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ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း မပတပဆကပ ဒိုပတငပ္း 
ဒိုပတငပ္းာကပူအဖ 

 

မ္ဲ႕အပိုပသအိုပ့္ - FAO ငွိုပ့္ RECOFTC ၂၀၁၉ သအုွႏူပ္၊ 

ရငပကအငပၿမပိဳြ္၊ ံမငပမ ုႏအပိုပိုခ 

 

ဤူ သအဲ႕ပကအပ ကမၻ ႔ဒဘ ၀ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပဆအပိုပရ  ေ  ကပဲ႕ခ႔ေရ္းသုအဖ ့္Global  Environment Facility - 

GEF) ၏ ေိုအေေက္းေ  ကပဲ႕ခ့္မ့ံုိုပ့္ ကအာဒမဂၢ ူ ္းငဲ႕ပရပကၡ ုႏွိုပ့္ ူပအအကပဲ႕ ပိဳ္းေရ္းသုအဖြ( Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) ငွိုပ့္ ာင္ွိုပ့္ဒူပေတ မ  ္းားအပ  င္၊  ံမငပမ ုႏအပိုပိုခသူံသူီပ ( 

RECOFTC – The Centre for the People and Forests )  တအပ႔ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္း အတပေ၀ဲ႕ေဒျပသည္။ ဤူ သအဲ႕ပတအိုပ 

 အတပေ၀ ေဒ သံမိုပမ  ္းဒျပ ကမၻ ႔ ဒဘ ၀ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပဆအပိုပရ ေ  ကပဲ႕ခ႔ေရ္းသုအဖြ Global  

Environmental Facility - GEF)္၊ ကအာဒမဂၢ ူ ္းငဲ႕ပရပကၡ ုႏွိုပ့္ ူပအအကပဲ႕ ပိဳ္းေရ္းသုအဖြ( Food and Agricultural 

Organization of the United Nations) ငွိုပ့္ ာင္ွူ ပဒူပေတ မ  ္းားအပ  င္၊  ံမငပမ ုႏအပိုပိုခသူသံူီပ 

(RECOFTC – The Centre for People and Forests ) တအပ႔၏ သ ေဘ ပမ  ္းကအပ 

ကအပယပူ ္းမံဲ႕ိဳဲ႕ေေေက ိုပ္း ေု ပံဲ႕သဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ 
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သမ ွူ  

ယသအံဲ႕ိဳူအ အတပေ၀  ္းေဒ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းမပတပဆကပဒိုပရပအ္းျငငပ္းတမပ္းဒျပ  
ကမၻ ႔ဒဘ ၀ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပဆအပိုပရ  ေ  ကပဲ႕ခ႔ေရ္းသုအဖ ့္Global  Environment Facility - 
GEF)၏ ေိုအေေက္းေ  ကပဲ႕ခ႔မ္ံုိုပ႔ ကအာဒမဂၢူ ္းငဲ႕ပရပကၡ ုႏွိုပ့္ ူပအအကပဲ႕ ပိဳ္းေရ္းသုအဖ႔ (FAO)မွ 
သေက ိုပသ ျပ ေု ပေဆ ိုပရအကပဒျပ႔ “ံမငပမ ုႏပအိုပိုခ၏ ူပအကပဲ႕ ပိဳ္းေရ္းေဂးူငူပမတျ္ေံဒ  ေ ဒမ  ္းတအိုပ 
သေက ိုပ သ ျပေု ပေဆ ိုပရအကပမျပ့္ ေရရျွပတျပတခ႔ေဒ  ဒ္ံးုႏခွူပအကပဲ႕ ပိဳ္းေံမုွႏို့္ပ ဒူပေတ ူမံခသငပ႔သအဖမိွဳ” 
ူံမခကပငပ္း၏ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပတူပသအံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ ေ ဒ ငွိုပ့္ကအပကပျံေဒ  ဒိုပရအပ္းျငငပ္းတမပ္းံုူပေူရငပ ူမံခကပငပ္း 
ဧရပယ မ  ္း ံုူပဒျပ႔ ေတ ိုပေဲ႕္ေံမံမိုပ႔ေ ဒ (မိုပ္းတဲ႕ပၿမပိဳြငယပ္၊ ကငပဲ႕တပာကပၿမပိဳြငယပ)္၊ သဲ႕္ဲ႕အပိုပ္းဇအခေ ဒ 
(ေက  ကပဲ႕ငပ္းေတ ိုပ္းၿမပိဳြငယပ္၊ ေျ ိုပီ္ံးၿမပိဳြ႔ငယပ) ငွိုပ့္ ံမူပ၀ကအ ငပ္းေဲ႕္ေ ဒ (ာဲ႕အတ   ၿမပိဳြငယပ)မ  ္းရွပ  
ူံမခကပငပ္းေက ္းရအ သသ ပိဳြမ ွ သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ  သုအဖြ၀ိုပကအပယပူ ္းာယွပမ  ္း္၊ ဆကပူဲ႕ပာွ ကပရွပေဒ  
သရဲ႕ပုကပသုအဖြ သူျပ္းမ  ္းမွ ကအပယပူ ္းာယွပမ  ္း္၊ ၿမပိဳြငယပဒူပေတ ီံ္းူံ္း  ငမွတ ၀ငပရွပ ကအပယပူ ္းာယွပ 
မ  ္းငွိုပ့္ ေတအ႔ဆအခက  ဒိုပတငပ္းာအပသဲ႕ပသ ကပ ဆငပ္းူူပမ့ ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပသဖ့္ဲ႕ေဒျပသည္။ 
 
ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းူတိုပေဆ ိုပရအကပရငပ ာအပသဲ႕ပေဒ  သေံသသခားအဒအတ 
ကအ မပ္းက ိုပမ့္၊ သခယ္သ ကပတပအြုွႏိုပ့္ ူဲ႕ပာ ီပ္းဒျပ႔ ဆငပ္းူူပမ္ရာ ပကအပသေံသသခ၍ လုိာအပ္ေ   ာ္ေ
ာ္ေၾက ငပးာအ   မ းကုိ ္ေ  ပဖာုပ္ေအးတ ္ေဖ းြ။ငပးြ းျပအင းပဖ တပပးးျးျပ။မကပာအ - 
္ေ  ။ခ မ းး  ိအိိွပ းလးပ ္ ိွ  ာလ ပပာ းပးပး ြ ငပဖ ္ေ 
္ေ  ။ခားျာု  ္ေ ဖအုိငပ းျပ္ော  ာ ုခးြအု  ္မ းး းျ  ပး္ေတ ငပအးပ ားပ္ေတ ကပ ္  ာာက္မူ  အဓ
ာာက္မူ  အဓကိဖ း ြ းပ္းျးပးအပပ အးပအ ရပ၍ ္ေအးတ ္ေဖ းြ။ငပးြ းျပ းပဖ  
 
ဒိုပရအပ္းျငငပ္းတမပ္း၏ သဓပကရျပရအယပသ ကပမ ွ 

• ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္း၏ သက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမ့မ  ္းသ ္း ော  ့္သ ရ ရာ၌ ဒူပေတ မ  ္း၏ သသငပ္း 

က႑သ ္း ဒေဘ ေဲ႕ေကပ င ္းာျပေူရငပ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းုႏွိုပ့္ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း 

ဆအပိုပရ   ျငငပေက ္းသ ကပမ  ္းသ ္း ေက ိုပ္းမအငပူအ  ဒပရွပင ္းာျပေူရငပ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းတျပေ  ိုပရ တအိုပ ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္း၏ 
ဲ႕္ေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပမ့ သေရ္းဲ႕ေဲ႕ခအုႏွို့္ပ ၎တပအ႔၏ သသငပ္းက႑မ  ္းသ ္း ဒတပံဲ႕ိဳမပေူရငပ  ူဒျပံုိုပ႔ 
ရျပရအယပ၍ ေရ္းဆအဖ  ္းံသိုပ္းံုူပဲ႕ေဒျပသည္။  
 

ဤဒိုပရပအ္းျငငပ္းတမပ္းဲ႕ေသေေက ိုပ္းသရ မ  ္းဒျပ ဒိုပတငပ္းသသ ပငပက ာငွိုပ့္ သ ပငပျပွေု ပ အတပ   ္းံသိုပ္း 
မးအတပဘဖ္၊ ဒိုပတငပ္းာအပသဲ႕ပသ ကပဆငပ္းူူပမ္ရာ ပသရ သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းူတိုပ သေက ိုပ 
သ ျပေု ပရငပ ဒပရွပ္၊ တတပေံမွ ကပရမျပ႔ သေေက ိုပ္းသရ မ  ္းကအပသေံသသခ၍ ေု ပ အတပ ေရ္းဆအဖ 
  ္းံသိုပ္း ံုူပဒျပသည္။  ေု ပံ ဲ႕ဲ႕ေသေေက ိုပ္းသရ မ  ္းကပအ  ေဒသ  င ္းာျပဒေဘ ေဲ႕ေကပေူရငပ 
ဒိုပတငပ္းက ာ (၆) ရကပေက မွ  ဲ႕အပ႔သ ရငပ သေကခံဲ႕ိဳာအပဲ႕ေဒျပသည္။ ဒအပ႔ေဒ ပ ရရွပဒျပ႔သသ ပငပက ာ္၊ သရိုပ္းသံမူပ္၊ 
သဓပကဲ႕အပ႔သ ရငပ ာအပဒျပ႔ သေေက ိုပ္းသရ  ူဒျပ႔သေံသသေငေဲ႕္မတ္ျပ၍ ဒိုပတငပ္းက ာသတအပ္းသော  ႔ 
ဒတပမွတပ ငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ ူမံခကပငပ္းဧရပယ သတအိုပ္း ဤဒိုပရပအ္းျငငပ္းတမပ္းကအပသေံသသခ၍ (၂) ရကပဒိုပတငပ္း 
ဲ႕အပ႔သ သဖ႔ ံဲ႕ံ္းံုူပ ဲ႕ေဒျပသည္။ 
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ဤဒိုပရပအ္းျငငပ္းတမပ္းူ သအဲ႕ပကပအဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္း၏ ဆငပ္းူူပမ္ရာ ပ္၊ 

သေကခီ  ဏပမ  ္းရယ္က  ေု ပ အတပ  ္းံသိုပ္းံုူပေဒ ပာျပ္း ၿဲ႕ံ္းံဲ႕ျပ႔ူခအာဒွျပးအမဆပအာပအငအပိုပဲ႕ေသည္။ 

ဒိုပေက ္းမျပ႔ ဒိုပတငပ္းဆရ / ဆရ မ၏ ေမွ  ပံမိုပေကခဆမ့္၊ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ေမွ  ပာိုပ႔သ ကပ္၊ 

သဒပီ  ဏပဲ႕ျ  သေဲ႕္သေံသသခာ ကပ ဆံော  ပဒာပအ ံဲ႕ိုပဆိုပံုျပ႔ူအကပငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

ရ ဒံီတအုွႏိုပ့္ာအပကပော  ျေံ အရပွေဒ  ေရရွျပတျပတခ့္ေူ မျပ႔ ဒူပေတ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမွိဳဆပအိုပရ  

သဒပဲ႕ျ ္၊ ားအဒအတမ  ္း တပအ္းဲ႕အေ္းာ ေူေရ္းကအပ မ  ္းူအ  သေ  ကပ သက္ံဲ႕ိဳရငပ ရျပရအယပဲ႕ေေေက ိုပ္း ေု

ေု ပံဲ႕သဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။  
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ေက ္းဇ္္းတိုပာင  

ဤူ သအဲ႕ပ အတပေ၀ငအပိုပရငပ ေိုအေေက္းသေ  ကပဲ႕ခ႔ေဲ႕္းေဒ   

ကမၻ ႔ဒဘ ၀ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပဆအပိုပရ  ေ  ကပဲ႕ခ႔ ေရ္းသ ုအဖ႔ (Global  Environment Facility - GEF) ငိွုပ့္ 

ဤူ သအဲ႕ပံုူပေံမ ကပာ ေသ ိုပ သေဒ္းူပတပ ေဆအ္းေုႏအ္းေု ပ အတပေဲ႕္းသဖြဲ႕ေေဒ  ံမငပမ ုႏပအိုပိုခ၏ 

ူပအကပဲ႕ ပိဳ္းေရ္းေဂးူငူပမတျ္ံေဒ  ေ ဒမ  ္းတအိုပ 

သေက ိုပသ ျပေု ပ ေဆ ိုပရအကပမျပ့္ ေရရွျပတျပတခ႔ေဒ  ဒံ္းုႏခွူပအကပဲ႕ ပိဳ္းေံမုွႏို့္ပ ဒူပေတ  ူံမခသငပ႔သအဖမွိဳ” 

(Sustainable cropland and forest management in priority Agro-ecosystems of Myanmar) 

ူံမခကပငပ္းဧရပယ မွ ဒူပေတ ီံ္းူံ္း  င ၀ငပ မပ္းမ  ္းငွိုပ႔ ူံမခကပငပ္း၀ငပ မပ္းမ  ္း သ ္းာျပ္းေက ိုပ္း္၊ 

ဆကပူဲ႕ပာ ကပရွပေဒ  သရဲ႕ပုကပသုအဖြသူျပ္းကအပယပူ  ္းာယွပမ  ္းငွိုပ့္ ူံမခကပငပ္းေက ္းရအ မ ွေ ဒ သခ 

ကအပယပူ ္းာယွပမ  ္းသ ္းာျပ္းေက ိုပ္း ေက ္းဇ္္းသ ္္း တိုပရွပဲ႕ေေေက ိုပ္း ေု ပံဲ႕ သဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ 
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မ တပက  

ူီပ သေေက ိုပ္းသရ  ူ မ ကပ
ုႏ ွ 

၁သည္။  ဒိုပတငပ္းမပတပဆကပ  
 

၁ 

၂သည္။ ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္းုႏွိုပ့္ ဒူပေတ မ  ္း၏ သသငပ္းက႑  
 

၂ 

၃သည္။ ာဒ္ ္းမ  ္းုွႏို့္ပ ဒူပေတ မ  ္းေက ္းရွပ သံဲ႕ငပသာွငပဆကပူဲ႕ပမ့ဒေဘ တရ ္း 
 

၆ 

၄သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ဒေဘ တရ ္းငွိုပ့္ သဓပဲ႕ၸေယပုအို့္ပဆပအသ ကပ 
 

၈ 

၅သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသ ္း ေသ ိုပံမိုပေူဒျပ့္ သသ ကပမ  ္း 
 

၁၄ 

၆သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသ ္း သေ  ကပသဲ႕ခ့္ေဲ႕္း  ္းေဒ  မပ္ေ ္၊ 
ီဲ႕ေ ုွႏို့္ပ ျငငပေက ္းသ ကပ 

(က) ဒူပေတ မ္ပေ ုွႏို့္ပ ီဲ႕ေ ဲ႕ေ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  
ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  သသ ကပမ  ္း 
(သ) သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္း ရဲ႕အပိုပသအိုပ႔  
 

၁၉ 

၇သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းတျပေ  ိုပံသိုပ္း ေဆ ိုပရအကပဲ႕အခ 
သဆိုပ့္ဆိုပ့္ 

၂၈ 

၈သည္။ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပံသိုပ္း၏ သေံသသခဒေဘ တရ ္းုွႏိုပ့္ သေရ္းဲ႕ေဲ႕ခအ 
 

၃၁ 

၉သည္။ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပံသိုပ္း သဆိုပ့္ဆိုပ့္ုႏွိုပ့္ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပံသိုပ္း သဓပကတငပုပအ္း 
 

၃၆ 

၁၀
သည္။ 
ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပရငပ ာ္မ့ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္း ာအပသဲ႕ပသ ကပမ  ္း 
ဆငပ္းူူပံသိုပ္း 

(က) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ာအဲ႕ပိုငပ္းုႏွိုပ႔ ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပ 
ဒ္မ  ္းသ ္း သအဖံသမပ္းော႔ာ ံသိုပ္း 
(သ) ာ္မ့ူ္ံးဲ႕အ ္းေရ္း သဆိုပ့္ဒတပမွတပံသိုပ္း 
(ဂ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ေက ္းရအ ၏ ူအေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပမ ့
ူအမပ္းရျပ ုႏိွုပ႔ ေသေိုပ္းေဆ ိုပမသ္ ္း ော့္ာ ဆငပ္းူူပံသိုပ္း 

 

၄၂ 

၁၁ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ဒယခဇ တေံမဲ႕ခအေရ္းဆအဖံ သိုပ္း ၅၇ 



viii 
 

သည္။  
၁၂
သည္။ 
သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပမျပ႔ ဧရပယ ရွပ ဒူပေတ ဒယခဇ တ သေံသသေင 
သ ္း ဆငပ္းူူပော႔ာ ံသိုပ္း 
           (က) ကငပ႔ာငပ႔ံုတပ ာမပ္းောွ  ကပံသိုပ္း 

     (သ) ဒူပေတ ဒယခဇ တေက ကပယ္ံအသိုပ္း 
 

၆၁ 

၁၃
သည္။ 
ကအိုပ္းဆိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း 

(က) ာကပေတအြကအိုပ္းဆိုပ္းော႔ာ ရငပ ံဲ႕ိုပဆိုပံသိုပ္း 
(သ) ာကပေတအ႔ကအိုပ္းဆိုပ္းော႔ာ ံသိုပ္း 
(ဂ) 
ာကပေတအ ့္ကအိုပ္းဆိုပ္းော့္ာ ံသိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းမွေတအ႔ရွပသ ကပမ  ္းသ ္း ံဲ႕င
ဲ႕ငပာျပတိုပံဲ႕ံသိုပ္း 

၇၀ 

၁၄
သည္။ 
သင ဂတပေမွ  ပမွငပ္းသ ကပကအပ ဲ႕ခအေု္ံသိုပ္းုႏွိုပ႔ သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ 
ရျပရအယပသ ကပ သ မတွပံသိုပ္း 

 

၇၃ 

၁၅
သည္။ 
သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ သူံသူီပမ  ္းေု္ အတပံသိုပ္း 

(က) သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ သူံသူီပမ  ္းေု္ အတပံသိုပ္း္၊ ံုူပုႏအပိုပေံသ ဆငပ္းူူပ 
ေကျပ့္ံသိုပ္း ငွိုပ့္ ေံမသဒအခ္းသ မဲ္႕အခူခေရ္းဆအဖံ သိုပ္း 
(သ) ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ံ ဲ႕ (ဒပအ႔) ေံမသဒအခ္းသ မ ္ေံမဲ႕ခအေရ္းဆအဖံ သိုပ္း 
 

၇၆ 

၁၆
သည္။ 
ဒိုပ္းုအဖြူျပ္းမ ီပ္းေရ္းဆအဖံ သိုပ္း 

(က) ေက ပမတံပိုပမ  ္း၏ သသငပ္းက႑္၊ တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္းငွိုပ႔ ေရအ္းသ ယပ 
တိုပေံမ ွကပံသိုပ္း  
(သ) ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္းမ  ္း 

 

၈၀ 

၁၇
သည္။ 
ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း မပတပဆကပ ဒိုပတငပ္း သူသံူီပ ၉၂ 



1 
 

၁သည္။ ဒိုပတငပ္းမပတပဆကပ 
ရျပရအယပသ ကပ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္း/ဒသ္သ ိုပ္းသ ိုပ္းငွိုပ့္ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအြသ ဒ္မ  ္း သံဲ႕ငပသာွငပရိုပ္းုႏွံ္းကအ မပ္း၀ိုပာ ေူရငပ  
• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ေမွ  ပာိုပ့္သ ကပငွိုပ့္ ဒိုပတငပ္းက ာသတအိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕အပ႔သ မျပ့္ သူံသူီပမ  ္း 

ဒပရွပငအပိုပရငပ  
 

ာပအသဲ႕ပဒျပ့္ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A4 ူ ရအကပ္၊ A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 
 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၁္း၀၀) င ရ ံ
 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းသ ္းာအခ္းသ ္းေုႏအ္းေ အ္းူအ  ႀကပိဳဆအပဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း A4 ူ ရအကပ တူပရအကပူေံဲ႕္း၍ (၁) င မျပ္၊ (၂) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔႔ဲ႕အပိုပ 

ဒူပေတ  (CF) တအိုပမပမပ၏ ရ  ္္း/တ ပငပ (၃) မပမပႀကပိဳကပုႏွူပဒကပဆခအ္း ဒူပေတ ဒူပဲ႕ိုပုႏွို့္ပ 

ႀကပိဳကပုႏွူပဒကပရေဒ  သေေက ိုပ္းသရိုပ္းကပအ သဆပအဲ႕ေ A-4 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ သက ီပ္းေု ပံဲ႕ေူဲ႕ေသည္။ 

သသ ပငပ (၃) မပငူပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕အပ ့္သ ဒ္မ  ္းာျပ္း ဲ႕ေ၀ိုပမပတပဆကပရငပ ုပတပေသ္ဲ႕ေသည္။ သ ္းာအခ္းၿဲ႕္ံးဲ႕ေက ူကပ၀အပိုပ္းဲ႕အခ ရဲ႕ပေူ၍ 

တာွျပ့္ူံ မပတပဆကပေူဲ႕ေသည္။ တူပီံ္းာွ ိုပ (၃၀) ူက ငပြ  ကပမဲ႕အပရ ဒတပမတွပဲ႕ေသည္။ 

•  အပ႔ေင ကပ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအြသ ဒ္မွ ဒိုပတငပ္းဒ ္းသမ  ္းူအႀကပိဳကပုႏွူပဒကပသ ေ ဒုွႏို့္ပကပအကပျံေဒ  

ဒူပမ ပိဳ္းမ  ္းကပအ သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ တအိုပ  ျပ့္ဒအိုပ္းဲ႕ ပိဳ္းေ  ိုပူပအကပဲ႕ ပိဳ္းရငပ သေကခံဲ႕ိဳဲ႕ေသည္။ 

• မပတပဆကပၿဲ႕ံ္းဲ႕ေက ဒိုပတငပ္းဒ ္းတူပီ ံ္းသ ိုပ္းူသံ ္း ဒိုပတငပ္းသေဲ႕္ေမ ွ ပာိုပ့္ပသ ကပကအပ post- it 

(ဒအပ႔) ေရ ိုပူ အခူ က ၠဴေဲ႕္တအိုပ သ ေရ္းေူဲ႕ေ္၊ ေမွ  ပာိုပ့္သ ကပ တူပသအာွ ိုပ တူပရအကပေရ္းရငပ တအပကပတအငပ္းဲ႕ေသည္။ 

သသ ပငပ (၃) မပငူပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ၿဲ႕ံ္းာ ွိုပ A0 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ တ္ရ သအဲ႕ပူအသအဖကဲ႕ပေူ၍ ာာက္မူ  အဓကိာ။မကပ မ း းျုးျးပး္ေ  ပြအအငဖ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ  ငပာပပးအးပအ ရပ။မကပပိွငပဖ  ငပာပပးားျးားျီပကုိ ္ေတ း္ေ  းအငဖ 

• ၎္ေပ ကပ  ငပာပပး  း မ းး  

 ္ေ မိွ ပလငပဖ။မကပ မ းပိွငပဖ ။မာိပတကပ၍  င

 ငပာပပးက လာာ ငပး  အိိွိပုိငပ းပ မ း်  ငပာပပးာ ငပ  အ

 အင၀ငပ္ေ   ာ။မကပ မ းကို ္ေ ။မ းျ  အိွငပးလငပးြအအငဖ 

• ဒိုပတငပ္း ူတိုပသ ပငပ္၊ ၿဲ႕ံ္းဆအခ္းသ ပငပငွိုပ့္ သံသ ္းာအပကပင ဒိုပ့္ဒျပ့္ သသ ကပမ  ္း ေဆအ္းေုႏအ္း ဒတပမတွပဲ႕ေသည္။  
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• သဆအပဲ႕ေ ဒိုပတငပ္းရျပရအယပသ ကပ္၊ ဒိုပတငပ္းေမ ွ ပာိုပ့္သ ကပ္၊ ဒိုပတငပ္းသူံသူီပုႏွို့္ပ ဒိုပတငပ္း 

သေံသသခူျပ္းမ ီပ္းမ  ္းကပအ သ ္းာခအ္းံမိုပဒ မျပ့္ ေငရ တအိုပ ကဲ႕ပ  ္းဲ႕ေသည္။ 

 

၂သည္။ ရ ဒံီ တအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္းုႏိွုပ့္ ဒူပေတ မ  ္း၏ သသငပ္းက႑ 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖမ့ုွႏိုပ့္ ၎၏ သက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမမ့  ္းသ ္း ဒတပံဲ႕ိဳမပေူရငပ  

• ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖမ့ကပအ ံုူပေဲ႕္ေူေဒ  သေေက ိုပ္းသရိုပ္းမ  ္းကပအ ဒပရွပင ္းာျပေူရငပ 

• ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္း၏ သက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမ္ ော  ႔ငျပ္းရငပေဆ ိုပရအကပရ တအိုပ ဒူပေတ မ  ္း 

၏ သေရ္းဲ႕ေဲ႕ခအကပအ ဒပရွပေူရငပ 

ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A0 ူ ရအကပ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ေရ ိုပူ အခ ူက ၠဴက ပ္၊ ဲ႕ပအူတ ္၊္၊ 
 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၁္း၀၀) င ရ ံ 
 
ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖမ့ကပအ ဒတပ  ္းမပဲ႕ေဒာ ္းေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ 

•  အပ႔ေင ကပ ရ ဒံီ တအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္း၏ သက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမ  ္းကပအ ေမ္းံမငပ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ေံုေက ္းာ ေဒ သသ ကပမ  ္းကပအ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒ္မွ A-0 ူက ၠဴေဲ႕္တအိုပေရ္းဒ ္း 

မွတပတမပ္းတိုပ  ္းသ ာပအသဲ႕ပဒျပမ  ္းကပအ ံုျပ့္ူအကပေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

• ၎ေင ကပ ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖမ့ကပအံုူပေဲ႕္ေူေဒ  သေေက ိုပ္းသရိုပ္းမ  ္းကပအ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း 

သ ္း ေမ္းံမငပ္းသ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒ္မွ ံုျပ့္ူအကပေဆအ္းေုႏအ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္း၏ သက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမ့မ  ္း/ဆပအ္းက ပိဳ္းမ  ္း တူပသအသ ိုပ္းူ ံ

၏ ံုူပေဲ႕္ာ ံသိုပ္းသေေက ိုပ္းသရိုပ္းမ  ္းကပအ သ ပတပဆကပေဆအ္းေုႏအ္းံဲ႕ဲ႕ေသည္။ ီဲ႕မ  - 

ဲ႕္ံဲ႕ိုပ္းေံသ ကပေဒအ႔ ံသိုပ္း၏ သက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမင့ွိုပ႔  ဒူပေတ မ  ္းံဲ႕ိဳငပ္းတံ္းံသိုပ္း သေေက ိုပ္းသရိုပ္း 

• ၎တပအြေဆအ္းေုႏအ္းေု ပ အတပ  ္းဒျပ့္သသ ကပမ  ္းမွ ဒူပေတ မ  ္းံဲ႕ိဳငပ္းတံ္းံသိုပ္းဆအပဒျပ့္ သသ ကပကပအ 

သော္းေဲ႕္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

•  ပအ႔ေင ကပ ဒူပေတ မ  ္းံဲ႕ိဳငပ္းတံ္းရံသိုပ္းေေက ိုပ့္  အကပေဲ႕္ာ ေဒ  ုငပာခအသပမပဓ တပေိုအြ သ ငပဒိုပ 

ုွႏို့္ပ့္ ကမၻ ႀကံ္းဲ႕္ေုႏအ္းရံသိုပ္း သေေက ိုပ္းသရိုပ္းကပအ သ ပတပဆကပေဆအ္းေုႏအ္းံဲ႕ဲ႕ေသည္။  

• ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖမ့သ ္း ာအပကပော  ျံေ အံုူပေူံသိုပ္းုႏွိုပ့္ ော  ့္က ေူံသိုပ္းတပအ႔သတအကပ 

ဒူပ ေတ မ  ္း၏ သသငပ္းက႑ကပအ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒ္မွ ရိွုပ္းာိုပ္းေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။  
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မတွပသ ကပ  
• ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္းုႏွိုပ့္ ဒူပေတ ဒူပဲ႕ိုပမ  ္း၏က႑ုႏွို့္ပဒကပဆအပိုပေဒ  ဲ႕ပအူ တ မ  ္းသဒခအ္းံဲ႕ိဳ 

သ ရွိုပ္းာိုပ္းေံဲ႕ ေက ္းငပအပိုပဒျပသည္။ 
 
 

ရ ဒံီ တအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္းုႏိွုပ့္ ဒူပေတ မ  ္း၏ သသငပ္းက႑ ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

ကမ ၻႀက္ံးဲ႕ေ္ုႏအ္းံသိုပ္း (Global Warning) 

ကမ ၻႀကံ္းဲ႕ေ္ုႏအ္းရဒျပ့္ သဓပကသေေက ိုပ္းသရိုပ္းမွ  ကမ ၻ႔ော အသတအိုပ္းရာ၌ ကမ ၻ႔ော အ၏သဲ႕္သ ပငပကပအ 

တပအ္းတကပံမို့္ပမ ္းေူဒျ့္ပ ုငပာခအသပမပဓ တပေိုအ႔မ  ္း (GHGs) မ  ္း 

ဲ႕ပအမပအမ  ္းံဲ႕ ္းူအ ဲ႕ေပိုပေငမ့ေေက ို့္ပ ံု ပူဲ႕ေဒျပသည္။ ုငပာခအသပမပဓ တပေိုအြဆအပဒျပမွ  ေရသပအ္းေရေိုအြ (Water vapor-

H2O) က ာအငပ ပအိုပေသ ကပဆပအ ပ (CO2) သပအဇအငပ္း (O3) မဒံပငပ္း(CH4) ုႏပအကပ ရဲ႕ပေသ ကပဆပအ ပ (N2O) 

းပအကပ ႐ိုပအုာ္႐ိုပအက ာအငပ (Hydroflurocarbons-HFCs) ကာပအ႐ိုပအုာ္႐ိုပအက ာအငပ (Chlorofluorocarbons - 

CFCs) ဲ႕ေုာ္႐ိုပအက ာအငပ (Perflurocarbons - PFCs) ဆ ာု  းကပဆ ုာ္သပအ႐ိုပအကပ (Sulfur 

Hexafluoride - SF6) ူဒျ့္ပ ကမ ၻ႔ော အ၏ သဲ႕္သ ပငပကပအ ံမို့္ပတကပေူဒျ့္ပဓ တပေိုအ႔မ  ္းကပအ ဆပအာပအဒျပသည္။ 

၎ဓ တပေိုအြမ  ္း ကမ ၻော အ သာင တအိုပ ူအေပ္းတျပရွပေငံသိုပ္းေေက ိုပ့္ 

ကမ ၻေံမႀက္ံးဒပအ႔ပိုပေရ ကပာ ေဒ  ေငမာွ ဒျပ့္သဲ႕္မ  ္း ကမ ၻော အ 

သာင သံဲ႕ိုပဘကပဒပအြ ံဲ႕ငပာျပမေု ကပ အကပုႏပအိုပဘဖ ဲ႕ပတပမပေငၿဲ႕ံ္း ကမၻ ႀကးး ဲ႕္ေုႏအ္းာ ရံသိုပ္း ံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 

 

က ာအငပ အပိုပေသ ကပဆအပ ပ မွ   သံသ ္းဓ တပေိုအြမ  ္း ကပ ကမ ၻႀကံ္းဲ႕ေ္ုႏအ္းမက္ပအ ဲ႕အပမအပံ ု ပူေဲ႕္ေူဲ႕ေဒျပပသည္။ 

သေေက ိုပ္းမ ွ ုငပာအခသပမပဓတပေိုအြးအေသ္ေဒ  ဓ တပေိုအြေဲ႕ေိုပ္းူအခူအူျပ္းမတ့အိုပ က ာအငပ အပိုပေသ ကပဆအပ ပ 

ဲ႕ေ၀ိုပုႏွိဳငပ္းမွ  သံသ ္းဓတပေိုအြေတအ ကပဲ႕အပမ  ္းေဒ ေေက ိုပ့္ံုူပဒျပသည္။ ုငပာအခသပမပဓတပေိုအြ၏ သ ငပဒိုပကအပ 

ဲ႕ေ၀ိုပေဒ   ဓ တပေိုအြမ  ္း၏ ရအဲ႕ပဲ႕အပိုပ္းဆအပိုပရ  ုအဖ႔ူျပ္းဲ႕အခမာွျပ္း ဒကပေရ ကပမ္ ရွပေူဲ႕ေဒျပသည္။   
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ော အသဲ႕္သ ပငပဒျပ ရ ဒံီတအဲ႕အခူခုွႏိုပ့္မအပ္းော၀ဒသေံဲ႕ ိုပ္းသာဖကပပအမ  ္းူအ ဒကပေရ ကပမ ္ ရွပငပိဳိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

ော အ ဖရွပ က ာအငပ အပိုပေသ ကပဆအပ ပ  ဲ႕မ ဏသေံဲ႕ ိုပ္းသာဖဒျပ မအပ္းော၀ဒူငူပုႏွိုပ့္ ကမ ၻြရ ဒံီတအဲ႕အခူခ 

ကအပ မေမွ  ပမွငပ္းငပိဳိုပေဒ  သေံဲ႕ ိုပ္းသာဖမ  ္းံုူပေဲ႕္ေူငအပိုပံဲ႕ံ္း  သဲ႕္သ ပငပမ  ္းောော မအပ္းော၀ဒ သေံသသေင 

ဲ႕အပဆအပ္းောောံုူပဒျပပသည္။ 

ရ ဒံီတအုွႏိုပ့္မအပ္းော၀ဒေက ္းမွကအ ံသ ္းသ ကပမ ွ သသ ပငပက ာံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 

မအပ္းော၀ဒဆအပဒျပမွ  ေငြသာအပကပ ော အသေံသသေငကပအေု ပံဲ႕ံသိုပ္းံုူပံဲ႕ံ္း္၊  

ရ ဒံီတအဒျပာျပ္း ော အ၏ က ာရွျပသေံသ သေငကအပေံဲ႕ ံသိုပ္းံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ ီဲ႕မ  

ဆယပူအုွႏူပဒပအြမးအတပ ရ ူအုွႏူပမ  ္းုွႏိုပ့္သ ံေဒ  ော အ၏ သေံသသေင ကပအဆအပာအပံသိုပ္းံုူပဲ႕ေဒျပသည္။  အပေေက ိုပ့္ 

ရ ဒံီတအသေံဲ႕ ိုပ္းသာဖကပအရပအ္းရွိုပ္းူအ  သဓပဲ႕ေၸယပု အိုပ့္ဆအပရမျပဆအပဲ႕ေက  က ာရျွပ 

မအပ္းော၀ဒဲ႕အခူခမ  ္း ေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္း  းအဆအပငပိဳိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

ကမၻ ႀကးးအ္္ေ  း ္္ေၾက ငပ္ ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္းမ  ္းံုူပေဲ႕္ာ ံဲ႕ံ္း  သက ပိဳ္းဆကပသေငံုိုပ႔သဲ႕္သ ပငပ 

ာအငပကဖံသိုပ္း္၊ ဲ႕္ံဲ႕ိုပ္းေသ  ကပေဒအြံသိုပ္း္၊ သသ ပငပသသေမးအတပမပအ္းရအ ဒအငပ္းံသိုပ္း္၊ ေရႀက္ံးေရာွ ခံသိုပ္း္၊ မအငပတပအိုပ္း 

တအပကပသတပံသိုပ္း္၊ ေံမတပအကပူ ္းံသိုပ္း ေံမၿဲ႕ပိဳံသိုပ္း္၊ ေရ ဂေဘယ ္ေံဲ႕ ံသိုပ္း္၊ ဲ႕ပအ္းမင ္းမ  ္းက ေရ ကပံသိုပ္း္၊ ဒူပေတ  

ဒူပဲ႕ိုပုႏိွု့္ပူပအကပဲ႕ ပိဳ္းဒ္ံးုႏခွမ  ္း ဲ႕ ကပူ္ံးံဲ႕ိဳငပ္းတ္ံးံသိုပ္း္၊  သံသ ္းတူပေငရ ဒအပ႔ ေံဲ႕ ိုပ္းေရငြေင အပိုပရံသိုပ္း ူဒျပ႔ 

ဒကပရွပဒတ ၀ေတအပ႔၏သဒကပသအပ္းသပမပူျပ္းူပမပကအပ တအပကပရအပကပေဒ ပာျပ္းေက ိုပ္း္၊ ဒအယပ၀အပကပသေဒ ပ 

ာျပ္းေက ိုပ္း  ပသအပကပမ္မ  ္း ေူငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။  

ဒူပေတ မ  ္းုွႏိုပ့္ကမ ၻြေံမႀကံ္းေသ ကပတအိုပ ဒအပောွ ိုပကပငပ္းေသ ိုပ္းေငဒျပ့္ က ာအငပဲ႕မ ဏ တငပ 

ဒငပ္းေဲ႕ေိုပ္းမ  ္းူအ  ရွပဲ႕ေဒျပပသည္။  ၄ိုပ္းဲ႕မ ဏမွ  ော အ ဖတအိုပေတအြရေဒ ဲ႕မ ဏ ကပ ုႏွူပဆမ  ္းဲ႕ေဒျပပသည္။ 

ာတ္ေယ ကပာွ ိုပ ဲ႕ွ မပ္းမွ ကပအယပသော္းသ ပငပ (၇၀) ကာံအပဂရမပုႏွိုပ႔ တအကပမျပဆအပဲ႕ော ိုပ ကမ ၻေဲ႕္တအိုပ 

မံွတိုပ္းေင အပိုပေကေဒ  ာဒ္ ္းဒငပ္းေဲ႕ေိုပ္း သအငွူပေ  ိုပ ကအပယပသော္းသ ပငပ၏သဆ (၂၀၀၀) ငိွုပ့္ျံမွ  

ဲ႕ေဒျပသည္။ ဒူပေတ မ  ္း   ္ဲ႕ပာ ံဲ႕ံ္းက ယပံဲ႕ငပြာ ာွ ိုပ၄ိုပ္းတအပြမွ  က ာအငပမ  ္းူအဲ႕ပယ္  ပငပ္းဒပမပ္းဒျပ့္ 

သတအကပေေက ိုပ့္ (Carbon sinks) မ  ္းံုူပပာ ဲ႕ေဒျပသည္။ ဒူပေတ မ  ္းမွ  က ာအငပူအဲ႕ပယ္  ပငပ္းဒပမပ္း 

  ္းငအပိုပဒျပ႔ သတအကပေေက ိုပ့္ ဒူပေတ မ  ္း မရွပဒျပ့္သသေ  တငပုႏွိုပ့္သ ံေဒ  ၎တပအြ ပငပ္းဒပမပ္း 

  ္းဒျပ့္က ာအငပမ  ္း ော အ ဖဒပအြံဲ႕ငပေရ ကပဒအ ္းဲ႕ေ ဒျပသည္။   အပသေံသသေငမပ ိဳ္းရာ၌ ဒူပေတ မ  ္းဒျပ 

က ာအငပ အပိုပေသ ကပဆအပ ပကပအ သဓပက အတပာငတပေဒ  ရိုပ္းံမူပမ  ္း ံုူပဒအ ္းံဲ႕ငပဲ႕ေဒျပသည္။ က ာအငပ 

 အတပာငတပမ့ေေက ိုပ့္ ကမ ၻႀကံ္းဲ႕္္းေုႏအ္းာ မွိဳကပအ ဲ႕အပမပအဆအပ္း၀ေ္းေူံဲ႕ံ္း ၄ိုပ္းမတွဆိုပ့္ 

မအပ္းော၀ဒုွႏိုပ့္ရ ဒံီတအ ေံဲ႕ ိုပ္းာဖေု ကပံဲ႕ငပမ့မ  ္း ံုူပေဲ႕္ေူဲ႕ေဒ ျပသည္။ ဒူပေတ မ  ္းကပအ 

ဲ႕ ကပူ္ံးံဲ႕ိဳငပ္းတ္ံးမဒအ ္းရငပ  ပငပ္းဒပမပ္း   ္းံသိုပ္းသ ္းံုိုပ့္ ော အ ဖဒအပ႔ 

က ာအငပ အပိုပေသ ကပဆအပ ပ အတပာငတပမ့ကပအ ော  ့္သ ေဲ႕္းဒျပ့္သံဲ႕ိုပ ရ ဒံီ တအ သေံဲ႕ ိုပ္းသာဖေေက ိုပ့္ ံု

ံုူပေဲ႕္ာ ေဒ ဒကပေရ ကပမ္မ  ္းကအပာျပ္း ေုႏ္ွးေကအ္း ော  ့္က ေူဲ႕ေဒျပသည္။  
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ုွႏ ပူူ ပီုွႏ ပူတအပိုပ္း ဒူပေတ မ  ္းံဲ႕ိဳငပ္းတ္ံးမ့ေေက ိုပ့္  အကပေဲ႕္ာ ေဒ  က ာအငပ ပအိုပေသ ကပဆအပကပဓ တပ ေို

ေိုအြဒျပ တကမ ၻာအခ္းမ ွအတပာငတပေဒ  က ာအငပ အပိုပေသ ကပဆအပ ပ ဲ႕မ ဏ၏ (၁၂) ရ သအပိုပုႏ့ငပ္းမ ွ (၁၇) 

ရ သအပိုပု့ႏငပ္း ပရွပဲ႕ေဒျပပသည္။ သကယပ၍ ဒူပေတ မ  ္းံဲ႕ိဳငပ္းတံ္းဒအ ္းာွ ိုပ က ာအငပ အပိုပေသ ကပဆအပ ပ ူအဲ႕ပယင္အပိုပေဒ  

ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပ ဆအခ္းရ့ခ္းရဒျပ့္သံဲ႕ိုပ ေံမဆံာင ငွိုပ့္ဒူပဲ႕ိုပ ဖရွပ ကပငပ္းေသ ိုပ္းေငေဒ က ာအငပမ  ္း  

ော အ ဖဒအပ႔ ံဲ႕ငပေရ ကပ ဒအ ္းၿဲ႕ံ္း ရ ဒံီ တအ သေံဲ႕ ိုပ္းသာဖကပအ ဲ႕အပမအပ ဆအပ္းရအ ္းေူဲ႕ေဒျပပသည္။  

ဒူပေတ မ  ္းဒျပုငပာအခသပမပဓတပေိုအြကပအူအဲ႕ပယ္ံသိုပ္းသ ္းံုိုပ့္ ရ ဒံီတအသေံဲ႕ ိုပ္းသာဖကပအ ော  ့္က ေူ 

ဒျပ့္ သံဲ႕ိုပ သံသ ္းသက ပိဳ္းံဲ႕ိဳမ့မ  ္းာျပ္း မ  ္းူအ ရွပဲ႕ေဒျပသည္။ တပမပုအခ္းသအဲ႕ပမသ္ေံသသေငကပအ  ပငပ္းဒပမပ္းေဲ႕္း 

ဒကဖ့္ဒအပြ ေငေရ ိုပံသျပမ  ္း ော အ ဖဒအပ႔ ေရ ိုပံဲ႕ငပသေရ ကပရွပံသိုပ္းကအပ ော  ့္က ေူဒံု ိုပ့္

ပ့္ ော အ ဖတအိုပ ေရမွတဆိုပ့္ေံဲ႕ ိုပ္းာဖာ ေဒ  ေရေိုအြဲ႕မ ဏ ကပအ တအပ္းဲ႕အ ္းေူဲ႕ေဒျပသည္။ ေရေိုအြဲ႕မ ဏ 

မ  ္းာ ဒျပ့္ သတအကပ ော အတအိုပာျပ္း သဲ႕္သ ပငပော  ့္က ၿဲ႕္ံးေသ္းဒအ ္းေူဲ႕ေဒျပပသည္။ ဒူပေတ မ  ္းဒျပ 

ဒဘ ၀ ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပကအပသက ပိဳ္းံဲ႕ိဳဒျပ့္သံဲ႕ိုပ ာဒ္ ္းမ  ၏ူ ္း၀တပေငေရ္းကပအာျပ္း ေံဲ႕ာျပေူဲ႕ေဒျပသည္။ 

ရ ဒံီတအ သေံဲ႕ ိုပ္းသာဖေေက ိုပ့္ ံုူပေဲ႕္ာ ေဒ  သဒကပေမအ္းမဲ္႕အခူခသေံဲ႕ ိုပ္းသာဖတအိုပ ဒူပေတ မ  ္း 

ဒျပ တ ပုူ ကပတူပာမပ္းမသွေ  ကပသဲ႕ခ့္ံဲ႕ိဳေငဲ႕ေဒျပသည္။ ကမ ၻေဲ႕္တအိုပ  ၁.၆ ဘာံယံခရွပေဒ ာဒ္ ္းမ  ္း၏ 

ူ ္း၀တပေငေရ္းသတအကပ ဒူပေတ မ  ္းကပအမွံသအပသ ္းံဲ႕ိဳေငရဲ႕ေဒျပပသည္။  ဒူပေတ မ  ္းဒျပ ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္း 

ာဖမ္ ုပူ္ံးေဒ သသ ပငပုႏွိုပ့္ ဒံ္းုွႏခ အကပုႏ့ငပ္းော  ့္က ေဒ သသ ပငပမ ပိဳ္းတအိုပ  ာဒ္ ္းမ  ္း၏သး ရငွိုပ့္၀ိုပေိုအ 

သတအကပ ဲ႕အပၿဲ႕ံ္းသဓပကက ာ ဲ႕ေဒျပပသည္။ 

 ုိ္အင္ေ  ္ေၾက ငပ္  ဒူပေတ မ  ္းဒျပရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖမ့သ ္း 

ာအပကပော  ျံေ အ ံု ပူေူံသိုပ္းုႏွိုပ့္ ော  ့္က ေူံသိုပ္းတပအ႔တအိုပ သဓပကက ေဒ  သသငပ္းက႑မွဲ႕ေ၀ိုပေငဲ႕ေဒျပသည္။ 

(၁) ရ ဒံီ တအေံဲ႕ ိုပ္းာဖမ့ကပအ ော  ့္က ေူံသိုပ္း (Mitigation) 

▪ ာကပရွပဒူပေတ မ  ္းကပအ ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္းုႏိွုပ့္ ဒူပေတ ဧရပယ ဲ႕ပအမပအတပအ္းသ ဖြံသိုပ္းံုိုပ့္ ုငပာအခသပမပ 

ဓ တပ ေိုအြမ  ္း ောွ  ့္သ ငအပိုပံသိုပ္း 

(၂) ရ ဒံီ တအေံဲ႕ ိုပ္းာဖမ့ကပအ ာအပကပော  ျံေ အ ံုူပေူံသိုပ္း (Adaptation) 

▪ ေ ဒသခမ  ္း ဒဘ ပဒယခဇ တမ  ္းကပအ ေရ႐ိုွျပ ဒခအ္းူအဖုႏပအိုပရငပူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္း 

▪ မပမပုႏပအိုပိုခ၏ ေဂး ူငူပုႏိွုပ့္ဇံပမ ပိဳ္းူခအမ ပိဳ္းကအဖမ  ္းကအပ ကပအယပူ ္းံဲ႕ိဳအဒျပ့္ ဒဘ ပငယပေံမူငူပ 

တျပေ  ိုပံသိုပ္း  

▪ ဲ႕ိုပာယပေရမ ကပုႏွ ံဲ႕ိုပသ ကပသငပမပ့္သံမိုပ့္သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းရွပ ဒူပေတ မ  ္းကပအ  ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္း 

Adaptation ဒပအ႔မးအတပ Mitigation တူပသအတျပ္း ေဆ ိုပ႐ိုအကပ႐ိုခအုႏွိုပ့္ ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္းကပအ 

မေံု႐ွိုိုပ္းုႏပအိုပဲ႕ေသည္။ အပာအဲ႕ပေဆ ိုပသ ကပမ  ္းသ ္း တူပၿဲ႕ပိဳိုပငကပသေက ိုပသ ျပေု္ရငပ ာပအသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ 
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၃သည္။ ာဒ္ ္းမ  ္းုွႏို့္ပ ဒူပေတ မ  ္းေက ္း သံဲ႕ငပသာငွပဆကပူ ဲ႕ပမဒ့ေဘ တရ ္း 

 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္းဒျပ ဒူပေတ မ  ္းမ ွရရွပုႏအပိုပဒျပ့္ သက ပိဳ္းေက ္းဇ္္းမ  ္းကပအ ဒပရွပရငပသည္။ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ ဒူပေတ မ  ္းသေဲ႕္ သက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမမ့  ္းကပအ ဒပရွပရငပသည္။ 

ာပအသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊  ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၄၅) မပင ပူ 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ရျပရအယပသ ကပကပအမပတပဆကပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္း (၄ - ၆) ေယ ကပတူပုအဖြူံ ုအဖြသ A-0 ူ ရအကပုႏွို့္ပ ေဆ ့္ဲ႕ိုပမ  ္း ေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• သုအဖ႔မ  ္းသ ္း ူက ၠဴသ ဲ႕ပ၏ တူပဘကပူတံအိုပ ာ္မ  ္းုွႏိုပ့္ ဒူပဲ႕ိုပမ  ္းဲ႕ခအ ဆအဖေူဲ႕ေသည္။ 

•  အပ႔ေင ကပ ဒူပေတ မ  ္းေေက ိုပ့္ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒမ္  ္း ရရွပငအပိုပဒျပ႔ ေက ိုပ္းက ပိဳ္း္၊ ဆအပ္းက ပိဳ္း 

မ  ္းသ ္း ေရ္းသ ေူဲ႕ေသည္။ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္းမွ ဒူပေတ မ  ္းသေဲ႕္ ဒကပေရ ကပေူဒျပ႔ (ေက ိုပ္းက ပိဳ္း္၊ ဆအပ္းက ပိဳ္း) သ ္း 

ဲ႕ခအေု ပေရ္းဆအဖေူဲ႕ေသည္။ 

• ဤဒအပ႔ ေရ္းဆအဖရ တအိုပာျ္းပမ  ္းုႏအပိုပဒော ကပမ  ္းမ  ္း ူီပ္းူ ္းသ ေရ္းဆအဖေူဲ႕ေသည္။ 

• သ ကပဲ႕ေသသ ကပမ  ္းေဆ ိုပရအကပရငပ သသ ပငပ မပငူပ (၂၀) သငပ႔ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ၿဲ႕ံ္းေင ကပ သုအဖ႔တူပုအဖ႔သ ိုပ္းသာပအကပ ၎တအပ႔၏ ရာ ပမ  ္းသ ္း တိုပံဲ႕ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 
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• သုအဖြမ  ္းသသ ိုပ္းသ ိုပ္း တျ္ံသ ကပမ  ္းုွႏို့္ပ ကအဖံ ဲ႕ ္းသ ကပမ  ္းကပအ ဒခအ္းဒဲ႕ပေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ သုအဖ႔ာပအကပေဆအ္းေုႏအ္းံသိုပ္းမွရရွပာ ေဒ  ရာ ပမ  ္းသ ္း သုွႏူပသ ိဳဲ႕ပံဲ႕ငပာျပ ေံ

ေံဲ႕ ေက ္းသ ဒူပေတ မ  ္းဒျပ ေ ဒသခမ  ္း၏ူ ္းပတပေငေရ္းသတအကပ သေ  ကပသဲ႕ခ့္ေဲ႕္းဲ႕ခအ္၊ 

ဒူပေတ မ  ္းေရရွျပတျပတခ့္ေူရငပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒတ္ပအ႔၏ သေရ္းဲ႕ေဲ႕ခအသ ္း သော္းေဲ႕္းေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

မတွပသ ကပ 

• ာ္ုွႏို့္ပ ဒူပေတ ဆပအိုပရ  ဲ႕ပအူတ သ ္း သဒခအ္းံဲ႕ိဳ ုႏအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

 

ာဒ္ ္းမ  ္းုွႏို့္ပ ဒူပေတ မ  ္းေက ္းရွပ သံဲ႕ငပသာငွပဆကပူ ဲ႕ပမ ့ ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

ဒူပေတ မ  ္းဒျပ ာဒ္ ္းမ  ္းသတအကပ ေသ ကပေု ပံဲ႕ဲ႕ေ ၀ငပေဆ ိုပမမ့  ္းေဲ႕္းူအမပ္းငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

၁သည္။  ပငပ္းျွပေဲ႕္းဒျပ့္ပငပေဆ ိုပမ ့ ( ော အ 

သရျပသေဒအ္းကပအ ပငပ္းျ ပေဲ႕္းံသိုပ္း္၊ရ ဒံီ တအကပအ ပငပ္းျ ပေဲ႕္းံသိုပ္း ေရကပအဒငပ႔ူိုပေဲ႕္းံသိုပ္း္၊ 

သျူပသေေက္းမ  ္းကပအဒငပ႔ူိုပေဲ႕္းံသိုပ္း္၊ ပတပမ့ခမ  ္းက္္းေဲ႕္းံသိုပ္း္၊ ာဒ္ ္းတပပအြ၏ ေမအ္းံမၠဴေရ္းုွႏိုပ့္ 

ူပအကပဲ႕ ပိဳ္းေရ္းာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းမွ ဲ႕ပအ္းမင ္းမ  ္းုွႏိုပ့္ေရ ဂေမ  ္းကပအ ဇံပော  ငျပ္းာမပ္းမ  ္းံုိုပ့္  ပငပ္းသ ိဳဲ႕ပေဲ႕္းံသိုပ္း) 

၂သည္။ ေ  ကပဲ႕ခ့္ေဲ႕္းဒျပ့္ပငပေဆ ိုပမ ့ (ူ ္းေဒ ကပုႏပအိုပဒျပ့္ ဒူပဒံ္း္၊ ဒူပီုွႏိုပ့္သရအကပမ  ္း္၊ ဒူပုႏိွုပ့္ 

 ိုပ္းသမွ ိုပမ  ္း္၊ဇံပဓေတအဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း္၊ ေဆ္းဘကပပိုပသဲ႕ိုပမ  ္းုွႏိုပ့္ ေဆ္းပေ္း အတပာအဲ႕ပုႏပအိုပဒျပ့္ ဓ တပေဲ႕ေိုပ္း 

ဲ႕ူၥျပ္းမ  ္း္၊ မ ပိဳ္း႐ိုပအ္းာံဇသရိုပ္းသံမူပမ  ္း္၊ သ ္း  ္းုႏပအိုပေဒ  ေရသရိုပ္းသံမူပ) 

၃သည္။ ဒကပရွပမ  ္းသ ္း ေ  ကပကေ္ဲ႕္းေဒ ပငပေဆ ိုပမ့ (ဒကပ႐ိုွပမ  ္း သဒကပ႐ိုွိုပရဲ႕ပတျပုႏပအိုပေဒ  

သေငသ  ္းကပအ ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္း္၊ ေံမဆာံင ံုူပ အငပ္းေူံသိုပ္းုႏွိုပ့္ ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္း္၊ သေရ္းႀက္ံးေဒ  ဒခဒရ  

ာျပံသိုပ္းမ  ္း (ေရ္၊ ေံမဆာံင ္၊ က ာအငပ္၊ ုႏပအကပ ႐ိုပအဂ ိုပ) မ  ္းကပအ  ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္း္၊ သေံသသခူအမပ္းသ ္း 

 အတပာအဲ႕ပံ သိုပ္း) 

၄သည္။ ယီပေက ္းမဆ့ပအိုပရ ပငပေဆ ိုပမ့ (ကအဖံ ဲ႕ ္းေဒ  ယီပေက ္းမတ့ငပဘပအ္းမ  ္း္၊ ဘ ဒ ေရ္းုွႏိုပ့္ ူပတပဲ႕ပအိုပ္းဆပအိုပရ  

