရဖော်ပပပါ အခ က်မ ောျားသည် အောဆယီံ 

စီျားပွောျားရရျားဆ ိုငရ်ော အသ ိုက်အဝ ျ်ား ၏ ရမျှေ်ာမှ ျ်ားခ က်မ ောျားနငှေ့ ်အညီ  ပူျားရပါငျ်ား ရဆောငရွ်က်မှု ပ ိုမ ိုအောျား ရကောငျ်ား 

ရစရ န်ငှေ့ ်အ ျီားစပ်ဆံိုျားရဆောငရွ်က်န ိုငရ်  ်အရထောက် အပံေ့ မ ောျားရပျားန ိုငမ်ည် ပဖစ်ပါသည်။  

အောဆယံီသည်  ည်ျားပညော အကူအညီ အရထောက်အပံေ့ရပျားရသော ကမဘောေ့သျီားနှ ံသစ် ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား 

ဗဟ ိုဌော  (ICRAF)နငှေ့ ်လိုပ်င ျ်ား ရခ ောရမွှေ့ရစရရျား ရဆောငရွ်က် ရပျားရသော စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားအဖွ ှေ့  

(FAO)  ို ေ့နငှေ့ ်အ ူ ပူျားရပါငျ်ား ရဆောငရွ်က် က ရသော န ိုငင်အံဆငေ့ ်အစ ိုျားရအဖွ ှေ့အစည်ျား အသျီားသျီား၊ အပပည်ပပည် 

ဆ ိုငရ်ော၊ ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့ ်သိုရ သ  နငှေ့ ်ပညောရရျား အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၊ အစ ိုျားရ မဟို ်ရသော 

အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား အောျားလံိုျား က ိုရက ျားဇူျား ငရ်ှ ပါရ ကောငျ်ားနငှေ့ဆွ်စ်ဇောလ  ်



 

 

5 

 

 

သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

န ိုငင်အံစ ိုျားရမှ အရထောက်အပံေ့ ရပျားသညေ့် အောဆယံီဆွစ်ဇောလ  ်မ  ်ဖက် အဖွ ှေ့ အစည်ျားမှ လူမှုရရျား၊ 

သစ်ရ ောနငှေ့ ်ရောသ ီဥ ိုရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော အစီအစဉ်၏ ရခါငျ်ားရဆောငမ်ှု၊ အရပမေ်ာအပမငရ်ှ မှုနငှေ့ ်ပူျားရပါငျ်ား 

ရဆောငရွ်က်မှု မ ောျားက ို ရက ျားဇူျား င ်ရထောက် ခံပါရ ကောငျ်ား ရပပော ကောျား လ ိုပါ သည်။။  ကျွန်ိုပ်  ို ေ့မှ ဆွဒီငန် ိုငင် ံ

အပပည် ပပည်ဆ ိုငရ်ော စ ိုကပ်  ျုျားရရျား ကွ ယ်က် ပဏောမလိုပ်င ျ်ားစဉ်၏  စ်စ  ်  စ်ပ ိုငျ်ား ပဖစ်မပီျား သျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ား၊ စောျား ပ် ရ ကခောနငှေ့ ်အောဟောရ ဖူလံိုရရျား၊ ရရရှည်  ည် ံေ့ရသော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား 

စ စ်၊ ရပမယော ပပ လ်ည် ထရူထောငရ်ရျား စသည်   ို ေ့က ို ရဆောငရွ်က်လ က်ရှ သော မ ရခါင ်ကျွမ်ျားက င ်ပညောရှင ်

အဖွ ှေ့က ိုလည်ျား စဉ်ဆက်မပပ ်ပံေ့ပ ိုျားမှုနငှေ့ ်လ ိုအပ်ခ က် မ ောျားက ို ပဖညေ့်ဆည်ျားရပျားပခငျ်ား  ို ေ့ အ ွက် ရက ျားဇူျား င ်

ရှ ပါရ ကောငျ်ား ရပပော ကောျား လ ိုပါ သည်။ ရ ောက်ဆံိုျားအရ ပဖငေ့ ်ကျွန်ိုပ်  ို ေ့ အရရျား ယူ အသ အမှ ် ပပျုရ ကောငျ်ား 

ရပပော  ကောျားလ ိုသည်မှောအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှဝ က်ကီျား ဌော သ ို ေ့ပဖစ်မပီျား ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ ရစ  ောနငှေ့ ်လမ်ျားညွှ ခ် က်  ို ေ့ 

မပါရှ ဘ  ဤလမျ်ားညွှ  ်ခ က် သည်ရအောငပ်မင ်လ မေ့်မည် မဟို ်ပါ။  

ဤက ေ့သ ို ေ့ အစ ိုျားရနငှေ့ ်အစ ိုျားရမဟို ်ရသော အဖွ ှေ့ အစည်ျားအသျီားသျီား  ို ေ့မှ က ယ်က ယ် 

ပပ ေ့ပ်ပ ေ့ပ်ါဝငမ်ှုမ ောျား၊ပံေ့ပ ိုျားမှုမ ောျားနငှေ့ ်ရထောက်ခံ မှုမ ောျားရ ကောငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော 

လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား အ  ိုငျ်ား အောဆယီံ ရဒသ ွငျ်ား က ယက် ယ် ပပ ေ့ပ်ပ ေ့ ်လိုပ်ရဆောင ် လော ကပခငျ်ားအောျားပဖငေ့ ်

ရ ောက်ဆက် ွ  အက  ျုျားရက ျားဇူျားမ ောျားပါ ရရှ  န ိုငလ် မေ့်မည်ဟို ယံို ကည်ပါသည်။  

အောဆယီံ သစ်ရ ောရရျားရော အကကီျား  ျ်ား အရောရှ မ ောျား (ASOF) 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

 

ရက ျားဇူျား ငအ်သ အမှ ်ပပျုပခငျ်ား 

ရက ျားဇူျား ငအ်သ အမှ ပ်ပျုပခငျ်ား  

အောဆယံီအရ ပဖငေ့ ်ဤလမ်ျားညွှ ခ် က်  ွင ်ပါဝငရ်သော ရအောက်ရဖေ်ာပပပါ အဖွ ှေ့အစည်ျား မ ောျားနငှေ့ ်

ရရျားသောျားပပျုစိုသူမ ောျား၊ ကူညီပံေ့ပ ိုျားသူ မ ောျား၊  ည်ျားပဖ ်ရပျားသူမ ောျား၊ အ ကံပပျုသူ မ ောျားနငှေ့ ်

ဤလမ်ျားညွှ ခ် ကပ်ဖစ်ရပေါ်လောရရျား လိုပ်င ျ်ားစဉ် အောျားလံိုျား ငွ ်အ ကံရပျားပါဝင ်သူမ ောျား အောျားလံိုျားက ို ရက ျားဇူျား င ်

အသ  အမှ ပ်ပျုအပ်ပါသည်။  

အထျူားသပဖငေ့ ်ဤလမ်ျားညွှ ခ် က်က ို အရှ   ်အဟို ပ်မြှငေ့ ်အသ အမှ ်ပပျုမှု ရရှ ရအောင ်ဉီျားရဆောင ်ရမောငျ်ားနငှ၊် 

ရခါငျ်ားရဆောငမ်ှုရပျား ရဆောငရွ်က်ခ ေ့ရသော အောဆယံီ လူမှုရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော လိုပ်င ျ်ား ရဆောငရွ်က်မှု 

အဖွ ှေ့၏ အဓ က ောဝ ယ်ူ လိုပ်ရဆောငရ်ပျား သူမ ောျား အောျားလံိုျားက ို ရက ျားဇူျား ငရ်ှ ပါ 

ရ ကောငျ်ားရပပော ကောျားလ ိုပါသည်။  

လူမှုသစ်ရ ောရရျားရော နငှေ့ ်ရောသဦ ို ရပပောငျ်ားလ  ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော ပူရပါငျ်ားရဆောငရွ်က် ရရျား အောဆယံီ-ဆွစ်ဇောလ  ်

အ ွငျ်ားရရျားမ ျား ရံို ျားမှလမ်ျားညွှ ခ် က် ွင ်ပံေ့ပ ိုျားမှုမ ောျား ရပျားမပီျား  ပူျားရပါငျ်ား ပါဝငသ်ညေ့် မ  ်ဘက်အဖွ ှေ့မ ောျား အောျား 

ရက ျားဇူျား ငရ်ှ အပ်ပါသည်။  

ထ ိုငျ်ားန ိုငင်၊ံ ခ ငျ်ားမ ိုငမ်မ ျုှေ့ ွင ်၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ ဇွ လ် ၁၂ ရက်မှ ၁၃ ရက်ရ ေ့အထ  က ငျ်ားပခ ေ့ရသော အောဆယံီ 

လူမှုရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော  လိုပ်င ျ်ား ရဆောငရွ်က်မှု အဖွ ှေ့၏ ၇ ကက မ်ရပမောက် ပဏောမ ရဆွျားရနျွားပွ   

 ွင ်ပါဝငခ် ေ့ ကရသော  အောဆယံီ အဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင်မံ ောျားမှ မူဝါဒခ မှ ် သူမ ောျားအပါအဝင၊် ရ ောငသ်ူလယ်သမောျား 

အဖွ ှေ့မ ောျားနငှေ့ ်သမဝါ ယမအသငျ်ားမ ောျား၊ လူထို အရပခပပျု သစ်ရ ော စီမံခ ေ့ခွ် မှု အဖွ ှေ့မ ောျား၊  ပညောရှငမ် ောျား၊ 

 ည်ျားပညော ကျွမ်ျားက ငသ်ူမ ောျားနငှေ့ ်သိုရ သ ီမ ောျား အပါအဝင ်လူဉီျားရရရပါငျ်ား ၁၀၀ ရက ေ်ာအောျား အထျူားပင ်

ရက ျားဇူျား ငရ်ှ ပါ ရ ကောငျ်ား၊ ရဆွျားရနျွား ပွ မ ောျားသည် လမျ်ားညွှ  ်ခ က်နငှေ့ ်ပ ်သက်၍ ရည်ရွယ်ခ က်နငှေ့ ်

အရထရွထ ွအရ ကောငျ်ားအရော ပါဝငမ်ှုမ ောျား နငှေ့ ်ရ ောက်ဆက်  ွ  ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်မှုမ ောျား အ ွက် လိုပ်က ိုငရ်ော 

ရ ရော သ ်မှ ်ပခငျ်ား စသည်  ို ေ့က ို အဓ ကထောျား ရဆောငရွ်က်ခ ေ့ ပါသည်။  

  ဂံိုျားခ ျုပ် အရ ပဖငေ့ ်ကမဘောေ့သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ  စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော ဗဟ ိုဌော မှ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားအောျား 

ပပငဆ်ငပ်ခငျ်ားနငှေ့ ် ည်ျားပညောပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ော ညြှ နှု ငျ်ားပံေ့ပ ိုျားကူညီ ရပျားသူမ ောျား၊  ည်ျားပညော အ ကံရပျားသူမ ောျား နငှေ့ ်

 ကညေ့်ရှု စစ်ရဆျားရပျားသူမ ောျား အောျားလံိုျားက ို ကျွန်ိုပ်  ို ေ့မှ အထျူားပငရ်က ျားဇူျား ငရ်ှ ရပါ ရ ကောငျ်ား ထို ်ရဖေ်ာ 

ရပပော ကောျားအပ်ပါသည်။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

ရရျားသောျားပပျုစိုသူမ ောျား  

ကမဘောေ့သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော ဗဟ ိုဌော   (ICRAF) 

Delia C. Catacutan, Robert Finlayson, Anja Gassner, Aulia Perdana, Betha Lusiana, Beria 

Leimona, Elisabeth Simelton, Ingrid Öborn, Gamma Galudra, James M. Roshetko, Philippe 

Vaast, Rachmat Mulia, Rodel Lasco and Sonya Dewi 

ကိုလသမဂဂစောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားအဖွ ှေ့ (FAO)  

Simone Borelli and Yurdi Yasmi 

ရဝဖ အ် ကံပပျုသူမ ောျားနငှေ့ ်ပါဝငကူ်ညီသူမ ောျား  

အဖွ ှေ့အစည်ျားဆ ိုငရ်ောကျွမ်ျားက ငသ်ူမ ောျား  

လူထိုနငှေ့သ်စ်ရ ောမ ောျားဗဟ ိုဌော  RECOFTC The Center for People and Forests, အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ော 

သစ်ရ ော သိုရ သ  (Center for International Forestry Research), သစ်မဟို ရ်သော သစ်ရ ောထကွ် 

ပစစည်ျားမ ောျား ဖလှယ်ရရျား အစအီစဉ် (Non-Timber Forest Products Exchange Programme), 

အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှ ရဒသ ွငျ်ား ဘွ ှေ့လွ  ်ရလေ့လောရရျားနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား သိုရ သ   

(Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in), ဖ လစ်ပ ိုငန် ိုငင် ံသျီားနှ ံ

သစ်ရ ော Agriculture ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော ပညောရရျားနငှေ့ ်သိုရ သ ကွ ယ်က် (Philippine 

Agroforestry Education and Research Network).  

ကျွမ်ျားက ငပ်ညောရငှမ် ောျား  

▪ Dr. Ir. Budiman Achmad 

▪ Dr. Sanudin 

▪ Dr. Muhamad Siarudin 

▪ Dr. Ramon Razal 

▪ Eva Fauziyah S.Hut, M.Sc 

▪ Mr. Eduardo Queblatin 

▪ Ms. Rowena Cabahug 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

 

အောဆယံီ လူမှုရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ော ရရျားရော လိုပ်င ျ်ားရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့ ဆက်သွယရ်မညေ့်အဓ ကပိုဂဂ ျုလ်မ ောျား  

ဘရူန ိုငျ်ားဒါရိုဆလငန် ိုငင်:ံ Ms Noralinda Hj Ibrahim, သစ်ရ ောရရျားရော ရခ တညွှ  ်ကောျား ရရျားမ ျား၊ 

သစ်ရ ောဉီျားစီျားဌော ၊ ပငမ်အရငျ်ား အပမစ်မ ောျားနငှေ့ ်ခရျီားသွောျားလောရရျား ဝ က်ကီျားဌော ။  

ကရမဘောဒျီားယောျားန ိုငင်:ံ Mr. Long Ratanakoma, ဒို  ယညွှ  ်ကောျားရရျားမ ျား၊ သစ်ရ ောရရျားရောနငှေ့ ်အစိုအဖွ ှေ့ ပ ိုင ်

သစ်ရ ောဉီျားစီျားဌော ၊ သစ်ရ ော အိုပ်ခ ျုပ်ရရျားဌော ၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား၊ သစ်ရ ောနငှေ့ ်ရရလိုပ်င ျ်ားဝ က်ကီျားဌော ။ 

အငဒ် ို ျီားရှောျားန ိုငင်:ံ Dr Bambang Supriyanto, ညွှ  ်ကောျားရရျားမ ျားခ ျုပ်၊ လူမှုရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ော ရရျားရော 

အရထရွထနွငှေ့ ်ပ ်ဝ ျ်ားက င ်ထ  ျ်ားသ မ်ျားရရျားပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှု  ညွှ  ်ကောျားမှုဉီျားစီျားဌော ၊ 

ပ ်ဝ ျ်ားက ငထ်  ျ်ားသ မ်ျား ရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ော ရရျားရောဝ က်ကီျားဌော   

လောအ ိုန ိုငင်:ံ Dr Oupakone Alounsavath, ညွှ  ်ကောျားရရျားမ ျား၊ရက ျားရွောသစ်ရ ောနငှေ့ ်သစ် မဟို ် 

ရသောသစ်ရ ောထက်ွ ပစစည်ျားမ ောျား စီမံခ ေ့ခွ် ရရျားဌော ခွ ၊ သစ်ရ ောဉီျားစီျားဌော ၊ စ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောဝ က်ကျီားဌော ။  

မရလျားရှောျားန ိုငင်:ံ Dr Megat Sany Megat Ahmad Supian, ဇီဝမ  ျုျားစံိုမ  ျုျားကွ နငှေ့ ်သစ်ရ ော ရရျားရော 

စီမံခ ေ့ခွ် မှုဌော ခွ ၊ သယံဇော နငှေ့ ်ပ ်ဝ ျ်ား က ငထ်  ျ်ားသ မ်ျား ရရျားဝ က်ကီျား ဌော ။  

ပမ မ်ောန ိုငင်:ံ Dr Ei Wi Swe Hlaing, လက်ရထောက်ညွှ  ်ကောျားရရျားမ ျား၊ သစ်ရ ော သိုရ သ ဌော ၊ 

သစ်ရ ောဉီျားစီျားဌော ၊ သယံဇော နငှေ့ ်ပ ်ဝ ျ်ားက ငထ်  ျ်ားသ မ်ျားရရျား ဝ က်ကီျားဌော ။  

ဖ လစ်ပ ိုငန် ိုငင်:ံ Mr Nonito M. Tamayo, ညွှ  ်ကောျားရရျားမ ျား၊ သစ်ရ ောစီမံခ ေ့ခွ် မှုဗ ူရ ို ၊ 

ပ ်ဝ ျ်ားက ငထ်  ျ်ားသ မ်ျားရရျားနငှေ့ ်သယံဇော  ဉီျားစီျားဌော ။  

စကကောပူန ိုငင်:ံ Mr Hassan Ibrahim, မ ရ် ဂ ော ဇီဝမ  ျုျားစံိုမ  ျုျားကွ မ ောျား (ကို ျ်ားရပမ)၊ အမ  ျုျားသောျား ဇီဝ 

မ  ျုျားစံိုမ  ျုျားကွ မ ောျားစင ်ော ဌော ခွ ၊ အမ  ျုျားသောျားဥယ ောဉ်ဘို အ်ဖွ ှေ့ စကကောပူ ရိုကခရဗဒဥယ ောဉ်   

ထ ိုငျ်ားန ိုငင်:ံ Dr Komsan Rueangritsarakul, သစ်ရ ော ည်ျားပညောအရောရှ ၊ ကျွမ်ျားက င ်ပညော ရှငအ်ဆငေ့၊် 

ရပ်ရွောသစ်ရ ောစီမံ ခ ေ့ခွ် မှုဗ ူရ ို ၊ ရ ေ်ာဝငသ်စ်ရ ောဉီျားစီျားဌော ။  

ဗီယက် မ်န ိုငင်:ံ Mr Dinh Van Tuyen,သစ်ရ ောကောကွယ်ရရျားနငှေ့စီ်မံခ ေ့ခွ် ရရျား ဌော ခွ ၊ 

သစ်ရ ောကောကွယ်ရရျား ဉီျားစီျားဌော ၊ ဗီယက် မ်အိုပ်ခ ျုပ်ရရျား၊ သစ်ရ ော၊ စ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားနငှေ့ရ်က ျားလက် ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျား 

ဝ က်ကီျားဌော ။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်အောဟောရ ဖူလံို ရရျား၊ ရရရှည် ည် ံေ့ရသောစ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားနငှေ့ ်ရပမယော ပပ လ်ည် ထရူထောငရ်ရျား  

ဆ ိုငရ်ော သျီားနှ ံသစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော မ ရခါင ်ရဒသ ကျွမျ်ားက ငပ်ညောရငှအ်ဖွ ှေ့  

Andrew Noble, Anja Gassner, Bao Huy, David Gritten, Delia C. Catacutan, Dian Sukmajaya, 

Doris Capistrano, Ei Ei Swe Hliang, Elisabeth Simelton, Göran Bergkvist, Horst Weyerhaeuser, 

Ingrid Öborn, Kim Soben, Long Ratanakoma, Mai Van Trinh, Maria Estrella A. Penunia, Niall 

O’Connor, Ngo The An, Nguyen Van Bo, Robert Finlayson, Ronnakorn Triraganon, Sararin 

Phaengam, Sigrun Dahlin, Stepha McMullin, Srichai Saengcharnchai, Tran Minh Tien, Yurdi 

Yasmi 

အ ကံရပျားအရောရှ မ ောျား 

Dian Sukmajaya, Senior Officer of Food, Agriculture and Forestry Division, Sectoral 

Development Directorate, ASEAN Economic Community Department, ASEAN Secretariat 

Doris Capistrano, Senior Advisor, ASEAN-Swiss Partnership for Social Forestry and Climate 

Change 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

 

မော  ကော 

 

1. ရ ောက်ခ ံသမ ိုငျ်ားရ ကောငျ်ားနငှေ့ ် ယ်ပယ.်........................................................... 12 

2. လမ်ျားညွှ ခ် က်၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ောျား ............................................................. 14 

3. ရည်ရွယ် ရည်ရွယ်ထောျားသညေ့ ်အသံိုျားပပျုသူမ ောျား ................................................... 15 

4. လမ်ျားညွှ ခ် က်အရပခခံမူမ ောျား ..................................................................... 17 

4.1 အဖွ ှေ့အစည်ျားဆ ိုငရ်ော အရပခခံမူမ ောျား ............................................................... 17 

အခ ြေြေံမူ ၁ - ပတဝ်န်ကျငခ်ကောင််း ဖနတ် ်းခပ်း ြေင််း.................................................. 17 

အရပခခံမ ူ၂ -  အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၏ စွမျ်ားရဆောငရ်ည်ထ ရရောက်ရသခ ော ရစပခငျ်ား ........................ 18 

အခ ြေြေံမူ ၃ -  ထခိ ောကခ် ော ပူ်းခပေါင််းခ ောင ွ်ကမ်ှုမျော်းနငှ  ် ံ ်း ဖတြ်ေျကမ်ျော်းပေါဝငြ်ေျမှတ ်ောတငွ ်

ပံ ပိ ်းခပ်း ြေင််း .......................................................................................... 20 

4.2 ပွောီးတ ီးဆ ိုင ်ော အတခြြှံမူမ ောီး ................................................................... 22 

အရပခခံမ ူ၄ - ထက်ွကို မ် ောျားနငှေ့ ်ရဂဟစ စ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျား၏   ဖ် ိုျားက ိုအသ အမှ ်ပပျုပခငျ်ား ........ 22 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

အခ ြေြေံမူ ၁၂ - ပူ်းခပေါင််းပေါဝငမ်ှု ဖင  ်  ်းနှ ံစ်ခတောခ ောခနေှာ စိ ကပ်ျိြု်း အစိတအ်ပိ င််းမျော်းကိ  

ခ ွ်းြေျယ ်ြေင််း ......................................................................................... 32 

4.6 ဆက်သွယ်ပခငျ်ား နငှေ့ ်  ိုျားပမြှငေ့ ်ရဆောငရွ်က်ရရျား ဆ ိုငရ်ော အရပခခံမူမ ောျား ............................. 34 

အခ ြေြေံမူ ၁၁ -   ်းနှ ံစ်ခတော ခ ောခနေှာစိ ကပ်ျိြု်း ြေင််းနငှ ပ်တ ်က ် ည ်အ ပိညောဗဟ   တမျော်းကိ  

ထခိ ောကစွ်ော  က ်ယွရှ်င််းလင််း ခ ပော ိ  ြေင််း ....................................................... 34 

အခ ြေြေံမူ ၁၄ - ထခိ ောကစွ်ော တိ ်း မ င ြ်ေျွဲျဲ့ထငွန်ိ င ်န်နငှ  ်ခ ရှည် တည်တံ မှုမျော်း အတကွ ်အစ အစဉ် 

မျော်း ွွဲ ြေင််း ........................................................................................... 35 

5. အရကောငအ်ထည်ရဖောရ်  ်စဉ်ျားစောျားရမညေ့်အခ က်မ ောျား ............................................. 37 

5.1 အဖွ ှေ့အစည်ျားဆ ိုငရ်ော အခ ျ်ားကဏ္ဍနငှေ့အ်စီအစဉ်မ ောျား ............................................... 37 

5.2 စီမံက  ျ်ားနငှေ့ ်ဘဏ္ဍောရရျား .......................................................................... 39 

5.3 သိုရ သ နငှေ့ ်စဉ်ဆက်မပပ ်ရလေ့လော သငယ်ူပခငျ်ား ............................................. 40 

5.4 ရစောငေ့ ်ကညေ့် အက ပဖ ပ်ခငျ်ား ..................................................................... 41 

5.5 အသ ပညော ဗဟိုသို စီမံခ ေ့ခွ် မှု .................................................................. 42 

ANNEX 1 Development of the Guidelines ................................................... 44 

ANNEX 2: White paper Agroforestry: contribution to food security and climate 

change adaptation and mitigation in Southeast Asia .................................... 46 

ANNEX 3 International Context of the Guidelines ........................................ 48 

ANNEX 4 Recommended Reading ............................................................. 50 

 

  



 

 

12 

 

 

သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

 

1. တနောကြ်ှံ သမ ိုငီ်းတ ကောငီ်းန င  ်နယပ်ယ ် 

အောဆယီ ံစောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်ရရျား ၂၀၁၆-၂၀၂၅ 

ရမျှေ်ာမှ ျ်ားခ က်နငှေ့ ်မဟော ဗ ူဟောက ို ၂၀၁၆ ခိုနစ်ှ ွင ်က ငျ်ားပပပျုလိုပ်ခ ေ့ ရသော ၃၈ ကက မ်ရပမောက် အောဆယံီ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော ဝ က်ကီျား အဆငေ့ ်အစည်ျားအရဝျား မှ “သစ်ရ ော သယံ ဇော မ ောျားသည် 

ရရရှည်  ည် ံေ့သညေ့် လူမှုစီျားပွောျားရရျား၊ လူမှုရရျား နငှေ့ ်ယဉ်ရက ျားမှု အောျား ပစစျုပပ န်ငှေ့ ်အ ောဂါ ် မ  ျုျားဆက်မ ောျား 

လ ိုအပ်ခ က်နစ်ှခိုလံိုျားက ို ပဖညေ့ဆ်ည်ျား န ိုငရ်  ်နငှေ့ ်ရရရှည် ည် ံေ့ ခ ိုငမ်မ ရရျား ဖံွှေ့ မဖ ျုျား   ိုျား က်ရရျား ွင ်အပပျု 

သရဘော ရဆောင ်သညေ့် ပါဝငမ်ှုပဖငေ့ ်ပါဝငန် ိုငရ် ”် ရည်ရွယ် ခ က်ပဖငေ့ ်သရဘော ူ အ ည်ပပျု ခ ေ့ပါသည်။   

စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျား၊ ရောသဦ ိုရပပောငျ်ားလ  မှုက ို လ ိုက်ရလ ောညီရထ ွပဖစ်ရစပခငျ်ားနငှေ့ ်ရလ ောေ့ပါျား 

သက်သောရစပခငျ်ား၊ ရပမယော ပ က်စီျားမှု ပဖစ်စဉ်မ ောျားက ို ရလ ောေ့ခ ပခငျ်ား  ို ေ့က ို အသ အမှ ်ပပျုပခငျ်ားပဖငေ့ ်သစ်ရ ော 

သျီားနှ ံရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်သည် စဉ်ဆက် မပပ ် ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား ပ ျ်ား  ိုငသ် ို ေ့ ရရောက်ရှ  

န ိုငမ်ည်ပဖစ်မပီျား ဘက်ရပါငျ်ားစံို  

စီမံခ ေ့ခွ် မှု  ည်ျားလမ်ျားမ ောျားမှ  သစ်ရ ောနငှေ့ ်အစောျားအစော ထို ်လိုပ်ပခငျ်ားဆက်စပ်မှု အောျား ရကောငျ်ားလောရစရ  ်

အပပင ်ရရရှည်  ည် ံေ့ ရသော သစ်ရ ောစီမံခ ေ့ခွ် မှု စ စ ်ဖံွှေ့ မဖ ျု   ိုျား က်လောရစရ  ်ရည်ရွယ်၍ အကက မ ်၂၀ 

ရပမောက် အောဆယီသံစ်ရ ောရရျားရော အဆငေ့ ်ပမငေ့အ်ရောရှ မ ောျား အစည်ျားအရဝျားမှ အောဆယီံ သျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားက ို ရဆောငရွ်က်ရ  ်သရဘော ူညီခ ေ့ပါသည်။  

၂၀၁၈ ခိုနစှ် ွင ်က ငျ်ားပခ ေ့ရသော ၃၉ ကက မ် ရပမောက်အောဆယံီစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ော ရရျားရော ဝ က်ကျီားမ ောျား 

အစည်ျားအရဝျားမှ သစ်ရ ော ကဏ္ဍ ွင ်အောဆယီ ံပျူားရပါငျ်ား ရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားအ က် အဓ က ရလောဒ ်

 စ်ခိုပဖစ်သညေ့် လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား က ို   ိုျား က်ရစရ  ်သရဘော ူ ရထောက်ခံ အောျားရပျားခ ေ့ပါသည်။ 

အောဆယီ ံလူမှုရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော လိုပ်င ျ်ား ရဆောငရွ်က်မှုအဖွ ှေ့ မှ ကမဘောေ့သျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဗဟ ိုအဖွ ှေ့1အောျား ကိုလသမဂဂ စောျား ပ်ရ ကခော နငှေ့စ် ိုက်ပ  ျုျား ရရျားအဖွ ှေ့ FAO နငှေ့အ် ူ 

အောဆယီ-ံဆွစ်ဇောလ  ်လူမှုရရျား၊ သစ်ရ ောရရျားရော နငှေ့ ်ရောသဦ ိုရပပောငျ်ားလ  ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော စီမံက  ျ်ား မှ 

မ  ်ဖက်အဖွ ှေ့ အစည်ျားမ ောျား2နငှေ့ ်ပူျားရပါငျ်ား ၍ အောဆယံီ အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား  အ ွငျ်ား သျီားနှသံစ်ရ ော 

 
 
1 The World Agroforestry Centre is a member of the CGIAR, a global partnership for a food secure future, and a partner of the ASEAN Swiss 

Partnership for Social Forestry and Climate Change project. 

 
2 Center for International Forestry Research, RECOFTC: The Center for People and Forests, Non-Timber Forest Products-Exchange 
Programme, and the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture.  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားစ စ် ဖံွှေ့ မဖ ျုျား   ိုျား က်ရစရ  ်သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားက ို အရထောက် 

အကူ ပဖစ်ရစရသော လမ်ျားညွှ  ်ခ က်မ ောျား ရရျားဆွ  ပပျုစိုရ  ်ရ ောငျ်ားဆ ိုခ ေ့ ပါသည်။ လမ်ျားညွှ  ်ခ က်မ ောျားသည် 

အောဆယံီ စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောကဏ္ဍ၏ရမျှေ်ာမှ ျ်ား ခ က်နငှေ့ ်မဟောဗ ူဟောစီမံခ က်၊ အထျူား 

သပဖငေ့ ်မဟောဗ ူဟောရပမောက် ွ ျ်ားအောျား အမှ ် ၄ ပဖစ်ရသော “ရောသဦ ို ရပပောငျ်ား လ မှု၊ သဘောဝရဘျား 

အနတရောယ်မ ောျားနငှေ့ ်အပခောျား အနတရောယ်မ ောျားက ို ခံန ိုငရ်ည်အောျား ပမငေ့ ်က်ရစပခငျ်ား” နငှေ့ ်လိုပ်ရဆောငခ် က် အစီအစဉ် 

အမှ ် ၅ပဖစ်ရသော “ရဂဟရဗဒ နငှေ့ ်စီျားပွောျားရရျားအရ ခံန ိုငရ်ည် ရှ ရသော သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား 

စ စ် က ို  ိုျားခ  ှေ့ ပခငျ်ားနငှေ့ ်စပ်လ ဉ်ျား၍ ရဆောငရွ်က် ပခငျ်ား” စသည်  ို ေ့ ရအောငပ်မငရ်  ်လ ိုအပ်ပါ သည်။  

သိုရ သ ပညောရှငမ် ောျား၊ ပညောရရျားဆ ိုငရ်ော ပညောရှငမ် ောျား၊ ကျွမ်ျားက ငသ်ူမ ောျား၊  ည်ျား ပညောဆ ိုငရ်ော 

ပညောရှငမ် ောျား၊ န ိုငင်ရံ ေ်ာ အဆငေ့ ်သစ်ရ ောနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားကဏ္ဍမှ  ောဝ ရ်ှ သူမ ောျားနငှေ့ ်ရ ောငသ်ူလယ်သမောျား 

အသငျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျား မှ ပါဝင၍် ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ၊ ဇွ လ်မှ စ င၍်   ိုငပ်ငရ်ဆွျားရနျွားပွ မ ောျား ပပျုလိုပ်ခ ေ့ ကပါသည်။  

ရရျားသောျားပပျုစိုသူမ ောျားနငှေ့ ်ပါဝငသ်ူမ ောျားသည် လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားအောျား အောဆယံီအဖွ ှေ့ဝင ်

န ိုငင်မံ ောျား၏ထျူားပခောျားရသော  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော အရပခအရ  မ ောျားအရပေါ် ွင ်

ရသခ ောရစရ အ်ရပခခံ၍ ပံိုစံခ  အရလျားအ က်ထောျား ရရျားဆွ ခ ေ့ ပါ သည်။ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား 

ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ား ရဆောငရွ်က်မှု အ ွက် အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင် ံ စ်န ိုငင် ံခ ငျ်ားစီ၏ လူမှုစီျားပွောျားရရျား၊ မူဝါဒနငှေ့ ်

ပ ်ဝ ျ်ားက င ်အရပခအရ မ ောျားက ို ညီ ူညီမျှပဖစ်ရအောင ်ထညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျားစောျားခ ေ့ပါသည်။ 

လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားသည် အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင်မံ ောျား၏ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား 

လိုပ်က ိုငရ်  ်စ ိုက် ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောလိုပ်င ျ်ားမ ောျားအ ွက် အဓ ကထောျား လိုပ်က ိုငရ်သော သစ်ရ ောရပမ၊ 

ယောရပမ၊ ရရရဝရရလ  ရဒသမ ောျား၊ ကို ျ်ားပမငေ့ ်ရဒသမ ောျား၊ ရပမ  မေ့် ရဒသမ ောျား၊ ကမ်ျားရ ိုျား  မ်ျားမ ောျား၊ စ မေ့်ရပမ 

သ ို ေ့မဟို ် သစ်ရဆွျားရပမ စသညေ့်ရပမ အမ  ျုျားအစောျား အောျားလံိုျား သ ို ေ့မဟို ် ရဂဟစ စ်မ ောျား အောျားလံိုျားနငှေ့ ်သက်ဆ ိုင ်

လိုပ်က ိုငန် ိုငရ်  ်ရညရွ်ယ်ပါသည်။ အဆ ိုပါ လမျ်ားညွှ ခ် က်သည် သျီားနှ ံသစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားအ ွက ် ည်ျားပညော ဆ ိုငရ်ော လမ်ျားညွှ ခ် က် မဟို ်ရသော်လည်ျား၊ အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝင ်

န ိုငင်မံ ောျားအ ကောျား စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား သစ်ရ ော မူဝါဒမ ောျား၊ အစီအစဉ်မ ောျား၊ စီမံက  ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်ရငျ်ားနှျီား ပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျားက ို 

ပံိုစံခ ရရျားဆွ  ရော ငွ ်ရ ွှေ့ဆံိုရဆွျားရနျွားမှုမ ောျား အ ွက် အဆငရ်ပပ ရခ ောရမွှေ့ရစမညေ့် မူရဘောင ် စ်ခို ပဖစ်ပါ 

သည်။ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားက ို အရကောင ်အထည်  ရဖော်ပခငျ်ားသည် ဆနဒ အရလ ောက် ပဖစ်မပီျား  ည်ဆ  ရောျားဝင ်

ရဒသ ွငျ်ား သရဘော ူညီခ က်မ ောျား သ ို ေ့မဟို ် စောခ ျုပ် မ ောျား၊ အမ  ျုျားသောျား ဥပရဒမ ောျားနငှေ့ ်မူဝါဒမ ောျားက ို 

အစောျားထ ိုျားပခငျ်ားမပပျုဘ ၊ ရောသဦ ိုရပပောငျ်ားလ  မှုဆ ိုငရ်ော အောဆယီံ ကဏ္ဍရပါငျ်ားစံိုမူရဘောင:် စောျား ပ် ရ ကခော 



 

 

14 

 

 

သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

ဖူလံိုရစရ ်3 စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော ကဏ္ဍမ ောျား အပါအဝင ်အောဆယံီရဒသရှ  သျီားနှသံစ်ရ ော 

ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား4နငှေ့ ်ဆက်စပ်မှုရှ သညေ့် အပခောျား ကဏ္ဍအောျားလံိုျား နငှေ့ ်သက်ဆ ိုင ်ပါသည်။ 

2. လမ်ီးညွှန်ြ က၏်  ည ွ်ယြ် ကမ် ောီး 

 

• ၁။ . သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော အခ ျ်ားကဏ္ဍက ို ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား ပဖငေ့ ်

စ ိုက်ခငျ်ားအဆငေ့၊် အ မ်ရထောငစ်ို အဆငေ့န်ငှေ့ ်ရပမမ က်နေှာပပငက် ယ် အဆငေ့မ် ောျား၏ စီျားပွောျားရရျား၊ သဘောဝ 

ပ ်ဝ ျ်ားက ငန်ငှေ့ ် လူမှုရရျားရလောဒမ် ောျား  မပ ျုင ်က် ရအောငပ်မငရ်စရ ၊်  

• ၂။. အောဆယီံ အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော မူဝါဒမ ောျား၊ 

 ည်ျားဗ ူဟောမ ောျား၊ အစီအစဉ်မ ောျားနငှေ့ ်ပိုဂဂလ က ရငျ်ားနှျီား ပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျားအပပင ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော အဆငေ့ ်ပမငေ့ ်ပညောရရျားနငှေ့ ်သငရ် ိုျားညွှ ျ်ား မ်ျား အစီအစဉ်မ ောျားက ို 

လမ်ျားညွှ မ်ှုရပျားရ ၊်  

• ၃။ . အောဆယံီအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ စောျား ပ် ရ ကခောဖူလံိုရရျား၊ ပ ်ဝ ျ်ားက င ်(သ ို ေ့) ရရရှည် ည် ံေ့ရသော 

  ိုျား က်မှု၊ ဖ လံ်ို အ မ်ဓါ ်ရငွှေ့ ထို ်လွှ ်မှု ရလျှောေ့ခ ရရျား၊ ရပမယောပပ လ်ည် ထရူထောငရ်ရျား၊ ရရရဝ 

ရရလ ရဒသ ကောကယွ်ရရျား၊ က ောျား၊ မ   ျ်ား ူညီမျှ ရရျား၊ လူမှုရရျား/ ရပ်ရွော သစ်ရ ော  

စ ိုက်ခငျ်ားစ စ်၊ ရောသဦ ို ရပပောငျ်ားလ  ပခငျ်ားအောျား လ ိုက်ရလ ောညီရထ ွရှ ရရျား နငှေ့ ်ရလ ောေ့ပါျား 

သက်သောရစရရျားစသညေ့် ရယဘိုယ  စဉ်ဆက်မပပ ် ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျား ပ ျ်ား  ိုင ်  ို ေ့နငှေ့ပ် ်သက် ရသော 

ရည်မှ ျ်ားခ ကပ် ျ်ား  ိုငမ် ောျား ရအောငပ်မင ်ရစရရျား ကူညီရဆောငရွ်ကရ် ၊် 

 

• ၄။. သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ကဏ္ဍ ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားက ို ပူျား ွ  လိုပ်ရဆောင ်

ပခငျ်ားအောျားပဖငေ့ ်အောဆယံီ အဖွ ှေ့ ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအ ကောျား ပူျားရပါငျ်ား 

ရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားအောျားရကောငျ်ားလောရစရ ၊်  

 

 

  

 
3 The Multi-Sectoral Framework on Climate Change was developed under the purview of the ASEAN Senior Officials Meeting on 
Agriculture and Forestry, to provide the mechanism for coordinated action to address threats to food security from climate 
change. It focuses on the agriculture, fishery and forestry sectors, and aims to pursue a cross-sectoral approach for effective policymaking 
and implementation 

 
4 ASEAN Regional Guidelines for Promoting Climate-smart Agricultural Practices; ASEAN Guidelines on Gender; ASEAN Guidelines on 
Responsible Investment. 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

3.  ည ွ်ယ ် ည ွ်ယထ်ောီးသည  ်အသှံိုီးခပ သမူ ောီး 

 

လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားက ို အသံိုျားပပျုရ  ်အဓ က ရည်ရွယ်ထောျားသူမ ောျားသည် အောဆယီ ံအဖွ ှေ့ ဝင ်န ိုငင်မံ ောျား၏ 

မူဝါဒခ မှ ်သူမ ောျားပဖစ်မပီျား၊ ဒို  ယ အရ ပဖငေ့ ်န ိုငင်ရံ ေ်ာအဆငေ့န်ငှေ့ ်န ိုငင်ခွံ အဆငေ့ ်မ ောျားရှ  အစီစဉ်နငှေ့ ်စမီံက  ျ်ား 

ရရျားဆွ သူမ ောျား၊ ပပည် ွငျ်ားပပည်ပ ရငျ်ားနှျီား ပမြှျုပ်နှသံမူ ောျား၊ အဆငေ့ပ်မငေ့ ်ပညောသင ်ကောျား သညေ့် အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၊ 

သျီားနှ ံသစ်ရ ော  

 

သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်းသည် သစ်ပငမ် ောျားက ို စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားမ ောျား  ွင ် အသံိုျားပပျုပခငျ်ား 

အပါအဝင ် စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ် သစ်ရ ောသစ်ပငမ် ောျားအ ကောျား အပပ  ် အလှ  ် ဆက်နယွ်မှု ပဖစ်ပါသည်။ ၎ငျ်ား ွင ်

စ ိုက်ခငျ်ားမ ောျားနငှေ့ ် စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားလိုပ်င ျ်ား ရပမယော ရှုခငျ်ား မ ောျား ွင ် ပါဝငသ်ညေ့် သစ်ရ ော သစ်ပငမ် ောျား၊ 

သစ်ရ ောမ ောျားအ ွငျ်ား နငှေ့ ် သစ်ရ ောမ ောျား အ ျီား ွင ် စ ိုက်ပ  ျုျားထောျားသညေ့် သျီားနှခံငျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်

သစ်ရ ောသစ်ပငစ် ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်မှုမ ောျား ပါဝင ် ပါသည်။   ရစဆော ရ်မွျားပမူရရျား၊ ငါျားနငှေ့ ် ရရရ မ  ျုျားစ  ် 

မ ောျားက ေ့သ ို ေ့ရသော အပခောျား စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား ဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ် သစ်ရ ောသစ်ပငမ် ောျား ကောျား - စ ိုက်ကွငျ်ား မ ောျားထ  ွင ်

(သစ်ပင ် မ ောျားနငှေ့ ် ရကောက်ပ သီျားနှမံ ောျား အ ူ ကွ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား)၊ စ ိုက်ခငျ်ားမ ောျား၌ (သစ်ပငမ် ောျားသည် ရမွျားပမူရရျား 

အ ွက်အစောျားအစော ရထောက်ပံေ့ရပျားပခငျ်ား၊ ရလောငစ်ော၊ စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ် ထို ်ကို မ် ောျားမှ ဝငရ်င ွ (သ ို ေ့) 

ရ ထ ိုငစ်ရောရရှ ပခငျ်ား၊ သစ်ထို ်ကို မ် ောျား အပါအဝင)် နငှေ့ ် ရပမယောရှုခငျ်ား (စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ် သစ်ရ ောရပမ 

ရပါငျ်ားစပ်အသံိုျားပပျုရ ဆ်ံိုျားပဖ ်ပခငျ်ားပဖငေ့ ် ရဂဟစ စ် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျား ရရှ ရစ န ိုငပ်ခငျ်ား) စသညေ့် အပပ အ်လှ  ်

အက  ျုျားသက်ရရောက် မှုမ ောျားသည် အ  ိုငျ်ားအ ောက ယ်ပပ ေ့စွ်ော အရရျားကကီျားသညေ့် အခ ျ်ားကဏ္ဍမှ ပါဝငရ် ပါသည်။ 

န ိုငင်နံငှေ့ ် ကမဘောလံိုျားဆ ိုငရ်ောအ  ိုငျ်ားအ ော မ ောျားအရ သစ်ရ ောနငှေ့ ် လယ်ယောစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားသည် ရပမယော အသံိုျားခ မှုနငှေ့ ်

ကို သ်ွယ်မှုဆ ိုငရ်ော မူဝါဒမ ောျား မှ ဆငေ့ ်ရောသဦ ို ရပပောငျ်ားလ ပခငျ်ားနငှေ့ ်အပခောျားအရရျားကကီျားသညေ့် သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက င ်

ဆ ိုငရ်ော အနတရောယ်မ ောျားနငှေ့ ် ပ ်သက်သညေ့် ရဂဟစ စ်မ ောျားနငှေ့အ်ပပ အ်လှ သ်က်ရရောက်မှု ရှ ပါသည်။ ‘သစ်ပင’် 

ဟူရသော စကောျားလံိုျားသည် သစ်ပငမ်  ျုျား ွင ် ပါဝငသ်ညေ့် ခ ံျုပို ်မ ောျား၊ နစ်ှရှည်သစ်ပငမ် ောျား၊ ထ ျ်ားနယွ်ဝငအ်ပငမ် ောျားနငှေ့ ်

ဝါျားပငမ် ောျား စသည ်   ို ေ့က ို ရည်ညွှ ျ်ားပါသည်။ ထ ို ေ့အ ူ ‘စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား’ ဟူရသော စကောျားလံိုျား သည် အစောျားအစော၊ 

ခ ည်မျှငမ် ောျားနငှေ့ ် ရလောငစ်ောမ ောျားရရှ ရရျားအ ွက်  လူ  ို ေ့ပပျုလိုပ်စ ိုက်ပ  ျုျားမပီျား  အပငမ် ောျား၊   ရစဆော မ် ောျားနငှေ့ ်

ရရရ သ တ ဝါမ  ျုျားစ  ်မ ောျားက ို ရည်ရွယ်ခ က်ပဖငေ့ ် ထ  ျ်ားခ ျုပ်စ ိုက်ပ  ျုျား ရမွျားပမူ ပခငျ်ားက ို ရည်ညွှ ျ်ားပါသည်။ 

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောစ စ်သည် စောျား ပ် ရ ကခောဖူလံိုရရျားနငှေ့ ် မ သောျားစိုအောဟောရပပညေ့်ဝရရျား၊ 

ထငျ်ားမ ှ စွမ်ျားအငရ်ရှ ရရျား၊ ရောသဦ ို ရပပောငျ်ားလ မှုနငှေ့ ် လ ိုက်ရလ ောညီရထပွဖစ်ရအောင ် လိုပ်ရဆောငရ်ရျား၊ 

ရရရဝရရလ ရဒသ ထ  ျ်ားခ ျုပ် စီမံရရျား၊ ရပမယော ပပ လ်ည်ထရူထောငရ်ရျားနငှေ့ ်စ ို က်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော ဇီဝမ  ျုျားစံိုမ  ျုျားကွ မ ောျား 

  ိုျား က် ရကောငျ်ားမွ လ်ောရစရရျား နငှေ့ ် အပခောျား ယ်ပယ်မ ောျား ွင ် အက  ျုျားရက ျားဇူျားမ ောျားရရှ ရစ 

ရ ကောငျ်ားသက်ရသပပလ က်ရှ ပါသည်။ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှရဒသရှ  ရ ောငသ်ူလယ်သမောျား မ ောျားသည် 

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ောစ စ်က ို အခ   အ်ရ ော် ကော 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

 

က ငေ့သ်ံိုျားခ ေ့ ကမပီျား ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ရဒသဇောစ်ပမစ်က ိုလ ိုက်၍ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော စ စ်မ ောျားက ို 

ခွ ပခောျားန ိုငပ်ါသည် (ရ ောက်ဆက် ွ  ၂)။ ကမဘောရပမကကီျား၏ က  ျ်ားမောရရျား အ ွက် သစ်ရ ောမ ောျား၏ အရရျားပါမှုက ို 

ရကောငျ်ားမွ စွ်ော အသ အမှ ်ပပျု ထောျားရသော်လည်ျား သစ်ရ ောပပငပ်သစ်ပငမ် ောျားသည်လည်ျား ရပမယောရှုခငျ်ားမ ောျား 

ပပ လ်ည် ထရူထောငရ်ော ွင ် စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားက ို အဓ ကထောျားလိုပ်က ိုငသ်ညေ့်ရဒသမ ောျား၏ န ိုငင် ံကောနငှေ့ ် န ိုငင်ရံ ော် 

ရည်မှ ျ်ားခ က်မ ောျား ရအောငပ်မငရ်စရ အ် ွက် အရရျားကကီျားရသောအခ ျ်ားကဏ္ဍမှ ပါဝငရ် ပါ သည်။ ပ က်စီျားယ ိုယွငျ်ား 

ရ ရသောရပမယောရှုခငျ်ားမ ောျားက ို ပပ လ်ည်ထရူထောငရ်  ်  ည်ျားလမ်ျား မ ောျားစွောရှ ရသော်လည်ျားသျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ောစ စ်က ေ့သ ို ေ့ စ စ် အ ည်ျားငယ်ကသော စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်

အောဟောရဖူလံိုမှုအ ွက် ပဖညေ့်ဆည်ျားရပျားပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ား စ စ်မ ောျား ွင ် ဇီဝမ  ျုျားစံိုမ  ျုျားကွ မ ောျားနငှေ့ ် ရဂဟစ စ်မ ောျားက ို 

ပပ လ်ည် ထ  ျ်ားသ မ်ျားန ိုငမ်ပီျား ရဒသ ရ ပပည်သူမ ောျား၏ ဝငရ်ငနွငှေ့ ်အပခောျားရဂဟစ စ် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားက ို အောျားရကောငျ်ား 

ရစပါသည်။ သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်အောျား 

သစ်ရ ောနငှေ့ ် ရပမယောရှုခငျ်ား မ ောျားပပ လ်ည်ထရူထောငရ်ရျားအ ွက် စ စ် စ်ခိုအပဖစ်အသံိုျားပပျုသညေ့်အခါ ၎ငျ်ားသည် 

ရပမဆ ီလွှောအောျား ရိုပ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ော၊ ဓါ ိုဆ ိုငရ်ော နငှေ့ ် ဇီဝဆ ိုငရ်ော လကခဏောမ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားပခငျ်ားပဖငေ့ ်ရပမဆလီွှော 

ရအေ်ာဂ  စ်ပစစည်ျားနငှေ့ ် ရပမဆီဩဇောပဖစ်ထ ွျ်ားမှုက ို ပမြှငေ့ ်ငမ်ပီျား ရပမအောဟောရ ပပ လ်ည်ပဖညေ့် ငျ်ားမှု၊ ရပမဆလီွှော 

  ိုက်စောျားမှုက ို ထ  ျ်ားခ ျုပ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်ရရက ိုထ  ျ်ားညြှ ပခငျ်ား စသညေ့် ပဖစ်စဉ်မ ောျား  ိုျား က်ပဖစ်ရပေါ် ရစပါသည်။ 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်ပဖငေ့ ် ပ က်စီျားရ ရသော ရပမယောရှုခငျ်ားမ ောျားက ို ပပ လ်ည်ပပျုပပငရ်ော ွင ်

မ ိုျားရခါငပ်ခငျ်ားနငှေ့ ် စောျား ပ်ရ ကခောပပ ်လပ်မှု အပါအဝင ် ရဒသခံမ ောျား ၏ အနတရောယ်နငှေ့ရ်ငဆ် ိုငရ်မှုမ ောျားက ို 

ခံန ိုငရ်ည်ရှ ရစမပီျား ရောသဦ ိုရပပောငျ်ားလ မှုက ိုလ ိုက်ရလ ော ညီရထပွဖစ်ရစရ န်ငှေ့ ် ရလ ောေ့ပါျားရစရ  ် ကူညီရပျားသည် 

(စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ် စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားအဖွ ှေ့ ၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ)။ ယရ ေ့ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော စ စ်အောျား 

အောဆယီံ အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်အံောျားလံိုျား (ရ ောက်ဆက် ွ  ၃)  ွင ် က  ကဝ ်ပပျုထောျားရသော အပပည်ပပည် ဆ ိုငရ်ော 

သရဘော ူညီခ က်မ ောျား၊ မူရဘောငမ် ောျားနငှေ့ ် ရည်မှ ျ်ားခ က်မ ောျားအ  ိုငျ်ား ရအောငပ်မငရ်  ်  ည်ျားလမ်ျား စ်ခို 

အပဖစ်ပ ိုမ ိုအသ အမှ ်ပပျုလော ကမပီ ပဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခို နစ်ှ န ိုဝငဘ်ော ၄ ရက် ွင ် စ ငအ်သက်ဝငခ် ေ့ရသော 

ပါရီသရဘော ူညီခ က်မှ သစ်ရ ောမ ောျားနငှေ့ ်စ ိုက်ခငျ်ား မ ောျားရှ  သစ်ပငမ် ောျားသည် ရောသီဥ ိုရပပောငျ်ားလ မှုရလ ောေ့ပါျားရရျားနငှေ့ ်

လ ိုက်ရလ ောညီရထွ ပဖစ်ရစရ အ်ဓ ကအခ က် ပဖစ်ရသောရ ကောငေ့ ် သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် 

  ိုျား က်ရရျားအ ွက် ကမဘောလံိုျားဆ ိုငရ်ောမူရဘောင ်စ်ရပ်က ို ပံေ့ပ ိုျားရပျားထောျားပါသည်။ သစ်ပင ် မ ောျားသည် ကောဗွ က် ို 

စိုပ်ယူန ိုငစွ်မ်ျားရှ ရသောရ ကောငေ့ ် သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ို က်ပ  ျုျားပခငျ်ား သည် အောဆီယံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ 

 စ်န ိုငင်လံံိုျားအ  ိုငျ်ားအ ော သ ်မှ ် ထောျားရသော ပံေ့ပ ိုျားကူညီမှုမ ောျား ရအောငပ်မငရ်  ်အရထောက်အကူပပျုန ိုငပ်ါသည်။ 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားသည်  စဉ်ဆက်မပပ ်ဖွံှေ့ မဖ ျုျားရရျားပ ျ်ား  ိုငမ် ောျားသ ို ေ့ ရရောက်ရှ ရ ၊် ဆောရလောင ်

မွ ်သ ပ်မှုက ို ပရပ ောက်ရစရ ၊် ဆငျ်ားရ နမ်ွျားပါျားမှုက ို ရလျှောေ့ခ ရ ၊် က ောျားမ  ျ်ား ူ ညီမျှမှုနငှေ့ ်

လူမှုရပါငျ်ားစည်ျားမှုက ိုပံေ့ပ ိုျားရ ၊်   ်စွမ်ျားန ိုငရ်သော ရရရှည် ည် ံေ့သညေ့် စွမ်ျားအငက် ို ပံေ့ပ ိုျား ရ ၊် န ိုငင်အံ ွငျ်ားရှ  

ပပည်သူမ ောျားအသက်က ိုကောကွယ်ပခငျ်ား၊ ရပမယောပ က်စီျား မှုနငှေ့ရ်ောသဦ ို ရပပောငျ်ားလ မှုက ို        ိုက်ဖ က်မှုမ ောျားနငှေ့ ်