တငပဘပအ္းမ  ္း္၊ ားအဒအတူငူပုႏွိုပ့္ ဲ႕ျ ေရ္းဆပအိုပရ တငပဘပအ္းမ  ္း္၊ ူပတပဓေတပတကပႂကအမ့ုွႏိုပ့္ သာသွဲ႕ တငပဘပအ္း 

မ  ္း္၊ ာ္မေ့ရ္းဆကပုႏအယပမ့ုွႏိုပ့္ သ ပမပ္းသမတွပတငပဘပအ္းမ  ္း္၊ ယီပေက ္းမ့သေမအသုွႏူပ တငပဘပအ္းမ  ္း္၊ သဲ႕ငပ္းေံု 

သင ္းယ္ံသိုပ္း) 

 
ာ္ုွႏိုပ့္ ဒူပေတ  ဆကပုႏအယပမ့ံဲ႕ ဲ႕ပအူတ  
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၄သည္။ 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ဒေဘ တရ ္းုွႏို့္ပ သဓပဲ႕ၸအေယပု အိုပ့္ဆအပသ ကပ 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုဖအ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ၏ သဓပဲ႕ၸေယပုအိုပ့္ဆအပသ ကပမ  ္းကပအ င ္းာျပဒေဘ ေဲ႕ေကပ 

၍သဓပကက ေဒ  ူက ္းာခအ္းမ  ္း၏သဓပဲ႕ၸေယပဒကပေရ ကပမ့တအပ႔ကအပ ေဒသ  ဒပရွပုႏအပိုပရငပသည္။ 

ာပအသဲ႕ပေဒ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၄၅) မပင ပူ 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပပတပဆကပဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းငွိုပ႔ ရိုပ္းငွ္ံးမ့ရွပ္၊ မရွပေမ္းဲ႕ေသည္။ ၄ိုပ္းေင ကပ  အပ 

သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းကအပ မျပဒအပ႔င ္းာျပဒေဘ ေဲ႕ေကပေေက ိုပ္း ေမ္းံမငပ္း၍ ေဆအ္းေုႏအ္း 

သ ကပမ ွသဓပကက ေဒ  ူက ္းရဲ႕ပမ  ္းကအပ ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ ေရ္းဒ ္း  ္းဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုဖအ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ုႏွိုပ့္ ဲ႕တပဒကပသ သဓပဲ႕ၸ ယပုအိုပ့္ဆပအသ ကပ (၅) 

သအသ ္း ေရ္းဒ ္း၍ ဒိုပတငပ္းသငပ္းမသတအိုပ္းတအိုပ ကဲ႕ပ  ္းေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။ 

• ၎သဓပဲ႕ၸ ယပုအိုပ့္ဆပအသ ကပမ  ္းကပအ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း ာွျပ့္ာျပေကျပ့္ရ့ေူသ ၎တပအ႔ ဖမွ 

သႀကပိဳကပဆခအ္း တူပသအသ ္း ေရအ္းသပအိုပ္းဲ႕ေသည္။ 
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• ဒိုပတငပ္းဒ ္းသ ္း ေရအ္းသ ယပရံသိုပ္းသေေက ိုပ္းရိုပ္းုႏွိုပ့္ ေရအ္းသ ယပ  ္းေဒ  သဓပဲ႕ၸ ယပ ုအိုပ့္ဆပအသ ကပ 

မ  ္းမွ သဓပကက ေဒ  ူက ္းာခအ္းမ  ္းသ ္း ေု ပံဲ႕သပအိုပ္းဲ႕ေသည္။ 

•  အပုအိုပ႔ဆအပသ ကပမ  ္းဒျပ မ ွ္းဒျပမွငပဒျပဆအပံသိုပ္း ကပ သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ  ဒေဘ တရ ္းမ ွ 

 အပုအိုပ့္ဆအပသ ကပမ  ္းတအိုပေု ပံဲ႕ဒကဖ့္ဒအပြ က ယပံဲ႕ငပ႔ူအ ဒကပေရ ကပမရ္ွပေေက ိုပ္း ေ  ကပံဲ႕ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေ 

• ၎ေင ကပဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  ျငငပေက ္း 

သ ကပ (CFI ) ဲ႕ေ တရ ္းပိုပသဓပဲ႕ၸ ယပုအိုပ့္ဆအပသ ကပကပအ သ ံဲ႕ေဆအ္းေုႏအ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

•  သေရ္းသဒ ္းုွႏိုပ့္ ုအိုပ့္ဆအပဒျပ့္သုအဖ႔သူျပ္း/ ာဲ္႕အဂၢပိဳာပ မျပဒပအြဲ႕ိုပကအဖံ ဲ႕ ္းေငဲ႕ေေူ ေ ဒသခမ  ္း၏ 

သသအိုပ့္သေရ္းသ ္း ေရွ္းရ့သ ေ ဒ သခမ  ္းကအပယပတပအိုပကပအယပက  ူပအကပဲ႕ ပိဳ္း္၊  ပငပ္းဒပမပ္း္၊  အတပယဒ္ခအ္းူအဖ္၊ ူံမခ 

သငပ႔သအဖသအိုပ့္ကပအ သဒ ္းေဲ႕္းေု ပံဲ႕  ္းဒျပကပအ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒ္မွ သုွႏူပသ ိဳဲ႕ပေဆအ္းေုႏအ္းံဲ႕ဲ႕ေသည္။ 

 

 

မတွပသ ကပ  

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ  သဓပဲ႕ၸ ယပုအိုပ့္ဆပအသ ကပ (၅) သအသ ္း A-0 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ 

ုအိုပ႔ဆအပသ ကပတူပသအာွ ိုပ ူ ရအကပ တူပရအကပူံံ ုိုပ့္ႀကပိဳတိုပေရ္းဒ ္း  ္းဲ႕ေသည္။ (ဒိုပတငပ္းမတွပူအတအိုပ 

ေကျပ့္ဲ႕ေ) 

• သဓပဲ႕ၸ ယပုအိုပ့္ဆပအသ ကပ (၅) သအ သ ္း A-0 ူက ၠဴသ ဲ႕ပေဲ႕္တအိုပ သဒိုပ့္ေရ္းဒ ္း  ္းၿဲ႕ံ္း သဆပအဲ႕ေ 

ူ ရအကပမ  ္းသ ္း ဒိုပတငပ္းသငပ္းမသတအိုပ္းတအိုပ သကအ သေပ္း တူပသအူံံသ ္းက  ႀကပိဳတိုပကဲ႕ပ 

  ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 
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ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ဆပအဒျပမ ွ သဘယပငျပ္းသည္။ ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဒျပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္းက ဆခအ္းံုတပသ ကပ သ မတွပ ံသိုပ္းမ  ္းကပအ 

ဒတ္ပအ႔ကပအယပတပအိုပေံဲ႕ ဆပအဆခအ္းံုတပာအဲ႕ပကပအိုပဒျပ့္ဒူပေတ ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ ငမင္ ဲ႕ခအူခမ  ္းကပအ ေု ပံဲ႕ရငပသတအကပ 

သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒျပ့္ က ယပံဲ႕ငပ႔ေဒ သဓပဲ႕ၸေယပုအိုပ့္ဆပအသ ကပ   ံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ သဓပဲ႕ၸေယပတ္ျဒံျပ့္ 

ူက ္းာခအ္းမ  ္းဒျပ ံဲ႕ျပဒသ္မ  ္း ဲ႕ေ၀ိုပဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္း ေဆ ိုပရအကပေဒ  

ဒူပေတ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္း္၊ ံဲ႕ျပဒာ္္ အမ  ္းုွႏိုပ့္ သတ္ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္း ေဆ ိုပရအကပေဒ  ဒူပေတ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္း္၊ 

ာ္မ့ေရ္းဒူပေတ ္၊ ံဲ႕ျပဒ ္ ာ ္အကပအ သေံသသခ ေဒ  ဒူပေတ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္း ူဒျပတပအ႔ံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 

ဆိုပ္းရဖုႏအမပ္းဲ႕ေ္းမ့ော  ့္ သ ရငပ ရျပရအယပသ ကပုႏွိုပ့္ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းတအိုပ 

ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပမ ့ ကပအရရွပေူၿဲ႕ံ္းသုအဖ႔၀ိုပ ံဲ႕ျပဒာ္ ္အသ ္းာခအ္းသ ္း 

ျံတ္ျံမွ သက ပိဳ္းသခူ ္းသအိုပ့္ရရွပေူမျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။  

 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္းးအဆပအရ တအိုပ ေ ဒ တအိုပ္းရွပ ဒူပေတ ဧရပယ မ  ္းုွႏိုပ့္ ေရေံမသေငသ  ္းသရ္၊ 

ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္း္၊ ာ္မ့ေရ္း္၊ ဓော့္ ခအ္းတမပ္းူီပာ မ  ္းသရ  ဆကပူဲ႕ပေငေဒ ေ ဒသခမ  ္း္၊ တပအိုပ္းရိုပ္းဒ ္း 

ာ္ငျပ္းူအမ  ္း္၊ တူပီံ္းသ ိုပ္းုႏွိုပ့္ာသ္မ  ္းူအမ  ္းကပအဆပအာပအဲ႕ေဒျပသည္။ က ကအယပ  ္းေဒ  ဧရပယ သတအိုပ္းရွပ 

သကအကပိုယပော္းဲ႕ပအိုပဆပအိုပဒ ္ ဒပအ႔မးအတပ တူပသပမပေ  ိုပံသိုပ္းဲ႕ပအိုပဆပအိုပဒျပ့္ဒူပေတ ္၊ ံဲ႕ျပဒ္ာ ္အ 

ဒပအ႔မးအတပ ေက ္းရအ မွူံမခသငပ႔သအဖေဒ  ဒူပေတ ုွႏိုပ့္ သတတ္္ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္းံဲ႕ိဳာအဲ႕ပဒျပ့္ ဒူပေတ  

ူံမခသငပ႔သအဖမ့တပအ႔ဒျပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း၏ ဲ႕ခအဒ႑ ငပမ  ္း ဲ႕ိုပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 
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ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း၏ ေယဘအယ ရျပရအယပသ ကပဒျပ ေ ဒသခ ံဲ႕ျပဒာ္ ္အမွ  

ဒူပဲ႕ိုပမ  ္းူပအကပဲ႕ ပိဳ္းရ တအိုပ ဲ႕ေ၀ိုပာ မဒ့ မကဲ႕ဖ ာ္ေငမ့ဘ၀ုအခ႔ၿုပိဳ္းတပအ္းတကပရငပသတအကပ ာပအသဲ႕ပသ ကပမ  ္းကပအ 

ံုျပ့္ဆျပ္းေဲ႕္းရိုပ္း ေက ိုပ္းမအငပဒငပူအမပ္းေဒ  ဒူပေတ မ  ္းသ ္း 

 ပငပ္းဒပမပ္းေူ ိုပ့္ေရွ ကပရငပာျပ္း ံုူပဲ႕ေဒ ျပသည္။ သဓပက ရျပမွငပ္းသ ကပမ  ္းဒျပ ဒူပေတ က ကအယပံသိုပ္း္၊ 

မပဒ ္းူအ၏ာအပသဲ႕ပသ ကပကအပ ဒ  သဒခအ္းံဲ႕ိဳံသိုပ္းုႏိွုပ့္ ူံ္းဲ႕အ ္းံုူပ အတပာအဲ႕ပ ံသိုပ္းူဒျပံုိုပ့္ 

သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းကအဖံ ဲ႕ ္းံသ ္းင ္းုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပ ဒ္မ  ္း၏ မတက္အဖံ ဲ႕ ္းေဒ ာပအသဲ႕ပသ ကပမ  ္းေေက ိုပ့္ 

သူအသုအဖြဒူပေတ တျပေ  ိုပရံသိုပ္း၏ ရျပရအယပသ ကပ မ  ္းဒျပ သေံသသခူ ္း၀တပေငေရ္း ာပအသဲ႕ပသ ကပ 

(ီဲ႕မ  - ဒူပုႏွိုပ့္သူ ္းသူ ကဖ့္ဒပအ႔ေဒ  ဒူပေတ   အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း သဒခအ္းံဲ႕ိဳံသိုပ္း) မွ 

ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္းဆပအိုပရ ကပ ၥူရဲ႕ပမ  ္းသ ပ ဒပအ႔မးအတပ ဒဘ ၀ဲ႕တပ၀ငပ္း က ိုပဆပအိုပရ  ကပူ ၥရဲ႕ပမ  ္း (ီဲ႕မ  -

 ေရေက ိုပ္းေရဒငပ႔ရရွပံသိုပ္း) မွ ကပအ္းကအယပယခအေကျပမ့ုွႏိုပ့္ ဓော့္ ခအ္းတမပ္း သူီပသာ သရ ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္း 

ကပ ၥူရဲ႕ပမ  ္း တပအ႔သတအိုပ္းတအိုပ ံု ပူေဲ႕္ ေကဲ႕ေဒျပသည္။ 

 

ူကပမာ့အဲ႕ပိုငပ္းဒခအ္းဒူပေတ မ  ္းတအိုပ ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပဒ္မ  ္းဒျပ ဓော့္ ခအ္းူခသရ ဒူပ အတပာအဲ႕ပမ့ တူပသအ 

တျပ္းေဲ႕္မွ ဒ  သဓပကရျပရအယပသ ကပ  ္းရွပဲ႕ေဒျပသည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ  တျပေ  ိုပ 

ရ တအိုပ ဆိုပ္းရဖမအဖေတဒျပ့္ သေံသသခာတ္ငပ္းူ ္းမ  ္းသဲ႕ေသ၀ိုပ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္း၏ မတ္ျေံဒ ဆုႏႏၵ/ 

ူပတပ၀ိုပူ ္းမ့မ  ္းူအ သ ္း ဲ႕ပအမပအျံျအတပမ ွတေူမျပ ံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ  

ာအဲ႕ပိုငပ္းကပအ သဒိုပ့္သတိုပ့္ေက ိုပ္းမအငပေဒ  ဒဘ ၀ေတ မွသအတပ အိုပ  ္းေဒ  ေတ ဲ႕ ကပ 

(ဒပအ႔မးအတပ)ဒူပေတ ူပအကပသိုပ္းမ  ္းသတအိုပ္းတအိုပေဆ ိုပရအကပုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။    

 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဒျပ ဘ ေေက ိုပ့္သေရ္းႀက္ံးရဲ႕ေဒငျပ္းသည္။ 

 

သ ရွဲ႕ူပုပတပေ ဒသတအိုပ္းတအိုပရွပေဒ  ာ္ီံ္းေရဒငပ္း(၄၅၀)သငပ႔ဒျပ ၎တပအ႔၏ာ္ေငမ ့ ဘ၀သတအကပ 

ဒူပေတ မ  ္းသေဲ႕္တအိုပ သတပအိုပ္းသတ တူပသအသ ပမွသံပအေငရၿဲ႕ံ္း 

 ပအသေံသသေငဒျပမ  ္းူအ ေဒ  ံဲ႕ျပဒမ္  ္းသေက ္းတအိုပ 

မ ပိဳ္းဆကပေဲ႕ေိုပ္းမ  ္းူအ  ံုူပတျပာ သဖ့္ဲ႕ေဒျပသည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ 

ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဒျပ ံဲ႕ျပဒာ္္ အသတအကပ ေရရျွပ တျပတခြသပအိုပံမဖေဒ  သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္းုႏိွုပ့္ 

သဒခအ္းံဲ႕ိဳုႏပအိုပဒျပ့္ သသအိုပ့္သေရ္းကပအရရွပုႏပအိုပရငပ သ မသခသ ကပ ေဲ႕္းုႏပအိုပၿဲ႕ံ္း  ပအသသအိုပ့္သေရ္းမ  ္းမ ွ ၄ိုပ္းတပအ႔၏ 

ာ္ေငမဘ့၀သတအကပ သက ပိဳ္းသံမတပမ  ္းကပအ သမ  ္းဆခအ္းရရွပေူုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။ ၄ိုပ္းေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ 

ဒူပေတ  ာအဲ႕ပိုငပ္းဒျပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပမ့ုွႏိုပ့္ ူပတပ၀ိုပူ  ္းမတ့ပအ႔သရ 

ေ ဒသခသုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းကပအုအခ႔ၿုပိဳ္းတပအ္းတကပာ ေူရငပာျပ္းက္ျံေဲ႕္းဲ႕ေဒျပသည္။ 

 

ေ ဒသတအိုပ္း ဒူပေတ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမတ့အိုပ မေသ ိုပံမိုပမ့မ  ္း မ  ္းူအ ံုူပေဲ႕္သဖ့္ဲ႕ေဒျပသည္။ သဘယပေေက ိုပ့္ 

ဆပအေဒ ပ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒမ္  ္းဒျပ ဒူပေတ မ  ္းူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့သ ္း ဆခအ္းံုတပသ ကပမ  ္း သ မတွပရ တအိုပ 
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ဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပသအိုပ့္မရံသိုပ္းုႏိွုပ့္ ဒူပေတ မွရရွပေဒ  သက ပိဳ္းေက ္းဇ္္းမ  ္းကပအ ၄ိုပ္းတပအ႔သ ္းေက  ပာအငပ၍ 

ံဲ႕ိုပဲ႕မွူ ပတပ၀ိုပူ ္းဒ္မ  ္းသ ္း ဲ႕ပအမပအီ ္ံးူ ္းေဲ႕္းၿဲံ႕္း ေဆ ိုပရအကပေဲ႕္းံသိုပ္းတပအ႔ေေက ိုပ့္ံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ ၄ိုပ္း၏သက ပိဳ္း 

ဆကပဒျပ ဒဘ ၀ေတ မ  ္းကပအ ဆပအ္းဆပအ္းရအ ္းရအ ္း ော  ့္ငျပ္းက ဆိုပ္းံသိုပ္း္၊ ဆိုပ္းရဖမအဖေတမိွဳကပအဆကပာကပ 

တျပရွပေငၿဲ႕ံ္း ဲ႕ပအမပအက ယပံဲ႕ငပ႔ာ ံသိုပ္း္၊ တသေတရခ ံဲ႕ိုပ္း ငပေဒ  ဲ႕ဋိအကၡ မ းကို ြ းျပ္ေအေလ ္ေးျအင းပဖ  

 

္ေ  ားျပ။လုခုးာ ငပ ားျိုးအာ  ္ေ္ားျးပး မ း် လ္  ္ေအးာ  ္ေ္ားျးပး မ း ိွငပဖ ားျ

ားျပီးး။မငပးးျးကလးပး  းျပ္ော  မ းကိ ုးျီပတကပ ြအာပ  ခ္ြ ိုးာိးုာကပ  အအိွိ္ော ငပးျး ခာုအပ။မုအပအ ာ ငပ

ငပ ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ းးအင၀ငပ အ္း္ေအငငပး္ေတ ငပအ ကပ   းပ ာာက္မူ  အဓကိလိာုအပ။မကပြ းျပ္ေၾက ငပး  ိ

 ိအိွလိ ၾကအင းပဖ ၄ငပးာြအငပ  သ ၀ အ ာပ၀ပပးကမငပ ိွ အအိွိ ုိငပ္ေ  ာကမို း္ေကမးဳးေ္း မ း ီအ   - 

က ဗ ပပ ို္ေလိွ ငပြ။ငပး ာို္ကိလုးပး  ိအိွလိ ၾကအင  းပဖ  ္ေ 

္ေ  ။ခြအးပ ္ မ း းပ  းျပ္ော  မ းာ းးျး ခာုအပ။မုအပ းပဖ လုအပငပပးးျီပာ ငပ ာာက္မူ  အဓကိအင၀ငပ္ေတ ငပ အ 

အ ကပ ္ မ း ြ းျပအခု   က ာ္ေအာာ ကပာ းြ ငပဖ ာလ ပပ မ းြအ းြအးး  းျပ္ော  မ း္ေအော ငပ  ိွ

 ိွး။ုိ္ေပ   မ း ္ေၾက ငပဖလးပး ၄ငပးာို ္းပ ာ္ေအးာႀကးးတခးု  ္မ းြ းျပအင းပဖ 

 

ာ ိွးျပ။မုအပာ းြ ငပဖ ္ေ  ။ခြအးပ ္ားျုာ  ္ေ္အိုငပ းျပ္ော လုအပငပပးာ း  ုခး အပလိွမငပ ္ော ကပအင ာ

 ာ္ေြ။။ခ ာ။မကပ မ း  အအိွိအပပ ာ ခုးြအု။္ေဖၾကအင းပဖ ၄ငပးာို္ ိွ  -  

၁သည္။ ဆိုပ္းရဖုႏအမပ္းဲ႕ေ္းမ ့
၂သည္။ သ ္းငျပ္းေဒ  ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ ့
၃သည္။ ဒယခဇ တမ  ္းသ ္း သအဖေ၀ဒခအ္းူအဖရ တအိုပ တရ ္းမ ွတမ့မရွပံ သိုပ္း  
၄သည္။ သက ပိဳ္း ပေရ ကပမ့မရွပေဒ  ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ ့ူင ပူ 
၅သည္။ ားပအသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ူ ငူပမွ ေ ဒသူပအ္းရသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ူငူပမ္၀ေ  ဒပအ႔ေံဲ႕ ိုပ္းာအဖာ ံသိုပ္း 
၆သည္။ ေရရွျပတျပတခ့္သပအိုပံမဖမ့သ ္းဒပရွပာ ေူမ ့
၇သည္။ သူပအ္းရသုအဖ႔သူျပ္း၏ ာသ္ိုပသ ္းုွႏိုပ့္ ရခဲ႕ခအေိုအ သ ္းငျပ္းမ့ 
 
 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း၏ သဓပဲ႕ၸေယပ ုအိုပ့္ဆပအသ ကပမ  ္း 

 

၁ဖ 

 းျပ္ော  ိွငပဖအာပ ာပ္ေ  လုအပငပပးးျီပားျပ။ု။ာု ငပ ္ေ  ။ခလ္ဖ ုိွ ဖ္ေဖ္ေ၀ငပ၀ငပ အင၀ငပ္ေပ္ေ    

  းပ းပဖာ္ေြ။ာ္ေပ  မို း တိုဖ (FAO ၁၉၇၈) 

 

၂သည္။ ေ ဒုအ႔ခၿုပိဳ္းေရ္းသတအကပ ေ ဒ သခမ  ္း၏ာအပသဲ႕ပသ ကပံုူပေဒ  

ဒူပေတ ဒယခဇ တမ  ္းကပအ ံုျပ့္ဆျပ္း ေဲ႕္းရငပုႏွိုပ့္ ေရရျွပ အတပယဒ္ခအ္းူအဖ 

ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပုႏပအိုပရငပသတအကပ ံဲ႕ျပဒ္မ  ္းကပအ ာအဲ႕ပဲ႕ပအိုပသအိုပ့္ေဲ႕္းံသိုပ္းသည္။ (FAO ၂၀၀၈) 
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၃ဖ ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ းး းျိကုပအမိုးဖာုပလအုပ  းျပးျပာ ငပ ားျာိပာ္ေ  ာြ းျပ အင၀ငပ္ေပ္ေ  ် 

၎ြအးပ ္ မ း ဖာုပရ္ ခုးးျ ္ေ္ေပ းပဖ  းျပ္ော  ရခဳးေ ာ မ းာ း ဖိပပး ိ ပးးျး ခ ာုအပ။မုအပြ။ငပးဖ 

(Gilmour and Fisher ၁၉၉၇)  

 

၄ဖ  းျပ္ော  ရခဳးေ ာာအငပးာြ းျပ မ းာ း ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ းး ာကမိုး္ေကမးဳးေ္းာာ ကပ ားျ

ားျိုးအာ  ္ေ္ားျးပး ိွငပဖအ္း္ေအငငပးက  ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ းာ း လအုပအိုငပ။ ငပဖ္ေအးအပပ ာ 

ာ  ္ေ္ားျးပးားျပ။ာုြ းျပ  ပပားး္ေအးြ။ငပးဖ (Nepal ,  ၂၀၀၄)  

 

၅ဖ းျ း၀ာပ္ေပ္ေအး် းျပဖာုပလအုပြ။ငပး်ာြ။ း းျပ္ော ဖ ကပအးျကးပး မ း် ္ော အိငုပးာိအးိျ းပပ မ း် ာအ

ာအငပ 

 ိွငပဖ ာ့၀ငာို္း အိွငပ ပပ္ေပဖိုငပ   သ ၀အာပ၀ပပးကမင ပ် လ္  ္ေအး ိွငပဖသ   ္ေအးတိုငပအ  ာ္ေအးအင  

   မ း 

အင၀ငပ္ေ   းျးးအ  းြ းျပာ ခုး။မ   ိွငပဖာြ။ းာ ခုး။မ  ာာ ကပ ္ေ  ။ခ မ း ိွ  းျပ္ော ဖ ကပာအငပး

ပးာြ းျပ မ း ာ း းျး ခ။ပပ္။ ္ောုအပ။မုအပ  ဖ  ္ေ

 ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ းာ း ာ္ေ

ာ္ေြ။။ခ းပဖ  းျပ္ော းျး ခ။ပပ္။ ္ေ  က႑ာ းလခုးကိ ုက္းး္ေဖ ကပအခဖ္ေအးအပပ လိ

လိုာအပ ္ေ  လကပ္ော ္္ေတ ငပအ ကပြ။ငပး် ာာာပအး ်  အိ ခ ိွငပ္ ္၀င  မ း် ာ 

ာ  ္ေ္ားျးပး မ း ိွငပဖလုအပငပပးးျီပ မ း ာာ္ာက အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ္ေတ ငပအ ကပ  ဖ  
(RECOFTC ၂၀၀၄) 

 

၆ဖ ္ေကမးအ  ာတငပဖ  းျပ္ော လုအပငပပး ္ေတ ငပအ ကပြ။ငပးားျပ။ုြ းျပြအးး် ္ေ  ။ခြအးပ ္ ားျာု  ္ေ္အို
ိုငပ းျပ္ော  ားပ္ေဖ ငပအ ာ ငပ ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ းကိရုပာိုငပ းျး ခကိပပး္ေအးတ ္ေြ။ငပး် ာ္ေ
ာ္ေက ငပာဖးပ္ေ  ပ္ေတ ငပ အ ကပြ။ငပး်  းျ
 းျပ္ော ဖ ကပအးျကးပး မ းာ း းျိကုပအမိုး ဖိ
ဖိပပး ိ ပး ဖုာပရ ္ခုးးျ ္ေြ။ငပးးျ းပဖ ကိးျကအအပ မ းကိ ုာ မ းအိုငပ္ေြ ာ္ေအော ငပ းျု
းျု္ေအငငပးအင၀ငပလုအပကိုငပြ။ငပးြ းျပ ြ ငပဖ  းျပ္ော က ႑ ိွ လ္
လ္  းျးးအ  း္ေအး ိွငပဖ္ေ ္ းျပးျပ တိုငပအ  ာကမိုး္ေကမးဳးေ္း မ း ြ းျပဖ ပပးအအိွိြ။ငပးဖ ွိျခင္း။ (Martel & Whyte, ၁၉၉၂) 
 
၇ဖ ္ော ငပြ ငပ္ေ   ္ေ  ။ခြအးပ ္ားျုာ  ္ေ္အိုငပ းျပ္ော လုအပငပပးားျပ။ုြ းျပအပပ လိ
လိုာအပ။မကပ ိွ  းျးျပ ိွပပ္ေ   တခုးြ ာပ။မကပားျပ။အုအိွိအပပ ြအးပ ာ္ို္းအ္း္ေအငငပးအင၀ငပ္ေတ ငပအ ကပြ။ငပး္၊ 
အးပ ိွပပး။မကပအပပးာိငုပ အအိွ္ိော ငပ  းျပ္ော ၀ပပဖ ပး မ း ွိျခင္း။ (forester)ာ္ေပြ ငပဖ ္ေ 
္ေ  ။ခြအးပ ္ မ းာ း ဖိ
ဖိပပး ိ ပးၾကအပ ာပ ္ေတ ငပအ ကပပြ။ငပး ဖကပ ြအးပ လ္္ဖ ုိွငပဖာာ္ အး္္ေအငငပး္ေတ ငပအ ကပြ။ငပးဖ ွိျခင္း။ (Eckholm et 
al, ၁၉၈၄) 
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၈ဖ ္ေ  ။ခြအးပ ာ္းျာု  ္ေ္အိုငပ းျပ္ော း ာ္ေြ။။ခကမ္ေ   ာ။မကပာလကပ မ း ိွ - 
္ေ  ။ခြအးပ ္ မ း ိွ ီအ္ေ ပးပးလ ပးာအ ဖငပအိွ းြအာပ  းးျ    ာ
 ာပ ိွာပ္ေၾကြင ဖ း းပဖ  းျပ္ော ပရပပ ိိာပားျပ။ာု း ဖိပပး ိ ပးာအုပ။မုအပြ။ငပး် ၄ငပး းျပ
းျပ္ော  ိွ  းျပ္ော ဖ ကပအးျကးပး မ းာ း ဖာုပရ ္ခုးးျ ္ေြ။ငပးာ္ေအော ငပ ားျိုးအာ   ္ေ္ားျးပး ိွငပဖ ာြ
ာြ။ းာ  ္ေ္ားျးပး မ းး  ာိ း္ေအး   မ း ိွကငပးလ ာပြ။ငပး် သကယပ၍သဆပအဲ႕ေ 
ဒူပေတ တအိုပ ူ္ံးဲ႕အ ္းံုူပဒူပုႏွိုပ့္ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း  အတပယ္ဒခအ္းူအဖုႏပအိုပဲ႕ေက ေ ဒသခ
သခံဲ႕ျပဒမ္  ္း သေငံုိုပ့္ ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္းဆပအိုပရ (economic exploitation markets) ုပသ ္းေဲ႕္းမ့မ ွက
ကိုပ္းာအတပံသိုပ္း္၊ ေ ဒသခ ံဲ႕ျပဒ္မ  ္းတအိုပ ၄ိုပ္းဒူပေတ ုႏွိုပ့္ ဒူပေတ ေံမ ေရရွျပဲ႕ပအိုပဆပအိုပသအိုပ့္ရွ
ရွပၿဲ႕ံ္း သတ္တကအတျပရွပေငဒျပ့္ ဒူပေတ ဒယခဇ တမ  ္း၏ သင ဂတပ သက ပိဳ္းူ္ံးဲ႕အ ္း သခူ  ္းသအိုပ့္ ကပအ ႀက
ႀကပိဳတိုပမွငပ္းဆ ဒပံမိုပုႏအပိုပံသိုပ္းသည္။ 
ွိျခင္း။ (J. Revington, Rainforest Information Centre, ၁၉၉၂) 
 
၉သည္။ ေသဘရ းမပာိုပကအငပ္း၏  ံမပအကေရူးံ္ေဒ  ေ၀ေး ရသံမိုပံုူပဒျပ့္ ္ံဲ႕ျပဒ္မ  ္း သတအကပ္၊ ံဲ႕ျပဒ္ 
မ  ္းမွ ေရအ္းသ ယပ  ္းေဒ  ံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏သူပအ္းရ္ း္ေဒ ူက ္းသတပအိုပ္း ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပ
ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ္၊ ာမ့္ေရ္းဒူပေတ ုႏွိုပ့္ ေက ္းာကပုအခ႔ၿုပိဳ္းေရ္းဒူပေတ  ူဒ
ူဒျပ့္ေ၀ေး ရတပအ႔ဒျပ ဆိုပတာ္ွ ကပရွပံသိုပ္းသည္။ (J. Burley, Oxford Forestry Institute) 
 
၁၀သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ ဒယခဇ တ သရိုပ္းသံမူပမ  ္းသ ္း ံဲ႕ိုပဲ႕ဒအခ္းူအဖဒ္မ  ္း(outsider) ၏ 
ာငမပ္းမပအ္းမ့ုွႏိုပ့္ ေသေိုပ္းဲ႕ခအံုတပ အတပယ္ဒခအ္းူအဖံ သိုပ္းမ  ္းမွ တအငပ္းာွငပရဒျပ့္ တပအကပဲ႕အဖေငရ တူပသအ
သအံ ု ပူၿဲံ႕္း္၊ ေဂးူင ပူျံမွ မ့္၊ တရ ္းမွ တမ့ုွႏိုပ့္ ာ္
ာ္မ့ေရ္းဒိုပ့္ံမတပမ့ ူဒျပမ  ္းဒျပ သဆပအဲ႕ေတပအကပဲ႕အဖ၏ သူပတပသဲ႕ပအိုပ္းမ  ္း ံုူပံသိုပ္းသည္။ (Rao, ၁၉၉၁) 
 
၂၀၁၉  သအုွႏူပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ျငငပေက ္းသ ကပဲ႕ေ သဓပဲ႕ၸေယပု အိုပ့္ဆအပသ ကပ - 
 
ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပဒျပမွ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း ကပ
ကပအယပတအပိုပကပအယပက  ဲ႕ေပိုပ ေဆ ိုပရအကပဒျပ့္ ေရရွျပတျပတခ့္ေူေဒ  ဒူ
ဒူပေတ ဒူပဲ႕ိုပူ ံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပသဒခအ္းံဲ႕ိဳံသိုပ္းဆအပိုပရ  ဒူပေတ  ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းကအပ ေဆ ိုပရအကပဒျပ
ျပ႔ ာအဲ႕ပိုငပ္းတူပရဲ႕ပရဲ႕ပ ကပအဆပအဒျပသည္။ ယ ိုပ္းူက ္းရဲ႕ပတအိုပ တူပုႏအပိုပ 
တူပဲ႕ပအိုပသဆိုပ့္မွ ူံ္းဲ႕အ ္းံုူပသဆိုပ့္သ ပ သာအဲ႕ပသကပအိုပုႏွိုပ့္ ပိုပေိုအသ သအိုပ့္သာမပ္းမ  ္း ုငပတံ္းရငပ္၊ သူ ္းသူ  
 အတပာအဲ႕ပရငပ္၊ ေဂးူငူပတျပၿိုပမပ ာ ေူရငပုႏွိုပ့္ ဒဘ ပဲ႕ တပပငပ္းက ိုပသေံသသေင ဲ႕ပအမပအေက ိုပ္းမအငပ 
ာ ေူရငပသူရွပဒျပ႔ ရ ျပရအယပသ ကပမ  ္းသငကပ ရ
ရျပရအယပသ ကပတူပသအသအ ဒအပ႔မးအတပ တ ူပသအ ကပဲ႕အပဒျပ႔ ရျပရအယပသ ကပမ  ္းသတအကပ  ဒ ူပေတ  ူပ
ူပအကပသိုပ္းသဒူပမ  ္းတျပေ  ိုပံသိုပ္းုႏွိုပ့္ တျပရွပေငေဒ  ဒူပေတ  မ  ္းကပအ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္းတအပ႔ဲ႕ေပိုပဒျပသည္။ 

၅သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသ ္း ေသ ိုပံမိုပေူဒျပ့္ သသ ကပမ  ္း 
 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းေသ ိုပံမိုပေူဒျပ့္သသ ကပမ  ္းကပအ ဒပရွပေူရငပသည္။ 
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ာအပသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊  ေရ ိုပူ ခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

 ၁ င ရံ ၃၀ မပင ပူ 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ  သဓပဲ႕ၸ ယပုအိုပ့္ဆပအသ ကပကအပ ံဲ႕ငပာျပကအပ္းက ္း၍  သဆအပဲ႕ေ သူအသ 

ုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ေသ ိုပံမိုပေသ ိုပ ေဆ ိုပရအကပငပအိုပရငပ ာအပသဲ႕ပဒျပ႔ သသ ကပသာကပမ  ္း 

ကပအ ေဆအ္းေုႏအ္းမျပံုူပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္းသုအဖ႔ိုယပ (၃) ုအဖြသအဖသ ေရ ိုပူခအူ ရအကပုႏွိုပ့္ မ က ဲ႕ိုပမ  ္း ေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• သုအဖ႔ာအပကပေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ေသ ိုပံမိုပူအ တျပေ  ိုပုႏအပပိုပမျပ့္ 

သသ ကပသာကပမ  ္းသ ္း မပငူပ (၂၀) သငပ႔ေဆအ္းေုႏအ္းသပအိုပ္းဲ႕ေသည္။ 

• ရရွပာ ေဒ သသ ကပတူပသ ကပူသံ ္း ေရ ိုပူခအူက ၠဴတူပရအကပူံေဲ႕္တအိုပ သ ေရ္းသအပိုပဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒဒ္ျပ သုအဖ႔တူပုအဖ႔ူံ၏ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပမ  ္းမွ တ္ျေံဒ သသ ကပသာကပမ  ္းသ ္း 

ူအေဆ ိုပ္းသ A-0 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ ကဲ႕ပဲ႕ေသည္။ 

• ၎ေင ကပ မတ္ျံေဒ သသ ကပသာကပမ  ္းသ ္း ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ခမ ွ သေကခံဲ႕ိဳေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပ 

မ  ္းရယ္သ A-0 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပကဲ႕ပဲ႕ေသည္။သုအဖြ၏ေဆအ္းေုႏအ္းမ့ရာ ပမ  ္းသ ္းံသခိဳိုအခ၍ ဆအပာအပရိုပ္း 

သုွႏူပသ ိဳဲ႕ပကအပ ေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ မပမပံဲ႕ိုပဆိုပ  ္းေဒ  သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ေသ ိုပံမိုပူအ  

တျပေ  ိုပုႏအပိုပမျပ့္ သသ ကပသာကပတူပသအံသိုပ္းူသံ ္း ရွိုပ္းာိုပေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပငွိုပ့္ 

တ္ျံေဒ သသ ကပရွပဲ႕ေကေ  ကပံဲ႕၍သဒပသမတွပံဲ႕ိဳ ေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းမတွပူအမ  ္းသ ္း ံုငပ႔ေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

မတွပသ ကပ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ေသ ိုပံမိုပူအ  တျပေ  ိုပုႏအပိုပမျပ့္ 

သသ ကပသာကပမ  ္းသ ္း ႀကပိဳတိုပံဲ႕ိုပဆိုပ ေရ္းဒ ္း  ္းဲ႕ေသည္။  

ေသ ိုပံမိုပေဒ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ာအဲ႕ပိုငပ္း သေံသသခမမ္  ္း  ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 
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္ေ  ။ခြအးပ ္ားျာု  ္ေ္အိုငပ းျပ္ော လုအပငပပး းပ  းးြ။ းးျး ခကိပပးငရပ္ေလး မ း ိွာတငပဖ  ိ

 ုိငပငခ္ေအငငပး  မ းးျ  း ပိုငပငခာတငပဖ  းျပ္ော းျး ခ။ပပ္။ ္ေ ု းျပ္ော ားျးားျီပ ို္ းျု

းျုးျးပး္ေြအ ငပးလ္ေြ းျပ္ေအေလ အင းပဖ  းျပ္ော  မ း ာ္ေအော ငပာ မ းးျ ု းိွ။ို္ေပၾ က းပဖ က 

က ၻ ္ေအေအိွ ိတ ငပးအ္ေ   ပးအငး္ေ  လ ္ပပး္ေအငငပးွိျခင္း။ (၈၀၀) ာၾက းာ ငပအိွ္ိေ   ။ိုငပ   းပဖ တက

တကပ  ရပပ းလးပ   မ း္ေၾက ငပဖ ၄ငပးားျာု  ္ေ္အိုငပ းျပ္ော လုအပငပပး းပ လ ပပ။္ေ္္ေ  တရပးျု ိွးျပ  ိွးျပ။

ပ။ုာာ ငပး ာိုးာကပြ းျပ္ေအေလ အင းပဖ ဤပ

ဤပ းလးပ  ာ္ေအော ငပာ္ေြ။။ခ၍ ၄

၄ငပးာို္း ္ေအအိွးပားပာခဖ္ေ   လ္္ေပ   သ၀အအိွိအပပ ိွငပဖ ္ေအအိွးပားပာခဖ္ေ    းျပ္ော  မ း ိွငပဖ ာပ

ာပပးာ္းး  ိွမ္ေ   ာ

ာ။ ငပဖာ္ေအး မ း အ အိွအိပပာာ ကပ် ္ေ 

္ေ  ။ခြအးပ ္ားျာု  ္ေ္အိုငပ းျပ္ော လုအပငပပးကိ ုပး

ပးပးလ ပးားျပ။ာုြ းျပ ာ ခုးြအု။္ေဖ းပဖ  ိ

 ို္္ေ  ပလးပး ရ္ေ

ရ္ေပ္ာ။မိပပာဖိ ္ေ  ။ခြအးပ ္ားျုာ  ္ေ္ အုိငပ းျပ္ော  လုအပငပပး မ းာ ငပ းျိပပ္ေ။ေ   မ း အိွိ္ေပတ္ေြ းျပအင းပဖ  

 

္ေပ ကပတကပာ ္ေြအ ပ  မ းြ းျပ းပဖ ာအ း ိွမာ  အအိွိ္ေးျြ။ငပး် ာကပၾက းျ   းျး

းျး ခာုအပ။မုအပ္ေးျ ြ။ငပး ိွငပဖ ္ေအအိွးပ  ခ္ြ ိုးာိုးာကပ းပဖ လ္  သ၀အအိွိ္ေးျြ။ငပးာို္ြ ငပဖ အ 

အ အပ္ေဖ း္ေပ။မပိပာ ငပ  ာ ။မိုိာိုငပးြအးပ မ းက ြအးပ လ္ဖ္ုာ း ာ္ေြ။။ခ းပဖ  းျ

 းျပ္ော းျး ခာုအပ။မုအပလုအပကိငုပြ။ငပးကို ္ေတ ငပအ ကပ ိငုပ းပဖ ာ။ ငပဖာလ ပး  မ းာ း အိွ

အိွ ္ေ  ္ေ  ပဖာုပ္ေပ းပဖ ္ေ  ။ခြအးပ  ္မ းး လိုာအပ။မကပ မ း ိွငပဖးျိာပ၀ငပးျ း   မ း ိွငပဖ လိ

လိကုပ္ေလမ  းး္ေဖ အိွ္ိေ   ာကိမ္ေ   းျပ္ော ားျးားျီပ မ းာ း ြအငပတငပအပပ်  ြအုြအငပ္ေအးအပပ လိာုအပလိွမ

ိွမကပ အိွ္ိေပတ္ေ ြ းျပအင းပဖ  

 

္ေ  ။ခြအးပ ္ားျာု  ္ေ္အိုငပ  းျပ္ော လုအပငပပးတိ ုးပ ိွ  ာ္ေၾက ငပးာအ ာ းျပ  ္ာုပအ္ေ ၎ာ

၎ာို္း အိုးအ ာက္မူ  အဓ္ေလဖဖခုးဖ ပးးျီပလ  မ းာအ ာ္ော ္ာၾကခု မ း အိွိ။္ေဖြအးးြ းျပအင းပဖ  ိ

 ို္္ေ  ပလးပးအ္ေ ္ေ  ။ခ ြအးပ ္ ားျ

ားျုာ  ္ေ္အိုငပ းျပ္ော လုအပငပပးာ း ္ော ငပြ ငပ  အအပပ ္ော ကပအငာ။မကပ မ းကိ ုဖး

ဖးပဖ  ငပးးျီပးးျ းအပပ လိုာအပအင းပဖ 

 

၁သည္။ သရျပသေဒအ္းရွပေဒ  သရိုပ္းသံမူပမ  ္းရရွပုႏအပပိုပမ ့

ာအငပးာြ းျပ မ း္တုိုအ ာ ငပ ္ေအအိွးပားပာခဖ္ေးျ္ေ    းျ

 းျပ္ော းျး ခာုအပ။မုအပ  ာာ ကပပ ္ေအငငပးးျအပ ာ ခုးြအုအ းပဖ ာအ  မ းြ းျပအင းပဖ ရင

ရငပးာအငပးာြ းျပ မ းကိ ု္ေြ ်  းျပ္ော ် လ္ ိွငပဖ ္ေင ္ေၾကးအခအခု္ေင း၍္ ော္းမ ပိဳ္းသအဖံ သ ္းုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။  
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၂သည္။  ပေရ ကပေဒ  မပ္ေ ္၊ ီဲ႕ေ ္၊ ငျပ္းီဲ႕ေ ုွႏိုပ့္ ျငငပေက ္းသ ကပ 

 ုိငပငခ္ော ပ္ော ပ မ း မ းာ ငပအိွ္ိေ    းျပ္ော  မ း းပ  ိ

 ုိငပငခ္ော ပ ိွ အုိငပတိငုပလိွမကပအိွ ိ းပဖာာ ကပ  းျ

 းျပ္ော ာာ ငပး ိွ ္ေ  ။ခြအးပ  ္မ းး ဖာုပရ ္ခုးးျ ္ေ   ာ းလခုး းပ ာ 

ာ မ းာ းြ ငပဖ ာအ း ၀ငပ ဖာုပလုအပြ။ငပးြ းျပ္ေပအင းပဖ ားျိးုအ းီအ္ေ ္ေၾက ငပးာအ အခ

အခဖအိုးကး္း   အိွိအငက ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ း းပ သ  ိွမ  ္ေ

 ္ေတ ငပအ ကပ ိုငပအငဖ ြ ပပ   ုိငပငခာ ငပ ္ေ  ။ခြအးပ ာ္းျာု  ္ေ္အိုငပ  းျပ္ော လုအပငပပး ားပ္ေဖ 

ဖ ငပ အပပာာ ကပ ္ေဖ ကပအခဖ္ေအးအပပ  ္၀င  မ း ိွငပဖ   

  ္ေ္းျးပးားပ္ေတ ကပအခု မ း အိွအိင းပဖ ဤ  ္ေ္းျးပး ားပ္ေတ ကပ အခု မ း းပ  ိ

 ုိငပငခ္ော ပးးျးးအ  း္ေအး  ္ခြ ိုးာိးုာကပ္ေးျအပပ ိွငပဖ  သ

 သ ၀အာပ၀ပပးကမငပ ္ေ ္းျပးျပ မ းြအပပလးပ ဖိပပးးိွအိပပ ိွငပဖ ္ေ  ။ခ မ းး ာ္ေ

ာ္ေြ။။ခလိာုအပ။မကပ မ းာ း အ းပအ ရပလိွမကပ  းျပ္ော  မ းာ း းျး

းျး ခာုအပ။မုအပ အပပ ြအးပ လ္ဖ္ကုို ။ ငပဖြအု္ေအးအင းပဖ   

 

၃သည္။ ဒူပေတ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ ္သုအဖ႔ပိုပမ  ္းသေငံုိုပ့္ ရိွုပ္းာိုပ္းတပက ေဒ  ေံမယ ာအဲ႕ပကပအိုပပသအိုပ့္ရရွပံ သိုပ္း 

ေက ္းရအ ဒ ္းမ  ္းုွႏိုပ့္ဆကပူဲ႕ပဲ႕ေ၀ိုပဲ႕တပဒတပေငဒမ္  ္းသ ္း ေံမဒယခဇ တမ  ္းုွႏိုပ့္ ဒဘ ၀ဒယခ 

ဇ တသရိုပ္းသံမူပမ  ္းသေဲ႕္တအိုပ ၄ိုပ္းတပအ႔၏ာအဲ႕ပဲ႕ပအိုပသအိုပ့္မ  ္းသ ္း သဒပသမတွပံဲ႕ိဳေဲ႕္းရမျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 

သူပအ္းရမွံဲ႕  ငပ္း  ္းဒျပ့္ ီဲ႕ေ မ  ္းုွႏိုပ့္ေ ဒဆပအိုပရ ီဲ႕ေ မ  ္းဒျပ ာအဲ႕ပဲ႕ပအိုပသအိုပ့္မ  ္းကပအ ုငပတံ္းေဲ႕္းာွ ကပ 

ရွပၿဲံ႕္း ဒူပေတ ဒယခဇ တမ  ္းုွႏိုပ့္ံဲ႕ျပဒ္္၊ ံဲ႕ျပဒ္သသ ိုပ္းသ ိုပ္း  ္းရွပရမျပ့္ သေံသသခူျပ္း မ ီပ္းူျပ္းကမပ္းမ  ္း 

သ မွတပရငပုႏွိုပ့္ သုအဖ႔သူျပ္းိုယပတူပသအ တျပေ  ိုပရငပသတအကပ ဲ႕ခ့္ဲ႕ပအ္းကျ္ံာ ွကပရွပဲ႕ေဒျပသည္။ သဆပအဲ႕ေ 

ာအဲ႕ပဲ႕ပအိုပသအိုပ့္မ  ္းဒျပာျပ္း ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း ဒေဘ တ္ျံၿဲ႕ံ္းံုူပဒျပ့္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ငယပငပမပတပ 

သတအိုပ္းတအိုပ မျပဒျပ့္ကပ ၥူရဲ႕ပသ ္း မျပကဖ့္ဒပအ႔ေဆ ိုပရအကပမျပ ူဒျပံုိုပ့္ ဒတပမတွပရမျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။    

 

၄သည္။  ပေရ ကပေက ိုပ္းမအငပေဒ  ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ ့

 ပေရ ကပေဒ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ံုူပေူရငပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း တျပေ  ိုပရ တအိုပ 

သက ပိဳ္းသံမတပ သမ  ္းဆခအ္းသတအကပ ေငရ မငွပံုူပရငပ ာပအသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမဆ့ပအဒျပမွ  သူပအ္းရမ ွ

ံဲ႕  ငပ္း  ္းဒျပ့္ ီဲ႕ေ မ  ္း္၊ ေ ဒဆပအိုပရ ီဲ႕ေ မ  ္း္၊ ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္းမ  ္း္၊ သုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းုွႏိုပ့္ 

ယိုပ္းသုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းသတအိုပ္း ာျပဲ႕တပေငေဒ  ာအဲ႕ပဲ႕ပအိုပသအိုပ့္ုႏွိုပ့္တ ၀ငပယ္မမ့  ္းသေက ္း သံဲ႕ငပသာငွပ 

ဆကပူဲ႕ပာွ ကပ ရွပံ သိုပ္းံု ပူဲ႕ေဒျပသည္။ တ ၀ငပယ္မသ့ဲ႕ပအိုပ္းတအိုပ သဓပကသ ္းံုိုပ့္ ဆခအ္းံုတပသ ကပသ မျပ့္ ဒ္မ  ္း 

(decision-makers)္၊ သေက ိုပသ ျပေု ပေဆ ိုပရအကပဒ္မ  ္းုွႏိုပ့္ ဒဘ ၀ဒယခဇ တ ဒခအ္းူအဖဒ္မ  ္း 

ဲ႕ေ၀ိုပေငၿဲ႕္ံး  ပသပအကပ ဲ႕ ကပူ ံ္း ာွ ကပရွပေဒ  ဒဘ ၀ဒယခဇ တ သရိုပ္းသံမူပမ  ္းုွႏိုပ့္ ယိုပ္းဒဘ ၀ 

ဒယခဇ တသရိုပ္းသံမူပ ဒခအ္းူအဖဒ္မ  ္းသေက ္း ေဲ႕ေိုပ္းူဲ႕ပျွပုႏပ့ိုပ္း 
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ဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပ ေဲ႕္းရမျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ ေက ိုပ္းမအငပေဒ  သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ၏့ သဓပကက ေဒ  သေံသသခာကၡဏ  

မ  ္းတအိုပ တ ၀ငပသခမ ့ (accountability)္၊  ပေရ ကပေဒ  ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ ့ (effective participation)္၊ 

ရွိုပ္းာိုပ္းံဲ႕တပဒ ္းမ့(transparency)္၊ ုႏွိုပ့္ တျပဆဖီဲ႕ေ ၏ ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္းသေဲ႕္ 

ာပအကပင မ့(following the rule of laws)တပအ႔ ဲ႕ေ၀ိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

 

၅သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒမ္  ္း၏ တကပေကအေဒ  ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပမ ့

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းတအိုပ ံဲ႕ျပဒ္မ  ္းဲ႕ေ၀ိုပာ မဒ့ျပ ဲ႕ မဆခအ္း 

သဆိုပ့္မွဒျပ ေင ကပဆခအ္းသဆိုပ့္သ ပ ာအပသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္

သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပာအဲ႕ပိုငပ္းဒျပ ေသ ကပဲ႕ေသသ ကပမ  ္း သ ္း ေဆ ိုပရအကပရငပ ံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ူပတပသ ္း 

 ကပဒငပမ့မ  ္းကပအ ာပအသဲ႕ပေဒ ေေက ိုပ့္ ဖိသုသ ကပဒျပ သာအငပသေရ္းႀကံ္းဲ႕ေဒျပသည္။  

• ဲ႕ပအိုပဆပအိုပမမ့  ္းုငပတ္ံးေဲ႕္းရငပ 

• ရွိုပ္းာိုပ္းံဲ႕တပဒ ္းေူရငပ 

• ဒေဘ   ္းကအဖာအဖမ့မ  ္းသ ္းော  ့္သ ရငပ 

• ံဲ႕ျပဒာ္ ္အသ ္း ာအဲ႕ပဲ႕ပအိုပသအိုပ့္သ ဏ  ေဲ႕္းရငပ 

• ေရရွျပတျပတခ့္သပအိုပံမဖေူရငပ 

• ဒူပေတ ဒယခဇ တမ  ္းသ ္း သက ပိဳ္းရွပေဒ  သဒခအသ မ့ံုူပေူရငပ 

• ရရွပေဒ သေ  ကပသဲ႕ခ့္မ  ္းုႏွိုပ့္ သက ပိဳ္းေက ္းဇ္္းမ  ္းသ ္း မွ ေ၀ဒခအ္းူအဖရငပ 

 

၆သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒမ္  ္း၏ ူအမပ္းေဆ ိုပရျပံဲ႕ျပ့္ပမ ့

မတ္ျံေဒ ဒိုပေက ္းမ့မ  ္းမွ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ ဒေဘ   ္းမ  ္း္၊ ားအဒအတ္၊ ယခအေကျပမ့ုွႏိုပ့္ 

ကၽအမပ္းက ိုပမ့မ  ္းကပအ ုအခ႔ၿုပိဳ္းတပအ္းတကပာ ေူၿဲ႕ံ္း ၄ိုပ္းတပအ႔၏ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းကပအ 

 ပေရ ကပူအ  ေဆ ိုပရအကပုႏပအိုပရငပသတအကပ ာခအော ကပေဒ  ားအဒအတမ  ္းကပအရရွပေူဒျပ့္ ေ ဒ သခံဲ႕ျပဒ ္

သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း၏ သေံသသခသသ ကပသာကပမ  ္း ဖမွ တူပသအံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ ာကပရွပ သေံသသေင၏ 

တခအ႔ံဲ႕ငပာ မသ့ေဲ႕္တအိုပ ၄ိုပ္းတပအ႔ဒျပ ာပအကပော  ျံေ အ ံု ပူေသ ိုပ ာအဲ႕ပကပအိုပုႏပအိုပူအမပ္း ရွပရမျပသည္။  

 

၇သည္။ေ ဒာပအသဲ႕ပသ ကပမ  ္းုွႏိုပ့္ ကပအကပျမံရ့ွပံ သိုပ္း 

ဓော့္ ခအ္းတမပ္းသူီပသာ သရ ဲ႕ပအိုပဆပအိုပဒမ္  ္းုွႏိုပ့္ ူ သ ိဳဲ႕ပူ တမပ္းမ  ္းံုိုပ့္ ဲ႕ပအိုပဆပအိုပ  ္းဒ္မ  ္းမ ွ သက ပိဳ္း 

ရရွပသခူ  ္းေငေဒ  ဒူပေတ မ  ္းသ ္း က ကအယပံသိုပ္းုႏွိုပ့္ုအ႔ခၿုပိဳ္းတပအ္းတကပေသ ိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းတပအ႔တအိုပ ဒ္တပအ႔ 