ပ ်သက်၍ (ရ ောက်ဆက် ွ  ၂) အရထောက်အကူ ပဖစ်ရစပါသည်။ 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

4. လမ်ီးညွှန်ြ ကအ်တခြြှံမူမ ောီး 

 

လမ်ျားညွှ ခ် က်မူမ ောျားသည် အောဆယီံ အဖွ ှေ့ ဝငန် ိုငင်မံ ောျားအ ွငျ်ား အရပခအရ  အသျီားသျီား  ွင ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏ 

ရည်မှ ျ်ားခ က်မ ောျားနငှေ့ ်မဟော ဗ ူဟောမ ောျား မရပပောငျ်ားလ ဘ  က ယ်ပပ ေ့ရ်သော အရ ျွားအရခေါ်က ို က ိုယ်စောျား ပပျုသညေ့် 

သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော လိုပ်ရဆောငမ်ှုမ ောျား (ဥပမော၊ မူဝါဒမ ောျား၊ အစီ အစဉ်မ ောျား၊ 

စီမံက  ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်စျီားပွောျားရရျား ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျား)စသညေ့် ဖံွှေ့ မဖ ျုျား   ိုျား က် ရရျားရဆောငရွ်က်ခ က်မ ောျားက ို 

လမ်ျားညွှ ရ်ပျား ပခငျ်ားပဖငေ့ ်အပပ အ်လှ  ်ဆက်စပ်လ က ်ရှ ပါသည်။ ဤအခ ျ်ား ွင ်  ယောမ စ်ခိုစီ အ ွက ်

အဓ က က ရသောလမျ်ားညွှ ခ် က် မ ောျားက ို ရဖော်ပပထောျားပါသည်။  

 

4.1 အဖွ ွံ့အစညီ်းဆ ိုင ်ော အတခြြှံမူမ ောီး 

အခ ြေြေံမူ ၁ - ပတဝ်န်ကျငခ်ကောင််း ဖန်တ ်းခပ်း ြေင််း  

 

အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှန ိုငင်အံမ ောျားအပပောျား ငွ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား    ဆ ိုငရ်ော 

သ ်မှ ်ထောျားသညေ့်   က  ပပ ်သောျားသညေ့် အဖွ ှေ့အစည်ျား မရှ ပခငျ်ား အခ က်အောျား ထညေ့သ်ွငျ်ားစဉ်ျားစောျားလျှင ် 

သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော မူဝါဒမ ောျား၊ အစီအစဉ်မ ောျားနငှေ့ ်ရငျ်ားနှျီား ပမြှျုပ်နှ ံမှုမ ောျား 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်လောရစရ  ်ပံေ့ပ ိုျားလိုပ် ရဆောငရ်ပျားသညေ့် အဖွ ှေ့အစည်ျားနငှေ့ ်မူဝါဒ ဆ ိုငရ်ော ဝ က် ငျ်ားရကောငျ်ား စ်ခို 

ဖ  ်ီျားရပျား ရ အ်ရရျားကကီျားပါသည်။ စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားအဖွ ှေ့၏ ရပမယောစီမံခ ေ့ခွ် မှုစ စ်၊ 

ငါျားလိုပ်င ျ်ားနငှေ့ ်သစ်ရ ောရရျားရော စသည်  ို ေ့  ွင ်ကဏ္ဍအသျီားသျီားမှ ရကောငျ်ားမွ ရ်သော 

အိုပ်ခ ျုပ်ရရျားဆ ိုငရ်ောအရပခခံမူမ ောျား(ပွငေ့လ်ငျ်ား ပမငသ်ောမှု၊ သော ူညီမျှမှု၊  ောဝ ခံ်မှု၊ အောျားလံိုျားပါဝငန် ိုငမ်ှု)5မ ောျားက ို 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော စီမံက  ျ်ား ရရျားဆွ ပခငျ်ား၊ ဆံိုျားပဖ ်ခ က် ခ မှ ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်အရကောင ်

အထည်ရဖေ်ာပခငျ်ား အရပခအရ  အောျားလံိုျား၏ အဆငေ့ ် ိုငျ်ား ွင ်လ ိုက် ော ရဆောငရွ်က်ရမည် 

ပဖစ်သည်။လမ်ျားညွှ ခ် က် မ ောျား ွင ်ရအောက်ပါအခ က်မ ောျား ပါဝငရ်သေ်ာ လည်ျား က ေ့သ် ်ထောျား ပခငျ်ားမရှ ပါ။  

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁.၁ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော အစီ အစဉ် မ ောျား၊ စီမံက  ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်

မူဝါဒမ ောျား ခ မှ ်ရော  ွင ် ည်ရှ ဆ  န ိုငင် ံကော နငှေ့ရ်ဒသ ွငျ်ား သရဘော ူ စောခ ျုပ် မ ောျား၊ မူရဘောငမ် ောျား၊ 

သရဘော ူညီ ခ က်မ ောျား၊ မဟောဗ ူဟောမ ောျား နငှေ့ ်အစီ အစဉ်မ ောျားက ို လ ိုက် ောရမည်။  

 

 
5 Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security: 
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf  

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁.၂ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား နငှေ့စ်ပ်လ ဉ်ျား၍ န ိုငင်ရံ ေ်ာ၏ဥပရဒမ ောျား၊ စည်ျားမ ဉ်ျား 

မ ောျား၊ မဟောဗ ူဟောမ ောျားနငှေ့ ်အစီအစဉ် မ ောျားက ို ဆ ျ်ားစစ်မပီျား သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားရရျား 

ကဏ္ဍဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား  က်ရရျားအ ွက် ရှငျ်ားလငျ်ားပပ ်သောျား ရသော မူဝါဒနငှေ့ ်ဥပရဒဆ ိုငရ်ော ပံေ့ပ ိုျားမှု 

မ ောျားရှ ရ ကောငျ်ား ရသခ ောရစရ  ်မူဝါဒ အသစ်မ ောျား ရရျားဆွ ပခငျ်ား၊ သ ို ေ့မဟို ် ပပငဆ်ငပ်ခငျ်ား  ို ေ့ ပပျုလိုပ်ရမည်။  

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁.၃ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားကဏ္ဍ အ ွက် အဖွ ှေ့အစည်ျားဆ ိုငရ်ော “ရ ရောဌော ” 

 စ်ခို ည်ရဆောက်ပါ။လကရ်ှ  အဖွ ှေ့ အစည်ျား၏ဖွ ှေ့စည်ျား ည် ရဆောက်ပံိုက ို အက ပဖ သ်ံိုျားသပ်၍ 

သငေ့ရ်လျှေ်ာရသော အဖွ ှေ့အစည်ျား  စ်ခိုအောျား  ောဝ ရ်ပျား ပခငျ်ား(သ ို ေ့) အသစ်ဖွ ှေ့စည်ျား ရော ွင ်အောဆယံီအဖွ ှေ့ဝင ်

န ိုငင်မံ ောျားအ ွငျ်ား သငေ့ရ်လျှေ်ာရသော ဝ က်ကီျားဌော မ ောျားအောျား 

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားကဏ္ဍအ ွက် လိုပ်င ျ်ား ောဝ မ် ောျား၊ အခ ျ်ားကဏ္ဍမ ောျားနငှေ့ ်

 ောဝ ဝ် တ ရောျား မ ောျားက ိုရငှျ်ားလငျ်ား ရသခ ောစွောသ ်မှ ် ၍  ောဝ ခ် ထောျားရမည်။  

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁.၄ -   အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော အစီအစဉ်မ ောျား၊ 

မဟောဗ ူဟော မ ောျား သ ို ေ့မဟို ်လမ်ျားပပရပမပံို မ ောျားက ို  ည်ရဆောက်မပီျား   ိုငျ်ားရဒသကကီျားနငှေ့ ်

ပပည် ယ်အဆငေ့ ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား အ ွက်ပံေ့ပ ိုျားကူညီရမည်။  

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁.၅ -  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် က ငေ့သ်ံိုျား ပခငျ်ားက ို အောျားရပျားခ ီျားပမြှငေ့သ်ညေ့် 

အရ  ပဖငေ့ ်ရပမယောပ ိုငဆ် ိုငခွ်ငေ့ ်ရသခ ောရစ ရရျား၊ ပ ိုမ ိုရကောငျ်ားမွ ရ်သော ရစ ျားကွက် ရရှ ရရျားနငှေ့ ်အရပခခံ 

အရဆောက်အအံို မ ောျား ပဖစ်ရပေါ်ရစရရျား က ေ့သ ို ေ့ရသော အရထောက်အကူ ပဖစ်ရစသညေ့် အရပခ အရ မ ောျားနငှေ့ ်

လိုပ်ထံိုျား လိုပ် ည်ျားမ ောျား က ို ပံေ့ပ ိုျားရပျားရမည်။  

 

လမ်ီးညွှန် ၁.၆  - သငေ့ရ်လ ေ်ာရသောပံေ့ပ ိုျားမှုနငှေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော ဖံွှေ့ မဖ ျုျားမှုက ို 

ပံေ့ပ ိုျားရ အ် ွက် ရ ပံ်ိုရင ွရှောရဖွရရျား လိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို စဉ်ဆက်မပပ ် ရဆောငရွ်ကရ်မည်။  

 

အတခြြှံမူ ၂ -  အဖွ ွံ့အစညီ်းမ ောီး၏ စွမ်ီးတဆောင ်ညထ် တ ောကတ်သြ ော တစခြငီ်း 

 

အရပခခံမူ ၁ က ို ရည်ညွှ ျ်ား၍ သက်ဆ ိုငရ်ော ဝ က်ကီျားဌောမ ောျားနငှေ့ ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏ အဓ က မ  ်ဖက် အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်

အ ူ ောဝ  ်ရပျားသ ်မှ ်ထောျားရသော သ ို ေ့မဟို ် အသစ် ဖွ ှေ့စည်ျားထောျားရသော အဖွ ှေ့အစည်ျား၊ ရအဂ ငစ်ီ 

သ ို ေ့မဟို ် ဉီျားစီျားဌော မ ောျား၏ စွမ်ျားရဆောငရ်ည် ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားအ ွက် ထ ရရောက် ရသော ဗဟိုသို မ ောျား 

မျှရဝရပျားပခငျ်ား၊  ည်ျား ပညော လွှ ရပပောငျ်ားပခငျ်ား၊ သိုရ သ  ပပျု လိုပ် ပခငျ်ား၊စီမံက  ျ်ားမ ောျားရရျားဆွ ရော ွင ်အဆငရ်ပပ 

ရခ ောရမွှေ့ရစရ  ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျား ရပျားပခငျ်ား စသညေ့်  ို ေ့က ို ရဆောငရွ်က်ရမည်။ လမျ်ားညွှ  ်ခ က်မ ောျား ွင ်

ရအောက်ပါ အခ က်မ ောျား ပါဝင ်ရသေ်ာလည်ျား က ေ့သ် ်ထောျားပခငျ်ား မရှ  ပါ။ 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၂.၁ - အသ ပညောနငှေ့ ်အ  ်ပညောမ ောျားက ို ထ ထ  ရရောက် ရရောက်ပဖ ေ့ပ်ဖူျားရပျားပ ို ေ့န ိုငရ် ၊်  ည်ျား 

ပညောဆ ိုငရ်ော လမ်ျားညွှ မ်ှုမ ောျား ရပျားန ိုင ်ရ ၊် အလွှော အသျီားသျီား ွင ်ပါဝင ်ရဆောငရွ်က်ရသော 

အစီအစဉ်ရရျားဆွ  ပခငျ်ားနငှေ့ ်ဆံိုျားပဖ ်ခ က်မ ောျား ခ မှ ် သညေ့် လိုပ်င ျ်ားစဉ် လွယ်ကူရခ ောရမွှေ့ ရစရ ၊် 

ရလဒမ် ောျားနငှေ့ ်အက  ျုျားသက် ရရောက်မှုမ ောျားက ို ရစောငေ့ ်ကညေ့်စစ်ရဆျား ရ  ်အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့န်ငှေ့ ်  ိုငျ်ားရဒသ 

ကကီျား၊ ပပည် ယ်အဆငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောလိုပ်င ျ်ား ဉီျားရဆောငသ်ညေ့် 

အဖွ ှေ့အစည်ျားနငှေ့ ်၎ငျ်ား၏ မ  ်ဖက်အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၏ စွမ်ျားရည်က ို ပမြှငေ့ ်ငရ်မည်။  

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၂.၂ -  အလွှောအသျီားသျီား ငွ ်သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားကဏ္ဍ ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားအ ွက် 

 ည်ျားပညော ဆ ိုငရ်ော စွမ်ျားရဆောငရ်ည်ပမြှငေ့ ်ငရ်  ် စ်ဦျားခ ငျ်ားနငှေ့ ်အဖွ ှေ့အစည်ျားအလ ိုက် 

ကျွမ်ျားက ငသ်ူမ ောျားက ို ရဖော်ထို ်မပီျား စည်ျားရံိုျားရမည်။  

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၂.၃ - မူဝါဒရရျားရောနငှေ့ ်စီမံက  ျ်ား ရရျားဆွ ရရျား လိုပ်င ျ်ားစဉ်မ ောျား 

 ွင ် ိုက်ရ ိုက်ပါဝငရ်ဆောငရွ်က်ပခငျ်ားပဖငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ား 

ဆ ိုငရ်ောသိုရ သ လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ရဆောငရွ်က်ရ န်ငှေ့ ်အသ ပညောက ို မူဝါဒနငှေ့ ် ခ   ်ဆက်ရ  ်အမ  ျုျားသောျား 

အဆငေ့ ်သိုရ သ လိုပ်င ျ်ားမ ောျား နငှေ့ ်ပ ်သက်သညေ့် စွမ်ျားဆောငရ်ည်က ို ပမြှငေ့ ်ငရ်မည်။  

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၂.၄ - အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့ ်  ိုျားခ ေ့ပညောရပျား လိုပ်င ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်ပ ်သက်သညေ့် စွမ်ျားရဆောငရ်ည်က ို 

ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားပခငျ်ားပဖငေ့ ်သက်ဆ ိုငရ်ော ပါဝငပ် ်သက်သူမ ောျား အ ကောျား အသ  ပညောနငှေ့ ်ကျွမ်ျားက ငမ်ှု 

လွှ ရပပောငျ်ားမှု လွယ်ကူရစရ ၊် ရထောက်ခံ ရဆွျားရနျွားမှု မ ောျားပပျုလိုပ်ရ ၊် သျီားနှသံစ်ရ ော ရရော 

ရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော အစီအစဉ် မ ောျား၊ စီမံက  ျ်ားမ ောျား ခ မှ ်ရရျားဆွ  ရ န်ငှေ့ ်မ ူညီရသော 

အရပခအရ မ ောျား အ ွက် သျီားနှ ံသစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော ပံိုစအံမ  ျုျားမ  ျုျားက ို 

ရရျားဆွ ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား စသည်  ို ေ့က ို လွယ်ကူရစရရျား လိုပ်ရဆောငရ်ပျား ရမည်။  

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၂.၅ - အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့ ်သိုရ သ နငှေ့ ်  ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျား စ စ် မ ောျား၊ အထျူားပညောရပ်သင ်

ရက ောငျ်ား မ ောျား အပါအဝင ်န ိုငင် ံကော သိုရ  သ နငှေ့ ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား အဖွ ှေ့ အစည်ျားမ ောျားအ ကောျား 

သိုရ သ နငှေ့ ်  ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားအ ွက် ပူျားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်မှုက ိုအောျားရကောငျ်ား ရစရရျား 

ရဆောငရွ်ကရ်မည်။  

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၂.၆ -  ရဒသ ွငျ်ားရှ  အဆငေ့ပ်မငေ့ ်ပညောရရျားကွ ရ်က်မ ောျားမှ  စ်ဆငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောသငရ် ိုျားညွှ ျ်ား မ်ျား မ ောျား ရရျားဆွ ရော ွင ်ရကောလ ပ်နငှေ့ ် ကကသ ိုလ်မ ောျားက ို 

ပံေ့ပ ိုျားရပျားပခငျ်ားပဖငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ောပညောရပ်က ို အောျားရပျား ပမြှငေ့ ်င ်ရမည်။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၂.၇ - မ ူညီရသော ပါဝင ်ပ ်သက်သူမ ောျား၏ သျီားပခောျား လ ိုအပ် ခ က်မ ောျားက ိုရဖော် ထို ်မပီျား 

ရပမပ ိုငရ်ှင ်ကကီျားမ ောျား (ရပမပ ိုငရ်ှငမ် ောျား၊ အသငျ်ားအဖွ ှေ့ ပ ိုငစ် ိုက်ခငျ်ားမ ောျား) နငှေ့ ်အရသျားစောျား လိုပ်င ျ်ားရှငမ် ောျား6၏ 

အမ  ျုျားမ  ျုျားရသော လ ိုအပ်ခ ကမ် ောျားအ ွက် အဝံငခွ်ငက်  ပံေ့ပ ိုျားရပျားသညေ့် ၀ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျား ရပျားရ မည်။  

 

အခ ြေြေံမူ ၃ -  ထခိ ောကခ် ော ပူ်းခပေါင််းခ ောင ွ်ကမ်ှုမျော်းနငှ  ်

 ံ ်း ဖတြ်ေျကမ်ျော်းပေါဝငြ်ေျမှတ ်ောတငွ ်ပံ ပိ ်းခပ်း ြေင််း 

ရောသဦ ို ရပပောငျ်ားလ မှုဆ ိုငရ်ော အောဆယီံ ကဏ္ဍရပါငျ်ားစံို မူရဘောင ်ွင ်ခ မှ ်ထောျား သညေ့် 

လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားအ  ိုငျ်ား သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော ရပမယောအသံိုျားပပျုမှုမ ောျား၊ 

ဆငေ့က် ရပပောငျ်ားလ  လောရသော အယူအဆမ ောျားနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား နငှေ့ဆ်က်စပ်မှုမ ောျား၊ သစ်ရ ောနငှေ့အ်ပခောျား 

ရပမယောအသံိုျားခ မှုမ ောျား၊ ၎ငျ်ား၏ရပမယောရှုခငျ်ား အဆငေ့ ်အပပ အ်လှ  ်ဆက်သွယ်မှုမ ောျားနငှေ့ ်အပခောျားကဏ္ဍမ ောျားနငှေ့ ်

ခ   ်ဆက်ရဆောငရွ်က် မှုမ ောျား (ဥပမော- ရမွျားပမူရရျား၊ စွမ်ျားအင၊် ငါျား လိုပ်င ျ်ား၊ ရရ၊ ရောသဦ ိုရပပောငျ်ားလ မှုနငှေ့ ်

ရက ျားလက်အသက်ရမျွားဝမ်ျားရက ောငျ်ားမှု)၊ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား    ဆ ိုငရ်ော 

စီမံခ က်မ ောျားရရျားဆွ ပခငျ်ား၊ ကဏ္ဍခွ  အ ွငျ်ား ပျူားရပါငျ်ား ရဆောငရွ်က်မှုမ ောျား၊   ဆံိုျားပဖ ်ခ က်မ ောျား 

ပူျား ွ ခ မှ ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်စောျား ပ် ရ ကခောဖူလံိုရရျားသ ို ေ့ ဦျား ည်ရသော စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့ ်သစ်ရ ောကဏ္ဍမ ောျားသည် 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော စ စ်မ ောျား ထ ရရောက်စွော ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား 

 က်ရရျားအ ွက်လ ိုအပ်ပါသည်။ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား ငွ ်ရအောက်ပါ အခ က် မ ောျား ပါဝင ်ရသော်လည်ျား 

က ေ့သ် ်ထောျားပခငျ်ား မရှ ပါ။ 

 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၃.၁ -  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ရဆောငရွ်ကပ်ခငျ်ား အထျူား 

သပဖငေ့ ်လိုပ်ကွက်ငယ် လိုပ်က ိုငသ်ူ မ ောျား အဆငေ့ ွ်င ်ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ မှ ် ရ  ်စိုရပါငျ်ားစီမံက  ျ်ား 

ရရျားဆွ ပခငျ်ား၊ ရည်ရွယ်ခ က်ထောျားပခငျ်ားနငှေ့ ်လိုပ်င ျ်ား အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာပခငျ်ားအ ွက် 

သငေ့ရ်လ ေ်ာရသောအဆငေ့ ွ်င ်သက်ဆ ိုငသ်အူောျားလံိုျား၏ ပူျားရပါငျ်ားပါ ဝငမ်ှု၊ ခ ဉ်ျားကပ် ည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်စိုရပါငျ်ား 

ရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်မည်။ ပါဝငပ် ်သက် သက်ဆ ိုငသ်ူမ ောျား  ွင ်သက်ဆ ိုငရ်ောကဏ္ဍမ ောျားမှ 

မူဝါဒ ခ မှ ်သူမ ောျားနငှေ့ ်စီမံက  ျ်ားရရျားဆွ သူ မ ောျား ပိုဂဂလ က စက်မှုလိုပ်င ျ်ား၊ ရငျ်ားနှျီား ပမြှျုပ်နှ ံသူမ ောျား၊ 

သိုရ သမီ ောျား၊ အစ ိုျားရ မဟို ်ရသော အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၊ န ိုငင် ံ ကောအလ ရငှမ် ောျားနငှေ့ ်မ  ်ဖက် 

အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၊ လယ်သမောျား အဖွ ှေ့ အစည်ျားမ ောျားနငှေ့ ်သမဝါယမမ ောျား၊ ဌောရ    ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ ောျား 

 
6 Support services could include training in various technical aspects of agroforestry, post-harvest techniques, marketing, credit and 
financing. 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

သ ို ေ့မဟို ်   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျား လူ ည်ျားစိုမ ောျား၊ အမ  ျုျား သမီျားမ ောျားနငှေ့ ်ထို ်လိုပ်သူ အဖွ ှေ့မ ောျား 

(မူအရခ   ်ဆက်ထောျားသညေ့်)စသည်   ို ေ့ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၃.၂ -  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော ရဆောင ်ရွက်မှုမ ောျား၊ ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ 

ထို ်ကို မ် ောျား နငှေ့ ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားက ို ပ ိုမ ို ောျားလည် သရဘောရပါက်ရစမပီျား ကဏ္ဍအသျီားသျီား ၏ 

မဟောဗ ူဟောမ ောျား ပါဝငရ်စရရျား ရသခ ောရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၃.၃ - ကဏ္ဍ စ်ခိုလံိုျား၏ အရပခအရ အောျား ဆက်စပ်ရဆောင ်ရွကရ်ော ွင ်

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားရဆောင ်ရွက်ခ က်မ ောျားအောျား ပံိုစံမ ောျားရရျားဆွ ကော 

ရောသဦ ိုနငှေ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညေ့် စ စ် မ ောျား၊   အ ောဂ ်ရပပောငျ်ားလ မှုမ ောျားနငှေ့ ်ဆက်န ွှယ် ရ သညေ့်အပပင ်

ရရ  ိုနငှေ့ ်ရရရှည်အက  ျုျားသက်ရရောက်မှုမ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျားစောျားသညေ့် စီျားပွောျားရရျား နငှေ့ ်မူဝါဒဆ ိုငရ်ော 

ရပပောငျ်ားလ မှုမ ောျား၊ စီမံခ ေ့ခွ် ပခငျ်ားနငှေ့ ်ရစောငေ့ ်ကညေ့်စစ်ရဆျား ပခငျ်ား  ို ေ့က ို ရသခ ောရစရ အ် ွက် အောဆယံီ 

အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှ ခ မှ ် ထောျားရသော လူမှုရရျား၊ စီျားပွောျားရရျားနငှေ့ ်သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက င ်စံခ   စံ်ညွှ ျ်ား 

မ ောျားနငှေ့အ်ညီ လ ိုက် ောက ငေ့သ်ံိုျားရမည် (အရပခခံမူ ၁၁ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသည်)။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၃.၄ - အရသျားစောျား၊ အလ ်စောျားနငှေ့ ်အကကီျားစောျားစ ိုက်ပ  ျုျား ထို ်လိုပ်သူအိုပ်စိုမ ောျား၊ ရပ်ရွောအရပခ 

ပပျုသစ်ရ ောအဖွ ှေ့မ ောျား၊ အကကီျားစောျား လိုပ်ပ ိုငခွ်ငေ့မ် ောျား နငှေ့ပ်ပည် ယ် အဖွ ှေ့ အစည်ျားမ ောျား၏ (အရပခခံမူ ၈၊ 

၉၊၁၁ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသညေ့်) သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ား ွင ်

အဓ ကဉီျားစောျားရပျား ရ ရော မ ောျားမှ မ ူကွ ပပောျားရသော သက်ဆ ိုင ်သူမ ောျား၏ စ  ်ဝငစ်ောျားမှုနငှေ့ ် ောဝ ခံ် 

မှုမ ောျား၊ မ ူညီရသော ရပပောငျ်ားလ ရ  သညေ့်ရည်မှ ျ်ားခ က်မ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ား  ရပါငျ်ားစပ် စဉ်ျားစောျားရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၃.၅ - အက  ျုျားရှ ရသော သက်ရရောက်မှုက ို က ယ်ပပ ေ့စွ်ောရရှ မှု ရသခ ောရစရ  ်သဘောဝ 

ပ ်ဝ ျ်ားက င၊် လူမှုရရျားနငှေ့ ်စီျားပွောျားရရျား   ို ေ့နငှေ့ ်သငေ့ရ်လျှေ်ာသညေ့် အခငျ်ားအက ငျ်ားရှ  သညေ့် သျီားနှသံစ်ရ ော 

ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် အ ွက် အသငေ့ ်ရ ေ်ာဆံိုျား  ယ်ရပမမ ောျားက ို ဆံိုျားပဖ ်ရ  ်

ရ ရောရဒသအလ ိုက်   က  ရငှျ်ားလငျ်ား စွောရဖော်ပပန ိုငသ်ညေ့် က ရ ယော/ ည်ျား လမ်ျားမ ောျားက ို အသံိုျားပပျုပါ 

(အရပခခံမူ ၁၁ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသည်)7။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၃.၆ - သ ပပံ ည်ျားက  သိုရ  သ ပပျုပခငျ်ား၊ စီမံခ က်မ ောျားရရျားဆွ  ပခငျ်ား နငှေ့ ်ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ ပခငျ်ား  ို ေ့ 

(အရပခခံ မူ ၈ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်)  ွင ်ရ ိုျားရောဓရလေ့ အသ ပညောစ စ် မ ောျားအောျား ရလျားစောျား လ ိုက် ော၍ 

အသံိုျားပပျုပခငျ်ား/သ ို ေ့ မဟို ် ရပါငျ်ားစပ်ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား မ ောျားပပျုလိုပ် ရမည်။  

 
7 For example, FAO’s Sustainable Forest Management Toolbox  https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/en/  
and the World Agroforestry Centre’s Toolkits     https://www.worldagroforestry.org/output?field_type_tid=756       and Land-use Planning 

for Multiple Environmental Benefits (LUMENS:  http://apps.worldagroforestry.org/region/sea/publications/detail?pubID=3447  

https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/en/
https://www.worldagroforestry.org/output?field_type_tid=756
http://apps.worldagroforestry.org/region/sea/publications/detail?pubID=3447
http://apps.worldagroforestry.org/region/sea/publications/detail?pubID=3447
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၃.၇ -  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် ွင ်န ိုငင် ံရ ေ်ာအဆငေ့န်ငှေ့ ်

ရဒသရည်မှ ျ်ားခ က် ပ ျ်ား  ိုငမ် ောျား၊ အောဆယံီမူရဘောငမ် ောျား၊ မဟောဗ ူဟောမ ောျားနငှေ့ ်လိုပ်ရဆောငမ်ှု 

အစီအစဉ်မ ောျားအပပင ်န ိုငင် ံကော သရဘော ူညီခ က်မ ောျား၊ စောခ ျုပ်မ ောျား၊ သရဘော ူညီခ က်မ ောျား၊ 

ပ ျ်ား  ိုငမ် ောျား နငှေ့ ်မဟောဗ ူဟောမ ောျားနငှေ့အ်ညီ ပါဝင ်ပံေ့ပ ိုျားရပျားန ိုငရ်ရျား ရသခ ောရစရမည်။  

 

4.2 ပွောီးတ ီးဆ ိုင ်ော အတခြြှံမူမ ောီး 

 

အတခြြှံမူ ၄ - ထကွက်ိုန်မ ောီးန င  ်တေဟစနစဝ်န်တဆောငမ်ှုမ ောီး၏ 

 န်ဖ ိုီးက ိုအသ အမ  ခ်ပ ခြငီ်း 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားသည် ရ ျားကွက်မ ောျား၊ အ မ်ရထောငစ်ိုမ ောျားနငှေ့ ်သဘော 

ဝပ ်ဝ ျ်ားက ငအ် ွက် ထို ်ကို မ် ောျားနငှေ့ ်ရဂဟစ စ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျား ပံေ့ပ ိုျားရပျားပခငျ်ား ပဖငေ့ ်

အက  ျုျားရက ျားဇူျားမ ောျားစွော ရရှ ရစပါသည်။  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ် သည် 

လယ်သမောျားမ ောျား၏ စ ိုက်ပ  ျုျားရပမက ို ထ  ျ်ားသ မ်ျား ရစောငေ့ရ်ရှောက်ရပျားန ိုငမ်ပီျား ၎ငျ်ား  ို ေ့ ၏ ရရရည်ှရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျား 

အ ွက် သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ခငျ်ားမှ ထက်ွရှ  သညေ့ထ်က်ွကို မ် ောျားမှ ဝငရ်ငရွရှ ပခငျ်ားနငှေ့/် သ ို ေ့မဟို ် 

ရဂဟစ စ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျား အ ွက် ဆိုလောဒအ်ပဖစ် ရရှ ပခငျ်ား စသညေ့် အသ အမှ ်ပပျုပခငျ်ား၊ ဆိုခ ီျားပမြှငေ့ပ်ခငျ်ား 

သ ို ေ့မဟို ် ရလ ေ်ာရ ကျားမ ောျားရပျားပခငျ်ား စသည်   ို ေ့က ို ရဆောငရွ်က်သညေ့် ရ ို ျားရောဓရလေ့  စ်ခို ပဖစ်ပါသည်။ 

လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား  ွင ်ရအောက်ပါ အခ က်မ ောျား ပါဝငရ်သေ်ာလည်ျား က ေ့သ် ်ထောျားပခငျ်ား မရှ ပါ။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၄.၁ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်မှ ထကွ် ကို မ် ောျား (ဥပမော၊ စောျားသံိုျားရ န်ငှေ့ ်

ရရောငျ်ားခ ရ အ် ွက် ကို  ်ကမ်ျားနငှေ့ ်ကို ပ်စစည်ျားမ ောျား)နငှေ့အ် ူ ဥပမော ‘Fair Trade’  သ ို ေ့မဟို ် 'green' 

ကို စ်ည် မ ောျားက ေ့သ ို ေ့ထျူားပခောျားရသောအမှ ် ံဆ ပ် နငှေ့/်သ ို ေ့မဟို ် အသ အမှ ်ပပျု လက် မှ ်မ ောျားပဖငေ့ ်

ထက်ွကို  ်အမ  ျုျားအစောျား အောျားလံိုျားက ိုပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား၊ လိုပ်ကွက် ငယ်လိုပ်က ိုငသ်ူမ ောျားစိုရပါငျ်ား လိုပ်က ိုင ်

ပခငျ်ားပဖငေ့ ်စီျားပွောျားရရျား အဆငေ့အ်  ျ်ား   ိုျား က်ရစပခငျ်ား၊ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်၏ 

  ဖ် ိုျား ကွငျ်ားဆက်မ ောျားမှ အက  ျုျားရက ျားဇူျားမ ောျား ပ ိုမ ို ရရှ ရစပခငျ်ားပဖငေ့ ်သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ၏်ထကွ် ကို အ်မ  ျုျားအစောျား အောျားလံိုျားက ို ပမြှငေ့ ်င ်ရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၄.၂ - စောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်အောဟောရဖူလံိုရရျား၊ ဇီဝဆ ိုငရ်ော အလောျားအလောမ ောျား၊  စီျားပွောျား ပဖစ်ထို ် 

လိုပ်ပခငျ်ားအပါအဝင ်ရည်ရွယခ် က် အမ  ျုျားမ  ျုျားအ ွက်သျီားနှသံစ်ရ ောရရော ရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော 

ထကွ်ကို  ်မ ောျားက ို အသံိုျားပပျုရော ွင ်ရဒသနတရ ဗဟိုသို က ို ရလျားစောျားလ ိုက် ောမပီျား 

ပါဝငပ် ်သက်သူမ ောျားအ ကောျားအက  ျုျား အပမ မ် ောျားက ို သော ူညီမျှ ခွ ရဝရပျား ရ ကောငျ်ား 

ရသခ ောရစရမည်။ (အရပခခံ မူ ၈၊ ၉ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသည်)။ 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၄.၃ -  ရရရဝရရလ  လိုပ်င ျ်ားရဆောင ်ောမ ောျား၊ ရပမယော ပပ လ်ည်ထရူထောငရ်ရျား၊ ကောဗွ  ်ဖမ်ျား 

ယူပခငျ်ားနငှေ့ ်ဇီဝမ  ျုျားစံိုမ  ျုျားကွ မ ောျားက ို ပမြှငေ့ ် ငရ်ော ွင ်မရှ မပဖစ် ပဖစ်ရသော သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ား မှ ပံေ့ပ ိုျား ရပျား ရသော ရဂဟစ စ် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားက ို ရရရှည်ဆွ ရဆောင ်

မှုမက်လံိုျားမ ောျားပဖစ်ရသော ရငရွပျားရခ  ပခငျ်ား သ ို ေ့မဟို ် ဆိုခ ီျားပမြှငေ့ပ်ခငျ်ား စသည်   ို ေ့က ိုလိုပ်ရဆောငရ်မည်။   

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၄.၅ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော က  ျ်ား ဂဏ ျ်ား အခ က်အလက်မ ောျားက ို 

ကမဘော လံိုျားဆ ိုငရ်ော၊ ရဒသဆ ိုငရ်ောနငှေ့ ်န ိုငင် ံအဆငေ့ ်ရဒ ောရဘေ့စ်မ ောျား  ွင ်ရပါငျ်ားစပ် ထညေ့်သွငျ်ားရမည်၊  

ဥပမော၊ စ ိုက်ခငျ်ားရှ သစ်ပငမ် ောျားအရရအ ွက်၊  သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ခငျ်ား အမ  ျုျား အစောျားမ ောျားနငှေ့ ်

ကောဗွ ဆ် ိုငရ်ော အခ က်အလက်မ ောျား၊ သဘောဝရဘျား အနတရောယ်ရလ ောေ့ပါျားရရျားအလောျားအလော၊ 

ရပမမ က်နေှာသွငပ်ပငအ်ရ အထောျား ပဖ ေ့ ်က က်မှု၊ ကို ထ်ို ်စွမ်ျားအောျား၊ အပမ ် အစွ ျ်ားနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားသညေ့် 

အရ  အထောျား စသည်  ို ေ့ပါဝငသ်ည်။  

 

အတခြြှံမူ ၅ - သ ီးန ှံသစတ် ော တ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်းဆ ိုင ်ော ငီ်းန  ီး ခမ  ပ်န ှံမှုမ ောီးန င  ်

တ ီးကကွ ်ရ  တ ီး ဝန်က ငတ်ကောငီ်း ဖန်  ီးတပီးခြငီ်း 

 

အောဆယံီအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှ   ိုက်ရ ိုက်နငှေ့ ်သွယ်ဝ ိုက်ရသော စွ ရဆောငမ်ှု မက်လံိုျားမ ောျား ပဖငေ့ ်ဝ က် ငရ်ကောငျ်ားမ ောျား 

ဖ  ီ်ျားရပျားပခငျ်ား သည် စိုရပါငျ်ားလိုပ်က ိုငသ်ူ စီျားပွောျားရရျားလိုပ် င ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်အရသျားစောျား ရငျ်ားနှျီားပမျုပ်နှသံူမ ောျား က ို 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား  ွင ်ရရရှည်ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှရံ  ် ွ ျ်ားအောျား  စ်ခိုပဖစ်ရစပါသည်။ 

အဆ ိုပါရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှ ံမှုမ ောျားသည် ရ ျားကွက်နငှေ့ ်အပခောျား အရ ကောငျ်ားအရောမ ောျားက ို လက်လှမ်ျားမီရ  ်ခက်ခ ရသော 

အ ောျားအဆျီားမ ောျားရှ မပီျား အသက် ရမွျားဝမျ်ားရ ကောငျ်ားအ ွက်သော ထို ်လိုပ် န ိုငရ်သော ရဒသမ ောျားအ ွက် 

ရ ျားကွကရ်ရှ  ရရျားဉီျား ည်ရပျားန ိုငပ်ါသည်။ ရစ ျားကကွ် ဆ ိုငရ်ော  ည်ျားစ စ်အသစ်မ ောျား လ ိုအပ်န ိုင ်ရသော်လည်ျား 

လူမှုရရျားနငှေ့ ်စီျားပွောျားရရျားအရ ဆ ေ့က် ငဘ်က် သက်ရရောက်မှုမ ောျား ရှ န ိုင ်ရသောရ ကောငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားကဏ္ဍ ွင ်ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျား အ ွက် အရထောက်အကူ ပဖစ်ရစရသော ဝ ျ်ားက ငရ်ကောငျ်ားမ ောျား 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား သည်  ောဝ ယူ်မှုရှ ရသော ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှု ဆ ိုငရ်ော အောဆယံီ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားနငှေ့ ်အညီ 

ပဖစ်ရပါမည်။ လမ်ျားညွှ ခ် က် မ ောျား ွင ်ရအောက်ပါ အခ က်မ ောျား ပါဝငရ်သေ်ာလည်ျား က ေ့သ် ်ထောျားပခငျ်ား မရှ ပါ။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၅.၁ -  လိုပ်ကွက်ငယ် စ ိုက်ပ  ျုျားထို ်လိုပ်သူမ ောျား၊ အရသျားစောျား နငှေ့ ်အလ ်စောျား စီျားပွောျားရရျား 

လိုပ်င ျ်ား မ ောျားအ ွကသ်ျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော စီျားပွောျားရရျား လိုပ်င ျ်ား ပံိုစံမ ောျားက ို 

ပံေ့ပ ိုျားရ  ်ဆငျ်ားရ  နမ်ွျားပါျားသူမ ောျားအ ွက် ရခ ျားရင ွအစီ အစဉ်မ ောျား (ဥပမော၊ ပပ ဆ်ပ်သညေ့် 

ကောလ  ိုျားပမြှငေ့ရ်ပျားပခငျ်ား နငှေ့ ်အ  ိုျားနှု ျ်ား သက်သောရစပခငျ်ားမ ောျား) အပါအဝင ်ရငရွ ကျားရထောက်ပံေ့မှု 

အစီအစဉ်မ ောျား က ို ရဖော်ထို ်မပီျား ဖ  ်ီျားရဆောငရွ်က် ရပျားရမည်။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၅.၂ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ား ွင ်ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံညေ့် ရငရွ ကျား လိုပ်င ျ်ား 

ရှင ်မ ောျားအောျား ယံို ကည်စ  ်ခ မှုရပျားရ  ်န ိုငင်ရံ ေ်ာနငှေ့ ် ိုငျ်ားရဒသကကီျား/ ပပည်  ယ်အဆငေ့ ွ်င ်

ရပပောငျ်ားလွယ် ပပင ်လွယ်ပဖစ်သညေ့် ရရရှည်ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှ ံမှုမ ောျားနငှေ့ ်ရပမယောအသံိုျားခ မှု စီမံခ က် မ ောျားနငှေ့ ်

ပ ်သက်သညေ့် မူဝါဒမ ောျား ခ မှ ်ရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၅.၃ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော    ဖ် ိုျား ကွငျ်ားဆက်မ ောျား 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရ န်ငှေ့ ်ရစ ျားကွက်ခ   ်ဆက်မှုမ ောျား ဖ  ီ်ျားရ  ်အ ွက်  ည်ျားပညောနငှေ့ ်ကို သ်ွယ်မှု 

ပမြှငေ့ ်ငရ်ရျား  ို ေ့ ွင ်ပံေ့ပ ိုျားကူညီရမည်။ (အရပခခံမူ ၄ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျား သည်) ။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၅.၄ - အရသျားစောျားနငှေ့ ်အကကီျားစောျား ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှု မ ောျားက ို လှုံှေ့ရဆေ်ာရ  ်အ ွက် သျီားနှသံစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားမှထက်ွကို မ် ောျား ထို ်လိုပ်မှုနငှေ့ ်ရစ ျားကွက်ခ  ှေ့ထငွပ်ခငျ်ား အ ွက် 

ပွငေ့လ်ငျ်ားပမငသ်ောမှုမပီျား ရ ို ျားရှငျ်ား ရသော လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမ ောျားပဖငေ့ ်ပံေ့ပ ိုျား ရပျားရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၅.၅ -  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ခငျ်ား ထက်ွကို မ် ောျား၏   ဖ် ိုျားက ိုရလျှောေ့ခ သညေ့်အပခောျား 

ကဏ္ဍ မ ောျားမှ ထက်ွရပေါ်လောရသော စီျားပွောျားရရျား ပံိုပ က်မှုမ ောျားက ို ဖယ်ရှောျားပါ သ ို ေ့မဟို ် 

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျားပခငျ်ား ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှသံမူ ောျား၊ အထျူားသပဖငေ့ ်အရသျားစောျား 

လိုပ်င ျ်ားရှငမ် ောျားအ ွက်  အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားက ို သျီားသ ေ့ ်ဖ  ီ်ျား ရပျားရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၅.၆ - လူ ေ့အဖွ ှေ့အစည်ျား က ို အက  ျုျားပပျုရသော သျီားနှသံစ်ရ ော ရရော ရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် 

လိုပ်ရဆောင ်မှုမ ောျားအ ွက်  ိုက်ရ ိုက်နငှေ့သ်ွယ်ဝ ိုက် ရသော မက်လံိုျားမ ောျား ရပျားရဆောင ်ရွက်ပါ (အရပခခံမူ ၄ 

နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသည်)။  

 

4.3 ပ ဝ်န်ီးက င ်ဆ ိုင ်ော အတခြြှံမူမ ောီး 

 

အတခြြှံမူ ၆ - စ ိုကြ်ငီ်းန င  ်တခမယော ရှုြငီ်းအဆင  ်ငွ ်တေဟစနစ ်

ဝန်တဆောငမ်ှုမ ောီးက ို ထ န်ီးသ မ်ီး ခမ င  ်ငခ်ြငီ်း 

သျီားနှ ံသစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားသညေ့် စ ိုက်ခငျ်ားမ ောျားသည်  စ်မပ ျုင ်က် ည်ျား ရည်ရွယ်ခ က်မ ောျားစွောပဖငေ့ ်

ရဆောငရွ်က် န ိုင ်ရသော ရပမယောရှုခငျ်ားမ ောျား ငွ ် ည်ရှ  က ပါသည်။ အရပခအရ  အရ ေ်ာမ ောျားမ ောျား  ွင ်

၎ငျ်ား  ို ေ့သည် ကို ျ်ားပမငေ့လ်ယ်ယော နငှေ့ ်ရရရဝ ရရလ ရဒသမ ောျားအ ွက် အရရျားပါ ရသောကဏ္ဍမှပါဝငရ် ပါသည်။ 

ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော အရလေ့အက ငေ့မ် ောျားသည် ထို ်ကို  ်ပစစည်ျားမ ောျား 

ထို ်လိုပ်ပခငျ်ားအ ွက်သောမက ရဂဟစ စ် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားစွောက ို ပံေ့ပ ိုျားရပျား မှုအရပေါ် အက  ျုျားသက်ရရောက်မှု 

ရှ ရစပါ သည်။ ထ ိုအခ က်မ ောျားရ ကောငေ့ ်သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျား 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

  ိုျား က်ရရျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျားမှ ရဂဟစ စ် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားက ိုထ  ျ်ားသ မ်ျားရစောငေ့ရ်ရှောက် ပခငျ်ား၊ ပပ လ်ည် 

ထ  ျ်ားသ မ်ျားရပျားပခငျ်ား(သ ို ေ့) ပမြှငေ့ ်င ်ရပျားပခငျ်ားမ ောျားက ို ရသခ ောရစရ  ်ရဆောငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည်။ သျီားနှသံစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော သငေ့ရ်လျှေ်ာ ရသော စီမံခ က်မ ောျားခ မှ ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်စီမံခ ေ့ခွ်  ပခငျ်ားမ ောျားက ို စီျားပွောျားရရျားနငှေ့ ်

အပခောျားအက  ျုျား အပမ ်မ ောျားက ို ထ ခ ိုက်မှုမရှ ရစဘ  ရည်ရွယ် ထောျားသညေ့် ရဂဟစ စအ်က  ျုျားရက ျားဇူျားမ ောျား ရရှ ရ  ်

ပမြှငေ့ ်င ်ရဆောငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည်။ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား ွင ်ရအောက်ပါ အခ က် မ ောျား ပါဝငရ်သေ်ာလည်ျား 

က ေ့သ် ်ထောျားပခငျ်ား မရှ ပါ။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၆.၁ -  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော ရဆောင ်

ရွက်ခ က်မ ောျားမှအက  ျုျားရက ျားဇူျားမ ောျားစွော က ို  စ်မပ ျုင ်က် ည်ျား ရရှ ရစရ  ်- စီျားပွောျားရရျား၊ လူမှုရရျားနငှေ့ ်

သဘောဝ ပ ်ဝ ျ်ားက ငမ် ောျားက ို အ  ိုငျ်ားအ ော အမ  ျုျားမ  ျုျားပဖငေ့ ်စ ိုက်ခငျ်ားအဆငေ့ ်မှ 

ရပမယောရှုရမျှေ်ာခငျ်ားအဆငေ့အ်ထ ထောျားရှ  သညေ့် ရည်ရွယ်ခ က်အောျား ရသခ ောရစ ရ ရ်ဆောငရွ်ကရ်မည် 

(အရပခခံမူ ၃၊ ၁၁ နငှေ့ခ်   ်ဆက် ထောျားသည်)။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၆.၂ - သစ်ရ ောနငှေ့ ်ရပမယော ရှုခငျ်ားဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားရဆောင ်ောမ ောျား ပပ လ်ည်ထရူထောငရ်ရျား၊ 

ရပမဆလီွှော ပ က်စီျားမှုအောျား ပပ လ်ည်ပပျုပပငပ်ခငျ်ား၊  ရပမဆလီွှော  ိုက်စောျားမှု ရလ ောေ့ခ ရရျား၊ 

ရောသဦ ိုရဖောက်ပပ မ်ှု ရလ ောေ့ပါျားရစ ရရျားနငှေ့ ်သ ကနတောရ ပဖစ်ရပေါ်မှုက ို   ိုက် ဖ က်ရရျား  ို ေ့ အပါအဝင ်

ရဂဟစ စ် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျား ထ  ျ်ားသ မ်ျားရရျားနငှေ့ ်  ိုျားပမြှငေ့ရ်ရျား  ို ေ့  ွင ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်မှ အပပျု သရဘောရဆောငရ်သော အက  ျုျားသက် ရရောက်မှုမ ောျားက ို အသ အမှ ်ပပျု အက  

ပဖ ်ပါရမည် (အရပခခံမူ ၄၊ ၁၁ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျားသည်)။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၆.၃ - ရဂဟစ စ် ဝ ရ်ဆောင ်မှုမ ောျားအရပေါ် သက်ရရောက်မှုမ ောျားက ို ရစောငေ့ ်ကညေ့်ရ  ်

အရပခခံအခ က်မ ောျား ခ မှ ်ပခငျ်ားအပါအဝင ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်အောျား က ယ် 

ပပ ေ့စွ်ောအရကောငအ်ထည် မရဖေ်ာမီ သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက င ်ထ ခ ိုက်မှု အက  ပဖ ်ပခငျ်ားမ ောျားက ို 

လိုပ်ရဆောငရ်မည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၆.၄ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား  က်လောပခငျ်ားရ ကောငေ့ ်

ပဖစ်လောရသော ဆံိုျားရှု ံျားမှုသ ို ေ့မဟို ်ရရှောငလ်ွှ ၍မရရသော ပ က်စီျားဆံိုျားရှုျံားမှုမ ောျား အ ွက် အစောျား 

ထ ိုျားရပျားန ိုငရ်  ်  ဖ် ိုျားညီမျှသညေ့် ဇီဝ မ  ျုျားစံိုမ  ျုျားကွ မ ောျား ရရှ ရစရရျားအ ွက် ရလ ောေ့ပါျား သက်သောရစရရျား 

အစီအမံ မ ောျားက ငေ့သ်ံိုျားမပီျားကူညီ ရဆောငရွ်က်ရပျား ရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၆.၅ -  ရဂဟစ စ် ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားအ ွက် ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ ပံေ့ပ ိုျားကူညီမှုအောျား ရသခ ောရစရ  ်သျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျားပခငျ်ား စ စ် ထရူထောငပ်ခငျ်ားနငှေ့ ်စီမံခ ေ့ခွ် ပခငျ်ား ွင ်စံ လိုပ်င ျ်ားလည်ပ ်မှု 

 ယ်ပယ် ဆ ိုင ်ရော အရလေ့အက ငေ့မ် ောျားက ို ဖံွှေ့ မဖ ျုျားရစမပီျား  အရကောငအ်ထည်ရဖေ်ာ ရဆောငရွ်က် ရမည် 

(အရပခခံမူ ၁၁၊ ၁၂ နငှေ့ ်ခ   ် ဆက်ထောျားသည်)။ 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

အခ ြေြေံမူ ၇ - ည နိှုငိ််းခ ောင ွ်က ် ြေင််းအော်းနော်းလည ်ြေင််းနငှ  ်စ မံြေန  ်ြေွွဲ  ြေင််း 

 

ညြှ နှု ငျ်ားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ားပဖငေ့ ် စ်ခ    ် ည်ျား  ွင ်မရရှ န ိုငရ်သော အက  ျုျားရက ျားဇူျား မ ောျားက ို ဟ ခ် က်ညီရစသည်။ 

 ူညီရသော ရပမ အ  ိုငျ်ားအ ော ယူ စ် စ်ခို ွင ်သစ်ပင ်မ ောျား၊ သျီားနှမံ ောျား၊ ငါျားနငှေ့ ်  ရစဆော မ် ောျား ပါဝင ်သညေ့် 

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်က ို အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရော ွင ်အရပျားအယူညြှ နှု ငျ်ားမှု 

သရဘော ရောျား က ို  ောျားလည်ရ န်ငှေ့ ်စီမံခ ေ့ခွ် န ိုငပ်ခငျ်ားသည် အရရျားကကီျား အခ ျ်ားကဏ္ဍမှပါဝင ်လောပါ သည်။  

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားစ စ် ွင ်မ ူညီရသော ဖွ ှေ့စည်ျားပါဝငပံ်ို မ ောျားစီစဉ်ပခငျ်ားအောျားပဖငေ့ ်

ရ ရောရဒသအလ ိုက် နငှေ့ယ်ောယီအောျားပဖငေ့ဥ်ပမော သျီားနှစံ ိုက်ခငျ်ားမ ောျား  ွင ်သစ်ရ ောသစ်ပငမ် ောျား ရပါငျ်ားစည်ျား 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားသည် ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှုနငှေ့ ်ပပ ရ် ခ က်မ ောျား အခ   ပ် ို ကောပခငျ်ား စသညေ့် ညြှ နှု ငျ်ား မှု အရပျားအယူဆ ိုငရ်ော 

က စစရပ်မ ောျား ရပေါ် ရပါက်န ိုငပ်ါသည်။ ညြှ နှု ငျ်ားမှု အရပျားအယူ သရဘော ရောျားမ ောျားက ို ပ ိုမ ိုရကောငျ်ားမွ စွ်ော 

 ောျားလည်မပီျား စီမံခ ေ့ခွ် ရ  ်လမ်ျားညွှ ခ် က် မ ောျား ွင ်ရအောက်ပါ  ို ေ့ ပါဝငရ်သေ်ာလည်ျား က ေ့သ် ်ခ က်မ ောျားမရှ ပါ။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၇.၁ - ပါဝငရ်ဆောငရွ်က် သညေ့် ည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို အသံိုျားပပျု၍ အရသျားစောျား၊ အလ ်စောျား၊ 

အကကီျားစောျား နငှေ့ ်လယ်သမောျား အသငျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျား၏ ရရ  ိုနငှေ့ ်ရရရှည်   ည် ံေ့ခ ိုငမ်မ  ရရျား 

ထို ်လိုပ်ပခငျ်ားမ ောျားအ ွက်  ဆံိုျားပဖ ် ခ က်ခ ပခငျ်ားမ ောျား ွင ်အ မ်ရထောငစ်ိုဝင ်မ ောျား(အထျူားသပဖငေ့ ်

အမ  ျုျားသမီျားမ ောျားနငှေ့ ်လူငယ်မ ောျား)၊ လိုပ်င ျ်ားနငှေ့ ်ရ ျားကွက် လ ိုအပ်ခ က်မ ောျားက ို  ောျားလည်ရအောင ်

ရဆောငရွ်က်ရမည် (အရပခခံမူ ၃၊ ၁၁၊ ၁၂ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျားသည်)။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၇.၂ - အလောျားအလောရှ ရသော အရပျားအယူညြှ နှု ငျ်ားမှုမ ောျား၏ ပမောဏ က ို ခ ေ့မှ် ျ်ားပခငျ်ားနငှေ့ ်

ဆံိုျားပဖ ်ခ က်မ ောျား ခ မှ ်ရော ွင ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရော ရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်၏ စီျားပွောျားရရျား နငှေ့ ်

သဘောဝ ပ ်ဝ ျ်ားက ငအ်ရပေါ် သက်ရရောက်သညေ့် ကို က် စရ  ်နငှေ့ ်အက  ျုျားအပမ ်မ ောျားအောျား ထညေ့်သွငျ်ား 

 ွက်ခ က်ပခငျ်ားမ ောျား ပပျုလိုပ်ရမည်။ ကို က် စရ  ်မ ောျားသည် ရပမယော၊ လိုပ်အောျားနငှေ့ ်ရငရွ ကျား 

ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှု မ ောျားက ေ့သ ို ေ့ သွငျ်ားအောျားစိုမ ောျားပဖစ်မပီျား အက  ျုျားအပမ ်မ ောျားမှော သစ်ပငမ် ောျား၊ 

ရကောက်ပ သျီားနှမံ ောျား၊ငါျားနငှေ့ ်ရမွျားပမူရရျား ထက်ွကို မ် ောျားနငှေ့/်သ ို ေ့မဟို ် ရဂဟ 

စ စ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားပဖစ်ပါသည် (အရပခခံမူ ၄၊ ၆ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျား သည်)။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၇.၃ - အထျူားသပဖငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ ည်ရထောင ်သညေ့်က ဦျားနစ်ှမ ောျားအ ွငျ်ား လယ် 