ကပအယပတပအိုပ ဒပရွပာ ေသ ိုပ တအငပ္းသ ္းေဲ႕္းရဲ႕ေမျပသည္။ ဒူပေတ မ  ္းသ ္း သဒခအ္းသ ဲ႕ပအိုပသအိုပ့္မ  ္းုွႏိုပ့္ ဲ႕ပအိုပဆပအိုပသအိုပ့္ 

မ  ္းတပအ႔ဒျပ  ပအဒူပေတ ဧရပယ ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပတအိုပေင ပအိုပေဒ  ံဲ႕ျပဒ္မ  ္းသတအကပ ီံ္းူ ္းေဲ႕္း ံုူပဒိုပ့္ 

ဲ႕ေဒျပသည္။ ေရရျွပ ဒူပေတ  ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့တအိုပ ံဲ႕ျပဒမ္  ္းမွ တကပေကအ အူ  ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပာ ရငပ သတအကပ 

ေ ဒတအိုပ္း ာပအသဲ႕ပသ ကပမ  ္းဒျပ သဓပကတအငပသ ္းမ  ္း ံုူပဲ႕ေဒျပသည္။  
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၈သည္။ ာပအကပော  ျေံ အံုူပေဒ  ူမံခသငပ႔သအဖမုွ့ႏိုပ့္ ဒိုပယေ္ာ့္ာ ံသိုပ္း 
ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဒျပ မ  ္းူအ ေဒ ဇ တပေဆ ိုပမ  ္း၏ က႑ သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းုွႏိုပ့္ 

ူပတပ၀ိုပူ ္းမ့ သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းဲ႕ေ၀ိုပဲ႕တပဒကပေငေဒ  ာ္မေ့ရ္းာအဲ႕ပိုငပ္းတူပသအ ံုူပဲ႕ေ ဒျပသည္။ တသအတျပ္းံုိုပ့္ 

သ ္းာခအ္းံဲ႕ျပ့္ူခအေဒ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း မရွပေဒ ပာျပ္း၄ိုပ္းဒျပ ဒူပေတ သ ္း 

မျပဒ္မွူမံခသငပ႔သအဖေငဒငျပ္း္၊ မျပဒျပ့္ရျပရအယပသ ကပမ  ္း္၊ မျပဒျပ့္သေံသသခဒယ ဇ တမ  ္း ူဒျပ့္တပအ႔ 

သေဲ႕္တအိုပ မ  ္းူအ မွံတျပေငဲ႕ေဒျပသည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဒျပ ဆကပူဲ႕ပ 

ဲ႕တပဒတပေငဒ္မ  ္းမွ ံဲ႕ င မ  ္းုွႏိုပ့္သမ  ္းသ ္းံုိုပ့္ူပတပ၀ိုပူ ္းမ့မ  ္း္၊ ဒူပေတ မ  ္းတအိုပ ၄ိုပ္းတပအ႔မ ွ

ာအဲ႕ပေဆ ိုပာအပဒျပမ  ္းကပအ  ံဇပအိုပ္းေရ္းဆအဖရငပုႏိွုပ့္၎တပအ႔သတတ္ကအ မျပဒပအ႔ာအဲ႕ပကပအိုပမျပ 

ူဒျပတပအ႔ကပအ ေု ပ အတပရငပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ မ  ္းူအ ေဒ  ူပတပ၀ိုပူ  ္းမ့မ  ္းကပအ တသ ပငပတျပ္း္၊ 

တေငရ တျပ္းတအိုပ ေဆ ိုပရအကပ ေဲ႕္းရငပ ရိွုပ္းာိုပ္းံဲ႕တပဒ ္းေဒ  ူံမခသငပ႔သအဖမ့ာအဲ႕ပိုငပ္းမရွပံသိုပ္းေေက ိုပ့္ 

ာပအကပော  ျံေ အ ံု ပူေဒ  ူံမခသငပ႔သအဖမ့ ုႏွိုပ့္ ဒိုပယ္မ ့ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္း ာပအသဲ႕ပ ဲ႕ေဒျပသည္။     

 

၉သည္။ သက ပိဳ္းဆကပူ ဲ႕ပဲ႕ေ၀ိုပဲ႕တပဒကပဒမ္  ္း၏ သက ပိဳ္းူ္ံးဲ႕အ ္းျျံငတပမ ွတေသ ိုပ ေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း 
ဒူပေတ ဒယခဇ တမ  ္းသ ္း ေရရွျပသဒခအ္းသ ံသိုပ္းုႏိွုပ့္ ူံမခသငပ႔သအဖံသိုပ္းဒျပ ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒတပ ေငဒ ္

သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းသေက ္းတအိုပ သတတ္ကအဲ္႕္းေဲ႕ေိုပ္းာအဲ႕ပေဆ ိုပံသိုပ္းသ ္း ာပအသဲ႕ပေေက ိုပ္းကပအ ယသအသသ ပငပသသေတအိုပ 

ာ္သမ  ္းူအမ ွ ာကပသခေငၿဲ႕ံံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ ဒပအ႔ေဒ ပာျပ္း သတဲ္႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းဒျပ ာသ္မ  ္း 

ဒေဘ တ္ရခအမွ ံုိုပ့္ ုအ႔ခၿုပိဳ္းတပအ္းတကပမ့မရုႏပအိုပဲ႕ေသည္။ ေ ဒ သခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း၏ ဤဒအိုပံဲ႕ိုပ 

ာကၡဏ မ  ္းဒျပ သူပအ္းရ သုအဖ႔သူျပ္းမ  ္း္၊ ေ ဒတအိုပ္းသုအဖ႔သူျပ္းမ  ္း္၊ 

ုအ႔ခၿုပိဳ္းတပအ္းတကပေသ ိုပ ေဆ ိုပရအကပ ေငေဒ  သုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းမွ  ပေတအ႔ဆကပဆခဒျပ့္သသေတအိုပ 

သ ္းငျပ္းသ ကပမ  ္း ံုူပေူဲ႕ေဒျပသည္။ ဆကပူ ဲ႕ပ ဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္း၏ သသငပ္းက႑ ္ေတ ငပအ ကပ္ေအး းပဖ ပး

ပးပးလ ပး  မ းကပအ ော  ့္ငျပ္းေူၿဲ႕ံ္း 

သသငပ္းက႑ မ း ္ေြအ ငပးလ္ေ  ကို းျး ခာုအပ။မုအပ   ာအးပာ္ေ  း မ း လးပး္ေလမ ဖကမ္ေးျအင းပဖ 
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၆သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသ ္း ေ  ကပဲ႕ခ့္ေဲ႕္းေငေဒ  မပ္ေ ္၊ ီဲ႕ေ ုွႏို့္ပ ျငငပေက ္းသ ကပ 

(က) ဒူပေတ မပ္ေ ုွႏိုပ့္ ီဲ႕ေ ဲ႕ေ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  သသ ကပမ  ္း 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ဒူပေတ က႑ုွႏိုပ့္ ဆကပူဲ႕ပေဒ  မ္ပေ ္၊ ီဲ႕ေ ုွႏိုပ့္ ငျပ္းီဲ႕ေ တပအ႔၏ တျပရွပမ့သ ္း ဒပရွပေူရငပသည္။ 

• ၎ ံဲ႕  ငပ္းသ ကပမ  ္းမွ ေ ဒ သခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသ ္း ေ  ကပဲ႕ခ့္ ေဲ႕္းေငဒျပ႔ 

သသ ကပမ  ္းသ ္း ဒပရွပေူရငပသည္။ 

ာပအသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း  

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊  ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ဒကပဆအပိုပရ  ီဲ႕ေ ဲ႕အ ပမ 

မ  ္းေု ပံဲ႕  ္းေဒ  PPT 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ေသ ိုပံ မိုပေူဒျပ့္သသ ကပမ  ္း ငမ့င ံဲ႕ ဲ႕ပအူတ  
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• ၄၅ မပင ပူ 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဒူပေတ သဲ႕ေသပိုပ ဒူပေတ  

က႑တူပသအာခအ္းုႏွိုပ့္ဒကပဆအပိုပေဒ  ီဲ႕ေ ေေက ိုပ္းဆအပိုပရ ံဲ႕  ငပ္းသ ကပမ  ္းသ ္း ဒပရွပမသ့ေဲ႕္ 

ီံ္းူအ ေမ္းံမငပဲ႕ေသည္။ 

• ဒူပေတ မ္ပေ  (၆) သ ကပံုူပေဒ  က ကအယပံသိုပ္း္၊   ပူီပတျပတခ့္ံသိုပ္း္၊ သေံသသခူ  ပတပေငေရ္း 

ာပအသဲ႕ပသ ကပ္၊ ူအမပ္းေဆ ိုပရျပတအပ္းတကပံမိုပ့္မ ္းေူံသိုပ္း္၊ ံဲ႕ျပဒ္တအပ႔က 

ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပာ ေူ ံသိုပ္းုႏွို့္ပ ံဲ႕ျပဒ္သတအိုပ္း ုႏအပ္းေက ္းတကပေကအဒျပ့္ 

သဒပရွိုပဒငပေငေူံသိုပ္း တပအ႔႔ရွပဒျပကပအ ေံဲ႕ ံဲ႕ဲ႕ေသည္။  

•  ပအ႔ေင ကပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္ သူအသုအဖ႔ဒူပေတ ဒျပာျပ္း ဒူပေတ မပ္ေ ုွႏိုပ့္ သက ခိဳ္းပိုပေဒ  

ာအဲ႕ပိုငပ္း ံုူပေေက ိုပ္း သ ပတပဆကပေဆအ္းေုႏအ္းံဲ႕ဲ႕ေသည္။ 

• ဆကပာကပသ ၂၀၁၈ သအုွႏူပ ံဲ႕ငပာျပံဲ႕ိုပဆိုပံဲ႕  ငပ္း  ္းေဒ  ဒူပေတ ီဲ႕ေ ဲ႕ေ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္

သူအ သုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းကပအသေ  ကပသဲ႕့္ခေဲ႕္း  ္းဒျပ့္ သသ ကပမ  ္းံုူပေဒ  - 

• သသငပ္း (၁) - ၂ (ဲ႕) 

• သသငပ္း (၃) -  ဲ႕အ ပမ ၇ (ဃ)္၊ ဲ႕အ ပမ ၈ (သ) (၃) 

• သသငပ္း (၄) - ၉ (ဇ)္၊ ၁၂ (ဃ) 

• သသငပ္း (၆) - ၁၈ (ဂ) 

• သသငပ္း (၁၂) - ၄၁ (ို)   တအပ႔သ ္း ေက ကပုႏအတပသ သ ံဲ႕ ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  

• (ဒူပေတ ငျပ္းီဲ႕ေ သ ္း သတျပံဲ႕ိဳံဲ႕  ငပ္းၿဲ႕ံ္းဲ႕ေကာျပ္း ၎တအိုပဲ႕ေပိုပေဒ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္

သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ  ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  သသ ကပမ  ္းကပအာျပ္း မွ ေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။) 

• ေင ကပဆခအ္းတအိုပ တရ ္းီဲ႕ေ ဲ႕ပအိုပ္းဆပအိုပရ သေ  ကပသဲ႕ခ့္မ  ္းကပအ ဒပရွပေူၿဲ႕ံ္းာွ ိုပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအ 

သုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသေဲ႕္တအိုပ ယခအယခအေကျပေကျပုႏွို့္ပ ေဆ ိုပရအကပုႏအပိုပရငပ 

ရျပရအယပေေက ိုပ္း ေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းုႏွို့္ပဆအပိုပေဒ  သေဒ္းူပတပသသ ကပသာကပမ  ္းသ ္း 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ ျငငပ္းေက ္းသ ကပ (CFI 2019 )တအိုပ 

 ျပ့္ဒအိုပ္းံဲ႕  ငပ္း  ္းေေက ိုပ္း ေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

• သဓပကသ ္းံုိုပ႔ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပ ဒူပေတ  တျပေ  ိုပငအပိုပဒျပ႔ေငရ ္၊ ရဲ႕အပိုပသအိုပ႔္၊ တ ၀ငပ၀တ ရ ္းမ  ္း 

ကအပ တူပသအံသိုပ္းူ ံသေဒ္းူပတပ ေဆအ္းေုႏအ္းတိုပံဲ႕ဲ႕ေသည္။ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  ျငငပေက ္းသ ကပတအိုပဲ႕ေပိုပေဒ  ေ 

ေ ဒသခ ံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ ရဲ႕အပိုပသအိုပ့္မ  ္းသ ္း ရွိုပ္းာိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 
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• ဆကပာကပသ ၎သသအိုပ့္သေရ္းုွႏိုပ့္ ရဲ႕ပအိုပသအို့္ပမ  ္းရရွပရငပသတအကပ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသေငံုို့္ပ 

ရွပဒိုပ့္ေဒ  တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္းကပအ ေရြွတအိုပုအဖ႔  ္းေဒ  သအဲ႕ပူအသာအပကပ  ေဆအ္းေုႏအ္းေု ပ အတပေူဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပရွပဲ႕ေက ုပတပေသ္ဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းမတွပူအမ  ္းသ ္း ံုငပ႔ေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

မတွပသ ကပ  

ဒူပေတ မ္ပေ  (၆) သ ကပ္၊ ဒူပေတ ီဲ႕ေ ုွႏိုပ့္ ၎ီဲ႕ေ ဲ႕ေေက ကပုႏအတပသ ကပမ  ္းကပအ ဒိုပတငပ္းမတွပူအ 

သံုူပေဲ႕္းရငပံဲ႕ိုပဆိုပ  ္းဲ႕ေသည္။ ေ ဒ သခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  ျငငပေက ္းသ ကပတအိုပ 

ဲ႕ေပိုပေဒ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ ရဲ႕အပိုပသအိုပ့္မ  ္းုွႏိုပ့္ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ ္သုအဖ႔ပိုပမ  ္း၏ တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္းသ ္း A-0 

ေဲ႕္တအိုပ သဆိုပဒိုပ့္ ေရ္းသ   ္းဲ႕ေသည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုဖအြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  ျငငပေက ္းသ ကပ 

(CFI) မပတ ၠဴသ ္း ဒကပဆအပိုပရ  ေက ္းရအ /သုအဖြသူျပ္းသာပအကပ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း 

ဒိုပတငပ္းသၿဲ႕ံ္းတအိုပ ံုငပြေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

 

 

 

 

 

ဒူပေတ မပ္ေ ုွႏိုပ့္ ီဲ႕ေ ဲ႕ေ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ  

ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  သသ ကပမ  ္း ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

၂၀၁၈ သအုွႏူပ္၊ ူကပတိုပဘ ာ ၂၀ ရကပ ေင႔တအိုပ သဒူပံဲ႕ငပာျပ ံဲ႕ငပဆိုပံဲ႕  ငပ္းသ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ 

ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသ ္း ေ  ကပဲ႕ခ့္ေဲ႕္း  ္းေဒ  ဒူပေတ ီဲ႕ေ ဲ႕ေ သသ ကပမ  ္း 

သသငပ္း (၁)သည္။ သမျပုႏိွုပ့္ သဓပဲ႕ၸ ယပု အိုပ့္ဆအပသ ကပ 

၂ (ဲ႕) သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ဆပအဒျပမွ  ဤီဲ႕ေ သရ 

 အတပံဲ႕ငပ  ္းေဒ  ေ ဒ သခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  

ျငငပေက ္းသ ကပမ  ္းသရ ေဆ ိုပရအကပဒျပ့္ ာအဲ႕ပိုငပ္း တူပရဲ႕ပရဲ႕ပကပအဆအပာပအဒျပသည္။ 

သသငပ္း (၃) ႀကပိဳ္းပပအိုပ္းေတ ုအဖ႔ူျပ္းံသိုပ္းုႏိွု့္ပ ႀကပိဳ္းံဲ႕ိုပက ကအယပေတ  ဒတပမတွပေေကျ ံသိုပ္း 
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ဲ႕အ ပမ ၇သည္။ ပငပႀကံ္း  ငဒျပ ေငံဲ႕ျပေတ ေက ိုပူ ံ္၊ တအပိုပ္းေ ဒႀက္ံး ဒပအ႔မးအတပ ံဲ႕ျပငယပသူအပ္းရသုအဖ႔၏ 

ဒေဘ  တ္ျံသ ကပံုို့္ပ  

(ဃ) ေ ဒသခမ  ္းမွ ဓော့္ ခအ္းတမပ္းသရ  ပငပ္းဒပမပ္း  ္းဒျပ့္ ဒဘ ပဒူပေတ မ  ္းုွႏို့္ပ  ံေရေတ မ  ္းကပအ 

သဒပသမတွပံဲ႕ိဳုႏအပိုပဒျပသည္။ 

ဲ႕အ ပမ ၈သည္။ (သ) ပငပႀကံ္း  ငဒျပ ေသ ကပဲ႕ေေငရ ေ ဒမ  ္းတအိုပူပအကပဲ႕ ပိဳ္း  ္းေဒ  ကအ ငပ္းဲ႕ိုပမ  ္းုွႏိုပ့္ 

ူဲ႕ပာ ီပ္းဒျပ့္ ဒံံသ ္းသမပငပ႔ ျငငပေက ္းသ ကပမ  ္း  အတပံဲ႕ငပသ ဲ႕ပအိုပဆအပိုပသအိုပ့္ံဲ႕ိဳုႏအပိုပဒျပသည္။ 

(၃) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသံုူပ တျပေ  ိုပ  ္းဒျပ့္ငယပေံမရွပ ဒူပေတ ီံ္းူ္ံး 

  ငတအိုပ မတွပဲ႕ခအတိုပ  ္းေဒ  ကအ ငပ္းဲ႕ိုပမ  ္း္၊ 

သသငပ္း (၄) ဒူပေတ ေရ္းရ  ူမံခသငပ႔သအဖံ သိုပ္း 

၉သည္။ ဒူပေတ ီံ္းူ္ံး  င၏ ာအဲ႕ပိုငပတ ပငပမ  ္းမွ  ေသ ကပဲ႕ေသတပအိုပ္း ံုူပဒျပသည္။ (၁၀ သ ကပရွပ) 

(ဇ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းကပအ သေက ိုပသ ျပေု ပုႏအပိုပရငပ သကသ္ျံေဲ႕္းံသိုပ္းုႏွိုပ့္ 

ႀကံ္းေကဲ႕ပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း္၊ 

၁၂သည္။ မျပဒ္မဆပအ ဒူပေတ ငယပေံမုွႏိုပ့္ ဒူပေတ ုခအ္းာငမပ္းာွ ကပရွပဒျပ့္ သူပအ္းရက 

ူံမခသငပြသအဖသအိုပ့္ရွပေဒ  ေံမသတအိုပ္း - (၄ သ ကပရွပဒျပ့္ သငကပ) 

(ဃ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းေဆ ိုပရအကပာပအာွ ိုပ ျငငပေက ္းေရ္းမၠွဴ္းသ ိဳဲ႕ပ ဒပအ႔မးအတပ 

ယိုပ္းက ာအဲ႕ပဲ႕ပအိုပသအိုပ့္ ာအငဖသဲ႕ပ  ္းဒျပ့္ ဒူပေတ သရ ရွပ၏ သအိုပ့္ံဲ႕ိဳသ ကပကပအ ႀကပိဳတိုပရယ္ရမျပသည္။ 

သသငပ္း (၆) ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္း အတပယသ္အိုပ့္ 

၁၈သည္။ ဒူပေတ ီ္ံးူံ္း  ငဒျပ ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္း  အတပယ္သအိုပ့္ံဲ႕ိဳရ တအိုပ 

ူံ္းဲ႕အ ္းံုူပ အတပယ္ံသိုပ္း ံုူပဲ႕ေက ေူ ္းၿဲ႕ပိဳိုပူငူပကပအ က ိုပ့္ဒခအ္းရမျပသည္။ 

ဒပအြရ တအိုပ ေသ ကပဲ႕ေတအပ႔သတအကပ ေူ ္းၿဲ႕ပိဳိုပူငူပ က ိုပ့္ဒခအ္းံသိုပ္း မံဲ႕ိဳဘဖ  အတပယ္သအိုပ့္ံဲ႕ိဳုႏအပိုပဒျပ - (၆ 

သ ကပရွပဒျပ့္ သငကပ) 

(ဂ) ဲ႕အဂၢာပက ဒူပေတ ူပအကပသိုပ္းမ  ္းုွႏိုပ့္ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းမ ွ  အကပရွပဒျပ့္ 

ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း  အတပယ္သအိုပ့္ံဲ႕ိဳဒျပ့္ ကပ ၥူသည္။ 

သသငပ္း (၁၂) ံဲ႕ူပမုွ့ႏို့္ပ ံဲ႕ူပ ဏပမ  ္း 

၄၁သည္။ မျပဒ္မဆပအ ေသ ကပဲ႕ေံဲ႕ိဳာအဲ႕ပမတ့ူပရဲ႕ပရဲ႕ပကပအ က ၠဴ္းာအငပေေက ိုပ္း ံဲ႕ ပူမ့ ိုပရွ ္းူံရိုပံသိုပ္းသခရာွ ိုပ 

 အပဒ္သ ္း ုႏွူ ပုႏွူပ ကပ မဲ႕ပအေဒ ေ  ိုပ ဏပံုူပေူ္၊ သငျပ္းဆခအ္းက ဲ႕ပဒခအ္းဒပငပ္းမ ွ သမ  ္းဆခအ္း က ဲ႕ပိုေ္းဒပငပ္း 

သ ပ ေိုအ ဏပံုူပေူ္၊  ဏပုႏွူ ပရဲ႕ပာခအ္းံုူပေူ က သခေူရမျပ - 
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(ို) ပငပႀကံ္း  ငက ူပအကပဲ႕ ပိဳ္းတျပေ  ိုပ  ္းေဒ  ဒူပေတ ူပအကပသိုပ္းကပအံုူပေူ္၊ ျငငပေက ္းေရသည္။မၠွဴ္းသ ိဳဲ႕ပ၏ 

သအိုပ့္ံဲ႕ိဳသ ကပံုိုပ့္ ဲ႕အဂၢပိဳာပတူပီံ္းီံ္းဒအပ႔မးအတပသုအဖ႔သူျပ္းတူပရဲ႕ပရဲ႕ပက ူပအကပဲ႕ ပိဳ္းတျပေ  ိုပ  ္းေဒ  

ဒူပေတ ူပအကပသိုပ္းကပအ ံု ပူေူ ု ကပဆ္ံးံသိုပ္း ဒအပြမးအတပ ဲ႕ ကပူံ္းေူံသိုပ္း္၊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(သ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္း၏ သသအိုပ့္သေရ္း္၊ ရဲ႕ပအိုပသအိုပ့္ုႏိွု့္ပ 

တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္း 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုဖအြဲ႕ပအိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပမာ့အဲ႕ပိုငပ္း ာမပ္းျငငပသ ကပမ  ္းတအိုပ ဲ႕ေပိုပေဒ  ေ 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ သသအိုပ့္သေရ္းမ  ္းုွႏို့္ပ ရဲ႕အပိုပသအိုပ့္မ  ္း ဒပရွပုႏပအိုပရငပသည္။ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ  သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္းမ ွ ၎တအပ႔၏ တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္းကပအဒပရွပင ္း 

ာျပသ ာအပကပင ေဆ ိုပရအကပုႏအပိုပရငပသည္။ 

ာပအသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊  ေရ ိုပူ ခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၄၅) မပင ပူ 
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ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပမာ့အဲ႕ပိုငပ္းတအိုပ ေ ဒသခမ  ္း၏ သသအိုပ့္သေရ္းုွႏို့္ပ 

ဲ႕တပဒကပသ ူီပ္းူ ္းေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း (၄) ေယ ကပာွ ိုပ တူပုအဖ႔ ုအဖြသ A-0 

ူ ရအကပုႏိွုပ့္ ေရ ိုပူ ခအူက ၠဴ္၊ ေဆ ့္ဲ႕ိုပမ  ္းေပ ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• သုအဖ႔သာပအကပေဆအ္းေုႏအ္းသ ရရွပာ ေဒ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ သသအိုပ့္သေရ္းတူပသအသ ိုပ္းူကံပအ  ေရ ိုပူခအ 

ူက ၠဴမ  ္းေဲ႕္တအိုပ ေရ္းသအပိုပ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ သုအဖ႔သာအပကပ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပမ  ္းမွ တျ္ံေဒ ေရ ိုပူခအူက ၠဴမ  ္းသ ္း ူအူျပ္းသ A-0 

ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ ကဲ႕ပဲ႕ေသည္။ 

• ဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ ရရွပာ ေဒ ရာ ပမ  ္းသ ္း သက ီပ္းသ ိဳဲ႕ပံဲ႕ငပာျပေဆအ္းေုႏအ္းသ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ 

ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  ျငငပေက ္းသ ကပတအိုပဲ႕ေပိုပေဒ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ ရဲ႕အပိုပသအိုပ့္မ  ္း 

သ ္းရွိုပ္းာိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဆကပာကပသ ၎သသအိုပ့္သေရ္းုွႏိုပ့္ ရဲ႕ပအိုပသအို့္ပမ  ္းရရွပရငပသတအကပ 

သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသေငံုို့္ပရွပဒိုပ ့္ ေဒ  တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္းကပအ ေရွြတအိုပုအဖ႔  ္းေဒ  သအဲ႕ပူအသာအပကပ 

 ေဆအ္းေုႏအ္းေု ပ အတပေူဲ႕ေသည္။ 

• ေဆအ္းေုႏအ္းမ့ရာ ပမ  ္းကပအ သအဲ႕ပူအသာအပကပ သဒ္ံးဒံ္းမွ ေပေူသ ေင ကပဆအခ္းတအိုပ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒ္မွ ေ 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  ျငငပေက ္းသ ကပတအိုပဲ႕ေပိုပေဒ  သဒခအ္းံဲ႕ိဳ 

ဒ္မ  ္း တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္းသ ္း ံုျပ့္ူအကပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ေဆအ္းေုႏအ္းရငပ ရွပဲ႕ေက ုပတပေသ္ဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းမတွပူအမ  ္းသ ္း ံုငပ႔ေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

 

မတွပသ ကပ  

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  ျငငပေက ္းသ ကပတအိုပဲ႕ေပိုပေဒ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ 

ရဲ႕အပိုပသအိုပ့္မ  ္းုွႏိုပ့္ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒသ္ုအဖ႔ပိုပမ  ္း၏ တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္းသ ္း A-0 ေဲ႕္တအိုပ သဆိုပဒိုပ့္ ေရ္းသ   ္းဲ႕ေသည္။ 

ဒိုပတငပ္းဲ႕အပ႔သ ဒဒ္ျပ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ  ျငငပေက ္းသ ကပ (တျပဆဖ) သ ္း ေဒသ   ော

ော႔ာ  ဒပရွပရငပာအပသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ေဆအ္းေုႏအ္းေမ္းံမငပ္းသ ကပကအပ မ္တျပသ ဒကပဆအပိုပရ  

ျငငပေက ္းသ ကပမ  ္းကအပာျပ္း ံုျပ႔ူအကပေဆအ္းေုႏအ္းရငပ ာပအဲ႕ေဒျပသည္။  
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ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္း သုအဖ႔၏ ရဲ႕အပိုပသအိုပ႔္၊ 

တ ၀ငပုႏိွုပ့္၀တ ရ ္းမ  ္း 
ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပရငပ သတအကပ ေံမသဒအခ္းံဲ႕ိဳသအိုပ့္ ံဲ႕ိဳဒျပ့္က ာ 

 ၁၃သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းေဆ ိုပရအကပရငပ သအိုပ႔ံဲ႕ိဳံသိုပ္းက ာကအပ ကငီံ္းသံုူပ 

ငွ ပူ(၃၀) ဒတပမွတပဒျပသည္။ 

၁၄သည္။ (က) သဲ႕အပ ပ (၁၃) သရ သအိုပံဲ႕ိဳက ာ ကအငပဆအခ္းံဲ႕္ံးေင ကပ သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖြ၏ ာအဲ႕ပိုငပ္း သေက ိုပ 

သ ျပ ေု ိုပေဆ ိုပရအကပမ္ငွိုပ့္ ဆုႏၵတအပြသေဲ႕္ မ္တျပ၍ သရအပိုပဒူပေတ သရ ရွပက တူပႀကပမပ ာွ ိုပ 

ုွႏ ပူ(၃၀) သ ပ သႀကပမပႀကပမပ ဒကပတမပ္းတအပ္းေဲ႕္းငအပိုပဒျပသည္။  

၁၄သည္။ (သ) ဒကပတမပ္းတအပ္းံမိွုပ႔ာအပဲ႕ေက သအိုပ႔ံဲ႕ိဳဒကပတမပ္းက  ာ မကအငပဆအခ္းမ ံ  ( ၆) ာႀကပိဳတိုပသ 

ဒကပတမပ္းတအပ္း ံမွိုပ႔ေဲ႕္းရငပ ၿမပိဳြငယပဒူပေတ  သရ ရွပမွတဆိုပ႔ 

သရအပိုပဒူပေတ သရ ရွပ ခ ော ွ ကပ  ္းရမျပသည္။  
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ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ေဆ ိုပရအကပငအပိုပဒျပ႔ ေငရ ေ ဒမ  ္း  

၃သည္။ ငအပိုပိုခေတ ပ သူအပ္းရငွိုပ့္ ေံမကအပ ူံမခသငပ႔သအဖဲ႕အပိုပသအိုပ႔ရွပဒျပ႔ ဒအပ႔မးအတပ ေံမဲ႕အပိုပရွိုပတအပ႔ ခမွ သအိုပ႔ံဲ႕ိဳသ ကပရရွပာွ ိုပ 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းကအပ ေသ ကပေု ပံဲ႕ဲ႕ေ ေံမမ  ္းတအိုပတျပေ  ိုပငအပိုပဒျပ- 

(က) ႀကပိဳ္းပအပိုပ္း္၊ ႀကပိဳ္းံဲ႕ိုပက ကအယပေတ  ဒဘ ၀ ပငပ္းဒပမပ္းေရ္းငယပေံမမ  ္းရွပ ေက ္းသခငယပေံမမ  ္းငိုပ႔ 

သူအပ္းရက ူံမခသငပ႔သအဖသအိုပ႔ရွပဒျပ႔ ေံမမ  ္း္၊  

(သ) သူအပ္းရ သုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းက ူံမခသငပ႔သအဖဒျပ႔ ဒူပေတ ုအခ္းာငမပ္းဒျပ႔ေံမမ  ္း  

(ဂ) ဒူပေတ ီဲ႕ေ  ဲ႕အ ပမ (၇) ္၊ ဲ႕အ ပမသအဖ (ဃ) သရ သဒပသမတွပံဲ႕ိဳ  ္းဒျပ႔ ေ ဒသခမ  ္းမွ ၎တအပ႔၏ ဓော့္ 

 အခ္းတမပ္းသရ  ပငပ္းဒပမပ္း  ္းဒျပ႔ ဒဘ ပဒူပေတ မ  ္းုႏွိုပ့္  ံေရေတ မ  ္းသည္။  

 

၄သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္း ေဆ ိုပရအကပရငပ ေသ ကပေု ပံဲ႕ဲ႕ေ ေငရ ေ ဒ 

မ  ္းတအိုပ သအိုပ့္ံဲ႕ိဳမျပ-  

(က) ဒဘ ၀ေတ မ  ္း ဲ႕ ကပူံ္းံဲ႕ိဳငပ္းတံ္းံဲ႕ံ္း ဒဘ ၀သော  ကပ ံဲ႕ငပာျပံု ပူ အငပ္းရငပ 

သကပသဖေဒ  ေငရ မ  ္း 

(သ) ေ ဒာအပသဲ႕ပသ ကပသတအကပ ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္းုွႏိုပ့္ ၀ိုပေိုအသသအိုပ့္သာမပ္းမ  ္း ေ  ကပဲ႕့္ခ ေဲ႕္းငအပိုပ 

ရငပ  သာ ္းသာ  ရွပဒျပ့္ေငရ မ  ္း  

(ဂ) ျငငပေက ္းေရ္းမၠွဴ္းသ ိဳဲ႕ပ၏သအိုပ့္ံဲ႕ိဳသ ကပံုိုပ့္ ဒူပေတ ီ္ံးူံ္း  ငမွ တျပေ  ိုပသဖ႔ဒျပ ေက ္းရအ  ိုပ္းူအပကပသိုပ္း 

မ  ္း ္၊  

(ဃ) ေံမငွိုပ့္ ေရသရ ိုပ္းသံမူပမ  ္းကအပ  ပငပ္းဒပမပ္းရငပ ာအပသဲ႕ပဒျပ့္ေ ဒမ  ္း၌ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြ 

ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း တျပေ  ိုပရငပ ဒိုပ့္ော  ပေဒ  ေငရ မ  ္း္၊ 

(ို)  ာ္ေၾက ငပးာအငပး ာ။။ုု္ေၾက ငပဖ ္ေ  ။ခလဖ္ကု းျး ခာုအပ။မုအပ ငပဖ းပ္  သ ၀္ော  မ း်  

(ူ) သူီပသာ ုွႏိုပ႔ ဓော့္ အခ္းူခသရ ေ ဒသခာ္ အက  ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပာ သဖ ့္ေဒ  ေငရ မ  ္းသည္။  

ဒူပေတ ေံမမ  ္း  

 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္း သုအဖ႔၏ တ ၀ငပမ  ္း 

 

၂၂သည္။  သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖ႔၏ တ ၀ငပမ  ္း မွ ေသ ကပဲ႕ေသတအပိုပ္းံုူပဒျပသည္။ 

(က) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ့ ူံမခသ ကပုႏိွုပ႔သျံ ဒူပေတ ူအပကပသိုပ္း 

မ  ္းတျပေ  ိုပံသိုပ္း ဒအပ႔မးအတပ ာကပရွပဒဘ ၀ ဒူပေတ မ  ္းကအပ ဲ႕အပမအပတအပ္းတကပေက ိုပ္းမအငပေသ ိုပ ာအပသဲ႕ပ 

ဒာအပ ံဲ႕ိဳူအ ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္း ္၊ 

 (သ) ဒူပေတ ူအပကပသိုပ္း ဲ႕ မသအတပဲ႕တပက ာ ေင ကပဲ႕အပိုပ္းမွူသ မပမပတအပ႔၏ သူံသူီပံုိုပ့္ ေံမံဲ႕ိဳံသိုပ္း္၊ ဒူပေ ႔ူ 

ူအေဆ ိုပ္းံသိုပ္း ္၊ ဲ႕ ပိဳ္းေ  ိုပံသိုပ္း္၊ ူအပကပဲ႕ ပိဳ္းံဲ႕ိဳူအ ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္း္၊ 

(ဂ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ သ ္း ေရရွျပတျပတခ႔ေူရငပ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္းငွိုပ႔ သဒအခ္းသ ံသိုပ္း ္၊  
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(ဃ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  ဧရပယ သတအိုပ္း ံဲ႕ိုပဲ႕မွ ၀ိုပေရ ကပ အတပယ္ံသိုပ္း ္၊ 

က ၠဴ္းေက  ပ ံသိုပ္းမ  ္းသ ္း က ကအယပံသိုပ္း္၊ ယိုပ္းတအပ႔ကအပ က ကအယပရ တအိုပ ဒူပေတ ီံ္းူံ္း  ငငွိုပ႔ 

ဆကပူဲ႕ပ  ငမ  ္း၏ သကသ္ျံကအပ ရယ္ံသိုပ္း ္၊ 

(ို) ံဲ႕ျပတအိုပ္းံဲ႕ျပဲ႕ သုအဖ႔သူျပ္းတူပသအသအ၏ သကသ္ျံသေ  ကပသဲ႕ခ့္မ  ္းကအပ ရယ္ေဆ ိုပရအကပဲ႕ေက 

ဒူပေတ ီံ္းူံ္း  ငဒအပ႔ သူရံိုပသခတိုပံဲ႕ံသိုပ္း ္၊ 

(ူ) ရရွပာ ဒျပ႔ သက ပိဳ္းသံမတပကအပ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ္ ူမံခသ ကပုႏွိုပ႔ သျံသသ ပိဳ္းေက သအဖေ၀ေဲ႕္းံသိုပ္း္၊ 

(ဆ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသဆိုပ႔ဆိုပ႔ ဆအပိုပရ  ၀ိုပေိုအ အကပေိုအူ  ရိုပ္းမ  ္း္၊ 

သူံရိုပသခူ  ္၊ မွတပတမပ္းမ  ္းကပအ ံဲ႕ိဳူအသ ူငူပတက   ပမပ္းဒပမပ္း  ္းရွပံသိုပ္းငွိုပ႔ တိုပံဲ႕သူံရိုပသခံသိုပ္း္၊ 

(ဇ) ဒူပေတ ီံ္းူံ္း  ငက ဒတပမွတပ  ္းဒျပ႔ သသ ကပမ  ္းကအပ သေံသသခသ သုအဖ႔တအိုပ္း ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္း 

မ  ္းကအပ ေရ္းဆအဖံ သိုပ္းသည္။ 

(ူ ) သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒသ္ုအဖ႔၏ သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းငွိုပ့္ ူံမခသငပ႔သအဖမ္ ေက ပမတံ၀ိုပမ  ္း သမျပူ ရိုပ္းေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္းကအပ 

ဒူပေတ ီံ္းူံ္း  ငဒအပ႔ သူရံိုပသခတိုပံဲ႕ံသိုပ္း ္၊ 

(ျ) ဒူပေတ ီဲ႕ေ ္၊ ငျပ္းီဲ႕ေ မ  ္း္၊ ာအဲ႕ပ အခ္းာအဲ႕ပငျပ္းမ  ္း္၊ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  

ာအဲ႕ပိုငပ္းဆအပိုပရ ျငငပေက ္းသ ကပမ  ္း္၊ ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္းမ  ္းုွႏိုပ့္ ဒူပေတ ီ္ံးူံ္း  ငမွ သသေသ ္းော  ပူအ  

 အတပံဲ႕ငပေဒ  ျအငပေက ္းသ ကပမ  ္းကအပ ာအပကပင ံသိုပ္း  

( ႗) မပမပသဒအခ္းံဲ႕ိဳေဒ  ကအပယပဲ႕အပိုပတခဆပဲ႕ပမ  ္းကအပ ဒကပဆအပိုပရ  သရအပိုပဒူပေတ ရအခ္းတအိုပ မတွပဲ႕အခတိုပံသိုပ္းသည္။ 

 

 

 သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္းသုအဖ႔၏ သသအိုပ႔သေရ္းမ  ္း 

၂၃သည္။ သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖ႔ ဒအပ႔မးအတပ သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းဒျပ ေသ ကပေု ပံဲ႕ဲ႕ေ သသအိုပ႔သေရ္းမ  ္းကအပ တျပဆဖ 

ီဲ႕ေ ္၊ ငျပ္းီဲ႕ေ ္၊ ာအဲ႕ပ အခ္းာအဲ႕ပငျပ္းမ  ္းုွႏိုပ႔ သျ ံရရွပေူရမျပ- 

(က) မပမပ၏ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ဆအပိုပရ ဆအပိုပသအိုပ႔ကအပ သေမအဆကပသခဲ႕အပိုပသအိုပ႔ ရွပဒဒ္အပ႔ 

သေမအဆကပသခသအိုပ႔ ာငဖသဲ႕ပံသိုပ္းသည္။  

(သ) သုအဖ႔၀ိုပသမ  ္းူအ၏ ဒေဘ တ္ျံသ ကပ ူံမခသငပ႔သအဖမ္ေက ပမတကံ သတျပံဲ႕ိဳသ ကပံုိုပ႔ သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္း 

သုအဖ႔၀ိုပူ ရိုပ္းေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္း္၊ 

(ဂ) သုအဖ႔၀ိုပသမ  ္းူအ၏ ဒေဘ တ္ျံသ ကပံုိုပ႔ ေက ပမတ၀ံိုပမ  ္းေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္း  

(ဃ) ဒူပေတ ငယပေံမသတအိုပ္း တျပေ  ိုပေဒ  ေ ဒ သခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပ 

ဒူပေတ မ  ္းသတအကပ ေံမို ွ္းရမပ္းသ ကိုပ္းာအတပသအိုပ့္ ရရွပံသိုပ္း္၊ 

(ို) ံဲ႕ျပတအိုပ္းံဲ႕ျပဲ႕ သုအဖ႔သူျပ္းမ  ္း ခမွ ငျပ္းဲ႕ျ ္၊ ာအဲ႕ပိုငပ္းဒအခ္းဲ႕ ၥူျပ္း ကပရပယ မ  ္းုွႏိုပ႔ ဘ႑ ေရ္း 

ဆအပိုပရ  သကသ္ျံမ  ္းာကပသခံသိုပ္း္၊ 

(ူ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  ာအဲ႕ပိုငပ္း သေက ိုပသ ျပေု ပေဆ ိုပရအကပရ တအိုပ ေ ဒုွႏိုပ့္ 

ဒိုပ႔ော  ပဒျပ႔  ဒံ္းုွႏခဒူပေတ ေရ ေုႏွ ူပအကပဲ႕ ပိဳ္းံသိုပ္း ူငူပသမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းကအပ က ိုပ႔ဒအခ္း ငအပိုပံသိုပ္း္၊ 
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(ဆ) မပမပတအပ႔ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပဲ႕အပိုပသအိုပ႔ရွပေဒ  ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ၏   ပူီပ တျပတ႔ခ ေူေဒ  

မ္ာရျပရအယပသ ကပကအပ  ပသအပကပမ့မရွပေူာ ိုပ ေ ဒ သခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ့ 

ူံမခသ ကပငွိုပ႔ သျ ံဒဘ ၀ေတ မွ ဒူပငွိုပ႔ ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္းကအပ ူငူပတက   အတပယဒ္အခ္းူအဖံသိုပ္း္၊ 

(ဇ) ဒူပုႏွိုပ့္ ဒူပမးအတပဒျပ႔ ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္းကအပ  အတပယ္ရငပုႏွိုပ႔ ေူ ္းကအကပပိုပ ဲ႕ ၥူျပ္း 

မ  ္းသံုူပ  အတပာအဲ႕ပသအိုပ့္ကအပ ူံ္းဲ႕အ ္းံုူပ ာအဲ႕ပကအပိုပငအပိုပမျပ႔ ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းသံုူပ ာအတပာဲ႕ပေဒ  

တရ ္း၀ိုပသုအဖ႔သူျပ္းသံုူပ  ုအဖ႔ူျပ္းံသိုပ္း သည္။  

 

တ ္းံမူပသ ကပမ  ္း  

၃၄သည္။ သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖြ ဒအပ႔မးအတပ သုအဖ႔၀ိုပဒျပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းုႏွိုပ့္ 

ူဲ႕ပာ ီပ္းသ ေသ ကပေု ပံဲ႕ဲ႕ေ တ ္းံမူပသ ကပမ  ္းကအပ မံဲ႕ိဳာအဲ႕ပရ-  

(က) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ သတအကပ သအိုပ့္ံဲ႕ိဳေံမကအပ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ္ ူံမခသ ကပ၌ ေု ပံဲ႕ 

  ္းဒျပ့္ ကပ ကူမ  ္းမာွအဖ၍ သံသ ္းကပ ၥူရဲ႕ပမ  ္း/ ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းသတအကပ သဒအခ္းံဲ႕ိဳံသိုပ္း 

(သ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ သ ္း  ေရ ိုပ္းသ ံသိုပ္း္၊ ိုွ ္းရမပ္းံသိုပ္း္၊ ေဲ႕ေိုပုႏွခံသိုပ္း္၊  ာငဖေံဲ႕ ိုပ္းံသိုပ္း္၊ 

ာ ္ေငပ္းံသိုပ္းသည္။ 

(ဂ) ဒတ ၠဴ္၊ ေက  ကပ္၊ ဒဖ ္၊ ံာိဳငပ္း ုႏိွုပ႔ ဒယခဇ တတ္္းေု ပံသိုပ္း္၊  

(ဃ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ   ပငပ္းဒပမပ္းေရ္းာအဲ႕ပိုငပ္းုႏွိုပ့္ ဒကပဆအပိုပံသိုပ္းမရွပေဒ  သသအပိုပသမ  

သေဆ ကပသသအခမ  ္း္၊ ေဆ ကပာအဲ႕ပံသိုပ္း ဒအပ႔မးအတပ ၀ိုပေရ ကပေင အပိုပံသိုပ္း္၊ 

(ို) တျပဆဖ ီဲ႕ေ မ  ္းသရငအပိုပိုခေတ ပမွ တ ္းံမူပကငပ႔ဒတပ  ္းေဒ  ဒ္ံးုွႏခုႏွိုပ႔ သဲ႕ိုပသမ ပိဳ္းသူ ္းမ  ္း 

ူအပကပဲ႕ ပိဳ္းံသိုပ္းသည္။ 

 

 

၇သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  တျပေ  ိုပမာ့အဲ႕ပိုငပ္းသဆိုပ့္ဆိုပ့္ 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ံမငပမ ုႏအပိုပိုခတအိုပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပရ ရာ၌ သဓပကက ေဒ  

သသ ကပမ  ္း ုႏွို့္ပ တျပေ  ိုပမ့ာအဲ႕ပိုငပ္းသဆိုပ့္ဆိုပ့္ကပအ ဒပုႏအပိုပရငပသည္။ 

ာအပသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• ၄၅ မပင ပူ 
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ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပရငပ  မျပဒျပ႔ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္းမ ွ

ူတိုပာအဲ႕ပေဆ ိုပဒိုပ႔ေေက ိုပ္း ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။  ူတိုပာအဲ႕ပေဆ ိုပရ မ ွ

သက ပိဳ္းသံမတပသအဖေ၀ဒျပ႔သဆိုပ႔ ပ ူီပ္းူ ္းေဆအ္းေုႏအ္းရငပေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း (၄) ေယ ကပာွ ိုပ တူပုအဖ႔ုအဖ႔သ  A-0 ူ ရအကပုႏွို့္ပ ေရ ိုပူ ခအူက ၠဴ ူ ရအကပ (၂၀) 

ူံေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

•  ပအာမပ္းျငငပသ ကပမ  ္းကပအ သေံသသခသ သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ  တျပေ  ိုပမ ့ာအဲ႕ပိုငပ္း သဆိုပ့္ဆိုပ့္ကပအ 

သုဖအ႔သာပအကပ ေဆအ္းေုႏအ္းသအပိုပ္းဲ႕ေသည္။သသ ကပတူပသ ကပာွ ိုပ ေရ ိုပူ ခအူက ၠဴ  တူပရအကပူံံုိုပ့္ ေု ပံဲ႕ေူဲ႕ေသည္။ 

• သုအဖ႔တူပသအံသိုပ္းူံသာပအကပ ရရွပာ ေဒ  ေရ ိုပူခအူက ၠဴမ  ္းသ ္း ူက ၠဴသ ဲ႕ပေဲ႕္တအိုပ သူံသူီပတက  

သဆိုပ့္ သာပအကပကဲ႕ပသပအိုပ္းဲ႕ေသည္။ 

• ရရွပာ ေဒ ာအဲ႕ပိုငပ္း သူသံူီပမ  ္းသ ္း သုအဖြသာအပကပေဆအ္းေုႏအ္းတိုပံဲ႕ေူသ ရာ ပမ  ္းသ ္း 

ဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ သက ီပ္းသ ိဳဲ႕ပ ံဲ႕ငပာျပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ၎ေင ကပ ဒိုပတငပ္းဆရ မွ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပမ့ာအဲ႕ပိုငပ္း 

ာမပ္းျငငပသ ကပဲ႕ေ တျပေ  ိုပမ့ ာအဲ႕ပိုငပ္းသဆိုပ့္ (၉) ဆိုပ့္သ ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပမ  ္းငွိုပ့္ သ ပငပျပွ၍ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပတူပသအံသိုပ္းာအဲ႕ပေဆ ိုပရမျပ့္ 

သသ ကပမ  ္းသ ္း သက ီပ္းသ အိဳဲ႕ပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းမတွပူအမ  ္းသ ္း ံုငပ႔ေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

မတွပသ ကပ  

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ေဆ ိုပရအကပမသ့ဆိုပ့္ဆိုပ့္သ ္း ေရ ိုပူခအူက ၠဴ 

ူ ရအကပမ  ္း ေဲ႕္တအိုပ ႀကပိဳတိုပေရ္းဒ ္း  ္းရငပသည္။ (ဒိုပတငပ္းမွတပူ အတအိုပ ေကျပ့္ရငပ) 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ေဆ ိုပရအကပဲ႕ခအ သဆိုပ့္ဆိုပ့္ ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

သဆိုပ့္(၁) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒမ္  ္းမ ွသူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပံသိုပ္းဆအပိုပရ  ဒတိုပ္း သသ ကပ သာကပမ  ္း 

ာကပသခရယ္ံသိုပ္း 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပံသိုပ္းဆအပဒျပမွ  ူပတပဲ႕ေ၀ိုပူ ္းဒ ္ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ (၅) ီံ္း 

 ကပမငျပ္းူအူ ျပ္းသ သအိုပ့္ံဲ႕ိဳငအပိုပေဒ ေံမေငရ တအိုပ ဒူပေတ ံဲ႕ိဳူအ ူအပကပဲ႕ ပိဳ္း တျပေ  ိုပံသိုပ္းံုိုပ့္ ေရရွျပ 

ကအပယပဲ႕အပိုပတရ ္း၀ိုပ ဒူပေတ  ငကပဲ႕ ၥူျပ္း  အတပယသ္ဒခအ္းံဲ႕ိဳသငိုပ့္ေဲ႕္းံသိုပ္း ံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 
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သဆိုပ့္(၂) ူပတပဲ႕ေ၀ိုပူ  ္းဒ ္ေ ဒသခံဲ႕ျပဒမ္  ္းမ ွသဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္းသုဖအ႔ ုအဖ ့္ူျပ္းံသိုပ္း 

သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပရငပသတအကပ ူပတပဲ႕ေ၀ိုပူ  ္းဒ္ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္းဒျပ သငျပ္းဆခအ္း (၅)ီံ္း 

ဲ႕ေ၀ိုပေဒ  သဒခအ္းံဲ႕အဒ္မ  ္း သုဖအြကအပ မပမပတအပ႔ကအပယပတအပိုပ ုဖအ႔ူျပ္း ေကရမျပသည္။ 

 
 

သဆိုပ့္(၃) သဒခအ္းံဲ႕အဒမ္  ္းသုဖအြ  ူမံခသငပြသအဖမ ့ေက ပမတ ံုအဖ ့္ူျပ္းံသိုပ္း 

ူံမခသအဲ႕ပသ အဲ႕ပမ္ေက ပမတကံအပ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖြ၏ သုဖအြ၀ိုပမ  ္း ဖမွ သမ  ္း၏ဆုႏၵံုိုပ့္ုဖအြူျပ္းရငပ ံုူပဲ႕ေ 

ဒျပသည္။  အပေက ပမတတံအိုပ ီက  ္၊ သတအိုပ္းေရ္းမွ္္းငွိုပ့္ သုအဖြ၀ိုပ (၃)ီ္ံး္၊  ူအူအေဲ႕ေိုပ္း (၅)ီံ္း ဲ႕ေ၀ိုပရမျပ ံုူပဲ႕ေ 

ဒျပသည္။ 

 
 

သဆိုပ့္(၄) သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္းသုဖအြဒူပေတ ၀ငပ မပ္းမ  ္းငိွုပ့္သတ ္ေံမေငရ  ရ ေရအ္းသ ယပံသိုပ္း္၊ 

တအပိုပ္းတ ံသိုပ္းမ  ္း ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပံ သိုပ္း 

သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖ႔ဒျပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပာအပေဒ ေံမေငရ ကအပ မပမပတအပြ 

သုအဖြပိုပမ  ံုိုပ့္ဒ  ေရအ္းသ ယပရမျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ သဆအပဲ႕ေေံမေငရ ကအပ ဒကပဆအပိုပရ  ငယပေံမသခဒူပေတ  

၀ငပ မပ္းမ  ္းငွိုပ့္ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းံဲ႕ံ္း သငပ့္မွငပ္းတအပိုပ္းတ  ဒတပမတွပ ံသိုပ မ  ္း ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပရမျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 
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သဆိုပ့္(၅) သဒခအ္းံဲ႕အဒမ္  ္းသုအဖ႔၏ ီက  မ ွသူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပရငပ  ော ွ ကပ  ္းံသိုပ္း 

ေရအ္းသ ယပ  ္းေဒ ေံမေငရ တငိုပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  တျပေ  ိုပသအိုပ႔ံဲ႕ိဳရငပ သတအကပ 

သဒခအ္းံဲ႕အဒ္မ  ္းသုအဖ႔ကအပယပူ ္း ီက  မွ ံမပိဳြငယပဒူပေတ ီံ္းူံ္းသရ ရပွမွတဆိုပ့္ သရအပိုပဒူပေတ သရ ရပွ ခ 

ဒတပမွတပ  ္းေဒ  ဲ႕ခအူခံုိုပ့္ ော  ကပ  ္း ရမျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 

 
 

သဆိုပ့္(၆) သဒခအ္းံဲ႕အဒမ္  ္းသုဖအြမ ွ သအဲ႕ပသ အဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမွအူ မံခသ ကပေရ္းဆဖအံသိုပ္းငိွုပ့္သရအပိုပဒူပေတ  သရ ရပွ 

 ခတိုပံဲ႕ံသိုပ္း 

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုဖအြဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပရငပ သအိုပ့္ံဲ႕ိဳမပငပြရဲ႕ေက သဒခအ္းံဲ႕ိဳ ဒ္မ  ္းသုအဖြဒျပ 

ဒကပဆအပိုပရ ဒူပေတ ၀ငပ မပ္း၏ သေကခဉ ဏပကအပရယ္ံဲ႕ံ္း သအဲ႕ပသ အဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမွိဳူံမခသ ကပကအပ ဒူပေတ ီံ္းူ္ံး 

  ငမ ွဒတပမတွပ  ္းေဒ ဲ႕ခအူခံုိုပ့္ ူံမခသ ကပေရ္းဆအဖရမျပ ံုူပဲ႕ေဒျပသည္။  အပူံမခသ ကပကအပ သတျပံဲ႕ိဳသ ကပရရပွရငပ 

သရအပိုပဒူပေတ  သရ ရပွ ခဒအပြ တိုပံဲ႕ ရမျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 

 
 

သဆိုပ့္(၇) သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္းသုဖအြေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပသအိုပ့္  ာကပမတွပ 

ာကပသခရရပွံသိုပ္း 
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တိုပံဲ႕  ္းေဒ  သအဲ႕ပသ အဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ့ ူံမခသ ကပကအပ သရအပိုပဒူပေတ သရ ရပွ၏ သတျပံဲ႕ိဳသ ကပရရပွဲ႕ေက 

သဒခအ္း ံဲ႕ိဳဒသ္ုအဖြ၀ိုပမ  ္းဒျပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုဖအြဲ႕အပိုပဒူပေတ  

တျပေ  ိုပသအိုပ့္ာကပမတွပရရပွမျပ ံုူပဲ႕ေ ဒျပသည္။ 

 
 

သဆိုပ့္(၈) သဒခအံဲ႕ိဳဒမ္  ္းသုဖအြ သအဲ႕ပသ အဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ ့ူမံခသ ကပသတအပိုပ္း သေက  ိုပသ ျပေု ပ ေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း 

သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုဖအြဒျပ သတျပံဲ႕ိဳသ ကပရရပွ  ္းေဒ  သအဲ႕ပသ အဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ့ ူံမခသ ကပသတအပိုပ္း သေက ိုပ 

သ ျပေု ပ ေဆ ိုပရအကပမျပံု ပူဲ႕ေဒျပသည္။  အပဒအပြေဆ ိုပရအကပူီပဲ႕ မသအတပဲ႕တပက ာသတအိုပ္း ာအပသဲ႕ပေဒ  

ဒူပေူ့္ငိွုပ့္ဲ႕ အပ္းဲ႕ိုပမ  ္းကအပ ဒူပေတ ီ္ံးူံ္း  ငမ ွသသမဖ့္က္ျမံျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။  အပြသံဲ႕ိုပ သံသ ္းဒူပေတ  ံဲ႕ိဳ အူ 

ဲ႕ အပိဳ္းေ  ိုပ ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္း္၊ ူမံခသအဲ႕ပသ အဲ႕ပံသိုပ္းငိွုပ့္ သဒခအ္းသ ံသိုပ္းဆအပိုပရ  ကပ ကူမ  ္းတအိုပ   ၀ူီပုအ႔ခံုအပ္း တအပ္းတကပမ့ 

ရရပေွူရငပ ာအပသဲ႕ပေဒ ငျပ္းဲ႕ျ ငွိုပ့္ ကအ မပ္းက ိုပမ ့ သကသ္ျံမ  ္းကအပာျပ္း ဒူပေတ ီ္ံးူံ္း  ငမ ွ

သသမဖ့္ ေဆ ိုပရအကပေဲ႕္းမျပ ံု ပူဲ႕ေဒျပသည္။ 

 
 

သဆိုပ့္(၉) သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္း သုအဖြသေငံုိုပ့္ ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္းငိွုပ့္ဒ ယ  ေက ိုပ္းမအငပေဒ  

ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပသေံသသေငကအပ ရရပွသခူ  ္းငအပိုပံ သိုပ္း 

 အပဒအပြ ေု ပံဲ႕ဲ႕ေူံမခသ ကပသတအပိုပ္း ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ကအပ 

သေက ိုပသ ျပေု ပ ေဆ ိုပရအကပမျပဆအပဲ႕ေက သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖြဒျပ  ိုပ္းငွိုပ့္သံသ ္း 

ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း ရရပွံ သိုပ္း္၊ ၀ိုပေိုအတအပ္းဲ႕အ ္းာ ံသိုပ္းတအပြသံဲ႕ိုပ ူပမပ္းာငပ္းူအပေံဲ႕ေဒ ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပငွိုပ့္ 

မ ွတေက ိုပမအငပေဒ  ရ ဒံီတအ ကအပာျပ္း ရရပွသခူ ္းရမျပံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 
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၈သည္။ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပံသိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း၏ သေံသသခ ဒေဘ တရ ္း 
 
ရျပရအယပသ ကပ 
 

• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပံသိုပ္း၏ သဓပဲ႕ၸေယပုအိုပ့္ဆပအသ ကပကပအ ေက ိုပ္းူအ င ္းာျပဒေဘ ေဲ႕ေကပေူရငပသည္။ 
• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းတအိုပ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း၏ သေရ္းဲ႕ေဲ႕ခအုႏွို့္ပ 

ရရွပုႏအပိုပဒျပ့္ သေငသ  ္းကပအ ဒပရွပင ္းာျပေူရငပသည္။ 
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ာပအသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊  ေရ ိုပူ ခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• ၁ င ရံ ၃၀ မပငူပ 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းကပအ (၂)ီ္ံးူံ္းတူပုအဖ႔ ုအဖ႔ရငပေံဲ႕ ေက ္းၿဲ႕ၿံ္း ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသေေက ိုပ္းကပအ 

မပမပတပအ႔  ိုပံမိုပယ္ဆဒာပအ (၅) မပင ပူသငပ႔ ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

•  ပအ႔ေင ကပ (၄) ီံ္းူ္ံး ဲ႕ပမခုအဖ႔ေူသ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းကပအ မပမပတပအ႔ဒပဒာပအ  ိုပံမိုပယဆ္ 

သ ကပမ  ္းကပအ  ဲ႕ပမခေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ ေရ ိုပ္းူခအူက ၠဴမ  ္းေဲ႕္းသ ဲ႕ေပိုပဒျပ့္သသ ကပမ  ္းကပအ တူပသ ကပာွ ိုပ 

တူပရအကပ ေရ္းဒ ္း ေူဲ႕ေသည္။ 

•  ပအ႔ေင ကပ (၈) ီံ္းူ ံဲ႕ပမခူ အေူသ ဲ႕ေပိုပဒျပ့္သသ ကပမ  ္းကပအ  ဲ႕ပမခေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပ 

မ  ္းကပအ ံဲ႕ငပာျပံဲ႕ိုပဆိုပ (ဒပအ႔)  ဲ႕ပမခံုျပ့္ူအကပာပအေဒ  သသ ကပမ  ္းရွပဲ႕ေက ေု ပံဲ႕ရငပ သ ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။  

•  ပအ႔ေင ကပဒိုပတငပ္းဆရ မ ွ သအဲ႕ပူအမ  ္း၏ ေရ္းဒ ္း  ္းေဒ  သသ ကပသာကပမ  ္းကပအ 

တူပသ ကပူ ံေံဲ႕ သပအိုပ္းေူသ တရ္ တ္ရ သာပအကပ ေု ပံဲ႕ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

•  ပအ႔ေင ကပ ဒိုပတငပ္းဆရ မွ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပကပအ သက ီပ္းသ ိဳဲ႕ပေဆအ္းေုႏအ္းသ 

ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း သဓပဲ႕အေယပကပအ ရိွုပ္းာိုပ္းေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

• ယသအသသေ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္းဒေဘ တရ ္းကအပ ာကပေတအ႔ သေက ိုပသ ျပေု ပေဒ  သူသံူီပ 

ံုူပေေက ိုပ္း သဒပေဲ႕္းေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း  ၅ ီ္ံးမွ ၆ ီံ္းူံ တူပုအဖ႔ ုအဖ႔ေူသ တူပု အဖ႔ာွ ိုပ A-0 ူက ၠဴတူပရအကပူကံပအ ေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 
• ၎ A-0 ူက ၠဴကပအ သဒခအ္းံဲ႕ိဳသ ဆိုပဲ႕ခအံဲ႕ိဳာအဲ႕ပရမျပံုူပသ မံဲ႕ိဳာအဲ႕ပမံ မျပဒအပ႔ ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပရမျပကပအ 

မပမပတအပ႔သုအဖြသတအိုပ္း ီံ္းူအ ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 
•  ပအ႔ေင ကပ၎ူက ၠဴသ ဲ႕ပသ ္း သဒခအ္းံဲ႕ိဳသ ဆိုပတူပေက ိုပ၏ သူပတပသဲ႕အပိုပ္းမ  ္းံုူပေဒ  ီ္ံးေသေိုပ္း္၊ 

ေကံ္းမ ္းေဒ ကပအယပသုႏၶ ္၊ င ္းရအကပ (၂)သအ္၊ ုွႏ ေမ ိုပ္း္၊ သံမံ္း္၊ ေံသ (၄) ေသ  ိုပ္း္၊ သူအယပ (၂) သအတပအြကပအ 
သသ ပငပ ၁၀ မပငူပသတအိုပ္း ရရွပရငပေဆ ိုပရအကပေူဲ႕ေသည္။  

• ၎သူပတပသဲ႕ပအိုပ္းမ  ္းသ ္း ဆိုပဲ႕ခအေဲ႕္ာ ေူရငပ သကငပ႔သဒတပံုိုပ့္ ေဲ႕္း  ္းေဒ  ူက ၠဴတပတပ ( ၈ 
ာကပမ သငပ႔) ံုိုပ့္ သသ ပငပ (၃) မပင ပူေဲ႕္းက  ဆကပေူဲ႕ေသည္။ 

• သသ ပငပံဲ႕ျပ့္ဲ႕ေက ဆိုပဲ႕ခအံဲ႕ိဳာအဲ႕ပံသိုပ္းကပအ ရဲ႕ပင ္းေူၿဲ႕ံ္း သေက ိုပ္းဆခအ္းတျပေဆ ကပုႏအပိုပဒျပ့္ သုအဖ႔ကပအ 
ပပအိုပ္းပငပ္း  ဆခအ္းံုတပရဲ႕ေမျပသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းကပအ မျပကဖ့္ဒအပ႔ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆအ္းေုႏအ္းတအပိုပဲ႕ိုပသ ဆိုပဲ႕ခအသ ္းံဲ႕ိဳာအဲ႕ပသဖ့္ဒျပကပအ 
သုအဖ႔ကပအယပူ  ္းာွယပ တူပီံ္းမ ွေဆအ္းေုႏအ္းရွိုပ္းံဲ႕ေူဲ႕ေသည္။ 
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• ဒိုပတငပ္းဲ႕အပ႔သ ဒမ္ွ ော႔ ာ ေတအ႔ရွပသ ကပမ  ္းကအပ ံဲ႕ငပာျပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ ီဲ႕မ - ဘ ေေက ိုပ့္ 
တူပီံ္းတျပ္းမွ ေဆ ိုပရအကပဒျပ္၊ မျပ႔ဒျပ႔သသ ပငပတအိုပ မျပဒက္ မျပဒပအြတအငပ႔ံဲ႕ငပဒျပ  ူဒျပ 
ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ ္ဒေဘ ဒဘ ၀ငွိုပ့္ ဆကပူဲ႕ပေဒ   သံဲ႕ိဳသမ္မ  ္းကအပ ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  

•  အပ႔ေင ကပ ဒိုပတငပ္းဆရ မွ သုအဖ႔မ  ္း၏ တအပိုပဲ႕ိုပေဆအ္းေုႏအ္းသ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ခအေု ပသဖြဒျပ့္ သေတအ႔သေကခိဳုႏွို့္ပ 
၎တအပ႔ ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပေငသ ပငပသတအိုပ္း ော့္ာ ေတအ႔ရွပသ ကပမ  ္းကပအ သေံသသခသ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း၏ 
သေရ္းဲ႕ေဲ႕ခအကပအ ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

 
မတွပသ ကပ  

ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းကပအ သအဲ႕ပူအု အဖ႔ေဆအ္းေုႏအ္းေူံသိုပ္း ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပဒျပ့္ငျပ္းမွ  ုႏွိုပ္းေဘ ာခအ္းာွပမပ့္ံသိုပ္း (Snow balling) 

ငျပ္းကပအသဒခအ္းံဲ႕ိဳံသိုပ္းံုူပဒျပသည္။  ဲ႕ပမခူအူျပ္းရဒျ့္ပ သႀကပမပေရကပအဒိုပတငပ္းဒ ္း သေရသတအကပုႏွိုပ့္ 

ရရွပဒျပ့္ သသ ပငပေဲ႕္ မတ္ျပသ ဆခအ္းံုတပရမျပသည္။ 

ဒိုပတငပ္းဲ႕အပ႔သ ဒမ္ွ သအဲ႕ပူအမ  ္းသတအိုပ္း သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းမျပဒအပ႔ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပေကဒျပကအပ ော႔က ိုပ႔သငပ္းံဲ႕ိဳ 

ာအဲ႕ပေငူ ပီ ော႔ာ   ္းဲ႕ေသည္။  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

္ေ  ။ခြအးပ ာ္းျာု ္ေ ္အုိငပ းျပ္ော လအုပငပပးာာ ကပအး္္ေအငငပးအင၀ငပ    ္ေသ ာအ း ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 
အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ပးပးလ ပး းပ ္ေ  ။ခြအးပ ာ္းျာု  ္ေ္အိုငပ းျပ္ော လုအပငပပးာာ ကပ ာာက္မူ  အဓ

ာာက္မူ  အဓကိာ္ေအးအင 

ာအ ္ေအ ကပ္ေ   ပးပးလ ပးားျပ။ြု းျပအင းပဖ ရငပးပးပးလ ပး းပ္ေ  ။ခြအးပ ာ္းျု ာ  ္ေ္အိ
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အိုငပ းျပ္ော  လအုပငပပးး ႑ိုငပားျပ။ုလးပးြ းျပအင းပဖရငပးပးပးလ ပးာ ငပအင၀ငပ္ေ  ာကမို း္ေကမးဳးေ္

ဳးေ္း မ းာ္ေပြ ငပဖ - 

• ာ  ္ေ္ာာ ငပး္ေလဖလ   ာ းာိုးြ ိွငပဖ္ေအးြ။ငပးဖ 
• ္ေ  ။ခ မ းး လ္္ေပ  ာ းာကမိုး ကပ္ေအ ကပ းပဖြ းျပးျီပ မ းာ ငပြအးပ ္ မ းအင၀ငပ ိုငပြ။ငပးဖ  
• ြအငပအာ  ္ေ္ားျးပး မ း ိွငပဖတကပတခ္ေြ အိွငပးအ ာ ငပြအးပ  ္မ းာ းလုအပအိုငပ။ ငပဖ ္ေအးာအပဖ းြ။ငပးဖ 

 

အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ပးပးလ ပး မ း းပအာက္မူ  အဓ ပာ းြ ငပဖ ္ော

္ော ကပ္ေ  ပြအအငာ။မကပ မ းာ းပ းလးပအပပ ာ ခုးြအုအင  းပဖ 

• ္ေ  ာ းး းးအိွိြအးပ  ္မ းးာာက္မူ  အဓကိကမ   မ း (ီအ   - သ ္ေၾက ငပဖလကပအိွလိ္္ေပ  းျပးျပကိ ု္ေအ
္ေအ း ။မရပအ လ္ေ် ာ္ို္အ္ေ  ရခဳးေ ာ မ းအငပး ိွးးြ ုအပ ိွခအပပသရပလို္ေအ 
အ း။မရပ လ္ေ်သ  းး ိွခ္ော ္ေအ း။မရပးျိကုပအမိုး လ္ေ်္ေ  ာ ဒ အိုငပ မ းာ း ာ္ို္သ ္ော 
ာ ္ေတ ငပအ ကပ္ေအး္ေးျ။မငပ လ္ေ်းျ းပြ ငပဖ…)  

• လ္္ာ  ္ေ္ားျးပးားျပ။ု ( ို္ ္ာုပ) ာပးး၀ပပးကမငပားျပးျာုာ ငပး၀ငပ္ေင  ိွငပဖ။မ ပး    ာ္ေပ ာဖ းဖ 
• လ္္ေပ  သ၀  ိုငပး္ေၾက ငပး်လ္  ္ေအး ိွငပဖအာပ၀ပပးကမငပာ္ေၾက ငပးာအ း မ းဖ 

 

အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ပးပးလ ပး းပတငပးအ္ေ   ပးအငး းပဖြအးပ ္ မ း ိွငပဖ  က

 ကပတိုငပ းပဖာ္ေၾက ငပးအငပး  မ းာ း ္ေလဖလ း္ျးးျ ပးအ ာ ငပ ာဖ္းြအုဖ း းပဖပးပးလ ပးားျပ။ုြ းျ

 းျပြအးး းျး ခကိပပး္ေအးတ ္ေားျးားျီပ။မ ိွာပြ။ငပး် ာ္ေ

ာ္ေက ငပာဖးပ္ေ  ပ္ေတ ငပအ ကပြ။ငပး ိွငပဖ  ခ္ြ ိုး္ေအးလုအပငပပး မ းာ း္ေလဖလ  ာက

ာက္ေြ ာပ ခုး အပြ။ငပး မ း အင၀ငပအင းပဖ ြအးပ ္ မ းးာ ိီ ဒပဗ္ ုာု ိွငပဖအာပ ကပဖငပအိွ

အိွ း းပဖ သ ကပလိကုပ   မ း် ႀ ကိုာငပ  ိွပပးတ။မကပ မ းြ ငပဖၾကခု္ော ္အအင းပဖ ာ ခုးြအု းပဖ ပး

ပးပးလ ပး မ းာ္ေပြ ငပဖာြ ငပာ အခုအအိွိ္ေးျြ။ငပး ိွ းပ ္ော ္တခု္ေ းြ ပပးြ။ငပး ိွငပဖာ  ္ေ္လိကုပ္ေတ 

တ ငပအ ကပြ။ငပး မ းအင၀ငပအင းပဖ ္ေရသရုမာ းြ ငပဖာ။မငပး။မငပး ာြအပပ ာ လ

ာလိွပပ္ေလဖလ  ငပရ္ြ။ငပး် ာ 

ာ ာိြ ငပ မ း လိွရပြ။ငပး် ္ေြအြအးျပ္ေ။မ ္ေ  ္္ေ  းျပးျပာကမ။ ္ေြ။ ပးးျာိပြ  ြ။ငပး  မ

 မ းအင၀ငပအင းပဖဤပးပးလ ပး မ း းပာ။ပပးက႑ မိုးးျခု ိွငပဖာ္ေြ။ာ္ေပ္ေအငငပး မ းးျ  ာာ ကပ

ကပလ ပပးျ  ာ ိုးဖိကုပာပပ္ေၾက ငပး  ိ ဖငပအိွ းလမကပအိွအိင းပဖ အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ပးပးလ ပး းပ ္၀င

၀င ာ္ေၾက ငပးာအ  မ း ာ း္ော ကပ္ေြ။ ိွာဖကပာတငဖပ ို္္္ းပဖာာိုငပး ြအးပ  ္မ း။ ္ေြ။ ပ

 ပး းိျာပြ   ိပ းလးပလ ္ော ငပ ြအုလအုပအ ာ ငပ မ းးျ  ာ္ေဖ ကပာက္ ြအုလိွမကပအိွိအင းပဖ 

(အခ ုိွပပာ းြ ငပဖ ္၀င  မ းာ း ာဖကပာတငပဖ အိုငပးာ ငပ   ္၀င ။မ ိွာပ ္ မ းက  ္ေ္းျးပး။မ ိွာပလမကပအိွိအင းပဖ

)  ာ္ို္ းပအ္းာ ္ေ္ေတ ငပအ ကပြ။ငပး ာာ ကပ ြအးပ ္ မ းာ းးျးပးအခုးအ ာ ငပာ။ ငပဖာလ ပး မ း ြ 

ြ းျပ္ေအေ္ေးျအင းပဖ 

 
ြအးပ ာ္ို္း အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ြ ငပဖ္ေလဖလ  ုိငပ းပဖပးပးလ ပး မ းးျ  အိွ ိးပဖာပကပ (ီအ  -
ြအးပ ္ မ း အး္္ေအငငပး အင၀ ငပ  ြ ငပဖ လိွ
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လိွမငပြ ပပးျ  းျးျပာ ပး္ေက ကပရ္ြ။ငပး် တငပးအ္ေ   ပးအငး  ာ းာလမငပာြ ပပ္ေက ကပရြ္။ငပး းျ ြ ငပဖအိွိအ ) 
အခ ုိွပပလ ပးး ပပ းပဖာ္ေြ။။ခာ္ေၾက ငပးာအ း မ း ိွ  - 
 
• ။မ ိွာပဖ း းပဖပးပးလ ပး ိွငပဖးျပးျပာကမ္ေလဖလ ြ။ငပးြ းျပးျီပ - ာာက္မူ  အဓိကဖ း းပ ိွ  

းျု္ေအငငပး္ေလဖလ  ြ။ငပးာ္ေအော ငပြ းျပြအးးအး အိွငပ မ း် ငပာပပး  း မ း ိွငပဖ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ း အ
 အင၀ငပအင းပဖ အင၀ငပ ္ မ း 
ာ္ေပြ ငပဖာ။မငပး။မငပး လိွရပြ။ငပး ိွငပဖ ္ေလဖလ  ငပရ္ြ။ငပး မ းာပကပားျပးျခုားျပ။ု အ္း္ေအ
္ေအငငပးအ းပ္ ္္ေ   ာ။မကပာ း ္ေ ဖ္ေလမ ဖအပပလိာုအပအင းပဖ 

• အ ္ေဖ ငပဖ မိုးးျခု - ာာက္မူ  အဓိကအးပအ ရပ။မကပားျပ။ ုိွ အ အပ္ေဖ း   မ းာ းအိွငပးလငပးအပပဖကပာ္ေၾက ငပး ာအ
ာအ  
 မ းးျ  ကိုအိွ ္ေ  အပပြ းျပအင းပဖ ာ  ္ေ္ မိုးးျခု ိွာ္ေြ။ာ္ေပာ မိုး မိုးာ းက ္ေြအ း းပဖ ခုး အပ။မကပ မ
 မ း 
ြ းျပ္ေအေ္ေးျြအးး ္ေတ ငပအ ကပ။မကပ မ းးျ  အအိွိအပပြ းျပအင းပဖ လာ္ိုငပးာ ငပကိုရပအိုငပာာက္မူ  အဓိအ ငရပ  ငပဖတို။မကပ 
ပ မ း် သ ကပလိုကပ   မ း ိွငပဖ ိွပပးတ။မကပ မ းအိွိ္ေ  ္ေၾက ငပဖ ရ္ေ
ရ္ေပ္လ္္က  ၻႀကးးာ း ိွပပကပပးျ   ိြ ငပလ  ုိငပ အင
အင းပဖ လ္ာိငုပး းပားျပ မိုးးျးြ းျပ္ေပြအးးာ္ေအးလးပး ႀကးးအင းပဖ 

• ာ  ္ေ္လိုကပ္ေလဖလ  ငပရ္ြ။ငပးြ းျပးျီပ- လာ္ိုငပး းပအ အပ္ေဖ း္ေအ လးလိွ းပဖ က 
က  ၻႀကးးာ းာ  ္ေ္လုိကပ ာြအပပာလိွပပတကပးျအပလမကပ ။ ္ေြ။ ပး္ေလဖလ အ းပ္ ္္ေ  ာ။မကပာ း လက
လကပ။ခဖ းၾကအင းပဖ  ို္ာာ ကပ္ေၾက ငပဖာ းလခုးြ။ခုငခု္ေလဖလ  းပဖြ းျပးျီပားျပ။ုြ းျပအင းပဖ 

• ာ္ေၾက ငပးာအ ီးးားပ။မကပ - 
။မီပးကအပ းပဖပးပးလ ပး မ း းပာ္ေြ။ာ္ေပ မို းးျခု ိွငပဖ ာ္းး းပဖ္ေတ ငပအ ကပ ္ မ း ိွငပ
ငပဖလိကုပ္ေလမ းး္ေဖ   အိွိြအးး္ေ။မ ္ေ  ိ ္ေြအြအးျပအပပ လိုာအပအင းပဖ  ို္ာာ ကပ္ေၾက ငပဖာ္ေၾက ငပ
ငပးာအ ားျခုြ းျပ္ေးျအင းပဖ 

• က ၽ ပးကမငပ  ္မ း ိွငပဖတကပးျအပအာပ ကပ ္ မ းာၾက းးိွိ ိ ငပး္ေအငငပးးျအပြ။ငပး - ပးပးအး ာ ငပအး္္ေအငငပး အင
အင၀ငပ ္ မ းးာ္ေြ။ာ္ေပာ မိုး မိုးာ းလကပအိွလိုအပငပပး းျီပ မ းြ ငပဖ ္ေြအ ငပးလ္ေ္ေအးြ။ငပး ြ ငပ
ငပဖြအုြအငပ ္ေအးအ ပပႀကို းအ ပးြ။ငပး မ းအင၀ငပအင းပဖြအငပအ ိွအင၀ငပလ  းပဖက ၽ ပးကမငပ ္းက႑ာ္ေ
ာ္ေပြ ငပဖအ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ္မ းးအးပ ိွပပး။မကပအပပးာိုငပ ို္္ေအ ကပအိွိ္ော ငပ ၄င
၄ငပးာို္ကိရုပာိုငပ ္ေလဖလ ြ။ငပး မ းာ ငပ က္းး္ေအးအပပ ြ 
ြ းျပအင းပဖဖိုပးပးာ္းျ  အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ ္ မ း ာ္ေပြ ငပဖလးပး ၄င
၄ငပးာို္း္ေ   မ း ို္္ေအ ကပအိွိ။မိပပာ ငပ ာြ။ း္ေ  ။ခ မ းာ း ရင
ရငပးက္ေဖ ို္ကိုရပာိုငပ္ေလဖလ  ငပရ္ြ။ငပး မ းာ ငပးိွ ိိ ငပး္ေအငငပးးျအပ ္ေအးအပပလို ာအပအင းပဖ 

• ္ေြအ ငပးလ္ေ  ာ းီးးားပြ။ငပး - 
အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ပးပးလ ပး းပ္ေြအ ငပးလ္ေ   ိွငပဖအာပ ကပ းပဖ ္ေတ း္ေ  း  ားျပ
းျပ။ုာြ းျပီ းးားပ္ေ။ေ္ေတ ငပ္ေပအင းပဖ ရငပး္ေတ း္ေ  း   းပ္ေတ ငပအ ကပလုအပကိုငပ  ္ မ းးာြ
ာြ ငပ မ းာ းားျပတကပားပး္ေြအ ငပးလ္ေ္ေးျ းပြ းျပအင းပဖ အ္
အ္းာ ္ေ္ေတ ငပအ ကပြ။ငပး ိွငပဖ။ ္ေြ။ ပး ္ေလ
္ေလဖလ ြ။ငပးးာကမို းတကပာ းြ ငပဖ္ေြအ ငပးလ္ေ   မ းာ း ာပ ိွာပ။မကပြအု ုိငပ းပဖ ရင
ရငပး ာပ ိွာပ ြ



39 
 

ြအးးြ းျပ းပဖ္ေြအ ငပးလ္ေ  ာ းြအးပ ာ္ို္အ္း္ေအငငပး္ေတ ငပအ ကပအပပလခ ိ္ေတ ပ္ေအးြအးး ာိုးာကပ   
  မ းြ းျပ္ေအေ လ ္ေးျအင းပဖ ဤ္ေတ ငပအ ကပ။မကပာ ငပ္ေကမးလကပ္ေ  ၌ ာ 
ာ  ္ေ္ားျးပးငရပ မ းားပ္ေဖ ငပြ။ငပး  ိ
 ို္ ္ုာပ 
ားပ္ေဖ ငပအပပ။ ပပာ းြ းျပ္ေးျြ။ငပး မ းအင၀ငပလမကပအိွိြအးး  ရငပးာို္းာပ  ာပာာ ကပ ကိရုပအိုငပ
ငပ ္ေတ ငပအ ကပ ။မကပ မ းးျာငပ္ေတ ငပအ ကပ ိုငပအပပးျ  ပး္ေတ ငပအးပာိးုာကပ ္ေးျအင းပဖ 
 
 
 
 

အး္္ေအငငပးအင၀ငပ  ပးပးလ ပးာ းာ ခုးြအုြ။ငပး 

 

အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ပးပးလ ပးာ းာ ခုးြအုအ ာ ငပကပပ္ ာပ။မကပ မ းအိွိ္ေပအင းပဖ လကပ္ော ္္ေတ ငပ

ငပအ ကပ  ္ မ းၾကခု္ော ္လမကပအိွြိအးးတကပလကပ၍ၾကခု္ော ္ ုိငပ းပဖာ။ကပ။္ေ မ း ိွ  

 

• ြအငပအ ိွ၀ငပ္ေအ ကပးိွိ ိ ငပး္ေအငငပးးျအပအ ာ ငပ္ေ  ။ခ မ းး္ေ ိွမ ပ ိွပပး။မကပ မ း္ေအေ္ေအငကပအပ
အပပ ာလ းာလ ပးပးအငးအင းပဖ  

• းိွိ ိ ငပး္ေအငငပးးျအပြ။ငပးးာ္ေအးအင  ်းိွိ ိ ငပး္ေအငငပးးျအပ ္းာြ ငပ်အငပကိရုပာအးပာ။မငပး္ေအေ
အော ငပ ိွးားပ ္ေပ းပဖအလ ပဖ 

• လုအပငပပးးျီပးလမငပြ ပပ  ကပလကပ  ်္ေလဖလ   ပးပးအး  းပ ႑ အးားျပ။ု်အး္္ေအငငပးအင၀ငပ   ပး
ပးပးလ ပး းပလမငပြ ပပြအးး အပအအပ  ပးပး ြ ငပဖ  ိွပပကပပ ိုငပ္္္ေ  ာြ ငပ မ း ြ းျပ္ေအေလ  ုိငပ  သည္။ 

•  ိွပပကပပ္ေၾက ငပးးျးျပ္ေတးအပပ ိွငပဖာ္ေအာာ ကပြအာ။မကပာလကပ မ းလိာုအပ   ိွငပဖာ္ေ
ာ္ေြ။ာ္ေပ္ော ပ္ော ပ မ း မ းာ ငပအ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ပးပးလ ပးြ ငပဖာ္ေအာာ ကပကိ
ကို္ေ  ပြအ းပဖာ။မကပာလကပ မ းအအိွိ ုိငပ းပ ္ုာပအငဖ 

• အ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ြ းျပးျီပာ ငပာ  ။ခ။မကပ မ းာတငပဖားျပ။ာုဖိအိွိ ုိငပ္ေ  ပလးပးာ္ေက ငပ
ငပ ာဖးပ္ေ  ပ ္ေတ ငပအ ကပအ ာ ငပလ ရပက္ းပဖႀကိုာငပြအတ ပပး။မကပာာိုငပး္ေတ ငပအ ကပလို  ဖ 

• ာ္ေြ။ာ္ေပ ိွငပဖကိကုပးး းပဖပးပးလ ပး မ းကမငပဖ ခုးအပပလိုာအပ   ိွငပဖပးပးအး  မ းာ းအအ
အအ ပးအာ ာ ခုးြအုြ။ငပး ိွ္ေအိွ ငပၾကီပြ။ငပးဖ 

• ာ္ေလ ာႀကးး္ေတ ငပအ ကပြ။ငပး ိွငပဖ ာ ိ ္ ိြ။ငပးာို္္ေၾက ငပဖ   ိွပပကပပ ိုငပ းပဖာြ ငပ မ 
မ းအအိွိ ုိငပ းပဖ တိးုကမိုး မ းအိွ္ိေပြ။ငပးဖ 

• ္ော ္အိွိ။မကပ ိွငပဖာငပြအ။မကပ မ းးရခုၾကးပအ ုိငပ   - ာတခုး ာပာ္ေြ  အခဖအိးု ုိငပ  ဖ 
 

ာ ိွးျပ။မုအပာ းြ ငပဖလကပ္ော ္ကမငပဖ ခုး္ေတ ငပအ ကပ ္ မ း းပအ္း္ေအငငပးအင၀ငပ  ပးပးလ ပးာ း  ခ္ြ 

ြ ိုး္ေအးလုအပငပပး မ း ိွငပဖဖိပပး ိ ပး္ေအးလုအပငပပးးျီပ မ းာ ငပကပပ္ ာပ   မ းအိွိြ။ငပး်  ိ

 ို္အ ာ ငပ 

ဤပးပးလ ပးာ းာ ခုးြအုြ။ငပး ြ ငပဖာာက္မူ  အဓိအ  ငရပအိွိ္ေ  ္ေအအိွးပ  ခိြ ိုးာိုးာကပ  ာာ ကပာ္ေက 

က ငပ ာဖးပ္ေ  ပ္ေတ ငပအ ာ ငပ ာ။ ငပဖာလ ပး ္ေက ငပးားျပ။ာုြ းျပ ာိ ္ ိ္ေးျ။မငပအင းပဖ 
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၉သည္။ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပမ ့ဲ႕ခအူခသဆိုပ့္ဆိုပ့္ုႏိွုပ႔  ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္း သဓပကတငပု အပ္း 
 
ရျပရအယပသ ကပ 
 

• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသဆိုပ့္ဆိုပ့္ တျပရွပဲ႕အခကအပ ဒပရွပင ္းာျပေူရငပသည္။ 
• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း၏ သဓပကတငပု ပအ္းမ  ္း  ဒပရွပရငပ 

 
ာပအသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊  ေရ ိုပူ ခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 

 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• ၁ င ရံ ၃၀ မပငူပ 

 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 
• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္းတအိုပ သဆိုပ႔ဆိုပ႔ရွပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ေက ္း၍ ဲ္႕္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသဆိုပ့္ (၆) 

သအသေေက ိုပ္းကပအ ရွိုပ္းံဲ႕ဲ႕ေသည္။ 
• ရွိုပ္းံဲ႕ၿဲ႕္ံးူံ္းဲ႕ေက ဒိုပတငပ္းဆရ မွ ဒိုပတငပ္းဒ ္း ဖမွ ူပတပဲ႕ေပိုပူ ္းဒက္ပအယပူ  ္းံဲ႕ိဳ (၆) ီံ္းကပအ ေသ္သ 

တူပီံ္းာွ ိုပ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း သဆိုပ့္တူပဆိုပ့္ူံ ေရ္းဒ ္း  ္းေဒ  ေရ ိုပူခအူက ၠဴ 
တူပသအူကံပအေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

•  ပအ႔ေင ကပ ၎တအပ႔ (၆) ီံ္း သသ ိုပ္းသ ိုပ္းေဆအ္းေုႏအ္းေူသ သဆိုပ့္ (၆) သအကပအ သူသံူီပတက  တငပ္းူ ံ
သပအိုပ္းဲ႕ေသည္။ 

•  အပ႔ေင ကပ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္းာခအ္းုႏွိုပ့္သတ္ သူသံူီပတက ံုူပေသ ိုပ သံဲ႕ငပသာွငပေဆအ္းေုႏအ္း 
မ့မ  ္း ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဆရ မ ွသူံသူီပတက  ံုူပေသ ိုပ ံဲ႕ငပာျပူ ံူ ီပေဲ႕္းသ သဆိုပ့္တူပသအံသိုပ္းူ၏ံ သဓပဲ႕ၸေယပ  
ဒတပမွတပသ ကပုႏွိုပ့္ သဆိုပ့္ဆိုပ့္ေံဲ႕ ိုပ္းာဖဒအ ္းဒျပ့္ သေငသ  ္းကပအ ရွိုပ္းာိုပ္းေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 
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• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသေငံုိုပ့္ မျပဒအပ႔ေဒ  ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းမ္မ  ္းကအပ ရျပရအယပဒျပကအပ ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။   
• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း၏ တငပုပအ္းမ  ္းမွ  (၁) သံဲ႕ငပသာွငပဒေဘ ေဲ႕ေကပံသိုပ္း္၊ (၂) 

သတတ္ကအဲ္႕ေဲ႕ေိုပ္းေံုရွိုပ္းံသိုပ္း္၊ (၃) တ ပငပသအဖေပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း ုွႏိုပ့္ (၄) 
သံဲ႕ျပ့္သပဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္း ေဆ ိုပရအကပ ံသိုပ္းတအပ႔ပကပအ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပေဲ႕္တအိုပ သ ေရ္း  ္းဲ႕ေ သည္။  

• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း၏ သဓပကတငပ္းုပအ္းမ  ္းတအိုပ ဲ႕ေပိုပေဒ သသ ကပသာကပမ  ္းကပအ ယသအ 
ဒိုပသငပ္းူ တအိုပ ေဆအ္းေုႏအ္းသဖ့္ေဒ  သေတအ႔သေကခိဳ္၊ ီဲ႕မ မ  ္းကပအ  ေဲ႕ေိုပ္းူဲ႕ပသ ရိွုပ္းံဲ႕ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

•  သံဲ႕ငပသာွငပင ္းာျပဒေဘ ေဲ႕ေကပမရ္ွပမဒွ  ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပရငပသဆိုပေံဲ႕ေေက ိုပ္း္၊ 
သံဲ႕ျပ႔သ၀ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္းဆအပဒျပ တူပႀကပမပတူပသေ တကပေရ ကပံသိုပ္းမ ပိဳ္းမးအတပဘဖ ဲ႕အခမွငပာအပ 
သဲ႕ပဒာအပ ဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္းမ ပိဳ္းံုူပေေက ိုပ္း္၊ ာအပသဲ႕ပဒျပ႔ာအဲ႕ပေဆ ိုပသ ကပမ  ္းကအပာျပ္း 
တ ၀ငပသအဖေ၀ာအဲ႕ပ ေဆ ိုပံသိုပ္း္၊ ံဲ႕ င တူအခတရ ေဲ႕္ေဲ႕ေကပာ ာ ွိုပ ဒ္႔ေေက ိုပ႔ကအပယပေေက ိုပ႔ 
ဒတပမွတပံသိုပ္း မ ပိဳ္း ကပ သကတ္ကအ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေံုရွိုပ္းံသိုပ္းမ ပိဳ္းံုူပေဒ  သော႔သ ရွပမဒွ ာွ ိုပ 
ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္း သငွူ ပဒ ရံုူပဲ႕ေေေက ိုပ္းငွိုပ့္  အပသသ ကပ (၄) သ ကပကအပ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပံ သိုပ္း 
တငပုအပ္းးအေသ္ဲ႕ေ ေေက ိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  

•  အပဒိုပသငပ္းူ မွ မျပဒျပတပအြကအပ ဒိုပသငပ္းူ ရာအပကပေေက ိုပ္း ေမ္းံမငပ္းေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ မရွိုပ္းာိုပ္းဒျပ့္ 
သသ ကပမ  ္းရွပ ဲ႕ေကေဆအ္းေုႏအ္းရငပ ုပတပေသ္ဲ႕ေသည္။  

 
မတွပသ ကပ  

• ဒိုပတငပ္းူ ္းကပအယပူ ္းံဲ႕ိဳ (၆) ီံ္းသ ္းေဲ႕္းမျပ့္ ေရ ိုပူခအူက ၠဴတူပရအကပူံေဲ႕္တအိုပ 
ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပ ေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း သဆိုပ့္ တူပဆိုပ့္သ ိုပ္းူံ သာပအကပ ႀကပိဳတိုပေရ္းဒ ္း  ္းရငပသည္။ 

• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပ ေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း သဆိုပ့္ဆပအပိုပရ  ဲ႕ပအူတ ံုိုပ့္ာျပ္း သဒခအ္းံဲ႕ိဳ ေဆအ္းေုႏအ္းုႏအပိုပဒျပသည္။ 
 
 
 
  

 

ဲ႕္္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း ငမ့င ံဲ႕ ဲ႕ပအူတ  
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ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ုအခ႔ၿုပိဳ္းတပအ္းတကပမတ့အိုပ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္း 

ဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း၏ သဒအိုပဒ႑ ငပ 
ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

◼ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပဲ႕ခအသဆိုပ့္ဆိုပ့္ 
ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းဆပအဒျပ့္  ူက ္းာခအ္းတအိုပ ဲ႕ေ၀ိုပဲ႕တပဒကပုႏပအိုပမ့ူ အမပ္းရျပသဆိုပ့္ သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္း ဲ႕ေရွပဒျပသည္။ 
ူ သအဲ႕ပသဒံ္းဒံ္းတအိုပ သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းေု ပံဲ႕  ္းေဒ  သဆိုပ့္ သဒ္ံးဒံ္းတအိုပရွပေဒ  ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပ 
ရအကပံသိုပ္း၏ ေ၀ေး ရသမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းကပအ ဒပရွပရငပသေရ္းမႀကံ္းဲ႕ေသည္။ 
ဒပအ႔ေဒ ပံို ္းာျပ္းသဆိုပ့္သဒံ္းဒံ္းတအိုပကအဖံ ဲ႕ ္းံသ ္းင ္းေဒ  မျပဒအပြေဆ ိုပရအကပမျပဆပအဒျပ့္ ငျပ္းာမပ္းမ  ္းကပအ 
သအဖံသ ္းဒပံမိုပုႏပအိုပရငပသေရ္းႀကံ္းဲ႕ေဒျပသည္။ ဆို့္ပကဖံုူပူ ီပ မ  ္းသတပအိုပ္း ာကပယ ဘကပသံသမပ္းဒပအ႔ 
တဒမတပတျပ္း ံုူပဒအ ္းမျပးအ သံမဖတမပ္း ေမွ  ပာိုပ့္၍မရုႏပအိုပဲ႕ေသည္။ ေသ ကပဲ႕ေသသ ကပမ  ္းေဲ႕္မတ္ျပ၍ 
ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ ့မျပဒျပ့္သဆိုပ့္ကပအ ဒိုပရျပမငွပ္းဲ႕ေဒငျပ္း…. 
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• ကငီံ္းသူံဲ႕ိဳရဒျပ့္ ရျပရအယပသ ကပ 
• သူံဲ႕ိဳရငပသတအကပ ေက မျပ့္သသ ပငပ 
• ဒိုပ၏သုအဖ႔သူျပ္းသတအိုပ္း က္ျံေ  ကပဲ႕့္ခ ေဲ႕္းမျပ့္ ဒိုပ၏ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပ 
• ုႏပအိုပိုခေရ္းသေံသသေငံု ပူဒျပ့္ ုႏပအိုပိုခ၏မ္၀ေ ုွႏိုပ္ီ့ ဲ႕ေ မ  ္း 
• ာ္႔သရိုပ္းသံမူပုႏွိုပ့္ရခဲ႕ခအေိုအရရွပုႏပအိုပမ့သေံသသေင 
 

 
 
၁သည္။ သမပငပ႔ျငငပေက ္းသ ကပေေက ိုပ့္ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပေူံသိုပ္းသည္။ ံဲ႕ိုပဲ႕ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒ ္
တူပသအတျပ္းကဒ  ဆခအ္းံုတပသ ကပံဲ႕ိဳဒျပသည္။ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္းသ ္း  ဘ ံုူပမျပ္၊ ဘ ံုူပၿဲ႕ံ္းၿဲ႕ ံ
ူဒျပံုိုပ့္ ေံဲ႕ ံဲ႕ံသိုပ္းံုိုပ့္ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပ ေဆ ိုပရအကပေူံသိုပ္း 
 
၂သည္။ ဒတိုပ္း သသ ကပသာကပမ  ္းဲ႕ခ့္ဲ႕ပအ္းံသိုပ္းံုို့္ပ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသည္။ းျး ခကိပပး၀ပပဖ ပး မ း ိွငပဖ ြအ
ြအငပအ တ
တကပးျအပအာပ ကပ ္ မ း ိွ ္ေ းလ   ိွမ္ေ း။ ပပး မ းာ း ္ေြ ၾ က းြ။ငပးြ ငပဖ ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ း ိွ အ္
အ္း္ေအငငပးအင ၀ငပ္ေတ ငပအ ကပြ။ငပးြ းျပအင းပဖ ္ော ္အိွိ။မကပ မ းာ းြအပပလးပအိွငပးြအြ။ငပး အိွ ိးပ
းပဖာာ ကပ တခုးြ ာပ။မကပ။မ  းပဖြ းျပးျီပ ွိျခင္း။ (decision making) တအိုပ 
ာငမပ္းမပအ္းုႏပအိုပဒျပ့္သသအိုပ့္သေရ္း ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္းတအိုပမရွပဲ႕ေသည္။  
 
၃သည္။ တအပိုပဲ႕ိုပေဆအ္းေုႏအ္းံသိုပ္းံုိုပ့္ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း္၊ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္းဒျပ ံဲ႕ိုပဲ႕ ဆကပူ ဲ႕ပ 
ဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္း၏ သေတအ႔သေကခိဳားအဒအတမ  ္းုွႏိုပ့္ သေကခေဲ႕္းမ့မ  ္းေဲ႕္တအိုပ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပ ံသ
ံသိုပ္းံုူပဒျပသည္။ ေတအ႔ ေကခိဳရဒျပ့္ံဲ႕ င မ  ္းုွႏိုပ့္ ယိုပ္း၏ ေံုရွိုပ္းသ ကပမ  ္းသ ္း ႀကပိဳတိုပဒတပ မတွပ  ္းၿဲ႕္ံး 
ံုူပေဒ ပာျပ္း ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏တခအ႔ံဲ႕ငပမ့ေဲ႕္တအိုပသေံသသခ၍ ာပးပးငရပ ္ေြအ ငပးလ္ေ  ိ
 ိုငပအင းပဖ ္ေ  ။ခြအးပ ္ မ းး အင၀ငပတခုးြ ာပ   မ း အိွ္ိေ းအငဖ ္ေ 
္ေ  ။ခ မ းး ာြ ငပ မ းာ္ေအော ငပ ာ္ေအးာရ္ ္ေတ ငပအ ကပ ္ေအးြ။ငပး မိုး အိွိအငဖ 
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၄သည္။ သ မတွပၿဲ႕္ံးဆခအ္းံုတပသ ကပမ  ္းသေဲ႕္ ာကပေတအ႔ဲ႕ေ၀ိုပဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒမ္  ္းဒျပ 
ႀကပိဳတိုပဆခအ္းံုတပ  ္းဒျပ့္ ရျပမွငပ္းသ ကပမ  ္းကပအရရွပရငပသတအကပ ံဲ႕ျပဒ္မ  ္းဒျပံဲ႕ိုပဲ႕ဆကပူဲ႕ပ ဲ႕တပဒကပ 
ဒ္မ  ္း၏ တအငပ္းသ ္းေဲ႕္းမ့ံုိုပ့္ သတ္ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပဲ႕ေဒျပသည္။ ယိုပ္းကဖ့္ဒပအ႔ဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္းမ  ္းဒျပ ူံမခ 
ကပငပ္းေရ္းဆအဖဒျပ့္သဆိုပ့္တအိုပ ဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္းမးအတပဘဖ သဓပကဆခအ္းံုတပသ ကပမ  ္းသ မတွပၿဲ႕္ံးဒျပ့္ သသ ပငပတအိုပဲ႕ေ၀ိုပ 
ံသိုပ္းံုူပဒျပသည္။ ယိုပ္းသုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းဒျပ ံဲ႕ိုပဲ႕သုအဖ႔သူျပ္းမ  ္း၏ သူံဲ႕ိဳေဲ႕္းမေ့ဲ႕္တအိုပ 
မ  ္းူအ တျပမံွ ေငေဒ ပာျပ္း ေင ကပဲ႕ပအိုပ္းတအိုပ ကပအယပ့္သ ္းကပအယပကပအ္းေဒ  သုအဖ႔ ံုူပာ  ုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 
 
၅သည္။ ေ ဒသခသက ပိဳ္းဆကပူ ဲ႕ပဒမ္  ္း သံဲ႕ငပသာငွပဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒာ္ ္အမ ွ
ုႏွူပီံ္းုွႏူပဘကပသတ္ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းၿဲ႕ံ္း ူ္္းူမပ္းော့္ာ ံသိုပ္း္၊ ေဆ ိုပရအကပရငပသတအကပီံ္းေဆ ိုပံသိုပ္း္၊ ေ ဒသခသုအဖ႔ 
သူျပ္းမ  ္းုအဖ႔ူျပ္းေဲ႕္းံသိုပ္း ဒတ္ပအ႔ကပအယပတပအိုပဆခအ္းံုတပသ ုႏပအိုပရငပသတအကပ ရရွပုႏပအိုပမျပ့္သသအိုပ့္သာမပ္း မ  ္းသ ္း 
ရွိုပ္းံဲ႕ေဲ႕္းံသိုပ္းံုိုပ့္ က ငပေငေဒ္းေဒ  သုအဖ႔မ  ္းသ ္း ေဆ ိုပရအကပုႏပအိုပရငပ သ ္းေဲ႕္းက္ျံံသိုပ္းတပအ႔တအိုပ 
ဲ႕ေ၀ိုပဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္း ေဆ ိုပရအကပ ဒျပသည္။ 
 
၆သည္။ မပမပသဒပူ ပတပံုိုပ့္ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသည္။ ံဲ႕ျပဒာ္ ္အဒျပ 
ဤသေံသသခူငူပသ ္း ံဲ႕ိဳံဲ႕ိုပ ေံဲ႕ ိုပ္းာဖရ တအိုပ ကငီံ္းသေံသသေငမွူ၍ 
ံဲ႕ျပဒာ္ ္အဒျပာအတပာအတပာဲ႕ပာဲ႕ပံုိုပ့္ဲ႕ေ၀ိုပဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္း ေဆ ိုပ ရအကပရမျပသည္။ 
ံဲ႕ိုပဲ႕ကျ္ံဒျပ့္သုအဖ႔သူျပ္းမ  ္း သေငံုိုပ့္ ျွပုႏပအိုပ္းေဲ႕ေိုပ္းူဲ႕ပက္ျံေဲ႕္းဒျပ့္ 
သသငပ္းက႑ကပအဒ  ေဆ ိုပရအကပရငပ ံုူပဒျပသည္။ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္း၏ သဓပကတငပု ပအ္းမ  ္း 
 
ံဲ႕ျပဒာ္ ္အမွ ဒဘ ၀ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပ ပငပ္းဒပမပ္းေူ ိုပ့္ေရွ ကပမာ့အဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္းတအိုပ ူတိုပဲ႕ေ၀ိုပ ေဆ ိုပရအကပ 
ာ ဒျပ့္သသေ ေသ ကပဲ႕ေ သသ ကပမ  ္းကပအ ေမ ွ ပာိုပ့္ုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 
 
• ကအဖံ ဲ႕ ္းံသ ္းင ္းေဒ ားအဒအတမ  ္း္၊ သံမိုပမ  ္း္၊ ဒေဘ   ္းမ  ္း္၊ ကၽအမပ္းက ိုပမ့မ  ္းရရွပံသိုပ္းံုိုပ့္ ဒဘ ၀ 

ဒယခဇ တမ  ္းသ ္း ဲ႕ပအ၍သက ပိဳ္းရွပူအ  သဒခအ္းံဲ႕ိဳုႏပအိုပံသိုပ္းသည္။ 
• ဲ႕ိုပကပအယပသရျပသသ ိုပ္းမ  ္းဒျပ ဲ႕ပအ၍ာိုးာကပလ ြ။ငပး် အိ၍ုာကမို းအိွိလ ြ။ငပးာြအငပ အိ

အို၍္ေအအိွးပားပာခဖ ။ိုငပြ ္ေလ ြ။ငပးဖ 
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• ာ ္အဒျပ ၄ိုပ္းတပအ႔၏သံမိုပဒေဘ   ္းမ  ္း္၊ ံဲ႕ င မ  ္းသ ္း 
င ္းာျပဒေဘ  ေဲ႕ေကပမ့သိုပသ ္းမ  ္းုွႏိုပ့္သသအိုပ့္သာမပ္းမ  ္းကပအမွ ေ၀ံသိုပ္း္၊တပအ္းတကပံမိုပ့္မ ္းသ 
သ ိုပာအဲ႕ပံသိုပ္းသည္။   

• ာ ္အမွ ၄ိုပ္းတပအ႔၏ ဒကပဆပအိုပရ  ားအဒအတမ  ္းုွႏိုပ့္ ကၽအမပ္းက ိုပမမ့  ္းသ ္း မွ ေ၀ေဲ႕္းံသိုပ္း္၊ သအဖေ၀ေဲ႕္းံသိုပ္းသည္။  
• ုအခြၿုပိဳ္းတပအ္းတကပမ့္၊ တရ ္းမ ွတေဒ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပေရ္းုွႏိုပ့္ ဒ တ္ျံမွ ံသိုပ္းတအပ႔ကပအ 

ဒပဒပဒ ဒ ေ  ကပဲ႕ခ့္ေဲ႕္း ံသိုပ္းသည္။ 
 
  
 

 

 
 

ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပမသ့တအကပ ူပငပေသ္မမ့  ္းရွပငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။  
• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပမ့၏ သယသ္ဆမ  ္းဒျပ သသ ပိဳြေဒ ဓော့္ ခအ္းူခမ  ္း ဒပအ႔မးအတပ သသ ပိဳြေဒ  

သအဲ႕ပူအ မ  ္းသတအိုပ္း  ္္းဆငပ္းေက ိုပ္း ္္းဆငပ္းေငဲ႕ောပမပ့္မျပသည္။ 
• ေ ဒသူပအ္းရမ  ္းက ေ ဒတအိုပ္းဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပမ ့ ဒပအ႔မးအတပ ာအဲ႕ပဲ႕ပအိုပသအိုပ့္ သသအိုပ့္သ ဏ ဒျပ 

၄ိုပ္းတအပ႔၏ သသအိုပ့္သ ဏ ကပအ ၿသပမပ္းေံသ ကပာ ုႏအပိုပဒျပးအယဆ္ာွ ိုပ ၄ိုပ္းကပအ 
က္ျံေ  ကပဲ႕ခ့္ေဲ႕္းသ ိုပမ ွေ  ကပဲ႕ခ့္ေဲ႕္းမျပသည္။  

• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပမာ့အဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္းဒျပသသ ပငပုႏိွုပ့္သိုပသ ္းမ  ္းက ပငပ္းေဒရိုပ္းုႏွံ္းံမိဳဲ႕ပုႏွခရငပ 
ာပအသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ 

• ာ ္အမွတပအကပရပအကပဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပုႏပအိုပဒျပ့္ငျပ္းာမပ္းမ  ္းဒျပ သက ပိဳ္းရာ ပမ  ္းံဲ႕ငပာျပရရွပရငပ သသ ပငပ 
တူပသအေက ေက ိုပ္းေက ုႏပအိုပဒျပ့္သတအကပ သသ ပငပငွိုပ့္ ၄ိုပ္း သက ပိဳ္း ရာ ပမ  ္းသေဲ႕္တအိုပ သ မသခသ ကပမ  ္း 
ာပအသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ 

• မတ္ျံေဒ သုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းမွာ ဒျပ့္ ရျပမွငပ္းသ ကပမ  ္းတအိုပ 
သသ ပိဳြေဒ ျွပုႏပ့ိုပ္းဒေဘ တ္ျံမ့မ  ္း ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပရငပ ာပအသဲ႕ပေက ိုပ္းာပအသဲ႕ပမျပသည္။ 

ဲ႕္္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပမ၏့သဓပကတငပု ပအ္းမ  ္း 
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• ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပမာ့အဲ႕ပိုငပ္းူီပသေဲ႕္တအိုပ သော္းေဲ႕္းေဆ ိုပရအကပမဒ့ျပ ဒဘ ၀ဲ႕တပ၀ငပ္း 
က ိုပ ပငပ္းဒပမပ္းေူ ိုပ့္ေရွ ကပမ့ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္း၏ ငျပ္းဲ႕ျ ဲ႕ပအိုပ္းဆပအိုပရ ရေ့  ိုပ့္မွ သော္း  ္းံသိုပ္းုႏွိုပ့္ 
သိုပသ ္းမ  ္းကပအ ုယပရွ ္းုႏပအိုပေက ိုပ္း ုယပရွ ္း ဲ႕ောပမပ့္မျပသည္။ 

• ဲ႕ရမပ္းဲ႕တ ံုူပံသိုပ္းုႏိွုပ့္ ေယဘအယ ီံ္းတျပသ ကပမ  ္း ဆခအ္းရ့ခ္းရမ့မွေရွ ိုပရွ ္းရငပသတအကပ 
ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပ ေဆ ိုပရအကပမဒ့ျပ ျွပုႏပ့ိုပ္းေဲ႕ေိုပ္းူဲ႕ပေဲ႕္းမု့ႏွိုပ့္ ရွိုပ္းာိုပ္းံဲ႕တပဒ ္းေဒ ရျပရအယပသ ကပမ  ္း 
ာအပသဲ႕ပ ဲ႕ေဒျပသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

၁၀သည္။ာမ့္ူ ္ံးဲ႕အ ္းေရ္းာအပသဲ႕ပသ ကပမ  ္း ဆငပ္းူူပံသိုပ္း 

ရျပရအယပသ ကပ 

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ရျပရအယပသ ကပမ  ္းသ မတွပုႏအပိုပရငပ ေ ဒ၏ ာ္မ ့
ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္း သေံသသေငကပအ ဆငပ္းူူပော႔ ာ ဒခအ္းဒဲ႕ပတတပေူရငပ 

 
ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 



47 
 

• A0 ူ ရအကပ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ေရ ိုပူ ခအူက ၠဴက ပသည္။ 
 
ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• ၃၀ မပင ပူ 
 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 
• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအပကပကပအိုပမ့ူမံခသ ကပေရ္းဆအဖရ တအိုပ 

သမွငပတကယပ ေဆ ိုပရအကပုႏအပိုပဒျပ့္ရျပရအယပသ ကပမ  ္းသ မွတပုႏအပိုပရငပ ာကပရွပသေံသသေငကပအ 
ဒပရွပုပအ႔ာပအေေက ိုပ္း ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒ္မ ွရွိုပ္းာိုပ္းဲ႕ေသည္။ 