သမောျားမ ောျားနငှေ့ ်ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှသံမူ ောျား၏ ဝငရ်ငကွ ိုကက ျု င ်ဆငပ်ခငသ်ံိုျားသပ်မပီျား အရပျားအယူမ ောျား 

ရလျှောေ့ခ ရ န်ငှေ့ ်စီမံ ခ ေ့ခွ် ရ  ် ည်ျားလမ်ျားမ ောျား ဥပမော၊ ကောလရှည်ရခ ျားရင၊ွ အ  ိုျားနှု ျ်ား သက် 

သောသညေ့်ရခ ျားရင၊ွ အခွ  ်ကငျ်ားလွ ် ရက်မ ောျား၊ အောမခံ  ပရမီီယံမ ောျားနငှေ့ ်ဆွ ရဆောငမ်ှု 

မက်လံိုျားမ ောျားမှ စ်ဆငေ့၊် ရဂဟစ စ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျား ပံေ့ပ ိုျားမှု အ ွက်  ည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို ရှောရဖွ ရ မည် 

(အရပခခံမူ ၄၊ ၅၊ ၆ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျားသည်)။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

 

4.4 လမူှု-ယဉ်တက ီးမှု ဆ ိုင ်ော အတခြြှံမူမ ောီး 

 

အခ ြေြေံမူ ၈ - ခေ နတ ဗဟ   တ ဓခလ ထံ ်းတမ််းမျော်းနငှ  ်ခ ွ်းြေျယမ်ှု မျော်းကိ  

အ အိမှတ ်ပြု ခလ်းစော်း  ြေင််း 

 

လူမှုစံနှု ျ်ားမ ောျား၊ ယဉ်ရက ျားမှု  ဖ် ိုျား စ စ် မ ောျားနငှေ့ ်ရဒသနတရ/ရ ို ျားရော အသ ပညောစ စ် မ ောျားက ို သျီားနှသံစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျား ရရျားဆ ိုငရ်ော စီမံရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားနငှေ့ ်အရကောင ်အထည်ရဖေ်ာရော ွင ်ထညေ့်သွငျ်ား 

စဉ်ျားစောျားသငေ့သ်ည်။ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား ွင ်ရအောက်ပါ အခ က်မ ောျား ပါဝငရ်သေ်ာလည်ျား က ေ့သ် ်ထောျားပခငျ်ား 

မရှ ပါ။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၈.၁ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ား မ ောျားအ ကွ် ရည်ရွယ် 

ပစ်မှ ်ထောျား ရသောရပ်ရွောမ ောျား၏ ရဒသနတရ၊ ရ ိုျားရော သ ို ေ့မဟို ်ဓရလေ့ထံိုျား မ်ျား  ဖ် ိုျားစံ စမ် ောျားက ို 

အသ အမှ ်ပပျု ရလျားစောျားပါ။  (အရပခခံမူ ၄၊ ၁၀ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျား သည်)။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၈.၂ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ား  ွင ်လွ လ်ပ်ရသော၊ 

ကက ျု ငပ်ပင ်ဆငပ်ခငျ်ား၊ အသ ရပျားသရဘော ူ ခွငေ့ပ်ပျု ခ က်မ ောျားမှ ဆငေ့ ်အဓ က ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ် နှမံှုမ ောျား 

အ ွက် ရဒသအ ွငျ်ား ပါဝင ်ပ ်သက်သူမ ောျားမှ ဝယ်ယူပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ရသခ ောရစရ  ်ရဆောင ်

ရွက်ရမည် (အရပခခံမူ ၁၀ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျားသည်)8။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၈.၃ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားအ ွက် ရရွျား ခ ယ်ခွငေ့မ် ောျား (ဥပမော၊ သစ်ပငန်ငှေ့ ်

သျီားနှ ံမ  ျုျားစ  ်မ ောျား၊   ရစဆော မ်  ျုျားစ  ်မ ောျားနငှေ့ ်အမ  ျုျားအစောျားမ ောျား)က ို သိုရ သ  ပပျုလိုပ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်

စီမံခ က်မ ောျား၊ ဆံိုျားပဖ ် ခ က်မ ောျားခ မှ ်ရော ွင ်ရည်ရွယ်ခ က် နငှေ့ ်အရလေ့အက ငေ့မ် ောျားနငှေ့ ်ရဒသနတရ 

ဗဟိုသို နငှေ့ ်ရရွျားခ ယ်ခွငေ့မ် ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျားစောျားရမည် (အရပခခံမူ ၃၊ ၄၊ ၁၀၊ ၁၁ နငှေ့ ်၁၂   ို ေ့ နငှေ့ ်

ခ   ်ဆက်ထောျားသည်)။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၈.၄ - ရလေ့က ငေ့သ်င ်ကောျားမှု၊  ည်ျားပညော၊ ရပမယောနငှေ့ ်သယံဇော  အရငျ်ားအပမစ်မ ောျားအ ွက် 

အခွငေ့ ်အရရျား၊ အရပခခံအရဆောက်အအံိုမ ောျား နငှေ့ ်ရစ ျားကွက်အခ က်အလက်၊ အထျူား သပဖငေ့ ်

ဌောရ   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ ောျားနငှေ့ ်  ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားလူ ည်ျားစိုမ ောျားအ ွက် ရဒသခံပပည်သူမ ောျား၏ ထျူားပခောျားရသော 

 
8 FAO’s Free, Prior and Informed Consent manual: / 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free- prior-and-informed-

consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/  

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-%20prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-%20prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လ ိုအပ်ခ က်မ ောျားက ို အသ အမှ ်ပပျုမပီျား က ိုင ွ်ယ်ရပဖရှငျ်ားရမည် (အရပခခံမူ ၃ နငှေ့ ်

ခ   ်ဆက်ထောျားသည်)။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၈.၅ -   ိုျား က်မှုမ ောျားက ို ရစောငေ့ ်ကညေ့်ပခငျ်ား၊အက  ျုျားသက်ရရောက် မှုမ ောျားက ို အက ပဖ ်ပခငျ်ား၊  

အောဆယံီ အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှ ခ မှ ်ထောျားရသော လူမှုဖူလံိုရရျားဥပရဒမ ောျားနငှေ့ ်ရငျ်ားနှျီား ပမြှျုပ်နှမံှုဆ ိုငရ်ော 

လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား နငှေ့ ်သက်ဆ ိုငသ်ညေ့် န ိုငင် ံကော ဥပရဒမ ောျားက ို လ ိုက် ောပခငျ်ားစသညေ့် လူမှုစီျားပွောျား-

ယဉ်ရက ျားမှုမ ောျားက ို အရပခ ခံ ၍ထရူထောငရ်မည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၈.၆ - အဓ က သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျား ပပျုလိုပ် 

ပခငျ်ားပဖငေ့ရ်ဒသခံ လူထိုမ ောျားအောျား ရ ရော ရရွှှေ့ရပပောငျ်ားပခငျ်ား သ ို ေ့မဟို ် ရဒသမှ ဖယ်ခွောပခငျ်ား  ို ေ့က ို 

မပပျုလိုပ်ရ  ်  ောျားဆျီားန ိုငရ်မည် (အရပခခံမူ ၃၊ ၈၊ ၉ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျားသည်)။ 

 

အခ ြေြေံမူ ၉ - ကျော်း၊ မ တန််းတ ူည မျှခ ်းနငှ လ်မူှုခ ်းပေါဝငမ်ှုကိ  ပံ ပိ ်း  ြေင််း 

 

သနီှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် ရဆောငရွ်က်ရ  ်မူဝါဒမ ောျားရရျားဆွ သညေ့်အခါ နငှေ့ ်

စီမံခ က်မ ောျားရရျားဆွ မပီျား အရကောင ်အထည်ရဖေ်ာသညေ့်အခါ လူမှုရရျားပါဝငမ်ှု နငှေ့ ်က ောျား၊ မ   ျ်ား ူညီမျှမှုက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျား စောျားသငေ့သ်ည်။ ၎ငျ်ားက ို   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျား လူ ည်ျားစိုမ ောျား ဌောရ   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ ောျား၊ 

  ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ  ျုျားနယ်ွစိုမ ောျားနငှေ့ ်လူငယ်မ ောျား အောျားလံိုျားက ငေ့သ်ံိုျားရရှ န ိုငရ်မည်။ က ောျား၊ မ မ ူ ကွ ပပောျားမှုမ ောျားက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျားစောျား သငေ့မ်ပီျား သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျား ပခငျ်ား ွင ်က ောျား၊မ ရပါငျ်ားစပ် ရဆောငရွ်က်မှု 

မ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားသငေ့သ်ည်။ ဤမူအရ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားက ို အရကောငအ်ထည် ရဖေ်ာရော ွင ်က ောျား၊ မ 

ရရျားရော အောဆယံီ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျားနငှေ့အ်ညီ ရဆောငရွ်က် သငေ့သ်ည်။ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား ွင ်ရအောက်ပါ 

အခ က်မ ောျား ပါဝငရ်သေ်ာလည်ျား က ေ့သ် ်ထောျားပခငျ်ား မရှ ပါ။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၉.၁ - ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ ပခငျ်ား၊ ဒဇီ ိုငျ်ားရရျားဆွ ပခငျ်ားနငှေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျား အောျား အရကောငအ်ထည် ရဖေ်ာရော ွင ်က ောျား၊ မ  ျ်ား ူညီမျှမှုနငှေ့ ်လူမှုရရျား 

ဆ ိုငရ်ောပါဝငမ်ှု  ို ေ့၏ အရရျားပါမှုက ို အသ အမှ ်ပပျုရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၉.၂ -   ိုငျ်ားရငျ်ားသောျားမ  ျုျားနယွ် စိုမ ောျား/ထံိုျား မ်ျားစဉ်လောအရ ရ ထ ိုင ် ကရသော လူမ  ျုျားမ ောျား/ 

လူမ  ျုျားစိုမ ောျား/ ရရွှှေ့ရပပောငျ်ားရ ထ ိုင ်ကရသော   ိုငျ်ားရငျ်ား သောျားမ ောျား က ေ့သ ို ေ့ရသော လူမှုရရျားအရ 

ရဘျားဖယ်ခံရရလေ့ရှ ရသော အိုပ်စိုငယ် မ ောျားက ို သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ       စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား 

လိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွငအ်က  ျုျား ရှ ရသော ပူျားရပါငျ်ားပါဝငမ်ှုက ို ရသခ ော ရသခ ောရစရ  ်ရဆောငရွ်က်ရပျားရမည်။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၉.၃ - လူမှုရရျားအရ အပယ်ခံ အိုပ်စိုမ ောျားသည် အကကီျားစောျား သ ို ေ့မဟို ် စိုရပါငျ်ားသျီားနှသံစ်ရ ော 

ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှု မ ောျားမှ အက  ျုျားခံစောျားခွငေ့ရ်ရှ ရစရရျား သ ို ေ့မဟို ် ဆ ိုျားရွောျားသညေ့် 

သက်ရရောက် မှုမ ောျားမရရှ ရစရရျား ရသခ ောရစရမည် (အရပခခံမူ ၈၊ ၁၀ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသည်)။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၉.၄- က ောျား၊မ ရရျားရော အခ ျ်ားကဏ္ဍမ ောျား၊ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ ပခငရ်ငဆ် ိုငရ်သညေ့် အခက်အခ မ ောျားနငှေ့ ် 

အခွငေ့ ်အလမ်ျားမ ောျား၊ အမ  ျုျားသမီျားမ ောျား သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျား 

(သ ငျ်ား အခ က်အလက်၊  ည်ျားပညောနငှေ့ ်ရငရွ ကျားကဏ္ဍ မ ောျားအပါအဝင)် နငှေ့ ်

ဆက်စပ်အက  ျုျားအပမ ်မ ောျားအောျား ရဖေ်ာ ရဆောငရ်ပျားပခငျ်ား စသည်  ို ေ့က ို  ောျားလည်ပခငျ်ားအောျားပဖငေ့က် ောျား၊ မ 

ရရျားရော   ျ်ား ူညီမျှမှုက ို အောျားပဖညေ့် ရဆောင ်ရွက်ရပျားမှုမ ောျား ရသခ ောရစရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၉.၅ -  အစပ  ျုျား ရဆောငရွ်က် ထောျားသညေ့် သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ၏် 

ရရွျားခ ယ်ခွငေ့မ် ောျား သ ို ေ့မဟို ် ည်ျားပညောမ ောျားသည် အထျူား သပဖငေ့ ်အမ  ျုျားသမီျား လိုပ်အောျား  လ ိုအပ် 

ခ က်မ ောျားနငှေ့ ်ပ ်သက်၍ က ောျား၊ မရရျား ရောထညေ့သ်ွငျ်ားစဉ်ျားစောျား ရဆောငရွ်က်မှု က ိုရသခ ောရစရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၉.၆ - အမ  ျုျားသောျား သိုရ သ နငှေ့ ်  ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျားသညေ့် စ စ်မ ောျားနငှေ့ ်အစ ိုျားရမဟို ်ရသော 

အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၏ လူမှုရရျားမူအရနငှေ့ ်က ောျား၊ မရရျားရော ထညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျားစောျား ရသော သျီားနှသံစ်ရ ော 

ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်က ို ရဆောငရွ်က်န ိုင ်ရ  ်စွမ်ျားရဆောငရ်ည် ပမြှငေ့ ်ငရ်ရျား ရဆောငရွ်က်သွောျားရမည် 

(အရပခခံမူ ၂ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျား သည်)။ 

 

အခ ြေြေံမူ ၁၀ - ကောကယွြ်ေွင န်ငှ   ်လ ပ်ပိ ငြ်ေွင အ်ြေွင အ်ခ ်းမျော်းခ ြေျော ခစ ြေင််း၊  

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ားလိုပ်ရဆောငမ်ှုမ ောျားသည်ရပမယော နငှေ့ ်သဘောဝအရငျ်ားအပမစ်မ ောျား 

ဆ ိုငရ်ောလိုပ်ပ ိုင ်ခွငေ့မ် ောျားနငှေ့ပ် ်သက်၍ ရှငျ်ားလငျ်ားမှုမရှ သညေ့် ရ ရောရဒသမ ောျား ွင ်ပါဝငပ် ်သက်သူ 

မ ောျားအ ကောျား အပငငျ်ားပွောျားမှုမ ောျား ဖ  ီ်ျားန ိုင ်ဖွယ်ရှ ပါသည်။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားပဖငေ့ ်ရပ်ရွောလူမှုအဖွ ှေ့ အစည်ျား၏အခွငေ့အ်ရရျားမ ောျားက ို မထ ခ ိုက်ရစ ရ  ်သ ို ေ့မဟို ် 

ရဒသခံပပည်သူလူထို၏ လူမှု ရရျားရနေှာငဖွ် ှေ့ မှုနငှေ့ ်အသက်ရမွျားဝမ်ျားရက ောငျ်ား လိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို 

ဆ ိုျားရွောျားစွောထ ခ ိုက်မှုမရှ ရစ ရ ကောငျ်ားရသခ ောရစရ ၊်ပ ိုငဆ် ိုငခွ်ငေ့၊် လိုပ်ပ ိုင ်ခွငေ့မ် ောျားက ို အကောအကွယ်ရပျားရ  ်

အရရျား ကကီျားပါသည်။ လမ်ျားညွှ ခ် က် မ ောျား ွင ်ရအောက်ပါ အခ က်မ ောျား ပါဝငရ်သေ်ာလည်ျား က ေ့သ် ် ထောျားပခငျ်ား 

မရှ ပါ။ 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၀.၁ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာပခငျ်ားစ စ် အဓ ကလိုပ်က ိုင ်သူမ ောျား အထျူားသပဖငေ့ ်

စိုရပါငျ်ားရငျ်ားနှျီား ပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျား9 ွင ်ပါဝငပ် ်သက်သူ မ ောျား၏လိုပ်ပ ိုငခွ်ငေ့ ်အခွငေ့အ်ရရျားမ ောျားက ို 

 ောျားလည်ရမည်။   

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၀.၂ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ောစ စ် မ ောျား ရဆောငရွ်က်မှု စီမံက  ျ်ားမ ောျား 

ခ မှ ်ရ  ်ပါဝင ်ပ ်သက်သမူ ောျားနငှေ့ ်ရ ွှေ့ဆံိုရဆွျားရနျွားမှုမ ောျား ပပျုလိုပ်သညေ့် အခါ လက်ရှ သျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရော ရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်က ို က ငေ့သ်ံိုျားရ  သညေ့်ရ ောငသ်ူမ ောျားအောျား အကကီျားစောျား 

ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှမံှုမ ောျားမှ မခ မ်ျားရပခောက်ခံရ ပခငျ်ားသ ို ေ့မဟို ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏ သရဘောဆနဒ 

မပါဘ ရရွှှေ့ရပပောငျ်ားခံရပခငျ်ားမ ောျား မရှ ရ ရစရ  ်ရ ောငသ်ူလယ်သမောျားမ ောျား ၏ဆနဒနငှေ့ ်အခွငေ့ရ်ရျားမ ောျားက ို 

အရလျား ရပျား ရဆောငရွ်က်ရမည် (အရပခခံမူ ၃၊ ၇၊ ၈၊ ၉ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျားသည်)။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၀.၃ -  လူမှုရရျားပဋ ပကခ မ ောျားက ို ရရှောငရ်ှောျားရ န်ငှေ့ ်ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှ ံမှုမ ောျားအ ွက် အက  ျုျားရှ ရသော 

ပပ ရ် ခ က် ရသခ ောရစရ  ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ွင ်ပါဝငပ် ် သက်သမူ ောျား၏ 

ရပမယောပ ိုငဆ် ိုငခွ်ငေ့ ်ဆ ိုငရ်ော လံိုပခံျုမှုက ို ရသခ ောရစရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၀.၄ - အကကျီားစောျား သျီားနှ ံသစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ် မ ောျားရ ကောငေ့ ်ဆ ိုျားရွောျားစွော 

သ ို ေ့မဟို ် အပခောျား ည်ျားပဖငေ့ ်ထ ခ ိုက်န ိုငပ်ခငျ်ားနငှေ့ ် ရရှောငလ်ွှ ၍မရရသော ပ က်စီျားဆံိုျားရှု ံျားမှု မ ောျားအ ွက် 

ရလ ေ်ာရ ကျားရပျားပခငျ်ား စ သည်  ို ေ့က ိုရဆောငရွ်က်ရော ွင ်အခွငေ့ ်အရရျားရရှ ထောျားသူ မ ောျားအောျား လွပ်လပ် စွော 

နငှေ့ ်ကက ျု ငအ်သ ရပျား သရဘော ူ ညီခ က်ရယူထောျားရ ကောငျ်ား ရသခ ောရစ ရရျား ရဆောငရွ်ကပ်ါ (အရပခခံမူ 

၇၊ ၈) နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျားသည်။ 

 

4.5 လမူှု-ယဉ်တက ီးမှု ဆ ိုင ်ော အတခြြှံမူမ ောီး 

 

အခ ြေြေံမူ ၁၁ - အခ ြေအခန အလိ က ် ်းနှ ံစခ်တောခ ောခနေှာ စိ ကပ်ျိြု်း ြေင််းစနစ ်

ေ ဇိ င််းခ ်း ွွဲ  ြေင််း 

 

  ိုငျ်ားရဒသကကီျား ပပည် ယ်၊ န ိုငင်ရံ ေ်ာနငှေ့ ်ကမဘောလံိုျားဆ ိုငရ်ော အရပခအရ မ ောျားနငှေ့ ်ဆက် နယ်ွရ သညေ့် 

ရဒသဆ ိုငရ်ော အရ ကောငျ်ား အရောမ ောျားအရပေါ် အရပခခံမပီျား ထ ရရောက် ရသောဒဇီ ိုငျ်ားပံိုစမံ ောျားအလ ိုက် သျီားနှ ံသစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ် ငွ ်ရရွျားခ ယ် စရော ပံိုစံအမ  ျုျားမ  ျုျား ရှ ပါသည်။ သျီားနှ ံသစ်ရ ော 

 
9 A myriad of tools and manuals is available for assessment of tenure rights. See FAO’s Voluntary Guidelines on the Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security:  
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-andinformed-consent-an-indigenous-
peoplesright-and-a-good-practice-for-localcommunities-fao/  

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-andinformed-consent-an-indigenous-peoplesright-and-a-good-practice-for-localcommunities-fao/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-andinformed-consent-an-indigenous-peoplesright-and-a-good-practice-for-localcommunities-fao/
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် ၏ အဓ က ရည်ရွယ်ခ က်မှော စီျားပွောျားရရျား၊ လူမှု ယဉ်ရက ျားမှုနငှေ့ ်

သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက င ်ဆ ိုငရ်ော အက  ျုျားအပမ ်မ ောျား  စ်မပ ျုင ်က်  ည်ျားရရှ ရရျားပဖစ်ပါသည်။ အရပျားအယူ 

ညြှ နှု ငျ်ားမှုမ ောျား မ ကောခဏ ရှ န ိုငရ်သော်လည်ျား ရကောငျ်ားမွ စ်ွောဒဇီ ိုငျ်ားရရျားဆွ ထောျားရသော သျီားနှ ံသစ်ရ ောရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားသည် အက  ျုျားရက ျားဇူျားမ ောျားစွောက ို  စ်မပ ျုင ်က် ည်ျား ရပျားစမွ်ျားန ိုငမ်ပီျား မ ူညီ 

ရသော ပါဝငပ် သ်ကသ်ူမ ောျား၏ လ ိုအပ် ခ က်မ ောျားက ို ပဖညေ့ဆ်ည်ျား ရပျားန ိုငပ်ါသည်။ သျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ် မှ အရကောငျ်ားဆံိုျား အက  ျုျားအပမ မ် ောျားက ို ရရှ ရ  ်လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား ွင ်

ရအောက်ပါ   ို ေ့ ပါဝင ်ရသေ်ာလည်ျားက ေ့သ် ်ထောျား မှုမ ောျား မရှ ပါ။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၁.၁ - သ ငျ်ား အခ က် အလက်မ ောျားက ိုစိုရပါငျ်ားအက ပဖ ်ရ ၊် အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားနငှေ့ ်

က ေ့သ် ်ခ က် မ ောျားက ိုရဖေ်ာထို ်ရ န်ငှေ့ ်သျီားနှ ံသစ် ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားမှရရွျားခ ယ် 

စရောမ ောျားအရ ကောငျ်ား အသ ရပျား ရရွျား ခ ယ်မှုမ ောျား ပပျုလိုပ်ရ  ်သက်ဆ ိုငသ်ူ 

မ ောျားအ ွကအ်သံိုျားပပျုရလွယ်ကူရသော၊ ဆံိုျားပဖ ်ခ က် ပံေ့ပ ိုျားမှုက ရ ယောမ ောျား ပံေ့ပ ိုျား ရပျားရမည်။ 

ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ပံေ့ပ ိုျားမှု ွင ်ဇီဝနငှေ့ရ်ိုပ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ော အခ က်အလက် မ ောျားပဖစ်သညေ့် ရပမမ က်နေှာသွငပ်ပင၊် 

ရပမယောအသံိုျားခ မှု၊ ရပမဆလီွှော၊ အပူ ခ   န်ငှေ့ ်မ ိုျားရွောသွ ျ်ားမှုဆ ိုငရ်ော အခ က် အလက်မ ောျားနငှေ့ ်က ောျား၊ မ 

ရရျားရော၊ ရ ျားကွက်သ ငျ်ား အခ က် အလက်၊ အရပခခံအရဆောက် အအံိုဆ ိုငရ်ော က စစ ရပ်မ ောျား 

စသည်  ို ေ့နငှေ့သ်က်ဆ ိုငသ်ညေ့် မူဝါဒမ ောျားစသညေ့်  လူမှုစီျားပွောျား အခ က် အလက်မ ောျားနငှေ့ ်

က  ျ်ားဂဏ ျ်ားအခ က် အလက်မ ောျား ပါဝငသ်ည်။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၁.၂ -  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာပခငျ်ားစ စမ် ောျားအောျား ရရွျားခ ယ် ရော ွင ်လိုပ်ကွက်ငယ် 

ရ ောငသ်ူ  စ်ဦျားခ ငျ်ား၊ အကကျီားစောျားလိုပ်က ိုငသ်ူ မ ောျား၊ ရကေ်ာပ ိုရရျားရှငျ်ားမ ောျား) နငှေ့ ်ပပညသ်ူ လူထို (အစ ိုျားရ၊ 

အစ ိုျားရမဟို  ်ရသော အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား)၏ သျီားပခောျား လ ိုအပ် ခ က်မ ောျား၊ အ ောဂါ  ်ရောသ ီဉ ိုစ စ် မ ောျား၊ 

စီျားပွောျားရရျားအရပခ အရ မ ောျားနငှေ့ ်မူဝါဒမ ောျား စသည်  ို ေ့က ို ထညေ့်သွငျ်ား စဉ်ျားစောျားမပီျား ရရွျားခ ယ်မှုမ ောျား ရသခ ော 

ရစရ  ်ရဆောငရွ်ကရ်မည် (အရပခခံမူ ၃၊ ၇၊ ၈၊ ၉ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသည်)။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၁.၃ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရော ရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်မ ောျားရရွျားခ ယ် ရော ွင ်ဇီဝရိုပ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ော၊ 

လူမှုစီျားပွောျား ရရျား (အလိုပ်သမောျား ရရှ န ိုငမ်ှုနငှေ့ ်လိုပ် က ိုငန် ိုငစ်မွ်ျားအပါအဝင)်၊ ယဉ်ရက ျားမှု၊ 

အရပခခံအရဆောက်အအံို၊ ရ ျားကက်ွ နငှေ့ ်မူဝါဒအရပခအရ မ ောျား (လမ်ျားညွှ  ်ခ က် ၁၂.၂ နငှေ့ ်အရပခခံမူမ ောျား 

၃၊၅၊၉၊ ၁၀   ို ေ့နငှေ့ခ်   ်ဆက်ထောျားသည်)နငှေ့ ်ယောယီအရပခအရ မ ောျား (ဥပမော - သစ်ပငမ် ောျား၊ သျီားနှမံ ောျား၊ 

  ရစဆော မ် ောျား ငါျားရမွျားပမူပခငျ်ားက ိုအလှညေ့်က  ရဆောင ်ရွက်ပခငျ်ား)က ိုထညေ့သ်ွငျ်ားစဉ်ျားစောျားပခငျ်ား နငှေ့ ်

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာပခငျ်ား စ စ်အ ွက် အ  ိုငျ်ားအ ောမ ောျားနငှေ့ ် ရ ရော (ဥပမော စ စ်အ ွငျ်ား ပါဝင ်

သညေ့်အစ  ်အပ ိုငျ်ားမ ောျားက ိုစ စ် က  ရ ရောခ ထောျားပခငျ်ား)စသညေ့် အရ ကောငျ်ား 

အရောမ ောျားအရပေါ်အရပခခံ၍ ပံိုစံရရျားဆွ  ရမည်။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ ကမ် ောီး ၁၁.၄ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားမှု စ စ် ငွ ်အရကောငျ်ားဆံိုျား လူမှု-ယဉ်ရက ျားမှုနငှေ့ ်

ပ ်ဝ ျ်ားက ငဆ် ိုငရ်ော အက  ျုျားအပမ ် ခံစောျားခွငေ့မ် ောျား  မပ ျုင ်က် ရရှ ရစရ  ်ရဒသအရပခအရ က ို 

ထညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျား စောျားသညေ့်လူမှုယဉ်ရက ျားမှုအရပခအရ  မ ောျား (အရပခခံမူ ၂၊ ၉ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားရသော) 

  ိုက်ရ ိုက်သက်ဆ ိုငသ်ူ မ ောျား၏ရပမယောပ ိုငဆ် ိုငခွ်ငေ့အ်ရပခအရ  မ ောျားအပါအဝင ်ရဒသဆ ိုငရ်ော 

အရ ကောငျ်ားအရောမ ောျားက ို ထညေ့်သွငျ်ား စဉ်ျားစောျားပခငျ်ားပဖငေ့အ်ရကောငျ်ားဆံိုျားအက  ျုျားခံစောျားခွငေ့မ် ောျားရရှ ရစရ  ်

ရည်ရွယပ်ါ သည် (အရပခခံမူ ၁၀နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသည်)။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၁.၅ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်မ ောျား ရရွျား ခ ယ ်အရကောငအ်ထည် 

ရဖော်ရော ွင ် သငေ့ရ်လ ေ်ာရသော ထ  ျ်ားသ မ်ျားရရျားနငှေ့ ်ရောသဦ ိုနငှေ့ ်လ ိုက်ရလ ောညီရထ ွပဖစ် 

ရသောစ ိုက်ပ  ျုျား ည်ျားစ စ်မ ောျား10 ပဖစ်သညေ့် ကွ  ် ိုစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား (အထျူား သပဖငေ့ ်မ ်ရစောက်ရသော ရ ောင ်

ရစောငျ်ားမ ောျား ွင)်၊ ရပမဆလီွှောဖံိုျားအိုပ် သျီားနှစံ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား၊ ရပမရငွှေ့ထ  ျ်ားပခငျ်ား၊ ထ ွယ်က်ပခငျ်ားမပပျုဘ  

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား၊ ရရင ်ဒါဏခံ်န ိုငရ်သော မ  ျုျားမ ောျား စ ိုက် ပ  ျုျားပခငျ်ားနငှေ့ ်ရရက ိုရချွ ောသညေ့်  ည်ျား 

ပညောမ ောျားပဖငေ့ ်ရပါငျ်ားစပ်ရဆောငရွ်က် ပခငျ်ားပဖငေ့ ်ရရွျားခ ယ်မှု ရသခ ောရစရ  ်ရဆောငရွ်က်ရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၁.၆ - ရရွျားခ ယ်ထောျားရသော သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်အောျားစီမံခ ေ့ခွ် ရော ွင ်

စဉ်ဆက် မပပ ်ပညောသင ်ကောျားရရျားနငှေ့ ်ဘဝ  စ်သက် ော သငယူ်ပခငျ်ားမ ောျားက ို သင ် ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်

  ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျား ဆ ိုငရ်ော သငရ်ထောက်ကူ ပစစည်ျားမ ောျားမှ  ဆငေ့ ် ည်ျားပညော လမ်ျားညွှ မ်ှုမ ောျား ရရှ ရစရရျား 

ရသခ ောရစရ  ်ရဆောငရွ်က် ရမည် 

အခ ြေြေံမူ ၁၂ - ပူ်းခပေါင််းပေါဝငမ်ှု ဖင  ်  ်းနှ ံစခ်တောခ ောခနေှာ စိ ကပ်ျိြု်း 

အစတိအ်ပိ င််းမျော်းကိ  ခ ွ်းြေျယ ်ြေင််း 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ောစ စ် ငွ ်လိုပ်င ျ်ား၏ ရ ရောရဒသ၊ အခ    ်

အ  ိုငျ်ားအ ောမ ောျားနငှေ့စ်ပ်လ ဉ်ျား၍ သစ်ပင၊် သျီားနှ၊ံ ရမွျားပမူရရျားနငှေ့ ်ငါျားလိုပ်င ျ်ား စသညေ့် အစ  ်အပ ိုငျ်ားမ ောျားက ို 

ရရွျားခ ယပ်ခငျ်ား နငှေ့ ်ဆံိုျားပဖ ်ပခငျ်ားသည် ရအောငပ်မငမ်ှု အ ကွ် အရရျားကကျီားပါသည်။ အရသျားစောျား၊ အကကီျားစောျားနငှေ့ ်

စိုရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်သူ ရ ောငသ်ူလယ်သမောျားမ ောျား၏ (ကောလ  ို၊ ကောလလ ် သ ို ေ့ ကောလရှည်) ရည်မှ ျ်ားခ က် 

မ ောျား၊ ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ ထို ်လိုပ်မှုအရငျ်ားအပမစ် မ ောျား (ရပမအရွယ်အစောျား၊ လိုပ်အောျား၊ အရငျ်ားအနှျီား) နငှေ့ ်

အပခောျားထညေ့်သငွျ်ားစဉ်ျားစောျား ရမညေ့်အခ က်မ ောျားပဖစ်သညေ့် လိုပ်ပ ိုငခွ်ငေ့န်ငှေ့ ်ရ ျားကွက်က ေ့သ ို ေ့ရသော 

သရဘော ရောျားမ ောျား - ‘မှ က် သ်ညေ့် သစ်ပင၊် သျီားနှ၊ံ   ရစဆော ၊် ငါျားမ  ျုျားစ  ်မ ောျားက ို မှ က် ရ်သော ရ ရော ွင ်

 

 
10 See ASEAN Regional Guidelines for Promoting Climate-smart Agricultural Practices for examples and framework of cooperation:   

http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/October/ASEAN-Regional-Guidelines-on-Promoting-

CSA-Practices/ASEAN%20Regional%20Guidelines%20on%20Promoting%20CSA%20Practices-

endorsed%2037th%20AMAF.pdf  

http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/October/ASEAN-Regional-Guidelines-on-Promoting-CSA-Practices/ASEAN%20Regional%20Guidelines%20on%20Promoting%20CSA%20Practices-endorsed%2037th%20AMAF.pdf
http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/October/ASEAN-Regional-Guidelines-on-Promoting-CSA-Practices/ASEAN%20Regional%20Guidelines%20on%20Promoting%20CSA%20Practices-endorsed%2037th%20AMAF.pdf
http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/October/ASEAN-Regional-Guidelines-on-Promoting-CSA-Practices/ASEAN%20Regional%20Guidelines%20on%20Promoting%20CSA%20Practices-endorsed%2037th%20AMAF.pdf
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

မှ က် ရ်သောရည်ရွယ်ခ က်ပဖငေ့ရ်ဆောငရွ်က် သငေ့သ်ည်’ ဟူရသော အရပခခံသရဘော ရောျား က ို လ ိုက် ောရမည်။ 

ရအောက်ပါလမ်ျားညွှ  ်ခ က်မ ောျားပါရှ မပီျား က ေ့သ် ်ထောျားရှ မှု မရှ ပါ။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၂.၁ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်အ ွက် အဓ ကပစမ်ှ ်ထောျားရသော ဧရ ယော 

နငှေ့ ်အလောျား ူရဒသမ ောျား၏ ဇီဝရိုပ်ပ ိုငျ်ား ဆ ိုငရ်ော အရပခအရ မ ောျား (အပူခ   ၊် မ ိုျားရွောသွ ျ်ားမှု၊ 

ရပမမ က်နေှာပပင ်အ  မေ့် အပမငေ့န်ငှေ့ ်ရပမဆလီွှော)စသည်  ို ေ့နငှေ့ ်က ိုက်ညီရသော အပင၊် ရမွျားပမူရရျားနငှေ့/် 

သ ို ေ့မဟို ် ရရရ မ  ျုျားစ  ်မ ောျားနငှေ့ ်မ  ျုျား ကွ မ ောျားက ို ခွ ပခောျားသ ်မှ ်ပါ11 (အရပခခံမူ ၁၁ နငှေ့ခ်   ်ဆက်ထောျား 

သည်)။ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက် ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်ပါဝငရ်သော မ  ျုျားစ  ်၊ မ  ျုျားကွ မ ောျားနငှေ့ ်  ရစဆော  ်

မ  ျုျားစ  ်မ ောျား က ိုရရွျားခ ယ်ရသောအခါ ွင ်အ ောဂါ ် ရောသဦ ိုဆ ိုငရ်ော အရပပောငျ်ားအလ မ ောျား 

က ိုထညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျားစောျားရမည်။ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား စ စ်မှ ထကွ်ကို မ် ောျားက ိုရ ျား 

ကွက်ခ  ှေ့ ထငွရ် အ် ွက် ပ ိုမ ို ရကောငျ်ားမွ  ်ရသော ပံိုစဒံဇီ ိုငျ်ားဗ ူဟောမ ောျား ရဖော်ထို  ်ရ  ်

ရ ျားကွက်အလောျားအလောရှ ရသော မ  ျုျားစ  ်နငှေ့ ်သျီားနှမံ  ျုျားကွ မ ောျား က ို ရစ ျားကွက်စစ် မ်ျား ရကောက်ယူပခငျ်ား  

သည် အရကောငျ်ားဆံိုျား ပဖစ်ပါသည် (အရပခခံမူ ၁၁ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက်ထောျား သည်)။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၂.၂ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်မှ သစ်ပင၊် ရကောကပ် သျီားနှ၊ံ ရမျွားပမူရရျား၊ 

ငါျားရမွျား ပမူရရျားစသညေ့် ၎ငျ်ား  ို ေ့စ ိုက်ပ  ျုျား ရမွျားပမူ ထို ်လိုပ်လ ိုရသော သျီားပခောျားမ  ျုျားစ  ် မ ောျားအောျား မည်သ ို ေ့ 

ဦျားစောျားရပျားအသံိုျားပပျု မည် (ကို စ်ည်နငှေ့ ်ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျား) က ို ခွ ပခောျားသ ်မှ ်ရ  ်နငှေ့ ်မည်သည်   ို ေ့က ို 

စ ိုက်ပ  ျုျားရမွျားပမူ ထို ်လိုပ်လ ို သည် စသည်  ို ေ့နငှေ့ ်လိုပ်င ျ်ားစဉ်မ ောျား  ွငအ်ောျားလံိုျားပါဝငန် ိုငမ်ပီျား 

သော ူညီမျှ ရှ ရစရရျား ရသခ ောရစရ  ်ရဒသခံ သက်ဆ ိုငသ်မူ ောျားပါဝင၍် စစ် မ်ျား ရကောက်ယူပခငျ်ား 

သ ို ေ့မဟို ် အလိုပ်ရံို  ရဆွျားရနျွားပွ  စ်ခို ပပျုလိုပ်ရပျားရမည်။ လ ိုအပ်ပါက အမ  ျုျားသောျားမ ောျား၊ အမ  ျုျား 

သမီျားမ ောျား၊ လူငယ်မ ောျားနငှေ့ ်ရဘျားဖယ် ခံထောျားရရလေ့ရှ  သညေ့လူ် ည်ျားစိုမ ောျား  အ ွက်သျီားပခောျားစစ် မ်ျား 

ရကောက်ယူ မပီျားအောျားလံိုျားပါဝင၍် ရပဖဆ ိုပါဝငန် ိုင ်ရရျားစီစဉ်ရပျားရမည် (အရပခခံမူ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ 

နငှေ့ခ်   ်ဆက်ထောျားသည်)။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၂.၃ - မ  ျုျားရရွျားခ ယပ်ခငျ်ား၊ အရည်အရသျွား၊ ရရှ ရောအရငျ်ား အပမစ်၊ ပဖ ေ့ပ်ဖူျားမှုနငှေ့ ်

စီမံခ ေ့ခွ် မှုမ ောျားအပပင ်ရမွျားပမူရရျားနငှေ့ ်ရရရ မ  ျုျားစ  ်မ ောျားနငှေ့ ်မ  ျုျားကွ မ ောျား ရရွျားခ ယပ်ခငျ်ားက ို အောဆယီ ံ

အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှ ခ မှ ်ထောျားရသော လက်ရှ  ည်ျားပညောဆ ိုငရ်ော လမ်ျားညွှ  ်ခ က်မ ောျားပဖငေ့ ်ဆ ျ်ားစစ် 

ရဆောငရွ်က်ပါ။ သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ် ွင ် ပပငပ်မှ  ငသ်ငွျ်ားလောရသော သျီားနှနံငှေ့ ်

 
 
11 Online and other databases of suitable species that suit the local biophysical conditions and stakeholders’ preferences 
can be accessed for increased options. For example: Tree Functional and Ecological Databases  
https://www.worldagroforestry.org/output/tree-functional-and-ecological-databases  

https://www.worldagroforestry.org/output/tree-functional-and-ecological-databases
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

  ရစဆော မ်  ျုျားစ  မ် ောျားသည် ရဒသ  ွငရ်ပါက်ရရောက်ရသော အပင ်မ ောျား ရမွျားပမူရရျားနငှေ့ ်

ရရရ မ  ျုျားစ  န်ငှေ့ ်အောျားဆ ိုျားရွောျားစွောထ ခ ိုက်မှုမရှ ရစရရျား ရသခ ောရစရ  ်ရဆောငရွ်ကရ်မည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၂.၄ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ် ငွ ်ပါဝင ်ရမညေ့် အပ ိုငျ်ားကဏ္ဍမ ောျားနငှေ့ ်

ပ ်သက် ၍ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ မှ ရ်ော ွင ်အဓ က ပါဝင ်ပ ်သက်သူမ ောျား၊ အထျူားသပဖငေ့ ်

လယ်သမောျားမ ောျား၊ ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှသံူမ ောျား၊   ိုျားခ  ှေ့ ပညောရပျား လိုပ်သောျားမ ောျားနငှေ့ ်အစ ိုျားရဌော မ ောျား၏ 

 က်ကကစွောပါဝငမ်ှု က ို ရသခ ောရစရရျား ရဆောငရွ်က်ရမည်။ 

 

4.6 ဆကသ်ယွခ်ြငီ်း န င  ်  ိုီးခမ င  ်တဆောင ွ်ကတ် ီး ဆ ိုင ်ော အတခြြှံမူမ ောီး 

 

အခ ြေြေံမူ ၁၁ -   ်းနှ ံစခ်တော ခ ောခနေှာစိ ကပ်ျိြု်း ြေင််းနငှ ပ်တ ်က ်

 ည အ် ပိညောဗဟ   တမျော်းကိ  ထခိ ောကစ်ွော  က ်ယွရှ်င််းလင််း ခ ပော ိ  ြေင််း 

အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား ငွ ်ရယဘိုယ  အောျားပဖငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားစ စ် 

ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားနငှေ့ ်စီမံခ ေ့ခွ် မှု ဆ ိုငရ်ော အသ ပညော ည်ျားပါျား ပခငျ်ားနငှေ့ ်အမ  ျုျားမ  ျုျားကွ ပပောျားမပီျား ရှုပ်ရထျွားသညေ့် 

သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်၏ စီမံခ ေ့ခွ် မှုမ ောျားနငှေ့ ်အသ ပညောဗဟိုသို မ ောျား က ို ဆက်သယ်ွ 

ရပပောဆ ိုပဖ ေ့ရ်ဝပခငျ်ားသည် မူဝါဒခ မှ ်သူမ ောျား၊ ရ ောငသ်ူလယ် သမောျားမ ောျား၊ ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှသံူမ ောျား၊ ရ ျားကွက် 

 ွင ်ပါဝငသ်ူမ ောျား အ ွက် က ယ်ပပ ေ့စွ်ော က ငေ့သ်ံိုျားပခငျ်ားနငှေ့ ်စဉ်ဆက်မပပ ်   ိုျား က် ရအောငက် ငေ့သ်ံိုျားရရျားသည် 

အဓ ကက ရသော ရ ကောငေ့ထ်ညေ့်သွငျ်ားစဉ်ျားစောျားရမည်။ ရအောက်ပါလမ်ျားညွှ  ်ခ က်မ ောျားပါရှ မပီျား က ေ့သ် ်ထောျားရှ မှု 

မရှ ပါ။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၃.၁ - လယ်သမောျားမ ောျား၊   ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျား လိုပ်င ျ်ားမ ောျားနငှေ့ ်

အ ကံရပျားရအဂ ငစ်ီမ ောျား၊ရဒသဆ ိုငရ်ော နငှေ့ ်န ိုငင်ရံ ေ်ာအစ ိုျားရမ ောျား၊ ရစ ျားကွက်  ွငပ်ါဝငသ်ူမ ောျား၊ 

ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှသံူမ ောျား အပါအဝင ်သက်ဆ ိုငသ်ူအောျားလံိုျား၏ လ ိုအပ်သညေ့်အ  ိုငျ်ားအဝံငခ်ငွက်  ပံေ့ပ ိုျား 

ကူညီန ိုငရ်  ်ပူျားရပါငျ်ားပါဝငမ်ှု  ည်ျားလမ်ျားမ ောျားပဖငေ့ ်ပံေ့ပ ိုျားန ိုငရ်  ် ည်ျား ပညောဗဟိုသနငှေ့ ်ဆက်သွယ်ရပပောဆ ို 

မှု လ ိုအပ်ခ က်မ ောျားက ို သံိုျားသပ်ခွ ပခောျား သ ်မှ ်ရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၃.၂ - စ ိုက်ခငျ်ား ရပမယော ရှုခငျ်ား/သ ို ေ့မဟို ်   ဖ် ိုျားကွငျ်ားဆက်  ွငပ်ါဝငသ်ညေ့် 

သက်ဆ ိုငသ်မူ ောျား အောျားလံိုျားက ို နစှ်သက်ရော ဘောသော စကောျားမ ောျား၊ ပံိုစမံ ောျားပဖငေ့ ်— 

က ေ့သ် ်ခ က်မ ောျားမရှ ဘ  — ပ ိုမ ို ရကောငျ်ားမွ ရ်စရ ၊် စောပဖငေ့ရ်ရျားသောျား ပခငျ်ားနငှေ့ ်ရိုပ်ပမင၍် 

အသ ံကောျားရသညေ့် ပစစည်ျားမ ောျား၊ အရသျားစောျားနငှေ့ ်အကကီျားစောျား အစည်ျားအရဝျားမ ောျား၊ ကျွမျ်ားက ငမ်ှု ဆ ိုငရ်ော 

အလိုပ်ရံိုရဆွျားရနျွားပွ မ ောျား၊ကွငျ်ား ဆငျ်ား လက်ရ ွှေ့သင ် ျ်ားမ ောျား နငှေ့ ်သရိုပ်ပပစ ိုက်ခငျ်ားမ ောျား  စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

ဆ ိုငရ်ော  ည်ျားပညော လက်ခံမှုမ ောျားအောျား  ပ ိုမ ို ောျားလည် ရစရ န်ငှေ့ ်သျီားနှ ံသစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား 

စ စ်  ွင ်ရငဆ် ိုငရ် ရရသော အရ ကောငျ်ား အရောမ ောျားက ို ပဖညေ့်ဆည်ျား ရပျားန ိုငရ်  ်ရှငျ်ားလငျ်ားပပ သ်ောျားစွော 

ဆက်သွယ် ရပပောဆ ိုရဆောငရွ်က်ရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၃.၃ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ်က ို ဉီျားရဆောင ်ပါဝငရ် သညေ့်အဖွ ှေ့အစည်ျား 

မ ောျားနငှေ့ ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏ မ  ်ဖက်အဖွ ှေ့ အစည်ျားမ ောျားပဖစ်သညေ့် န ိုငင်ရံ ေ်ာနငှေ့ ်ရဒသနတရအဆငေ့ရ်ှ  

အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား အောျား အသ ပညောနငှေ့ ်ကျွမ်ျားက ငမ်ှုမ ောျား ပ ိုမ ိုထ ရရောက်စွော ဖ  ီ်ျားမျှရဝန ိုငရ်စ ရ ၊် 

 ည်ျားပညောဆ ိုငရ်ောလမ်ျားညွှ မ်ှု မ ောျားပံေ့ပ ိုျားန ိုငရ် ၊် မ ူညီရသော အလွှော အသျီားသျီားအ ွက် စီမံက  ျ်ားမ ောျား 

ရရျားဆွ ပခငျ်ားနငှေ့ ်ဆံိုျားပဖ ်ခ က်မ ောျား ခ မှ ်ရော ွင ်လွယ်ကူရခ ောရမွှေ့ရစ ရ ၊် အက  ျုျားသက်ရရောက်မှုမ ောျားနငှေ့ ်

ရလောဒမ် ောျားက ို ရစောငေ့ ်ကညေ့်ပခငျ်ား၊  ည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားပခငျ်ား၊ ရလောဒမ် ောျားနငှေ့ ်

ရအောငပ်မငမ်ှုမ ောျားက ို ရသခ ောစွော က ယ်က ယ်ပပ ေ့ပ်ပ ေ့ ်ပဖ ေ့ရ်ဝရ န်ငှေ့ ်သိုရ သ နငှေ့ ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျား 

  ိုျား က်မှုမ ောျားအ ကွ် ဘဏ္ဍော ရရျား ဆ ိုငရ်ော စည်ျားရံိုျားလှုံှေ့ရဆော်မှု မ ောျားက ို 

ပံေ့ပ ိုျားရပျားပခငျ်ားစသည်  ို ေ့လိုပ်ရဆောငရ်  ်နငှေ့ ်အသ ပညောစီမံခ ေ့ခွ် မှုနငှေ့ ်ဆက်ဆ ံ

ရရျား ည်ျားလမ်ျားမ ောျားနငှေ့ပ် ်သက်သညေ့် စွမ်ျားရဆောငရ်ည်မ ောျား အောျားရကောငျ်ားရစ ရ  ်ရဆောငရွ်က်ရပျားရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၃.၄ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ စ် ငွ ်သက်ဆ ိုငသ်အူောျားလံိုျားက ို သ ငျ်ား 

အခ က်အလက်မ ောျား အသ ရပျားရ ၊် ရဆျွားရနျွားမှု ွင ်ပါဝငန် ိုငရ်စရ ၊် ၎ငျ်ား   ို ေ့၏ အသ ပညောဗဟိုသို နငှေ့ ်

ကျွမ်ျား က ငမ်ှုမ ောျား   ိုျားပမငေ့ ်လောန ိုငမ်ပီျား ဆက်လက် က ငေ့သ်ံိုျားန ိုငရ်ရျားနငှေ့ ်  ိုျား ပမငေ့ ်ရဆောငရွ်က်န ိုငရ်ရျား 

အ ွက် အရငျ်ားအပမစ် ဆ ိုငရ်ော အသ ပညောစီမံ ခ ေ့ခွ် မှုနငှေ့ ်ဆက်သွယ် ရဆောငရွ်က် ရရျား လိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို 

လံိုရလောက်စွော ပံေ့ပ ိုျားရပျားရမည်။ 

 

အခ ြေြေံမူ ၁၄ - ထခိ ောကစ်ွော တိ ်း မ င ြ်ေျွဲျဲ့ထငွန်ိ င ်န်နငှ  ်ခ ရှည ်တညတ်ံ မှုမျော်း အတကွ ်

အစ အစဉ် မျော်း ွွဲ ြေင််း  

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားမှုစ စ် လိုပ်င ျ်ားမ ောျားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၌ ဆက်စပ် ပ သ်က်မှု၏   က မှုက ို 

ထညေ့်သွငျ်ား စဉ်ျားစောျား ရော ွင၊် သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျားပခငျ်ားစ စ်က ိုခ  ှေ့ထငွ ်ရဆောငရွ်က်မှု မ ောျားက ို 

အောျားလံိုျားပခံျုငံိုသညေ့် အပမငန်ငှေ့ ်ဆက်စပ်မှု အပမငမ် ောျားအောျား ထညေ့်သွငျ်ား၍ ရသခ ောစွော စီမံခ က်မ ောျားရရျားဆွ ရမည် 

ပဖစ် သည်။ ရရရှည်အက  ျုျားသက်ရရောက်မှုရရှ ရ  ်သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား   ိုျားခ  ှေ့ 

လိုပ်င ျ်ားအ ွက် လ ိုအပ်ခ ကမ် ောျားက ို ရသခ ောစွောဆံိုျားပဖ ရ်ပါမည်။ ရအောက်ပါ လမျ်ားညွှ ခ် က်မ ောျားပါရှ မပီျား 

က ေ့သ် ် ထောျားရှ  မှုမရှ ပါ။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၄.၁ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားမှုစ စ်လိုပ်င ျ်ားက ိုခ  ှေ့ထငွရ်  ်အစီအစဉ်ဆွ ရော ွင ်

ပါဝင ်ပ ်သက်သူမ ောျားနငှေ့ ်ကဏ္ဍမ ောျား က ို ခ   ်ဆက်ပါ (မူအရ ၃ နငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသည်)။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၄.၂ - ဇီဝရိုပ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ော၊ လူမှုရရျား၊ ယဉ်ရက ျားမှု၊ လိုပ်သောျားနငှေ့ ်ရစ ျားကွက် အရပခအရ မ ောျား 

အပပင ်အဆ ိုပပျုထောျားရသော   ိုျားခ  ှေ့ရဆောငရွ်က် မညေ့်လိုပ်င ျ်ားမ ောျားအရပေါ် သက်ရရောက် မှုရှ န ိုငသ်ညေ့် 

ဆက်စပ်ကဏ္ဍမ ောျား၏ မဟောဗ ူဟောနငှေ့ ်စီမံခ က်မ ောျား အပါ အဝင ်ကဏ္ဍ ွငျ်ားနငှေ့ ်ကဏ္ဍပပငပ် 

အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားက ို ဆ ျ်ားစစ်ပခငျ်ား ပဖငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောလိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို 

ခ  ှေ့ထငွ ်ရ  ်အဟ ေ့အ် ောျားမ ောျားနငှေ့ ်အလောျား အလော အရကောငျ်ားဆံိုျား အရပခအရ  မ ောျားက ို  ောျားလည်ရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၄.၃ -  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောလိုပ်င ျ်ား မ ောျားက ို ခ  ှေ့ထငွရ်  ်အ ွက် 

လ ိုအပ် ခ က်မ ောျားက ို သက်ဆ ိုငသ်ူမ ောျားမှ  ောျားလည်မပီျား ပစ်မ ှ်ထောျားရသော လိုပ်င ျ်ားခွင ်မ ောျား ွင ်

အပပညေ့်အဝ သ ို ေ့ မဟို ်  စစ်  ် စ်ပ ိုငျ်ား က ိုင ်ယွ် ရပဖရှငျ်ားန ိုငရ် ကောငျ်ား လ ိုအပ်ခ ကမ် ောျား က ို 

ရသခ ောရစရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၄.၄ - သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ောစ စ် အောျား အရလျားထောျား ခ  ှေ့ထငွန် ိုငရ်ရျား 

အ ွက်  ည်ျား ပညောကဏ္ဍ သ ို ေ့မဟို ်၊ အဖွ ှေ့အစည်ျား ဆ ိုငရ်ောကဏ္ဍ သ ို ေ့မဟို ်၊ ကဏ္ဍနစ်ှခိုလံိုျားက ို 

 ောျားလည်ရမည်။  ည်ျားပညောဆ ိုငရ်ော ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်သစ်ပငမ် ောျား၊ ရကောက်ပ သျီားနှမံ ောျား၊ ရမွျား ပမူရရျားနငှေ့/် 

သ ို ေ့မဟို ် ရရရ  မ  ျုျားစ  ် မ ောျား၏စ စ ်အစ  ်အပ ိုငျ်ားမ ောျား၊ ပံိုစံ မ ောျား စသည်  ို ေ့အောျား ရရွျားခ ယ်မှုမ ောျား 

ပါဝငသ်ည်။ အဖွ ှေ့ အစည်ျားဆ ိုငရ်ော ကဏ္ဍမ ောျား ွင ်လိုပ်ကကွ်ငယ် ရ ောငသ်ူ/ရမျွားပမူသူမ ောျားက ို စည်ျားရံိုျား 

ပခငျ်ား၊ မ  ်ဖက်မ ောျား  ည်ရဆောက် ပခငျ်ား၊ ရလေ့က ငေ့ရ်ရျား  ည်ျားလမ်ျားမ ောျားနငှေ့ ်ရ ပံ်ို ရငရွထောက်ပံေ့မှု 