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းေဆ ိုပရအကပရငပ ဒူပေတ သေံသသေင္၊ 
သေက ိုပသ ျပ ေု ပေကမျပ့္ ေ ဒသခမ  ္းသေံသသေငတပအြကအပ 
ဒပရွပရငပာအပသဲ႕ပေေက ိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း သအဲ႕ပူ အငွူပသအသအဖ၍ ဒူပေတ မ  ္းူံမခသငပ႔သအဖမ့မံဲ႕ိဳမွ ံ ဒူပေတ ငိွုပ့္ ဲ႕တပဒကပ၍ 
ဒပရွပရငပာအပသဲ႕ပဒျပ႔သသ ကပ္၊ သုအဖြ၀ိုပမ  ္းငွိုပ့္ ဲ႕တပဒကပ၍ ဒပရွပရငပာအပသဲ႕ပဒျပ႔ သသ ကပမ  ္းသ ္း 
တူပုအဖြာွွ ိုပ ေသေိုပ္းူီပတူပသအူ ေံဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

•  ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပတူပသအာွ ိုပ ေရ ိုပူအခူက ၠဴ တူပသ ဲ႕ပေဲ႕္တအိုပ ေရ္းဒ ္းေူဲ႕ေသည္။ သသ ပငပ (၁၀) မပငူပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 
• ေဆအ္းေုႏအ္းမ့ရာ  ပမ  ္းကပအူအူျပ္း၍ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒ္မွ သုွႏူပသ ိဳဲ႕ပရွိုပ္းာိုပ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 
• သုအဖ႔၀ိုပမ  ္း၏ာ္မ္္၊ူံ္းဲ႕အ ္းငွိုပ့္ဆအပိုပေဒ ေသ ကပဲ႕ေသသ ကပမ  ္း ော႔ာ မျပံုူပေေက ိုပ္း ေံဲ႕ ေက ္း၍ 

ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပငွိုပ႔ဆကပူ ဲ႕ပေဒ  သရ မ  ္းသ ္း သ ပတပဆကပရိွုပ္းာိုပ္းဲ႕ေသည္။  
• ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္း ဆငပ္းူူပံသိုပ္း - Stakeholder analysis  
• ာ္ေငမသ္ဆိုပ့္သတငပ္းမ  ္း ဆငပ္းူူပံသိုပ္း - Wealth ranking 
• ေ ဒသခမ  ္း ူအေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပမ္ငွိုပ႔ ေက ္းရအ ေသေိုပ္းေဆ ိုပမ့သေံသသေင - Assessment on 

village unity and  leadership capacity 
• သဆအပဲ႕ေသေေက ိုပ္းသရ မ  ္းသ ္း တူပသအံသိုပ္းဆံေဆအ္းေုႏအ္းဒအ ္းမျပံုူပေေက ိုပ္း သဒပေဲ႕္း၍ 

ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ဒပာပအဒျပသသ ကပမ  ္းရွပက ေမ္းံမငပ္းရငပ ုပတပေသ္ဲ႕ေသည္။ 
 

မတွပသ ကပ 
• သုအဖြ၀ိုပမ  ္း၏ ာ္မ္ူံ္းဲ႕အ ္းငွိုပ့္ဆအပိုပေဒ  ော႔ာ မျပ႔သသ ကပမ  ္းကအပ ေဒသ  ဒပရွပ  ္းရငပ 

ာအပဲ႕ေဒျပသည္။  ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေက သက ီပ္းသ ိဳဲ႕ပရွိုပ္းံဲ႕ငပိဳိုပေသ ိုပ ံဲ႕ိုပဆိုပ   ္းရဲ႕ေမျပသည္။ 
(က) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းုႏိွုပ႔ ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒမ္  ္းသ ္း သအဖံ သမပ္းော႔ာ ံသိုပ္း 

 
ရျပရအယပသ ကပ 

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ ူမံခသ ကပေရ္းဆအဖရ တအိုပ ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပ 
ဒမ္  ္း၏ သသငပ္းက႑ကအပ ဒပရပွေူရငပ  

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသေဲ႕္ူပတပပိုပူ  ္းဒ္္၊ ာငမပ္းမပအုႏအပိုပဒ္တပအ႔၏သေငသ  ္းသရ သ ီပ္းကဲ႕ပရ 
မျပ့္ ငျပ္းာမပ္းမ  ္း ူီပ္းူ ္း ငအပိုပေူရငပ 
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ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A0 ူ ရအကပ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ေရ ိုပူ အခ ူက ၠဴက ပ 
 
ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၁္း၀၀) င ရ ံ 
 
ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

• တကပးျအပအာပ ကပ ္ မ းတိ ုးပကုိ မျပကဖ့္ဒပအ႔င ္းာျပေေက ိုပ္း ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။  

• ဒူပေတ မ  ္းုွႏိုပ့္ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္းသေက ္း 

သက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမ့ံဲ႕ဒျပ့္ရအဲ႕ပဲ႕ခအက ္းသ ဲ႕ပ ံုိုပ့္ံဲ႕ဒ၍ ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပ ဒကပဒ္မ  ္း၏ သဓပအ ငရပကိ ု

အိွငပးလငပး္ေတ း္ေ  းအငဖ 

• ဆကပာကပ၍ ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္းသ ္း သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္း္၊ သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒမ္းအတပဒမ္  ္း္၊ 

သံသ ္းံဲ႕ိုပဲ႕ဆအပိုပရ သုအဖ႔သူျပ္း္၊   ငဆအပိုပရ မ  ္းသံုူပ သအဖံ သ ္းငအပိုပေေက ိုပ္း  ရွိုပ္းာိုပ္းအင်  

• သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းငွိုပ့္ သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ အ္တပဒ္မ  ္းသ ္း ၄ိုပ္းတအပ႔ေဆ ိုပရအကပေငေဒ  

သဒကပေမအ္း၀မပ္း ေေက ိုပ္းသာအပကပ  ဲ႕ပမခသအဖံသ ္းမျပံုူပေဒ ေေက ိုပ့္ ေ ဒရွပ 

သဒကပေမအ္း၀မပ္းေေက ိုပ္းမ  ္း ေမ္းံမငပ္း၍ မွတပတမပ္းတိုပဲ႕ေသည္။  

• ၄ိုပ္းေင ကပ သဒကပေမအ္း၀မပ္းေေက ိုပ္းသာအပကပ ဲ႕ေ၀ိုပေဒ  သုအဖ ့္၀ိုပီံ္းေရငွိုပ႔  အပသုအဖ ့္၀ိုပမ  ္း ဒျပ 

မျပဒအပ႔ ဲ႕တပဒကပမ့ ရွပေေက ိုပ္းကအပ သအဲ႕ပူ အသအဖသ ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း ာ္ီံ္းေရသေဲ႕ေမတ္ျပ၍သအဲ႕ပူအမ  ္းသအဖဲ႕ေသည္။ ငမ္င ေဲ႕္း  ္းဒျပ့္ဇယ ္း သတပအိုပ္း 

ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္းကပအ သဆိုပ့္ဆိုပ့္ဒအခ္းဒဲ႕ပၿဲ႕ံ္း ေဆအ္းေုႏအ္းသ ပငပ (၁၀) မပငူပ ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• သသ ပငပံဲ႕ျပ့္ဲ႕ေက သအဲ႕ပူအတူပူအူ ံမွ ကပအယပူ ္းာယွပတူပီ္ံးူသံ ္း ေဆအ္းေုႏအ္းမရ္ာ ပကအပ  သသ ပငပ (၃) မပင ပူ 

သငပ႔ ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

• ဤဒအပ႔ ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္းသအဖံသမပ္းူပတပံု ဒျပ့္သူံသူ ပီမွ မျပဒျပ့္ော့္ာ မ့မ  ္း 

ရရွပာအပကပ ေေက ိုပ္းငွိုပ့္ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ့ေရ္းဆအဖရငပ ပအသသ ကပမွ  မျပဒျပ႔သတအကပေေက ိုပ႔ 

သေရ္းဲ႕ေေေက ိုပ္း ၀အပိုပ္း၀ငပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။  

• သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖ႔၀ိုပမ  ္းဒျပ မျပဒျပ႔ သဒကပေမအ္း ၀မပ္းေေက ိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းေဆ ိုပရအကပဒျပ 

ဒူပေတ ငွိုပ့္ မျပဒအပ႔ ဆကပူ ဲ႕ပဒျပကအပ ဒပရွပရံဲ႕္ံး ာအဲ႕ပိုငပ္းတ ၀ငပမ  ္း သအဖေ၀ရ တအိုပာျပ္းေက ိုပ္း္၊ 

သရိုပ္းသငွံ္းမ  ္း ျပ႔၀ိုပရ တအိုပာျပ္းေက ိုပ္း္၊သကပ ိဳ္းသံမတပသအဖေ၀ရ တအိုပာျပ္းေက ိုပ္း  ျပ႔ဒအိုပ္း 

ူီပ္းူ ္းငအပိုပေေက ိုပ္း ံုျပ႔ ူအကပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  သဓပကသူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ  သုအဖြ၀ိုပမးအတပဒ္မ  ္း 

ဒျပ ယသိုပကဒူပေတ ငိွုပ့္ တူပူ အခတူပရ ဲ႕တပဒကပမ့ ရွပသဖ႔ဒ္မ  ္းံုူပ၍ သက ပိဳ္းသံမတပသခူ ္းရ တအိုပ 

၄ိုပ္းတအပ႔သ ္း  ျပ႔ဒအိုပ္းူီပ္းူ ္း ရငပာအပေေက ိုပ္း သဒပေဲ႕္းေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။   
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•  ငပာပပး  း မ းာ း ္ေတ း္ေ  းအပပအိွိအငက  ာိပ္ေ။ေအငဖ 

 
မတွပသ ကပ 
 

•  ငပာပပး ိွာပးျာု ငပ ္ေ  ပြအဖ း္ေ   အုအပအခုက း။မအပ မ းာ း ႀကိုာငပြအငပတငပဖ းအပပဖ 
• ္ော ကပ္ေ  ပြအအင ဳးေရ း မ းာ း ႀကိုာငပြအငပတငပဖ းအပပဖ  

 
ဆကပူ ဲ႕ပ ဲ႕ေ၀ိုပဒမ္  ္း  

သအဲ႕ပူ အ 
ီ္ံးေရ ဒူပေတ ငိွုပ့္ ာကပရွပ 

ဆကပူ ဲ႕ပမ ့ 
သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္း ာယပဒမ ္း   

ီယ ီပံသခဲ႕အပိုပရိွုပ   
..   

သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ ္သုအဖ ့္၀ိုပ 
မးအတပဒမ္  ္း 

ေူ ္းဒျပ   
တခိုေဒျပ   
….   

သံသ ္းဆကပူ ဲ႕ပ  င္၊ 
သုအဖ ့္သူျပ္းမ  ္း  

ဒူပေတ    
ေံမူ ရိုပ္း   
…. သုအဖ ့္   

 
သုအဖြ၀ိုပမးအတပဒ္မ  ္းသ ္း သက ပိဳ္းသံမတပသအဖေ၀ေရ္းကပ ၥူသ ္း သသ ပိဳြက ံဲ႕ငပာျပ ေဆအ္းေုႏအ္းငအပိုပဒျပသည္။ 
ဆအပာအပဒျပမွ  ဒူပ္၊တအပိုပ္၊ ေမ   ူံ္းဲ႕အ ္းံုူပ  အတပယ္ံသိုပ္း မ ပိဳ္းမးအတပဘဖ  ဲ႕အခမွငပမပဒ ္းူအဒအခ္းရငပ ာအပသဲ႕ပဒျပ႔  မပွိဳ္၊ 
မွ ူပ္၊ ၀ေ္း ူဒျပတအပြကအပ ဲ႕ပတပဲ႕ိုပံသိုပ္း မးအတပဘဖ သသ ပငပ္၊ ေငရ  ဒတပမွတပ၍  ူငူပတက   အတပယ္သအိုပ႔ ေဲ႕္းံသိုပ္း 
မ ပိဳ္းံုူပဒျပသည္။  

 
 
 
 
 
 

ဒူပေတ မ  ္း ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပူ ဲံ႕ခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမသ့တအကပ ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပ 

ဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒမ္  ္းသ ္း သအဖံ သမပ္းူပဲ႕ပံု ံသိုပ္း 
ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 
ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ္မ  ္း သအဖံသမပ္းူပဲ႕ပံု ံသိုပ္းဒျပ ဒိုပ့္သ ္း ံဲ႕ျပဒ္မ  ္း ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ့ံုို့္ပ 
ဒူပေတ မ  ္း ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ူံမခသ ကပေရ္းဆအဖရ တအိုပ မျပဒက္မျပဒျပ့္ငျပ္းံုိုပ့္ ဲ႕ေ၀ိုပဒိုပ့္ဒျပကပအ 
ဒပရွပုႏပအိုပၿဲ႕ံ္း မျပဒတ္ပအ႔၏ ရိုပ္းုႏွံ္းံမွိဳဲ႕ပုႏွခ ျပ့္၀ိုပမ့ဒျပ မျပဒပအ႔သက ပိဳ္းဒကပေရ ကပုႏပအိုပမျပကပအ  ျပ့္ဒအိုပ္း 
ူီပ္းူ ္း ရမျပံုူပ ေေက ိုပ္းကပအ ဒပရွပုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 
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ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒမ္  ္းဆပအဒျပမ ွ သဘယပငျပ္းသည္။ 

• တူပီံ္းသ ိုပ္း္၊ တူပု အဖ႔သ ိုပ္း ဒပအ႔မးအတပသုအဖ႔သူျပ္းတူပသအသ ိုပ္းမ ွ ဒူပေတ ဒယခဇ တ မ  ္းသေဲ႕္ 
ူပတပဲ႕ေ၀ိုပူ ္းမရ့ွပံသိုပ္း (ယိုပ္းကဖ့္ဒပအ႔ူပတပ၀ိုပူ ္းမ့သ ္း  ပအဒတ္အပ႔၏ “သူအ” းအတူပသေတူပရခတအိုပ ေသ္ဆပအုႏပအိုပ 
ဲ႕ေဒျပ)သည္။ 

Stakeholders

Affect

Are Affected

Forests

 

• ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ္မ  ္းဒျပ ဒူပေတ မ  ္း၏ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ုွႏိုပ့္ သဒခအ္းံဲ႕ိဳမ့ သေဲ႕္ 
တအိုပ  ပသပအကပသက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမ့ရွပဒျပ့္သံဲ႕ိုပ ဒပအ႔မးအတပ ၄ိုပ္းတပအ႔၏ သဒခအ္းံဲ႕ိဳမ့မ  ္းေေက ိုပ့္ 
(သေက ိုပ္းဘကပ ဒပအ႔မးအတပ သဆပအ္းဘကပ)  ပသပအကပ သခူ ္းရမ့မ  ္း သံဲ႕ငပသာွငပ ရွပဲ႕ေဒျပသည္။ 
 

 

သူအဆပအဒျပမ ွ သဘယပငျပ္းသည္။  

• သူအတူပသအဒျပ ဒံ္းံသ ္း ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္း တူပသအ (ီဲ႕မ  - ံမကပ္၊ တပရူ ၦငပသူ ္းသူ ္၊  ိုပ္း္၊ 
ဒူပ္၊ ံသခိဳသပအဒ ္းေက ိုပ္၊ သံသ ္းသေဒ္းူ ္း ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း ဒပအ႔မးအတပ ေရ) ဒပအ႔မးအတပ 
၀ငပေဆ ိုပမ့ (ီဲ႕မ  - သဲ႕ငပ္းေံုံသိုပ္း္၊ ဇံ၀မ ပိဳ္းူခအမ ပိဳ္းကအဖမ  ္း  ပငပ္းဒပမပ္းက ကအယပံသိုပ္း္၊ ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပ 
သာွံမိုပကအိုပ္း) ာျပ္းံုူပုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

•  ံဲ႕ျပဒ္မ  ္း ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ့ံုိုပ့္ ဒူပေတ မ  ္း ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္းတအိုပ မာ္ ဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ ္
(တပအကပရပအကပသက ပိဳ္းသခူ ္းေငရဒ္မ  ္း ဒပအ႔မးအတပ ဒူပေတ  ဒယခဇ  တမ  ္းုွႏိုပ့္ ယိုပ္းသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့သရ 
ဆပအ္းက ပိဳ္းသခူ ္းေငရဒ္မ  ္း ီဲ႕မ  - တပရူ ၦငပ သူ ္းသူ ူအေဆ ိုပ္းဒ္္၊ ေဆ္း၀ေ္းသုႏအယပဲ႕ိုပ 

ဒူပေတ မ  ္း 

 ပသပအကပသက ပိဳ္းဒကပေရ ကပမ့ 

ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ္မ  ္း 
 ပသပအကပသက ပိဳ္းဒကပေရ ကပံသိုပ္းသခရဒျပ 
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မ  ္းူအေဆ ိုပ္းဒ္္၊ သံသ ္းသေဒ္းူ ္းဒူပေတ  အကပဲ႕ူၥျပ္းမ  ္းူအေဆ ိုပ္းဒ္မ  ္း)ုႏိွုပ့္ ဆကပူဲ႕ပ 
ဲ႕တပဒကပဒ ္ (ဒအယပ၀ပအကပေဒ ငျပ္းသ ္းံုိုပ့္ သက ပိဳ္းသခူ ္းဒ္မ  ္းသည္။ ီဲ႕မ  - ဒူပေတ မ ွ
 အတပယာ္ ဒျပ့္ ဒူပမွ ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပ  ္းေဒ  ဲ႕ရပေဘ ဂ ၀ယပယ္ဒခအ္းူအဖဒ္မ  ္း)သည္။  

 

ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒမ္  ္းသအဖံ သမပ္းူပတပံု ော့္ာ မက့ပအ သဘယပ့္ေေက ိုပ့္ ေဆ ကပရအကပရဒငျပ္းသည္။  

• သဓပက ဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒမ္  ္းသ ္း ဒတပမွတပရငပ(ံဲ႕ျပဒ္မ  ္းဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ့ံုို့္ပ ဒူပေတ မ  ္း 
ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ သူသံမခေရ္းဆအဖရ တအိုပ ဲ႕ေ၀ိုပရငပာပအသဲ႕ပဒ္မ  ္း)သည္။ 

•  ပအဒ္မ  ္းဒျပ ဒူပေတ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ေေက ိုပ့္ မျပကဖ့္ဒပအ႔ ေက ိုပ္းက ပိဳ္း/ ဆပအ္းက ပိဳ္း  သခူ ္းရုႏပအိုပ 
ဒျပကပအ ဒတပမွတပရငပသည္။ 

• ဒဘ ၀ဒယခဇ တမ  ္းသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ူငူပုႏွိုပ့္ ဆကပုႏအယပေငဒျပ့္ ဆကပူ ဲ႕ပ ဲ႕တပဒကပ 
ဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒမ္  ္း၏ ူပတပ၀ိုပူ ္းုွႏိုပ့္ ရျပမွငပ္းသ ကပမ  ္းကပအ ဒတပမတွပရငပသည္။ 

• သမွငပတကယပတျပရွပဒျပ့္ ဒယခဇ တမ  ္း္၊ ာငမပ္းမပအ္းမ့မ  ္း္၊ ာအဲ႕ပဲ႕ပအိုပသအိုပ့္ ဒပအ႔မးအတပ သသအိုပ့္သ ဏ  
ုွႏိုပ့္ ယိုပ္းေေက ိုပ့္ ဒဘ ၀ဒယခဇ တမ  ္း ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ ူတိုပရ  တအိုပ ဆကပူ ဲ႕ပ 
ဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ္မ  ္းသ ္းရရွပ ဒပအ႔မးအတပ ဒျပ္းသခုႏပအိုပရမျပ့္ သေံသသေငမ  ္းကပအ 
င ္းာျပဒေဘ ေဲ႕ေကပာ ေူရငပသည္။ 

•  ပအဒ္တပအ႔သ ္းာခအ္း ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပာ ေူေရ္းသတအကပ သဒိုပ့္ော  ပဆခအ္း ငျပ္းာမပ္း 
မ  ္းကပအ ော့္ာ ဒတပမတွပရငပသည္။ 

• သူံသမခမ  ္းေရ္းဆအဖဒျပ့္ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပတအိုပ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမျပ့္ ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပ ဲ႕ေ၀ိုပ ာအဲ႕ပကပအိုပဒ ္
မ  ္း၏ ူအမပ္းေဆ ိုပရျပမ  ္းကပအ ော့္ာ ဒတပမွတပရငပသည္။ 

• ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ္မ  ္းသေက ္း ႀကံ္းမ ္းဒျပ့္ သံိုိုပ္းဲ႕အ ္းမ့မ  ္းသ ္း င ္းာျပ 
ာ ေူရငပသည္။ 

 
 

 

 

 

ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒမ္  ္းသ ္းသအဖံ သမပ္းူပတပံု ော့္ာ မက့ပအ ဘယပာပအေဆ ိုပရအကပမာဖသည္။ 

• ံဲ႕ျပဒ္မ  ္းဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ့ံုိုပ့္ ဒူပေတ မ  ္းူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္း သူသံမခသ ္း ေရ္းဆအဖဒျပ့္ 
ကငီံ္းသဆိုပ့္တအိုပ ေဆ ိုပရအကပဲ႕ေသည္။ ယိုပ္းကဖ့္ဒပအ႔ေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းံုိုပ့္ ေင ကပဲ႕ပအိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္းတအိုပ 
ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ္မ  ္း၏  ပေရ ကပေဒ  ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ့ သူသံမခေရ္းဆအဖရ တအိုပ 
က္ျံေဲ႕္းုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။  

• ကငီံ္း သအဖံသမပ္းူပတပံု ံသိုပ္း သဆိုပ့္တအိုပ ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပ ာအဲ႕ပကပအိုပဒမ္  ္း သ ္းာခအ္း 
(ဒပအ႔မးအတပ ယိုပ္းတပအ႔၏ ကပအယပူ  ္း ာယွပမ  ္း သ ္းာခအ္း) ဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပရငပ မာပအ သဲ႕ပေဒ္းေေက ိုပ္း 
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မွတပဒ ္း  ္းဲ႕ေသည္။ ဒပအ႔ရ တအိုပ ယိုပ္းသဆိုပ့္၌ ဲ႕ေ၀ိုပ ဒ္မ  ္း ဒျပဧရပယ တူပသအသတအိုပ္းရွ ဒူပေတ  
သေံသ သေငကပအ ေက ိုပ္းူအ င ္းာျပ ဒေဘ ေဲ႕ေကပဒ ္ံု ပူရငပ သာအငပဲ႕ိုပသေရ္းႀကံ္းာွဲ႕ေဒျပသည္။ 
ဒူပေတ ုွႏိုပ့္ ဆကပူဲ႕ပေငဒျပ့္ သုအဖ႔မ ပိဳ္းူခအဲ႕ေ၀ိုပရငပ ာပအသဲ႕ပၿဲ႕ံ္း သေရသတအကပသ ္းံုိုပ့္ ေဒ
ေဒ္းိုယပေဒ ပာျပ္း သဖအံသမပ္းူပတပံု ံသိုပ္းကပအ ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

• ယိုပ္းကဖ့္ဒပအ႔ သအဖံသမပ္းူပတပံု ံသိုပ္းကပအ သုအဖ႔တူပသအသတအိုပ္း ေသေိုပ္းသ ိုပ္းရပအကပ သေံုရွ ံသိုပ္း ုွႏိုပ့္ သေတအ္း 
သေသ္သယသ္ဆမ  ္း မွ ေ၀ံသိုပ္း ငျပ္းာမပ္းံုိုပ့္ ေဆ ိုပရအကပုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။ သဆပအဲ႕ေ သေတအ္းသေသ္ 
သယသ္ဆမ  ္းကပအ ေဲ႕ေိုပ္းူဲ႕ပျွပုႏပ့ိုပ္းေဆ ိုပရအကပဒ္မွ ေရ္းမတွပ   ္းရငပ သေရ္းႀကံ္းဲ႕ေဒျပသည္။ 

• PFM သူသံမခေရ္းဆအဖဒျပ့္ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပသတအိုပ္း သဆို့္ပတပအိုပ္း တအိုပ ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပ 
ဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ ္သ ္းာခအ္း ဲ႕ေ၀ိုပရငပ မာပအသဲ႕ပဲ႕ေ ဒပအ႔မးအတပ ာကပေတအ႔မက ဲ႕ေသည္။ ဆပအာပအဒျပမွ  - 

a. ကပအယပူ ္းံဲ႕ိဳမျပ့္ငျပ္းာမပ္းမ  ္း Ways of representing ကပအ ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပ 
ဒ္မ  ္းဒျပ ူီပ္းူ ္းရငပာပအသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ ီဲ႕မ  - ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ္သုအဖ႔မ  ္း 
ဲ႕ပအမပအဲ႕ေ၀ိုပကပအယပူ  ္းံဲ႕ိဳုႏပအိုပေူရငပ သံသ ္းသုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းရွပေဒ္းဒာ ္း(က ငပေဒ္း ဒာ ္း)္၊ ဆကပူဲ႕ပ 
ဲ႕တပဒကပ ဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ္မ  ္း သ ္းာခအ္း ၏ ကပအယပူ ္းဲ႕ေ၀ိုပရငပ ဒတပံဲ႕ိဳေဆ ိုပရအကပရငပ 
ာပအသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ 

b. ဲ႕ေ၀ိုပမျပ့္ငျပ္းာမပ္းမ  ္း Means of involving ကပအ ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒတပ ဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပ 
ဒ္မ  ္းသေငံုိုပ့္ ဒတပမွငပရငပာပအသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ ီဲ႕မ  - မတ္ျ ံ ဒျပ့္ ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပ 
ာအဲ႕ပကပအိုပဒ္သုအဖ႔မ  ္းသ ္း တူပုဖအ႔တျပ္း (တူပႀကပမပတျပ္းေဲ႕ေိုပ္းူအာ ကပ) ေတအ႔ဆခအဒျပ ကပ 
တူပုအဖ႔သ ိုပ္းသ ္း ဒံ္းံသ ္းူံ ေတအ႔ဆခအတပအိုပဲ႕ိုပရငပ ာပအသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ “ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ့” သဆိုပ့္ုႏွို့္ပ 
ဲ႕ခအဒ႑ ငပမ  ္းမွ  သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းရွပဒံုိုပ့္ ကအဖံ ဲ႕ ္းေဒ  ငျပ္းာမပ္းမ  ္းဒျပဒ  မတ္ျဒံျပ့္ 
ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒ္ သုအဖ႔မ  ္းသတအကပ ဒိုပ့္ော  ပမျပ ံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 

c. ဲ႕ေ၀ိုပရမျပ့္သသ ပငပ Timing of stakeholder involvement. ဆခအံုတပသ ကပ သ မွတပရ တအိုပ 
ံဲ႕ျပဒ္မ  ္းဲ႕ေ၀ိုပမ့မရွပံသိုပ္းေေက ိုပ့္ ေင ကပဲ႕ပအိုပ္းတအိုပ ံုူပေဲ႕္ ာ ုႏပအိုပဒျပ့္ 
သံိုိုပ္းဲ႕အ ္းမ့မ  ္းကပအ ေရ ွိုပရွ ္းုႏပအိုပရငပ သူသံမခမ  ္း ေရ္းဆအဖဒျပ့္ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပတအိုပ 
ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပ ဒ္မ  ္း သေငံုိုပ့္ ေူ ုႏပအိုပဒမွ  ေူ ူအ ဲ႕ေ၀ိုပုႏပအိုပဲ႕ေက 
သေက ိုပ္းဆခအ္းံုူပဲ႕ေဒျပသည္။ 

 

ဆကပူ ဲ႕ပဲ႕တပဒကပဲ႕ေ၀ိုပာအဲ႕ပကပအိုပဒမ္  ္းသ ္း သအဖံ သမပ္းူပတပံု ံသိုပ္းကပအ ေက ိုပ္းူအ  

မံဲ႕ိဳာအဲ႕ပုႏပအိုပေဒ္းသိုပ ံဲ႕ျပဒမ္  ္း ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ့ံုိုပ့္ ဒူပေတ မ  ္း ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပံသိုပ္း 

သူသံမခမ  ္း ေရ္းဆအဖဒျပ့္ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပ သ ္း ဆကပာကပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း မံဲ႕ိဳရငပ 

သာအငပသေရ္းႀက္ံးဲ႕ေဒျပသည္။ 

(သ) ာမ္္ူ ္ံးဲ႕အ ္းေရ္း  သဆိုပ့္ဒတပမတွပံသိုပ္း 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ာ္မ္ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္း သဆိုပ႔ဒတပမွတပရ တအိုပ သဓပကက ဒျပ႔ ူခငိဳငပ္းမ  ္း ေု ပ အတပဒတပမတွပငအပိုပေူရငပ 

• သဒအခ္းဒမ္  ္းသုအဖြသတအိုပ္း ာကပရွပ ာ္မ္ူံ္းဲ႕အ ္းသေံသသေငကအပ ဒအခ္းဒဲ႕ပငအပိုပေူရငပ  
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ာအပသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊  ေရ ိုပူ ခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ သုအဖ ့္၀ိုပူ ရိုပ္း သည္။ 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ  

• (၁္း၀၀) င ရ ံ 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 
• ေ ဒသတအိုပ္း ဆိုပ္းရဖ္၊ သ မပ္းဒ ကအပ မျပဒအပ႔ ဒတပမတွပေေက ိုပ္းေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။  
• သဆိုပ့္တူပသအံသိုပ္းသာအပကပ  အပသဆိုပ႔ကအပေု ပျငငပ္းေဒ  သသ ကပမ  ္းေမ္းံမငပ္းမတွပတမပ္းတိုပဲ႕ေသည္။  
• ာအပသဲ႕ပဲ႕ေက ီဲ႕မ ေဲ႕္းေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  (ီဲ႕မ  - ေမအ္းံမၠဴ  ္းဒျပ့္ တပရပူ ၦငပ သေရသတအကပ္၊ 

သူ ္းသူ ာခအော ကပမ့္၊ ေံမယ ဲ႕ပအိုပဆပအိုပမ့္၊ ဲ႕ခအမွငပပိုပေိုအရရွပမ့ ူဒျပံုိုပ့္- ဆအပာအပဒျပမွ  ာယပ 
(၁၀) ဧကငိွုပ့္ သ ကပရွပာွ ိုပ သ မပ္းဒ ္၊ ာယပ (၅) ဧကငွိုပ့္သ ကပရွပာ ွိုပ သာယပသာတပ္၊ ာယပ 
မရွပာွ ိုပ ဆိုပ္းရဖ)  

•  အပဒအပ႔ ျငငပ္းကပငပ္းမ  ္းဒတပမတွပရ တအိုပ ေ ဒ တူပသအံသိုပ္းသာအပကပ ကအဖံဲ႕ ္းငအပိုပေေက ိုပ္း 
သဒပေဲ႕္း ေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  အပေ ဒတအိုပ ာယပ (၅) ဧကမွ  သာယပသာတပံုူပေငေဒ ပာျပ္း 
သံသ ္းေ ဒတအိုပ မ္ သ မပ္းဒ ဒျပ႔ ူ ရိုပ္းတအိုပ ၀ိုပငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။  ဒအပ႔ဲ႕ေ၍ မပမပတအပ႔ေ ဒ၏ 
သေံသသေငငွိုပ့္ ကအပကပျံေဒ  ျအငပ္းကပငပ္းေု ပ အတပရငပ သ ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• သမ  ္းဒေဘ တာ္ကပသခ  ္းဒျပ႔ ျငငပ္းကပငပ္းသသ ကပမ  ္းေဲ႕္သေံသသခသ ဲ႕ေပိုပဒမ္  ္းသေငံုိုပ့္ 

သ မပ္းဒ ဒ္္၊ သာယပသာတပတငပ္းူ ္းရွပဒ္္၊ ဆိုပ္းရဖဒ္ ူဒျပံုိုပ့္ သဖအံသ ္းဒတပမတွပ မျပံုူပေေက ိုပ္း 

သဒပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။  

• A0 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ သအဲ႕ပူအ (၃) သအ - သ မပ္းဒ ဒ္္၊ သာယပသာတပတငပ္းူ ္းရွပဒ္္၊ ဆိုပ္းရဖဒ ္း္၍ 

ေငရ ံသ ္း ေရ္းဒ ္း  ္းဲ႕ေသည္။  ပအ႔ေင ကပ  သ မတွပ  ္းေဒ  ျငငပ္းကပငပ္းမ  ္းကအပ ကအပ္းက ္း၍ သပမပေ  ိုပ 

ူအတူပသအံသိုပ္း (သပမပေ  ိုပီ္ံးူံ္းသမျပ (ဒအပြ) ငခဲ႕ေတပူ ီပ) 

ဒကပဆပအိုပဒျပ့္သအဲ႕ပူအတူပူအ၏ေသ ကပတအိုပ ေရ ိုပူခအူက ၠဴမ  ္းကပအ 

သဒခအ္းံဲ႕ိဳသ ေရ္းဒ ္း  ္းရငပ ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။  

• သကယပ၍ သုအဖ႔၀ိုပသေရသတအကပ(၃၀)သငပ႔ဒ ရွပာ ွိုပ  သပမပေ  ိုပူအတူပူအသ ိုပ္းူံ သာပအကပ 

ဒေဘ တ္ျံမ့ ရယ္ံဲ႕ံ္းေင ကပ သဖအံသ ္းဒတပမတွပဲ႕ေသည္။ သကယပ၍ သုအဖ႔၀ိုပသေရသတအကပ (၃၀) 

 ကပ ေက  ပာ ွိုပ  သအဲ႕ပူအသအဖဒတပမတွပေူဲ႕ေသည္။ သအဲ႕ပူအတူပသအာွ ိုပ သပမပေ  ိုပူအ 

သေရသတအကပဒတပမတွပ၍  ၿဲ႕ံ္းမွက ငပသုအဖ႔ မ  ္းငွိုပ့္ ူံူ ပူ သတျပံဲ႕ိဳေူဲ႕ေသည္။  

• သပမပေ  ိုပူအသ ္းာခအ္းကပအသဖအံသ ္းဒတပမတွပပံဲ႕ံ္းေင ကပ သပမပေ  ိုပူအမ  ္း၏သမျပမ  ္းကပအ ံဲ႕ငပာျပ 

ူူပေဆ္းသ ေင ကပဆခအ္းသေငံုိုပ့္  ဲ႕ပမခသဒေဘ တ္ျံမ့ရယ္ဲ႕ေသည္။ 

• သအဲ႕ပူအတူပသအံသိုပ္းတအိုပဲ႕ေ၀ိုပေဒ  သုအဖြ၀ိုပသေရတအကပမျပမွ ရွပဒျပကအပ ူံူူပမတွပတမပ္းတိုပဲ႕ေသည္။   

သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒသ္ုအဖြ၀ိုပသမ  ္းူအမ ွ မျပဒျပ့္သဆိုပ့္တအိုပဲ႕ေ၀ိုပေငေေက ိုပ္း 

၀အပိုပ္း၀ငပ္းဒအခ္းဒဲ႕ပေူဲ႕ေသည္။  
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•  အပဒိုပသငပ္းူ မွ မျပဒျပ႔သသ ကပမ  ္း ော႔ာ ရရွပာအပကပဒျပကအပ ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။  

•  အပရာ ပမွေင၍ သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသတအကပ မျပဒအပ႔ဆကပူ ဲ႕ပငအပိုပဒျပကအပာဖ ေဆ

ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေ္၊ ီဲ႕မ  - သုအဖြ၀ိုပမ  ္းသတအိုပ္းဆိုပ္းရဖဒ္မ  ္းေငာွ ိုပ  အပသုအဖြ၀ိုပမ  ္း၏ သမွငပ 

တကယပ ျပ့္ ၀ိုပငအပိုပေဒ  ာအဲ႕ပသ ္း္၊ ေိုအသ ္း္၊ သသ ပငပ ူဒျပေဲ႕္မတ္ျပ၍ ော  ကပ  ္းဒျပ႔ 

ဧရပယ ္၊ ေဆ ိုပရအကပမျပ့္ ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္း ံဲ႕ငပာျပူ ံူူပရငပဒိုပ႔ေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဆပအဲ႕ေသည္။ 

မတွပသ ကပ  

သ မပ္းဒ  သာယပသာတပ ဆိုပ္းရဖ  
သုအဖ ့္၀ိုပ -၁ သုအဖ ့္၀ိုပ -၁ သုအဖ ့္၀ိုပ -၁ 
သုအဖ ့္၀ိုပ -၁ သုအဖ ့္၀ိုပ -၁ သုအဖ ့္၀ိုပ -၁ 
 

• သုဖအြတအိုပဲ႕ေပိုပေဒ  သပမပေ  ိုပူအူ ရိုပ္း ႀကပိဳတိုပရယ္ဲ႕ေသည္။  

•  အပဆငပ္းူူပမ့ာအဲ႕ပိုငပ္းဒျပ သကဖဲ႕ေေဒ  ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပံုူပ၍ သ မပ္းဒ ္၊ ဆိုပ္းရဖ သအဖံသ ္းံသိုပ္းမးအတပဘဖ 

သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ့ ူံမခသ ကပေရ္းဆအဖရ တအိုပ သုအဖ ့္၀ိုပမ  ္း၏ သေံသသေငသရ ံုူပငအပိုပေသ ရွပေဒ  ္၊ 

ံုူပဒိုပ့္ေဒ  ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္း ေရ္းဆအဖငအပိုပရငပသတအကပဒ  ရျပရအယပေေက ိုပ္းသဒပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• သကယပ၍ ေ ဒမ ွအပဒအပ႔ေဆအ္းေုႏအ္းံသိုပ္းကအပဲ႕ိုပ ာကပမသခဲ႕ေက  အပဒိုပသငပ္းူ သ ္း သ ငပာွဲ႕ပ  ္းဲ႕ေသည္။ 

သာ ီပ္းဒိုပ႔ ဒျပသသ ပငပတအိုပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  

 

 

 

 

 

 

ာမ္္ူ ္ံးဲ႕အ ္းေရ္း  သဆိုပ့္ဒတပမတွပံသိုပ္း ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 
ာ္မ့ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္း သဆို့္ပဒတပမတွပံသိုပ္းငျပ္းာမပ္းဒျပ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပ ဒူပေတ သဒခအ္းံဲ႕ိဳ 
ဒ္မ  ္းသုအဖ႔ပိုပမ  ္းမွ ဒတပမတွပ  ္းေဒ  ူခုႏ့ငပ္းမ  ္းသ ္းသေံသသခသ ေက ္းရအ ရွပ သပမပေ  ိုပူအတအပ႔၏ 
ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္းသေံသသေငမ  ္းေု ပ အတပရ ရာ၌ သေ  ကပသက္ံဲ႕ိဳဲ႕ေဒျပသည္။ ာ္ေငမ့သဆို့္ပသတငပ္းမ  ္း 
သအဖံသ ္း ေု ပ အတပဒျ့္ပသသေတပအိုပ္း ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္ သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖြုွႏို့္ပ 
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ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပ ဒကပ ဒ္မ  ္းမွ ဆိုပ္းရဖုႏအမပ္းဲ႕ေ္းဒ္/ုယပ အတပသခ  ္းရဒ္မ  ္းကပအ ဒပရွပုႏအပိုပၿဲ႕ံ္း 
ာပအသဲ႕ပေဒ ပငပေဆ ိုပမမ့  ္းသ ္း ဦ္းူ ္းေဲ႕္း ေဆ ိုပရအကပုႏအပိုပရငပာျပ္း ဲ႕့္ခဲ႕ပအ္းေဲ႕္းဲ႕ောပမ့္ပမျပသည္။ 
 
ဤငျပ္းာမပ္းဒျပ ေ ဒ သခံဲ႕ျပဒ ္ သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပတအိုပ ကအဖံဲ႕ ္းေဒ  ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္း 
သေံသသေင တပအ႔ံုို့္ပသပမပေ  ိုပူအမ  ္း သဒံ္းဒံ္းဲ႕ေပိုပေငမ့ကပအ သုအဖြပိုပမ  ္းသ ္းာခအ္း ဒပရွပင ္းာျပေူရငပ 
သတအကပ က္ျေံဲ႕္းဲ႕ေဒျပသည္။ 
 
သ ္းဒ သ ကပမ  ္း 
 

• ံမငပဆငပ႐ိုပအ္းရွိုပ္းေဒ  ငျပ္းာမပ္းသ ္းသဒခအ္းံဲ႕ိဳသ ေက ္းရအ ရွပ သပမပေ  ိုပူ အမ  ္းုွႏို့္ပ ၎၏ ာ္ေငမ ့
သဆို့္ပသတငပ္းမ  ္းကပအ သအဖံသ ္းေဲ႕္းုႏအပိုပံသိုပ္းသည္။ 

• သမ ပိဳ္းဒမ္ံးမ  ္းုွႏို့္ပ ဆိုပ္းရဖုႏအမပ္းဲ႕ေ္းေဒ  သပမပေ  ိုပူအမ  ္း ူဒျ့္ပ ဲ႕ယပ အတပသခရေဒ သအဲ႕ပူအမ  ္းကပအ 
သဓပကရျပရအယပသ ေ  ကပဲ႕ခ့္ေဒ သူသံူီပမ  ္းသတအကပ သေ  ကပသ  ္းရုႏအပိုပံသိုပ္းသည္။ 

• ေက ္းရအ ၏ ာ္ေငမသ့ဆို့္ပသတငပ္းမ  ္း ေံဲ႕ ိုပ္းာဖမ့မ  ္းသ ္း ေူ ို့္ပေက ျ့္ပော့္ာ ရ ရာ၌ သေံသံဲ႕ိဳ 
သသ ကပသာကပသံုူပ ေ  ကပဲ႕ခ့္ေဲ႕္းံသိုပ္းသည္။ 
 

ကငပ႔ဒတပသ ကပမ  ္း 
 

• ူခုႏ့ငပ္းမ  ္းဒျပ ေ ဒသခမ  ္းမာွကပသခ  ္းေဒ  ာ္ေငမသ့ဆို့္ပသတငပ္းဆအပိုပရ  ဒေဘ   ္းမ  ္း 
သေဲ႕္ ဒ  မတ္ျပေဒ ေေက ို့္ပ ဘကပာပအကပမ့မ  ္းရွပုႏပအိုပံသိုပ္းသည္။ 

• ပိုပေိုအုွႏို့္ပ သံသ ္းေဒ သရိုပ္းသုံွႏ္းမ  ္းုွႏို့္ပဲ႕တပဒကပသ မွငပကငပေဒ ဒတိုပ္းသသ ကပသာကပရရွပမ ့
ုွႏို့္ပ  ပအသသ ကပသာကပမ  ္းုႏွို့္ပ ာ္ေငမသ့ဆို့္ပသတငပ္းသ ္း တအပိုပ္းတ ရ ရာ၌ သေံသသေငသမွငပကပအ 
 ိုပးဲ႕ပုႏအပိုပမတ့အပ႔တအိုပ သသကပသသဖမ  ္း ရွပုႏအပိုပံသိုပ္းသည္။ 

• ငျပ္းာမပ္းသ ္းသဒခအ္းံဲ႕ိဳရ ရာ၌ ဲ႕ခ့္ဲ႕ပအ္းက္ျဒံ္ုွႏို့္ပဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပဒ္မ  ္း တူပဦ္းုွႏို့္ပတူပဦ္း သသ ပတပ 
သဆကပမမပဲ႕ေကာျပ္း သတ ္းသဆံ္းံု ပူုႏပအိုပံ သိုပ္းသည္။ 

 
မပမပကအပယပကပအယပ ဆငပ္းူူပံသိုပ္း သႀကပမပသေရသတအကပ 
 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖြဒျပ ၃ ုႏွူပတူပႀကပမပ ၅ ုႏွူပတူပႀကပမပ 
(ဒပအ႔မးအတပ)ဒို့္ပေတ ပေဒ  သသ ပငပသဲ႕ပပအိုပ္းသံသ ္း ေဆ ိုပရအကပရငပာပအသဲ႕ပဲ႕ေဒျပသည္။ 

• ရရွပ  ္းဒျ့္ပသသ ကပသာကပမ  ္းသ ္း ယသိုပေတအြရွပ  ္းသ ကပမ  ္းငိွု့္ပ 
င့ပိုပ္းယွီ ပေကျ့္ပငပအိုပေူရငပ ေင ကပဲ႕ပအိုပ္းာ္ေငမ့သဆို့္ပသတငပ္းဆပအိုပရ  
သသ ကပသာကပမ  ္းေက ကပယ္ံသိုပ္းကပအ တ္ျံေဒ  သဆို့္ပ္၊ 
ဲ႕ခအူခုွႏို့္ပံုူပူီပသတပအိုပ္းာအဲ႕ပေဆ ိုပရမျပသည္။  ပအ႔ံဲ႕ိုပေံဲ႕ ိုပ္းာဖာ မ့ဲ႕ခအူခုႏွို့္ပ သာ ္းသာ ကပအ 
ေံသရ သခုႏပအိုပရငပ သေံသသခသသ ကပမ  ္းကပအာျပ္း ေု ပံဲ႕ရမျပသည္။ 

 
ာမ့္ူ ္ံးဲ႕အ ္းေရ္း သဆို့္ပဒတပမတွပံသိုပ္း ငမင္ ဲ႕ခအူခ  
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(ဂ) ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ေက ္းရအ ၏ ူအေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပမ့ူ အမပ္းရျပ 

ုႏိွုပ႔ ေသေိုပ္းေဆ ိုပမသ့ ္း ော့္ာ ဆငပ္းူူပံသိုပ္း 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ေက ္းရအ ၏ အူေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပတကပေဒ  သော႔သက ိုပ႔ငွိုပ့္ ေသေိုပ္းေဆ ိုပမ ့ သေငသ  ္းကအပ 
ဆငပ္းူူပငအပိုပရငပ 

သ မပ္းဒ  သာယပသာ

တပတပ 
ဆိုပ္းရဖ 
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ာအပသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊  ေရ ိုပူ ခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ သုအဖ ့္၀ိုပူ ရိုပ္း  

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၁္း၀၀) င ရ ံ 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 
 
• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

• မပမပေ ဒ၌ ူျပ္းာအခ္းမ့ရွပ္၊ မရွပကအပ မျပဒအအပ႔ဆငပ္းူူပေေက ိုပ္းေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။  အပ႔သတ္ ေက ္းရအ ေသေိုပ္းေဆ ိုပမ  ္း 

ီံ္းူံ္းီံ္းေဆ ိုပမ့ ေက ိုပ္း္၊ မေက ိုပ္းကအပာျပ္း မျပဒပအ႔ဒပရွပငအပိုပေေက ိုပ္း သာအတပဒေဘ ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

သေေက ိုပ္းသရ တူပသအံသိုပ္းူသံာပအကပ သဓပကငယပဲ႕ယပ(သျအငပ္းကပငပ္းမ  ္း)မ  ္းကပအ ဒတပမတွပေု ပ အတပ 

ရငပာအပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

•  အပျငငပ္းကပငပ္းတူပသအံသိုပ္းသာအပကပ သမတွပေဲ႕္းံသိုပ္းံုိုပ့္ာျပ္းေက ိုပ္း္၊ ေက ိုပ္း္၊ ဒိုပ႔္၊ ျခခ့္ ဒတပမတွပ 

ံသိုပ္းံုိုပ႔ာျပ္းေက ိုပ္း သေံသသေငကအပ ဆငပ္းူူပေူဲ႕ေသည္။ 

• ေဆ ိုပရအကပရမျပ့္ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပသ ္းရွိုပ္းာိုပ္းံဲ႕ံ္း ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း သအဲ႕ပူအ (၂) ူအသအဖ၍  တုအဖ႔မ ွ

ေ ဒူျပ္းာအခ္းမသ္ေံသသေင ကပအာျပ္းေက ိုပ္း္၊ သံသ ္းတူပုအဖ႔မွ ေသေိုပ္းေဆ ိုပမ့သေငသ  ္းကပအ 

ာျပ္းေက ိုပ္း ျငငပ္းကပငပ္းမ  ္းေု ပ အတပေူဲ႕ေသည္။ သျငငပ္းကပငပ္းတူပသအသ ိုပ္းူသံတအကပ 

ာကပရွပံုူပတျပေင ေဒ  သေံသသေငမ  ္းကပအ ဆငပ္းူူပ မွတပတမပ္းတိုပ  ္းဲ႕ေသည္။  

• ေဆအ္းေုႏအ္းမ့ရာ ပကအပ သအဲ႕ပူအကအပယပူ ္းာယွပတူပီံ္းူမံွ (၃)မပငူပ ကပမဲ႕အပေူဘဖတိုပံဲ႕ေူဲ႕ေသည္။ 

သံဲ႕ငပသာငွပ ေဆအ္းေုႏအ္း သေကခံဲ႕ိဳမရ့ွပရငပ တအငပ္းသ ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ဆငပ္းူူပမ့ရာ ပသရ သ ္းငျပ္းဒျပ႔သေငသ  ္းတအိုပရွပေငာွ ိုပ သ ္းေက ိုပ္းာ ေသ ိုပ ာအဲ႕ပေဆ ိုပ 

ငအပိုပဒျပ့္သေငသ  ္း ရွပ္၊မရွပေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ သ ္းေက ိုပ္းဒျပ့္သေငသ  ္းတအိုပရွပာွ ိုပ မျပဒျ႔ပသတအကပ 

ေေက ိုပ႔ ယသအာအပသ ္းေက ိုပ္းေငဒျပငွိုပ့္  အပသေံသသေငကအပ ပငပ္း  ္းငအပိုပရငပ မျပဒျပ့္ သသကပသသဖ 

ရွပေေက ိုပ္းေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ 

•  အပသေံသသေငမ  ္းဒျပ သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းေဆ ိုပရအကပမ့ုွႏိုပ့္မျပဒအပ႔ 

ဆကပူဲ႕ပငအပိုပ ေေက ိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

• သူအသုအဖ ့္ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဒျပ သုအဖ ့္၀ိုပမ  ္း၏ သဒကပေမအ္း၀မပ္းေေက ိုပ္းံုူပဒကဖ႔ဒအပ႔ ္၊ ေက ္းရအ  

ုအ႔ခၿုပိဳ္းေရ္းာအဲ႕ပိုငပ္းာျပ္းံုူပေေက ိုပ္းေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ ူအေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပဒျပ႔သော႔သ ကပအ 

ာျပ္းေု ပ ေဆ ိုပရမျပ့္သံဲ႕ိုပ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမေ့က ပမတံ၏ ီံ္းူံ္းေဆ ိုပရအကပငအပိုပမ့မွ ာျပ္း မ  ္းူအ  

သေရ္းဲ႕ေေေက ိုပ္း ံုျပ႔ူအကပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ေူ ေူ ဲ႕အပိုပ္းမွေဆအ္းေုႏအ္းသဖ႔ေဒ  ဆကပူဲ႕ပဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္းေု ပ အတပံသိုပ္းငွိုပ့္ သုအဖ႔၀ိုပမ  ္း၏ 

ာ္မ္ူံ္းဲ႕အ ္း ေရ္းသဆိုပ့္ ဆငပ္းူူပံသိုပ္းဒျပ  ဲ႕အဂၢပိဳာပတူပီ ံ္းံသိုပ္း၏ သသငပ္းက႑ ငွိုပ့္ ူအမပ္းေဆ ိုပရျပ 
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သေံသသေငကအပ ော႔ ာ ံသိုပ္းံုူပေေက ိုပ္းငွိုပ့္ ေ ဒ၏ူျပ္းာအခ္းမ္္၊ ေက ္းရအ ေသေိုပ္းေဆ ိုပမ  ္း ီံ္းူ္ံး 

ီံ္းေဆ ိုပံဲ႕ိဳမတ္အပ႔မွ  သုအဖ႔တူပသအာအခ္း၏ သေံသသေငကအပ ော႔ာ ံသိုပ္းံုူပေေက ိုပ္းရွိုပ္းာိုပ္းဲ႕ေသည္။  

• ူံမခသ ကပေရ္းဆအဖရ တအိုပ သုအဖြ၀ိုပမ  ္း၏ ူအမပ္းေဆ ိုပရျပုႏိွုပ့္ ာကပရွပသေံသသေငေဲ႕္မတ္ျပ၍ ာအဲ႕ပိုငပ္း 

သေက ိုပသ ျပေု ပငအပိုပမ္ သတအပိုပ္းသတ ကအပ သ ပငပဆဒတပမတွပရငပ ာအပေေက ိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဆငပ္းူူပမ့ရာ ပဒျပ မပမပတအပ႔ေမွ  ပာိုပ႔  ္းဒျပ့္သေံသသေငငွိုပ့္ ကအ းသ ကပရွပ္၊ မရွပသည္။ ရွပဲ႕ေက 

 ပအကအ းမ့မ  ္းကပအ ုယပရွ ္းရငပ မျပဒအပ႔ ူတိုပေဆ ိုပရအကပဒိုပ႔ေေက ိုပ္း သေကခံဲ႕ိဳေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

မတွပသ ကပ  

• ငမ္င ျအငပ္းကပငပ္းမ  ္း 

ေ ဒသခမ  ္း၏ ူအေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပေဒ  သော႔သ   ( ငျပ္း္၊ မ  ္း္၊ ဒိုပ႔)  

- ေက ္းရအ တအိုပ ုအဖ႔ူျပ္း  ္းေဒ  သုအဖ ႔သေရသတအကပ 

- သံသ ္းေက ္းရအ မ  ္းငွိုပ့္ ူအေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပေဒ  သူသံူီပ 

- ေက ္းရအ  ဒ ေရ္း္၊ င ေရ္းမ  ္း ူအေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပဒျပ႔ သူံသူီပ 

- တူပီံ္းံသိုပ္းသခူ  ္းသအိုပ႔ရွပဒျပ့္ ာယပယ ္၊ ီယ  ီပံသခာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းကအပ ူအေဲ႕ေိုပ္းေဆ ိုပရအကပဒျပ႔သော႔  

သ  

- ေက ္းရအ သတအိုပ္းဲ႕ဋပဲ႕ကၡံုူပဲ႕အ ္းာွွ ိုပ ေက ္းရအ သတအိုပ္းေံုရိွုပ္းဒျပ႔ သော႔သ  

ေက ္းရအ ေသေိုပ္းေဆ ိုပမ  ္း ီ္ံးူ္ံးီ္ံးေဆ ိုပံဲ႕ိဳမ ့သေံသသေင( ငျပ္း္၊ မ  ္း္၊ ဒိုပ႔) 

- သူျပ္းသေ၀္း က ိုပ္းဲ႕ဒျပ႔ သေံသသေင 

- ူျပ္းကမပ္းသ မတွပရ တအိုပ သမ  ္းံဲ႕ျပဒ္မ  ္း ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္း သ မတွပဒျပ႔ သော႔သ  

- ဒတပမွတပ  ္းဒျပ႔ ူျပ္းကမပ္းသတအပိုပ္းာအပကပင ေသ ိုပ ေဆ ိုပရအကပေငဒျပ႔ သော႔သ  

- ေ ဒသခမ  ္းသ ္း ဒတိုပ္းသသ ကပသာကပ ဲ႕အခမွငပသဒပေဲ႕္းဒျပ႔ သူသံူီပ  

- ေ ဒုအ႔႔ခၿုပိဳ္းေရ္းာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္း ဲ႕အခမွငပသ မတွပ ေဆ ိုပရအကပဒျပ႔သော႔သ  

- သသကပသသဖ္၊ သးငပ႔သတ ္းမ  ္းသ ္း ူငူပတက  ၀အပိုပ္း၀ငပ္းေံုရွိုပ္း ဒျပ႔သော႔သ  

 
• သမတွပေဲ႕္းံသိုပ္းငျပ္းာမပ္းဒျပ ူပတပသခူ ္းမ့ုွႏိုပ့္ ဲ႕ေ၀ိုပဲ႕တပဒကပဒ္မ  ္း၏ င ္းာျပုႏပအိုပူအမပ္းသေဲ႕္ 

မ္တျပသ ေံဲ႕ ိုပ္းာဖုႏပအိုပဲ႕ေဒျပသည္။  

ေသေိုပ္းေဆ ိုပမ ့ူအမပ္းရျပ ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

သရျပသသ ိုပ္းံဲ႕ျပ့္ပေဒ  ေသေိုပ္းေဆ ိုပေက ိုပ္းံုူပရငပ ေ  ကပကဒ္ျပ့္ရေ့  ိုပ့္ (၄) ရဲ႕ပ 

(က) သေံမ ပသံမိုပ (Vision) 
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ေသေိုပ္းေဆ ိုပတူပေယ ကပဒျပ ၎၏သုအဖ႔သူျပ္းသတအကပ ယခအေကျပသ ကပ ဒပံမိုပေံမ ပံမိုပမ့ ရွပရမျပံုူပ 

ဒျပသည္။ သင ဂတပက ာတအိုပ မပမပီံ္းေဆ ိုပေဒ  သုအဖ႔သူျပ္းဒျပ မျပဒျပ့္သေင သ  ္းတအိုပ ရဲ႕ပတျပ 

ရွိုပဒငပေငဒိုပ့္ဒျပကပအ ဲ႕ခအေု ပေံမ ပံမိုပုႏအပိုပူအမပ္းရွပရမျပံုူပဒျပသည္။ ေသေိုပ္းေဆ ိုပံုူပဒဒ္ျပ မပမပသုအဖ႔ 

သူျပ္း၏ ာပအာ ္းေဒ သင ဂတပဲ႕ခအူခကပအ ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္းာအဲ႕ပိုငပ္းသရံုူပေူ္၊ ေရရွျပူ ံမခကပငပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းသရံုူပေူ 

ရွိုပ္းာိုပ္းံဲ႕ုႏအပိုပရမျပံုူပဒျပသည္။ 

 

သုအဖ႔၏သင ဂတပဲ႕ခအူခဒျပ သုအဖ႔ပိုပမ  ္းုွႏိုပ့္ာ္႔သုအဖ႔သူျပ္းသေဲ႕္တအိုပ မျပဒျပ့္သက ိဳပ္း ဒကပေရ ကပမ့ 

မ  ္းရွပဒိုပ့္ဒျပသည္။ သုအဖ႔ကပအမျပဒပအ႔ ူံမခကအဲ႕ပကဖမျပ ူဒျပတပအ႔ကပအသုအဖ႔ေသေိုပ္းေဆ ိုပက ေံမ ပံမိုပမ့ရွပူအ ံုိုပ့္ 

ရွိုပ္းာိုပ္းံဲ႕ုႏအပိုပရမျပသည္။ 

(သ) ူပတပဆုႏႏၵံဲ႕ိုပ္း ငပမ ့(Passion) 

သုအဖ႔ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ 

သုအဖ႔ုႏွိုပ့္ာ္႔ဲ႕တပပငပ္းက ိုပတပအ႔၏ ေက ိုပ္းက ိဳပ္းကပအသမွငပတကယပ ေဆ ိုပရအကပေဲ႕္းာပအ ေဒ ူပတပဆုႏႏၵုႏွိုပ့္ 

ူပတပပိုပူ ္းမ့ံဲ႕ိုပ္းံဲ႕ရမျပံုူပဒျပသည္။  ပအဒပအ႔ူပတပဆုႏႏၵံဲ႕ိုပ္း ငပမ့ဒျပ ကပအယပက ိဳပ္းမုကပ 

သုအဖ႔၏သက ိဳပ္းသတအကပေဆ ိုပရအကပေဲ႕္းာပအေဒ  သဓပကတအငပ္းသ ္းႀက္ံးဲ႕ိုပံုူပဒျပသည္။ သုအဖ႔ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ 

သုအဖ႔သူျပ္း၏ေက ိုပ္းက ိဳပ္းသ မပ္းဒ ံုူပေူမျပ့္ သက ိဳပ္းရာ ပမ  ္းကပအ ရရွပရမျပးအ သၿမဖဲ႕ိုပ မပမပကပအယပကပအ 

ယခအေကျပမ့သံဲ႕ျပ့္သပ ရွပေငရမျပံုူပဒျပသည္။ 

(ဂ) ဆခအ္းံုတပသ ကပသ မတွပရ တအိုပ ကၽအမပ္းက ိုပမမ့  ္း (Decision-making Skills) 

ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ ဆခအ္းံုတပသ ကပသ ဒ္ဲ႕ိုပ ံုူပဒျပသည္။ သုအဖ႔ေသေိုပ္းေဆ ိုပမ  ္းဒျပ ဆခအ္းံုတပသ ကပသ မ ့

ာအဲ႕ပငျပ္းူီပတအိုပ ဲ႕တပဒကပဲ႕ေပိုပဒ္သ ္းာခအ္းုႏွိုပ့္  ပေတအ႔ဆကပဒအယပက  

ဆခအ္းံုတပသ ကပမ  ္းကပအသ မတွပရဒျပသည္။ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ 

သ ္းာခအ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပေဒ ဆခအ္းံုတပသ ကပေက ိုပ္းက ိဳပ္းကပအ ဒကပပိုပယခအေကျပမ့ရွပရမျပသည္။ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ 

သုအဖ႔ပိုပတူပီ္ံးူကံပအ သေကခဉ ဏပေဲ႕္းေကရငပ တပအကပတအငပ္းသ ္းေဲ႕္းရမျပသည္။ သုအဖ႔သူျပ္း 

တူပရဲ႕ပာခအ္း၏သက ိဳပ္းူံ္းဲ႕အ ္းကပအံ ုူပေူဒျပ့္ သရျပသေဒအ္းေက ိုပ္းေဒ  ဆခအ္းံုတပသ ကပမ  ္း 

သ မွတပုႏအပိုပရငပ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ ငျပ္းာမပ္းသ ္းာခအ္းကပအသဒခအ္းံဲ႕ိဳသ မွငပကငပေဒ သေံသသေငမ  ္းကပအ 

ုငပတံ္းုႏအပိုပူအမပ္းရွပရမျပသည္။ 

 

(ဃ) ဆကပဒအယပေရ္းကၽအမပ္းက ိုပမမ့  ္း (Communication Skills) 
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သုအဖ႔ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ ဆကပဒအယပေဆ ိုပရအကပမ ့ပေရ ကပေူရငပသတအကပ ူအမပ္းေဆ ိုပရျပရွပရမျပသည္။ 

ဒပအ႔ေဒ ပ ဆကပဒအယပေရ္း ပေရ ကပမဒ့ျပ ဲ႕အိုပ့္ာိုပ္းူအ  ေံဲ႕ ဆပအတတပမ့ုွႏိုပ့္ ာခအ္းပမတက္အဖံ ဲ႕ ္းဒျပသည္။ 

ဆကပဒအယပေရ္း ပေရ ကပမ၏့သေံသသခမွ  တူပုကပာ္ေံဲ႕ ဆပအမက့ပအ ူပတပပိုပူ  ္းူအ င ္းေ  ိုပတတပုပအ႔ 

ာပအဒျပသည္။ သံသ ္းဒ္မ  ္းကပအ ၎တပအ႔၏သေတအ္းသံမိုပမ  ္းေု ပံဲ႕ေူရငပသ ္းေဲ႕္းရၿဲ႕ံ္း သံသ ္းဒ္မ  ္း၏ 

သေတအ္းသေသ္မ  ္းကပအရယ္ရမျပသည္။ သံသ ္းဒ္မ  ္း၏သဒပသံမိုပမ  ္း္၊ သေတအ္းသေသ္သယသ္ဆမ  ္းကပအ 

ဆခအ္းံုတပသ ကပ သ မတွပမ့ငျပ္းူီပမ  ္းတအိုပ  ျပ့္ဒအိုပ္းေဲ႕္းုႏအပိုပရငပ ျပ ုႏပ့ိုပ္း ေဆ ိုပရအကပရမျပံုူပဒျပသည္။ 

 ပအဒပအ႔ာအဲ႕ပေဆ ိုပံသိုပ္းသ ္းံုိုပ့္ ေသေိုပ္းေဆ ိုပမ  ္းဒျပသုအဖ႔ပိုပမ  ္း၏ သေတအ္းသေသ္္၊ သဒပသံမိုပမ  ္း မွ ေပ 

ရငပ သတအကပ သ ္းတကပေူမက့ပအ ံုူပေူမျပဒ ံုူပဒျပသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

ႀက္ံးံမတပေဒ  ေသေိုပ္းေဆ ိုပႀက္ံးံုူပေူမျပ့္ သရျပသေဒအ္း (၁၀) သ ကပ 

ရပအ္းဒ ္းမ ့ သုအဖ႔သူျပ္း၏ သာအဲ႕ပတ ပငပမ  ္းုွႏိုပ့္ 

သုအဖ႔ပိုပမ  ္းဒျပ ေသေိုပ္းေဆ ိုပ၏ေရ ိုပံဲ႕ငပ 

းဲ႕ပမ့ံုူပဒျပသည္။ ေသေိုပ္းေဆ ိုပ၏ရပအ္းဒ ္းမ့ုွႏိုပ့္ ကပအယပက ိုပ့္ဒာံ 

တငပုပအ္း  ္းမက့ပအ ေင ကပာပအကပမ  ္းဒျပ  ဲ႕ပတာ္ပအကပဲ႕ေ ေဆ ိုပရအကပဒျပသည္။ ကပအယပူ  ္းံဲ႕ိဳ ေဆ ိုပရအကပတတပမ ့ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ သုအဖ႔သူျပ္းကပအ ယခအေကျပရမျပသည္။ သုအဖ႔၏ူအမပ္းရျပကပအ 

ယခအေကျပရ မျပသည္။ ဒိုပ့္ော  ပေဒ သုအဖ႔ပိုပသ ္း ာအဲ႕ပိုငပ္းတ ပငပကပအယပူ ္းံဲ႕ိဳ 

ာငဖသဲ႕ပုႏအပိုပရမျပသည္။ ဆကပဒအယပေရ္း ေက ိုပ္းမအငပမ ့ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ မပမပဆကပဒအယပေဆ ိုပရအကပာပအေဒ ဲ႕ခအူခကပအ ံဲ႕တပဒ ္းူအ  

ဒပရွပရ မျပံုူပၿဲ႕ံ္း သုအဖ႔ပိုပမ  ္းုွႏိုပ့္ မျပဒပအ႔ဆကပဒအယပေဆ ိုပရအကပရမျပကပအ 

င ္းာျပရမျပ မပမပကပအယပကပအ ယခအေကျပမ ့ ေသေိုပ္းေဆ ိုပတူပေယ ကပသေငုွႏိုပ့္ တျပၿိုပမပၿဲ႕ံ္း ယခအေကျပမ့သံဲ႕ျပ့္ရွပရမျပသည္။ 

ဒပအ႔မွ ဒ  မပမပသုအဖ႔ဒျပ ယခအေကျပမ့သံဲ႕ျပ့္ရွပၿဲ႕ံ္း ကပအယပူံတပအ္းတကပေသ ိုပ 

ာအဲ႕ပေဆ ိုပ ေကမျပံုူပဒျပသည္။ 
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တ ံအိုပု ငပတ္ံး တတပမ ့ ေသေိုပ္းေဆ ိုပတူပေယ ကပသေငုွႏိုပ့္ ုငပတ္ံးတ ံအိုပတတပဒျပ့္ က ယပံဲ႕ငပ႔ေဒ  

သဒပသံမိုပရွပရငပ ော့္ာ တတပမ့ သေရ္းႀက္ံးဒျပသည္။ 

ဒပံမိုပတတပမ ့ ဒိုပ့္ကပအယပကပအ ယခအေကျပမ့ရွပရငပ ော့္ာ ဒိုပယ္မဒ့ျပ သုအဖ႔ပိုပမ  ္းက ဒိုပ့္ကပအ 

ယခအေကျပမ့ရွပရငပ ော့္ာ ဒိုပယဒ္ကဖ့္ဒပအ႔ဲ႕ိုပ သေရ္းႀကံ္းာဒွျပသည္။ 

ာခ့႔ေဆ ပသ ္းေဲ႕္းမ ့ ေသ ိုပံမိုပမ့ရရွပာ မျပးအ သဒပသံမိုပမ ိဳပ္း ံုူပေဲ႕္ေူရငပ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ 

သုအဖ႔သူျပ္းကပအ ာခ့႔ေဆ ပသ ္းေဲ႕္းရမျပသည္။ ေသ ိုပံမိုပမ့ရရွပရငပ ူ္္းူပအကပႀကပိဳ္းဲ႕မပ္းေင 

ဒျပးအ ယခအဲ႕ေေူသည္။ 

သံဲ႕ိဳဒေဘ ူပတပ ရွပမ ့ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ ၎၏သုအဖ႔ကပအ ကအမၸဏံေသ ိုပံမိုပေူရငပ ူီပဆကပမံဲ႕တပ 

တအငပ္းသ ္း ေဲ႕္းေငရမျပသည္။ သာအဲ႕ပူအမပ္းရျပသဆိုပ့္ ဆကပာကပံမိုပ့္တကပေငေူရငပ 

 ပငပ္း  ္းရမျပသည္။ 

သ ီပ္းကဲ႕ပတတပမ ့ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ ာဲ္႕အဂၢပိဳာပတူပီံ္းသ ိုပ္းူ ံ သ ီပ္းကဲ႕ပေဆ ိုပရအကပတတပဒျပ့္ 

ူအမပ္းရျပ ရွပရမျပသည္။ သုအဖ႔၏ူပတပဓ တပဒျပ ကအငပ အတပူအမပ္းရျပုႏွိုပ့္ ေဲ႕  ပရငိုပမ့ေက ္း 

တအိုပ ေက ိုပ္းူအ  မွ တေငေူရငပ  ပငပ္းဒပမပ္း  ္းရမျပသည္။ 

ဒုႏၷပ႒ ငပသပအိုပမ မ ့ သုအဖ႔သူျပ္းဒျပ သာအဲ႕ပႀကပိဳ္းဲ႕မပ္းာအဲ႕ပၿဲ႕ံ္း သရျပသေဒအ္း္၊ သုွႏူပဒ ရကပအ 

 အတပာအဲ႕ပေဲ႕္း ေူာပအာ ွိုပ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ ူခံဲ႕ီ္ံးေဆ ိုပ သာအဲ႕ပာအဲ႕ပံဲ႕ရငပ 

ာပအသဲ႕ပဒျပသည္။ ေသေိုပ္းေဆ ိုပဒျပ ေင ကပာပအကပိုယပဒ ္းမ  ္းုွႏိုပ့္သတ ္

သာအဲ႕ပကအပ ႀကပိဳ္းူ ္းဲ႕မပ္းူ ္း ာအဲ႕ပေဆ ိုပံဲ႕ံသိုပ္းဒျပ ေင ကပာပအကပမ  ္း သာအဲ႕ပ 

ႀကပိဳ္းူ ္းေူရငပ သေက ိုပ္းဆခအ္း ခံူ ဲ႕ ာအဲ႕ပေဆ ိုပမ့ံုူပဒျပသည္။ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

၁၁သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ ္သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဒယခဇ တ ေံမဲ႕ခအေရ္းဆအဖံသိုပ္း္၊ 

 

ရျပရအယပသ ကပ 
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• ေက ္းရအ  ဒယခဇ တသဒအခ္းသ မ္သေံသသေငကအပ ဒပရပွပအငပိုပရငပ  

• သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ  တျပေ  ိုပမျပ႔ေငရ  ရွပ ဒယခဇ တသေံသသေငကပအ ဒတပံဲ႕ိဳမပေူရငပ 

 

ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A0 ူ ရအကပ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ေရ ိုပူ ခအူက ၠဴက ပ 

 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• ၁ င ရံ ၃၀ မပငူပ 

 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ သေေက ိုပ္းသရ ုႏွိုပ႔ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 
• ငယပေံမေ ဒသ ိုပ္းငံ္းူဲ႕ပေဒ  ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း သအဲ႕ပူအုအဖြ၍ 

၄ိုပ္းတအပ႔ရိုပ္းငွ္ံးကအ မပ္း၀ိုပမ္ရွပေဒ  ေ ဒ/ ေက ္းရအ ၏ ေရအ္းသ ယပဒတပမတွပ၍  အပေ ဒ၏ 
ဒယခဇ တေံမဲ႕အခေရ္းဆအဖေူဲ႕ေသည္။ 

• ီံ္းူအ   အပေရအ္းသ ယပာအပကပေဒ  ေ ဒ/ ေက ္းရအ မ ွ ာအဲ႕ပကအပိုပူ ္းေဒ ကပေကေဒ  ေံမေငရ  
ငယပငပမပတပကအပ ီံ္းူအ ဒတပမွတပေူဲ႕ေသည္။ ၎ေင ကပ  အပဧရပယ သတအိုပ္းရွပေက ္းရအ တျပေငရ ္၊ 
ာယပေံမေငရ ္၊ ဒူပေတ တျပရွပဒျပ႔ေငရ  ူဒျပံုိုပ့္ ေ ဒ ရွပ ေံမသဒအခ္းသ ဲ႕အခူခသ ္း 
ာအခ္းကအပေု ပျငငပ္းေဒ  ေံမဲ႕အခ ေု ပ အတပေူဲ႕ေသည္။   
သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပမျပ႔ ေငရ ကအပ ေု ပံဲ႕ေူဲ႕ေသည္။  

• သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  သေံသသခဒေဘ တရ ္းတအိုပေဆအ္းေုႏအ္းသဖ့္ဒျပ့္သတအပိုပ္း ဆကပူ ဲ႕ပ ဒ္မ  ္း 
သ ္းာအခ္း၏ ူပတပ၀ိုပူ ္းမက့အပံသခိုအခရငပ ာအပသဲ႕ပေဒ ေေက ိုပ့္  အပာ    ္း 
သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ေငရ ဒျပ ဆကပူဲ႕ပဒ္မ  ္းသ ္းာအခ္း၏ 
ူပတပ၀ိုပူ ္းမ္ငွိုပ့္ာကပသခငအပိုပမက့အပ ေဒသ  ဆငပ္းူူပမ ့သေရ္းဲ႕ေ ေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေ သည္။  

• ဆအပာအပဒျပမွ   အပာ    ္းဧရပယ ကအပ ငခေဘ္းေက ္းရအ မ  ္းသ ္းာျပ္းေက ိုပ္း္၊ ဒကပဆအပိုပရ ေက ္း 
ရအ သုအဖြ၀ိုပမ  ္း သ ္းာျပ္းေက ိုပ္း ေဒသ  သဒပေဲ႕္း၍ 
၄ိုပ္းတအပ႔၏ဒေဘ တ္ျသံ ကပရယ္ရငပ ံုူပဒျပသည္။  

•  အပ သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာ    ္းေငရ  ေဒသ  ဲ႕ေက သဆပအဲ႕ေ သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ဧရပယ ၏ 
ဒယခဇ တေံမဲ႕ခအကပအ ဆကပာကပေရ္း ဆအဖေူဲ႕ေ္၊  အပဒအပြေရ္းဆအဖရ တအိုပ ဒူပေတ  သ ္သဲ႕ေ္း္၊ 
သမ  ္းူအ ေဲ႕ေကပေရ ကပဲ႕ိုပမ  ္း္၊ 
သံသ ္းဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း္၊ ေံမသ ဒခအ္းသ မ့္၊ ေရင႔ေံဲ႕ ိုပ္း ေတ ိုပယ ္၊ 
ယ ဒံ္းုွႏခူပအကပသိုပ္းမ  ္း္၊ ေံမမ ကပုႏွ  ဒအိုပံဲ႕ိုပသေံသသေင သ ္းာခအ္းဲ႕ေပိုပေူရငပ သေကခံဲ႕ိဳဲ႕ေသည္။ 

• ေရ္းဆအဖံ ဲ႕ံ္းဲ႕ေက သုအဖ ့္တူပသအသ ိုပ္းသာအပကပ ေရ္းဆဖအ  ္းေဒ ဲ႕အခကပအ ေက ငဲ႕ပမ ့ ရွပ္၊မရွပငိွုပ့္ ( ရွပဒျပ/ 
မရွပဒျပးအ) ဒအခ္းဒဲ႕ပရံသိုပ္း သေေက ိုပ္းသရိုပ္းတအပ ့္ကအပ ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 
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• ၄ိုပ္းေင ကပ မပမပတအပ႔ေက ္းရအ တူပသအံသိုပ္း သတအကပ 
ကအပယပူ ္းံဲ႕ိဳေဒ သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ဧရပယ ဲ႕အခ ံဲ႕ငပာျပေရ္းဆအဖဲ႕ေက ဒတပံဲ႕ိဳဒိုပ့္ဒျပ႔ 
သသ ကပမ  ္းကအပာျပ္း ၀အပိုပ္း၀ငပ္း ေဆအ္းေုႏအ္း မတွပဒ ္းေူဲ႕ေသည္။ 
  

မတွပသ ကပ - သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပမျပ႔ေငရ  ဒတပမတွပံဲ႕္ံးာ ွိုပ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  
ဒယခဇ တေံမဲ႕အခ္၊ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ တျပေ  ိုပမျပ့္ေငရ  မဒတပမွတပရေဒ္းာွ ိုပ 
သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပ ဒူပေတ ဒယခဇ တေံမဲ႕အခသံဲ႕ိုပ ေက ္းရအ ဒယခဇ တေံမဲ႕အခကပအဲ႕ေ ေရ္းဆအဖရငပ 
ာအပဲ႕ေဒျပသည္။  သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ  တျပေတ ိုပရငပ သာ ္းသာ ရွပဒျပ့္ ေက ္းရအ မ  ္း 
ဆငပ္းူူပရ ၌ ေက ္းရအ  ဒယခဇ တ ေံမဲ႕အခေရ္းဆအဖ ၍ ဆငပ္းူူပံသိုပ္း ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပငအပိုပဒျပသည္။  

 
ငမ္င  ဲ႕အခူ ခ ၁ -   ေက ္းရအ  ဒယခဇ တေံမဲ႕အခ 

 
 
ငမ္င  ဲ႕အခူ ခ ၂ -  သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  ဒယခဇ တေံမဲ႕အခ 
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ဒယခဇ တေံမဲ႕အခေရ္းဆအဖံသိုပ္း(Resource Mapping) ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

သဓပဲ႕ၸ ယပု အိုပ့္ဆအပသ ကပ 
ဒယခဇ တေံမဲ႕အခေရ္းဆအဖံ သိုပ္းဆအပဒျပမွ  မျပဒျပ့္ေငရ တအိုပ ဒယခဇ တုွႏိုပ့္  ္္းံသ ္းေဒ  ဒအိုပံဲ႕ိုပ 
ာကၡဏ မ  ္းရွပဒျပကပအေု ပံဲ႕ဒျပ့္ ဒတိုပ္းသသ ကပသာကပမ  ္းကပအ ူအေဆ ိုပ္းေဒ  
ငျပ္းာမပ္းတူပသအ ံုူပဒျပသည္။ 

ရျပရအယပသ ကပ 
တပက ေဒ ဒယခဇ တမ  ္းငိွုပ့္  ္္းံသ ္းေဒ ဒအိုပံဲ႕ိုပာကၡဏ မ  ္း၏ ဲ႕ ခြငွခြတျပရွပဲ႕ခအုႏွိုပ့္ ၄ိုပ္းတပအြေက ္းရွပ 
ဲ႕တပဒကပဆကပုႏအယပမွိဳကပအ က္ျ၍ံော့္ာ ေု ပ အတပ္၊ သအဖံသမပ္းူပတပံု  ုႏအပိုပရငပ ံုူပဒျပသည္။ 
 အပေံမဲ႕ခအဒျပ ေံမမ ကပုႏ ွဒအိုပံဲ႕ိုပသေငသ  ္း္၊ ေံမဆာံင ္၊ ေရ အ္၊ ဒူပေတ  အကပဲ႕ူၥျပ္းမ  ္း္၊ ီ ၥူ ဲ႕ူၥျပ္း 
သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမွိဳမ  ္း္၊ ေံမသဒခအ္းသ မွိဳမ  ္း (သူ ္းသူ မ  ္းူအေဆ ိုပ္းရရွပငပအိုပေဒ ေငရ မ  ္းသဲ႕ေသပိုပ)္၊ 
ေဂးူငူပမ  ္း္၊ ေ ဒသခ တအပိုပ္းရိုပ္းေဆ္း 
ဆရ မ  ္း္၊ ေဆ္းုကပပိုပသဲ႕ိုပမ  ္း၏တျပေငရ မ  ္း္၊ ံု ပူော့္ံုူပ ရွပေဒ  ေရ ဂေမ  ္း္၊ 
ရပအ္းရ ဓော့္ေငရ မ  ္း္၊ ေ ဒသခဒ ္းုအ ္းေဲ႕္းဒမ္  ္း သူရွပေဒ ေငရ မ  ္းသဲ႕ေသပိုပ ာ္မွိဳူံ္းဲ႕အ ္းေရ္း 
ဆအပိုပရ သသ ကပသာကပမ  ္းကပအ ေု ပံဲ႕ေဲ႕္းဲ႕ေဒျပသည္။ 

ာအဲ႕ပေဆ ိုပဒိုပ့္ေဒ  သသ ကပမ  ္း 
၁သည္။ ေံမဲ႕ခအေရ္းဆအဖံ သိုပ္း၏ ရျပရအယပသ ကပုႏွိုပ့္ သတပအိုပ္းသတ ကပအ ဒတပမတွပဲ႕ေသည္။ 

၂သည္။ ရအ သတအိုပ္းမွ သေတအြသေကိဳခရွပေဒ  ေံဲ႕ ံဲ႕ငအပိုပဒ္မ  ္းကပအ ေရအ္းသ ယပဲ႕ေသည္။ 

၃သည္။ ေံမဲ႕ခအ၏ ူေက္းုွႏိုပ့္ ငယပငပမပတပမ  ္းကပအ သတတ္ကအဒတပမွတပဲ႕ေသည္။ ေံမဲ႕ခအ၏ ူေက္းဒျပ ေံမဲ႕ခအေရ္းဆအဖရံသိုပ္း၏ 
ရျပရအယပသ ကပမ  ္းငိွုပ့္ ေရ္းဆအဖသဒခအ္းံဲ႕ိဳေဒ  မ ကပုႏွ ံဲ႕ိုပေဲ႕္တအိုပ မတ္ျပဒျပသည္။ 

၄သည္။ ေံမဲ႕ခအတအိုပ ျပ့္ဒအိုပ္းေရ္းဆအဖမျပ့္ ဒယခဇ တမ  ္းုွႏိုပ့္  ္္းံသ ္းေဒ ဒအိုပံဲ႕ိုပာကၡဏ မ  ္းကပအအ ဒတပမွတပူပ 
ူူပဲ႕ေသည္။ 

၅သည္။ တူပသအမွ မရွပေဒ္းာ ွိုပ သေံသသခေံမဲ႕ခအတူပသအ ေရ္းဆအဖံ ဲ႕ိုပဆိုပဲ႕ေသည္။  အပဒပအြေရ္းဆအဖရငပ သဓပက ဒပဒ  ိုပ 
ရွ ္းေဒ  ေံမံဲ႕ိုပသမတွပသဒ ္းမ  ္း (ဒပအြ) ရျပျငငပ္းသမတွပ (ဒပအြ) ရျပျငငပ္းမ ီပ္း (ီဲ႕မ - ေတ ိုပကအငပ္း 
ာမပ္း ုႏွိုပ့္ ံမူပ)မ  ္းကအပ ေု ပ အတပေရ္းဆအဖသပအိုပ္းဲ႕ေသည္။ 

၆သည္။ ေရအ္းသ ယပဒတပမတွပ  ္းေဒ  ဒယခဇ တမ  ္းုွႏိုပ့္  ္္းံသ ္းေဒ ဒအိုပံဲ႕ိုပာကၡဏ မ  ္းသ ္း  တကပေရ ကပ 
ာ ဒ္ မ  ္းကပအေံမဲ႕ခအေဲ႕္တအိုပ ေငရ သ သပအိုပ္းဲ႕ေသည္။ 

၇သည္။ ေံမဲ႕ခအကပအ ံဲ႕ငပာျပံဲ႕ိုပဆိုပ တျပ္းံုတပဲ႕ေသည္။ 

၈သည္။ ေင ကပဆခအ္းရ ေံမဲ႕ခအသေသ  ကပအ ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ ံဲ႕ငပက္္းဆအဖဲ႕ေသည္။ ဒပအအြမးအတပ ဓ တပဲ႕အခ ရပအကပ  ္းဲ႕ေသည္။ 
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၉သည္။ ေံမဲ႕ခအမပတ ၠဴသ ္း ေ ဒသခမ  ္းကပအ ေဲ႕္း  ္းဲ႕ေသည္။ 

ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပ၍ ေံမဲ႕ခအေရ္းဆအဖံသိုပ္း 

• ံဲ႕ိုပဲ႕ငိွုပ့္ ေ ဒ သခသုအဖြပိုပမ  ္းကပအ ဒယခဇ တုွႏိုပ့္ ္္းံသ ္းေဒ ဒအိုပံဲ႕ိုပာကၡဏ မ  ္းသ ္း ေု ပ အတပ 
ရငပ္၊ ေငရ ဒတပမွတပရငပုႏိွုပ့္ သမ ိဳပ္းသူ ္းသအဖံသ ္းရငပကျ္ံေဲ႕္းံသိုပ္းံုိုပ့္ ၄ိုပ္းတပအြ၏သေရ္းဲ႕ေမွိဳုွႏိုပ့္ 
သဒခအ္းပိုပမွိဳမ  ္းကပအ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္မ  ္း၏ ရိွဳေ  ိုပ့္ ဘကပမွ  အတပေု ပသအိုပ့္ရဒျပသည္။ 

• ေငရ ေ ဒသာအပကပ သုအဖြသူျပ္းမ  ္း၏ဲ႕ခအူခ္၊ သတ ္းသဆံ္းမ  ္းုွႏိုပ့္ သသအိုပ့္သာမပ္းမ  ္းကပအဲ႕ေ 
 အတပေု ပသအိုပ့္ရဒျပသည္။ 

• သေံသသခသသ ကပသာကပမ  ္းကပအူအေဆ ိုပ္းရငပုႏွိုပ့္ ဒယခဇ တမ  ္း၏ဲ႕မ ဏုွႏိုပ့္ ဒခအ္းူအဖမွိဳဲ႕ခအူခမ  ္းေံဲ႕ ိုပ္း 
ာဖာ မွိဳကပအ ေူ ိုပ့္ေကျပ့္ူူပေဆ္းရငပ သဒခအ္းံဲ႕ိဳုႏအပိုပဒျပသည္။ 

• သက ိဳပ္းဒကပေရ ကပမွိဳမ  ္းကပအ သကဖံုတပရငပ သဒခအ္းံဲ႕ိဳငအပိုပဒျပသည္။ 
• ဒယခဇ တသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမိွဳငျပ္းာမပ္းမ  ္း တပအ္းတကပေူရငပ (ဒပအ႔မးအတပ) ူငူပသဒူပမ  ္း ေရ္းဆအဖရငပ 

သဒခအ္းံဲ႕ိဳငအပိုပဒျပသည္။ 

ေဆ ိုပရငပ / ေရ ွိုပရငပ သသ ကပမ  ္း 

• သဆိုပ့္သ ္းာခအ္းတအိုပ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပေူရငပ သ ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ (သ ္္းဒံုိုပ့္ ူံမခကပငပ္း 
သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမွိဳသတအကပ သဒခအ္းံဲ႕ိဳာွ ိုပ သေတအြသေကခိဳရွပေဒ  ေံဲ႕ ံဲ႕ငအပိုပဒျပ့္ ရအ ဒ ္းမ  ္းုွႏိုပ့္ 
ာအပသဲ႕ပေဒ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္းေရအ္းသ ယပံသိုပ္းမွူ၍ သအဖံသမပ္းူပတပံု ံသိုပ္း သ ပ)္၊  

• ံုူပငအပိုပာွ ိုပ ေံမဲ႕ခအကပအေဘ္းဲ႕တပပငပ္းက ိုပကပအ ေက ိုပ္းူအ ံမိုပရေဒ ံမိုပကအိုပ္း ေက ိုပ္းေဒ  ေငရ မ ိဳပ္း 
တအိုပ ေရ္းဆအဖဲ႕ေသည္။ 

• ဒယခဇ တေံမဲ႕ခအေရ္းဆအဖု ငပတံ္းရ တအိုပေ ဒသခငျပ္းာမပ္းမ  ္း သေ  ကပသက္ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္းကပအ 
သဒခအ္းံဲ႕ိဳ ငအပိုပရငပ  ျပ့္ဒအိုပ္းူီပ္းူ ္းဲ႕ေသည္။ 

• ေံမဲ႕ခအတအိုပဲ႕ေပိုပေဒ  ဒ္ေက ာ မ း်အခုးျခ မ းကို အိွငပးြအ။မကပ မ း အငးငပ္ေးျအပပ  ာ ိ္ေအးအငဖ 
• ာကပ္ေအ ကပ ္ မ းကို  ိ ာိုိိကိရုပအိုငပ  ္ေက ာ မ းားဖ ငပ ာ ခုးြအုအပပ ာုိကပာ ပပးာ း္ေအးအငဖ 
• ္ေြ အခုာ ငပ  ရခဳးေ ာ မ း ိွငပဖ ဖ္းြ။ း္ေ     ငပြအငပလကၡဒ  မ း ြအးပဖကမအပ  ္ေ

 ္ေပ ္ေးျအပပပိွငပဖ ။ ္ေြ။ ပး းိျာပြ  အ ာ ငပ လ ရပက္္ေးျအပပ ၄င
၄ငပးာိုိ း ာ္ေအာာ ကပကိ ုက ပပိ ာပဖ းအငဖ ွိျခင္း။ (
ွိျခင္း။ (တကပးျအပ္ေပ္ေ    ရခဳးေ ာ မ းွိျခင္း။ ( ိုိ) ဖး္ြ။ း္ေ     ငပြအငပ လကၡဒ   ိွးျပ။ ု ခ
 ခုး။ု္ေလ ကပကို ္ေအ း။မရပအငဖ) 

• ေံမဲ႕ခအေဲ႕္တအိုပ ေတ ိုပ ေံမ ကပ သရဲ႕ပံဲ႕သမတွပသဒ ္း ဲ႕ေဲ႕ေေူသည္။ ဒပအြမးအတပ ေင အကပ ရ  / 
ေငပိုပရ သရဲ႕ပကပအ ေု ပံဲ႕ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ (ရ ဒံုွႏိုပ့္ ာ ကပအဲ႕ေ ေု ပံဲ႕ရငပ) 

• ေံမဲ႕ခအကပအ ူေက္းက ဆအဖရငပမာအပဲ႕ေ္၊ ဒပအြေဒ ပ တတပငအပိုပဒမ ွ ငံ္းူဲ႕ပေသ ိုပဆအဖဲ႕ေသည္။ 
• ေံမဲ႕ခအေရ္းဆအဖဒျပ့္သသေ ာတ္ူပီံ္းတူပေယ ကပတျပ္းမွ ာငမပ္းမပအ္းသ ယပာယွပ၍ေရ္းဆအဖံ သိုပ္း မ ိဳပ္းမံုူပရဲ႕ေသည္။ 
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၁၂သည္။ ဒူပေတ ဒယခဇ တ သေံသသေငသ ္း ဆငပ္းူူပော႔ာ ံသိုပ္း 
 
ရျပရအယပသ ကပ 

• ဒူပေတ  ဒယခဇ တ ူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္း သူံသူီပသဆိုပ႔ဆိုပ႔ကပအ ဒိုပတငပ္းဒ ္း 
မ  ္း ဒပရွပင ္းာျပ ေဆ ိုပရအကပတတပေူရငပ 

• ေ ဒသခမ  ္း ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပမ့ံုိုပ႔ ရပအ္းရွိုပ္းာအယပက္ေဒ  ဒူပေတ ဒယခဇ တမ  ္းသ ္း ော႔ာ  
ဆငပ္းူူပံသိုပ္းကပအ ဒေဘ ေဲ႕ေကပင ္းာျပေူရငပ 

 
ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ 
 
သသ ပငပ 

• (၁္း၀၀)င ရံ 
 
ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 
• သုဖ႔အ၏ ာ္မ္ူံ္းဲ႕အ ္းသေံသသေငကအပဆငပ္းူူပော႔ာ ံဲ႕ံ္းာွ ိုပ 

ဒူပေတ ဒယခဇ တသေံသသေငကအပ ော႔ာ မျပံုူပေေက ိုပ္း ေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  
• ေဆအ္းေုႏအ္းသဖ႔ံဲ႕ံ္းေဒ  ဒိုပသငပ္းူ မ ွဒူပေတ ဒယခဇ တငိွုပ့္ ူဲ႕ပာ ီပ္း၍ ဒပရွပဒိုပ႔ဒျပ႔ သသ ကပမ  ္း 

ံဲ႕ငပာျပသ ံဲ႕ဲ႕ေသည္။  
•  အပသသ ကပမ  ္းရရွပရငပ ငျပ္းာမပ္း (၂) သအငိွုပ့္ ေဆအ္းေုႏအ္းမျပံု ပူေေက ိုပ္း ေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  

• ၁- ာ    ္းဧရပယ သတအိုပ္း ကငပ႔ာငပြံုတပောွ  ကပံသိုပ္း (Transect Walk) 
• ၂- ဒယခဇ တူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္း ( Forest Inventory)  

•  အပာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္းငွိုပ့္ သေတအ႔သေကခိဳရွပ္၊ မရွပေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ ရွပဲ႕ေက 
၄ိုပ္းတပအ႔င ္းာျပဒာအပမွ ေ၀ရငပ ေတ ိုပ္းဆအပဲ႕ေသည္။  မရွပာွ ိုပ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပသေေက ိုပ္းသက ီပ္းသ ိဳဲ႕ပရိွုပ္းံဲ႕ဲ႕ေသည္။ 

• ကငပ႔ာတပံုတပာမပ္းောွွ  ကပံသိုပ္းဒျပ ာ    ္းဧရပယ ၏ ေံမမ ကပငွ ဒအိုပံဲ႕ိုပ္၊ ေံမသဒအခ္းသ မ ္
ဲ႕အခူ ခ္၊ ေတ သေံသသသေငမ  ္း ံသခိဳိုအခဒပရပွငအပိုပရငပ ော႔ာ ံသိုပ္းံုူပၿဲ႕္ံး ဒယခဇ တ 
ူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္းမွ  ကအပယပူ ္းံဲ႕ိဳဧရပယ တူပသအသတအိုပ္း ဒူပေတ ေဲ႕ေကပေရ ကပမ္္၊ 
ဲ႕ေ၀ိုပဲ႕ိုပမ  ္းသ ္း သေဒ္းူပတပ ော႔ာ မ့ ံုူပေေက ိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  
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•  အပာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္းဒျပ ကအိုပ္းဆိုပ္းေဆ ိုပရအကပရမျပံုူပ၍ 
လုအပငပပး ္ေသ ာအ းပိွငပဖ ္ေတ ငပအ ကပ အ းပဖလုအပငပပးးျီပ မ းကုိ ္ော ကပာ ငပ္ေ  
  ပြအဖ း္ေ   လုအပငပပးးျီပာ္ေ းးျာိပကို ကုိးက း၍ အိွငပးလငပးအငဖ  

 

 
 

(က) ကငပ႔ာငပ႔ံုတပာမပ္းော ွ ကပံသိုပ္း (Transect walk) 
 

ရျပရအယပသ ကပ 

• သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ သတအိုပ္းတျပရွပေဒ  ေံမသဒအခ္းသ မ္ဲ႕အခူခ္၊ ဒူပေတ ေဲ႕ေကပေရ ကပမ ့ သေင 
သ  ္းတပအြကအပ သငပ႔မွငပ္းမပေူရငပ 

 
ာအပသဲ႕ပဲ႕ ၥူျပ္း 

• ေက ္းရအ  ဒယခဇ တေံမဲ႕အခ္၊ ူ သအဲ႕ပ္၊ ေဘ ဲ႕ိုပသည္။ 
 
ဒိုပေက ္းသ ပငပ  

• (၄၅) မပင ပူ 
 
ဲ႕ပအြသ မျပ့္ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 
• ကအိုပ္းဆိုပ္းမော႔ာ မံွ ော႔ာ မျပ႔ဧရပယ ေံမဲ႕အခ (သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  

တျပေ  ိုပမျပ႔ ေငရ ေံမဲ႕အခ) ရယဲ္႕ေသည္။ 
•  အပဧရပယ  သေံသသေငငွိုပ့္ ရိုပ္းုႏွံ္းကအ မပ္း၀ိုပဒ ္ေ ဒသခ ( ၃-၅ ) ီံ္း ရရွပေသ ိုပူအေဆ ိုပ္းေူဲ႕ေသည္။ 
•  ပအဒ္မ  ္းငွိုပ့္သတ္ ေတ သေံသသေငကအပံသခိဳိုအခဒပရွပအငပိုပဒျပ႔ ကငပ႔ာတပံုတပာမပ္းေေက ိုပ္းတူပသအ 

ရွ ေူဲ႕ေသည္။ 
•  အပာမပ္းေေက ိုပ္းသ ္း ေံမဲ႕အခေဲ႕္တအိုပမတွပဒ ္းဲ႕ေသည္။ သကယပ၍၄ိုပ္းတအပ႔သဆအပံဲ႕ိဳေဒ ေငရ ဒျပ ေံမံဲ႕ိုပ 

သေံသသေငကအပ ဒအခ္းဒဲ႕ပရငပ ကအပယပူ ္းမံဲ႕ိဳငအပိုပဲ႕ေက္၊ သံသ ္းာမပ္းေေက ိုပ္း (ဒအပ႔) ေင ကပ ဲ႕ပ 
ာမပ္းေေက ိုပ္းတူပသအ  ဲ႕ပမခဒတပမတွပေူဲ႕ေသည္။ 

• ကငပာတပံုတပာမပ္းော  ကပူ ီပ မတွပဒ ္းရမျပ့္ သသ ကပမ  ္းကအပ ႀကိုာငပးျ အငပးြအုးျု ဖ းအပပ လု
လုိ္ေၾက ငပး္ေြအ အငဖ 

• ီဲ႕မ  - ေံမမ ကပငွ ဒအိုပံဲ႕ိုပ သငပမပ႔္၊ သံမိုပ႔ 
• ေံမသ ္သဲ႕ေ္း 
• ေံမသတငပ္းသူ ္း္၊ ေံမသမ ပိဳ္းသူ ္း 
• ေဲ႕ေကပေရ ကပဲ႕ိုပ ( ဒူပဲ႕ိုပ္၊ံသခအုႏအယပ္၊ ဒံ္းုွႏခဲ႕ိုပ..) ငိွုပ့္ သမ ပိဳ္းသူ ္း 
• ာကပရွပေံမသဒအခ္းသ ဒျပ႔ဲ႕အခူခ 
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• သာ ္းသာ ရွပဒျပ႔ ေံမသဒအခ္းသ မ့ဲ႕အခူ ခ 
 အပသသ ကပမ  ္းသ ္း ငမ္င ဲ႕အခတအိုပေု ပံဲ႕  ္းဒျပ႔သတအပိုပ္း တ္ျံေဒ  သေံသသေငသာအပကပ ဲ႕အပိုပ္းံသ ္း 
ဒတပမွတပပရငပ ာအပသဲ႕ပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။ 

• ဒတပမွတပ  ္းဒျပ့္ာမပ္းေေက ိုပ္းသတအပိုပ္း ကအိုပ္းဆိုပ္းော႔ာ မတွပဒ ္း၍ 
ာအပကပဲ႕ော ေဒ  ေ ဒ သခမ  ္းငိွုပ့္ တဲ႕ေတျပ္း ေမ္းံမငပ္းသတျပံဲ႕ိဳသ ကပရယ ္
ရမျပံုူပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။ 

• ေတအ႔ရွပသ ကပမ  ္းကအပ ေု ပံဲ႕ဲ႕ေဲ႕အခသတအပိုပ္းံဲ႕ိုပဆိုပ ံသခအိုအခဒအခ္းဒဲ႕ပေူ၍ ဒအခ္းဒဲ႕ပရ တအိုပ 
သံသ ္းကအိုပ္းဆိုပ္း ော႔ ာ ရ တအိုပ မဲ႕ေ၀ိုပေဒ ဒ္မ  ္း၏ သံမိုပကအပာျပ္းေမ္းံမငပ္းရငပ 
သေရ္းႀကံ္းေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။ 

 
မတွပသ ကပ 
 
 

ကငပ႔ာတပံုတပ ာမပ္းော  ကပံသိုပ္း ေံမဲ႕အခ 

 
ဧရပယ / 
ူခဒတပမတွပသ ကပ   

သကအ သေ၀္း  
A         ( 
ူမွတပ)  

သကအ သေ၀္း  
B         

သကအ သေ၀္း  
C        

သကအ သေ၀္း  
D        

သကအ သေ၀္း  
E ( ဆအခ္းမတွပ)          

ေံမမ ကပုႏွ ဒအိုပံဲ႕ိုပ      
ဒူပေတ ဒူပဲ႕ိုပ      
ေံမဒ ္း      
ေံမသဒအခ္းသ မ့ ဲ႕အခူ ခ      
ူပငပေသ္မ ့      
သသအိုပ႔သာမပ္း      
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ေတ ိုပေက ္းသ ကပေက ္းရအ  သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  ာ    ္းေငရ   ကငပ႔ာတပံုတပာမပ္းော  ကပံသိုပ္း ေံမဲ႕အခ 
(သ) ဒူပေတ ဒယခဇ တူ ရိုပ္း ေက ကပယ္ံသိုပ္း 
 
ရျပရအယပသ ကပ 

• သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ  ဧရပယ သတအိုပ္း ဒူပေတ ္၊ ဒူပဲ႕ိုပ ေဲ႕ေကပေရ ကပမ ္ သေဒ္းူပတပူ ရိုပ္း 
ဒပရွပငအပိုပရငပ  

 
ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• ေဲ႕ေကပိဳ္း္၊သဖတခ္၊ ူ သအဲ႕ပ္၊ ေဲ႕ႀကပိဳ္း္၊ ဒခႀကပိဳ္း္၊ (၆) ေဲ႕သငပ႔ရွျပေဒ  ၀ေ္းာအခ္း(၅) ာအခ္း္၊ (၃) ေဲ႕သငပ႔ရွျပေဒ  
တအပိုပ (၁၂) တအပိုပ္၊ဒခာအပကပသပမပေံမွ ိုပ A0 ူ ရအကပ္၊ ေဆ ႔ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴ္၊  
 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၀၀္း၄၅)င ရံ 
 
ေဆ ိုပရအကပမျပ႔ သူသံူီပ 

• ဒယခဇ တူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္းဒျပ ကအပယပူ ္းံဲ႕ိဳေငရ  (ငမ္င ကအကပ) ေငရ သတအိုပ္း ဒူပေတ  

ဒယခဇ တသေဒ္းူပတပေက ကပယ္ံသိုပ္းံုူပ၍ ငမ္င ကအကပဒတပမွတပံသိုပ္းကအပာျပ္းေက ိုပ္း္၊ 

သေဒ္းူပတပေက ကပယ္ံသိုပ္းကအပာျပ္းေက  ိုပ္း ဒပရွပရငပာအပသဲ႕ပံသိုပ္းံုူပေေက ိုပ္း ေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဲ႕ မာအဲ႕ပိုငပ္းူီပသေငံုိုပ့္ ငမ္င ကအကပမျပမ ဒွတပမွတပမျပ္၊ မျပဒျပ႔ေငရ တအိုပ ဒတပမွတပမျပ 

တပအြကအပ ီံ္းူအ  ဆအခ္းံုတပရမျပံုူပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။  

• ာ    ္းဧရပယ ရွပ ဒယခဇ တမ  ္းသေံသသေငကအပသ ္းာအခ္းဒပရွပရငပ ာအပသဲ႕ပေဒ ပာျပ္း ဧကမ  ္းဲ႕ေက 

ကအိုပ္းံဲ႕ျပ႔ေက ကပယ္ရငပာကပေတအြတအိုပ မံုူပငအပိုပေေက ိုပ္းငွိုပ့္  ပအသေံသသေငတအိုပ ငမ္င ကအကပ 

ဒတပမွတပေက ကပယ္ရမျပံုူပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။ 

• A0 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ဧရပယ ဲ႕အခေရ္းဆအဖ၍ 

 အပဧရပယ သတအိုပ္း ေတ ေက ိုပ္း္၊ ေတ ျခ့္ရွပဒျပ့္ေငရ ကပအေမ္းံမငပ္း၍ ေံမဲ႕အခတအိုပေု ပံဲ႕  ္းဲ႕ေသည္။ 

ူအူအေဲ႕ေိုပ္းာ    ္းဧရပယ ကအပ ာျပ္းေု ပံဲ႕  ္းဲ႕ေသည္။ 
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•  အပသေံသသေငတအိုပ ငမ္င ကအကပ မျပမွ ေက ကပယဒ္ိုပ႔ေေက ိုပ္းေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

• မပမပဘကပမာွျပ္း ငမ္င ကအကပေက ကပယဒ္ျပ႔ငျပ္းူငူပကအပသ ံဲ႕ဲ႕ေသည္။ ေံမံဲ႕ိုပသေံသသေင္၊ ာ္သိုပသ ္း 

သသ ပငပငိွုပ့္ ေ ဒသခမ  ္းမ၄ွိုပ္းတအပ႔ဒယခဇ တေံသသေငဒပရွပမ္ေဲ႕္မတ္ျပ၍ သတအပ္းသော  ႔ 

ာအဲ႕ပငအပိုပ ေေက ိုပ္း သဒပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ၄ိုပ္းေင ကပ  အပာ    ္းဒျပ႔သကအကပမ  ္းသ ္းေတ ေက ိုပ္း္၊ေတ ျ႔ခေငရ မ  ္း 

သ ္းာအခ္းံသခိဳိုအခမပ ေသ ိုပ ေငရ သ   ္းဒတပမတွပရငပာအပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။ 

•  အပာ    ္းသကအကပသ ္း မျပဒအပ႔ဒတပမွတပဒျပကအပာျပ္းေက ိုပ္း္၊ ူ ရိုပ္းေက ကပယ္ဲ႕အခကအပာျပ္း 

ငမ္င သ ံဲ႕ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  

•  ူ ရိုပ္းေက ကပယ္မျပ႔ ဒယခဇ တူ ရိုပ္းဒျပ ရျပရအယပသ ကပေဲ႕္မတ္ျပ၍ 

ကအဖံ ဲ႕ ္းငအပိုပေေက ိုပ္း ေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။  

 

မတွပသ ကပ 

 

•  အပာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္းကအပ ဒူပေတ ီံ္းူံ္း  ငငွိုပ႔ ဒကပဆအပိုပရ သရဲ႕ပုကပသုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းမ ွ 
ဲ႕႔ခဲ႕အပ္း ေဆ ိုပရအကပေဲ႕္းော့္ ရွပဲ႕ေဒျပ္၊ သကယပ၍ ာအပသဲ႕ပဲ႕ေက 
သကသ္ျံေတ ိုပ္းသခငအပိုပေေက ိုပ္း ေံဲ႕ ဲ႕ေ ဒျပသည္။  
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ဒူပေတ ဒယခဇ တူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္း ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

ဒူပေတ ဒယခဇ တ ူ ရိုပ္းေက ကပယမ္ျပ႔ ဲ႕အခူ ခ 

က ဲ႕ငပ္းငျပ္းူငူပ (Random Sampling Design)  

ငျပ္းူငူပက က  ေဆ ိုပရအကပဒျပ႔ ငျပ္းူငူပ (Systematic Sampling Design)  

သာင သအဖငျပ္းူငူပ( Stratified systematic sampling design ) ဒူပေတ ဒူပဲ႕ိုပေဲ႕ေကပေရ ကပမ ္

သရအယပသူ ္း္၊ သက ယပသ၀ငပ္း ူဒျပတအပ႔ေဲ႕္ မတ္ျပဲ႕ေဒျပသည္။ 

 
 
သကအကပသေရသတအကပုႏိွုပ႔ သကအကပေငရ ဒတပမတွပံသိုပ္း 

ငမ္င ကအကပေရအ္းသ ယပံသိုပ္းဒျပ မပမပော  ကပ  ္းဒျပ ဧရပယ သက ယပသ၀ငပ္းေဲ႕္မတ္ျပ၍ သေရသတအကပ 

ကအဖံ ဲ႕ ္းငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ ကအပယပူ ္းံဲ႕ိဳသကအကပသေရသတအကပကအပ ၁၀% မွ ၃၀%  ပ ကအပယပူ ္းံဲ႕ိဳေက ကပ 

ယဒ္ိုပ႔ဲ႕ေဒျပသည္။သဓပကရျပရအယပသ ကပမွ   မပမပေတ သေံသသေငကအပ  ံသခိဳိုခအဒအခ္းဒဲ႕ပငအပိုပေူရငပံုူပဒျပသည္။  ငမ္င  

ကအကပ (၁၀) ကအကပဒတပမတွပမျပဆအပဲ႕ေက  အပသကအကပမ  ္းသ ္း တေငရ  ဖတအိုပ ဒတပမွတပံသိုပ္းမ ပိဳ္းမးအတပဘဖ 

 ေတ ေက ိုပ္းဒျပ့္ေငရ ္၊ ေတ ျ့္ခဒျပ႔ေငရ ္၊ ေတ ဒိုပ႔ဒ ျပ့္ေငရမ  ္း ံသခိဳိုခအမပေသ ိုပေက ကပယ္ရငပ 

ာအပဲ႕ေဒျပသည္။  သေရသတအကပမွ  မပမပတအပ႔၌ရွပေဒ  ေိုအ္၊ ာ္္၊ သသ ပငပ ူဒျပ့္သရိုပ္းသံမူပမ  ္းေဲ႕္မတ္ျပ၍ 

သတအပ္းသော  ႔ ာအဲ႕ပငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။  ကအပယပူ ္းံဲ႕ိဳသကအကပသက ယပကအပ သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္းဒတပမတွပငပအပိုပဒျပ (၀.၂၅ဧက 
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(ဒအပ႔) ၀.၅ဧက (ဒအပ႔) ၁ ဧက)သည္။ (၁) ဧက က ယပ၀ငပ္းေဒ  ငမ္င ကအကပေက ကပယ္မျပဆအပာ ွိုပ သငခ (၆၆ေဲ႕  

= ၁ ဒခႀကိုး) x သာ  ္း ( ၆၆၀ ေဲ႕ = ၁၀ ဒခႀကပိဳ္း) သက ယပရရငပ တအပိုပ္းတ ရမျပသည္။ သကအကပငယပငပမပတပမ  ္း 

သ ္း ဒပဒ ေူရငပ သမတွပသဒ ္း (ဒအပ႔) ၀ေ္းတအပိုပမ  ္း ူအပကပ ္  ္းရငပာအပဒျပသည္။ 

ငမ္င ကအကပ ဧရပယ  
ူ ပီ သကအကပဧရပယ  ငမ္င ကအကပ သရအယပ 
၁ ၀.၀၀၅ ဧက ၁၅ ေဲ႕ x ၁၅ ေဲ႕ 
၂ ၀.၀၂၅ ဧက ၃၃ ေဲ႕ x ၃၃ ေဲ႕ 
၃ ၀. ၁ ဧက ၆၆ ေဲ႕ x ၆၆ ေဲ႕ 
 
၆၆ေဲ႕ x  ၆၆ေဲ႕ သရအယပရွပ ငမင္ ကအကပဲ႕အခူ ခ  
 

 
 