ယနတရောျားမ ောျား ပါဝင ်ပါသည်။ 

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၄.၅ - ပါဝငရ်မညေ့် အဓ ကလိုပ်က ိုငသ်ူမ ောျား အပါအဝင ်အထျူားသပဖငေ့ ်

ရဒသဆ ိုငရ်ောအစ ိုျားရမ ောျား၊ ပိုဂဂလ ကကိုမပဏမီ ောျား၊ ထို ်လိုပ်သူ အဖွ ှေ့မ ောျား၊   ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျားလိုပ်င ျ်ား 

မ ောျားရဆောငရွ်က်ရ သညေ့အ်ဖွ ှေ့အစည်ျား မ ောျားပါဝငရ်မည်ပဖစမ်ပီျား သျီားပခောျားအရပခ အရ မ ောျား ွင ်လိုပ်င ျ်ား 

အ  ိုငျ်ား အ ော  ိုျားခ  ှေ့ရ အ် ွက် သငေ့ရ်လ ေ်ာ ရသော  ည်ျားလမ်ျားမ ောျားက ို သရဘော ူ ရဆောငရွ်က် ရမည်။  

လမ်ီးညွှန်ြ က ်၁၄.၆ - ကွောဟခ က်မ ောျား၊ ပပဿ ောမ ောျားနငှေ့ ်အခွငေ့အ်လမ်ျားမ ောျားက ို ရပဖရငှျ်ားရ  ်သ ို ေ့မဟို ် 

သက်သောခွငေ့ ်အစီအမံမ ောျားရရျားဆွ ရ အ် ွက် လိုပ်င ျ်ားခ  ှေ့ထငွသ်ညေ့် ခ ဉ်ျားကပ်မှု  ည်ျားလမ်ျားမ ောျား၊ 

လိုပ်င ျ်ားစဉ်မ ောျားနငှေ့ ်ရအောငပ်မငမ်ှုမ ောျားက ို အခါအောျားရလ ေ်ာ စေွာ ပပ လ်ည် သံိုျားသပ်ရမည်။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

5. အတကောငအ်ထညတ်ဖော် န် စဉ်ီးစောီး မည အ်ြ ကမ် ောီး 

 

ဤအရပခခံမူမ ောျားနငှေ့ ်လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား သည် အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ သျီားနှ ံသစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော မူဝါဒမ ောျား၊ မဟောဗ ူဟောမ ောျား၊ အစီအစဉ်မ ောျား နငှေ့စ်ီမံက  ျ်ားမ ောျားအရ ကောငျ်ား 

ရဆွျားရနျွားမှုမ ောျား က ို လွယ်ကူရခ ောရမွှေ့ရစမညေ့် မူရဘောင ် စ်ခိုအပဖစ်  ည်ရှ ရစပါသည်။ ၎ငျ်ား  ို ေ့ သည် 

ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍမ ှသျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ကဏ္ဍ ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှ ံမှုမ ောျားအ ကွ် 

လမ်ျားညွှ မ်ှုမ ောျားက ိုလည်ျား ရပျားန ိုငပ်ါသည်။ အရကောငအ်ထည်ရဖော် ရဆောငရွ်က်ရော ွင ်အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင် ံ

မ ောျားရှ သျီားပခောျားရဂဟစ စ်နငှေ့ ်လူမှုယဉ်ရက ျား မှုဇို မ် ောျားနငှေ့ ်အဝံငခွ်ငက် ပဖစ်ရသော သျီားနှ ံသစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား နငှေ့ ်သက်ဆ ိုငသ်ညေ့်  ည်ျားပညောလမ်ျားညွှ ခ် က် မ ောျားက ို လ ိုက် ောသငေ့သ်ည်။ အရကောင ်

အထည်ရဖော်ရ အ် ွက် ထညေ့်သွငျ်ား စဉ်ျားစောျားရမညေ့အ်ခ က်အခ  ျုှေ့က ို ရအောက် ွင ်

ရဆွျားရနျွားရဖော်ပပထောျားပါသည်။  

 

5.1 အဖွ ွံ့အစညီ်းဆ ိုင ်ော အြန်ီးကဏ္ဍန င အ်စ အစဉ်မ ောီး 

 

အောဆယံီအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်အံဆငေ့ရ်ှ  အစ ိုျားရမ ောျား နငှေ့ ်ရအဂ ငစီ်မ ောျား၊ အစ ိုျားရမဟို ်ရသော အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၊ 

လယ်သမောျားအသငျ်ားမ ောျား နငှေ့ ်သမဝါယမအသငျ်ားမ ောျား၊ ရပ်ရွောအရပခပပျု အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၊ ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍ 

(အရသျား စောျား သ ို ေ့မဟို ် အကကီျားစောျား လိုပ်င ျ်ားရငှမ် ောျား၊ အရသျားစောျားနငှေ့ ်အလ ်စောျား စျီားပွောျားရရျားလိုပ် င ျ်ားမ ောျား၊ 

ရကော်ပ ိုရရျားရှငျ်ားမ ောျား) နငှေ့ ်အပခောျား အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား အောျားလံိုျားသည် မ ူညီ ရသော အခ ျ်ားကဏ္ဍမ ောျားမှ 

ပါဝငရ် ပါသည်။ အဖွ ှေ့အစည်ျားဆ ိုငရ်ော စွမျ်ားရဆောငရ်ည်မ ောျား  ပမြှငေ့ ်ငရ် န်ငှေ့ ်ကဏ္ဍအလ ိုက် ပူျားရပါငျ်ား 

ရဆောငရွ်က်ပခငျ်ားနငှေ့ ်ဆံိုျားပဖ ်ခ က်ခ ပခငျ်ား (အရပခခံ မမူ ောျား ၁၊ ၂၊ ၃)   ို ေ့ ွင ်စိုစည်ျား ညီညွ ်စွော 

ကက ျုျားပမျ်ားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ားအောျား ပဖငေ့ ်ဝ ျ်ားက ငရ်ကောငျ်ား  စ်ခိုဖ  ီ်ျားရ  ်လ ိုအပ်ပါသည်။ အဓ က ပါဝင ်

ပ ်သက်သူ မ ောျားက ို ခွ ပခောျားသ ်မှ ်မပီျား ၎ငျ်ား  ို ေ့၏အခ ျ်ား ကဏ္ဍ၊ လ ိုအပ်ခ က်မ ောျားနငှေ့ ်ရမျှေ်ာမှ ျ်ားခ က် မ ောျားက ို 

 ောျားလည်ပခငျ်ား သည် သျီားနှသံစ်ရ ော ရရော ရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောစ စအ် ွက် အရထောက် 

အကူပဖစ်ရစရသော ပ ဝ် ျ်ား က ငသ်စ် စ်ခိုဆသီ ို ေ့ ပထမဆံိုျားရပခလှမ်ျား ပဖစပ်ါသည်။ ရအောငပ်မငရ်သော သျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော စ စသ်ည်  စီျားပေွာျားပဖစ် သျီားနှ ံစ်မ  ျုျား  ည်ျား စ ိုက်ပ  ျုျား 

ထို ်လိုပ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်စီျားပွောျားရရျား အမပ ျုငအ်ဆ ိုင ်မူဝါဒမ ောျားနငှေ့ ်ရ ပံ်ိုရင ွအစ ီအစဉ်မ ောျားမှ စ်ဆငေ့ ်အစ ိုျားရ၏ပံေ့ပ ိုျား 

ကူညီမှု လ ိုအပ်ပါသည်။ အရပခခံမူ ၁  ွင ်အရသျား စ  ်ရဖော်ပပထောျားသညေ့အ်  ိုငျ်ား အောဆယီံ 

အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားသည်၎ငျ်ား  ို ေ့၏ သက်ဆ ိုင ်ရော န ိုငင်မံ ောျား ွင ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဖံွှေ့ မဖ ျုျားရရျားအ ကွ်  ောဝ ရ်ှ  သညေ့် သျီားပခောျားအဖွ ှေ့အစည်ျား  စ်ခို  ည် ရထောငထ်ောျားသငေ့ပ်ါသည်။ 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

လူမှုရရျား သစ် ရ ော လိုပ်င ျ်ားသည် ရက ောရထောက် ရ ောက်ခ ံမူဝါဒနငှေ့ ်ရ ပံ်ိုရငပံွေ့ပ ိုျားမှုပဖငေ့သ်ျီားနှ ံသစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ား က ို အရကောငအ်ထည် ရဖော်န ိုငသ်ညေ့် န ိုငင်အံဆငေ့ ်အစီအစဉ်နငှေ့ ်ယနတရောျားမ ောျားစွော 

ထ မှ  စ်ခို ပဖစ်သည်။ အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင်အံမ ောျား အပပောျား ွင ်သစ်ရ ော ထ  ျ်ားသ မျ်ား ရစောငေ့ရ်ရှောက်ရရျားနငှေ့ ်

ရရရှည်  ည် ံေ့ခ ိုငမ်မ ရသော သစ်ရ ောစီမံ အိုပ်ခ ျုပ်မှု ွင ်သစ်ရ ောရ  ပပည်သူမ ောျား ၏ 

အသက်ရမျွားဝမျ်ားရက ောငျ်ားမှု   ိုျား က် ရကောငျ်ားမွ လ်ောရစရ  ်အစီအစဥ်နငှေ့ ်ရည်မှ ျ်ားခ က်မ ောျားထောျားရှ  

ရဆောငရွ်က် ရပျား ရသော လူမှုရရျား သစ်ရ ောအစအီစဉ် မ ောျားရှ  ပါသည်။ ဤရည်မှ ျ်ားခ ကမ် ောျားရအောင ်ပမငရ်  ်

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျား ပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ားသည် အရရျားကကီျားရသော အခ ျ်ား ကဏ္ဍမှ ပါဝငပ်ါသည်။ 

ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍမှ ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှသံူမ ောျား အထျူား သပဖငေ့ ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏ထို ်ကို မ် ောျားက ို 'ပ ်ဝ ျ်ား က ငန်ငှေ့ ်

သဟဇော ပဖစ်မှု' အမှ  ်ဆံ ပ် အပဖစ်  ံဆ ပ်ကပ်န ိုငရ်စမညေ့် ရရရှည်  ည် ံေ့ရသော ထို ်လိုပ်မှုက ို 

စ  ်ဝငစ်ောျား သညေ့် စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော စက်မှု လိုပ်င ျ်ား မ ောျား ရဆောငရွ်က်ရ သညေ့် ကိုမပဏမီ ောျားသည်  

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားသညေ့် စ စ်  ွင ်အဓ ကအခ ျ်ားကဏ္ဍမှ ပါဝငလ် က်ရှ ပါ သည်။  

အမ  ျုျားသောျားသိုရ သ နငှေ့ ်ပညောရပ်ဆ ိုငရ်ော အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားသည် ၁) သျီားနှ ံသစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော အသ ပညောဗဟို သို နငှေ့ ်အရထောက်အထောျားမ ောျားက ို ခ   ည်ြှ  ပခငျ်ားနငှေ့/်သ ို ေ့မဟို ် 

ပပျုပပငပ်ခငျ်ား အ ွက် လ ိုအပ်ရသော  ည်ျားပညောနငှေ့ ်မူဝါဒ ဆ ိုငရ်ော အ ကံပပျုခ က်မ ောျားက ို စဉ်ဆက်မပပ ် အ ကံ 

ဉောဏမ် ောျားရပျားပခငျ်ား၊ ၂) အသ ပညောဗဟိုသို  မ ောျား ဆငေ့ပွ်ောျားသင ်ကောျားရပျားပခငျ်ား၊ ရစောငေ့ ်ကညေ့် 

အက ပဖ ်ပခငျ်ားနငှေ့အ်က  ျုျားသက်ရရောက်မှုမ ောျား က ို အက ပဖ ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်၃)စဉ်ဆက် မပပ ် သင ်ကောျားရရျား၊ 

ပညောရရျားနငှေ့ ်အသ ပညော ဗဟို သို  ပဖ ေ့ရ်ဝရရျား  ို ေ့က ို ပံေ့ပ ိုျားကူညီရရျား   ို ေ့ အ ွက် သိုရ သ ၊ 

ရလေ့က ငေ့သ်င ်ကောျားရရျား နငှေ့ ်ပညောရပျားလိုပ်င ျ်ားမ ောျား ွင ်ပါဝင ်ရဆောင ်ရွကရ် လ် ိုအပ်ပါသည်။ သျီားနှသံစ် ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားသညေ့် စ စ် ွင ်အရပခခံနငှေ့ ်အသံိုျားခ  သိုရ သ လိုပ်င ျ်ားမ ောျား က ိုပါဝင ်ထညေ့်သွငျ်ား 

ရဆောငရွ်က်သညေ့်ပံိုစံပဖငေ့ ်လိုပ် ရဆောငသ်ငေ့ပ်ါသည်။  

အောဆယံီအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားရှ  သစ်ရ ောနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား   ိုျားခ  ှေ့ပညောရပျားပခငျ်ား သ ို ေ့မဟို ် ရက ျားလက် အ ကံရပျား 

ဝ ရ်ဆောငမ်ှုမ ောျားသည် အသ ပညောဗဟိုသို နငှေ့ ်အရ ွှေ့အ ကံျုမ ောျား က ိုမျှရဝပခငျ်ား၊ရလေ့က ငေ့ရ်ပျားပခငျ်ားနငှေ့ ်သစ်ရ ော 

ရရျားရော စီမံခ က်မ ောျားခ မှ ်ပခငျ်ား၊ အရကောင ်အထည်ရဖေ်ာပခငျ်ား၊ ရစောငေ့ ်ကညေ့်ပခငျ်ားနငှေ့ ်အက  ပဖ ်ပခငျ်ား  ို ေ့က ို 

လွယ်ကူရခ ောရမွှေ့ရစရ  ်မှ က် ရ်သော ကျွမ်ျားက ငမ်ှုရှ ရသော   ိုျားခ  ှေ့ ပညောရပျား လိုပ်သောျားမ ောျားက ို ရလေ့က ငေ့ရ်ပျား 

ပခငျ်ားနငှေ့ ်ဝ ထ်မ်ျားအငအ်ောျားမ ောျား  ည်ရဆောက် ရော  ငွလ်ည်ျား အရရျားကကျီားရသော အခ ျ်ားကဏ္ဍ မှပါဝငပ်ါသည်။ 

ရ ောငသ်ူလယ်သမောျား အသငျ်ားအဖွ ှေ့မ ောျားနငှေ့ ်သမဝါယမအသငျ်ားမ ောျား၊ ရပ်ရွောလူထိုအရပခပပျုအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားသည် 

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော  အသ ပညောမ ောျားပဖငေ့ ်ပျူားရပါငျ်ားရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား၊ 

ရ ောငသ်ူလယ်သမောျား မှ ရ ောငသ်ူလယ် သမောျား အခ ငျ်ားခ ငျ်ား အသ ပညောနငှေ့ ်အရ ွှေ့ အ ကံျုမ ောျားမျှရဝပခငျ်ား၊ 

ဇီဝရိုပ်ပ ိုငျ်ားဆ ိုငရ်ော၊ လူမှုစီျားပွောျားရရျား၊ ယဉ်ရက ျားမှု၊ ရစ ျားကွက်နငှေ့ ်မူဝါဒအရပခအရ မ ောျား၊ ရ ောငသ်ူမ ောျား၏ ရမျှေ်ာ 

မှ ျ်ားခ က်၊ စ ိုျားရ မ်မှုမ ောျားနငှေ့ ်ထို ်ကို မ် ောျား က ို စိုစည်ျားမပီျား မူဝါဒခ မှ ်သူမ ောျားနငှေ့ ်ရငျ်ားနှျီားပမျုပ် နှသံူမ ောျားအပါအဝင ်

သက်ဆ ိုငသ်မူ ောျား အ ကောျား ရဆွျားရနျွားမှုက ို ပမြှငေ့ ်ငရ်ပျားပခငျ်ားစသညေ့်  လိုပ် င ျ်ားမ ောျား အ ွက်အလွ အ်ရရျားပါ 

ပါသည်။ စောျား ပ် ရ ကခောဖူလံိုရသော အ ောဂ ်အ ွက် ကမဘောလံိုျား ဆ ိုငရ်ောမ  ်ဖက်ပဖစ်ရသော CGIAR ၏အဖွ ှေ့ဝင ်
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

မ ောျားသည် ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ သိုရ သ  အစီအစဉ်မ ောျားက ို အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင် ံမ ောျား၏ သျီားနှ ံသစ်ရ ော 

ရရောရနေှာစ ိုကပ်  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော လိုပ်င ျ်ားအစီအစဉ်မ ောျားနငှေ့ ်ခ   ည်ြှ  ကော ရဒသ ွငျ်ားနငှေ့ ်န ိုငင်အံဆငေ့ ်မ  ်ဖက ်အဖွ ှေ့ 

အစည်ျား မ ောျားနငှေ့ ်  ိုက်ရ ိုက်သိုရ သ  မ ောျား ပပျုလိုပ်သညေ့် အခ ျ်ားကဏ္ဍမှ ပါဝငပ်ါ သည်။  

ကိုလသမဂဂအဖွ ှေ့ အစည်ျားမ ောျား အထျူားသပဖငေ့ ်FAOသည်  ည်ျားပညောအကအူညီ၊ မူဝါဒ အ ကံဉောဏမ် ောျား 

ပံေ့ပ ိုျားရပျားရရျားနငှေ့ ်ဤလမ်ျား ညွှ ခ် က်မ ောျားက ို အရကောငအ်ထည်ရဖော်ရ  ်အ ွက ် ပဖစ်န ိုငသ်ညေ့် 

ရငရွ ကျားရထောက်ပံေ့မှု မ ောျား ငွ ်အရရျားပါ ရသောအခ ျ်ားကဏ္ဍမှ ပါဝင ်ပါသည်။ 

 

5.2 စ မှံက န်ီးန င  ်ဘဏ္ဍောတ ီး 

 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော စ စ်သည် စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား သ ို ေ့မဟို ် သစ်ရ ော ကဏ္ဍ ပပ သ်ောျားစွော 

မရှ ရသျားရသောရ ကောငေ့ ်အမ  ျုျားသောျားအဆငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောအစီအစဉ်က ို 

ရဖော်ရဆောင ်လ ိုရသော အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင်မံ ောျားသည် အမ  ျုျားသောျားစီမံက  ျ်ား ရအောငပ်မငရ်စရ  ်လ ို အပ်ရသော 

အဖွ ှေ့အစည်ျားဆ ိုငရ်ော အရပခခံ အရဆောက်အဦမ ောျားက ို ဦျားစွော စဉ်ျားစောျားသငေ့ ်ပါသည် (အရပခခမံူ ၁)။ သက်ဆ ိုငရ်ော 

ဝ က်ကီျား ဌော မ ောျားအ ငွျ်ား သ ်မှ ်ထောျားရသော အဖွ ှေ့ အစည်ျားမ ောျားမှ ဦျားရဆောင၍် စီစဉ်ရဆောငရွ်က် ရော ွင ်

လွယ်ကူရခ ောရမွှေ့ရစရ  ်အထျူားကဏ္ဍ ရပါငျ်ားစံို ရကေ်ာမ ီ သ ို ေ့မဟို ် လိုပ်င ျ်ားအဖွ ှေ့ က ို ဖွ ှေ့စည်ျားန ိုငသ်ည်။ 

ဤခ ဉ်ျားကပ်မှုသည် စောျား ပ်ရ ကခော ဖူလံိုရရျားဆသီ ို ေ့ ဦျား ည်ရသော ရောသဦ ိုရပပောငျ်ားလ မှုဆ ိုငရ်ော အောဆယီံ 

ကဏ္ဍစံိုမူရဘောင-် စ ိုကပ်  ျုျားရရျား၊ ရရလိုပ်င ျ်ား နငှေ့ ်သစ်ရ ော  ို ေ့နငှေ့ ်က ိုက်ညီမပီျား ညြှ နှု ငျ်ား ရဆောငရွ်က်မှုမ ောျားအ ွက် 

လိုပ်င ျ်ား ယနတရောျား  စ်ခိုက ို ပံေ့ပ ိုျားရပျားပါသည်။  

အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော ရမျှော်မှ ျ်ားခ က် နငှေ့ ်လမ်ျားပပရပမပံိုက ို 

ရရျားဆွ ပခငျ်ားသည် ရရှ ှေ့ ဆက် ရမညေ့်လမ်ျားရ ကောငျ်ား အ ွက ်လမ်ျားပပ ပဖစ်ရစပါသည်။ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားထကွ်ကို မ် ောျားအ ွက်ရစ ျားကွက် လမ်ျားဖွငေ့ရ်  ်လှုံှေ့ရဆေ်ာရပျားသညေ့် ပံေ့ပ ိုျားရပျား ရသော မူဝါဒမ ောျားပဖငေ့ ်

ရငျ်ားနှျီားပမျုပ်နှမံှု ပ ်ဝ ျ်ား က ငက် ို ဖ  ီ်ျားပခငျ်ားနငှေ့ ်လက်ရှ မဟောဗ ူဟော မ ောျား၊ အစီအစဉ်မ ောျားနငှေ့ ်ရည်မှ ျ်ားခ က်မ ောျား 

 ွင ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား ထကွ်ကို မ် ောျားက ို ရခ ်စောျားလောရစရ  ် ွ ျ်ား အောျားရပျားရ  ်

အစီအစဉ်မ ောျား - ဥပမောအောျားပဖငေ့ ်ရရရှည် ည် ံေ့ရသော   သ ို ေ့မဟို ် ဓါ ်ရငွှေ့ ထို ်လွှ ်မှု ရလ ောေ့ခ ရရျားဖံွှေ့ မဖ ျုျားမှု 

စီမံက  ျ်ား မ ောျား၊ အမ  ျုျားသောျား REDD+ လိုပ်ရဆောငခ် က် အစအီစဉ်မ ောျား၊ ရက ျားလက်ရဒသ ဖံွှေ့ မဖ ျုျား   ိုျား  က်ရရျား 

အစီအစဉ်မ ောျား၊ ရပမယောပပ လ်ည် ထရူထောငရ်ရျား အစီအစဉ်မ ောျား၊ ရပမယောအသံိုျား ခ မှုအစီအစဉ် နငှေ့ ်

န ိုငင်ရံ ော်မှသ ်မှ ် ရသော ပံေ့ပ ိုျားကူညီမှုမ ောျား စသညေ့်  သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားရရျား ဆ ိုငရ်ော ဖံွှေ့ မဖ ျုျား 

  ိုျား က်ရရျား  ည်ျားလမ်ျားမ ောျား စွောရှ ပါ သည်။ အောဆယီံအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ န ိုငင် ံ ကော ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျားနငှေ့ ်

နစ်ှန ိုငင် ံမ  ်ဖက်မ ောျားသည် ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က် ရရျား အစီအစဉ်မ ောျားက ို အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား၏ 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော အစီအစဉ်မ ောျားသ ို ေ့   ိုက်ရ ိုက် ရ ပံ်ိုရင ွပံေ့ပ ိုျား 

ရပျားရ ရ်ဆောငရွ်က်န ိုငပ်ါသည်။ န ိုငင်ရံ ေ်ာ နငှေ့ ်ရဒသအဆငေ့ရ်ှ  သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောအစီအစဉ်မ ောျား သ ို ေ့မဟို ် စီမံက  ျ်ားမ ောျား ရရျားဆွ ရော ွင ်ပပဿ ောမ ောျား၊ စ  ရ်ခေါ်မှုမ ောျား၊ 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

ကွောဟခ က်မ ောျားနငှေ့ ်အခွငေ့ ်အလမ်ျားမ ောျားက ို ရှောရဖွရဖော်ထို ရ်  ် ယ်ပယ် နငှေ့ ်အရပခအရ က ို ခွ ပခမ်ျားစ  ်ပဖောရ  ်

လ ိုအပ် ပါသည်။ အပပျုသရဘောရဆောငရ်သော အခ က် ပပမှုမ ောျားသည် အလောျားအလောရှ ရသော ရငျ်ားနှျီား ပမြှျုပ်နှသံူမ ောျား 

(အရသျားစောျားနငှေ့ ်အကကီျားစောျား လိုပ်က ိုငသ်ူမ ောျား၊ ရကေ်ာပ ိုရရျားရှငျ်ားမ ောျား)အောျား သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား 

လိုပ် င ျ်ား ွင ်ရငျ်ားနှျီားပမြှျုပ်နှရံ  ်ယံို ကည်မှု  ည်ရဆောက် မည်ဆ ိုပါက၊ ဘဏ္ဍောရရျား ပဖစ ်

န ိုငရ်ပခရလေ့လောမှုမ ောျားနငှေ့အ် ရူရရှည်မဟောဗ ူဟောနငှေ့ ်ကောလလ ် စီမံခ ေ့ခွ် မှု အစီအစဉ် ရရျားဆွ ပခငျ်ား  ို ေ့က ို 

ရဆောငရွ်ကရ်  ်လ ိုအပ်ပါ မည်။ ရဒသခံ အသ ိုငျ်ားအဝ ျ်ား၊ လယ်ယော သ ို ေ့မဟို ်စ ိုက်ခငျ်ားအဆငေ့စီ်မံက  ျ်ား ရရျားဆွ  

ပခငျ်ားက ို သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားအ ကွ်  ရလေ့က ငေ့သ်င ်ကောျား ထောျားရသော   ိုျားခ  ှေ့ 

ပညောရပျားအဖွ ှေ့မ ောျားက ပံေ့ပ ိုျား ရပျားသငေ့မ်ပီျား (အရပခခံမူ ၂) သျီားပခောျားအရပခ အရ မ ောျား ငွ ်အသငေ့ရ် ေ်ာဆံိုျား ပဖစ်သညေ့် 

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျားရရျားပခငျ်ား စ စ်မ ောျားက ို ရရွျားခ ယ်န ိုငရ်ရျား စီစဉ်ရပျားရ န်ငှေ့ ်၎ငျ်ား  ို ေ့၏ 

ပ ်ဝ ျ်ားက င၊် လူမှုရရျား၊ ယဉ်ရက ျား မှု၊ ရ ျားကွက်နငှေ့ ်မူဝါဒ  ို ေ့က ို ထညေ့်သွငျ်ား စဉ်ျားစောျားရမည် (အရပခခံမူ ၁၂)။ 

 

5.3 သိုတ သနန င  ်စဉ်ဆကမ်ခပ တ်လ လော သငယ်ခူြငီ်း 

 

အရကောငျ်ားဆံိုျားအရလေ့အက ငေ့မ် ောျားက ို   ိုျားခ  ှေ့ ရဆောငရွ်က်ရ  ်ကက ျုျားပမ်ျားမှုမ ောျားက ို ပံေ့ပ ိုျားရပျားရံို  သောမက 

ရောသဦ ိုရပပောငျ်ားလ မှု မ ောျားနငှေ့ ်ပပငပ် အခ က်မ ောျားမှ လွှမ်ျားမ ိုျားမှုမ ောျားအပါ အဝင ်ရဒသဆ ိုငရ်ော 

အရပခအရ မ ောျား ွင ်က ိုင ်ယွ် ရပဖရှငျ်ားန ိုငရ်  ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော  ည်ျားပညော 

မ ောျားနငှေ့ ်အရလေ့အက ငေ့မ် ောျားက ို ပပျုပပင ်ရပပောငျ်ားလ ရ  ်စဉ်ဆက်မပပ ် ရလေ့လော သငယူ်မှုနငှေ့ ်

သိုရ သ ပပျုလိုပ်ရ  ်လ ိုအပ် ပါသည်။ ပပငပ်အခ က်မ ောျား (အရပခခံ မူ ၃၊ ၁၂) ယခငရ်ှ နငှေ့မ်ပီျားနငှေ့ ်လက်ရှ  သျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားစ စ်ပံိုမ ောျား ၏ ရအောငပ်မငမ်ှုနငှေ့ ်က ရှုျံားမှုမ ောျားက ို 

မှ ် မ်ျား ငသ် မျ်ားဆည်ျားပခငျ်ားသည် သျီားနှ ံသစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ကဏ္ဍ ရပါငျ်ားစံို ွင ်သိုရ သ က ို 

ဉီျားစောျားရပျား လိုပ်ရဆောငရ်  ်ရကောငျ်ားမွ ရ်သော အစပပျုမှု  စ်ခိုပဖစ်သည်။ သိုရ သ လိုပ်င ျ်ားက ို  ဉီျား ည်မပီျား 

သက်ဆ ိုငသ်မူ ောျားနငှေ့ ်မျှရဝ သငယူ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်ပူျားရပါငျ်ားပါဝင ်မှုပံိုစံပဖငေ့ ်လိုပ်ရဆောငသ်ငေ့သ်ည်။ စီမံက  ျ်ား ရရျားဆွ  

ပခငျ်ားလိုပ်င ျ်ား၏  စ်စ  ် စ်ပ ိုငျ်ား သည် သိုရ သ နငှေ့ ်ပညောရပ်ဆ ိုငရ်ော အဖွ ှေ့ အစည်ျားမ ောျား ပါဝငမ်ှုက ို 

ဆ ျ်ားစစ်ပခငျ်ား၊ သ ို ေ့မဟို ်သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျား ပခငျ်ား လိုပ်င ျ်ား ွင ်ပါဝငလ် ိုရသော ဆနဒနငှေ့ ်

ရဆောငရွ်ကမ်ပီျား သိုရ သ  လိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို ထပ် ူရဆောငရွ်က်ပခငျ်ား မဟို ်ဘ  လ ိုအပ် ရသော သိုရ သ  

လိုပ်င ျ်ားမ ောျားက ို ပဖညေ့် ဆည်ျား ကက ျုျားပမ်ျားရပါငျ်ားစပ် ရဆောငရွ်က်မှုမ ောျား ပဖငေ့ပံ်ေ့ပ ိုျားပခငျ်ား စသည်  ို ေ့အောျား လိုပ်ရဆောငမ်ှု 

ရသခ ောရစရ ပ်ဖစ်ပါသည်။ သျီားနှ ံသစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား သငရ် ိုျား ညွှ ျ်ား မျ်ား 

မ ောျားဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရစရရ  ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဘောသောရပ်က ို အဆငေ့ပ်မငေ့ပ်ညောရရျားသ ပပံ 

နငှေ့ ် ကကသ ိုလ် မ ောျား ွင ်(၁၉၉၀ ပပညေ့်လွ  ်နစ်ှမ ောျား ရနေှာငျ်ား ပ ိုငျ်ား ွင ်ဆွဒီငန် ိုငင် ံကော ဖံွှေ့ မဖ ျုျား   ိုျား က် 

ရရျားရအဂ ငစီ်မှ ရ ပံ်ိုရငပွဖငေ့ ် ည်ရထောင ်ခ ေ့ရသော အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား 

ဆ ိုငရ်ော ဗဟ ိုဌော မှ  ည်ရထောငထ်ောျားသညေ့်  အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှ သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော 
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

ပညောရရျား ကွ ယ်က်၏ သင ်ကောျားရရျားလိုပ်င ျ်ားအရပေါ် အရပခခံ၍ သငရ် ို ျားညွှ ျ်ား မျ်ားမ ောျား  ဖံွှေ့ မဖ ျုျား 

  ိုျား က်ရစရရျား ရသခ ောရစရ  ်ပံေ့ပ ိုျားရပျား သငေ့သ်ည်။ ထ ိုသ ို ေ့ရသော ကက ျုျားပမ်ျားမှုမ ောျားသည် အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှ 

ပညောရရျားဝ က်ကီျားမ ောျား  အဖွ ှေ့၏ အရရှှေ့ရ ောငအ်ောရှ ရဒသဆ ိုငရ်ော ဘွ ှေ့လွ ရ်လေ့လောမှုနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားသိုရ  

သ ဌော ၏ က ယ်ပပ ေ့ရ်သော ရည်မှ ျ်ားခ က် မ ောျားနငှေ့လ်ည်ျား က ိုက်ညီသငေ့ပ်ါသည်။ 

 

5.4 တစောင  ်ကည  ်အက ခဖ ခ်ြငီ်း 

 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား စ်၏ အလောျားအလောအရှ ဆံိုျား ထပ်ရပါငျ်ားလိုပ်န ိုင ်သညေ့် 

ကဏ္ဍမ ောျားပဖစ်သညေ့် န ိုငင်အံလ ိုက် ဆံိုျားပဖ ်သ ်မှ ်ထောျားရသော ပါဝငပံ်ေ့ပ ိုျား မှုမ ောျား၊  ရပမယောဆံိုျားရှု ံျား 

ပ က်စီျားမှုမ ောျား မပဖစ် ရပေါ် ရစရရျားရည်မှ ျ်ားခ က်မ ောျား၊ စောျား ပ်ရ ကခော ဖူလံိုရရျားနငှေ့ ်အပခောျားပ ျ်ား  ိုငမ် ောျား၊ သျီားနှ ံ

သစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျားရရျားစ စက် ို ပံေ့ပ ိုျားရပျားန ိုငသ်ညေ့် ရည်မှ ျ်ားခ ကမ် ောျားနငှေ့ ်မဟောဗ ူဟောမ ောျားက ို 

 ကညေ့်ရှုသံိုျားသပ်ပခငျ်ား အောျားပဖငေ့ ်အောဆယံီအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျား သည် ၎ငျ်ား  ို ေ့၏ ရစောငေ့ ်ကညေ့်ပခငျ်ား၊ အစီရငခံ်ပခငျ်ား နငှေ့ ်

စ စစ် အ ည်ပပျုပခငျ်ား အစီအစဉ်မ ောျား  ွင ်သျီားနှ ံသစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား လိုပ်င ျ်ားက ို 

ထညေ့်သွငျ်ားန ိုငသ်ည်။ ရစောငေ့ ် ကညေ့် စစ်ရဆျားပခငျ်ားလိုပ်င ျ်ားစဉ်  ိုငျ်ား ွင ်ရအောက်ရဖေ်ာပပပါ အရပခခံမူမ ောျားက ို 

သျီားနှ ံသစ်ရ ောရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောအစီ အစဉ်မ ောျားမှ က ိုင ွ်ယ်ရပဖရငှျ်ားသငေ့ရ် ကောငျ်ား ရသခ ောရစရ  ်

ရဆောငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည် -  

၁။  စဉ်ဆက်မပပ ်ရလေ့လောသငယ်ူပခငျ်ား - အစအီစဉ်သည် ပါဝငပ် ်သက်သူ မ ောျားထမံှ 

 ံို ေ့ပပ ခ် က်ရယူပခငျ်ားနငှေ့ ်သ ငျ်ား အခ က်အလက်မ ောျား ရပျားပခငျ်ား   ို ေ့က ိုထပ်ခါ လ လ ရဆောငရွ်က် သညေ့် 

လိုပ်င ျ်ားစဉ်က ို လက်ခံသငေ့ပ်ါ သည်။  

၂။  ပူျားရပါငျ်ားပါဝငပ်ခငျ်ားနငှေ့ ်အသံိုျားပပျုရ လွယ်ကူရသော ရစောငေ့ ်ကညေ့်စစ်ရဆျား ပခငျ်ားစ စ် - 

ရစောငေ့ ်ကညေ့်စစ်ရဆျားပခငျ်ား စ စ် ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား  ည်ျားလမ်ျား မ ောျားသည် ပူျားရပါငျ်ားပါဝငမ်ှုပံိုစံပဖငေ့ ်

လိုပ်ဆောငပ်ခငျ်ားနငှေ့ ်အသံိုျားပပျုသူမ ောျား အ ွက် အသံိုျားပပျုရလွယ်ကူရသော စ စ်မ ောျားပဖငေ့ ်အရကောငျ်ားဆံိုျား ပဖစ် 

ရအောင ်လိုပ်ရဆောငပ်ခငျ်ား ပဖစပ်ါသည်။  

၃။ ပါဝငပ် ်သက်သူမ ောျား၏ စွမ်ျားရဆောင ်ရည်ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား - ထ ရရောက်ရသော ပျူားရပါငျ်ားပါဝငမ်ှု ွင ်

 ည်ျားပညော၊ လူမှု ရရျားနငှေ့ ်ဘဏ္ဍောရရျားဆ ိုငရ်ော ကျွမ်ျားက င ်မှုနငှေ့ ်စွမ်ျားရည်မ ောျား လ ိုအပ်ပါသည်။ 

အဆ ိုပါစွမ်ျားရည်မ ောျားက ို အောျားရကောငျ်ား လောရအောင ်ပမြှငေ့ ်ငပ်ခငျ်ား အောျားပဖငေ့ ်ရစောငေ့ ်ကညေ့် ရလေ့လောပခငျ်ား ွင ်

အထျူား  သပဖငေ့ ်လယ်သမောျား အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား၊ သမဝါယမ အသငျ်ားမ ောျား၊ သစ်ရ ော 

အသံိုျားပပျုသူအဖွ ှေ့မ ောျားစသညေ့သ်က်ဆ ိုင ်သူမ ောျားအောျားလံိုျား ပ ိုမ ိုပါဝင ်လောန ိုင ်မည်ပဖစ်ပါသည်။  
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သ ီးန ှံသစ်တ ောတ ောတန ောစ ိုကပ်   ီးခြငီ်း ဖွှံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ ကွ် အောဆ ယှံ လမ်ီးညွှန်ြ က်မ ောီး 

အောဆယံီအဆငေ့ ွ်င ်အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင်မံ ောျားမှ ဤမူရဘောငအ်ောျားလ ိုက် ောမှုက ို ရစောငေ့ ်ကညေ့် ရလေ့လောပခငျ်ားအောျား 

အောဆယီံ စောျား ပ်ရ ကခော၊ စ ိုက်ပ  ျုျားရရျားနငှေ့သ်စ်ရ ောကဏ္ဍမှ လက်ခံ က ငေ့သ်ံိုျားလ က်ရှ ရသောစောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျား 

သဘောဝပ ်ဝ ျ်ားက ငန်ငှေ့ရ်ောသဦ ိုရပပောငျ်ား လ မှုဆ ိုငရ်ော ရစောငေ့ ်ကညေ့်စစ်ရဆျားပခငျ်ား  ည်ျားလမ်ျားမ ောျားနငှေ့ ်

က ရ ယောမ ောျားက ို အသံိုျားပပျု ၍ ညြှ နှု ငျ်ားရဆောငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည်။  

ရောသဦ ိုရပပောငျ်ားလ မှုဆ ိုငရ်ော အောဆယီံ ကဏ္ဍစံိုမူရဘောင ်- စောျား ပ်ရ ကခောဖူလံိုရရျားက ို ဉီျား ည်ရသော 

စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား၊ သစ်ရ ောနငှေ့ ်ငါျားလိုပ်င ျ်ားကဏ္ဍ  ို ေ့က ိုလည်ျား အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင် ံမ ောျား၏ လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ောျား ရယူမှုက ို 

အက  ပဖ ်ရ အ် ွက်အထျူားသပဖငေ့ ်အဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင် ံမ ောျားအ ွငျ်ား ကဏ္ဍရပါငျ်ားစံို ပူျားရပါငျ်ားရဆောင ်

ရွက်မှုမ ောျားက ိုအသံိုျားပပျုန ိုငပ်ါသည်။ ကိုလသမဂဂစောျား ပ်ရ ကခောနငှေ့ ်စ ိုက်ပ  ျုျားရရျား အဖွ ှေ့ မှ အောဆယံီအဖွ ှေ့ဝငန် ိုငင် ံ

မ ောျား၏ လမ်ျားညွှ ခ် က်က ို အရကောငအ်ထည် ရဖေ်ာ ရရျား  ိုျား က်မှုက ို ရစောငေ့ ်ကညေ့အ်က  ပဖ ် ရ  ်

ကမဘောလံိုျားဆ ိုငရ်ော သ ငျ်ားအခ က် ရဒ ောရဘေ့စ်မှ သစ်ရ ောအ ွငျ်ားသစ်ပင ်မ ောျား ည်ရှ ဖံိုျားလွှမ်ျားမှုနငှေ့ ်

သစ်ရ ောပပငပ်ရှ  သစ်ပငမ် ောျား အရပခအရ က ို  ကညေ့ရ်ှု သံိုျားသပ်၍ အက ပဖ ်ရော ငွ ်ထညေ့်သွငျ်ား စဉ်ျားစောျား 

န ိုငပ်ါသည်။  

 

5.5 အသ ပညော ဗဟိုသို စ မှံြန  ်ြွ မှု 

 

သျီားနှသံစ်ရ ော  ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ောစ စ် ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား ွင ်ရ ွှေ့  ကံျုခ ေ့ရသညေ့် 

ပပဿ ောမ ောျားထ မှ  စ်ခို သည် သ ငျ်ားအခ က်အလက်နငှေ့ ်အသ  ပညော အရငျ်ားအပမစ်မ ောျား အောျား ည်ျားပခငျ်ားပင ်

ပဖစ်ပါသည်။ ထ ိုသ ို ေ့ပဖစ်ရပခငျ်ားမှော အောဆယံီ အဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင်မံ ောျား ွင ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော သိုရ သ  နငှေ့ ်ဖံွှေ့ မဖ ျုျား  ိုျား က်ရရျား ပငမ်အဖွ ှေ့အစည်ျား မရှ သညေ့် အပပင ်

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျား ပခငျ်ားဆ ိုငရ်ောအသ ပညော ဗဟိုသို  မ ောျားသည်  မူဝါဒခ မှ ်သူမ ောျားနငှေ့ ်

စီမံက  ျ်ား ရရျားဆွ သူမ ောျား အလယွ် ကူ လက်လှမ်ျားမမီ န ိုငရ်သော သ ပပံပညောဘောသောရပ် ဆ ိုငရ်ော 

ရဆောငျ်ားပါျားမ ောျားအပဖစ်သော ရရှ န ိုငရ်သော ရ ကောငေ့ပ်ဖစ်ပါသည်။ အရပခခံမူ ၁၃ နငှေ့ ်စပ်လ ဉ်ျား၍ သျီားနှသံစ်ရ ော 

ရရောရနေှာ စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော အသ ပညောက ို ထ   ရရောက်စေွာ ဆက်သွယ်ပဖ ေ့ရ်ဝ ရပျားန ိုငရ်မည် ပဖစ်ရသေ်ာလည်ျား 

သငေ့ရ်လ ေ်ာရသော  ောဝ ယူ် န ိုငမ်ညေ့် အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားထသံ ို ေ့  ောဝ  ်ရပျားအပ်န ိုငပ်ခငျ်ား မရှ ပခငျ်ားရ ကောငေ့ ်ထ ထ  

ရရောက်ရရောက ်စီမံခ ေ့ခွ် ပခငျ်ားနငှေ့ ်ဆက်သွယ် ပဖ ေ့ရ်ဝပခငျ်ား မပပျုလိုပ်န ိုငပ်ါ။ ထ ို ေ့ရ ကောငေ့ ်သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာ 

စ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ား ဆ ိုငရ်ော အသ ပညောက ို ထ ထ ရရောက်ရရောက် စီမံခ ေ့ခွ် ရ  ်လ ိုအပ်သညေ့် အရထောက် အက ူပစစည်ျား၊ 

အရဆောက်အဉမီ ောျား ဖ  ်ီျားရပျားန ိုင ် ရရျားသည်  အောဆယီအံဖွ ှေ့ဝင ်န ိုငင်မံ ောျား အ ကွ် အရရျားကကီျားမပီျား 

ထ ိုအသ ပညောမ ောျား အောျား  က ယ်ပပ ေ့ ်သညေ့်အလွှောစံို သံိုျားစွ သူမ ောျား အ ွက် လွယ်က ူလက်လှမ်ျားမီန ိုငရ်စရ  ်

ရသခ ောရစရရျား ရဆောငရွ်က်ရပျားရ လ် ိုအပ် သည်။ ဤအရထောက်အကူပပျုအဖွ ှေ့မ ောျား၏ လိုပ်င ျ်ား ောဝ မ် ောျားမှော 

သျီားနှသံစ်ရ ော ရရောရနေှာစ ိုက်ပ  ျုျားပခငျ်ားဆ ိုငရ်ော အသ ပညော ဗဟိုသို မ ောျားက ိုစိုရဆောငျ်ားမပီျား အမ  ျုျားအစောျား 
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ခွ ပခောျားရ ၊် အင ်ော က် ွင ်ဝဘဆ် ိုဒမ် ောျား လ ို ေ့အလွယ် ကူ သွောျားန ိုငရ်သောစ စ်မ ောျား   က ေ့သ ို ေ့ရသော 

အသ ပညောက ို ဉီျား ည်သညေ့်  ည်ျားပညောအရပခခံ အရဆောက်အအံိုက ို ထရူထောငရ် န်ငှေ့အ်သံိုျားပပျုမှုက ို 

ရစောငေ့ ်ကညေ့် စစ်ရဆျားရ ပ်ဖစ်ပါသည် (အပ ိုငျ်ား ၅.၄ ရစောငေ့ ်ကညေ့်အက ပဖ ်ပခငျ်ားနငှေ့ ်ခ   ်ဆက် ထောျားသည်)။ 

သျီားနှသံစ်ရ ောရရောရနေှာ စ ိုကပ်  ျုျားရရျားဆ ိုငရ်ော အသ ပညောဗဟိုသို  စီမံခ ေ့ခွ် မှုသည် အရပခခံမူ ၁  ွင ်

ရည်ညွှ ျ်ား ထောျားသညေ့် သ ်မှ ်ထောျားရသော သ ို ေ့မဟို ် အသစ် ဖ  ီ်ျားထောျားသညေ့် အဖွ ှေ့အစည်ျားမှ 

ရပျားအပ်န ိုငသ်ညေ့်   ောဝ  ်ပဖစ်ပါသည်။ ဤ ောဝ က် ို သိုရ သ အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျား 

ပညောရရျားအဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားအပပင ်အစ ိုျားရ မဟို ်သော အဖွ ှေ့အစည်ျားမ ောျားက ေ့သ ို ေ့ က ိုယ် 

ပ ိုငအ်သ ပညောပဖ ေ့ရ်ဝသူမ ောျား မှ  ဆငေ့ ်ပပ  ် လည်ပဖ ေ့ရ်ဝသူမ ောျားပဖငေ့ ်မျှရဝ ရဆောငရွ်က် န ိုငပ်ါသည်။  
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ANNEX 1 Development of the Guidelines  
 

The idea to develop the ASEAN guidelines for agroforestry development emerged 

from numerous discussions since 2015 between partners in the ASEAN-Swiss 

Partnership for Social Forestry and Climate Change, ASEAN Working Group on 

Social Forestry and the ASEAN Secretariat’s Food, Agriculture and Forestry 

Division that coincided, and were prompted by, the adoption of the Vision and 

Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry 2016–

2025.  

Specifically, the Plan identifies agroforestry as one of the action programs to 

achieve food security in the face of climate change. While the role and 

contribution of agroforestry in these areas is increasingly visible in national 

strategies and action plans related to food and nutrition security, climate 

change, ‘green’ growth and sustainable development, implementation posed a 

challenge because agroforestry did not yet have an institutional home of its own. 

Many studies have suggested that beyond farmers’ decision-making and farm-

level challenges, the main barrier has been a lack of clear policy support and 

delivery mechanism in ASEAN Member States. 

To address this issue, an authoritative, ASEAN- level guidance for agroforestry 

was considered necessary to establish the principles and guidelines that could 

support the more rapid development of agroforestry policies, programs and 

investments. 

At the first stakeholder workshop held in Chiang Mai, Thailand in June 2016, it 

was agreed that guidelines be developed as inclusively as possible, 

encompassing researchers, trainers, educators, planners, practitioners and 

policy makers. Furthermore, it was agreed that the guidelines should be 

authoritative and active in language and style but without too much detail to 

allow for creativity and innovation during implementation. Since June 2017, the 

multi-stakeholder process has included key activities, listed below. 

1) Stakeholder consultation with approximately 245 participants from ASEAN 
Member States, including policy makers, farmers’ groups and 
cooperatives, community-based forest management groups, practitioners 

and researchers at the 7th ASEAN Working Group on Social Forestry 
conference held in Chiang Mai, Thailand, 12–14 June 2017. The 

consultation focused on the purpose and general contents of the 
guidelines. 

 

2) Presentation and acceptance of the concept note for developing the 
guidelines at the 11th ASEAN Working Group on Social Forestry annual 
meeting held in Chiang Mai, Thailand, 15 June 2017. 

 

3) Submission of the work plan for developing the guidelines to the ASEAN 
Working Group on Social Forestry Secretariat in June 2017. 
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4) Preparation of the ‘zero draft’ outline of the guidelines by ICRAF and FAO 

from June to August 2017.  

 

5) Preparation of the first draft from August to December 2017. 

 

6) Peer review of the first draft by ASEAN-Swiss Partnership for Social 

Forestry and Climate Change partners, ASEAN Secretariat and FAO from 
December 2017 to January 2018. 

 

7) Review of the first draft by agroforestry experts, including Mekong Expert 
Group on Agroforestry for Food and Nutrition Security, Sustainable 

Agriculture and Land Restoration and the ASEAN Working Group on Social 
Forestry focal points, within and outside the region on 26 January 2018. 

 

8) Preparation of the second draft, January–February 2018. 

 

9) Review of the second draft by ASEAN sectoral working groups, February–

March 2018. 

 

10) Review of the second draft by ASEAN Working Group on Social Forestry 

focal points in February– April 2018. 

 

11) Finalization of the second draft, April–May 2018. 

 

12) Discussion and finalisation at the 12th ASEAN Working Group on Social 

Forestry meeting in Da Nang City, Viet Nam, June 2018. 
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ANNEX 2: White paper Agroforestry: 

contribution to food security and climate 

change adaptation and mitigation in 

Southeast Asia12 
 

 

Southeast Asia is going through an economic boom with a 5.7% average growth 

rate in GDP and has reportedly achieved the Millennium Development Goal of 

reducing by half the number of hungry people. While this is a laudable 

achievement, 60 million people (>10% of total population) remain food insecure. 

Rapid population growth, coupled with land and forest degradation, may cause 

many countries in the region to fail to feed their projected populations in the 

future. 

  

 
12 The Agroforestry white paper highlights the evolving concepts of agroforestry, agroforestry practices 

adopted in Southeast Asia, contributions to food security, income, water regulation, climate change adaptation 

and mitigation, issues and challenges, policy challenges, and a call for action by ASEAN Member States. 
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Climate change is an additional threat to the ‘supply’ dimension of food security. 

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change’s Fourth 

Assessment Report, Southeast Asia is expected to be seriously affected by the 

adverse impacts of climate change since most economies rely on agriculture and 

natural resources. 

Agroforestry, the practice of using trees on farms, and the integration of forestry 

and agriculture as part of multifunctional landscapes, can provide multiple 

economic, social and environmental benefits. In a global comparison, Southeast 

Asia had the highest biomass carbon stock (per hectare) on agricultural land of 

all regions, with an increasing trend (60 tonnes of carbon per hectare in 2000 

and 65 tonnes per hectare in 2010). 

Farmers in different parts of the region have been adopting diverse agroforestry 

systems and practices, increasing the productivity of farmlands, and helping to 

secure food, income and other basic needs. At the same time, the significant 

amount of carbon sequestered by trees in agroforestry systems is contributing to 

climate-change mitigation, while forests and trees are ‘air conditioners’ cooling 

their surroundings by bringing water back into the atmosphere. Yet, wide-scale 

agroforestry adoption remains limited due to many obstacles and challenges, 

notably, the lack of institutional home and specific policy support for 

agroforestry. To realize the potential of agroforestry in achieving food security 

and climate- change adaptation and mitigation in Southeast Asia, specific 

agroforestry policies and effective delivery mechanisms are necessary. 
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ANNEX 3 International Context of the 

Guidelines  
 

The guidelines adhere to all legally- and non-legally-binding international 

conventions, agreements and treaties as well as global programs and 

frameworks that ASEAN Member States have committed to. These include, but 

are not limited to, the following. 

• 17 Sustainable Development Goals were adopted by world leaders in 

September 2015. Built on the success of the Millennium Development 
Goals, the Goals are mobilizing efforts to end all forms of poverty, fight 

inequalities and tackle climate change while ensuring that ‘no one is left 
behind’. 

• United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) aims 

to stabilize greenhouse-gas concentrations in the atmosphere to prevent 
dangerous interference to the climate system, without any binding 
greenhouse- gas limits or enforcement mechanisms for countries. The 

framework outlines how specific international treaties (called protocols or 
agreements) may be negotiated to specify further action towards the 

objective of the UNFCCC. 

• The Paris Agreement came out of UNFCCC negotiations, and aims to 
bolster global efforts to lower the projected temperature increase to 1.5 

°C above pre-industrial levels, increase the ability to adapt, foster climate 
resilience and low- emissions development without threatening food 

production, and create financial flows that support these aims. Through 
Intended Nationally Determined Contributions, countries create actions 
consistent with their own national circumstances, capabilities and 

priorities. 

• ConventiononBiologicalDiversity (CBD) outlines the principles governing 

the conservation of biological diversity, sustainable use of components 
and fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic 
resources. 

• United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) is a 10-
year strategy (2008– 2018) with the goal of forging a global partnership 
to reverse, and prevent, desertification and land degradation and to 

mitigate the effects of drought to support poverty reduction and 
environmental sustainability. The UNCCD collaborates closely with the 

CBD and the UNFCCC to meet the complex challenges, with an integrated 
approach and the ‘best possible use’ of natural resources. 

• The Bonn Challenge is a global effort to restore 150 million hectares of the 
world’s deforested and degraded land by 2020 and 350 million hectares 
by 2030 to realize existing international commitments, including the CBD 

Aichi Target 15, UNFCCC REDD+, and the Rio+20 land degradation 
neutrality goal. 
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• Ramsar Convention on Wetlands is an intergovernmental treaty providing 
a framework for national action and cooperation in the conservation and 

utilization of wetlands and their resources. 

• Rio Declaration on Environment and Development details principles that 
guide countries in balancing environmental and developmental 

considerations in policies and actions. 

• Code of Conduct of Germplasm Collection and Transfer is a global 

voluntary framework that provides for the rational collection and 
sustainable use of genetic resources. 

• International Panel on Forests proposes actions for sustainable forest 

management. 

• Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilization of 
Plant Genetic Resources is a voluntary global framework that provides for 

the conservation and sustainable use of plant genetic resources for food 
and agriculture. 

• Millennium Declaration and Millennium Development Goals aimed to 
uphold human dignity and equity, eradicate poverty, protect the common 
environment, support human rights and democracy, promote gender 

equality and good governance and form a global partnership for 
development. 

• Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030) aims to 
achieve substantial reduction of disaster risks and loss of lives, livelihoods 
and health.   The Framework was adopted at the Third United Nations 

World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, Japan on 18 
March 2015. 

• United Nation strategic plan for forests (2017-2030) (UNSPF) serves as 
areference for the forest- related work of the UN system and for fostering 
enhanced coherence, collaboration and synergies among UN bodies and 

partners towards the following vision and mission, as well as a framework 
to enhance the coherence of and guide and focus the work of the 

International Arrangement on Forests (IAF) and its components. 
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