ဒယခဇ တူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္း ုႏိွုပ႔ ူ ရိုပ္းေရ္းဒအိုပ္းံသိုပ္း 

ဒတပမွတပ  ္းေဒ ငမ္င ကအကပသတအိုပ္း ေက ကပယမ္ျပ႔ဒယခဇ တသမ ပိဳ္းသူ ္း္၊  အပဒယခဇ တငွိုပ့္ 

ဆအပိုပေဒ  သသ ကပသာကပမ  ္းဒျပ မပမပတအပ႔ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအပဒျပ႔ ရျပရအယပ သ ကပေဲ႕္မ္တျပဒျပ သည္။ ီဲ႕မ  - 

၀ေ္း အတပာအဲ႕ပရငပရျပရအယပဒျပဆအပဲ႕ေက ၀ေ္းသမ ပိဳ္းသူ ္း္၊ ၀ေ္းံသခိဳ  သေရသတအကပ မ  ္း ေက ကပယရ္ငပာအပဲ႕ေဒျပသည္။  

ဒအပ႔ေဒ   အပဧရပယ သတအိုပ္းမေက သဒဒအ ္းေရ ကပူ ရိုပ္းေက ကပယ္ရငပ  မာအယပဒျပ႔သတအကပ  သုအဖ႔၀ိုပမ  ္း 

သတအိုပ္းသဒအခ္းံဲ႕ိဳာအပဒျပ႔ဒယခဇ တမ  ္း  တံဲ႕ပိဳိုပတျပ္းေက ကပယ္ရငပသေကခံဲ႕ိဳာအပဲ႕ေဒျပသည္။  သမ ပအိဳ္းသူ ္း 

တူပသအာွ ိုပ ၂ ီံ္းူ ံ ဲ႕္္းတအဖေက ကပယဒ္ိုပ့္ဲ႕ေဒျပသည္။ ေက ကပယ္ရမျပ႔ သဲ႕ိုပမ  ္း မက ငပေူရငပ္၊ မ ဲ႕ပေူရငပ 

သံဲ႕ငပသာငွပ ူူပေဆ္းငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။  ဒယခဇ တသမ ပိဳ္းသူ ္းတူပသအံသိုပ္းသာအပကပ ေက ကပယရ္မျပ့္ သသ ကပ 

သာကပမ  ္း ကအဖံ ဲ႕ ္းမ္ရွပငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

ဒူပ - သမ ပိဳ္းသူ ္း္၊ သေရသတအကပ္၊ ာအခ္းဲ႕တပ သရအယပသူ ္း္၊ သံမိုပ့္္၊ ေဲ႕ေကပေရ ကပမ္ သူပဲ႕ပသက ဖ 

၀ေ္း - သမပ ိဳ္းသူ ္း္၊ ံသခိဳသေရသတအကပ္၊ ံသခိဳတူပသအသတအိုပ္း ၀ေ္းာအခ္းသေရသတအကပ္၊ ၀ေ္းသရအယပသူ ္း 

 ိုပ္း - သမ ပအ္းသူ ္း္၊ သေရသတအကပ္၊ ာအခ္းဲ႕တပ္၊ သံမိုပ႔ 

သံသ ္းဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္း -  သမ ပိဳ္းသူ ္း္၊ သေရသတအကပ္၊ ေဲ႕ေကပေရ ကပမ ္သူပဲ႕ပသက ဖ္၊  

ဒူပေတ ဒူပဲ႕ိုပေက ကပယာ္ ွိုပ ရိုပူအပ႔ာအခ္းဲ႕တပ (၁၀) ာကပမငွိုပ့္ သ ကပ တအပိုပ္းတ ငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 
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ေံမံဲ႕ိုပ၌ ူ ရိုပ္းေက ကပယ္ူီပ ံမငပဆငပာအယပက္ူအ မွတပဒ ္းငအပိုပရငပ တ ာံံသူပ မတွပဒ ္းငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။  
(ီဲ႕မ  - ၃ ဲ႕ိုပ - lll,  ၅ ဲ႕ိုပ - llll )  သ ္းာအခ္းေက ကပယ္ံဲ႕ံ္းဲ႕ေက ကပငပ္းဂဒငပ္းံုိုပ႔  ဇယ ္းံုိုပ႔ ေု ပံဲ႕ရငပံုူပ 
ဒျပသည္။ ငမ္င တကအကပာွ ိုပ မွတပတမပ္းတူပသအ   ္းရွပဒိုပ႔ ဲ႕ေဒျပသည္။ သေေက ိုပ္းမွ  ေင ိုပ (၅) ငွူပေက ေဒ ပ္၊ 
(၁၀) ငွူပေက ေဒ ပ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ဧရပယ သတအိုပ္း ဒူပေတ ဒယခဇ တေံဲ႕ ိုပ္းာဖ တအပ္းတကပမက္အပ 
ဒပာအပဲ႕ေက သံသသခသသ ကပသာကပမ  ္းရွပေငရငပ ံုူပဒျပသည္။ 
ေက ကပယ္  ္းေဒ ူ ရိုပ္းမ  ္းကအပ ေသ ကပေု ပံဲ႕ဲ႕ေဇယ ္းဲ႕အခူခံုိုပ႔မွတပတမပ္းတိုပရဲ႕ေမျပသည္။ ငမ္င ကအကပ 

သ ္းာအခ္း၏ ရာ ပကအပေဲ႕ေိုပ္း၍ဲ႕ မပ္းမွ ရ ွရငပံုူပဒျပသည္။ ၄ိုပ္းေင ကပ ငမက္အကပေက ကပယဒ္ျပ႔ ရ သအပိုပုႏွိဳငပ္းကအပ 

သေံသသခ၍ တကအကပာအခ္းသတအကပ ရရွပငအပိုပဒျပ႔ ဲ႕မ ဒ တအကပသ ကပယ္ရဲ႕ေမျပသည္။  

ဇယ ္း (၁) ဒူပူ  ရိုပ္းေက ကပယရ္ငပ ဲ႕ခအူခ (၃၃ ေဲ႕ X ၃၃ ေဲ႕) 
ူ ပီ ဒူပမ ိဳပ္းသမျပ (ာခအ္းဲ႕တပ 

၃ ေဲ႕ သ ကပ) 
ာခအ္းဲ႕တပ ဲ႕ မပ္းမွ  

သံမိုပ႔ 
သငပ႔မွငပ္း 
 အ ျပ ေကံ္း (၃) ဲ႕ိုပ ာတပ (၃)ဲ႕ိုပ ိုယပ (၃) ဲ႕ိုပ 

       
       

       
 
ဇယ ္း (၂) တအပိုပ ေမ ွ  ူ ရိုပ္းေက ကပယရ္ငပ ဲ႕ခအူခ (၃၃ ေဲ႕ X ၃၃ ေဲ႕) 
ူ ပီ တအပိုပ/ ေမွ   သဆိုပ႔ ဒူပမ ိဳပ္း (၁ ေဲ႕ - ၃ ေဲ႕ေက ္း) သေရသတအကပ 
   
   
   

 
ဇယ ္း (၃)  ိုပ္း အတပာအဲ႕ပမ ့ူ ရိုပ္းေက ကပယရ္ငပ ဲ႕ခအူခ (၃၃ ေဲ႕ X ၃၃ ေဲ႕) 
ူ ပီ  ိုပ္း သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒျပ႔ 

ဒူပမ ိဳပ္းသမျပ (ာခအ္းဲ႕တပ 
၃ ေဲ႕ သ ကပ) 

ာခအ္းဲ႕တပ ဲ႕ မပ္းမွ  
သံမိုပ႔ 

သငပ႔မွငပ္း 
 အ ျပ 
(ကအာေဲ႕) 

ေကံ္း (၃) ဲ႕ိုပ ာတပ (၃)ဲ႕ိုပ ိုယပ (၃) ဲ႕ိုပ 

       
       
       

 
ဇယ ္း (၄) မ ိဳပ္းဆကပဲ႕ိုပ ူ ရိုပ္းေက ကပယရ္ငပဲ႕ခအူခ (၃၃ ေဲ႕ X ၃၃ ေဲ႕) 
ူ ပီ ဒူပမ ိဳပ္း မ ိဳပ္းဆကပဲ႕ိုပ 

သေရသတအကပ 
မ  ္း  
(ာအယပက္ူအ ေတအ႔ုႏအပိုပ) 

ဒိုပ႔  
(က ဖဲ႕ေ္းူအ ေတအ႔ရွပ) 

ငျပ္း  
(ေတအ႔ုပအ႔ သကပသဖ) 

      
      
      

 
ဇယ ္း (၅) ပေ္းူ ရိုပ္းေက ကပယရ္ငပဲ႕ခအူခ (၃၃ ေဲ႕ X ၃၃ ေဲ႕) 
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ူ ပီ ပေ္းသမ ိဳပ္းသူ ္း ပေ္းရအခသေရသတအကပ တူပရအခရွပ ပေ္းရိုပ႔သေရသတအကပ 
    
    
    

 
ဇယ ္း (၆) ဒူပမးအတပဒျပ႔ ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း ူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္းဲ႕ခအူခ (၃၃ေဲ႕X၃၃ေဲ႕) 
ူ ပီ သမ ိဳပ္းသမျပ ေဲ႕ေကပေရ ကပမ့ သေံသသေင (ေ ဒသခမ  ္း၏ သံမိုပကပအ သေံသသခရငပ) 

ေဲ႕ေမ  ္း ဒိုပ႔တိုပ႔ ငျပ္းဲ႕ေ္း 
     
     
     

 
ဇယ ္း (၇) ေံမမ ကပုႏ ွဒအိုပံ ဲ႕ိုပုႏိွုပ႔ ေံမသမ ိဳပ္းသူ ္း 
ူ ပီ ေံမသမ ိဳပ္းသူ ္း ော  ေူ ကပသေံသသေင 

သာအငပ မတပေူ ကပ (%) 
(၃၀  ံဂရ ံသ ကပ) 

ဒိုပ႔တိုပ႔မတပေူ ကပ(%) 
(၁၀  ံဂရ ံ- ၃၀  ံဂရံ) 

ေံဲ႕ံဲ႕ ပူ (%) 
(၁၀  ံဂရ ံေသ ကပ) 

     
     
     

 
ဇယ ္း (၈) ဒူပေတ သေံသသေင 
ူ ပီ ေတ သမ ိဳပ္းသူ ္း ေတ သေံသသေင (ေ ဒသခမ  ္း၏ သံမိုပကပအ သေံသသခရငပ) 

ေတ ဲ႕ပတပ (၇၀% သ ကပ 
ရအကပသအဲ႕ပဲ႕ပတပ) 

ေတ ဲ႕အိုပ႔ (၃၀% - ၇၀% 
ရအကပသအဲ႕ပဲ႕အိုပ႔) 

သေတ ပော္းဲ႕အိုပ႔ 
(၃၀% ေသ ကပ) 

     
     
     

 
ဒူပ အ ျပ တအကပသ ကပငျပ္း  
ဒူပ အ ျပ =  (ာအခ္းဲ႕တပ/ ၄ )၂  x သံမိုပ႔ (ဒအပ႔) သာ  ္း  
  =   …….. ကအာေဲ႕ 
 
ဒူပတငပ တအကပသ ကပငျပ္း 
ဒူပ တတငပ =   ကအာေဲ႕ ူအူ အေဲ႕ေိုပ္း/ ၅၀  
        =  …………. တငပ 
ဒယခဇ တူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္းမွ ဒူပေတ ေဲ႕ေကပေရ ကပမသ္ေံသသေင္၊  အကပရွပငအပိုပဒျပ႔ ဲ႕မ ဒကအပ 

ာျပ္းေက ိုပ္း္၊ ကငပ႔ာတပံုတပာမပ္းော  ကပံသိုပ္းမွ မျပဒျပ႔ေငရ တအိုပူ အပကပဲ႕ ပိဳ္း္၊ ံဲ႕အူ အ္၊  ပငပ္းဒပမပ္းဒိုပ႔ဒျပ 
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ကအပာျပ္းေက ိုပ္း ဒပရပွပငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ သမွငပတကယပသေက ိုပသ ျပေု ပ ငအပိုပူအမပ္းရွပ္၊မရွပကအပ ေ ဒ၏ ာ္မ္္၊ 

ူံ္းဲ႕အ ္းသေံသသငဆငပ္းူူပမ္ရာ ပကအပ ံဲ႕ငပာျပကအပ္းက ္းရငပာအပဲ႕ေဒျပသည္။ သဆအပဲ႕ော္မ္ူံ္းဲ႕အ ္းငွိုပ့္ ဒယခဇ တ 

ူ ရိုပ္းေက ကပယ္မ္ရာ ပမ  ္းကအပသေံသသခက  မပမပတပအ႔သ မွတပ  ္းေဒ ရျပရအယပသ ကပသ ္း ံဲ႕ငပာျပဒအခ္း 

ဒဲ႕ပရငပာအပဲ႕ေဒျပသည္။ သကယပ၍ ာကပေတအ႔တအိုပမံုူပငအပိုပဲ႕ေက ံဲ႕ိုပဆိုပေရ္းဆအဖံ သိုပ္း ံဲ႕ိဳရဲ႕ေမျပသည္။ 

 

 

 

၁၃သည္။ ကအိုပ္းဆိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း 

(က) ာကပေတအ ့္ကအိုပ္းဆိုပ္းော့္ာ ရငပံဲ႕ိုပဆိုပံသိုပ္း 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ဒယခဇ တူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းသ ္း ာကပေတအ႔ကအိုပ္းဆိုပ္းေဆ ိုပရအကပငအပိုပရငပ ာပအသဲ႕ပသ ကပ 

မ  ္း ံဲ႕ိုပဆိုပေဆ ိုပရအကပငအပိုပရငပ  

• သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းသတအိုပ္း ာပအသဲ႕ပဒာပအတ ၀ငပသအဖေ၀ဒတပမတွပ၍ာအဲ႕ပေဆ ိုပတတပဒျပ့္ သောြသ မ  ္း 

ရရွပေူရငပ  

 

ာအပသဲ႕ပဒျပ့္ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A0 ူ ရအကပ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ 

 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၀၀္း၃၀ ) င ရံပ 

 

ဲ႕ပအ ့္သ မျပ့္သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ ့္ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း သအဲ႕ပူ အာအပကပေဆအ္းေုႏအ္း  ္းဒျပ႔ ရျပရအယပသ ကပမ  ္းကပအသေံသသခ၍ေဆ ိုပရအကပ 

မျပ႔ ကအိုပ္းသတအိုပ္း ေက ကပယ္ရမျပ႔ သသ ကပသာကပမ  ္းကပအပ ေု္ အတပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

•  အပသသ ကပသာကပမ  ္းသ ္း ေဆအ္းေုႏအ္းသဖြေဒ  ငျပ္းာမပ္း ငွ ပူသအမွမျပဒျပ႔ငျပ္းာမပ္းဒျပ 

မျပဒျပ႔ သသ ကပသတအကပသဒခအ္းတျပ့္ငပအိုပေေက ိုပ္းေဆအ္းေုႏအ္း၍ငျပ္းာမပ္းမ  ္း ေရအ္းသ ယပ ဒတပမတွပ 

ေူဲ႕ေသည္။ 

•  အပငျပ္းာမပ္းငွူပသအ ကအပ မျပဒအပ႔ တ ၀ငပသအဖေ၀ ေဆ ိုပရအကပမျပဆအပဒျပကအပ ဒတပမွတပေူဲ႕ေသည္။ 
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• ဒကပဆအပိုပရ သအဲ႕ပူအသတအိုပ္း ေဆ ိုပရအကပမျပ႔ ငျပ္းာမပ္းသဆိုပ့္ဆိုပ႔ကအပ သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းေဒသ   င ္းာျပ 

ေူရငပ ျပွုႏွပိဳိုပ္းေူဲ႕ေသည္။ 

• မပမပတအပ႔ေက ကပယ္မျပ႔ ငျပ္းာမပ္းသတအပိုပ္း ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ူၥျပ္းကရပယ မ  ္း ူအေဆ ိုပ္းေူဲ႕ေသည္။ 

• ာကပေတအ႔ကအိုပ္းဆိုပ္းရ တအိုပ ာအဲ႕ပေဆ ိုပရမျပ႔ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္း သအဲ႕ပူ အသတအိုပ္းတ ၀ငပသအဖေ၀ဒတပမွတပဲ႕ေသည္။  

• ာကပေတအြကအိုပ္းဆိုပ္းရ မွံဲ႕ငပေရ ကပဲ႕ေက္၊ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္းမပမပတပအြသုအဖြ သာပအကပေတအြရွပသ ကပ 

မ  ္းကပအံဲ႕ငပာျပဒခအ္းဒဲ႕ပေဆအ္းေုႏအ္းၿဲ႕ံ္း ေင ကပတူပေငြတအိုပ 

တိုပံဲ႕ရငပသတအကပႀကပိဳတိုပံဲ႕ိုပဆိုပရငပ ေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း ဒပာပအဒျပမ  ္းကပအ ေမ္းံမငပ္းုႏအပိုပရငပ တအငပ္းသ ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

(သ)ာကပေတအ ့္ကအိုပ္းဆိုပ္းော့္ာ ံသိုပ္း 

 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ကငပ႔ာတပံုတပ ာမပ္းော  ကပံသိုပ္းငွိုပ့္ ဒယခဇ တူ ရိုပ္းေက ကပယ္ံသိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းကအပ  ာကပေတအ႔ 

ကအိုပ္းဆိုပ္း ော႔က ိုပ႔ငအပိုပရငပ 

 

ာအပသဲ႕ပဒျပ့္ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• ူ ရိုပ္းေက ကပယ္ရငပ ာအပသဲ႕ပဒျပ႔ဲ႕ူၥျပ္းမ  ္းသ ္းာအခ္း္၊  

ာအပသဲ႕ပမျပ့္ သသ ပငပ 

• ၁ ရကပ 

 

ေဆ ိုပရအကပဲ႕ခအသဆိုပ့္ဆိုပ့္ 

• ကအိုပ္းဆိုပ္းမျပ႔ေက ္းရအ မွ ုပတပေက ္း  ္းေဒ ေ ဒသခရအ ဒ ္းမ  ္းသ ္း ကအိုပ္းဆိုပ္းဒျပ့္ရျပရအယပ 

သ ကပသ ္းရိွုပ္းာိုပ္းၿဲ႕္ံး္၊ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းုွႏိုပ့္မပတပဆကပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ေ ဒသခမ  ္းသ ္း ကအိုပ္းဆိုပ္းေက ကပယ္မျပ့္သုအဖြသာအပကပ သေရသတအကပသအဖေ၀ဒတပမတွပဲ႕ေသည္။  အပဒအပ ့္ 

သအဖေ၀ရ တအိုပ  ေဆ ိုပရအကပမျပ့္သေေက ိုပ္းသရ (ဒအပ႔) ကအိုပ္းဆိုပ္းမျပ႔သကအကပေငရ ငွိုပ့္ 

ဒကပဆအပိုပ ေဒ  ေ ဒသခမ  ္းရရွပာွ ိုပ ဲ႕အပမအပသဆိုပေံဲ႕ဲ႕ေဒျပသည္။ 

• ႀကပိဳတိုပဒတပမွတပံဲ႕ိုပဆိုပ  ္းဒျပ့္သတပအိုပ္း 

၄ိုပ္းတပအြဒကပဆပအိုပရ ာအဲ႕ပိုငပ္းသကအကပမ  ္းဒပအြဒအ ္း ေရ ကပ ူတိုပာအဲ႕ပေဆ ိုပေူဲ႕ေ သည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ာကပေတအ႔ေဆ ိုပရအကပေငူီပသတအိုပ္း ဒိုပတငပ္းဲ႕အပြသ ဒ ္ (မ  ္း) 

သေငံုိုပ့္ ေက ္းရအ ဒ ္းမ  ္း ဲ႕ေ၀ိုပေဆအ္းေုႏအ္းမ္္၊ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းမွ ာကပေတအ႔ ေဆ ိုပရအကပငအပိုပမ္ 

ူဒျပ့္ သေံသသေငကအပ ေဒသ   ော့္ာ မတွပဒ ္းဲ႕ေသည္။ 
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• သအဲ႕ပူအသာအပကပ ဒကပဆအပိုပရ ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းေဆ ိုပရအကပံဲ႕္ံးဲ႕ေက 

သုအဖြသ ္းာအခ္းံဲ႕ငပာျပ အူူျပ္းသ ေ ဒသခမ  ္းသ ္း ေက ္းဇ္္းတိုပငအတပဆကပူ က ္း ေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။ 

 

မတွပသ ကပ 

• ဒအ ္းာ ေရ္း သတအကပ ေကပိဳတိုပံဲ႕ိုပဆိုပ  ္းရငပ ္၊ ေ ဒသခမ  ္းသ ္း ႀကပိဳတိုပ သ ပတပဆကပ  ္းရငပ 

• သုအဖ႔ဒ ္းသ ္းာအခ္း၏ ူ ္းေဒ ကပေရ္း ကပ ၥူမ  ္းသ ္း ႀကပိဳတိုပ ံဲ႕ိုပဆိုပ  ္းရငပ ာပအဲ႕ေဒျပသည္။ 

 

(ဂ) ာကပေတအ ့္ကအိုပ္းဆိုပ္းော့္ာ ံသိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းမ ွေတအ႔ရွပသ ကပမ  ္းသ ္းံဲ႕ငပာျပတိုပံဲ႕ံသိုပ္း 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ာကပေတအြကအိုပ္းဆိုပ္းော့္ာ ံသိုပ္းေဆ ိုပရအကပသဖ့္ဒျပ့္ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းသ ္း င ္းာျပ ုႏပအိုပေူရငပသည္။ 

• ာကပေတအြာအဲ႕ပိုငပ္းာအဲ႕ပေဆ ိုပူီပေတအြႀကိဳခရဒျပ့္ 

သဓပကဒိုပသငပ္းူ မ  ္းကပအ ံဲ႕ငပာျပဒခအ္းဒဲ႕ပ ော့္ာ ုႏပအိုပရငပသည္။ 

• ာကပေတအြာအဲ႕ပိုငပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းမွ ရရွပာ ဒျပ့္သေတအြသႀကိဳခုွႏိုပ့္ ဒိုပသငပ္းူ မ  ္းသ ္း 

သသ ိုပ္းသ ိုပ္း ံဲ႕ငပာျပမွ ေပုႏပအိုပရငပသည္။ 

 

သဒခအ္းံဲ႕ိဳမျပ့္ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• ူူပေတ ိုပ္းူက ၠဴူ ရအကပမ  ္း္၊ မ က ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴူ ရအကပသည္။ 

 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၁္း၀၀)င ရံ 

 

ဲ႕ပအ ့္သ မျပ့္သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

• ော့္ာ ေတအြရွပသ ကပမ  ္းကအပ သအဲ႕ပူအသာအပကပတိုပံဲ႕ငအပိုပရငပ ူအူျပ္းံဲ႕ိုပဆိုပသပ ငပ (၂၀) မပငူပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။  

• တိုပံဲ႕ရ တအိုပ ေတအ ့္ရွပသ ကပမ  ္းကအပ တိုပံဲ႕ံသိုပ္းမ ပိဳ္းမးအတပဘဖ ေဆအ္းေုႏအ္းဒျပ့္ေသေိုပ္းူီပငိွုပ့္ 

သ ပငပ အပ္းသဒအခ္းဒဲ႕ပသ ကပကအပ ဒ တိုပံဲ႕ရငပ ဒတပေဲ႕္းေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေ္၊ 

• သုအဖဖြမ  ္းသဆိုပဒိုပ့္ံုူပဲ႕ေက သုအဖြာပအကပတိုပံဲ႕ေူဲ႕ေ္၊ တုအဖြာ ွိုပသသ ပငပ(၅)မပငူပေဲ႕္းဲ႕ေ္၊ 

က ငပသုအဖြ ၀ိုပမ  ္း ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပုပပတပေသ္ဲ႕ေသည္။ 
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• သုအဖ ့္သ ္းာအခ္းတိုပံဲ႕ံဲ႕ံ္းဲ႕ေက ေဆအ္းေုႏအ္းဒျပ့္ံုူပူီပငွိုပ့္ ူဲ႕ပာ ီပ္းသ ရရွပာအပကပေဒ  ဒိုပသငပ္းူ ္၊ 

ဲ႕အပေက ိုပ္း ေသ ိုပ ံဲ႕ိုပဆိုပေဆ ိုပရအကပငအပိုပဒျပ့္ ငျပ္းာမပ္းမ  ္း ေမ္းံမငပ္းေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဆရ မ  ္းမာွျပ္း ၄ိုပ္းတအပြေတအ ့္ရွပသ ကပမ  ္းကအပ ေ  ကပံဲ႕သေကခံဲ႕ိဳေူဲ႕ေသည္။ 

 

 

 

 

 

 

၁၃သည္။ သင ဂတပေမ ွ ပမငွပ္းသ ကပကအပ ဲ႕ခအေု္ံသိုပ္းုႏိွုပ႔ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ ့ရျပရအယပသ ကပ 
သ မတွပံသိုပ္း 

 
ရျပရအယပသ ကပ 
 

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ူမံခသ ကပကပအ သေ  ကပသက္ံဲ႕ိဳရငပ ာကပရွပသူအသုအဖြဲ႕ပအိုပ 
ဒူပေတ တျပေ  ိုပမျပ႔ေငရ ရွပ ဒယခဇ တသေံသသေငကပအ ဒတပံဲ႕ိဳမပေူရငပ 

• ာကပရွပသေံသသေငကပအ သေံသသခ၍ သင ဂတပတအိုပ ေ ဒသခမ  ္းံုူပသ ိုပဒျပ့္ ရျပမွငပ္းသ ကပမ  ္းကအပ 
ဲ႕ခအေု္တတပေူရငပ 

• သင ဂတပတအိုပ ေ ဒသခမ  ္းံုူပသ ိုပဒျပ့္ဆုႏႏၵကပအေရ ကပရွပေူမျပ႔ ရျပရအယပသ ကပမ  ္းသ မတွပုႏအပိုပေူရငပ 
 

ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A0 ူ ရအကပ္၊ ေဆ ႔ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ 

 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• ၁ င ရံ  ၃၀ မပင ပူ 

 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 

 

• ဒိုပသငပ္းူ သေေက ိုပ္းသရ ုႏွိုပ႔ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း သအဲ႕ပူ အသာအပကပေရ္းဆအဖ  ္းေဒ သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ဧရပယ  ဒယခဇ တ 
ေံမဲ႕အခသ ္း ငခရခတအိုပကဲ႕ပေူက  သံသ ္းသုအဖ႔ပိုပမ  ္းမွ ာွျပ့္ာျပေကျပ့္ရ္ံဲ႕ံ္း မတွပသ ကပမ  ္း ေဲ႕္းေူဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ မတွပသ ကပံဲ႕ိဳေံဲ႕ ဆပအံဲ႕ံ္း ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း ာကပရွပေရ္းဆအဖ  ္းေဒ  ဲ႕ခအကပအ 
သေံသသခ၍ ေင ိုပ ၅ုွႏူပ (ဒပအ႔) ၁၀ုွႏူပ (ဒပအ႔) ၃၀ုွႏူပသတအိုပ္း မပမပတအပ႔ံုူပသ ိုပဒျပဆုႏႏၵကပအ 
ဲ႕ခအေု္ ေရ္းဆအဖ ေူဲ႕ေသည္။ 
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• မေရ္းဆအဖမွံ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒ္မ ွ မေကအ္းတအပိုပ္း္၊ ၿမပိဳိုပၿမပိဳြငယပ္၊ 
ဆယပံဲ႕ ္းေက ္းရအ ရွပ ေ ဒ သခမ  ္း ေရ္းဆအဖ  ္းေဒ  သင ဂတပဲ႕ခအေု္ေရ္းဆအဖ  ္းဒျပ့္ဲ႕ခအကပအ 
ီဲ႕မ ေဲ႕္းရွိုပ္းာိုပ္းတိုပံဲ႕ဲ႕ေသည္။ 

• ေရ္းဆအဖ  ္းေဒ  သင ဂတပဲ႕ခအေု္  ္းဒျပ႔ ေံမဲ႕ခအမ  ္းကပအ ငခရခတအိုပကဲ႕ပေူ၍  သုအဖ႔၀ိုပတူပီ ံ္းူံမွ 
ရွိုပ္းာိုပ္းေံဲ႕ ေက ္းေူဲ႕ေသည္။  

• သင ဂတပရျပမငွပ္းသ ကပမ  ္းဲ႕အခေု ပံသိုပ္းဆအပဒျပ ူပတပက္္းယီပံသိုပ္းမ ပိဳ္းမးအတပဘဖ 
မပမပီံ္းတျပေဒ  ေငရ ဒအပြ  ူတိုပဒတပမတွပာအပကပံသိုပ္း ံုူပေေက ိုပ္း  သုွႏူပသ ိဳဲ႕ပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဆကပာကပ၍ ဒိုပတငပ္းမ  ္းသ ္း သင ဂတပဲ႕ခအေု္  ္းမက့ပအသေံသသခက  
 အပီံ္းတျပသ ကပကအပ ေဲ႕ေကပ ေံမ ကပေူရငပ  ာကပေတအ ့္က ေဒ  ရျပရအယပသ ကပမ  ္း ဒတပမတွပေူဲ႕ေသည္။ 

• ၄ိုပ္းေင ကပ  အပရျပရအယပသ ကပမ  ္းဒျပ သမွငပတကယပသေက ိုပသ ျပေု ပငအပိုပေဒ   ာအပသဲ႕ပသ ကပ္၊ 
ာကပရွပသေံသသေငငွိုပ့္ ကအပကပျံေဒ သသ ကပမ  ္းံုူပရငပာအပေဒ ေေက ိုပ့္ ရွိုပ္းာိုပ္းတပက မ့္၊ 
တအပိုပ္းတ ုႏအပိုပမ့္၊ ေသ ိုပံ မိုပေသ ိုပေဆ ိုပရအကပုႏအပိုပမ့္၊ က ိဳပ္းေေက ိုပ္းဆံော  ပမ့္၊ 
ဒတပမွတပသ ပငပသတအိုပ္း ေဆ ိုပရအကပုႏအပိုပမ့ ူဒျပ့္(SMART Criteria)  သသ ကပမ  ္းငိွုပ့္ ကအပကပျံမ့ 
ရွပ္၊မရွပ ဆငပ္းူူပ၍ ာအပသဲ႕ပဲ႕ေက ံဲ႕ငပာျပဒတပမတွပေူဲ႕ေသည္။  

• သအဲ႕ပူအသာပအကပ သ မတွပ  ္းဒျပ႔ ရျပရအယပသ ကပမ  ္းကပအ တိုပံဲ႕ေူဲ႕ေသည္။  
• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ဲ႕အပမအပင ္းာျပေူရငပ သအဲ႕ပူ အသာပအကပတိုပံဲ႕မ့မ  ္းကအပ  ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ (SMART) 

ံုိုပ႔ ုႏ့ပိုပ္းယွီပံ ဲ႕ံ္း ရွိုပ္းာိုပ္းေဆအ္းေုႏအ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 
• တိုပံဲ႕မမ့  ္းံဲ႕ံ္းဲ႕ေက  အပရျပရအယပသ ကပသ မွတပဒျပ့္ သူသံူီပဒျပ ၄ိုပ္းတအပ ့္သတအကပ ာအယပကမ့္သည္။ 

သကပသဖမ့ ရွပ္၊မရပွကအပာျပ္းေက ိုပ္း္၊ ဒတပံဲ႕ိဳရမျပ့္ သသ ကပမ  ္းကအပပာျပ္းေက ိုပ္း္၊ ာကပေတအ က ေဒ  
(ေ ဒသေံသသေငငိွုပ့္ ကအပကပျ၍ံ ဆကပူဲ႕ပဒ္မ  ္းသ ္းာအခ္းာကပသခဒျပ့္ ) ရျပရအယပသ ကပမ ပိဳ္းံုူပရငပ 
သေရ္းဲ႕ေဒျပ့္ သသ ကပမ  ္းကအပာျပ္းေက ိုပ္း ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ဒပာပအဒျပမ  ္းကပအ ေမ္းံမငပ္းေူရငပ  တအငပ္းသ ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 
 
မတွပသ ကပ 
 

• မေကအ္းတအပိုပ္း္၊ ၿမပိဳိုပၿမပိဳြငယပ္၊ ဆယပံဲ႕ ္းေက ္းရအ ရွပ ေ ဒသခမ  ္းေရ္းဆအဖ  ္းဒျပ႔ ာကပရွပငွိုပ႔ သင ဂတပ 
ဒယခဇ တေံမဲ႕ခအမ  ္းကပအ ေကပိဳတိုပ ံဲ႕ိုပဆိုပ  ္းဲ႕ေသည္။ 

• SMART ကပအ က ာ က ပမ  ္းံုိုပ႔ ေကပိဳတိုပေရ္းဒ ္း ံဲ႕ိုပဆိုပ  ္းရငပသည္။ 
• S – Specific    ရွိုပ္းာိုပ္းတပက မ့္၊ 

• M – Measurable  တအပိုပ္းတ ုႏအပိုပမ့္၊ 

• A – Attainable             ေသ ိုပံမိုပေသ ိုပေဆ ိုပရအကပုႏအပိုပမ့္၊ 

• R – Relevant  က ိဳပ္းေေက ိုပ္းဆံော  ပမ့္၊ 

• T – Time bound ဒတပမွတပသ ပငပ္းသတအိုပ္းေဆ ိုပရအကပုႏအပိုပမ ့

 
၁သည္။ ငမင္ ဲ႕ခအူခ ေံမဲ႕ခအ 
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(၁) ာကပရွပ                                                  (၂) သင ဂတပ 
 

၂သည္။ SMART ုႏိွု့္ပ ဆငပ္းူူပေဒ  ဇယ ္းငမင္ ဲ႕ခအူခ 

 

 

မာ္သ မတွပ  ္းေဒ  ရျပရအယပသ ကပ 

• ေ ဒာအပသဲ႕ပသ ကပံုူပေဒ  ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း ဲ႕အခမွငပရရွပေူရငပ 

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  ာအဲ႕ပိုငပ္းမွ ေရတအပ္၊ ေရရွျပ ၀ိုပေိုအရရွပေူရငပ 

• ေ ဒ ဲ႕တပ၀ငပ္းက ိုပ ူပမပ္းာငပ္းူအပေံဲ႕ေူရငပ 

SMART ံုိုပ႔ ံဲ႕ငပာျပူ ံူ ူပ သ မတွပ  ္းေဒ  ရျပရအယပသ ကပ 

• ေ ဒာအပသဲ႕ပသ ကပံုူပေဒ   ိုပ္း္၊ တအပိုပ္၊ ေမွ  ္၊  ိုပ္းမ  ္းကအပ ေ ဒဒူပမ ပိဳ္းရိုပ္းမ  ္း  ပငပ္းဒပမပ္း္၊ 

ူအပကပဲ႕ ပိဳ္းံသိုပ္းံုိုပ့္ ူီပဆကပမံဲ႕တပရရွပေူရငပ 
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• ဒံ္းငွခဒူပေတ  ေရ ေုႏ ွူအပကပဲ႕ ပိဳ္းံုိုပ္းံုိုပ႔ ေရတအပ ္၊ ေရရျွပ ၀ိုပေိုအရရွပေူရငပ  

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ငွိုပ့္ ေက ္းရအ  ဧရပယ ၀ငပ္းက ိုပ ူပမပ္းာငပ္းူအပေံဲ႕ံသိုပ္းံုိုပ႔ ဲ႕္္းံဲ႕ိုပ္းေံသ ကပေဒအ႔ 

မွိဳမ  ္း  ော  ႔ဲ႕ေ္းေူရငပ 

 

 

 

 

 

 

၁၄သည္။ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ ့သူသံူီပမ  ္းေု္ အတပံသိုပ္း 
 

(က) သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ ့သူသံူီပမ  ္းေု္ အတပရငပ ံုူပုႏအပိုပေံသ ဆငပ္းူူပေကျပ႔ံသိုပ္း 
 
ရျပရအယပသ ကပ 
 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ၏ ရျပရအယပသ ကပ္၊ ေက ္းရအ ၏ ာကပရွပာမ္္္၊ ူံ္းဲ႕အ ္းေရ္း 
သေံသသေင္၊  ဒူပေတ ဒယခဇ တဆငပ္းူူပမ္ရာ ပကအပသေံသသခသာအဲ႕ပေဆ ိုပရမျပ့္ ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္း 
ကပအေု ပ အတပတတပေူရငပ 

• ေု ပ အတပ  ္းေဒ  သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ သူသံူီပမ  ္းကပအ ံုူပုႏပအိုပ/မံုူပုႏပအိုပ ူခသ ပငပူ ချငငပ္းမ  ္းုွႏိုပ့္ 
သ ိုပ့္သ ပငပ ူီပ္းူ ္းတတပေူရငပ 

 
ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A0 ူ ရအကပ္၊ ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ေရ ိုပူ ခအူက ၠဴက ပသည္။ 
 
ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• ၁ င ရံ ၃၀ မပငူပ 
 
ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 
 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 
• ေံမံဲ႕ိုပသေံသသေငကအပဆငပ္းူူပမ္ၿဲ႕ံ္းဒျပ႔ေင ကပ ော  ကပ  ္းဒျပ့္သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ ဧရပယ   

သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ္ဲ႕အခူခမ  ္း ေု ပ အတပရငပ ာအပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  
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• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း ရျပရအယပသ ကပေု္ အတပူီပက သအဲ႕ပူအသတအပိုပ္း ုအဖ႔ူျပ္းေူဲ႕ေသည္။ 
• ေု္ အတပ  ္းဒျပ့္ ရျပရအယပသ ကပတူပသအူသံာအပကပ ေဆ ိုပရအကပမျပ႔သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ သူသံူီပ 

မ  ္းကပအ ေု္ အတပေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 
• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ ွ ရျပရအယပသ ကပတူပသအသ ္းီဲ႕မ ယ္၍ ံုူပုႏအပိုပေသ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ ့ သူံသူီပ 

မ  ္းကပအ ဆအဖ အတပ ရွိုပ္းာိုပ္းတိုပံဲ႕ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ (ေ ဒသခမ  ္း၏  ိုပ္းာပအသဲ႕ပသ ကပကပအ ူီပဆကပ 
မံဲ႕တပ ေ  ကပဲ႕ခ႔ုႏအပိုပရငပ ဆပအဒျပ႔ ရျပရအယပသ ကပသတအကပ  ိုပ္းူပအကပသိုပ္း တျပေ  ိုပံသိုပ္း (ဒပအ႔) 
သံသ ္း  ိုပ္းသူ ္း အပ္း ော ိုပူ  မ  ္းသဒခအ္းံဲ႕ိဳံသိုပ္း (ဒပအ႔)  ိုပသူပအ ကပ  ိုပ္းသေံသ ကပမ  ္းကပအ ဒ  
 အတပယဒ္ခအ္းူအဖံ သိုပ္း ူဒျပံုိုပ႔) 

• သအဲ႕ပူအသာအပကပေဆအ္းေုႏအ္းေု္ အတပရရွပဒျပ႔ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ သူံသူီပမ  ္းကပအ 
ံဲ႕ငပာျပတိုပ ံဲ႕ေူဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ ယသအသအဲ႕ပူအသာအပကပတိုပံဲ႕ေကဒျပ႔ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမသ့ူသံူီပမ  ္းဒျပ 
မပမပတအပ႔ ံုူပသ ိုပဒျပမ  ္းဒ ံုူပေကံဲ႕ံ္း သေက ိုပသ ျပေု္ေဆ ိုပရအကပရငပ ံု ပူုႏအပိုပ/မံုူပုႏအပိုပ 
ဆငပ္းူူပ ရမျပံုူပေေက ိုပ္း ရွိုပ္းာိုပ္းတိုပံဲ႕ဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း  ိုပ္းူပအကပသိုပ္းတျပေ  ိုပရငပ းဒ္ျပ႔ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ ့
သူံသူီပကပအ ေဆ ိုပရအကပရငပ ာအပသဲ႕ပသ ကပမ  ္းကပအ ေမ္းံမငပ္းေဆအ္းေုႏအ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ (ီဲ႕မ သည္။ ေိုအေေက္း္၊ 
ာအဲ႕ပသ ္း္၊ ငျပ္းဲ႕ျ ္၊ ီဲ႕ေ သရ သအိုပ႔ံဲ႕ိဳဒျပ႔ ဒူပမ ိဳပ္း ူဒျပံုိုပ႔) 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ေံုေက ္းသ ကပမ  ္းကပအ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒ္မွ က ာ က ပံုိုပ႔ေရ္းဒ ္းက  
ူက ၠဴတပဲ႕ပံုိုပ႔ ကဲ႕ပ  ္းေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ သဒိုပ႔ံဲ႕ိုပ  ္းေဒ  သသ ကပ (၆) သ ကပ (သမငွပတကယပ ေဆ ိုပရအကပုႏအပိုပမ ့(ီဲ႕မ  
- ာအခော ကပေဒ  ဒယခဇ တ ရွပ္၊ မရွပ)  ္၊ ူအမပ္းေဆ ိုပရျပ္၊ ေိုအေေက္းသရိုပ္းသုံွႏ္း္၊ သသ ပငပေဲ႕္းုႏအပိုပမ့္၊ 
မပ္ေ ဲ႕ပအိုပ္း သေ  ကပဲ႕ခ႔ေဲ႕္းမ့္၊ ေရတအပ ေရ ရျွပ သက ိဳပ္းရရွပမ)့ တပအြကပအ 
ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ေဆအ္းေုႏအ္းေံုေက ္းသ ကပမ  ္းုွႏိုပ႔ ုႏ့ပိုပ္းယွီပ ရိွုပ္းာိုပ္း ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း မရွိုပ္းာိုပ္းဒျပမ  ္းကပအ ေမ္းံမငပ္းေူဲ႕ေသည္။ 
• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း သအဲ႕ပူအသာအပကပေဆအ္းေုႏအ္းေု္ အတပ  ္းဒျပ႔ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမသ့ူံ 

သူီပမ  ္းကပအ ေု္ံဲ႕ဲ႕ေ သသ ကပ (၆) သ ကပံုိုပ႔ ံု ပူုႏအပိုပ/ မံုူပုႏအပိုပ ဆငပ္းူူပေူဲ႕ေသည္။ 
• ဆငပ္းူူပမ့ရာ  ပမ  ္းကပအ သအဲ႕ပူ အသာပအကပ ရွိုပ္းာိုပ္းတိုပံဲ႕ေူဲ႕ေသည္။ 
• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ ယသအ ဆငပ္းူူပမ့ဒျပ ူချငငပ္း (၆) သအကပအသေံသသခက  ဆငပ္းူူပ  ္းံသိုပ္းံုူပံဲ႕္ံး သူအ 

သုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းတအိုပ ဲ႕ေပိုပေဆ ိုပရအကပေကမျပ့္ သုအဖ႔ပိုပမ  ္း၏ဒေဘ တ္ျံသ ကပယ္ရငပ 
ာပအမျပံုူပေေက ိုပ္း သော္းေဲ႕္းေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

 
မတွပသ ကပ 
 

• ူချငငပ္း (၆) သ ကပသ ္း က ာ က ပတအိုပ ေကပိဳတိုပေရ္းဒ ္းံဲ႕ိုပဆိုပ  ္းရငပသည္။ 
• သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ သူံသူီပမ  ္းသာပအကပ ူချငငပ္း (၆) သ ကပတအပ႔ကပအ ဇယ ္း ငမ္င  ဆအဖ  ္းရငပသည္။ 

 
သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမသ့ူသံူီပမ  ္းကပအ တပအကပဆပအိုပူ ူပေဆ္းမျပ့္ ငမင့  ဇယ ္းဲ႕ခအ္းူခ 

 
သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပ တကယပာ ာအဲ႕ပုႏအပိုပေဒ  ေိုအေေက္း ေဲ႕္းရမျပ့္သသ ပငပ္၊ ီဲ႕ေ ္၊ ေရရွျပေရတအပ 
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ာအဲ႕ပကအပိုပမျပ့္ 
သူံသူီပ 
(Management 
Options) 

ကပေတအ႔က ရဖြ
ြာ ္း? 
ံုူပုႏအပိုပ
ိုပရဖြာ ္း? 
(Realistic) 

သိုပသ ္းရွပာ ္း? 
ာကပာွ
မပ္းမံာ ္း? 
(Capacity) 

သရိုပ္းသုႏ
ုံွႏ္း 
(Cost) 

ရုႏအပိုပမျပ့္သသ 
သ ပငပမွ တကယပံု
ု ပူုႏအပိုပာ ္း? 
(Time) 

မ္ပေ သရ 
သအိုပ့္ံဲ႕ိဳာ ္း? 
(Law) 

သက ပိဳ္းူ္ံးဲ႕အ ္း 
(Short-term 
Long- term 
results) 

ူပအကပသိုပ္း 
တျပေ  ိုပံသိုပ္း 

     X      X 

ဒေဘ ပ
 ေတ  ပငပ္း 

     X   

ူဒျ့္ပ….       

       

       

 

(သ) ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမိွဳံဲ႕ (ဒအပ႔) ေံမသဒခအ္းသ မ ့ေံမဲ႕ခအေရ္းဆအဖံသိုပ္း 

ရျပရအယပသ ကပ သ မတွပံသိုပ္း  

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမွိဳံဲ႕ေံမဲ႕ခအ (ဒအပ႔) ေံမသဒအခ္းသ မိွဳ ေံမဲ႕အခ ေရ္းဆအဖတတပေူရငပ 

ာအပသဲ႕ပေဒ ဲ႕ ၥူျပ္း 

• ာ    ္းဧရပယ ဲ႕ေ၀ိုပေဒ  ကအငပတအပေံမဲ႕အခ္၊ A0 ူ ရအကပ္၊ေရ ိုပူခအမ က ဲ႕ိုပ 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

•  ၁ င ရံ 

ဲ႕အပ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 
• သ ကပတအိုပေု ပ အတပသဖ႔ေဒ  သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ့သူသံူီပမ  ္းဒျပ သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းက ဒေဘ တ ္

ဲ႕ေက သူသံူီပမ  ္းကအပ ေံမဲ႕အခုႏွိုပ့္ေု ပံဲ႕ရငပာအပေေက ိုပ္းေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 
• A0 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာ    ္းဧရပယ  ဲ႕တပဲ႕တပာျပငယပငပမပတပ ူတိုပေရ္း 

ဆအဖဲ႕ေသည္။ ၄ိုပ္းေင ကပ ေု ပ အတပာအပကပဒျပ့္သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ္သူသံူီပမ  ္းသ ္း သူအသုအဖဲ႕အပိုပ 
ဒူပေတ ဧရပယ သတအိုပ္း ာ    ္းေု ပံဲ႕ဲ႕ေသည္။ 

•  အပာ    ္းသ ကပဒျပ ဒူပေတ ဒယခဇ တတျပရွပမ္ေဲ႕္မတ္ျပ၍ ဒတပမတွပေကရမျပံု ပူဒျပသည္။ 
ီဲ႕မ  - ဒဘ ၀ ပငပ္းဒပမပ္းံသိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းကအပ ဒူပေတ ဒူပဲ႕ိုပရွပေဒ  ေငရ ၌၎္၊ ဒ္ံးငွခဒူပေတ  
ကအပ ဒံ္းငွခူ အပကပဲ႕ ပိဳ္းရငအပိုပေဒ  သဲ႕ိုပရွပေဒ ေငရ ၌၎ ဒတပမတွပရမျပံုူပဒျပသည္။ 

• ေံမသဒခအ္းသ မ့ွအသမ ိဳပ္းမ ိဳပ္းကပအ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ဧရပယ ံဲ႕ ေံမဲ႕အခေဲ႕္တအိုပ ေု ပ အတပေရ္းဆအဖဲ႕ေသည္။ 
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• ေု ပ အတပ  ္းေဒ  ေံမသဒအခ္းသ မ့ံဲ႕ေံမဲ႕အခသ ္း သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းုွႏိုပ့္ျပွငွိဳပိုပ္း၍မွငပ္၊မမွငပ  ာကပေတအ႔ေဆ ိုပ 
ရအကပရငပ သဆိုပေံဲ႕္၊ မေံဲ႕ ူဒျပ႔သသ ကပမ  ္းုွႏိုပ့္ သ ပငပဆသတျပံဲ႕ိဳရငပ ာအပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။ 

• ေဒသ  ဲ႕ေက  သူအသုအဖြဲ႕အပိုပဒူပေတ ျငငပေက ္းသ ကပတအိုပ ေု ပံဲ႕  ္းဒျပြဲ႕အခူခသတအပိုပ္း 
ဒဘ ၀ ေတ ေက ိုပ္းေငရ ကပအ သူပမပ္းရိုပ့္ေရ ိုပ္၊ ဒဘ ၀ေတ ျခ့္ေငရ ကပအ 
သူပမပ္းေု  ့္္၊ ေတ ဲ႕ ကပ ေငရ ကပအ သရမပ္းေရ ိုပ္၊ကအကပာဲ႕ပကပအ ာပေမမ ပေရ ိုပ္၊ာယပယ ကပအသ၀ေေရ ိုပ္၊ 
ီယ  ီပကပအ သဖေရ ိုပ္၊ ေရကပအ သံဲ႕ ေရ ိုပ ံုိုပ႔ာျပ္းေက ိုပ္း ေံမသဒအခ္းသ မ ္ဲ႕အခူ ခ ေရ္းဆအဖေူဲ႕ေသည္။ 

• ဧရပယ တအကပသ ကပငအပိုပရငပ ေံမသဒအခ္းသ မ္ဲ႕အခူ ခကအပ ကအငပတအပာအပိုပ္းမ  ္းံုိုပ႔ ေု ပံဲ႕  ္းေဒ  ေံမဲ႕အခေဲ႕္တအိုပ 
 ဲ႕ပမခေရ္းဆအဖရငပ ေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  

• ေံမသဒအခ္းသ မ့ဲ႕အခူခသတျပံု ပူဲ႕ေက ာအပသဲ႕ပာ ွိုပ ေံမသဒအခသ မဲ့႕အခူခတူပသအံသိုပ္း ဧရပယ ဧကသာအပကပ 
ဒပရွပငအပိုပ GPS ံုိုပ႔ ကအိုပ္းဆိုပ္းတအပိုပ္းတ ရငပ ာအပသဲ႕ပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။  

• ၄ိုပ္းေင ကပ သုအဖ ႔၀ိုပမ  ္းသတအိုပ္း မျပဒအပ႔ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမျပ ကအပာျပ္း တဲ႕ေတျပ္းေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 
• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ေဆ ိုပရအကပာအပဒျပ့္ဲ႕အခူခကအပ သဆအပံဲ႕ိဳေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေ္၊  အပဲ႕အခူခသ ္း ေရအ္းသ ယပရဒျပ႔ 

သေေက ိုပ္းာဖ ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ 
•  အပဒအပ႔ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမျပ့္ဲ႕အခူခေရအ္းသ ယပရ တအိုပ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ၏သူအသုအဖ႔ဖံုိုပ႔ 

၀အပိုပ္း၀ငပ္းေဆ ိုပရအကပ ေဒ  ဒေဘ ဒဘ ၀ရရွပရငပာပအသဲ႕ပဒာပအ ာကပေတအ႔ေဆ ိုပရအကပငအပိုပဒျပ့္ 
သေငသ  ္းမ ပိဳ္းံုူပရငပ ာအပေေက ိုပ္းေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသဆအပံဲ႕ိဳာ ေဒ ဲ႕အခူ ခမ  ္းဒျပ သူအသုအဖြ၏ ဒေဘ ဒဘ ၀္၊ 
ာကပေတအ႔က  ေဒ  ဲ႕အခူ ခ းအတပမးအတပ ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအြသ ဒ္မ ွေဒသ   ပူူ ူပေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအြသ ဒ္မွ  အပဒအပ႔ေဆအ္းေုႏအ္းဒကဖ႔ဒအပ ့္ေက ္းရအ တ ပူသအံ သိုပ္း သာပအကပေဆအ္းေုႏအ္းေမ္းံမငပ္းဒျပ့္ 
သသေ  အပဒအပ႔ူံူူပဒိုပ႔ေေက ိုပ္း သေကခံဲ႕ိဳေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  

 
မတွပသ ကပ 

• သဒိုပ့္ေရ္းဆအဖ  ္းဒျပ့္ ံဲ႕ံ္းံဲ႕ျပ့္ူခအေဒ  သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ  ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ံဲ႕ ေံမဲ႕ခအငမ္င ဲ႕ခအူခ 
မ  ္းသ ္း ငမ္င ံုငပ႔ ေ၀ေဲ႕္းဒိုပ႔ဒျပသည္။ 

 
 ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ံ ဲ႕ ေံမဲ႕ခအငမင္ ဲ႕ခအူခ 
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သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းသ ္း ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပဒျပ႔ငမင့  ေံမဲ႕ခအ  

• သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းသ ္းာအခ္း ၀အပိုပ္း၀ငပ္းေဆ ိုပရအကပ္၊ သက ပိဳ္းသံမတပမ ွေ၀သခူ ္း 

• သအဲ႕ပူအသအဖ၍ ေဆ ိုပရအကပ္၊ သက ပိဳ္းသံမတပမ ွေ၀သခူ ္း 

• သအဲ႕ပူအသအဖ၍ ေဆ ိုပရအကပ္၊ သအဲ႕ပူအသာအပကပ သက ပိဳ္းသံမတပမ ွေ၀သခူ ္း 

• တူပီံ္းသ ိုပ္းသအဖေ၀ေဆ ိုပရအကပ္၊ သက ပိဳ္းသံမတပမွ ေ၀သခူ ္း 

• တူပီံ္းသ ိုပ္းသအဖေ၀ေဆ ိုပရအကပ္၊ တူပီံ္းသ ိုပ္း သက ပိဳ္းသံမတပမွ ေ၀သခူ ္း 

• ေံမသဒအခ္းသ မ့ဲ႕အခူခတူပသအံသိုပ္းသာအပကပ သုအဖ႔၀ိုပသ ္းာအခ္း္၊သအဲ႕ပူအာအပကပ္၊ တူပီံ္းသ ိုပ္းူဒျပံုိုပ႔ သမ ပိဳ္းမ ပိဳ္း 

ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပငပအိုပဲ႕ေဒျပ (ီဲ႕မ  - ဒဘ ၀ ပငပ္းေတ သ ္း သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းသ ္းာအခ္း္၊ ံုျပ႔ အူကပ ူအပကပဲ႕ ပိဳ္း 

ရမျပ႔ေငရ သ ္း သအဲ႕ပူအသာအပကပ္၊ ဒူပေတ ူအပကပသိုပ္း (ဒပအ႔) ဒ္ံးငွခဒူပေတ သ ္း 

တူပီံ္းသ ိုပ္း…ူဒျပံုိုပ႔)  

၁၅သည္။ ဒိုပ္းုအဖြူျပ္းမ ီပ္းေရ္းဆအဖံသိုပ္း 

ရျပရအယပသ ကပ 

•  ေ ဒသူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖ႔(CFUGs) သတအိုပ္းဒိုပ္းုအဖြူျပ္းမ ီပ္းေရ္း 

ဆအဖေု ပ အတပံသိုပ္း သေရ္းဲ႕ေဲ႕ခအကပအ င ္းာျပဒေဘ ေဲ႕ေကပာ ေူရငပ 

• ဒိုပ္းုအဖြူျပ္းမ ီပ္းတအိုပဲ႕ေ၀ိုပေဒ  သဓပကသူပတပသဲ႕အပိုပ္းမ  ္းကအပ င ္းာျပဒေဘ ေဲ႕ေကပေူရငပ   

• ဒိုပ္းုအဖြူျပ္းမ ီပ္းေရ္းဆအဖရ တအိုပ သုအဖ ့္၀ိုပမ  ္းသ ္းာအခ္းဲ႕္္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ ့သေရ္းဲ႕ေဲ႕အခကပအ ဒပရွပေူရငပ 

 

ာပအသဲ႕ပေဒ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပံဲ႕ ္းမ  ္း္၊ ေရ ိုပူ ခအမ က ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ A0 ူ ရအကပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ 

 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၀၀္း၃၀ ) င ရံ 

 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

•  အပူျပ္းမ ီ္းပူျပ္းကမပ္းမ  ္းသ မွတပံသိုပ္းဒျပ သုအဖ႔သူျပ္းတအပိုပ္း၏ ာအဲ႕ပရအပ္းာအဲ႕ပူ ီပံုူပေေက ိုပ္း ဒတပံဲ႕ိဳ 

မပေူရငပ ေက ္းရအ ၌ ဘ သုအဖြမ  ္းရွပဒာဖေမ္းံမငပ္းဲ႕ေ္၊ ဒိုပတငပ္းဒ ္းသမ  ္းူအ ရိုပ္းငွံ္း ကအ မပ္း၀ိုပေဒ  

သုအဖြတူပုအဖ ့္ကအပေရအ္းသ ယပဲ႕ေ္၊  အပသုအဖ႔သမျပကအပ A0 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပေရ္းသ ဲ႕ေသည္။  

•  အပသုအဖ႔တအိုပ မျပဒအပ႔ေဒ ူျပ္းကမပ္းမ  ္းသ မတွပ  ္းဒျပကပအေမ္းံမငပပ္းဲ႕ေသည္။  
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• ၄ိုပ္းေင ကပ  အပူျပ္းကမပ္းကအပမျပဒအပြသ မတွပဒျပ္၊  မျပဒ္မ  ္းမွသ မတွပဒျပကအပ  ဲ႕ပမခေမ္း ံမငပ္းဲ႕ေသည္။  

•  ပအဒအပြူျပ္းကမပ္းသ မတွပံသိုပ္းဒျပ  အပသုအဖြသတအကပ 

ဘ ေေက ိုပ့္သေရ္းေက္ံးဒျပကအပ ဲ႕ပမခေဆအ္းေုႏအ္း ေူဲ႕ေသည္။ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပမ  ္းကအပ 

A0 ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ မွတပတမပ္းတိုပဲ႕ေသည္။ 

•  သူအသုအဖြဒူပေတ  သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုအဖြတအိုပာျပ္း သံသ ္းသုအဖြမ  ္းငျပ္းတ္ သုအဖြ၀ိုပမ  ္း ာအပကပင  

ဒိုပ့္ဒျ့္ပ ူျပ္းမ ီပ္း္၊ ူျပ္းကမပ္းမ  ္း ေု ပ အတပရငပ ာအပ္၊မာပအေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ 

• ာအပသဲ႕ပဒျပးအယဆ္ဲ႕ေက  အပူျပ္းမ ီပ္းမ  ္းဒျပ သုအဖြသတအကပမျပဒအပြဲ႕ခ႔ဲ႕အပ္းငအပိုပေေက ိုပ္း ဒိုပတငပ္း 

ဒ ္းမ  ္း၏  ိုပံမိုပယဆ္သ ကပကအပ ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။  

• မပမပတအပ႔သေတအ႔သေကခိဳကအပသေံသသခ၍ မပမပတအပ ့္သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းသတအကပ 

ဒိုပ္းုအဖ ့္ူျပ္းမ ီပ္း ေရ္းဆအဖာွ ိုပ ဲ႕ေ၀ိုပဒိုပ႔ဒျပ့္ သသ ကပမ  ္းကအပ တူပီ ံ္းသ ိုပ္း ူီပ္းူ ္း  ္းေူဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ ဒို္းပုအဖြူျပ္းမ ီပ္းဒေဘ တရ ္းငွိုပ့္ သဆအပံဲ႕ိဳာအပဒျပ့္သသ ကပမ  ္း/ သူပတပသဲ႕အပိုပ္း 

မ  ္းသ ္း တသ ကပာွ ိုပ က ာ က ပတူပသအူံပေရ္း၍  သဆိုပ့္ဆိုပ့္ရွိုပ္းာိုပ္းံဲ႕ဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းမ ွ တူပီ ံ္းသ ိုပ္းူီပ္းူ ္း  ္းဒျပံု ပူ၍  ဲ႕ပမခံုျပ့္ူအကပာအပဒျပ့္သသ ကပမ  ္း္၊ 

ဲ႕ယပု ကပာအပဒျပ့္ သသ ကပမ  ္းရွပက ုပတပေသ္ဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပ္းုအဖ ့္ူျပ္းမ ီပ္းေရ္းဆအဖရ တအိုပ သုအဖြ၀ိုပမ  ္းသ ္းာအခ္း (ဒအပ ့္) သကယပ၍ သုအဖြ၀ိုပီံ္းေရမ  ္းဲ႕ေက 

ကအပယပူ ္းံဲ႕ိဳ သုအဖ ့္မ  ္းသ ္းာအခ္း ဲ႕ေ၀ိုပမ ့သေရ္းေကံ္းဲ႕ခအကအပ ေဒသ  ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ေက ္းရအ မ  ္းတအိုပ ဒိုပ္းုအဖ ့္ူျပ္းမ ီပ္း ေရ္းဆအဖေု ပ အတပရငပ ံုူပငအပိုပေသ  ရွပ္၊မရွပ ုႏိွုပ့္ မျပဒအပ႔ သသကပသသဖ 

မ  ္း ေကခိဳငပိုပေေက ိုပ္းေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ 

• ငျပ္းဲ႕ျ ဆအပိုပရ  သသကပသသဖမ  ္းံုူပဲ႕ေက ဒိုပတငပ္းဆရ မွ မပမပသေတအြသေကခိဳကပအ 

သေံသသခ၍တအခံဲ႕ငပ ေဆအ္းေုႏအ္း သေကခံဲ႕ိဳဲ႕ေသည္။ 

•  အပဒအပ႔ဒိုပ္းုအဖ ့္ူျပ္းမ ီပ္း  ္းရွပံ သိုပ္းဒျပ  သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ျအငပေက ္းသ ကပသရ ာအပသဲ႕ပ 

သ ကပတူပသအကအပ ံဲ႕ိုပဆိုပံသိုပ္း ကပ သုအဖ႔၏ ေရရွျပသအပိုပမ မ့ကအပ ီ္ံးတျပ၍ ေဆ ိုပရအကပရမျပ့္ 

ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပံုူပေေက ိုပ္းာျပ္း သော္းေဲ႕္း ေံဲ႕ ဆအပဲ႕ေသည္။  

မတွပသ ကပ 

• ဒိုပ္းုအဖ ့္ူျပ္းမ ီပ္းတအိုပဲ႕ေ၀ိုပေဒ သေေက ိုပ္းသရ မ  ္းကအပ က ာ က ပ တူပသအူ ံတအိုပသ ေရ္း  ္းဲ႕ေသည္။ 
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ဒိုပ္းုအဖ႔ူျပ္းမ ီပ္းတအိုပ ဲ႕ေ၀ိုပေဒ  သေေက ိုပ္းသရ  ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

ဒိုပ္းုအဖြူျပ္းမ ီပ္းေရ္းဆအဖရ တအိုပ  ျပ့္ဒအိုပ္းူီပ္းူ ္းဒိုပ႔ေဒ သသ ကပမ  ္း 

• သုအဖြသူျပ္းသမျပ 

• ုအဖြူျပ္းရံသိုပ္း ရျပရအယပသ ကပ 

• သဒိုပ္းုအဖြူျပ္းဲ႕ခအ 

• ေက ပမတံပိုပမ  ္း 

• သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္း 

• သအဲ႕ပူအသအဖ 

▪ သဒိုပ္းပိုပမ  ္းသရျပသသ ိုပ္း 

• ေက ပမတသံုအဖ႔၀ိုပ 

• သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္း 

▪ တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္း 

• ေက ပမတံ  

• သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္း 

▪ ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္း 
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o သုအဖြပိုပံုူပံသိုပ္း 

• သူျပ္းသေပ္းက ိုပ္းဲ႕ံသိုပ္း 

• ကအိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း 

• သက ပိဳ္းသံမတပသအဖေပံသိုပ္း 

• ဘ႑ ေိုအဒခအ္းူအဖံ သိုပ္း 

• သ ပတပဆကပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း 

• ံဲ႕ူပမ့ံဲ႕ူပ ဏပ 

• သေ အေ အ 

ဒိုပ္းုအဖ႔ူျပ္းမ ီပ္းေရ္းဆဖအံသိုပ္း - ေက ပမတပံိုပ၏  တ ပငပပတ ရ ္းငိွုပ့္ ေရအ္းသ ယပတိုပေံမ ွကပဲ႕အခ 

ရျပရအယပသ ကပ 

• သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းုွႏို့္ပ ေက ပမတံပိုပမ  ္းသေငံုိုပ့္ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုဖအြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း 

ာအဲ႕ပ ေဆ ိုပရ တအိုပ ၎တပအ႔၏ သသငပ္းက႑သေရ္းဲ႕ေဲ႕ခအကပအ ဒတပံဲ႕ိဳမပေူရငပသည္။ 

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းုွႏိုပ့္ ေက ပမတပံိုပမ  ္းမွ၎တအပ႔၏ တ ပငပ 

ပတ ရ ္းမ  ္းကပအ ေု ပ အတပဒတပမတွပုႏအပိုပရငပသည္။ 

ာပအသဲ႕ပေဒ  ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• A-0 ူက ၠဴ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပ္၊  ေရ ိုပူ ခအမ က ဲ႕ိုပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၁္း၀၀) င ရ ံ 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

• ဆကပာကပၿဲ႕္ံး သုအဖြ၏ တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္း ေု ပ အတပရငပ ာပအသဲ႕ပေေက ိုပ္း ေံဲ႕ ဲ႕ေသည္။ 

• ငမ္င  တူပသအ္၊ ုႏွူပသအ ေံဲ႕ ေက ္းရငပ ုပတပေသ္ဲ႕ေသည္။ 

• ၎ တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္း ေု ပ အတပရ တအိုပ ာကပေတအ႔က ရငပ ာပအသဲ႕ပေေက ိုပ ဒတပေဲ႕္းေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

• တူပဆကပတျပ္းမွ ဲ႕ိုပ ေက ပမတံုွႏိုပ့္ သုအဖ႔ပိုပမ  ္း၏သရျပသသ ိုပ္း္၊ သုအဖ႔ပိုပမ  ္းသံုူပ ေရအ္းသ ယပ 

သတျပံဲ႕ိဳ ဒတပမတွပဲ႕ခအတပအြကပအ တူပဲ႕ေတျပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

• သ ္းာခအ္းဲ႕ေပိုပေဆအ္းေုႏအ္းုႏအပိုပရငပ ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္းသ ္း သအဲ႕ပူအုအဖ႔ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ သအဲ႕ပူအတအပိုပ္းသ ္း ေု

ေု ပံ ဲ႕ဲ႕ေ သေေက ိုပ္းသရ သ ္းာခအ္း ေဆအ္းေုႏအ္းေူံသိုပ္းံုိုပ့္ာျပေက ိုပ္း္၊ ေက ပမတပံိုပ 
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သရျပသသ ိုပ္း္၊ ေရအ္းသ ယပတိုပေံမွ ကပဲ႕ခအ္၊ တ ပငပပတ ရ ္းးအ သအဲ႕ပူအုွႏူပသအသအဖသာျပေက ိုပ္း္၊ 

တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္း္၊ သရျပသသ ိုပ္းမ  ္း္၊ ေရအ္းသ ယပတိုပေံမွ ကပဲ႕ခအူဒျပ့္ ဒတပမတွပသ ကပမ  ္း 

သ ္းာျပေက ိုပ္း သအဲ႕ပူအသအဖ ေဆအ္းေုႏအ္းုႏအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ 

• သအဲ႕ပူအတူပသအံသိုပ္းူံ၏ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပမ  ္းကပအ သံဲ႕ငပသာွငပမွ ေပ ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအြသ ဒ္မ ွ မရွိုပ္းာိုပ္းဒျပ့္သသ ကပမ  ္း္၊ တပက မ ့

မရွပဒျပ့္သသ ကပမ  ္း ေ  ကပံဲ႕ေမ္းံမငပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ယသအေဆအ္းေုႏအ္းရ တအိုပ မျပဒျပ့္သသကပသသဖမ  ္းေကခိဳသဖ့္ေေက ိုပ္းေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ ေက ္းရအ ၌ေရ္းဆအဖာ ွိုပ 

မျပဒျပ့္သသ ကပမ  ္း ဒတပံဲ႕ိဳဒိုပ့္ေေက ိုပ္း ေမ္းံမငပ္းေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပမ  ္းကပအ A0 

ူ ရအကပေဲ႕္တအိုပ မွတပတမပ္းတိုပဲ႕ေသည္။ 

• ေက ္းရအ ၌ ေရ္းဆအဖဲ႕ေက မျပဒ္မ  ္းုွႏို့္ပ ေရ္းဆအဖဒိုပ့္ေေက ိုပ္း မျပဒပအ႔ ူတိုပေဆ ိုပရအကပဒိုပ့္ေေက ိုပ္း 

ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ူပတပက္္း သူသံူီပကပအ ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ သတတပုႏအပိုပဆခအ္း ေက ပမတံသုအဖြပိုပ္၊ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္းသုဖအ႔ပိုပမ  ္းုႏအပိုပဒမွ  မ  ္းမ  ္း 

ဲ႕ေပိုပေဆအ္းေုႏအ္းရငပာပအသဲ႕ပေေက ိုပ္းုႏွိုပ့္  အပဒ္မ  ္း၏ူပတပပိုပူ ္းမ့္၊ ဲ႕္္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပမ့ရရငပ ေ 

ေ ဒတူပသအ ံသိုပ္းသာပအကပ သာ ီပ္းဒိုပ့္ဒာပအ ေရ္းဆအဖ ေု ပ အတပရငပ ာပအေေက ိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပရွပဲ႕ေက ုပတပေသ္ဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းမတွပူအမ  ္းသ ္း ံုငပ႔ေပေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

မတွပသ ကပ  

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ ငမ္င ေဲ႕္းေဆအ္းေုႏအ္းုႏအပိုပရငပ ေရ္းဆအဖၿဲ႕ံ္းေဒ  သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ေက ္းရအ မ  ္း၏ 

ငမ္င မ  ္းကပအ ူအေဆ ိုပ္းော့္ာ   ္းဲ႕ေသည္။ ဒပအြမးအတပ မပမပကအပယပတပအိုပ ူီပ္းူ ္းေု ပ အတပ  ္းဲ႕ေသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

္ေက ပ ားး ာ းပပးာအ့ း  ိွငပ္ ေရအ္းသ ယပတိုပေံမ ွကပံသိုပ္း ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပေက ပမတသံ ္း (၅) ီံ္း (ဒအပ႔မးအတပ) ( ၇ ) ီံ္း (ဒအပ႔မးအတပ) ( ၉ ) ီ္ံး ေရအ္းသ ယပ တိုပေံမွ ကပ ငအပိုပဲ႕ေ 

ဒျပသည္။ သူအသုအဖ ့္သဲ႕အပိုပဒူပေတ  ျငငပေက ္းသ ကပသရ သငျပ္းဆအခ္း (၅) ီံ္းရွပရမျပံုူပဒျပသည္။ 

သေေက ိုပ္းမ ွ ေက ပမတသံတအိုပ္း မဖသအဖဆအခ္းံုတပရာွ ိုပ ငဖ္၊ မ  ္း ဒပဒ ငအပိုပရငပံုူပဒျပသည္။  

 

ေက ပမတံေရအ္းသ ယပတိုပေံမွ ကပဲ႕အခမွ  မဖူ ငူပံုိုပ့္ာျပ္းေက ိုပ္း္၊ သဆအပံဲ႕ိဳံသိုပ္းံုိုပ့္ာျပ္းေက ိုပ္း္၊ ေ ဒမ ွ

သဒအခ္းံဲ႕ိဳေဒ ငျပ္းူငူပမ  ္းံုိုပ႔ာျပ္းေရအ္းသ ယပငအပိုပဲ႕ေဒျပသည္။ ဒအပ႔ေဒ ပ အပဒအပ႔ေရအ္းသ ယပရ ၌ 

အ ငပ္လငပး ြ ငပ  းျ  ြ ငပ္ ာ မ းတ ၵ ္ေသ ာ္္ေ   ္ေအ း။မရပ ္ြ းျပအပပ  ာ္ေအးႀကးးအင းပဖ   

 

ားျုာ  ္ေ္အုိငပ းျပ္ော လုအပငပပး းပ ာ  ္ေ္၀ငပ မ းာာ ငပး  း ိုက္ေအးျးပးပးလ ပးားျပ။ု းျာ

းျာငပကမငပ္ ုခး လုိကပြ။ငပးြ းျပအင းပဖ ာငပာ းႀကးး ္် ာ 

ာ ဒ အိွ ိ္ ိွ။မုအပကုိငပြ။ငပး မ းကငပး္ေ၀း၍ ာ မ းတ ၵပိွငပဖ ကုိကပးး ္ေ   ္ေအ း။မရပ  ်  တု

တုခးြ ာပ   မ းကုိ ားျာု  ္ိေ အုိငပ းျပ္ော ကပီးးလအုပငပပးားျ ိွ အငပ ကမငပ္ ုခး ္ေးျအ းပြ းျပ  းပဖ 

 

ာ ခုးြအု  ္မ း ိွငပဖ ္ေက ပ ားး ာ းပပးာအ့ း ပ ပ္  မ း 

 

• သုအဖ႔၀ိုပမ  ္းသတအိုပ္း သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ  ဒေဘ တရ ္း ုႏွိုပ့္ တ ၀ငပ၀တ ရ ္းမ  ္း ေဒသ  ူအ  

င ္းာျပဒေဘ ေဲ႕ေကပရငပ  ဲ႕ပဆိုပ႔ ရွိုပ္းာိုပ္းေဲ႕္းံသိုပ္း 

• ူ ရိုပ္းဇယ ္း မတွပတမပ္းမတွပရ  မ  ္းေဒသ  ူအ    ္းရွပံသိုပ္း 

• သုအဖ႔ပိုပသ ္းာခအ္း၏ သေကခီ  ဏပမ  ္းရယသ္ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ူံမခသ ကပ ေရ္းဆအဖံ သိုပ္းသည္။ 

• သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ူံမခသ ကပဲ႕ေသေေက ိုပ္းသရ မ  ္းကပအ သုအဖြပိုပမ  ္း ရွိုပ္းာိုပ္းူအ င ္းာျပ 

ဒေဘ  ေဲ႕ေကပေသ ိုပ ေဆ ိုပရအကပေဲ႕္းံသိုပ္းသည္။ 

• ာအဲ႕ပိုငပ္းတူပသအ မေဆ ိုပရအကပသိုပ ံဲ႕ိဳာအဲ႕ပမျပ့္ သူသံူီပ္၊ ဒခအ္းူအဖမျပ့္ေိုအေေက္း္၊ တ ပငပသအဖေပမ့မ  ္းကပအ 

သုအဖြ႔ပိုပမ  ္းံုိုပ့္ ေဆအ္းေုႏအ္းတအပိုပဲ႕ိုပက  ျပွြုႏပ့ိုပ္းေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသည္။ 
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• ာအဲ႕ပိုငပ္းာအဲ႕ပကပအိုပေငူီပ္၊ 

ၿဲ႕ံ္းူံ္းဲ႕ေကၿဲ႕္ံးူံ္းသေံသသေင္၊ ေိုအေေက္းဒခအ္းူအဖ  ္းရွပမမ့  ္းကပအ ံဲ႕ငပာျပတိုပံဲ႕ ံသိုပ္းသည္။ 

• ဒူပေတ ီံ္းူံ္း  ငုွႏို့္ပ ူီပဆကပမံဲ႕တပ သ ပတပဆကပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္း္၊ သူံရိုပသခူ ္းမ  ္း ေရ္းဒ ္းေဲ႕္း 

ဲ႕ပအ႔ံ သိုပ္းသည္။ 

• ရရွပာ ေဒ  သက ပိဳ္းသံမတပမ  ္းကပအ သအဖေပရ တအိုပ သအဖေပမျ့္ပဲ႕ခအူခ/ ငျပ္းာမပ္း္၊ ဲ႕မ ဏမ  ္းကပအ သုအဖ႔ပိုပ 

မ  ္းံုိုပ့္ ေဆအ္းေုႏအ္းျပွုႏပ့ိုပ္းဒတပမတွပံသိုပ္းသည္။ 

• ဒိုပ္းုအဖြူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္းမ  ္းကပအ  ဒတပမွတပေဆ ိုပရအကပရ တအိုပ သုအဖြပိုပမ  ္းံုိုပ့္ ေဆအ္းေုႏအ္းျပွ႔ုႏပ့ိုပ္း 

ဒတပမွတပံသိုပ္းသည္။ 

• ာူီပသူျပ္းသေပ္း္၊ ုႏွူပဲ႕တပာျပသူျပ္းသေပ္းမ  ္း က ိုပ္းဲ႕ံသိုပ္းသည္။ (ာအဲ႕ပိုငပ္း 

သေံသသေင္၊ ေိုအဒခအ္းူအဖမ့ ူဒျပံုိုပ့္) 

• သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ့ ူံမခသ ကပဲ႕ေသတအပိုပ္း သေက ိုပသ ျပေု ပရငပ ေက ပမတ၏ံ ာအဲ႕ပိုငပ္းတ ပငပမ  ္း 

ကပအ တပက ူအ  ဒတပမတွပံသိုပ္းုႏွို့္ပ ာပအကပင ေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသည္။ 

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း တအပ္းတကပေသ ိုပံမိုပမမ့  ္းုွႏိုပ့္ ုွႏ ပူူ ပီသကဖံုတပေူ ိုပ့္ေကျ့္ပၿဲံ႕္း 

ဆကပာကပေဆ ိုပရအကပရငပာပအသဲ႕ပဒျပမ  ္းကပအပ ေ  ကပံဲ႕ ျငငပေက ္း ေဆ ိုပရအကပေူံသိုပ္းသည္။ 

• သုအဖ႔၏သံမိုပ္၊ ရျပရအယပသ ကပ္၊ ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္း္၊ 

ာအဲ႕ပ ခအ္းာအဲ႕ပငျပ္းမ  ္းကပအ ံဲ႕ငပာျပဆငပ္းူူပသ ံဲ႕ိုပဆိုပေရ္းဆအဖရငပ ာပအသဲ႕ပာ ဒျပ့္ သသေတအပိုပ္း 

သူျပ္းသေပ္းမ  ္း ေသ္ယက္ ိုပ္းဲ႕သ သုဖအဖ႔ပိုပမ  ္း၏ သေကခံဲ႕ိဳသ ကပမ  ္းကပအ ရယ္ံသိုပ္းသည္။ 

• သုအဖ႔၏ ူျပ္းာအခ္းမ့္၊ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ ့ရရငပပ ေက ပမတံမွ ာအပသဲ႕ပဒာအပ ူံူီပေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသည္။ 

 

သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္းသုအဖြ၏ တ ပငပပတ ရ ္းမ  ္း 

 

• သူျပ္းသေပ္းတကပေရ ကပံသိုပ္းုႏွိုပ့္ ဆခအ္းံုတပသ ကပမ  ္းတအိုပ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေပိုပ ေဆအ္းေုႏအ္း ျပွ႔ုႏပ့ိုပ္းံသိုပ္းသည္။ 

• ာအဲ႕ပိုငပ္းမေဆ ိုပရအကပသိုပ မပမပ၏  ိုပံမိုပသ ကပ္၊ ေတအြေကခိဳာ ုႏအပိုပမျပ့္ သသကပသသဖမ  ္းကပအ 

တိုပံဲ႕ ေဆအ္းေုႏအ္းံသိုပ္းသည္။ 

• ာအဲ႕ပိုငပ္းာအဲ႕ပကပအိုပေငူီပ ေတအ႔ေကခိဳာ ရဒျပ့္/ ေငရေဒ  သသကပသသဖမ  ္းကပအာျပ္း ေက ပမတ ံခဒပအြ 

တိုပံဲ႕ေဆအ္းေုႏအ္းံသိုပ္းသည္။ 

• သူျပ္းသေပ္းကပအ သေေက ိုပ္းတူပူ ခအတူပရ ေေက ိုပ့္ဲ႕ ကပကအကပေဒ  သုအဖ႔ဒ ္းမ  ္းသ ္း သူျပ္း 

သေပ္း သေေက ိုပ္းသရ ္၊ ဆခအ္းံုတပသ ကပမ  ္းကပအ ံဲ႕ငပာျပမွ ေပံသိုပ္းသည္။ 

• သူအသုအဖြဲ႕ပအိုပဒူပေတ ဧရပယ သတအိုပ္း ံဲ႕ိုပဲ႕က ၠဴ္းေက  ပမ့/သေုွႏ ကပသယကွပမ  ္း္၊ ီဲ႕ေ ုွႏိုပ့္ မျံ 

ျငတပေဒ  ကပ ၥူရဲ႕ပမ  ္းကပအ ေတအြရွပဲ႕ေက သသ ပငပုႏွို့္ပ တူပေံဲ႕္းျံ ေက ပမတ ံခဒပအ႔ တိုပံဲ႕ံသိုပ္းသည္။ 

• ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္းမ  ္း ေု ကပု ကပဲ႕ေက သုအဖြပိုပမ  ္းဒျပ ေက ပမတံုွႏို့္ပ သံသ ္းသုအဖြပိုပမ  ္း၏ 

ဆခအ္းံုတပသ ကပကပအ ာအပကပင ံသိုပ္းသည္။ 
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• သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ့ူံမခသ ကပဲ႕ေသတပအိုပ္း သေက ိုပသ ျပေု ပရငပ သဒခအ္းံဲ႕ိဳဒမ္  ္းသုအဖ႔၏ာအဲ႕ပိုငပ္း 

တ ပငပမ  ္းကပအ တပက ူအ  ဒတပမတွပံသိုပ္းုႏွို့္ပ ာပအကပင ေဆ ိုပရအကပံသိုပ္းသည္။ 

 

 

 

 

 

ဒိုပ္းုအဖြူျပ္းမ ီပ္းေရ္းဆအဖံသိုပ္း  - ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္းမ  ္း 

ရျပရအယပသ ကပ 

• ေက ိုပ္းမအငပေဒ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ံုူပေဲ႕္ေူရငပုႏွိုပ့္ သုအဖ႔တအိုပ္း ူျပ္းမ ီပ္းူျ္းပကမပ္းမ  ္း ဒတပမွတပ 

  ္းရွပံသိုပ္း၏ သေရ္းဲ႕ေဲ႕အခကအပ ဒတပံဲ႕ိဳမပေူရငပ 

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္း ေသ ိုပံမိုပူ အ သေက ိုပသ ျပေု ပေဆ ိုပရအကပရငပ 

ာအပသဲ႕ပ ေဒ  ူျပ္းမ ီပ္း ူျပ္းကမပ္းမ  ္း ေု ပ အတပေရ္းဆအဖငအပိုပရငပ  

 

ာပအသဲ႕ပဒျပ့္ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 

• ေရ ိုပူခအူက ၠဴက ပံဲ႕ ္းမ  ္း္၊ ေရ ိုပူ ခအမ က ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ A0 ူ ရအကပ္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပသည္။ 

 

ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၁္း၃၀ ) င ရံ 

 

ဲ႕ပအ႔သ မျပ့္ သူသံူီပ 

 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ့္ ရျပရအယပသ ကပကပအ မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 

• သုအဖ႔တအိုပ္း ူျပ္းမ ီပ္း ူျပ္းကမပ္းမ  ္း သ   ္းံသိုပ္း သေရ္းဲ႕ေဲ႕အခကအပ ေဆအ္းေုႏအ္းသဖ႔ံဲ႕ံ္းံုူပေေက ိုပ္း 

သူဲ႕ ပိဳ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

• သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းတအိုပ မျပဒျပ့္သေေက ိုပ္းသရ မ  ္းငွိုပ့္ ူဲ႕ပာ ီပ္း၍ းျးပးက ပး ။မ

။မ ိွာပ ငပ္္ေၾက ငပး ္ေ းြ ပပးအင်  

• လုိာအပအငက  ငပာပပးအို္။မ ္ ိွ ီးး္ေတ ငပ။မြအအငဖ ီအ  - ားျးပးာ္ေ၀းကမငပးအြ။ငပး်   သ

 သ ၀ ္ော ဖိပပးလုအပငပပး် းျုိကပ။ငပးလုအပငပပး် ာက

ာကမိုးာြ ာပ။ ္ေ္ေ၀ ုခးးျ ္ေြ။ငပး် သ႑ ္ေင   ုခးးျ ္ေြ။ငပး် ္ေင းျု္ေင ္ေ။မးလုအပငပပး းျ 

းျ းပြ ငပဖာ္ေၾက ငပးာအ ားျပ။လုိွမငပ က လ က ပားျပ။ုးျးြ ငပ္ ္ေအး  း္ေ  ပြအအငဖ 

• ဖအပ ခြ းပဖးျ ကပလုိ းပဖ ာ။မကပ မ း ္ေ းြ ပပးြ းဖပးျ ကပအငဖ 
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• ာ းလုခးာားပြအုအငက ြ းျပပုိငပလမိွငပာ္ေၾက ငပးာအ ာ္ေအာ ကပာလုိကပာအုပးျု။ ္ေ၍ ာအုပးျုားျ

ားျပ။ု လိွမငပ ာ္ေၾက ငပးာအ ားျပ။ု ္ေတ း္ေ  း္ေးျအငဖ 

• ္ေတ း္ေ  း။မိပပ ွိျခင္း။ (၄၅)  ိပးျပ္ေအးအငဖ   

• ာအပသဲ႕ပဲ႕ေက သေေက ိုပ္းသရ  တူပသအံသိုပ္းဆသံာအပကပ ငမ္င  တူပသအူံေဲ႕္းဲ႕ေသည္။  

• သအဲ႕ပူအ တူပသအံသိုပ္းူ၏ံ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပမ  ္းကအပ သံဲ႕ငပသာွငပမ ွေ၀ ေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။  

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ ွ မရွိုပ္းာိုပ္းဒျပ့္သသ ကပမ  ္း္၊ 

တပက မ့မရွပဒျပ့္သသ ကပမ  ္းကပအ ေ  ကပံဲ႕ ေမ္းံမငပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  

• ယသအ ေဆအ္းေုႏအ္းရ တအိုပ မျပဒျပ႔ သသကပသသဖမ  ္းေကိဳခသဖ ့္ေေက ိုပ္းေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ ေက ္းရအ ၌ေရ္းဆအဖ 

ာွ ိုပ မျပဒျပ့္သသ ကပမ  ္း ဒတပံဲ႕ိဳဒိုပ႔ေေက ိုပ္းေမ္းံမငပ္းေဆအ္းေုႏအ္းေူဲ႕ေသည္။ ေဆအ္းေုႏအ္းသ ကပမ  ္းကအပ 

A0 ူ ရအကပ ေဲ႕္တအိုပ မတွပတမပ္းတိုပဲ႕ေသည္။ 

• ေက ္းရအ ၌ေရ္းဆအဖဲ႕ေကမျပဒမ္  ္းငွိုပ့္ေရ္းဆအဖဒိုပ့္ေေက ိုပ္း မျပဒအပ႔ူတိုပေဆ ိုပရအကပဒိုပ့္ေေက ိုပ္း 

ဒိုပတငပ္းဒ ္းမ  ္း၏ ူပတပက္္းသူသံူီပကအပ ေမ္းံမငပ္းဲ႕ေသည္။ 

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ သတတပငအပိုပဆအခ္း ေက ပမတံ သုအဖ ့္၀ိုပ္၊ သဒအခ္းံဲ႕ိဳဒ္မ  ္း သုအဖ ့္၀ိုပမ  ္းငအပိုပဒမ ွမ ွ 

မ  ္းမ  ္းဲ႕ေ၀ိုပ ေဆအ္းေုႏအ္းရငပာအပသဲ႕ပေေက ိုပ္းငွိုပ့္  အပဒ္မ  ္း၏ ူပတပ၀ိုပူ ္းမ့္၊ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမ့ ရရငပ 

ေ ဒတူပသအံ သိုပ္းသာအပကပ သာ ီပ္းဒိုပ့္ဒာအပ ေရ္းဆအဖ ေု ပ အတပရငပာအပေေက ိုပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။ 

•  အပဒိုပ္းုအဖြူျပ္းမ ီပ္းဒျပ ေံဲ႕ ိုပ္းာဖာ ေဒ သေံသသေငငွိုပ့္ ကအပကပျံရငပံဲ႕ိုပဆိုပ ံုျပ့္ူအကပ 

ရငပ ာအပသဲ႕ပေေက ိုပ္းကအပာဖ ေ  ကပံဲ႕ေဆအ္းေုႏအ္းဲ႕ေသည္။  

မတွပသ ကပ  

• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ ငမ္င ေဲ႕္းေဆအ္းေုႏအ္းငပအိုပရငပ ေရ္းဆအဖံ ဲ႕ံ္းေဒ  သူအသုအဖ႔ဲ႕ပအိုပဒူပေတ  ေက ္းရအ မ  ္း 

၏ငမ္င မ  ္း ကအပူအေဆ ိုပ္းော့္ာ   ္းဲ႕ေသည္။ (ဒအပြမးအတပ) မပကအပယပတအပိုပူီပ္းူ ္းေု ပ အတပ  ္းဲ႕ေသည္။  
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သုအဖ႔၏ ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္း ီဲ႕မ မ  ္း 
ဒိုပတငပ္းမတွပူ အ 

 

သုအဖ ့္၏ ူျပ္းာအခ္းမ့္၊ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပမ ့သ ္းေက ိုပ္းေူရငပ သ မတွပ  ္းေဒ  ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္းမ  ္း  

သုအဖ ့္၀ိုပံ ုူပံသိုပ္း 

၁သည္။ ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပေက ပမတကံအပ သုအဖြ၀ိုပီံ္းေရ၏ (၆၀%) သ ကပ ဒေဘ တ္ျံသ ကပမ ွ ေရအ္းသ ယပ 

တိုပေံမ ွကပရမျပသည္။  

၂သည္။ ေက ပမတံ၏ ဒကပတမပ္းကအပ ( ၃) ငွူပ္၊ (၅) ငွူ ပ တူပေကပမပံဲ႕ငပာျပ ေရအ္းသ ယပရမျပသည္။ 

၃သည္။ ေက ္းရအ တအိုပေင အပိုပ၍ ူပတပ၀ိုပူ ္းဒျပ့္ မျပဒ္မဆအပ ဲ႕ေ၀ိုပသအိုပ့္ရွပဒျပသည္။  

 

ဆအခ္းံုတပသ ကပသ ံသိုပ္း  

၁သည္။ သမ  ္းငွိုပ့္ ဒကပဆအပိုပေဒ  ကပ ၥူရဲ႕ပမ  ္းကအပ သုအဖ ့္၀ိုပသ ္းာအခ္း၏ (၆၀%) သ ကပ ေဒဘ တ္ျံသ ကပ 

ဲ႕ေရမျပသည္။  

၂သည္။ ူျပ္းမ ီပ္း္၊ ူျပ္းကမပ္းမ  ္းကအပ ံဲ႕ိုပဆိုပံုျပ့္ူအကပရ တအိုပ  သုအဖ ့္၀ိုပသ ္းာအခ္း၏ (၈၀%) သ ကပ ဒေဘ တ္ 

ျံမ္ံုိုပ့္  ဆအခ္းံုတပရမျပသည္။  

၃သည္။ ဒိုပ္းာအခ္းကအ တပသူျပ္းသေ၀္းတအိုပ ငွူပသ ိဳဲ႕ပေိုအူ  ရိုပ္းရိွုပ္းာိုပ္းသ ကပမ  ္းကအပ သုအဖ ့္သ ္းတိုပံဲ႕ရမျပသည္။  

 

ဘ႑ ေိုအဒအခ္းူအဖံ သိုပ္း  

၁သည္။ က ဲ႕ပ(၅)ေဒ ိုပ္း ေသ ကပ ရခဲ႕အခေိုအ ဒအခ္းူအဖရမျပ့္ ကပ ၥူရဲ႕ပမ  ္းကအပ ေက ပမတကံ ဆအခ္းံုတပရမျပ  

၂သည္။ က ဲ႕ပ(၅)ေဒ ိုပ္းငွိုပ့္သ ကပ ရခဲ႕အခေိုအဒအခ္းူအဖရမျပ့္ ကပ ၥူရဲ႕ပမ  ္းကအပ သုအဖ ့္၀ိုပသ ္းာအခ္း၏  (၆၀%) ငွိုပ့္ သ ကပ 

ဒေဘ တ္ျံသ ကပယ္ရမျပသည္။ 

၃သည္။ ဘ႑ ေရ္းမ္္းက ေိုအူ  ရိုပ္းရွိုပ္းတမ္းပကအပ (၆) ာတူပေကပမပ သုအဖ ့္၀ိုပသ ္းာအခ္းေသ္ံဲ႕ံ္း ရွိုပ္းံဲ႕ေဲ႕္းရမျပသည္။ 
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သ ပတပဆကပံသိုပ္း 

၁သည္။ ေက ပမတံမွ ရရွပေဒ  ဒတိုပ္း သသ ကပသာကပမ  ္းကအပ ဲ႕အခမွငပ (ာဲ႕တပ) သူျပ္းသေ၀္းမ  ္းတအိုပ သသ ပငပငွိုပ့္ 

တေံဲ႕္းျ ံသေေက ိုပ္းေက ္းရမျပ 

၂သည္။ သုအဖ႔၀ိုပမ  ္း သတအိုပ္း ံဲ႕ င  တူအခတရ ေဲ႕္ေဲ႕ေကပဲ႕ေက ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပေက ပမတ ံခ  သ ကပံသိုပ္း သေေက ိုပ္း 

ေက ္းရမျပ 

၃သည္။ ဒူပေတ   ငမ ွာအပသဲ႕ပေဒ  ဒတိုပ္းသသ ကပသာကပမ  ္းကအပ  ူံမခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပေက ပမတံမ ွ  သသ ပငပမွ ံတိုပံဲ႕ 

ရမျပသည္။  

၄သည္။ MC ဒျပ သံသ ္း ေဒ  CF MC မ  ္းငွိုပ့္ ဆကပဒအယပ၍ ဒတိုပ္းသသ ကပသာကပရယ္ရမျပသည္။  

 

သက ပိဳ္းသံမတပသအဖေ၀ံသိုပ္း 

၁သည္။ ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္း  အတပယ္ေရ ိုပ္းသ ံသိုပ္းံုိုပ့္  ရရွပာ ေဒ  ရခဲ႕အခေိုအကအပ ဒူပေတ ံဲ႕ိဳူအ  ပငပ္းဒပမပ္းေရ္း 

သတအကပ (၁၅%)္၊ ူမံခသအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပမ့ ေက ပမတံ သဒအခ္းူရပတပ သတအကပ ( ၁၀%)ငွိုပ့္ (၆၀%) ကအပ  သုအဖ႔ဒအပ႔ 

ာျပ္းေက ိုပ္း သအဖေ၀ဒအခ္းူအဖရမျပ 

၂သည္။ ရရွပာ ေဒ  သက ပိဳ္းသံမတပ၏ (၁၀%) ကအပေက ္းရအ ုအ႔ခံုပိဳ္းေရ္းာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းတအိုပ သဒအခ္းံဲ႕ိဳရမျပသည္။  

၃သည္။ ဒူပမးအတပေဒ  ဒူပေတ  အကပဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္းကအပ မပမပဒအခ္းသတအကပ ဒတပမတွပ  ္းေဒ  ဲ႕မ ဒ သတအပိုပ္း 

ဒအခ္းူအဖသအိုပ့္ရွပဒျပသည္။ ေက  ပာအငပဲ႕ေက ဒတပမတွပ  ္းေဒ  ရခဲ႕အခေိုအေဲ႕္းဒအိုပ္းေဲ႕္းရမျပသည္။  

 

ူမံခသ ကပတအိုပေု ပံဲ႕  ္းေဒ  ဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္း  ပ ပေရ ကပေရ ကပ 

သေက ိုပသ ျပေု ပ ေဆ ိုပရအကပငအပိုပရငပ  သ မတွပ  ္းေဒ  ူျပ္းမ ီပ္းူျပ္းကမပ္းမ  ္း  

၁သည္။ ေုႏအရ ဒံ သဲ႕တပူီပ မံ္းကိုပ္းာွျပ့္ေဒ  သသ ပငပ၌ာျပ္းေက ိုပ္း္၊ ဒူပ အတပရ ဒတံအိုပ သဲ႕တပူီပ ကိုပ္း 

ာွျပြေူ ိုပ့္ေကျပ့္ ရ ၌ာျပ္းေက ိုပ္း သာွျပ့္က  ဒတပမတွပ  ္းဒျပ့္ သတအပိုပ္း သပမပေ  ိုပူအ တူပသအာွ ိုပ 

တူပီံ္းူံ ဲ႕ေ၀ိုပရမျပသည္။  

 ၂သည္။ ဘအခူအပကပဲ႕ ပိဳ္းေဒ  ေငရ တအိုပ ဒူပေတ ူအပကပသိုပ္းာအဲ႕ပိုငပ္းမ  ္းတအိုပ သပမပေ  ိုပူအ တူပသအာွ ိုပ တူပီံ္းူ ံ 

မဲ႕ ကပမကအကပ ဲ႕ေ၀ိုပေဆ ိုပရအကပရမျပသည္။ 

၃သည္။ မပမပကအပယပဲ႕အပိုပ သကအကပမ ွ အတပယ.္ရ တအိုပာျပ္းေက ိုပ္း ္၊ ဘအခဲ႕အပိုပေဒ  သကအကပမ ွဒူပ အတပယ္ရ တအိုပ 

ာျပ္းေက ိုပ္း သေံဲ႕ ိုပသအတပယ္ံသိုပ္း ာအခ္း၀ မံဲ႕ိဳရ္၊ ဒူပမ အတပမွံ ေက ပမတဒံအပ ့္ 

သေေက ိုပ္းေက ္းရမျပသည္။ ေက ပမတံမွ ာျပ္း   င၏ ျအငပေက ္းသ ကပမ  ္းံုိုပ့္ ကအပကပျံမ့ ရွပ္၊ မရွပ 

ေဒသ  ူူပေဆ္းရငပ ာအပဒျပသည္။  



96 
 

၄သည္။ သပမပေ  ိုပဒူပ ္ေ  ိုပဒ္မ  သတအကပ  အတပယဒ္အခ္းူအဖေဒ  ဒူပ္၊ တအပိုပ္၊ ေမ  ္းမ  ္းကအပ ေက ပမတံ၏ 

ဆအခ္းံုတပသ ကပံုိုပ့္ ၄ိုပ္းဲ႕ ၥူျပ္း က ာတငပုအပ္း (၃၀%) ဒျပ သုအဖ ့္၏ ရခဲ႕အခေိုအသံု ပူ ေဲ႕္းေဆ ိုပရမျပသည္။  

 
 
 

၁၆သည္။ သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကပအိုပမ ့ူမံခသ ကပေရ္းဆအဖရငပ ေက ္းရအ ရာ၌ေဆ ိုပရအကပမျပ႔ သူသံူီပေရ္းဆအဖံသိုပ္း 
 
ရျပရအယပသ ကပ 
 
• ဒိုပတငပ္းမေွာ႔ာ ရရွပဒျပမ  ္းကပအ မပမပတပအ႔ေက ္းရအ တအိုပ ံဲ႕ငပာျပမွ ေပမျပ႔ သူသံူီပကပအ ရိွုပ္း ာိုပ္းူအ  

ဒပရွပဒအ ္းေူရငပ 
 

ာပအသဲ႕ပဒျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္းမ  ္း 
• A0 ူ ရအကပ္၊ ေဆ ႔ဲ႕ိုပမ  ္း္၊ ူက ၠဴတပဲ႕ပ္၊ ေရ ိုပူခအူက ၠဴ 

 
ဒိုပေက ္းသ ပငပ 

• (၁္း၃၀) င ရ ံ
 
ဲ႕ပအ႔သ မျပ႔ သူသံူီပ 
 

• ဒိုပသငပ္းူ ေသေိုပ္းူီပုႏိွုပ႔ ရျပရအယပသ ကပသ ္း မပတပဆကပဲ႕ေသည္။ 
• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ (၆) ရကပ ဒိုပေက ္းေဆအ္းေုႏအ္းသဖ႔ဒ္မ  ္းကပအ သုွႏူပသ ိဳဲ႕ပ ံဲ႕ငပာျပ ေဆအ္းေုႏအ္း ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

(ဒိုပသငပ္းူ  ေသေိုပ္းူီပမ  ္းကပအဒ  ေံဲ႕ ံဲ႕ရငပ) 
• ဒိုပတငပ္းဒ ္းတူပီ္ံးသ ိုပ္း မပမပတပအ႔ ေက ္းရအ ဒပအ႔ ံဲ႕ငပာျပေရ ကပရွပပဒျပ႔သသေ သူအသုအဖ႔ ဲ႕အပိုပဒူပေတ  

ူတိုပေဆ ိုပရအကပရငပ  ဲ႕ခ႔ဲ႕အပ္းကျ္ံမျပဆအပဲ႕ေက မျပဒျပ႔ာအဲ႕ပိုငပ္းမွူတိုပ ေဆ ိုပရအကပမျပကပအ 
ူီပ္းူ ္းေူ၍ သူသံူီပေရ္းဆအဖေူဲ႕ေသည္။ 

• မရွိုပ္းာိုပ္းဒျပမ  ္းကပအ ေမ္းံမငပ္းရငပ ေံဲ႕ ဆပအဲ႕ေသည္။ 
• ဒိုပတငပ္းဲ႕ပအ႔သ ဒမ္ွ (ူီပ္၊ ာအဲ႕ပိုငပ္းသူသံူီပ္၊ ေဆ ိုပရအကပမျပ႔ဒ္္၊ ေဆ ိုပရအကပမျပ႔ 

သသ ပငပ္၊ ေဆ ိုပရအကပမျပ႔ ငျပ္းာမပ္း္၊ ာပအသဲ႕ပမျပ႔ ဲ႕ ၥူျပ္း) ူဒျပ႔တပအ႔ဲ႕ေဒျပ႔ ဇယ ္းံုိုပ႔ ငမ္င  
ရွိုပ္းာိုပ္းံဲ႕ေဲ႕္းဲ႕ေသည္။ 

• မပမပတအပ႔ဒကပဆအပိုပရ ေ ဒသတငိုပ္းသံသ ္းသုအဖ႔သူျပ္းမ  ္းရွပဲ႕ေက   အပသုအဖ႔သူျပ္းမွ တ ပငပရွပ ဒမ္  ္း  
ဲ႕္္းတအဖေဆ ိုပရအကပရငပ ာအပသဲ႕ပမျပံုူပေေက ိုပ္းကပအ ဒတပေဲ႕္း ေံဲ႕ ေက ္းဲ႕ေသည္။ 

• တူပီံ္းသ ိုပ္း မပမပတပအ႔ သူသံူီပမ  ္းကပအ ၂ မပင ပူသငပ႔ ရွိုပ္းာိုပ္းတိုပံဲ႕ေူဲ႕ေသည္။ 
 
မတွပသ ကပ 
 

• ာအဲ႕ပိုငပ္းသူသံူီပဇယ ္းကပအ ေကပိဳတိုပေရ္းဆအဖ  ္းရငပသည္။ 
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၁၇သည္။ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒသ္ူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ  မပတပဆကပဒိုပတငပ္းသူသံူီပ 

 

ရျပရအယပသ ကပ  

• ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ာအဲ႕ပိုငပ္းဒေဘ တရ ္းငိွုပ႔ သူဲ႕ ပိဳ္းေဆ ိုပရအကပရမျပ့္ 

ာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္း ဒပရွပင ္းာျပ ေဆ ိုပရအကပတတပေူရငပ  

• ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖံသိုပ္း၏ ဒကပေရ ကပမ္ ော  ႔သ ရ တအိုပ သူအသုအဖ ့္ဲ႕အပိုပဒူပေတ  သသငပ္းက႑ငိွုပ့္  

 အပာအဲ႕ပိုငပ္းူီပမ  ္းတအိုပ ဆကပူ ဲ႕ပဒ္မ  ္း၏ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပမသ္ေရ္းဲ႕ေဲ႕အခကအပ ဒပရွပင ္းာျပေူရငပ 

• ကအိုပ္းဆိုပ္းေဆ ိုပရအကပရမျပ့္ ာအဲ႕ပိုငပ္းသူသံူီပမ  ္းကပအ ဲ႕ခြဲ႕အပ္းေဆ ိုပရအကပငအပိုပေူရငပ  

ေင႔ရကပ ငခငကပဲ႕အပိုပ္း ငခငကပဲ႕အပိုပ္း ေင႔ာျပဲ႕အပိုပ္း ေင႔ာျပဲ႕အပိုပ္း 

ဲ႕ မေင႔ ဒိုပတငပ္းမပတပဆကပ 

ရ ဒံီတအေံဲ႕ ိုပ္းာဖ

ာဖ ံသိုပ္း ငိွုပ့္ 

ဒူပေတ မ  ္း 

သသငပ္းက႑ 

ာ္ငွိုပ့္ ဒူပေတ  

ဆကပုႏအယပမ ္

ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ 

သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပ 

ဒူပေတ   

ဒေဘ တရ ္း 

သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပ 

ဒူပေတ  ေသ ိုပံမို

မိုပေူဒျပ႔သသ ကပမ  ္း 

 အတပယေင႔ ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္သူအ 

သုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ   

ီဲ႕ေ ျငငပေက ္းသ ကပ 

သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ 

တ တျပေ  ိုပဲ႕အခ 

သဆိုပ႔ဆိုပ႔ ငွိုပ႔ 

တ ၀ငပ၀တ ရ ္းမ  ္း  

ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္း 

သေရ္းဲ႕ေဲ႕အခ 

ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္း 

သဆိုပ႔ဆိုပ႔ 

တတပယေ

င႔ 

ာ္မ့ူံ္းဲ႕အ ္း 

ာအပသဲ႕ပသ ကပမ  ္းဆငပ္း 

ူ ပံူ သိုပ္း 

ာ္မ့ူံ္းဲ႕အ ္း 

ာအပသဲ႕ပသ ကပမ  ္းဆငပ

ပ္းူူပံသိုပ္း 

ေက ္းရအ  

ဒယခဇ တ 

ေံမဲ႕အခေရ္းဆအဖံ သိုပ္း 

ဒူပေတ  

ဒယခဇ တူ ရိုပ္း 

 ေက ကပယ္ံသိုပ္း 

သူံသူီပ 

ူတအတၳေင႔ ကအိုပ္းဆိုပ္းော့္ာ ံသိုပ္း 

ဲ႕ီၥမေင႔ ကအိုပ္းဆိုပ္းော႔ာ မ ့

ကအပံဲ႕ငပာျပ 

ဒအခ္းဒဲ႕ပံသိုပ္း 

ရျပရအယပသ ကပသ မတွပ 

ံသိုပ္း 

သအဲ႕ပသ ိဳဲ႕ပာအဲ႕ပကအပိုပမ့ 

ဲ႕အခူ ခ ေု ပ အတပံသိုပ္း  

ေံမသဒအခ္းသ မ့ ေံမဲ႕

မဲ႕အခေု ပ အတပံသိုပ္း 
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ဆ မေင႔ သုအဖြ ူျပ္းမ ီပ္း္၊ 

ူျပ္းကမပ္းမ  ္းသ မတွပံသို

သိုပ္း 

သုအဖြ ူျပ္းမ ီပ္း္၊ 

ူျပ္းကမပ္းမ  ္းသ မတွပ

ပ ံသိုပ္း 

မရွိုပ္းာိုပ္းဒျပ႔ 

သသ ကပမ  ္းေမ္းံမငပ

ငပ္း ေဆအ္းေုႏအ္းံသိုပ္း 

ငွိုပ့္ူတိုပေဆ ိုပရအကပ 

မျပ႔ာအဲ႕ပိုငပ္းသူံသ

သူီပ ေရ္းဆအဖံ သိုပ္း 

ဒိုပတငပ္းသေဲ႕္ 

သကဖံုတပဒအခ္းဒတပံသိုပ

ိုပ္း 

 

ကအပ္းက ္းူ ရအကပူ  တမပ္း 

၁သည္။ RECOFTC, ၂၀၁၅ , ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ ငွိုပ့္ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပံသိုပ္း သေံသသခဒေဘ  
တရ ္း ဒိုပတငပ္းာကပူ အဖ,  ံမငပမ ငအပိုပိုခသူသံူီပ, ာင္ိွုပ႔ ဒူပေတ မ  ္း ားအပ  ငသည္။ 

၂သည္။ RECOFTC, ၂၀၁၈ , ေ ဒသခံဲ႕ျပဒ္ သူအသုအဖ႔ဲ႕အပိုပဒူပေတ သုအဖ႔သူျပ္းဆအပိုပရ  
ူအမပ္းေဆ ိုပရျပ ံမွိုပ့္တိုပံသိုပ္းဒိုပရအပ္းျငငပ္းတမပ္း, ံမငပမ ငအပိုပိုခသူသံူီပ, ာင္ိွုပ႔ ဒူပေတ မ  ္း ားအပ  ငသည္။ 

၃သည္။ RECOFTC, ၂၀၁၅ , ာ္ ္၊ ဒူပေတ  ငွိုပ႔ ရ ဒံီတအ ဆအပိုပရ   ူ သအဲ႕ပ, သေံသသခာတ္ငပ္းူ ္းမ  ္းသတအကပ 
ဒူပေတ သတငပ္းသူ ္း က ဆိုပ္းံသိုပ္းငွိုပ့္ ဒူပေတ ံဲ႕ိဳငပ္းတံ္းံသိုပ္းေေက ိုပ႔ ံုူပေဲ႕္ာ ေဒ  က ာအငပ 
 အတပာငတပမက့အပ ော  ႔သ ံသိုပ္းဆအပိုပရ  ူအမပ္းေဆ ိုပရ ံမိွုပ႔တိုပံသိုပ္း  ူမံခကပငပ္း, ဘငပေက ကပ ာင္ိွုပ႔ 

ဒူပေတ မ  ္း ားအပ  ငသည္။ 

၄သည္။ RECOFTC, ၂၀၁၇,  ာ ္အ ဲ႕္္းေဲ႕ေိုပ္းဲ႕ေ၀ိုပေဒ  ေူ ိုပ႔ေကျပ႔ော႔ာ ္းံသိုပ္းငွိုပ႔  သကဖံုတပဒအခ္းံသိုပ္း ဆအပိုပရ  
ငျပ္းာမပ္းသဒအယပဒအယပ, ဘငပေက ကပ,  ာင္ိွုပ႔ ဒူပေတ မ  ္း ားအပ  ငသည္။ 

၅သည္။ FD, ၁၉၉၅ , ဒူပေတ ီ္ံးူံ္း  ငမ ွံဲ႕ဠ ပပးဖ း္ေ    းျပ္ော  ္းင သည္။  

၆သည္။ FD, ၂၀၁၈ , ဒူပေတ ီံ္းူံ္း  ငမ ွံဲ႕ဠ ပပးဖ း္ေ    းျပ္ော ီအ္ေ ဖ 

၇သည္။ FD, ၂၀၁၉ , ဒူပေတ ီံ္းူံ္း  ငက ံဲ႕ဠ ပပးဖ း္ေ    ္ေ  ။ခြအ းပ ္ ားျာု  ္ေ္အုိငပ  းျ
 းျပ္ော လုအပငပပးတုိငပအ  း ပပၾက း။မကပဖ 
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